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INTRODUÇSO 

A química de complexos polinucleares de Rutfnio com 

ligantes N-heterociclicos da classe da bipiridina <bpy) e 

bipirazina (bpz) tem recebido especial atenção nos últimos 

anos» em virtude das imp1icaçoes em fotocatalise, conversão de 

energia e em eletrônica molecular. Em prosseguimento aos 
1-4 trabalhos realizados nesse campo» estamos apresentamos uma 

nova série de complexos polinucleares derivados da 

tris(bipirazina)rutfnio<11) por meio da ligação de grupos 

Rut?nio-EDTft nos nitt-ogê̂ ios pe-iféricos da biPirazina. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os complexos CRu(bpz>33Clg. 3.5 Hg0, e CRu(HEDTA)<Hg0>3. 

4HpO« foram sintetizados conforme descrito na literatura, ' 

com dados analíticos e espectroscópicos consistentes. 

Os espectros eletrônicos foram obtidos com um 

espectrofotômetro HP 8452A. As medidas de voltametria cíclica 

foram conduzidas com um sistema da Princeton Applied Research» 

conforme descrito anteriormente. As medidas espectroeletraquí-

micas foram efetuadas acoplando-se o potenciostato da PARC mod. 

173 com c espectrsfstõmetro de varredura rápida. Foi utilizada 

uma cela retangular de quartzo» de caminho óptico igual a 

0,025 cm, com uma minirede transparente de ouro como eletrodo 

de trabalho, além de um microeletrodo de Ag/AgCl (1 M KC1> como 

referfncia e de um fio de platina como eletrodo auxiliar. 

RESULTADOS E DISCUSS30 

Comportamento eletroquímico do* centro* metálico* 
Os voltamogramas cíclicos dos complexos polinucleares 

-3 
gerados em solução, pela mistura de CRu(bpz)_3Clg (1 x 10 M) 

com CRu(HEDTA)<Hp0)]» apresentaram uma onda reversível com Et/2 
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« 0.37 V v* EPHT atribuída aos pares redox Ru(III>/(II> 

associados aos grupos Ru(EDTA) periféricos (Figura l.A). Essa 

onda tncontri-ft deslocada de cerca de 300 mV em relação a 

onda do CRu(EDTA)(H_0)3 livre» conforme pode ser visto na 

Figura l.B. A ausência de ondas sucessivas nos voltamogramas 

indica que os complexos periféricos sâo praticamente 

equivalentes! com pouca interação mútua do ponto de vista 

eletrônico. 

É interessante notar que as correntes de Pico dependem do 

potencial inicial e do sentido da varredura. Exemplos típicos 

podem ser observados nas Figura l.C e l.D, para o complexo 

gerado na presença de excesso de CRu(EDTA)(H_0)D livre. No 

potencial inicial de 700 mV, o complexo polinuclear 

apresenta-se com os grupos Ru(EDTA) no estado de oxidacão III. 

os quais tfm menor afinidade por Ü9antes receptores-** como a 

bipirazina. Dessa forma, a dissociapSo ocorre de forma 

significativa* diminuindo as correntes de pico registradas nos 

voltamogramas. Partindo de -100 mV, os grupos Ru(EDTA) 

encontram-se no estado de oxidado II e apresentam maior 

afinidade pela bipirazina. Assim* as correntes de pico 

observadas tornam-se mais intensas em relação a varredura 

reversa. Nesse estado de oxidação» em analogi* com o complexo 
7 

de Ru(II>EDTA<pirazina> descrito por Matsubara e Creutz. a 

formacio do complexo ê praticamente quantitativa» e corresponde 

a estequiometria máxima de 1:6 proposta para o complexo 

heptanuclear CRu<bpz)3€RuEDTA>63~
10. 

Comporlamento espectroeletroquímico 

Os espectros eletrônicos obtidos para o complexo 

heptanuclear» na célula espectroeletroquimica» estão ilustrados 

na Figura E. No potencial inicial de -300 mV vs Ag/AgCl (-78 

mV vs EPH) conforme indicado na Figura» slo observadas duas 

bandas intensas em 67S e <*9S nm associadas a transições de 

transferencia d* carga dos orbitais dff ocupados dos RuUDEDTA 

periféricos PTê OS orbitais de baixa energia ". • n da bpz» 

isto * Ru<dtt>+bpz(ff} ) * Ru(dn>-»bpz<ttg >. respectivamente. 

Essas transicies mascaram a banda característica de 

transferfncia de carga do Ru<Il> central para a pirazina. Essa 



FIGURA 1 Volt*mogr*m*» cíclicos dos compostos polínucl»ar»s »m 
-3 2+ 

solução «quos* 10 M d« CRu(bpz)-] com RuEDTA nas proporc3*s 

tA-(1:1), (li3) v (1(8); B- (I18M C- (1(8) varrfdura 

catódicalD- (1(8) virr. anódicaf (p • 0.10 M, KC1* carbono 

vítr»o vs A9/A9CI» 2S°C). 



bandat entretanto» pod» ser observada e* 440 rua» após a 

oxidaceo dos complexos Periféricos. A oxidacão do Ru(II) 

central é prevista somente em potenciais da orde* de 2 V» 

estando portanto fora da faixa de trabalho em solução aquosa. 

FI6URA 2. Variação 

espectroeletroquimica em 

função do pot ene i a1 

aplicado vs A9/A9CI (1 M>, 

elet. de trab. rede de 
-3 

ourot 10 M de 
2* CRu(bpz)-3 com excesso de 

RuEDTAf (u « 0.10 II KC1, 

25°C) 

A análise dos dados espectroeietroquimicos em função dos 

potenciais aplicados revela um comportamento reversível• 

seguindo uma função linear consistente com a equação de Nernst. 

0 valor do Potencial formal * de 0t35 V vs EPH, em concordlncia 

com os resultados de voltametria cíclica. 0 coeficiente 

angular, igual a 0,11, * inferior ao esperado (0,99) de 

acordo equação de Nernst para um processo monoeletrõnico, 

reversível. Essa desigualdade pode ser consequfncia da 

ocorrfncia Paralela de várias etapas de descarga dos complexos 

«••tálicos Periféricos» em Potenciais ligeiramente distintos. 

Aeducão do Ltganl* N-H*frocíclico 

0 ligante 2»2'-biPira*ina livre e coordenado apresenta 

valores de potenciais de redução bem negativos.5 Os 

voltamogramas dos complexos, obtidos numa faixa de potencial 

mais catódico, encontram-se na Figura 3. 

A redução do anel Pirazínico no complexo de CRu(bpt)a3
2* 

d* origem a trfs picos catódico» nos voltamogramas, em -0,37, 

-0,76 e -0,90 V vs EPH, sendo que apenas o primeiro apresenta 

características reversíveis. No complexo neptanuclear, essas 

trfs etapas de redução não são bem definidas, e dão origem a 

uma única onda larga, catódica. irreversível, com máximo em 

*oo V.M11 »*o 



-O,90 V. Co* a eudanca no sentido da varredura d* potencial« * 

possível detectar os picos reversíveis dos grupos 

Ru(II>/(III)-EDTA periféricos. mostrando que a 

identidade do complexo polinuclear ainda se mantém. 

lOomV» 
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2+ Figura 3. Voltamogramas cíclicos do CRU<DPZ>~3 e do complexo 
-3 J 

heptanuclear (10 M) , p * d 10 ri KC1, eletrodo de carbono 
vítreo. 55 C. 

Conclusio 

No complexo heptanuclvar os ions metálicos periféricos 

apresentam propriedades eletroquímicas semelhantes e 

independentes. 0 comportamento espectroeletroquímico tem 

confirmado esse fatot através do decaimento gradual das bandas 

de transferincia de carga no visível» am fundo do potencial 

aplicado* porém sem afetar a Posiçio» ou a energia das 



trensicSes envolvidas. Assim» e possível concluir quo os 
3+ 

nivois eletrônicos da CRuCbPz>3 3 contrai sSo POUCO afetados 

pola incorporação dos erupos Ru-EDTA periféricos» e quo o grau 

de acoplaoento eletrônico entre os sítios per i-feri cos e 

peeueno. A Manutenção das propriedades individuais de cada 

orupo na estrutura poli nuclear» é i» ponto interessante que 

poderA ser aproveitado no projeto de dispositivos Moleculares. 

Aeradecimentosi UEH, Capes» CNPq, PADCT, FINEP. 
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