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CORRELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS ELETROQUMICOS E SSPECTROS-

CóPICOS DE UMA SéRIE DE SULF6Z1D0S DE RUTêHIO COM LIGAHTES 

N-HETEROCfCLICOS (Denise de Oliveira e Henrique E. Tona -

Instituto de Química -USP - Cx.Postai 2C780, SSo Paulo,SF) 

INTRODUÇÃO 

Os sulfóxidos de rutênio (II) apresentas grande 

interesse sob o ponto de vista biológico e catalitico x. 0 

RuCl2<dnso)4 2.3 (fig.l), em particular, 

possui atividade anti-cancerígena seme- ° 
Ci I s 

lhante a do conplexo cis-Pt(NH3)2Cl2, *>»' / 

empregado no tratanento de diversos ti- c,/ I
 v*s 

pos de tumores4, além de atuar como s 

importante catalisador na oxidaçflo se

letiva de tioéteres a sulfóxidos9. Es- Fig.l Estrutura 

te complexo também tem sido amplamen- do RuCl2(dmso)«e 

te utilizado como precursor na obten

ção de novos compostos de rutênio (II), desde 1973 9 . 

Neste trabalho realizamos um estudo sistemático de 

derivados do tipo RuCl2(dmso)2L2 , onde L = base M-

heterocíclica, visando contribuir' para um melhor 

entendimento do comportamento químico e estrutura 

eletrônica dos sulfóxidos de rutênio. Apresentamos, con 

maior ênfase, as correlações entre os parâmetros 

eletroqulmicos e espectroscópicos da série. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os complexos RuCl2(dmso>2 L2 (L = piridina (py), 4-

cianopiridina (cpy), piridinametilester (pyms), 4,4'-

bipiridina (4-bipy), 4-terc-butilpiridina (tbpy), pirazina 

(pz), 2,6-dimetilpirazina (dmpz) e N-metilimidazol (N-mim)), 

foram obtidos por refluxo de soluções do RuCl2(dmso)4 7, em 

clorofórmio contendo o ligante L , em proporção molar Ru:L = 

1:8, sob atmosfera inerte *. Os resultados de microanalise, 
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obtidos no IQ-USP, são compatíveis COB a fórmula proposta, 

porém nffo permitem avaliar a formação de misturas de 

isõmeros geométricos nestes sistemas. 

Os cromatogramas e os espectros eletrônicos das 

espécies eluídas foram obtidos com um cromatógrafo à liquido 

mod. CG - 480C, acoplado a um detector UV-visível HP 8451A. 

Como fase estacionaria empregou-se uma coluna Zorbax C-8 e 

como fase móvel uma mistura de metanol/água na proporção 

60/40 (v/v) (eluiçlo isocrátira; veloc.fluxo= 0.6ml/min). 

As medidas de voltametria cíclica foram feitas com um 

sistema modulado da Princeton Applied Research Coorporation 

(PARC), constituído de um programador universal mod.175 • um 

registrador XY da Houlston Instruments, A 25°C. 0 solvente 

empregado foi acetonitrila contendo perclorato de 

tetraetilaaônio. (TEA) 0,1M. Os eletrodos de trabalho, 

referência e auxiliar utilizados foram um disco de platina, 

Ag/AgNOs (0.01M em CH9CN contendo TEA) e platina helicoidal 

mergulhada na solucto do eletrólito suporte,respectivamente. 

0 espectro de XH RMN do complexo de dmpz, em D2O 

contendo terc-BuOH como padrio interno, foi registrado num 

aparelho Brucker AC 80 (FT) e os espectros infravermelhos 

dos complexos, em Nujol entre janelas de Csl, registrados 

num espectrofotômetro Perkin Elmer 783. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

0 complexo de dmpz foi isolado numa forma isomérica pu

ra (P), além de ter sido obtido como mistura de isõmeros 

(M)8. 

Ho complexo puro (P), a molécula de dimetilsulfóxido 

coordena-se ao Ru(II) via átomo de enxofre ( O so = 1078, 

1095 cm-1) e os ligantes cloretos encontram-se em 

configuração eis ( v> R U-CI = 335 e 225 cm*
1), ü aparecimento 

de três singletes com deslocamentos químicos de 1,22, 2,03 e 

7,38 ppm (em relação ao terc-BuOH) no espectro de XH RMN 

caracteriza a equivalência dos grupos CHs(dmpz), CHs(dmso) e 
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H(N-heterocíclico), respectivaaente, conprovando a estrutura 

c_is.-Cl,cia-S,Ltana-N para o cosplexo. 

Este isônero apresenta 1 

banda de transição interna IL 

íl->n* do ligante aronático es 

293 nu ( £ = 9,4 x 1(P M-*cs-*) 

e 3 bandas de transferência de 

carga (TC) Ru(II)-L (326, 370 e 

420ns, COB l - 1,37, 1,04 e 0,66 

x IO» M-icm-i, respectivamente), 

conforse esperado para nicrossi-

netria C2v Í O (fig.2) Quando o 

conplexo é oxidado pela aplica

ção de un potencial, as bandas 

TC Ru(II)-L desapareces. A espé

cie oxidada apresenta 4 bandas: 

TC Cl- « Ru(III) en 240 nu , 

IL es 293nn e duas TC L -Ru(III) 

em 400 e 480ns (fig.2). 0 pro

cesso é reversível. 

Una única onda anódica de 

EP=1,29V (vs EPH, en CHsCN). ca

racterística de processo reversí

vel, é observada no voltanograsa 

cíclico deste isônero (P) (fig.3). 

Já o complexo (M) apresenta 2 ondas anódicas que evidencias 

a existência de sistura de 2 espécies es solução. 0 E P A da 

espécie B (1,28V vs EPH) coincide cos o E ? A do cosposto (P), 

enquanto que a espécie A possui EpA = 1,43V (vs EPH) 8 

(fig.3). 

A presença dos 2 isôneros (A e B) no sólido (N) 

e de apenas o isônero B no sólido (P) foi comprovada por 

HPLC". 0 espectro da espécie B do sólido (M) é seselhante 

ao espectro do conplexo (P). A espécie A tasbés apresenta 

3 bandas TC Ru(II) -L, pores deslocadas para a regílo de 

naíor cosprisento de onda (fig.4). 

wo 

Fig 2. Espectro ele

trônico (a) e espec-

troeletroquísica (b) 

do cosplexo (P) 
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A espécie ç_is-Cl,cis-S, 

txans-N ser ia a nais es ta

bil izada termodinamicaaen-

te devido à ocorrência de 

interações trans-coopera-

t ivas do t ipo: 
retrodoaçlo 

Cl- - Ru(II) - L 

M«A) 

mv/s : \ 

fsot-" 

<a> 

V I 

A/ 

mv/s 
^ A (b, 

Fig.3 Yoltamograaas cícli

cos dos complexos de dmps 

(P) (a) e (M) (b) 

(M doador) ( fi aceptor), 

no complexo. ** 

Já a espécie A deve ser 

o isônero cJj5.-Cl,&iS-S,c_ift-N, 

que continua cantando ua dos 

Cl- em configuração trans a un 

átoso de enxofre. Para os N-heterocíclicos es eis, também 

serias esperadas 3 bandas TC io,iz conforse o observado. 

Os denais compostos da série RuCl2(dnso)2L2 também são 

constituídos de misturas de 2 isôneros geométricos. 

A presença de dmso coordenado via S é comprovada pelo 

aparecimento de V so na região de 

1070 a 1100 cm-*. 
(b) 

700 

Fig.4 Cromatogramas dos cosplexos 

(P) e (N) (a) e espectros eletrôni

cos das espécies eluídas de (H) (b) 

560 

560 



Fig. 5. BPA x pKa 

A série apresenta voltaao-

graaa cíclico COB 2 ondas anó-

dicas de potenciais redox na 

faixa de 0,90 a 1,55V (vs EPH). 

Os potenciais de aabos os iso

mer os nostras correlação COB a 

capacidade G -doadora de L, 

dininuindo COB O auaento desta 

(fig.5). 

Os valores dos potenciais sio elevados pois as 

interações de retrodoaçio fi Betal-ligante estabilizes as 

ligações Ru<II)-S. A introduçSo do ligante N-heterocíclico 

contribui, no entanto, para UB ligeiro abaixanento do 

potencial na série, quando coaparada COB O coaplexo de 

partida RuCl2(daso)« ( £ PA = 1,7V vs EPH, ea acetonitrila). 

Os espectros eletrônicos das espécies eluídas de cada 

coaposto foraa separados analogaaente ao do coaplexo de dap2 

(fig.4). As energias das bandas TC dos isôaeros trans-H s&o 

aaiores do que as dos isôaeros cia-R» dando indicações de 

que a retrodoaçio Ru(II)-L é aaior 

quando os ligantes N-heterocícli-

cos estlo ea configuração eis. 

Os potenciais de pico anó-

dico dininuea coa o auaento das 

energias das bandas TC, ou seja, 

coa a diainuição da retrodoaçio 

Ru(ll) - L, existindo boa corre

lação entre E PA e E TC (fig.6). 

A correlação existente en

tre ETC e pKa dos ligantes para 

anbos os isôaeros taabéa é boa, 

havendo ua auaento das energias 

TC à aedida que ausenta a capaci

dade C-doadora do ligante. 
EPA(V) 

trans 

Fig.6 S»A z BTO 
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As contribuições dos ligantes 

(EL) para os valores dos potenciais 

redox dos conplexos podes ser consi

deradas como aditivas13. A correla

ção existente entre os potenciais de 

pico anódico dos conplexos da série 

estudada e £ Ei. dos ligantes 1 3 

(fig.7) ei «.trova este fato. A incli

nação da reta é diferente de 1, sendo o desvio explicado 

pelas interações inter-ligantes existentes nestes sistenas. 
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