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A. V. Benedetti - Instituto de Química - UNESP, Cai 
xa Postal, 174 - Araraquara - SP 

ABSTRACT 

Electrochemical reduction of the complexes 

[Ru edta L], [L • 2,2'bipyridine (2,2* bipy) 

pyrazinamide (pz CONH.); 4-cyanopyridine (4-CNpy); 

nicotinamide (NIC); hydroxil; 3-aminophenol 

(3-NH-0OH) and 2-aminopyridine(2-NH-py)] in aqueous 

solution (acetate buffer, pH 4.65 or phosphate 

buffer, pH 8.2), p= 0.2M p-CH30SO3Li, have been 

investigated. The measurements have been made by 

cyclic voltarametry technique at (25.0± 0.2)°C, 

using platinum, gold and mercury pool as working 

electrodes, a platinum wire as the auxiliary 

electrode and a saturated calomel reference 

electrode. 

All the systems studied showed only a pair of 

peaks between +0.4 and -0.5V on gold and platinum 

electrodes and between +0.05 and -0.5V on mercury 

pool electrode. The electrode processes can be 

described as reversible one electron on mercury 

pool to all the complexes, except when L • 3-NH-0OH 
_ i * 

for potential sweep rates, v < lOOmV.s . For 
L *> NIC and 4-CNpy on gold and L - 2,2'-bipy on 

platinum electrode the charge transfer process can 

be described as reversible for v< 100 mV.s" . 

The order of the values of the cathodic peak 

potentials , E*~, is related to the stabilization 
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of the oxidation state(II) of the metal center by 

the ligand L being the stabilization ascribed to 

the existence of back-bonding interaction. 

INTRODUÇÃO 

Muitos são os trabalhos descritos na literatu 

ra que mostram a utilização de complexos de Rutênio 

(III) como catalisadores. Entre eles, James apre 

sentou uma extensa revisão sobre a utilização des

ses complexos em reações homogêneas, incluindo-se a 

ativação de moléculas de hidrogênio, nitrogênio e 

oxigênio. Os complexos de Ru(III) com edta foram 

aplicados com sucesso como catalisadores na oxida-

ção de álcool alílico, ácido ascórbico e ciclohexa-

nol<2>. 

Todas as evidências indicam que a forma dominan 

te do complexo de edta com Ru(III) em solução aquo-

sa é a pentadentada , com pka = 2,37, corresponder! 

te a um próton titulavel. Esse valor é típico daque 

le já descrito para grupos carboxilatos livres e 

outros complexos pentadentados com edta. 0 outro 

próton titulavel, com pka = 7,6 é consistente com 

a presença de uma molécula de água coordenada. 0 

sexto sítio de coordenação do centro metálico é ocu 

pado por uma molécula de água (pH entre 4,0 - 6,0) 

ou pelo íon hidroxila (pH 7,8). 

As equações 1) e 2) descrevem os equilíbrios em 

solução: . 
PKal i - + 

1) (Ru111*! edta H20) * (Ru111 e d t a H2°) + H 

2) (Ru^edta H 20)"
 P; a 2 (Ru111 edta OH) 2' +H+ 

Dados da literatura mostram que as reações de 

[Ru edta H.oj são bem mais rápidos que as do 
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(RU edta OH) o que pode ser explicado, pois, termodi 

namicaménte, a troca de água por L é mais favorável 

que a troca de OH por L. 

Os complexos com edta são conhecidos há pelo me 

nos duas décadas , porém, o conhecimentos da quí

mica desses sistemas apresenta-se ainda muito limita_ 

do. Estudos eletroquímicos mostraram que a transf£ 

rência de elétrons é reversível no par:|RuedtaH.oJ / 

(RuedtaHjO)1". 

Neste trabalho, fez-se estudos eletroquímicos do 

(Ru edtaH.o]' com nicotinamida, 2,2'-bipiridina , 

pirazinamida, 2-aminopiridina e 4-cianopiridina e 

do [Ru edta OH] ~e com 3-aminofenol. 

PARTE EXPERIMENTAL 

0 complexo de Rir edta H-0.4H20 foi sintetiza

do de acordo com o procedimento descrito na litera-

tura(3>. 

As medidas de voltametria cíclica foram feitas 

utilizanáo-se um potenciostato/.galvanostato PAC-200 

com um gerador de funções FAC e um registrador XY 

Houton Instrument mod. 100. 

Os eletrodos de trabalho utilizados foram: poço 
- 2 

de mercúrio (area geométrica - 3,81 cm ), disco pia 
2 

no de platina (area geométrica = 0,20 cm ) e disco 
2 

plano de ouro (area geométrica = 0,07 cm ). 0 ele
trodo de calomelanos saturado foi utilizado como ele 
trodo de referência, como auxiliar um fio de platina. 

Como eletrólito suporte foram utilizadas as solu 

ções de tampão acetato pH 4,65 e tampão fosfato 

pH 8,2, ambos com u = 0,2M ajustada com p-tolueno-

sulfonato de lítio. 

Os ligantes, previamente purificados, foram adi

cionados em excesso de três vezes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os sistemas estudados, mostraram comporta 

mento semelhante, ou seja, apresentaram apenas um 

par de picos dentro ao intervalo de potenciais estu 

dos, +0,45 a -0,30V, sobre Pt e Au e +0,05 a -0,50V 

sobre Hg. 

Na figura 1, onde se mostra três voltamogramas 

cíclicos a baixas velocidades ( <50 mV.s ), sobre 

Hg, nota-se claramente apenas um par de picos de 

corrente, separados cerca de 60 mV e razão de correii 

tes de pico igual a unidade, dentro do erro experi

mental . 

Os dados obtidos a partir dos voltamogramas cícli 

cos, nos diferentes eletrodos, para o composto 

[RU edta L] são apresentados na Tabela 1. 

Os dados da tabela 1 mostram,para os eletrodos 

de Au e Hg, AEp = (60±5)mV para v < 100 mV.s" , ra

zão de correntes de pico anódica/catódico - 1 e fun 

ção corrente constante, dentro do erro experimen

tal. Estes resultados sugerem um processo de eletro 

do de um elétron e reversível, R(6) para o composto 

[Ru111 edta 4CNPy], para v < lOOmV.s"1. Já, sobre 

eletrodo de Pt o comportamento eletroquimico desse 

composto é melhor descrito como guase-reversível. 

O tratamento dos dados e análise dos parâmetros 

de reversibilidade aplicados a todos os sistemas es 

tudados fornece a Tabela 2. 

Dentre os três eletrodos empregados, o eletrodo 

de mercúrio foi o que forneceu melhores resultados 

em relação à reversibilidade. 0 eletrodo de ouro, pa 

ia alguns dos sistemas estudados também mostrou um 

processo reversível para v < 100 mV.s" . Com os re

sultados obtidos, os eletrodos podem ser classifica 
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Pig. 1 - Voltamogramas cíclicos do complexo ÍRuIIIedta4CNPyj 

a velocidades de varredura de 6,6*, 11 e 15,8 mV.t"1. 



IABKU 1 - PariMtn» EjUV). AEp(»V). ij/lj, lJ.v"l/J.c"X <A.v"1'a.a"l.lf1) para o coapoato Ru111 (adta) 4-CHPy a d If «ran-

tea valocldadea da varredura, da potencial, v • a 2S°C. 

Eletrodo Eletrodo de Platina Eletrodo de Ouro Eletrodo de Mercúrio 

:ld.de -E
P » * W i;.V'".c-» -*; AEp J^IJ Ij.v"1'2.»"1 -E< AEp ij/lj ij.v"1'2..-

11,0 

24.6 

46,3 

69,4 

95,2 

141,5 

73 

13 

S3 

90 

98 

108 

70 

80 

95 

102 

120 

140 

0,85 

0,88 

0,82 

0,88 

0,71 

0,71 

0,092 

0,092 

0,084 

0,080 

0,079 

0,071 

59 

59 

«4 

64 

69 

69 

60 

60 

60 

65 

70 

75 

0,97 

1,00 

1,00 

1,01 

1,05 

1,03 

0,043 

0,046 

0,044 

0,043 

0,042 

0,039 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

55 

60 

60 

65 

65 

65 

1,00 

1,02 

1,02 

1,03 

1,02 

1,08 

0,30 

0,29 

0,29 

0,30 

0,29 

0,27 
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ZABEU ': • Ce: :r*i *.*:.-: 
R - reversível e Q. R. - quaser-reversível. 

^Eletrodo 

^ \ 

Nlcotlnulda 

4-CianoplrIdlna 

2,,2'-blplrldina 

2-aalnoplridlna 

Pirazlnaalda 

Hldroxlla 

3>aalnofenol 

Ouro 

R 

R 

Q.R.(2,lxlO*3) 

Q.R. 

-

-

-

Platina 

Q.R.(3,9xlO*3) 

Q.R.U.Oxlo"3) 

R 

-

Q.R.(l,7xl0"3) 

-

Q.R.Ü,2xl0"3) 

Nircúrlo 

Q.R.(5,7xlO*3> 

Valores estimados de k°/cm.s encontram-se entre parênteses (7). 

dos quanto à reversibilidade da resposta frente à 

redução dos complexos, na seguinte ordem: Pt Au 

Hg. 

0 potencial de pico de redução, E , desses com

plexos é bastante influenciado pela natureza do li-

gante L, como pode ser observado na tabela 3. 

Os dados da tabela 3 sugerem que a ordem dos va 

lores de E^ está relacionada com a estabilização do 
P 

estaâo de oxidaçao (II) no complexo, devido a retro 
doação metal-ligante. 
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Ts.ela 3 - Valores dos potenciais de pico de redução para os coaplexo* 

| R u m edta L| sobre eletrodo de Hg, Au e Pt. 

tf» 
He. Au* Pt* 

2,2'-blpy 

Pz00l«H2. 

4-ttPy 

NIC 

OH* 

3-NH2*OH 

2-NH2py 

-

-50 

-70 

-150 

-260 

-275 

-300 

•190 

-

-64 

-110 

-

-

-355 

•195 

-65 

-83 

-115 

-

-307 

-

* Valores aedldos a v - í»6 aV.s' 1 
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