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INTRODUÇSO 

Os clusters de rutÇnio de fórmula [Ru.-0Ac.Lg3 apresentam 

uma estrutura trigonal, a qual e mantida por pontes P-oxo e de 

acetato entrp ns ions metálicos; &1&T. d ü ligações metal-met»! 

£11. Estes compostos apresentam vários estados de oxidacão. os 

quais são acessíveis química e eletroquimicamente e são assim 

de interesse no estudo de compostos de Valencia mista C2-«V3 . 

Em nosso grupo» o comportamento eletroquimico e 

espectroscópico de clusters desse tipo, contendo ligantes 

N-heterociclicos tem sido estudado em detalhes com o intuito de 

se determinar a influência dos ligantes periféricos nas 

propriedades eletrônicas dos clusters C5-83. 

Neste trabalho investigamos o comportamento eletroquimico 

de um cluster assimétrico contendo como li-gante duas moléculas 

de piridina <py> e uma de dimetilsulfoxido (dmso). 0 objetivo 

desse estudo é determinar se as mudanças nos estados de 

oxidacão do cluster influem na ligação Ru-dmso, a qual pode se 

dar via O ou St e. verificar a existência de possíveis isomeros 

de ligação» os quais Ja foram detectados em dois 

sistemastCRu(NH3)dmso3
3*/2*C93 e CRu(edta)dmso31~/2"ci03. 

PARTE EXPERIMENTAL 

0 cluster CRu^OAc,(py)_dmso3PF. foi preparado adaptando o 

procedimento desenvolvido por Meyer e colaboradores C23 para a 

síntese de clusters assimétricos. As análises de C»N e H sio 

concordantes com a formulação proposta acima ( Calculado» 

C-27,33? N-2.66! H-3,23. Experimental» C~S7,21| N-S,<r3» 

H-3,22). 

Os voltamperogramas cíclicos foram obtidos a partir de 
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soluções Smtl do cluster em acetonitrila (AN), contendo 

perclorato de tetraetilamãnio (PTEA) 0,1M. As medidas foram 

realizadas num sistema modulado de Princeton Applied Research 

Corp.» constituído de um potenciostato/galvanostato mod.173» um 

programador universal mod.175 e um registrador XY. Foi 

utilizada uma cela eletroquímica convencional de tr?s 

eletrodos» consistindo de: 

- um disco de platina» como eletrodo de trabalho» 

- um fio de platina» mergulhado numa solucSo de PTEA 0»1M em 

acetonitrila» como eletrodo auxiliar e 

- o p*r Ag/AgNO_ 0,01rt em solução de PTEA 0»1M em acetonitrila» 

como eletrodo de referencia (E s 0»503V vs EPH C113). 

RESULTADOS E DISCUSSSO 

0 cluster CRu_OAc (p«>33PF, apresenta quatro ondas 

reversíveis na região de -1»3 a +2»3V vs EPH (figura IA)» que 

foram atribuídas aos pares C63s 

_ III- III- II/0 III- II„ II _o ,., _OLJ, , ,-Ru Ru Ru /Ru Ru Ru E (V vs EPH) = -1.13 

_ III- III- III.- Ill- III- II _o tll _-,,. _ ,_ 

Ru Ru Ru /Ru Ru Ru E (V vs EPH) = +0,15 

RuIVRuIIIRuIII/RuIIIRuII1RuIH E° (V vs EPH) » +1,19 

RuIVRuIV RuIII/RuIVRuI1IRu111 E° (V vs EPH) = +2,1* 

Comparando-se este cluster com o assimétrico 

[Ru-QAc (py> dmso3 nã mesma faixa de potencial (figura IB), 

observa-se que cada uma dessas ondas aparecem desdobradas em 

duas. 

Com o intuito de esclarecer a origem dessas ondas» 

limitou-se o estudo à faixa de -0.5 a +0.9V vs EPH. 

Durante um período de aproximadamente cinco horas» 

registrou-se voltamperogramas cíclicos em intervalos regulares 

de 15 minutos (figura 2A). Observou-se ao final deste tempo que 

*s ondas catódica em +0.09V m anódica em +0.36V diminuíram de 

intensidade, enquanto a onda anódica em +0.2*fV teve sua 

intensidade aumentada. Além disso» ha o surgimento de uma onda 

catódica em +0.18V. A partir desses dados, concluiu-se que 

deveria estar havendo dissociado do cluster. 
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FIGURA 1: Vol tamperogramas C í c l i c o s 

V vs EPH 

dos 

CRu_OAc,(py)_L3 em a c e t o n i t r i l a (AN), 

At L « p y , C c l u s t e r ] * lmM, 

B: L * dmso, Ccluster] « 5mM e 

C: L « dmso, Ccluster3:Cdmso] * 1: 1500 

v « S00mV/s. PTEA « 0*111. T • E5°C. 

Clusters 

Para confirmar esta hipótese, realizou-se uma titulado 

voltamperometrica com dmso, com o intuito de reprimir a 

dissociação (figura EB). Ao final da titulado» observou-se que 

a cnda catódica em +0.09V volta a ser muito intensa. As ondas 



MI +0.24V (anódica) * +0.18V (catódica) tornam-se ausentes do 

vol tampero^ram*. Nota-se também o aparecimento de uma onda 

anódica em •0.15V. 

FIGURA Ss Vol tamperoçr amas Cíclicos do cluster 

tRu_OAc.(py)_dm*oD 5mM em acetonitrila, 

At em funelo do tempo decorrido após a diluído da amostra e 

Bt em diferentes concentraçSes de dmso. 

v » 200 mV/s. PTEA » 0.1M. T « 25°C. 

Portanto, as ondas em •0.2W/+0.18V correspondem 

ao cluster que possui uma molécula do solvente no lugar do 

dmso. A dissociado do cluster é mais lenta quando este se 

encontra na forma oxidada do que na reduzida. A onda anódica 

em +0.S4V jè aparece no voltamperoerama reaistrado após 7 

minutos que a amostra foi diluída, enquanto que o contrapico 



precis* de Muito «ais tempo para se definir (figura 2A). 

Além da dissociação ocorre também a isomerizacão da 

ligação Ru-dmso. No cluster CRu^OAc,(py)_dmso] os átomos de 

rutfnio encontram-se no estado de oxidacão formal III e assim, 

devemos ter o dmso 1 içado pelo O. Após a redução» o cluster 

adquire um carAter mais mole e com isto ha uma desestabi1izacao 

da ligação Ru-O. Em conseqüência» uma parte das moléculas se 

dissocia enquanto as outras isomerizam» levando a formação da 

ligação Ru-S (figura 2A). 

A isomerizacão também pode ser observada» quando em 

solução temos um excesso de dmso (figura SB). Na forma 

reduzida, os isomeros encontram-se em equilíbrio com 

predominância da espécie ligada pelo S. 

A onda anódica do isõmero ligado pelo S não ê 

irreversível» o contrapico surge na segunda varredura. 

Com base nas informações acima» fez-se a atribuição das 

ondas que aparecem na figura 13. 

Também, registrou-se o vol tamperograma de uma solução 

contendo uma proporção Ce luster 3:Cdmsol igual a 1:1500 (figura 

SC). A isomerizacão também ocorre nos outros estados de 

oxidacão do cluster. A proporção dos isomeros em cada estado de 

oxidacão é dependente do caráter duro-mole do cluster. Quando 

este é reduzido, seu caráter mole se .acentua e aumenta a 

quantidade do isõmero ligado pelo S. 0 inverso ocorre quando o 

cluster é oxidado» onde a quantidade do isõmero ligado pelo O 

aumenta. 
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