
SintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ê e Cara9t rli qtiO de Compostos BlnuCleares de Rutênlo e Ferro

com o Llgante Bis(4-Piridilmetil)dissulfeto.

Dissertação Submetida à Coordenação do Curso de Mestrado em

aulmlca Inorgânlca como Requeslto Parcial para a Obtenção do Grau de

Mestre.

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza-1995

Orlentador : Dr. tcaro de Sousa MorelraSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U F C /B U /B C T 0 1 /1 0 /1 9 9 7

111\~IIII~\IIII~~~I1~II~~IIII
R6!;4504

C373540

T~S

Sj ncece e caracterizacao de

compoat os bi

. L697s



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

L697s Lima, Euriberto César.

    Síntese e caracterização de compostos binucleares de rutênio e ferro com o ligante bis(4-

piridilmetil)dissulfeto / Euriberto César Lima. – 1995.

    89 f. : il. 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa

de Pós-Graduação em Química, Fortaleza, 1995.

     Orientação: Prof. Dr. Icaro de Sousa Moreira.

    1. Química Inorgânica. I. Título.

                                                                                                                                 CDD 540



Esta Dissertação foi apresentada como parte dos requesitos necessários

à obtenção do Grau de Mestre em Química Inorgânica, outorgado pela Universidade

Federal do Ceará, e em cuja Biblioteca Central encontra-sevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà disposição dos

interessados.

Dissertação aprovada em 19 . 12 . 95

Euriberto César Lima

Prot. Dr. Icaro de Sousa Moreira

Orientador-UFC

r. Augusto Leite Coelho

Universidade Federal do Ceará

f'
Prot. Dr. José Everardo Xavier de Matos

Universidade Federal do Ceará



À meus queridos pais, Enoque (em memória) e

Maria, pelo amor e incentivos, sempre constantes.

E de modo especial aos meus Irmãos, Anastácro ,

Bene9ito e Vandr, pelo aporo e Incentivo.



AGRADECIMENTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao Prot. Or. Icaro de Sousa Moreira, pela orientação segura,confiança e

incentivos sempre voltados para o meu aprimoramento científico. F' 31aassiduidade e

acompanhamento eficaz durante toda fase experimental, e na elaboração da

dissertação

A ProtvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Ora. Judith Feitosa Rodrigues, pelo incentivo e credibilidade a mim

dispensados desde os tempos de graduação.

Ao Prof Dr Augusto Leite Coelho, do OQOI-UFC, pelo apc., e incentivo

sempre constantes.

Aos Profs. Ors. Icaro de Sousa Moreira e Oouglas Wagner Franco, pela

publicação do trabalho "Ruthenium(II) and Iron(II) Complexes of 4.4'-Oithiodipyridine.

Syntesis, Characterizanon, and Reactivity Studies", o qual deu orígem a este projeto.

Ao Prot. Or. Ji Sun por ter-nos cedido gentilmente o ligante 8is(4-

purcnmeuüoissutteto

Aos amigos que fazem parte do grupo de bioinorgânica,ldalina, Flávia, Izaura,

Marcelo, Jackson e José Carlos, pelo cornpanhemsrno, e interesse mútuo pelos

trabalhos desenvolvidos pela equipe, e pelas reuniões periódicas de discussão e

participação nos trabalhos do grupo como um todo.

A minha prima-irmã Oeise Eliana Teixeira César, que me apoiou em todos os

sentidos.

A todos aqueles que contribuíram de maneira direta ou indireta para a

realização deste trabalho.

A CAPES, pelo suporte financeiro.



RESUMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os complexos, formados a partir das reações do Bis(4-piridilmetil)dissulfeto

com os íons monocoordenativos Ru(NH3)52+ e Fe(CN)53-, foram isolados e

caracterizados por microanálise, espectroscopia eletrônica e vibracional e por

técnicas eletroquímicas. O estudo cinético da reação de substituição do ligante BPMS

foi efetuado, observando-se consistência com a atribuição de um mecanismo

dissociativo. O valor da constante de velocidadevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkc = 1,25 X 10-3 S-1 se aproximou

bastante dos valores reportados na literatura para os complexos similares que

utilizam ligantes piridínicos. Os parâmetros de ativação AH# = 99,78 KJ mol-1 e AS# =

33,72 J mol-1K-1 foram calculados com base na teoria do estado de transição e se

enquadram adequadamente numa correlação isocinética para os complexos de

pentacianoferrato(lI) que utilizam N-heterocíclicos como ligantes.

Os estudos eletroquí micos dos complexos mononucleares apontam para a

reversibilidade dos processos redox MIII/MII. Os valores dos potenciais mostram-se

significativamente mais positivos para os complexos de [(CN)5FeBPMS]3- quando

comparados a [(NH3)5RuBPMSF+. Esses valores juntamente com outros reportados

na literatura, quando correlacionados entre as duas séries destaca o importante papel

da retrodoação na estabilização dos centros metálicos M(II) comparado as formas

oxidadas M(III).

Os complexos binucleares simétricos [(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5](PFS)4 e

a6[(CN}5FeBPMSFe(CN)5].3H20 foram isolados e caracterizados por técnicas

espectroscópicas e eletroqufmicas. Cálculos das cons+antes de



cornproporcíonamentc indicam trace acoplamentos eletrônicos entre os centros

metálicos, seguindo o comportamento dos complexos binucleares de classe I

segundo a classificação de Robin e Day.

A observação dos fracos acoplamentos em ambos os sistemas binuc/eares

estudados reforça em bases firmes a atribuição do mecanismo de transferência de

elétrons nos sistemas [(NH3)5RuDTDPRu(NH3)5](PFR)4 e

Na6[(CN)5FeDTDPFe(CN)5].6H20 reportados da literatura. Tal mecanismo propôs a

participação efetiva dos orbitaisvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg dos átomos de enxôfre da ponte S-S doSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ig a n te

4,4'-Ditiodipiridina no processo de transferência de elétrons entre os centros

metálicos, que no caso particular do ligante Bis(4-Piridilmetil)dissulfeto fica inibida

pelos grupos CH2 os quais exercem um efeito bloqueador da deslocalização

eletrônica através dos orbitais da ponte.



AI8TRACTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The mononuclear Na3[(CN)sFeBPMSJ.3H20 and [(NH3)SRuBPMSJ(PF6)2

omplexes were obtained by the reactionvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 monocoordenative ions (CN)5FeNH3J3-

and [Ru(NH3)SOH2]2+ with the ligand bis(4-pyridilmethyl)dissulfide, BPMS. The

omplexes have been characterized by microanalyses, vibrational and eletronic

spectroscopies and electrochemical techniques.

Kinetic study data 01 the ligand substitution reaction have shown consistence

.vith the assignment 01 dissociative mechanism.The activation parameters ~H# =

99,78 kj mol-1 and ~S# = 33,72 J mol-1K-1 have been calculated and fit in the isokinect

urve correlation 01 a wide series 01 similar complexes with N-heterocyclic ligands.

'T e rate constant kobs= 1,25 X 10-35-1 was found to be very close to that observed for

pyridine derivatives complexes indicating that the pyridine ring coordínateo to these

'"'letal centers are equally influenced concerning to their lability.

The electrochemical studies 01 the mononuclear complexes were perlormed by

sing cycle voltammetry and differential pulse polarography techniques. 1he collected

data have been consistent with the reversibility ot the M(III)IM(II) redox processes. The

ct ot the potential values along with those related in the Iiterature for similar systems

ve pointed out the role ot the "back-bonding" drt-->pn;* on the stabílízation of the

-eouceo metal center, M(II), compared with oxídízed. M(III), specie.

The symmetric binuclear complexes (NH3)5RUBPMSRu(NH3)5J(PF6)4 and

as[(CN)sFeBPMSFe(CN)5}.3H20 were isolated and characterized by using

spectroscopic and electrochemícal techníques. The comproportionation constants

alues indicate weak electronic coupling between the metal centers following the



Robin and Day CláSS I compounds. This observation in both RuBPMSRu ~~

SFe systems reinforce the assignment of electron transfer mechanism in

-DP binuclear complexes thought to be trough bond involving the sulturSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..........•.....••.= s In the particular bis(4-pyridilmethyl)disulfide system the sultur Q orbital

çztci)oation would be inhibited by the presence of two C H2 groups by blocking the

é::rornc delocalization trom dJt M(II)-->p1t*(Py ring) "back-bonding" to M(III) trough the

dge.
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oOUÇAO

-;:>ostos de valência mista.

..• ia mista é o termo utilizado para classificar compostos que contém íons

-":"':::r'!"!n elemento em dois estados de oxidação diferentes. Muitos materiais de

ista apresentam intensas colorações, as quais não são observadas em

etálicos reagentes de origem. Gmelin, observou emvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1779 que a coloraçãoSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o d u z id a q u a n d o um v it ra l cerâmico se fo rm a v a em c o n d iç õ e s re d u to ra s .

se isto, à presença de ferro embora que de maneira absolutamente intuitiva.

errosos e férricos não absorvem fortemente nas regiões visível e

~":"'"i"~:_~e o próximo. Foi atribuido então que a intensa coloração seria decorrente

~;:y,~o de luz, simultaneamente, pela presença dos dois estados de oxidação

'=::--:=i;ondentes aos íons ferroso e férric01.

847, Berzelius2 atribuiu que a intensa coloração observada nas tintas

__ "--JJ.JI::';:J a partir da bílis animal, seria devido à formação de sais duplos contendo

I}.

e 3, em estudo sobre compostos de platina, atribuiu a intensa coloração

oostos à presença deste metal em dois estados de oxidação. Hofmann

eck4 observaram similar fenômeno ao estudarem os íons

""-~---"-~"~a os e azul de urânio-cério, também relacionando as cores exibidas por

:::::I::;:Y.:~tosà presença de metais em estados de oxidação diferentes .

... 6, Max Shenk5, observou a obtenção do complexo de Titânio(lIl) e

es de misturas de soluções de sais destes íons em várias



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;:!":lPJrcóes Considerando as intensidades da cor produzida nas misturas, atribuiu a

.x:::-:::;::.~;ã-o como sendo, 3Ti02. Ti2Ü3. Jorgensen6 observou que Ti(III) em ácido

_.~, •.-... é lentamente oxidado, modificando a coloração de azul-celeste para

::Ior análise espectroscópica, acompanhando a variação do coeficiente de

olar, nas misturas, Jorgensen demonstrou a existência de um complexo

~ .••~..•;; contendo quantidades iguais de Ti(III) e Ti(IV) e calculou a constante de

~:=::::~:~;odo complexo Kf = 12. Os espectros de absorção de soluções de Ti(III) e

e ácido sulfúrico 10-60% mostraram variação no máximo de absorção,

terações entre Ti(III) e Ti(IV).

- astante conhecido que a cor azul do mineral vivianita (tosfato ferroso

é devida a oxidação parcial do sal ferroso 7. Spring8 sugeriu que a

'erde encontrada em rochas sedimentares é proveniente da presença de

rosos-térncos. McCarthy9 relacionou a ocorrência natural de substâncias,

gilas, arenitos e silicatos minerais os quais apresentam aumento na

e coloração com a presença de maiores quantidades relacionadas com

e2Ü3. Wey!1 o mostrou que a coloração de vitro-cerâmicos contendo

ende da composição dos complexos aniõnicos, e postulou que

'::E~:::§ridas de elétrons entre Fe(lI) e Fe(lIl) é facilitada por íons 02-. Com oxiânions,

::--=':~EJ~!.""ciafoi observada acontecer mais prontamente com pequena polarização

polarização do íon 02- foi observada aumentar na série:

811I04)5- < (Si'V04)4- < (PV04)3- < (SVI04)2-

. ,

endo vitro-boratos exibem coloração cinza, o silicato é azul o fosfato

lorido e o sulfato incolor. Portanto, a intensidade da coloração é

ue interage com o mesmo cátion metálico. Esta intensidade é
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~ "bêm fur1çãoda probabilidade da transferência de elétrons que aumenta com a

arizabilidade dos ânions (ex: F- > OH- > CI- > ar)

A vivianita, Fes(P04)2.8H20 é incolor quando recém preparada, mas se torna

- quando exposta ao ar devido a oxidação parcial do Fe(lI) a Fe(llI) levando a

.~ ação entre estes íons, ligados por dois átomos de oxigênio11.

o

Fe(II) ( ) Fe(lIl)

O

Um similar fostato terroso férrico toi obtido por Tammann e Himmelstjerna 12

_ redução parcial de tostato terroso.

Estudos de raio-x13 mostraram que as estruturas dos produtos das reações.

Fe2+ + Fe(CN)63-

1'-~_ Fe(lI) Fe(llI) (CN)6. H20

Fe3+ + Fe(CN)64-

= idênticas. Medidas da susceptibilidade magnética realizadas por Davidson e

3 14 mostraram que o azul da prússia é paramagnético com um momentum de

2 BM por moi de KFe2(CN)6.H20 e obedece a lei de Curie sobre a região 200-

. A estrutura do azul da prússia é apoiada em um arranjo cúbico regular,

~ndo Fe(lI) e Fe(lIl) com grupos CN-. Cada átomo de ferro é circunvizinhado por

CN- em arranjo octaédrico e cada íon Fe(lI) é ligado a íons Fe(JII)por ponte com o

ar=to. O composto foi estudado por espectroscopia Mossbauer15, mostrando duas
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- com deslocamento isomérico característicos de Fe3+e íons ferrocianetos.

'I1edidasrealizadas por Fielding e Mellor 16 indicaram que o azul da prússia

_.~..,rta-se como um semicondutor intrínseco, possuindo um coeficiente de

~",,",,_oraturade resistência negativo. O espectro da suspensão coloidal de Fe(lI) Fe(lIl)

.... H20 foi investigado por RObin17, que atribuiu a cor azul exibida pelo

exo, à transferência de carga entre Fe U(CN)64-e íons Fe3+. AS rr.edidas de

- sidaoe da transição indicaram que os elétrons estão 99% localizados no

'~"l:UI .•)64-. Preparações sistemáticas de haletos de aminas de platina com

-...·~~'!"~''\tesestados de oxidação 18 indicaram a formação de dois compostos de

-", ..••...as estruturais:

e

Alguns anos depois, Drew19 preparou um composto similar de fórmula

a::-"-''''",'''~ (NH3)(C5H5N)Pt CI3 e fórmula estrutural por ele proposta:

Py~ .> CI~ /py

Pt ----- Pt

CINH3/' 'c, CI/'

mesmo tipo de estrutura foi proposto para o composto de fórmula empfrica20
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Mann e Purdie21 propuseram para os mesmo compostos as estruturas mais

- tentes:

Py CI CI CI Py

1/ 1/
Pt Pt e

/I~ .>.
3N CI CI CI NH3

H3N CI CI CI NH3

1/ 1/ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pd Pd

/1 /'''''
H3N CI CI CI NH3

Yamada e Tsuchida22 determinaram quantitativamente o dicroismo do

--"-· rv ..•to de valência mista [Pd(NH3)2CI2] [Pd(NH3)2CI4] e do composto de fórmula

=---.iPy"~ Pt(en)CI3, em ambos compostos, as medidas indicaram a presença de forte

::=:iJr~~-o entre 10 e 20 kk.

úmeras investigações têm mostrado que soluções ácidas contendo cobre nos

___~_JS de oxidação 1+ e 2+ exibem absorçã023 entre 16 e 25 kk. Diehl e

_~..;. adores24 reportaram que complexos de Cu(l) e Cu(lI) são responsáveis pela

~;;;:jção apresentada no composto CuCI2.CuCI. McConnel e Davidson25

==I:LS_eram que em soluções de força íôruca unitária de ácido perclórico contendo

- u(lI) a baixas concentrações de íon cloreto, a absorção é devida à estrutura

.-;.-.....-...-C1--CuIL_CI que facilita a transferência de elétrons do Cu(l) para o Cu(lI)

CI CI
'" ,/

C uL CI--C ull

/
CI CI

1961 Mori26 reportou uma série de compostos clorocupratos (I, 11),

de hexaamina crômio (111)e hexaamina cobalto (111).A composição e

:A::r::::~-~dos compostos foram observadas variar contínuamente, com a variação da
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mpôslção das águas mães das quais foram cristalizadas. Os compostos mistos

ontendo semelhantes quantidades de Cu(l) e CU(II) foram formuladas como

Cr(NH3)6]2·Cu2Clg.1I2H20 e [Co(NH3)6J2.CU2Clg.1I2H20.

Igual comportamento foi observado no composto Cr(NH3)6CuCI5, estudado

oor Mori, Saito e Watanabe27. Os átomos de cromo e cobre são arranjados numa

ede cristalina típica do NaCI. O espectro de reflectância dos compostos

nexaamincromio(llI) e hexaamincobalto(llI) clorocuprato(I,II) mostraram forte absorção

'"'a região visível. Mais recentemente. Mori e Fujiwara28 reportaram a preparação do

clorocuprato(I,II) de dietilenotriamônio. A cor escura deste composto de valência mista

oi atribuída à interação Cu(l) Cu(lI) na rede cristalina.

Um exemplo bastante interessante de transferência fotoeletrônica no estado

sólido ocorre no óxido misto LiNb03 dopaoo com traços de ferro. A reação redox

eletrônico, que mostra bandas, atribuídas às transições internas d - d do Nb4+ e Fe2+

e LMCT oxigênio-metal (Nb5+ e Fe3+). Uma banda adicional em 21,5 X 103 cm-1 é

atribufda à transição MMCT Fe2+ -----> Nb5+. Irradiação neste comprimento de onda

causa embranquecimento do cristal e sua coloração é restabelecida. gradativamente,

após a incidência de luz.

Sidgwick29 foi quem atribuiu pela primeira vez a ressonância entre diferentes

estruturas pela transferência do elétron entre dois átomos de mesmo elemento e

Weyl30 sugeriu que a intensa banda de absorção seria devido a esta transferência de

carga. Zener31 reforçou esta atribuição, propondo que a suscepubtnoaoe

ferromagnética e a condutividade elétrica de certos compostos contendo Mn(lIl) e
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,V), seriam devidas a transferência de elétrons metal-metal através dos átomos de

I ~ênio. Verwey32 fez atribuições semelhantes de espinélio contendo íons de

esmo elemento em dois estados de oxidação. Contudo, as teorias propostas para

tear o processo de condução não foram satisfatórias.

Em 1967 Allen e Hush 1 e Robin e Day33 publicaram artigos nor quais as

, priedades físicas de compostos de valência mista foram sistematicamente

_ sadas, e Hush34 propôs relações teóricas entre as propriedades físicas destes

postos e a tendência de reações de transferência de elétrons em solução.

A grande importância dos estudos de complexos binucleares de valência mista

entretanto, evidenciada a partir dos estudos com o ton de "Creutz e Taube", (8)

3)SAuPzAu(NH3)S]S+(Pz= ponte ligante pirazina). A grande curiosidade oriunda

te sistema se deu em atribuir a localização eletrônica nos dois centros metálicos

ividuais ou uma outra situação em que os elétrons seriam suficientemente

slocalizados originando dois átomos de rutênio equivalentes em um estado de

- dação intermediário entre +3 e +2 . A. deslocalização eletrônica pode ser

cíonada escrevendo-se uma função de onda ' I ' para Ru(II)--Ru(III) e outra função

onda 'V' para Ru(III)--Ru(lI) e expressando a deslocalização total do estado

w'1damentalpela função de onda:

(a)
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Os valores c =vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO e c' = O correspondem a completa localização e c2 = c'2

responde a completa deslocalização.

A classificação de compostos de valência mista que refletem as diferenças na

~ça de acoplamento foi proposta por M. B. Robin e Peter Day35.

asse I - Elétrons totalmente localizados

- asse 11 - Intermediária(elétrons fracamente localizados)

..;asselkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII - Elétrons totalmente deslocalizados

A classe 111é subdividida em IIla para os clusteres de metais e IIlb para sólidos

mítamente deslocalizados. Esta classificação é resumida na tabela 1.
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ela 1 - Classificação de Aobin e Day das bandas de Transição de Intervalência

-ssel Classe II

M' muito diferentes e Me M' em vizinhanças simila-

..,entes campos ligantes, etc. res, mas não equivalentes

tal localizadovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J;;;;'~Iv1!:lS de TI de alta energia

'E$;l:)9C:troeletrônico dos íons

tituintes são observados

ante

riedades magnéticas do

'1ÓmeroLKJIHGFEDCBA

-------------------------------------------------------------------------------------

distinguivel, porém não

totalmente localizado

TI no visfvel ou IA próximo

Espectro eletrônico dos íons

constituintes são observados,

mas , modificados.

Semicondutor

Propriedades magnéticas do

monômero, exceto a

baixa temperatura

Me M' não distin-

guiveis

Orbital deslocaliza-

do

Bandas TI no

vístvet ou IA

Espectro eletrônico

dos tons constituin -

tes não distinguível

fila: Usualmente

isolante, IIlb usual-

mente, condutor

metálico

Illa, propriedade

magnética do com-

plexo isolado

IIlb, Ferromagnéti-

co ou paramagné-

tico.
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classe I inclui um grande número de óxidos de metal e sulfetos sólidos que

- ~ecem interessantes do ponto de vista do número de oxidação. Por exemplo, o

staoo de oxidação aparente do chumbo em Pb304 pode ser considerado como uma

tura de dois estados de oxidação comuns Pb(lV) e Pb(II). Como é mostrado na

Ia 1, compostos desta classe contém íons metálicos em campos ligantes de

- e entes forças ou simetria, e existe evidência estrutural definida para estados de

ação focalizados (correspondente a c2 » c'2 ou vice-versa). Propriedades

ssoectroscópícas e magnéticas semelhantes, a mesma temperatura, são

- racterístícas dos íons individuais.

Classe 11I inclui casos onde a formação da ligação covalente ou metálica

e ai-metal leva a deslocalização da carga (c2 •••c'2). O condutor metálico de bronze

orido Ag2F, por exemplo, contém átomos de Ag envolvidos na ligação metal-metal

_ ando uma carga positiva, e pertence a classe IIlb. Em contraste, TasCI15 contém

- .steres cátions da fórmula [TasCI12f3+ contendo seis átomos de Ta equivalentes.

teres deste tipo pertencem a classe IIla. O.sólido é um isolante elétrico e não tem

rência metálica.

Classe 11inclui os compostos para os quais as transições de intervalência (TI)

- observadas, nas quais um elétron é excitado de uma camada de valência de um

;: mo para uma camada de valência de outro. Deste modo, correspondendo a uma

sição de transferência de carga do metal para o metal. Como é o caso, no íon de

-'eutz e Taube, as transições de intervalência são fortes se existe uma ponte ligante

=- opriada entre os dois centros. Se os íons metálicos não participam da ponte

ante, a banda delkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATI também pode ser fraca para ser observada. Um exemplo

_ assico deste tipo de composto é o pigmento azul da Prússia. Esta estrutura é cúbica
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-rcunvizinhada com Fe2+ octaedricamente coordenado por átomo de C do ligante

~ - e Fe3+ octaedricamente coordenado por átomo de N do ligante.SRQPONMLKJIHGFEDCBAf t ;:,ontecianeto

mece o canal para uma fortelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATI e uma cor azul resultante. As propnedades

agnéticas de compostos da classe II a temperatura ambiente dão pouca indicação

diferenças de complexos localizados, mas interações magnéticas entre os sítios

roam-se evidentes a baixas temperaturas.

• . 2 - Justificativas e Objetivos

Surpreendentes resultados foram obtidos por Moreira e Franc036 no estudo de

mplexos binucleares, simétricos, formados pelos centros metálicos Fe(CN)53- e

(NH3)52+ com a 4,4'-ditiodipiridina, [DTDP] (e) como ligante de ponte. O interesse

-esse ligante deu-se em decorrência do mesmo possuir uma estrutura não linear,

cerrnítindo maior aproximação entre os centros metálicos, os quais se ligam aos

omos de nitrogênio dos anéis piridínicos. A ponte S-S que interliga estes anéis é

sceptível às interaçôes eletrõnicas 1t sendo, em potencial, condutora de densidade

trõnica originada das interações de retrodoação metal-ligante.

(b) DTDP
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABis(4-piridílmetil)dissulfeto [BPMS], foi selecionado por ser um derivado

...nico de estrutura semelhante a 4,4'-ditiodipiridina, diferenciando-se desta, por

ssuír dois grupos CH2 ligados aos anéis piridínicos e aos átomos de enxofre(c). O

c onamento dos grupos CH2 intercalados entre os anéis piridínicos e a ponte 8-8

_ causar um efeito inibidor das interaçóes 1tdo metal com o ligante, no sentido de

portar a densidade eletrônica para o outro centro metálico. Portanto o BPMS

itui-se em um sistema adequado para estudos comparativos com a 4,4'-

ipiridina, possibilitando avaliações no sentido de reforçar ou não a proposta

-Q,l-;:Inística36segundo a qual a deslocalização eletrônica envolveria a participação

nte 8-8, através do mecanismo:

d1t(M1)-->prr*(A1)-->dJt(S)-->d1t(S)-->P1t*(A2)-->d1t(M2).

< } CH2- S _0 S -CH2-\ >
(c) BPMS

Para tanto, foram utilizados os íons Fe(CN)s3- e Ru(NH3)S2+, pelo fato de

",,-':'-~"'I"\ típicamente monocoordenativos, proporcionando assim a verificação de

- ções específicas na presença de diversos grupos funcionais, além de suas

~!::I...,""errsticasserem bastante favoráveis aos estudos espectroscúpicos. Estes

~!"'T"S metálicos são também termodinamicamente estáveis e cinéticamente inertes,

~~~ •.•em diferentes vizinhanças químicas (NH3, x-inocente: CN, 1t-receptor) e

- ~ es extensões radiais dos orbitais "d".
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- PARTE EXPERIMENTAL

- - Reagentes e Soluções

Aminpentacianoferrato (11)de sódio

O complexo Nas[Fe(CN)5NH3J.3H20 foi utilizado como complexo de partida

ra as sínteses de compostos mono e binucleares de ferro. Este complexo foi

- tetizado pelo método de HofmannvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37 descrito por Brauer38 e recristalizado antes

..,sua utilização.

Bis(4-piridilmetil) dissulfeto

O ligante BPMS foi sintetizado pelo método de Barnes e colaboradores39 e

__ tilmente cedido pelo Or. Ji Sun (Rutgers University-N.J, USA).

Tricloreto de Rutênio

O composto RuCI3. 3H20 de procedência Aldrich, foi utilizado como reagente

partida para a obtenção do complexo cloreto de cloropentaaminrutênio(II).

Argõnio

Argõnio de procedência White Martins, foi utilizado nas sínteses de complexos

e Rutênio, as quais sãoSRQPONMLKJIHGFEDCBAc o n d u z i das em atmosfera inerte para evitar a presença de

~ igênio. O gás foi submetido a lavagem, conduzindo-se seu fluxo através de um

rasco lavador contendo íons Cr2+ em meio ácido. O fluxo de gás é então conduzido

a frascos borbulhadores nos quais se realizam os experimentos utilizando-se uma

de vidro, com conexões e torneiras adequadas.
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Amálgama de zinco

O amálgama de zinco é obtido por uma reação de uma solução saturada devutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: Ol.:-~O mercúrico em 0,05 M de HCI04 com zinco metálico granulado, o qual foi

-reviamente tratado com solução 4,0 M em HC104. Passados cinco minutos, o

arnálgama é separado da solução, lavado com água destilada e então é feita a

acagem ao ar, em papel de filtro. O amálgama é sempre utiüzcdo imediatamente

após sua preparação.

Solução de cromo(lI)

A solução de cromo (11)utilizada nos frascos lavadores, foi obtida pela redução

..•e Cr(lll) em solução 0,3 M de CrCI3 e 1,0 M de HC104. Após vinte minutos de

rbulhamento de argõnio. o amálgama de zinco foi adicionado a solução. A redução

total dos íons Cr(/lI) pelo amálgama sob fluxo de argônio após cinco horas, é

etectado por uma coloração azul permanente na solução.

Solventes Orgânicos

Os solventes utilizados foram acetona (Merck) e éter etílico previamente tratado

ara eliminarem-se a presença de peróxidos. Estes solventes foram deaerados sob

uxo de argônio em um frasco borbulhador, quando utilizados nas sínteses de

complexos de rutênio.

Acido Trifluoracético

De procedência (Aldrich), foi utilizado nas sínteses de complexos de rutênio e

'1()S experimentos eletroquímicos.

2 . 2 - Aparelhagem e Técnicas Experimentais

2 . 2 . 1 - Microanálises

As análises elementares dos complexos mono e binucleares de rutênio e ferro

oram realizadas nos laboratórios do Instituto de Química da USP.
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2.2.2- Eletroquímica

Os polarogramas de pulso diferencial e os voltamogramas cíclicos foram

idos em um sistema eletroquímico da (Bioanalytical System, Inc.) modelo BASvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OOW, a temperatura ambiente. Os resultados foram grafados em impressora Laser

et 4L Hewlett-Packard. A célula foi preparada utilizando-se três eletrodos; um de

_ atina, um de carbono vítreo e um de prata cioreto de prata, como eletrodos auxiliar,

trabalho e de referência, respectivamente.

2 . 2 . 3 - Espectros Eletrônicos

Os espectros eletrônicos nas regiões visível e ultravioleta foram obtidos das

luções aquosas dos complexos em concentrações adequadas. Para isto, utilizou-se

espectrofotômetros Hewlett-Packard 8451 A Diode-Array e Cary 17 O . Utilizou-se

_ ulas retangulares de quartzo, com caminho ótico de 1,0 em.

2.2.4- Espectros Vibracionais na Região do Infravermelho

Os espectros vibracionais na região do infravermelho, foram obtidos

ilizando.se o espectrofotômetro Nicolet 5 SXC. As amostras sólidas foram

eparadas sob forma de pastilhas, diluidas em brometo de potássio.

2 .2 .5 - Medidas Cinéticas

As medidas cinéticas das reações de substituição de ligante foram

.•companhadas através de método espectrofotométrico convencional para cinética de

ação lenta40. Para tanto, utilizou-se um espectrofotômetro da marca Hewlett-

==ackard8451 A Diode Array, com compartimento de termostatizaçâo e o controle de

;) peratura feito por meio de um banho termostato Haake, modelo FK-2.



16

2.3· Sínteses

2 . 3 .1 - Síntese do [Ru(NH3)SOH2)(PF6)2

50 mg de [Ru(NH3)SCI).CI2 foram transferidos para um frasco borbulhador

ntendo amálgama de zinco e cerca de 2,0 mL de ácido trifluoracético 0,2 M sob

xo de argõnio. Após completa dissolução acompanhada da total redução do

ênio(lJl) para rutênio(II) e consequente aquação do complexo, adicionamos cerca

O,Sg de NH4PF6 como agente de precipitação. Após trinta minutos, o precipitado

i transferido para um "Glove 8ag", filtrado em funil de placa porosa seguido de

avagem com éter etílico, previamente deaerado. O produto foi colocado em

oessecador e seco a vácuo.

2 . 3 . 2· Síntese do [(NH3)SRu8PMS) (PF6)2

84,8 mg{0,17 mM). do ligante 8PMS foram dissolvidos em acetona a quente,

sob agitação. Em seguida transferiu-se essa solução para um frasco bortulhador. o

ual permaneceu sob contínuo fluxo de argõnio e foram adicionados 84,4 mg (0,34

M) do complexo [Ru(NH3)SOH2J(PF6)2 obtido na síntese descrita no ítem 2 .3.1.

erminu-se que a reação se processasse por um período de 1:30 h, após o qual

oram adicionados 20 mL de éter etílico, observando-se completa precipitação do

complexo. A solução contendo o precipitado foi transferida para um refrigerador,

posteriormente filtrada e submetida a secagem em dessecador. O rendimento obtido

ai de 60,13% (74,4 mg).

2 . 3 . 3 • Síntese do [(NH3)5RU8PMSRu(NH3)S)(PF6)4

34,1 mg do complexo [(NH3)5RuOH2] (PF6)2 e 50 mg do complexo

NH3)5RuBPMS] (PF6)2 foram postos em um frasco borbulhador contendo acetona,

sob fluxo de argônio. A reação se processou por um período de 1:30 h, após o qual
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.;cionamos aproximadamente 20 ml de éter etll.co, obtendo-se completa

·gcipitação do complexo. A solução contendo o precipitado foi levada a um

-::rigerador, posteriormente filtrada em funil de placa porosa. lavou-se o precipitado

éter etílico seguido de secagem em dessecador contendo CaCI2.

2 . 3 . 4 - Síntese do N~[(CN)5FeBPMS] .3H20

100 mg do complexo N~[Fe(CN)5(NH3)] .3H20 foram dissolvidos em cerca de

ml de uma mistura acetona-água a 50%. A essa solução adicionaram-se 152,32

do ligante BPMS, dissolvidos em uma mistura acetona-água a 80%, a quente e

agitação. A reação se processou por um perfodo de 1:30 h. Em seguida filtrou-se

~ solução para eliminar o excesso de ligante insolúvel, coletando o filtrado em um

-:: enmeyer contendo iodeto de sódio e etanol absoluto (Merck). A solução foi

sferida para um refrigerador, posteriormente filtrada e o precipitado foi submetido

secagem em dessecador.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rendimento obtido foi de 38,7% (66,2 mg).

2 . 3 . 5 - Síntese do Nas[(CN)5FeBPMSFe(CN)5] .3H20

70,0 mg do complexo Na3[(CN)5FeBPMS] .3H20 foram dissolvidos em

- oximadamente 2,0 ml de água destilada em um balão de 5,0 ml sob agitação

agnética. A essa solução adicionou-se 40,94 mg do complexo Nél3[Fe(CN)5(NH3)]

20 . A reação se processou por um período de 1:20 h, realizou-se a precipitação

_ produto pela adição de etanol absoluto e iodeto de sódio. O sólido obtido foi

parado por filtração em funil de placa porosa, seguido de lavagem com etanol e

gem em dessecador até peso constante. Rendimento ao redor de SO,O%.



Os complexos mono e binucleares de rutênio e ferro obtidos foram

:aracterizados através de Microanálises, Técnicas Eletroquímicas (CV e DPP), e

"écnicas Espectroscópicas (UVNisível e Infravermelho).

. 1 - Microanálises

Os compostos foram submetidos à análises elementares no Instituto de

uímica da USP. Os resultados mocroanalíticos são apresentados na tabela 2.

abela 2 - Resultados microanalíticos dos complexos mono e binucleares de rutêniovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ferro.

_____ .-_ •• ~---.-----~------------------------------------------------------------------------------.---------------_e'

" RESULTADOS E DISCUssAo.

cemocsrc %C

NH3)5RUBPMS](PF6)2

Experimental

Teórico

18,90

19,88

: NH3)5RuBPMSRu(NH3)5](PF6)4

Experimental

e6rico

12,67

11,99

83[(CN)5Fe8PMS].3H20

Exoerimental

e6rico

as[(CN)5FeBPMSFe(CN)5]·3H20

35,62

36,53

Experimental

e6rico

31,15

32,52

%N

13,12

13,53

13,80

13,99

17,12

17,59

19,82

20,69

18

%H

3,76

3,72

3!:i3
.1

3,49

3,55

3,23

2,61

2,21
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Os resultados obtidos das percentagens de carbono, nitrogênio e hidrogênio

cos complexos mono e binucleares, tanto de rutênio quanto de ferro, são indicativos

"as formulações descritas na tabela 2.

_ 2 - Estudo Eletroquímico dos Complexos

As técnicas eletroquímicas podem fornecer entendimentos adicionais nos

estudos das propriedades x-receptorazcoaoora dos ligantes. Dentre as técnicas

sponíveis, a voltametria cíclica é mais frequentemente empregada e tem sido

amplamente utilizada para determinar os potenciais de redução das séries de

complexos36,41-48(NH3)5RuL3+/2+ e (CN)5FeL2-13-.Os potenciais de redução dos

complexos pertencentes a estas séries, com ligantes N-heterocíclicos mais hábeis 1t-

-eceptores, são influenciados predominantemente pelo caráter 1t-receptordo ligante L

qual interage no ser.udo de estabilizar a espécie reduzida M(II) através da

retrodoação.

Os ciclovoltamogramas e polarogramas das espécies estudadas estão

ustrados nas figuras 1 a 8. Os voltamoqramas indicaram reversiblidade dos

recessos redox, posto não terem sido observadas variações dos potenciais anódicos

e catódicos a diferentes velocidades de varredura e as diferenças entre os potenciais

e pico terem sido consistentes com aquelas observadas nos sistemas reversíveis

oos complexos de rutênio e ferro relatados na literatura36.41-48.Também, as correntes

e pico anódico e catódico são aproximadamente iguais. Os valores dos potenciais

e redução, EV2. encontram-se relacionados na tabela 3, juntamente com os valores

e E1/2 para complexos similares, com fins comparativos.
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~igura 1 • Ciclo-Voltamograma do sistema [(NH3)5RuBPMS](PF6)2, em solução

aquosa de CF3COOH-CF3COONa, pH = 3,0, Jl = 0,1 M, a 250C.
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- ;Jra 2 - Ciclo-Voltamograma do sistema [(NH3)5RuBPMSRu(NH3)51(PF6)4, em

ção aquosa de CF3COOH-CF3COONa, pH = 3,0, J! = 0,1 M, a 250C.
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Figura 3 - Ciclo-Voltamograma do sistema Na3[(CN)5FeBPMS).3H20, em solução

aquosa de CF3COOH-CF3COONa, pH = 3,0, ~ = 0,1 M, a 25°C.
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Figura 4 - Ciclo-Voftamograma do sistema Na6[(CN)5FeBPMSFe(CN)5].3H20, em

solução aquosa de CF3COOH-CF3COONa,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApH = 3,0, ~ = 0,1 M, a 25°C.
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Figura 5 - Polarograma de Pulso Diferencial do Sistema [(NH3)5RuBPMS](PF6)2. em

solução aquosa de CF3COOH-CF3COONa, pH = 3,0, ~ = 0,1 M, a 25°C.
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Figura 6 Polarograma de Pulso Diferencial do Sistema

[(NH3)SRuBPMSAu(NH3)S](PF6)4. em solução aquosa de CF3COOH-CF3COOH, pH

= 3,0, J.l = 0,1 M, a 25°C.
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Figura 7 - Polarograma de Pulso Diferencial do sistema Néi3[(CN)5FeBPMS].3H20.

em solução aquosa de CF3COOH-CF3COONa. pH = 3.0. ~ = 0.1 M. a 25°C.
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Nas[(CN)5FeBPMSFe(CN)5].3H20, em solução aquosa de CF3COOH-CF3COONa,

pH = 3,0, ~ = 0,1 M, a 25°C.
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Tabela 3 - Potenciais formais de meia onda dos complexos de rutênio e ferro,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

re fe re n te s ao eletrodo (ENH), em mV, a 2S oCo

Sistema BPMS Py OTOP pz

::l Ref.43 b) Ret. 36 c) Ret.49 d) Ref.50

A análise dos dados eletroquímicos relacionados na tabela 3 mostram

ue os potenciais são significativamente mais positivos para os complexos de

::e(CN)sL2-13- quando comparados aos similares de Ru(NH3)SL3+/2+ . Isto é devido

as diferentes vizinhanças químicas dos íons metálicos que, também, influenciam na

estabilização dos orbitais de simetria QlI dos metais nos complexos de

entacianoferrato(lI) através das interações de retrodoação dn;(M)-->pjt* CN-. As

amônias, que constituem a vizinhança nos complexos Ru(NH3)SL2+. são tidas como

gantes x-mocentes, isto é, não são susceptíveis às interações z, e portanto, não

ocasionam tais efeitos de estabilização dos orbitais d1t do metal.

Tem sido de grande interesse correlacionar propriedades termodinâmicas dos

complexos de Ru(NH3)SL3+/2+ e Fe(CN)sL2-/3- com o intuito de avaliarem-se as

abilidades x-receptores dos ligantes L, particularmente os N-heterocíclicos51.42.
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A influência do caráter x-receptor dos ligantes no comportamento eletroquímico dos

complexos de rutênio e ferro tem sido enfatizada por diversos autores36,41-48. Uma

interessante análise consiste na tentativa de atribuírem-se as diferenças dos valores

dos potenciais de redução como função das habilidades x-receptoras dos ligantesSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e lo u às diferenças nas basicidades Q e doação-1tpresentes nos complexos de Fe2+ e

Ru2+.A figura 9 ilustra o estudo de correlação entre os valores de E1I2dos complexos

das duas séries, com os ligantes H20, BPMS, Py, DTDP e PZ.Uma aproximação

linearvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé observada entre os complexos (NH3)5RuL3+/2+e (CN)5FeL2-/3-.

As basicidades Q e as habilidades x-receptoras dos ligantes L são esperadas

contribuirem para os valores dos potenciais de redução dos complexos das duas

séries. Entretanto, o comportamento observado no gráfico da figura 9 é indicativo de

uma maior contribuição do caráter x-receptor dos ligantes. Os complexos de ferro e

rutênio que utilizam ligantes com características x-mocentes e a-doadoras (H20) e 1t-

receptora e pobre o-doadora (Pz: Pka=O,65) estão posicionados nos extremos de

valores de potenciais. Portanto, as propriedades x-receptoras dos liganteslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL parecem

dominar a inclinação da reta na figura 9. Desta forma pode-se atribuir ao ligante

BPMS um caráter x-receptor menor do que o do ligante 4,4'-ditiodipíridina, o qual é

indicativo de uma menor intensidade da interação de retrodoação dn:(Rul~__>p1t*(L).
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Também, os valores devutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE1I2 de M(III)IM(II), para acoplamentos d5-d6 nos complexos

de ferro e rutênio com o BPMS são indicativos de uma considerável estabilização dos

centros metálicos, em configuração d6 comparativamente aos mesmos em

configuração dS.
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Figura 9 - Correlação entre os Potenciais de Redução dos
Complexos de Ru(NH 3)5L3+ e (CN)5FeL2-.
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Complexos binucleares apresentam reações de transferência de elétrons do

tipo:

E~ ~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ~ .C

nle n2eLKJIHGFEDCBA

(2)

A relação das concentrações de A, 8 e C no equilíbrio é expressa pela

constante de comproporcionamento, Kc, onde:

o o
= ex [(E1-§) nlD2F ]

RT

(3)

Quando n1 = n2 = 1 I Kc = exp(AEoI25,69) a 298 K ; AEO expresso em mV.

Para os sistemas binucleares de rutênio e ferro estudados:

2[MDM[IJ ] (4)

AEO pode ser aproximado aos valores de AE1/2 I obtidos experimentalmente

de dados eletroquímicos. O potencial padrão é relacionado com E 1/2 através da

equação:
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o RT (DSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I 2 ( fozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E=EIi2 - (-) In~) -)

nF Do f
R

(5)

Onde: fR, to São os coeficientes de atividade das formas reduzida e

oxidada.

DR , Do São os coeficientes de difusão das espécies reduzida e

, oxidada.

F, Constante de Faraday.

n , n° de elétrons

R , Constante dos gases ideais

T , Temperatura em K

Em geral, os coeficientes de difusão são aproximadamente iguais 52 e na

ausência de fatores que fazem to e fA largamente diferentes, EO•• E1 1 2 . Simulações

realizadas por Richardson e Taube52 têm demonstrado que diferenças entre os

valores de Do e DA ao redor de 10% produzirão um valor de cerca de 3 mV para o

segundo termo, dado que fO~R= 1.

Os espécies binuclearesci c: o vo Ita m ogram as das

[(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5]4+ e [(CN)sFeBPMSFe(CN)5]6- foram obtidos com o

intuito de determinarem-se os valores das constantes de comproporcionamento. Dos

voltamogramas obtidos não foram observadas as separações dos potenciais de pico

dos processos sequenciais de um elétron.

A teoria de voltametria cíclica de processos redox sequenciais53 mostra
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que quando .1E1/2 é menor do que 120 mV os dois picos esr.erados não são

satisfatoriamente resolvidos. Entretanto as técnicas de diferencial de pulso com o uso

de eletrodos estacionários podem ser empregadas no sentido de melhor investigar

tais processos=.

Os polarogramas de diferencial de pulso das espécies binuc!eares

[(NH3)SRuBPMSRu(NH3)S]4+ e [(CN)sFeBPMSFe(CN)s]6- estão ilustrados nas

figuras 6 e 8, respectivamente. Os valores dos potenciais encontram-se relacionados

na tabela 4, juntamente com os dados reportados na Iiteratura36 para sistemas

similares com o ligante ponte DTDP.

Dois parâmetros podem ser convenientemente analisados no sentido de

avaliarem-se o equlíbrio de comproporcionamento. O primeirovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé descrito pela

diferença dos potenciais de redução, ~E1/2 e o outro diz respeito a largura da banda

do espectro volta métrico em meia intensidade de corrente, .1imáx.12.Parry e

Osteryoung55 têm demonstrado que para sistemas de fracos acoplamentos, Kc =SRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ( ~ E 1 /2 - 36 mV) o valor 90,9 mV é previsto para .1imáx.l2.Na medida em que Kc

aumenta, o espectro voltamétrico experimenta um alargamento e a partir de .1E1/2""

75 mV os dois picos relativos aos dois processos sequenciais de um elétron

começam a ser distinguidos. Uma outra relação teórica obtida pelos autores

estabelece que para sistemas de fraco acoplamento (.1E1/2< 160 mV) :

.1imáx/2 - .1E1I2+ 90,9LKJIHGFEDCBA (6)

-eb5~b01
U IVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

BLlOTECA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA
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Tabela 4 - Potenciais formais de meia onda, em mV, (versus E.S.C), a 25°C,SRQPONMLKJIHGFEDCBAI l =

0,1 M em CF3COONa.

-------------.-----------------------.-----------------------------------------------~._------------------------------

Sistemas DTOP 8PMSL=

(CN)5FeLFe(CN)5]4-/5-/6-

[(NH3)5RULRu(NH3)5]6+/5+/4+

155;275

-130;160

240

95

As observações de dois processos redox em ambos os complexos binucleares

com a DTOP como ligante sugerem que existe uma considerável interação eletrônica

entre os centros metálicos. As diferenças entre os valores de E1/2 para os processos

sequenciais de um elétron nesses complexos possibilitam os cálculos dos valores

das constantes de comproporcionamento Kc<tabela5).Contrariamente ao que ocorre

nos complexos que utilizam a DTDP como ligante ponte, a presença de apenas um

pico de potencial para os processos de dois elétrons nos complexos binucleares de

rutênio e ferro com o BPMS, sugere que não há significativos acoplamentos

eletrônicos entre os centros metálicos.

Os valores das larguras de banda em meia intensidade de 125 mV e 131 mV

dos espectros voltamétricos dos complexos binucleares de Rutênio e Ferro com o

BPMS, respectivamente, podem ser empregados na equação 6 no sentido de

estimarem-se os valores de ~E1/2(~E1/2(Ru-Ru) = 34 mV ; ~E1I2(Fe-Fe)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 40 mV).

Esses valores se aproximam do valor 36 mV o que é consistente com o esperado

valor de Kc = 4, que por sua vez é indicativo de fraco acoplamento. Portanto os
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valores de Kc para os sistemas com o ligante 8PMS são perfeitamente consistentes

com o esperado efeito inibidor do fluxo de densidade eletrônica causado pelos

grupos CH2 posicionados entre os anéis aromáticos e a ponte S-8.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Constantes de comproporcionamento de compostos binucleares de

valência mista, a 25° C, em meio aquoso, em volts.

[(NH3)5AuPzAu(NH3)5]5+ 0,390 4 x 106 b

[(CN)5FePzFe(CN)5J5- 0,100 50e

[(NH3)5AubpyAu(NH3)5]S+ o.on 20b

[(CN)5FebpyFe(CN)5Js- 0,035vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4c

{(NH3)5RuDTDPAu(NH3)5]5+ O,29OS 8 x 104

{(CN)sFeOTOPFe(CN)s]5- O,12Q8 102

[(NH3)5AuBPMSAu(NH3)5J5+ 0,034 4

(CN)5Fe8PM8Fe(CN)5]5- 0,040 4

a) Ref. 56 b) Ret.S7 c) Ref.S8
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j 3 - ÊSpêelfõs E:letrônicos

Tem-se observado nos espectros de complexos que utilizam os sistemas

Ru(NH3)SL2+ e Fe(CN)sL3- em geral, quatro tipos característicos das bandas de

transições eletrônicas56,59-61,51.

a) Bandas das transições de campo cristalino, que ocorrem entre os níveis de energia

originados pelo desdobramento dos orbitaisSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ do íon metálico, oriundos das

interações eletrostáticas com os ligantes.

b) Bandas de transições de transferência de carga, relativas às transferências de

elétrons dos orbitais dos ligantes para orbitais de energias apropriadas dos metais

(LMCT).

c) Bandas de transições de transferência de carga, referentes as transferências de

elétrons dos orbitais Q1! dos metais para os orbitais de energias apropriadas dos

ligantes (MLCT).

d) Bandas de transições internas dos ligantes, geralmente provenientes das

transições n-->1t· e it-->it * que se apresentam nos ligantes quando estão livres de

cooroenação.

- Transições de Transferência de Carga

As diferentes colorações observadas em complexos de metais de transição

foram explicadas, inicialmente, de maneira brilhante pela teoria do campo

cristalino62-63. Entretanto, as intensas colorações exibidas por alguns complexos de

Hg2+ (d' O),Mn7+ (dO) e Pb2+ (d10 ) não podem ser explicadas da mesma forma,

certamente em decorrência da impossibilidade de ocorrerem transições d-d em tais

sistemas. Nestes casos as cores dos compostos originam-se em consequência da
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absorção de luz devido à transferência de elétrons do orbital do ligante para o orbital

do metal, ou vice-versa61. Tais processos de transferência de carga são

denominados LMCT e MLCT, respectivamente, não são exclusivos de sistemas gO ou

g 10 , e ocorrem frequentemente em complexos de metais de transição.

Segundo Lever6l, os processos de transferência de carga, ocorrem no final da

região azul do espectro visível, ou na região ulltravioleta. No entanto, se o metal é

facilmente oxidável, ou vice-versa, estas transições podem ocorrer em regiões de

menores energias no espectro, inclusive no infravermelho próximo. Estas transições

são, em geral, bastante intensas e frequentemente obscurecem as transições fracas

de campo ligante que, ocasionalmente ocorrem na mesma região.

As transições MLCT e LMCT são geralmente distinguidas pelas variações de

energia quando o íon metálico ou o ligante são alterados. Para um dado íon metálico,

a energia da LMCT diminui tanto quanto mais fácil for a oxidação do IiganteSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lo u

quanto mais fácil for a redução do metal de transição. Semelhantemente, a energia

da MLCT diminui com a facilidade de redução do ligante e lo u com a facilidade de

oxidação do metal.

As bandas de transferência de carga, ao contrário das bandas de campo

cristalino (d-d), mostram dependência quanto a natureza do solvente no qual o

espectro é obtido. No estado fundamental, o solvente é organizado com seu dipolo

orientado para interagir com o dipolo do estado fundamental do complexo. O dipolo

do estado de transferência de carga excitado é marcadamente diferente, em direção

ou magnitude, do dipolo do estado fundamental. Pelo princípio de Franck-Condon, o

solvente não será favoravelmente orientado no estado excitado. Isto é, o tempo

requerido para uma nova orientação dos dipolos não é compatível com o da

transição. Portanto, dependendo da natureza do solvente, e da mudança do dipolo, o
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estado excitado pode ser estabilizado ou desestabilizado. Em ambos os casos, a

energia da transição de transferência de carga vai depender do solvente, ou

particularmente de sua polaridade.

Para que ocorram transições de transferência de carga, devem existir orbitais

com simetria apropriada no ligante e no metal, cujas energias sejam próximas e o

grau de recobrimento seja diferente de zero.

A transição de transferência de carga que se espera ocorrer nos compostos

. Ru(NH3)5L2+ e Fe(CN)5L3- , com L= N-heterocíclicos, é do tipo MLCT (d3t--->p3t*),

tendo em vista que os elétrons de valência (t2g)6 dos íons metálicos encontram-se em

orbitais de simetria ~ e os orbitais vazios, de menor energia, dos Iigantes N-

heterocíclicos também possuem simetria ~. Desta forma, os metais exibem

propriedades básicas ao transferirem densidade eletrônica ~ para os orbitais ~ •.

vazios dos ligantes. Portanto os ligantes atuam como ácidos lI, apesar de, também,

serem considerados bases Q.

Os espectros eletrônicos de rutênio e ferro com o Iigante BPMS são mostrados

nas figuras 10 a 12 e as posições das bandas de absorção estão relacionadas na

tabela 6.
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Tabela 6 - Espectros Eletrônicos.

Espécie Â.máx.(nm) ~ (M-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1cm-1 ) X 10-3

[(NH3)5RUBPMS]2+ 422 2,5

530 (d-d) 0,3

[(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5]4+ 426 4,9

530 (d-o) 0,5

[(CN)5FeBPMSj3- 394 4,1

[(CN)5FeBPMSFe(CN)516- 394 7,8

As bandas observadas em 422 nm (e - 2,5 X 103 M-1cm-1) e 426 nm (e - 4,9 x

103 M-1cm-1) ; 394 nm (~= 4,1 x 103 M-1 cm-1) e 394 nm (~= 7,8 x 103M-1cm-1) para os

complexos mono e binucleares de rutênio e ferro, respectivamente, foram atribuidas

às transições de transferência de carga do metal para o ligante (MLCT), tendo em

vista que:

1) Estas bandas não se apresentam nos espectros do ligante não coordenado ou dos

íons complexos de partida.

2) Suas intensidades elevadas, ao contrário do que seria esperado, caso fossem

transições d-d (que são sujeitas a violação da regra de Laporte).

3) As bandas mostraram-se sensíveis à natureza do solvente.
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As bandas observadas em 250 nm (EvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 1,34 X 103 M-1cm-1) ; e 248 nm (E =

0.94 X 103 M-1cm-1) nos espectros dos complexos mono e binucleares de rutênio,

respectivamente, são características das transições intraligantes do Bis(4-piridilmetil)

dissulfeto, e como tal foram atribuidas.

As transições de campo cristalino (d-d), entre os estados 1A1--->1E1 que

geralmente encontram-se encobertas pelas transições MLCT, foram evidenciadas nos

complexos de rutênio a 530 nm, que geralmente as onscurecemê".

A observação das bandas MLCT, nos espectros das espécies estudadas nos

permite fazer análises elucidativas das propriedades dos complexos de

pentaaminrutênio(II), pentacianoferrato(lI) relacionados às interações de retrodoação.

A figura 13, mostra um diagrama simplificado descrito por Johnson e

Shepher(j60 para ilustrar as interações de retrodoação do orbital Qyz do metal para o

orbital !!. do ligante N-heterocíclico, os quais geram um orbital com caráter

predominantemente metálico, e um orbital antiligante com caráter

predominantemente do N-heterocíclico.

De acordo com os autores, qualitativamente, dois fatores influenciarão no grau

de mistura dos orbitais e na energia de estabilização da interação de retrodoação: a

extensão radial do orbital Q envolvido, e a diferença de energia entre o orbital º do

metal e o orbital !!.•do ligante. Uma grande interação será esperada para os orbitais

cujas energias são semelhantes.

A diferença de energia entre os orbitais Q. do metal e orbital tI" do ligante é

fortemente influenciada pela vizinhança dos ligantes "espectadores". As amônias, por

exemplo, que são consideradas ligantes x-Inocentes, não devem afetar a energia dos
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urbitais drc do centro metálico e, logo não influenciam na capacidade de interação de

retrodoação para o sexto ligante. De modo contrário, os cianetos, considerados fortes

ácidos ~ estabilizam fortemente os orbitais d3t do centro metálico, através, também, de

interações de retrodoação d3t(metal)---> p3t*CN-.

./ ·)T
:.- : AEvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r : ~ ! 1
~ ~~dy---'; ..~ .i .o~ z : ~.~~.~~ .

y

y

1
~NZ-l

Figura 13 - Diagrama simplificado da Interação de Retrodoação Metal-Ligante.
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3 . 4 - Espectros Vibracionais na Região do Infravermelho

Os espectros vibracionais na região do infravermelho do ligante 8is(4-

piridilmetil)dissulteto, BPMS, e dos complexos mono e binucleares de rutênio e ferro,

foram obtidos com finalidade comparativa e de caracterização. ~s figuras 14 a 18

mostram estes espectros.

Foram feitas tentativas de atribuições com relação aos estiramentos e

frequências de deformações de modo semelhante como ocorre com os derivados

piridínicos e benzenicos. Exceto as frequências bem características, tais como vNH3

e ÕNH, estas atribuições foram aproximadas. Isto devido ao fato de haver

considerável mistura de estiramentos C-C e deformações C-H em grande parte das

vibrações, fazendo com que as atribuições não sejam absolutamente seguras64,65,
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{(NH3)SRuBPMSRu(NH3)S)ePF6)4 em pastilha de KBr.
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Nél3[(CN)sFeBPMS].3H20 em pastilha de KBr.
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- Atribuições das bandas de absorção dos espectros do ligante BPMS.

Região entre 3.500 e 1.650 cm-1

As bandas correspondentes aos estíramentos C-H ocorrem nesta região. A

banda observada em 3030 cm-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 de fraca intensidade e as demais bandas, próximas a

esta, são características dos modos de estiramento C-H. A banda em 3030 crrr!

aparece no espectro da piridina66 em 3054 cm-1 e nos compostos a-piridínicos65.67

em torno de 3030 crrr".

Região entre 1.650 e 1.400 cm-1

Cook66 tem atribuído as bandas nesta região, nos espectros de sais de

piridinium, as vibrações nucleares associadas aos modos vibracionais análogos aos

dos estiramentos C-C do benzeno. O estiramento C-N também é esperado aparecer

nesta regiã065. Segundo Katritzky68, estas bandas refletem os distúrbios de carga no

anel e as bandas próximas a 1480 cm-1 ocorrem com fortes intensidades para

substituintes doadores de elétrons, tal como o nitrogênio.

Região entre 1.400 e 1.000 crrr"

Nesta região as bandas correlacionam-se com as frequências de deformação

C-H no plano, que ocorrem nos espectros do benzeno e piridina66.

Região entre 1000 e 600 cm-1

Nesta região é esperado ° aparecimento das bandas referentes aos modos de

vibração de expansão-contração do anel e vibrações de deformação fora do plano,

dos átomos de hidrogêni066.

A banda em 987 crrr! é comum aos espectros do benzeno, piridina e

derivados, sendo atribuida a vibrações de expansão-contração do anel69.
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A banda em 810 cm -1 pode ser correlacionada com a banda que aparece em

820mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcrrr ' nos espectros de compostos substituidos de piridina. Esta banda foi

atribuida por Green e colaboradores65 como um sobretom da vibração fundamental

correspondente ao modo de deformação C-C do anel benzênico, fora do piano.

As bandas entre 810 e 710 cm-1 podem ser atribuidas às vibrações C-H

envolvendo os hidrogênios adjacentes das piridinas, fora do plan068. A frequência

do estiramento C-S, também é esperado ocorrer nesta reg.ã070. Green e

colaboraooresê>. atribuem as bandas nestas proximidades do espectro às

deformações C-C do anel, fora do plano.

Região entre 600 e 400 cm-1

A frequência do estiramento 8-8 é esperada ocorrer nesta região. mais

precisamente entre 540 e 505 cm-1 com fraca intensidade70. O fato das bandas, que

ocorrem em 520 cm-1 e 488 cm", apresentarem-se com consideráveis intensidades,

não permite atribui-Ias de modo muito conclusivo, ao estiramento 8-8. Além disto,

esta região é bastante citada por autores68.70 como uma região rica em sobretons e

bandas de combinação. As deformações de ângulo (C-C-C) do anel, também são

esperadas ocorrer nesta região. Portanto, é controvertida e duvidosa a origem destas

bandas.

O espectro vibracional na região do infravermelho, do complexo

[Ru(NH3)5BPMS](PF6)2, está ilustrado na figura 15.
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Espectros vibracionais de amino-complexos têm sido sistematicamente

estudados e revisados por Schmidt e Muller73. A amônia pertence ao grupo pontual

C3V. Seis modos normais de vibração foram previstos, admitindo um modelo

simplificado para um complexo 1:1 metal-NH381.

\! (M-N)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5

o r (NH
3

)

Figura 19 - Modelo simplificado para os modos normais de vibração para um

complexo 1 : 1 metal-NH3.
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As frequências destes modos vibracionais normalmente ocorrem nas regiões :

ua(NH3) e us(NH3) entre 3.400 e 3.000 cm-1 ; ôdeg(HNH) entre 1.650 e 1.550 cm-1.

Ôs (HNH) entre 1.370 e 1.000 crn-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, e pr (NH3) entre 950 e 590 crrr '. Geralmente as

frequências dos estiramentos NH3 dos complexos são menores do que as

frequências da amônia livre de coordenação. Ao coordenar a um íon metálico, as

ligações N-H são enfraquecidas, tendo em vista que a ligação a metal-NH3

compromete a densidade eletrônica do átomo de nitrogênio. Os efeitos da

coordenação da amônia a um íon metálico, também, são previstos provocarem os

deslocamentos das frequências de deformação H-N-H e rocking NH382.

As frequências dos modos vibracionais Ru-NH3 que ocorrem no espectro do

Ru(NH3)BPMS2+ estão mostradas na tabela 7. A frequência do modo de vibração

rocking, que seria esperada ao redor de 800 cm -1 , não foi identificada e

provavelmente encontra-se encoberta por outra banda de forte intensidade, que

ocorra em 840 cm-1.
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Tabela 7 - Frequências vibracionais do grupo NH3, no complexo

[Ru(NH3)5BPMS](PF6)2·

3.370 (F) 'Ua (N-H)

3.290 (F) 'Us(N-H)

3.250 (OM)

3.180 (OM)

1.630 (M) Ôdeg (H-N-H)

1.290 (M) Ôsim (H-N-H)

Intensidades : F - forte ; M - média ; OM - ombro ou inflexão

Mesmo sendo de dificil atribuição, as vibrações associadas ao ligante 8is(4-

piridilmetil)dissulfeto quando coordenado, encontram-se corre/acionadas àquelas

que se acrescentam no /igante livre, mostrados na tabela 8.

A banda larga de intensidade forte que é observada em 840 cm-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 no espectro

de [(NH3)5AuBPMS](PF6)2 foi atribuida à frequência de estiramento 'UPFdo íon PF6-.

Provavelmente, esta banda, encobre as bandas finas, de intensidade fortes que

aparecem no espectro do ligante livre em 820 cm-1 e 806 crn+.

A banda atribuida à frequência de estiramento 'URu-NH3 que ocorre em 472

cm-1 no espectro do ((NH3)5Ru]CI2 foi identificada no espectro do complexo



[(NH3)5AUBPMS](PF6)2 N~[(CN)5FeBPMS].3H20 Tentativa de Atribuição

56cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e la 8 - Frequências vibracionais do ligante BPMS coordenado aos íons

Au(NH3)52+ e Fe(CN)53-. Valores em cm-1.

3380 (W) 3300 (W) 3000 (VW) 2940 (VW) Vibrações associadas aos

3240 (W) 3140 (W) 2550 (W) 2420 (W) estiramentos C-H

3000 (VW) 2980 (VW) 2390 (W)

2920 (W) 2400 (W)

2420 (W) 2090 (W)

2050 (F) Vibrações associadas aos

estiramentos C-N

1840 (M) 1540 (M) 1610 (F) 1580 (M) Vibrações associadas aos

1470 (M) 1290 (M) 1500 (M) 1410 (M) estiramentos C-C do anel

1110 (M) 1090 (W) 1220 (W) 1200 (VW) Vibrações associadas às

1010 (M) 1120 (W) 1090 (W) deformações C-H no

1000 (W) plano do anel

840 (F) 750 (W) 830 (W) 840 (M)§ Vibrações associadas às

deformações C-H fora do

plano do anel

550 (F) 480 (W) 580 (W) 490 (W) Vibrações associadas às

410 (VW) deformações C-C do anel

Intensidades: F - forte; W - fraca; M - média; OM - ombro; VW - muito fraca
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[(NH3)5RuBPMS](PF6)2 em 480 cmt.

A frequência de estiramento Ru-N(aromático) não foi observada no espectro,

tendo em vista que os estiramentos Ru-N-heterocíclicos ocorrem normalmente, em

valores abaixo de 400 cmt, região esta, fora da faixa de resolução oo equipamento

utilizado na obtenção dos espectros.

As atribuições aos espectros vibracionais na região do infravermelho, para

complexos de pentacianoferratos, têm se referido principalmente aos estiramentos

CN e FeC, e às deformações Fe-CN56,71. Isto se deve ao fato de, geralmente, as

bandas do estiramento Fe-L, que seriam de grande importância no estudo de

correlação entre os espectros dos complexos e do ligante livre, apresentarem-se com

baixas intensidades e localizações inconvenientes a estudos mais elucidativos, posto

que são frequentemente encobertas por bandas mais intensas e, às

vezes,confundidas com bandas de combinação ou sobretonsê '.

O íon CN- atua como a-doador, através da indução de elétrons para o metal, e

também como 1t-receptor de elétrons. d1t do metal. Segundo Nakamotoê '. o

mecanismo de o-doação remove elétrons do orbitalmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50 do cianeto, o qual é apenas

fracamente antiligante. Logo, isto faz com que a frequência vCN assuma maiores

valores quando coordenado a um centro metálico. De modo contrário, a interação de

retrodoação rnetat-ocianeto, contribui para a diminuição da frequência CN, devido ao

aumento da densidade eletrônica do orbital antiligante 2p1t*do cianeto.

Com relação aos íons metálicos, a frequência CN de complexos

cianometálicos dependem fundamentalmente de sua eletronegatividade e do seu

estado de oxidação83. Quanto mais eletronegativo for o metal, mais intenso será o
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mecanismo de a-doação dos cianetos e a frequência CN será maior. A mudança de

uma unidade no estado de oxidação do íon metálico, geralmente conduz a uma

diferença na frequência de estiramento CN, de 50 a 80 cm-1, em relação ao complexo

reduzido. Altos estados de oxidação do íon metálico central aumentam sua carga

nuclear efetiva e, consequentemente, aumentam sua capacidade a-receptora,

acarretando num aumento de frequência CN. As estruturas de ressonância I e li,

esquematizadas abaixo:

M-C=N-M+== C=N-

(I) (11)

ilustram as atribuições, segundo as quais um aumento no estado de oxidação do fon

metálico central, favorecemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà estrutura (I), fazendo com que a ordem de ligação CN

seja majorada, e, consequentemente, a frequência de estiramento, lJ(CN), aumente.

As interações de retrodoação resultam em um efeito oposto, favorecendo a estrutura II

e contribuindo para menores valores da frequência do estiramento CN. Segundo

Toma56, as interações de retrodoação cbt(metal)-->p1t*(ligante) levam a uma

relativamente pequena remoção de densidade eletrônica do íon metálico central,

fazendo com que as variações observadas na frequência de estiramento CN sejam

muito pequenas.

Sabe-se que numa simetria C4v, as frequências relativas aos estiramentos CN

entre 2.200 e 2.000 crrr" transformam-se de acordo com as representações 2A1, 81 e

E, sendo que, dentre estas, apenas a de representação 81 não é ativa no

infravermelhoB4.
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TOSI84,95, realizou estudos espectroscópicos vibracionais no complexo

Na2[Fe(CN)sNO], atribuindo às duas bandas em frequências mais altas, como sendo

do tipo A 1. A banda em frequência mais alta entre as duas, foi atribuida ao cianeto

axrat, e a de menor frequência foi atribuida aos cianetos equatoriais. Uma outra

banda de maior intensidade, foi atribuida à vibração duplamente degenerada E. As

demais bandas de fraca intensidade que, ocasionalmente, têm-se verificado nesta

região, para outros complexos cianoferratos, f(. am atribuidas a efeitos isotópicos do

13C dos cianetos.

As frequências dos estiramentos CN e M-C, e deformação MCN são mostrados

na tabelamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e la 9 - Frequências vibracionais do complexo cianometálico com BPMS. Valores

13mcrnt.

ComplexoTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv C N a x v C N e q ÕMCNEDCBA vMC

Nél3[Fe(CN)5BPMS].3H20 2.090 (OM) 2.050 (F) 570 (M) 490 (W)

Intensidades: (F) - forte, (M) - média; (OM) - ombro ou inflexão ; (W) - fraca

O aumento da capacidade 1t-receptora do sexto ligante, nos complexos

M(CN)SL3-, resulta em um deslocamento da frequência de estiramento uCN para

valores mais altos81. As estruturas (111) e (IV) contribuem para o híbrido de

ressonância.
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L-Fe=C==N~_ L=Fe-C=N:

(111) (IV)

Quando o ligante LmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé um hábil x-receptor, este competirá com os cianetos

quanto às interações de retrodoação com o metal, favorecendo a \J~lrutura (IV). Se o

ligante L é um pobre it-receptor, atuando apenas como doador, a disponibilidade de

densidade d1t será aumentada, para a retrodoação M-->CN, conduzindo ao

favorecimento da estrutura (111).O aumento da retrodoação metal-->Carbono, acarreta

numa rr aior população dos níveis antiligantes dos cianetos, fazendo com que a

ordem da ligação CN diminua e, consequentemente, a frequência do estiramento CN

ocorrerá em menores valores.

As bandas em 1.630 e 1.620 crrr". que aparecem nos espectros dos

complexos pentacianometálicos com o BPMS, foram atribuídas à deformação H-O-H

das águas de hidratação presentes nestes complexos.

O espectro vibracional na região do infraverrmelho, do complexo binuclear

[(NH3)SRuBPMSRu(NH3)SJ(PF6)4 está ilustrado na figura 16. O espectro se

assemelha bastante ao espectro do monômero [Ru(NH3)SBPMS](PF6)2, com

pequenas alterações nas energias das absorções que, em geral, se encontram na

faixa dos erros de medidas. As frequências dos modos vibracionais da amônia, e as

tentativas de atribuições às demais vibrações associadas ao ligante, estão

relacionadas na tabela 10.

Mais uma vez a frequência de modo rocking que seria esperada ao redor de

800 cm-1 não foi observada, devido a presença da forte banda do estiramento P-F

que ocorre em 840 cm -1. Esta banda, provavelmente, encontra-se superposta àquelas

que ocorrem em 810 e 820 crnt, no espectro do Iigante livre,devido a sua
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éonsiderável largura.

O espectro vibracional, r. ~ região do infravermelho, do complexo

Na6[(CN)5FeBPMSFe(CN)5]·3H20 está ilustrado na figura 18. No espectro foram

observadas as frequências características do grupo cianeto e as frequências

associadas ao ligante Bis(4-piridilmetil)dissulfeto. As frequências estão relacionadas

na tabela 11, com suas respectivas prováveis atribuições.

A principal observação a ser feita nes' '\ espectro deve-se aos valores das

frequências de estiramento CN. Estas frequências ocorreram em, aproximadamente,

iguais valores, no expectro do complexo binuclear Fe(II)BPMSFe(II),

comparativamente ao espectro do monômero Nas[Fe(CN)5BPMS].mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJá no espectro

dos complexos que utilizam a DTDP como ponte ligante estas frequências ocorrem

em menores valores para o composto binuclear Fe(II)DTDPFe(lI) comparativamente

ao espectro do monômero Nas[Fe(CN)5DTDP], embora a diferença nestas

frequências seja pequena, isto é indicativo de menor interação de retrodoação

d1tFe(II)->p1t"DTDP no dímero. Podemos, então, concluir que com a utilização do

ligante BPMS tem-se uma interação característica de fraco acoplamento.
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T a b e la 1 0 - Frequências vibracionais e prováveis atribuições ao espectro do

complexo [(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5](PF6)4.

[(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5](PF6)4 Atribuições

3350 (F)

3300 (F) 3225 (OM) 3170 (OM)

2920 (W) 2855 (W)

'UaN-H assimétrica

1623 (F)

1593 (OM) 1498 (M) 1426 (M)

1314 (OM)

1286 (F)

1200 (OM) 1110 (W) 1070 (W)

1015mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(W )

836 (F)

738 (M)

'UsN-H simétrico

Vibrações associadas aos

estiramentos C-H

Ôdeg.H-N-H

Vibrações associadas aos

estiramentos do anel

ôsim.H-N-H

560 (F)

Vibrações associadas às deformações

ôC-H no plano do anel

'UP-F

Vibração associada à deformação

ôC-H fora do plano do anel

Vibração associada à deformação

ôC-C-C do anel

Intensidades: F - forte; W - fraca; M - média; OM - ombro
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T a b @ la 1 1 - Ffêquências vibracionais e prováveis atribuições ao espectro do

complexo Na6[(CN)5Fe8PMSFe(CN)5].3H20.

2050 (F)

1632 (F)

1585 (W) 1420 (M)

1400 (M)

1260 (W) 1220 (M) 1085 (W)

1016mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(W )

821 (W)

'DC Nax. I 'DC Neq.

ÔH-O-H

Vibrações associadas aos

estiramentos C-C do anel

Vibrações associadas às

deformações ôC-H no plano do anel

Vibração associada à deformação

ôC-H fora do plano do anel

Vibração associada à deformação

ôC-C-C do anel

570 (W)

Intensidades: F - forte ; W - fraca; M - média ; OM - ombro
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4 •cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM E D ID A S C IN I:T IC A S

A cinética da reação de substituição do BPMS no íon complexo

[Fe(CN)5BPMS]3-, foi estudada em pH = 7,0, J1 = 0,1 M em CF3COOH-CF3COONa. O

ligante substituinte utilizado, foi o dimetil sulfóxido, em virtude do produto formado

com o íon metálico ser incolor, e por possuir banda de absorção em região bastante

diferente daquela em que a banda MLCT ocorre no espectro do complexo de partida.

O curso da reação foi acompanhado fixando-se o comprimento de onda analítico, no

Àmáx (394 nm) característico da banda MLCT do complexo. Portanto, acompanhou-se

o consumo do complexo de partida. As medidas cinétícas foram feitas a 20,25,30

3SOC e sob condições de pseudo-primeira ordem. As figuras 20 a 23 mostram o

acompanhamento espectrofotométrico da reação de substituição do BPMS no

complexo [Fe(CN)5BPMSj3-, por DMSO. Os cálculos das constantes de velocidade

foram obtidos por meio de técnicas espectrofotométricas convencionais para reações

lentas40. Os valores das absorbâncias após o final da reação é denotado por (A ) e

em qualquer instante em que a reação se processavaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A V , foram obtidos por leituras

diretas das curvas de variações de absorbâncias com o tempo. As constantes de

velocidade foram obtidas por análise gráfica, determinando-se os coeficientes

angulares das retas obtidas nos gráficos de Ln(A -A V versus tempo, como mostra a

figura 24. Para isto, utilizou-se um programa de regressão linear Origin e um

computador PC-486, IBM Computable. Os valores das constantes de velocidade

extraídos destes gráficos estão relacionados na tabela 12.
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Tabela 12 - Cinética de substituição no íon complexo [(CN)5FeBPMSp- por DMSO

a diferentes temperaturas.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kabs x 10-3 T (K) Ln kobs.ff 1rr

0,51 293,15 13,2618 0,003411

1,25 298,15 12,3822 0,003350

2,62 300,15 11,6588 0,003248

3,85 308,15 11,2903 0,003248

Condiçoes : [(CN)5FeBPMSp- = 2 x 10-4 M ; [DMSO] = 1,0 M

Os parâmetros de ativação foram avaliados graficamente com base na

expressão derivada do estado de transição.

Kot~= KT exp (-.~~) = lITexp (-t\H ') exp (~ (7)

h RT h RT R

Onde:

kobs. - Constante de Velocidade

k - Constante de Boltzmann

T - Temperatura (K)

h - Constante de Planck

R - Constante do Gás Ideal

AG', ~H# e AS' - Parâmetros Termodinâmicos de Ativação
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Desenvolvendo-se esta equação pode-se obtê-Ia em forma mais operacional.

Ln Koa. = Ln ~ + &S# &H#
T h R RT

(8)

Fazendo-se medidas cinéticas a várias temperaturas e determinando-se as

respectivas constantes de velocidade "kobs" podemos calcular os valores

correspondentes a Ln kobs.rr.

Os valores de - &H#/ R são obtidos dos coeficientes angulares das retas

obtidas nos gráficos de Ln kobs.l T versus 1/ T, figura 25. Conhecendo-se os valores

de i\H#, podemos então aplicá-Ios na equação 8 e determinarmos os valores de &S#.

Portanto, conhecendo-se a constante de velocidade observada na reação, pode-se

avaliar os parâmetros termodinâmicos de ativação que são de fundamental

Importância para a atribuição do mecanismo da reação. Os valores obtidos para

estes parâmetros foram &H# = 99,78 KJ mor" e &S # = 33,72 J mor ' K-1.

Tobe86 e Archer87, ao realizarem estudos cinéticos na aquação de compostos

de bis(etilenodiamina) cobalto(III), interpretam os valores muito positivos da entropia

de ativação, como uma evidência de reação acompanhada de uma acentuada

mudança estereoquímica. Isto é, quando o intermediário assume a geometria

pirâmide quadrada, que difere muito pouco da geometria octaédrica original, são

esperados valores negativos para a entropia de ativação, face a retenção de

configuração. Quando o intermediário pentacoordenado, no processo dissociativo,

possui a geometria bipirâmide trigonal, uma marcante mudança estereoquímica

ocorre, levando a entropia de ativação a valores positivos.

..'

','
":':. .
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Nos compostos de pentacianoferratos(Il), em geral, tem-se encontrado valores

positivos para as entropias de ativação, o que sugere, em análise, um mecanismo

dissociativo, via intermediário pentacoordenado de geometria bipirâmide trigonal.

Entretanto, não se pode excluir, na influência das variações das entro pias de

ativação, as modificações da estrutura do solvente, ao redor do complexo, efeito este

de difícil avaliação. Deve-se, também entender que a atribuição à estereoquímica do

intermediário, por esta análise, é relativa e deve ser expressa em termos

probabilísticos de mudança estereoquímica.

Os valores das entropiasde ativação, para as reações de substituição nos

complexos de pentacianoferrato com os ligantes BPMS, DTOP, Mpz, Py, ISN,Pz, N-

Mpz, são mostrados na tabela 13.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e la 13 - Parâmetros cinéticos para a substituição nos complexos de

pentacianbferrato( 11) com ligantes N-heterocíclicos.

BPMS 23,84 8,0 Este trabalho

DTDP 23,90 8,5 71

Mpz 24,00 9,0 56

Py 24,80 11,0 56

ISN. 26,00 14,0 56

pz 26,40 14,0 56

N-Mpz 27,50 18,0 56

Legenda: BPMS,bis(4-piridilmetil)dissulfeto ; DTDP, 4,4'-ditiodipiridina ; Mpz,
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metilpirazina ; Py, piridina ISN, isonicotinamida Pz, pirazina N-Mpz, N-

metilpirazínio.

Como pode ser visto na tabela 13, em todos os casos, a substituição dos

ligantes coordenados se processa com uma variação positiva na entropia de

ativação, característica de um mecanismo dissociativo.

Na maioria dos compostos de coordenação conhecidos, envolvendo íons de

metais de transição, a basicidade do ligante desempenha um papel importante e

mesmo decisivo na determinação das suas propriedades. Nos complexos de

pentacianoferrato(lI) contudo, tanto k-1 como as entalpias de ativação seguemTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

ordem inversa da esperada com base no pKa do ligante heterocíclico. Esses

parâmetros seguem na realidade, a mesma ordem já bem estabelecida para as

afinidades eletrônicas dos ligantes, indicando portanto uma predominância dos

efeitos da retrodoação sobre os efeitos da basicidade nesses compostos.

A avaliação quantitativa dos efeitos das variações nas basicidades e suas

afinidades eletrônicas sobre a reatividade dos complexos de pentacianoferrato(II) é

bastante difícil de ser efetuada, visto que ambos são competitivo. Os resultados.

entretanto mostram que o papel da retrodoação nesses complexos é predominante,

sendo os seus efeitos compensados em grande parte pela diminuição na basicidade,

resultando numa variação relativamente pequena da reatividade dentro da série.

A existência de correlação entre os parâmetros de ativação nos ions

complexos de pentacianoferrato(lI) com os ligantes, N-heterocíclicos encontra-se

ilustrada na figura 26. As relações isocinéticas, observadas nesta figura, sugerem a

ocorrência de um único mecanismo atuando em todas as reações.
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Com interesse em verificar a dependência ou não da velocidade de reação na

região de saturação com relação ao ligante substituinte foram efetuadas medidas

cinéticas de substituição no íon [(CN)sFeBPMS]3-por pirazina nas mesmas condições

utilizadas para a reação de substituição por OMSO a 250 C. O gráfico representativo

desta cinética é apresentado na figura 27. O cálculo da constante de velocidade

obtido foi, kmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 1,32 x 10-3s-1, também, calculado pelo coeficiente angular da reta que é

demonstrada no gráfico da figura 28. Baseados nestes dados e em outros

encontrados na literatura 71, podemos admitir que, utilizando ligantes de natureza

diferentes, mantendo as mesmas condições, obtivemos valores para constantes de

velocidade aproximadamente iguais, o que nos leva a concluir que o comportamento

cinético da reação de substituição do ligante no íon [(CN)5FeBPMSp- por DMSO e Pz

I) I(CN)sFeBPM SI3- ==-!:::. [(CN)sFeP" + BPM S

11)/(CN)sFel3- + H
2
0 • [(CN)sFeOH213-

(lenta)

são idênticos. Isto nos permite afirmar que estas reações de substituição são regidas

por mecanismo típicamente dissociativo que pode ser representado pelas seguintes

etapas:

(rápida)

L = (Pz, DM SO )
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O comportamento cinético das reações de substituição de ligantes, em

sistemas similares, foram sistematicamente estudados por outros autores56,71-79 .

Nestes estudos, mostrou-se que a velocidade das reações, cujas etapas

determinantes são as aquações dos complexos, dependem da concentração do

substituinte, e apresentam comportamento de saturação a altas concentrações dos

substituintes. Os mecanismos propostos pelos autores, atribuem a constante de

velocidade da reação de substituição ao Kobs. nesta região de saturação. Tendo em

vista o interesse maior, de imediato, na obtenção dos valores de kobs. nesta região,

os experimentos foram realizados utilizando-se a concentração do substituinte, 1,O M

em DMSO, na qual seguramente se determinasse a constante de velocidade, na

região de saturação. O valor da constante de velocidade da reação de substituição

kobs = 1,25 x 10-3 S-1 se aproxima bastante ao reportado na literatura 71 para os

complexos [(CN)5FeDTDPj3-, kobs = 1,10 X 10-3S-1.
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Os complexos binucleares [(NH3)5RuBPMSRu(NH3)5](PF6)4 e

Na6[(CN)5FeBPMSFe(CN)5].3H20 foram sintetizados e estudados por técnicas

espectroscópicas e eletroquímicas. As interaçôes de retrodoação metal-->Iigante, as

quais originam as bandas intensas na região visível, atribuídas às transições MLCT,

nos espectros eletrônicos dos complexos, que influenciam marcadamente as

propriedades destes complexos.

A retrodoação dJt-->p3t*(BPMS),mostrou-se de maior magnitude no complexo

[(NH3)5RuBPMS]2+comparativamente ao complexo [(CN)5FeBPMS]3-, reforçando as

observações descritas na literatura que indicam os cianetos, como fortes

comprometedores da densidade dn dos metais em configuração dmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6. Adicionalmente,

os orbitais 3d presentes no Fe(II), possuem menores extensões radiais do que os

orbitais 4d do Ru(II), sendo, portanto, também de forte influência das mesmas

interaçôes de retrodoação dJt-->pn:*no complexo de [(CN)5FeBPMS]3-. Um outro fator

que contribui para o favorecimento energético da MLCT no complexo de Ru(II) é a

ausência de interações l!. nas amônias (tidas como n-inocentes).

Os valores de E1/2 de M(III)/M(II) para os pares d5-d6 nos complexos

[Ru{NH3)5BPMS]3+/2+ e [Fe{CN)5BPMSj2-13-, mostram-se bastante próximos dos

valores reportados para os similares com piridina e DTOP. Isto é um indicativo da

considerável estabilidade dos centros metálicos em configuração d6. O sistema

fFe(CN)5BPMS]2-13-apresentam potenciais mais positivos, reforçando a efetiva
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contribuição dos cianetos na estabilização do metal reduzido. A análise dos valores

dos potenciais dos complexos das duas séries, sugere que as propriedadesmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn-

receptoras dos ligantes são as principais responsáveis pela estabnização dos centros

metálicos reduzidos.

A cinética da reação de substituição do ligante BPMS no íon complexo

[(CN)5FeBPMSp- apresentou comportamento consistente com os relatados na

literatura.

O valor da constante de velocidade kobs = 1,25 x 10-3S-1 é bastante próximo ao

do complexo [(CN)5FeDTDP]3-. A análise dos parâmetros de ativação AH# = 99,78 KJ

mor ' e /lS# = 33,72 J mol-1K-1 reforçam a atribuição de um mecanismo dissociativo,

tal como observado para toda a série de complexos do pentacianoferrato(II). A

relação isocinética é fortemente consistente com esta atribuição.

Considerando a teoria da voltametria cíclica de processos redox sequenciais53

foi observado apenas um pico de potencial nos complexos com o BPMS, que pode

ser explicado pelo fato de termos encontrado valores de AE1/2 menores que 120 mV.

A constante de comproporcionamento foi determinada utilizando-se como parâmetro,

a largura de banda do espectro voltamétrico em meia intensidade de corrente,

Aimáxf2. O valor de kc encontrado ficou ao redor de 4 para os complexos de rutênio e

ferro, caracterizando-se assim, como sistemas de fraco acoplamento.

Os processos sequenciais de um elétron normalmente presentes nos

complexos binucleares do tipo M-L-M, foram avaliados por polarografia de diferencial

de pulso. não tendo sido observados consideráveis diferenças dos mesmos. Os

equlíbrios de comproporcionamento:
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(M IL M il)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ (M IILM III) ~ 2(M II_M III)

foram avaliados pelo método de Parry e Osteryoung55. O baixo valor de kc = 4 tanto

para o sistema de rutênio quanto para o de ferro, sugere que contrariamente ao que é

observado com a OTOP, não há significativos acoplamentos entre os centros

metálicos. Portanto, os grupos, CH2 localizados entre os anéis piridínicos e os átomos

de enxofre da ponte S-S no ligante 8PMS inibem o fluxo de densidade eletrônica

proveniente das interaçóes de retrodoação. Esta observação vem reforçar a

atribuição do mecanismo da forte deslocalização de densidade eletrônica observada

nos sistemas [(NH3)SRuDTDPRu(NH3)S](PFS)4e Nas[(CN)sFeDTDPFe(CN)s].SH20

segundo a qual os orbitais º da ponte S-S desempenha fundamental papel na

deslocalízação eletrônica entre os centros metálicos:

dn:(M1)-->pn:*(A1)-->dn:(S)-->dn:(S)-->pn:"(A2)-->dJt(M2)

,:
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