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RESUMO 

 Os complexos mononucleares, formados a partir das reações do 1,3-bis(3-piridilmetil)-2-

tiouréia (BPMT) com os íons [Ru(NH3)5OH2]2+ e [Fe(CN)5NH3]3-, foram isolados e caracterizados 

por microanálise, espectroscopia eletrônica, vibracional na região do infravermelho, Mössbauer e 

por técnicas eletroquímicas (Voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial). Nos complexos 

de pentaaminas de rutênio, foram evidenciadas maiores interações de retrodoação,  

dπ(M) → pπ*BPMT, que nos complexos de pentacianoferrato sendo justificada pela ação π - 

receptora dos íons cianeto e a diferença de tamanho dos orbitais dos metais. 

 Os complexos binucleares simétricos [(NH3)5Ru(μ–BPMT)Ru(NH3)5](PF6)4,  

Na6[(CN)5Fe(μ – BPMT)Fe(CN)5].4H2O foram isolados e caracterizados por técnicas 

espectroscópicas e eletroquímicas. Cálculos das constantes de comproporcionamento indicaram que 

os compostos apresentam um considerável acoplamento entre os centros metálicos, seguindo o 

comportamento dos complexos binucleares de classe II segundo a classificação de Robin e Day. 

 O complexo binuclear assimétrico Na6[(CN)5Fe(μ–BPMT)Ru(NH3)5] foi sintetizado e 

caracterizado. Os valores dos potenciais de redução seqüencial de um elétron, as energias das 

bandas de transferência de carga metal – ligante e o espectro vibracional na região do infravermelho 

indicam a existência de um fraco acoplamento eletrônico entre os centros metálicos sugerindo que 

os íons cianeto comprometem consideravelmente as densidades eletrônicas do metal no fragmento 

pentacianoferrato. 
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ABSTRACT 

 Reactions of monocoordenative ions, such as [Ru(NH3)5(H2O)]2+ e [Fe(CN)5(NH3)]3-, with 

1,3-bis(3-pyridylmethyl)-2-Thiourea (BPMT) lead to the formation of mononuclear complexes. 

Such complexes have been isolated and characterized by elemental analysis, electronic, vibrational 

in the infrared region, Mössbauer spectroscopy and electrochemical techniques (Cyclic 

voltammetry and differential pulse voltammetry). Backdonation interactions, dπ(M) → pπ*BPMT, 

of ruthenium pentaammines complexes are greater than pentacianoiron (II), which shows the  

π – acceptor action of cyanide ligands and the small energy of 3d orbital compared with 4d. 

 Symmetric binuclear complexes, [(NH3)5Ru(μ–BPMT)Ru(NH3)5](PF6)4,  

Na6[(CN)5Fe(μ–BPMT)Fe(CN)5].4H2O, have been also isolated and characterized by 

electrochemical and spectroscopic techniques. Evaluation of the comproportionation constants 

indicated that such complexes present a considerable coupling between the metallic centers, 

following the behavior of binuclear complexes of class II. 

 Unsymmetrical binuclear complex Na[(CN)5Fe(μ–BPMT)Ru(NH3)5] have been also 

synthesized and characterized. The values of the one – electron reduction potentials, the energies of 

the bands for metal – ligand charge transfer and the vibrational spectrum in the infrared region 

indicated a weak coupling between the metallic centers, which suggest that the cyanide ligands have 

a strong influence on the electronic density of the pentacyanoferrate complexes. 
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I-) INTRODUÇÃO 

 Compostos de valência mista são substâncias em que um elemento está presente em 

diferentes estados de oxidação1. Estes compostos, geralmente, possuem propriedades distintas 

daquelas observadas para as espécies isoladas. 

 Por exemplo, os compostos WVIO3 e LiWVO3 comportam-se como isolantes; entretanto na 

forma mista, LixWV
xWVI

1-xO3, passa a apresentar propriedades condutoras2. Da mesma maneira, os 

sais de ferrocianeto e de ferro (III) geralmente são amarelados ou incolores; já o complexo misto, 

Fe4[Fe(CN)6]3 apresenta intensa coloração azul, exibindo propriedades semicondutoras3. 

 A pesquisa da química dos compostos de valência mista é muito ampla, abrangendo 

materiais orgânicos4, inorgânicos,5 espécies em solução6 e em fase sólida7, incluindo sólidos 

moleculares8, cristalinos9 e macromoleculares10. Estes sistemas são de grande importância em 

estudos de condução, supercondutividade, interações magnéticas, e mais recentemente, em 

processos óticos de transferência de elétrons11. As aplicações dos compostos de valência mista são 

bastante diversificadas, citando-se desde a obtenção de pigmentos, compostos supercondutores, 

fotocondutores, fotografia, determinações analíticas baseadas em efeitos de cor às propriedades 

óticas de vidros e minerais5. A tabela 1 ilustra algumas dessas aplicações relacionadas aos 

compostos de valência mista. 

 

 

TABELA 1. Linhas de pesquisa de compostos de valência mista 

CAMPO EXEMPLO REFERÊNCIA

Reações de Transferência de Elétrons Complexos binucleares 11 

Organometalicos Metalocenos 7 

Fotoquímica PW12O40
6- 12 

Pigmentos Vermelho de Rutênio 13 

Química Analítica Azul da Prússia 14 

Supercondutividade LiTi2O4 15 

Ferromagnetismo LaxSr1-xMnO3 16 

Mineralogia Asbestos e Fosfatos 17 

Enzimas de Transferência de Elétrons Fe4S4 Ferredoxinas 18 

Quimioterapia do Câncer Azul de Platina 19 
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I.1.-) HISTÓRICO 

 No século XVIII, atribuiu-se a coloração intensa de diversas substâncias à presença de 

metais em dois estados de oxidação. Gmelin20 e Berzelius21 trabalhando, respectivamente, em 

vitrais cerâmicos formados em condições redutoras e nas tintas feitas de bílis animal teriam 

atribuído suas colorações à presença simultânea de ferro (II) e (III). 

 Muitos minerais coloridos5, geralmente silicatos ou fosfatos, como a barbosalita, 

Fe2
IIFe4

II(PO4)4(OH)4, lievrita, CaFe2
IIFeIIISi2O8OH e a cronstedtita, Fe2

IIFe2
IIISiO5(OH)4, 

apresentam o mesmo efeito de interação entre os átomos de ferro. A vivianita, mineral de 

composição Fe3(PO4)2.8H2O, apresenta-se incolor quando recém clivada, porém quando exposta ao 

ar, a superfície torna-se rapidamente azul devido à oxidação parcial do Fe(II) a Fe(III). Nesse 

mineral, os íons de ferro estão ligados através de pontes de oxigênio, como mostrado abaixo22: 

O

FeFe

O

II III

 
 No final do século XIX e início do século XX, surgiram os primeiros estudos de complexos 

de valência mista, tendo-se observado diversas colorações de algumas soluções, que foram 

atribuídas à presença de metais em diferentes estados de oxidação. Os compostos de platina, 

ferriferrocianetos, azul de urânio – cério e complexos de titânio, estudados por Werner23, Hoffman e 

Resenscheck24 e Max Schenk25 , respectivamente, bem exemplificam estes estudos . 

 Entretanto o primeiro composto de valência mista estudado detalhadamente foi o azul da 

prússia26, KFeIII[FeII(CN)6].H2O. Estudos de raios-X27 mostraram que as estruturas, em um arranjo 

cúbico regular, dos produtos das reações abaixo são idênticos, alternando Fe(II) e Fe(III) com 

grupos CN-: 

 

Fe2+      +      [Fe(CN)6]3-

Fe3+      +      [Fe(CN)6]4-

                               
[Fe(III)Fe(II)(CN)6]-

 
 Medidas de susceptibilidade magnética realizadas por Davidson e Welo28 mostraram 

paramagnetismo com um momentum de 5,72BM por mol do complexo e observaram que a lei de 

Curie é obedecida sobre a região de 200 - 300 K. Estes dados indicam a existência de um átomo de 

Fe(III) em configuração de spin alto e um átomo de Fe(II) diamagético em configuração de baixo spin. 
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 Dados de Espectroscopia Mössbauer29 conferem deslocamentos isoméricos característicos 

dos íons Fe3+, um dubleto centrado em 0,710 mm/s com separação de 0,60 mm/s e para o íon 

ferrocianeto, um pico simples em 0,132 mm/s, à -127°C. 

 Medidas realizadas por Fielding e Mellor30, indicaram que o azul da prússia comporta-se 

como semicondutor intrínseco, possuindo um coeficiente de temperatura de resistência negativo. 

Robin3 analisou o espectro eletrônico deste complexo, atribuindo sua coloração à transferência de 

carga entre os átomos de ferro. As medidas de intensidade da transição indicaram que os elétrons 

estão 99% localizados no FeII(CN)6
4-, no estado fundamental. 

 A partir de então, diversos complexos foram sintetizados e estudados. Haletos de aminas de 

platina e paládio de fórmulas empíricas, (NH3)2(C5H5N)PtCl3 e (NH3)2PdCl3, foram preparados por 

Drew31, em 1932, que propôs as fórmulas estruturais ilustradas abaixo: 

Pt

Py Cl

ClClNH3

Pd

Cl NH3

ClNH3Cl  
 Mann e Purdie32, em 1936, propuseram para os mesmos compostos as estruturas mais 

consistentes, com pontes de halogênio entre os metais em um arranjo octaédrico: 
Cl

Pt

Cl

Py

NH3

Cl

Pt

Cl

Py Cl

ClNH3

Cl

Pt

Cl

NH3

NH3

Cl

Pt

Cl

NH3 Cl

ClNH3

 
 Diehl33 e colaboradores reportaram que complexos de Cu(I) e Cu(II) são responsáveis pela 

absorção apresentada no composto CuCl2.CuCl. McConnel e Davidson34 propuseram que em 

soluções de força iônica unitária de ácido perclórico contendo Cu(I) e Cu(II) e baixas concentrações 

de íon cloreto, a absorção é devida à estrutura em cadeia, com cloretos em ponte, que facilita a 

transferência de elétrons do Cu(I) para o Cu(II). 

Cu

Cl

Cl

Cu

Cl

Cl

Cl III

 
 Em 1961, Mori35 reportou uma série de clorocupratos (I,II) coloridos de hexaaminas de 

crômio (III) e cobalto (III). A composição e coloração dos compostos foram observadas mudar 

continuamente, com a variação da composição das respectivas águas mães das quais foram 

cristalizados. Os complexos mistos contendo iguais quantidades de Cu(I) e Cu(II) foram formulados 

como, [Cr(NH3)6]2Cu2Cl9.½H2O e [Co(NH3)6]2Cu2Cl9.½H2O. 
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 Comportamento similar foi observado36 no composto Cr(NH3)6CuCl5. Os átomos de crômo 

e cobre são arranjados em octaedros ligados por átomos de cloro. O espectro de reflectância dos 

compostos hexaamincrômio (III) e hexaamincobalto(III) clorocuprato (I,II) mostraram forte 

absorção na região visível. Mori e Fujimara37 reportaram a preparação do clorocuprato (I,II) de 

dietilenotriamonio. A cor escura deste composto de valência mista foi atribuída à interação       

Cu(I) – Cu(II) na rede cristalina. 

 Sidgwick38 foi quem primeiro atribuiu a ressonância entre diferentes estruturas pela 

transferência do elétron entre dois átomos de mesmo elemento. Weyl39 sugeriu que a intensa banda 

de absorção deste composto, seria devida a esta transferência de carga. Zener40 reforçou esta 

atribuição propondo que a susceptibilidade ferromagnética e a condutividade elétrica de certos 

compostos contendo Mn(III) e Mn (IV) estariam relacionadas a esta transferência.  

 O primeiro a tentar relacionar as propriedades de compostos de valência mista às suas 

habilidades simcondutoras foi Verwey e seus colaboradores do Philips Research Laboratory. De 

1937 a 1950 estes pesquisadores prepararam diversos compostos, os quais foram denominados 

“semicondutores de valência mista”41.  

 Em 1967, foram publicados simultaneamente dois artigos de revisão por Allen e Hush42 e 

Robin e Day43, onde foram correlacionadas as propriedades dos compostos de valência mista. 

Hush44, no mesmo ano, propôs relações teóricas entre as propriedades físicas destes materiais e suas 

tendências de experimentarem reações de transferência de elétrons. 

 No início da década de 1970, complexos binucleares de valência mista, representados na 

figura 1, foram sintetizados por Creutz e Taube45 (I) e Cowan e Kafman46 (II), respectivamente, e 

seus espectros eletrônicos interpretados pelo modelo de Hush44. A importância destes trabalhos 

reflete-se no fato47 de sistematizar as sínteses de complexos de valência mista, com conseqüentes 

estudos espectroscópicos, elegendo os complexos de ferro, rutênio e mais recentemente os de ósmio 

como adequados aos estudos de transferência de elétrons. Tais sistemas são amplamente estudados 

por serem facilmente sintetizados, de fáceis caracterizações espectroscópicas e eletroquímicas, 

apresentarem um interessante sistema de acoplamento d6 - d5, possuírem diferentes características 

dos orbitais envolvidos (3d, 4d e 5d) e vizinhanças dos centros metálicos. 

Ru
H3N

H3N NH3

N

NH3

NH3
N

Ru
H3N

NH3

NH3

NH3

NH3    

FeFe

 
 

   (I)       (II) 
FIGURA 1. Complexos de valência mista: (I) Íon de Creutz-Taube; (II) Biferroceno 
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I.2.-) CLASSIFICAÇÃO 

 Robin e Day43 propuseram três grandes categorias de complexos de valência mista. Sistemas 

totalmente localizados foram denominados de classe I, totalmente deslocalizados de classe III, e os 

sistemas intermediários foram designados de classe II. Esta classificação pode ser dada pelo 

coeficiente de mistura, α, na função de onda (Ψd) que caracteriza o estado fundamental do 

complexo, onde ΨA é a função de onda do íon M e ΨB a função de onda de simetria apropriada do 

íon M+ nas vizinhanças de M: 

ψ α ψ α ψd A j b j
jN

c= − +
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

∑1
1 2

,  

 Os compostos que constituem a classe I são aqueles cuja interação entre os centros metálicos 

M e M+ são extremamente fracas. Neste caso, geralmente, os íons metálicos devem ter campos 

ligantes de diferentes forças ou simetria, ou são separados por grande distância, estabelecida pelo 

ligante ponte. Se a diferença entre o orbital doador M e o orbital receptor M+ é muito grande, o 

coeficiente de mistura tende a zero e a função de onda do estado fundamental do complexo assume 

o valor da função de onda de um dos átomos. 

AΨ=Ψd  

 As propriedades destes compostos, geralmente, correspondem ao conjunto daquelas 

observadas para os monômeros isoladamente, não apresentam condutividade, ou seja, são isolantes. 

A transição de intervalência é de alta energia, sendo mais difícil ocorrer, não contribuindo para a 

coloração do composto. 

 Um exemplo desde tipo de composto é o GaCl2
1, onde parte dos átomos de gálio estão 

circunvizinhados pelos átomos de cloro em uma simetria tetraédrica, comum em compostos de 

Gálio (III), e outra parte dos átomos em um arranjo dodecaedro irregular, comum em compostos de 

Ga(I). A diferença de simetria dificulta muito a transição eletrônica, o GaCl2 é um composto 

incolor, diamagnético e isolante, características comuns desta classe de compostos. 

Cl

Cl
Ga

Cl
Cl

Ga
Cl

ClCl

Cl

Cl

Cl

Cl  
 Os compostos que constituem a classe II apresentam uma interação de intensidade 

intermediária entre os centros metálicos, geralmente contêm íons metálicos em simetria similar 

sendo separados por uma distância moderada, porém os estados de oxidação são distinguíveis. A 

diferença em energia dos orbitais doador de M e receptor de M+ não é muito grande, o coeficiente 
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de mistura assume  um valor intermediário e a função de onda do estado fundamental do complexo 

é concebida com uma combinação linear das funções de onda dos dois átomos. 

bd cc Ψ+Ψ=Ψ "' A  

 As propriedades destes compostos sofrem pequenas alterações em relação aos monômeros 

isoladamente, apresentam condutividade decrescente com a temperatura, ou seja, são 

semicondutores. A transição de intervalência é de alta energia, ocorrendo na região do visível e a 

coloração difere daquelas observadas nos monômeros correspondentes. 

 Um exemplo de composto de classe II é o Azul da Prússia3, Fe4[Fe(CN)6]3, onde os átomos 

de ferro estão em simetria octaédrica, com pequenas diferenças nos comprimentos e ângulos de 

ligação. Os sítios de Fe (II) e Fe(III) são distinguíveis, mas a transição de intervalência confere uma 

cor azul forte ao composto. 

 Os compostos que constituem a classe III exibem interação de elevada magnitude, contêm 

íons metálicos equivalentes, sendo separados por uma pequena distância. Não há diferença entre o 

orbital doador M e o orbital receptor M+, o coeficiente de mistura é dado por N. 2 2 , a função de 

onda do estado fundamental do complexo assume uma combinação linear das funções de onda dos 

dois átomos, onde c’ = c’’ = c. 

bA cc Ψ+Ψ=Ψd  

 As propriedades dos monômeros isoladamente estão ausentes destes compostos sendo suas 

propriedades características somente do dímero e apresentam alta condutividade. A transição de 

intervalência ocorre na região do infravermelho próximo. 

 Um exemplo deste tipo de composto é o íon de Creutz – Taube45, onde os átomos de rutênio 

estão em sítios simétricos e totalmente idênticos, sendo indistinguíveis por técnicas comuns de 

análise. 
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I.3.-)DINÂMICA DAS REAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS 

 A figura 2 mostra o esquema sugerido por Robin e Day43 para ilustrar as relações entre os 

acoplamentos HAB, as barreiras térmicas de transferência de elétrons, ΔG*
th e os comprimentos de 

onda das transições de intervalência nos complexos de valência mista. As magnitudes dos 

acoplamentos eletrônicos entre os centros metálicos, HAB, são nulos para os compostos de classe I e 

fracos para compostos de classe II. Quando HAB aumenta, ocorre um abaixamento da barreira 

térmica (Eth). Para os compostos da classe III, estes acoplamentos são de tais intensidades, que 

conferem total deslocalização eletrônica e não existe barreira térmica, Eth = 0. 

 
FIGURA 2. Diagrama de energia potencial para compostos de valência mista 

 Hush44 em 1967, propôs relações teóricas entre as propriedades físicas destes materiais e as 

velcidades de reações de transferência de elétrons em solução. A abordagem de Hush, assemelha-se 

à de Sutin48 para reações de transferência de elétrons, baseia-se na análise de diagramas de energia 

de potencial assumidos para os complexos no estado fundamental (antes da transferência) e 

excitado (após a transferência). Diagramas generalizados podem ser visualizados na figura 3 para 

sistemas simétricos e assimétricos: 

 
        a) Eop = 4 Eth     b) E = 4Eth - E0 

FIGURA 3. Coordenadas de configuração e energias de transferência de elétrons para sistemas  

a) simétricos e b) assimétricos. 

 Considerando o complexo metálico binuclear em ponte contendo um centro metálico X5M e 

seu análogo oxidado X5M+. Com fins ilustrativos, consideremos ainda que a distância r entre M e 

M+ é moderada, o acoplamento entre eles é pequeno e os constituintes das esferas de coordenação 

são idênticos49. Portanto, as energias do elétron nos dois sítios são idênticas. Assim, a constante de 
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equilíbrio para o processo de transferência de elétrons é igual a 1 e a variação de energia livre será 

zero. As espécies da direita e da esquerda são isômeros eletrônicos energeticamente degenerados. 

M X

X

X X

X

X M L

X

X X

X

+
M X

X

X X

X

X M L

X

X X

X

+

 
 A conversão entre os isômeros pode ocorrer com uma constante de velocidade de 1º ordem 

)(
nth

*

kK RT
thG

e
Δ−

ν=  

K – Fator de adiabaticidade ou coeficiente de transmissão eletrônica 

νn – Fator de freqüência nuclear = K . T / h 

 Não apenas a variação de energia livre líquida acompanha a transferência de elétrons. Há 

uma barreira de ativação, ΔG*
th = Eth, para o processo, imposta pela diferença de configuração do 

metal nos estados oxidado e reduzido. 

 Em geral, os comprimentos das ligações metal-ligante, as constantes de força e a interação 

com o solvente serão diferentes para cada sítios distinto. Quando ocorre a transferência de elétrons 

(tempo < 10-15s), não há tempo para ocorrer um rearranjo nuclear (tempo ≈ 10-13s). Isto ocasiona 

uma barreira energética para a transferência de elétrons, pois resulta em um estado vibracional 

excitado (Princípio de Franck - Condon), onde os sítios se encontram com as mesmas configurações 

anterior à transferência. Este caminho é proibido termicamente, pois não há conservação de energia 

e só pode só pode ser induzido pela absorção de luz de freqüência consistente à formação do estado 

excitado correspondente. Tal mecanismo é denominado transferência eletrônica óptica, o processo 

que o descreve está demonstrado na reação superior da figura 4. 

 O rearranjo nuclear pode ocorrer antes da transferência por uma excitação térmica para um 

estado intermediário de configurações dos sítios metálicos (complexo ativado), onde ocorre a 

transferência eletrônica. Este mecanismo é chamado transferência térmica eletrônica. O processo 

está demonstrado na reação inferior da figura 4. 
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FIGURA 4. Processos de transferência do elétron em um complexo binuclear simétrico de valência 

mista: a) Óptica; b) Térmica 
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I.4.-)EQUILÍBRIO DE COMPROPORCIONAMENTO 

 Freqüentemente, o mais relevante equilíbrio para compostos de valência mista é o de 

comproporcionamento, visto que o estado de valência mista somente está presente quando o 

seguinte equilíbrio é favorável: 

(MII -  MII) (MIII -  MIII) 2(MII -  MIII)
KC

+ ,   RT
FnnEE

c eK
2121 )( −

=  

 Os valores de Kc podem ser avaliados por medidas eletroquímicas50 ou 

espectrofotométricas51, variando de 4, valor estatístico para sistemas de fraco acoplamento, até 1013 

para sistemas fortemente acoplados. 

 Para complexos binucleares simétricos, pode-se analisar o equilíbrio de 

comproporcionamento do estado de valência mista através dos valores dos potenciais dos processos 

seqüenciais de oxidação (ou redução) do complexo totalmente reduzido (ou oxidado). Para 

complexos da classe I, o equilíbrio é estabelecido de tal forma que os centros metálicos são 

oxidados (ou reduzidos), com valores de potencial bastante similares àqueles observados para os 

monômeros correspondentes, sendo visível apenas uma onda de oxidação. Para complexos de classe 

II, onde existem interações entre os centros metálicos, geralmente observa-se valores de potenciais 

distintos daqueles apresentados pelos monômeros, com a magnitudes dependentes dos níveis de 

deslocalização eletrônica. Já para complexos da Classe III, não se pode precisar qual centro foi 

oxidado, posto que o elétron está totalmente deslocalizado no sistema. Estas considerações estão 

demonstradas na Figura 5: 
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FIGURA 5. Mecanismos de oxidação dos complexos: 1. Classe I; 2. Classe II; 3. Classe III. 
 
 Quatro fatores têm sido reconhecidos como determinantes da magnitude de energia livre de 

comproporcionamento (ΔGc): O fator entrópico ½ RTln Kc/4, o fator eletrostático que surge da 

repulsão entre dois centros metálicos similarmente carregados (ΔGE), o fator estabilização por 

deslocalização eletrônica de valência (ΔGr) e o fator sinergístico (ΔGs), próprio para estabilizar 

M(II) por M(III) ou vice-versa. Os quatro fatores foram cuidadosamente considerados por Sutton e 

Taube51 e seus efeitos são de grande importância em sistemas de valência mista. 
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 A contribuição estatística ao comproporcionamento é um fator de 4 em Kc, devido a 

considerável desordem (com respeito à MII e MIII) no dímero de valência mista. O efeito 

eletrostático depende da estrutura molecular (forma e cargas) e do solvente. Valores de ΔGE para 

complexos binucleares indicam, geralmente, a estabilização do estado de valência mista (II – III). 

As interações de retrodoação M(II) → L é responsável pela grande contribuição de ΔGs para os 

valores de Kc. Os valores de ΔGr podem ser calculados pela equação abaixo, visto que HAB fornece 

a estabilização ressonante quando os dois sítios são equivalentes: 

ΔGr = H2
AB / λ 
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I.5.-)IMPORTÂNCIA DO LIGANTE PONTE 

 Complexos binucleares de fórmula geral, X5M – L – M+X5, tem sido uma fonte de pesquisas 

na química de valência mista, onde as diversificações do ligante L caracterizam sistemas 

localizados (L – L = 4,4’-bpy52) ou deslocalizados (L – L = pirazina45, NCCN53). A natureza do 

ligante ponte pode influenciar as propriedades do complexo de valência mista, através de vários 

fatores, tais como: dimensão, acidez π e simetria. 

 O ligante ponte têm, também, essencial papel na magnitude do acoplamento, HAB. Com 

exceção de ligantes muito pequenos54,55,56 (N2, O2-, CN-), a superposição direta entre os orbitais dos 

metais deve ser muito pequena. Ligantes, como pirazina e 4,4’- bipiridina podem fornecer um 

mecanismo de condução indireto metal – metal em complexos de valência mista. Permitem 

interações de retrodoação dos orbitais dπ preenchidos de maior energia do centro metálico reduzido 

para os orbitais π* não preenchidos de menor energia do ligante, assim como interações de 

transferência de carga dos orbitais π preenchidos do ligante para orbitais dπ vazios do metal 

oxidado. Portanto, o ligante ponte pode atuar como transportador de densidade eletrônica entre os 

metais. A eficiência desta mediação dependerá da energia dos orbitais do ligante que participam 

desta condução e da distância entre os centros metálicos. 

 Ligantes ambidentados de comprimento relativamente grande, podem originar complexos de 

valência mista deslocalizados por outro caminho. Este efeito é conseguido devido a não linearidade 

do ligante, que favorece a aproximação dos centros metálicos ocorrendo a transferência de elétrons 

“através do espaço”57. 

 Recentemente, o ligante 4,4’-ditiodipiridina tem recebido destaque na literatura, mostrando-

se bastante eficiente em sistemas de valência mista fortemente deslocalizados58. A presença da 

ponte disulfeto, que interliga os dois anéis piridínicos, foi atribuída como o principal fator de 

favorecimento à transferência de elétrons entre os centros metálicos. Poucos são os exemplos de 

ligantes volumosos reportados na literatura científica, que exibem tais efeitos. 

 A seleção adequada do ligante ponte poderia ser feita conforme a necessidade de um sistema 

binuclear firmemente localizado ou completamente deslocalizado. Os conseqüentes estudos cm 

diferentes ligantes ambidentados têm demonstrado a importância das propriedades específicas da 

ponte, exigindo um refinamento dos modelos teóricos existentes para identificarem as várias formas 

de interação que podem resultar na condução de densidade eletrônica no composto binuclear59. 
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II-) JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 Um dos temas centrais de pesquisas bioinorgânicas tem sido a elucidação de fatores que 

controlam as velocidades de reações de transferência de elétrons em metaloproteínas60. Um fator 

conhecido, ao qual tem-se atribuído grande importância, é a distância que separa os centros redox 

da proteína e do substrato no complexo ativado que submete-se à transferência de elétrons. 

Complexos binucleares de valência mista, que utilizam ou não ligantes de interesse biológico, como 

os derivados dipiridínicos, têm sido sistematicamente investigados com fins comparativos e como 

sistemas modelo que auxiliam neste estudo61. Sua principal vantagem é a facilidade na 

caracterização espectrométrica e eletroquímica, o que não ocorre com as metaloproteínas62. 

 Os complexos binucleares de valência mista têm atraído considerável atenção por duas 

razões. Primeiro, eles evidentemente representam os mais simples compostos de valência mista para 

estudar os efeitos da comunicação eletrônica entre os dois centros metálicos de modo sistemático. 

Segundo, eles resultam espécies estáveis a partir de processos redox do tipo esfera interna. 

 Nos primeiros estudos de transferência de elétrons entre centros metálicos, em compostos 

binucleares de valência mista, atribuiu-se maior deslocalização eletrônica, principalmente, em 

função do tamanho do ligante ponte. Complexos binucleares de pentaaminas de rutênio com 

ligantes ponte como a pirazina45 ou nitrogênio54, mostraram alta deslocalização eletrônica (Classe 

III). Outros compostos com ligantes derivados dipiridínicos, 4,4’-bipiridina52, 1,2-bis(4-

piridil)etano51 e 1,2-bis(4-piridil)etileno51 mostraram ser de valência fracamente deslocalizada 

(classe II). 

 Estudos subseqüentes com ligantes ponte de cadeia longa mostrados abaixo, mas com 

conformações estruturais favoráveis a aproximação dos centros metálicos, conferiram acoplamentos 

consistentes com a classificação deslocalizada57 (classe I) e moderadamente localizada63 (Classe II), 

respectivamente. 

S S

N N  
 Mais recentemente, Moreira e Franco58, utilizando como ligante ponte a 4,4’-ditiodipiridina, 

em complexos binucleares de pentacianoferrato, Fe(CN)5–, e pentaaminas de rutênio, Ru(NH3)5–,  

conseguiram surpreendentes resultados, indicando a intensa deslocalização eletrônica dos sistemas 

(classe II). A 4,4’-ditiodipiridina possui uma estrutura não linear que favorece o acoplamento dos 

orbitais dπ da ponte disulfeto com os orbitais pπ* dos anéis piridínicos, servindo de transporte de 

densidade eletrônica entre os centros metálicos. 
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 Em continuidade aos estudos de transferência de elétrons em sistemas de valência mista que 

utilizam ligantes ponte maiores que 10Å64, distância similar à das cadeias polipeptídicas das 

metaloproteínas envolvidas em processos similares in vivo, selecionou-se o ligante                  

1,3-bis(3-piridilmetil)2-tiouréia (BPMT), cuja estrutura é ilustrada abaixo. O ligante despertou 

interesse devido possuir estrutura angular semelhante à 4,4’-ditiodipiridina e por ser uma espécie 

polidentada, portanto susceptível à coordenação de centros metálicos através dos átomos doadores 

de nitrogênio e/ou enxofre, possibilitando a obtenção de espécies mono, bi e trinucleares. 

N

N N

S

N
H

H

H

H

HH

H H

HH
H

H

H

H  
1,3-bis(3-piridilmetil) 2-tiouréia (BPMT) 

 Diferenças no acoplamento em sistemas de valência mista é conseguido variando os diversos 

centros metálicos, para um mesmo ligante ponte. A habilidade de retrodoação do centro metálico é 

importante no mecanismo de transferência de elétrons. Complexos de pentacianoferrato possuem 

diminuição da densidade eletrônica do centro metálico em relação às pentaaminas de rutênio, 

devido a concorrência dos íon cianeto, um ligante π - receptor muito forte65. 

 Estes complexos também apresentam semelhanças, as quais podem ser usadas em 

correlações dos dados encontrados. Ambos apresentam similaridade de configuração eletrônica de 

valência, o forte campo cristalino observado nos complexos de pentaaminrutênio (4d) é, também, 

observado nos complexos de pentacianoferrato (3d) proporcionado pelos grupos cianeto, há 

similaridades das propriedades relacionadas com a simetria dos orbitais favorecendo às interações 

com ligantes insaturados contendo orbitais π vazios de baixa energia. 

 Selecionaram-se os íons pentacianoferrato e pentaamina de rutênio como centros metálicos 

para o estudo dos complexos de valência mista com BPMT, em razão das distintas características nd 

dos metais e das suas diferentes vizinhanças, que certamente afetam as densidades eletrônicas dos 

metais em maiores ou menores graus, e conseqüentemente, conferem acoplamentos metálicos com 

menor ou maior intensidade. 

 As propriedades físicas e químicas dos complexos de valência mista derivam das 

caracterísitcas dos ligantes ponte e dos centros metálicos monoméricos. Portanto, faz-se necessário 

conhecer detalhadamente estas propriedades separadamente, para que se possa interrelaciona-las 

àquelas observadas nos complexos de valência mista derivados. 
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 Os objetivos intermediários deste trabalho podem, então ser especificados nos ítems: 

a) Promover a síntese dos complexos monoméricos de 

pentacianoferrato e pentaamina de rutênio com o ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-

tiouréia. 

b) Promover a síntese dos complexos binucleares simétricos de 

pentacianoferrato e pentaamina de rutênio com o ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-

tiouréia. 

c) Promover a síntese dos complexos binucleares assimétricos de 

pentacianoferrato e pentaamina de rutênio com o ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-

tiouréia. 

d)  Realizar estudos de caracterização por técnicas eletroquímicas, 

espectrométricas na região do ultravioleta, visível e infravermelho para ambos os 

complexos e espectroscopia Mössbauer especificamente para os complexos de 

ferro. 

 O trabalho, como um todo, tem como objetivo terminal, caracterizar novos sistemas de 

valência mista que possam contribuir para o melhor entendimento das reações de transferência de 

elétrons, que ocorrem nestes sistemas 
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III-) PARTE EXPERIMENTAL 

III.1.-)REAGENTES e SOLUÇÕES 

 ARGÔNIO 

 Argônio, de procedência White Martins, foi utilizado nos experimentos à atmosfera não 

oxidante. Para evitar a presença de oxigênio, o gás foi conduzido por dois frascos lavadores, 

contendo íons crômio, Cr2+, em meio ácido na presença de amálgama de zinco, e água, 

respectivamente, para somente então ser levado aos recipientes de reação. 

 AMÁLGAMA DE ZINCO 

 O amálgama de zinco foi usado nas reações de redução de rutênio, para prevenir oxidação 

do metal reduzido e na solução de lavagem de crômio. Foi preparado pela imersão do zinco, 

previamente limpo com solução de ácido perclórico, HClO4 concentrado, em uma solução saturada 

de cloreto mercúrico em HClO4 0,05M. Após cinco minutos de reação, o amálgama foi separado da 

solução, lavado com água destilada e submetido à secagem ao ar em papel absorvente, sua 

utilização foi sempre imediatamente após sua preparação. 

 PERCLORATO DE CRÔMIO (II) 

 A solução de crômio (II) foi utilizada nos frascos lavadores do argônio. Foi obtida pela 

redução do crômio (III) de uma solução 0,3M em CrCl3 em 1M HClO4, por amálgama de zinco. 

Após 20 minutos de borbulhamento de argônio, o amálgama de zinco foi adicionado, prosseguindo 

o borbulhamento por cinco horas, quando observou-se o aparecimento de uma coloração azul, 

permanente, na solução. 

 ÁCIDO TRIFLUORACÉTICO 

 CF3COOH, 99% de pureza, de procedência Merck, foi utilizado nas preparações das 

soluções com as finalidades de eletrólito, controle de pH e meio reacional. 

 HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

 NaOH em pastilhas, de procedência Reagen, foi utilizado na preparação das soluções com as 

finalidades de eletrólito e controle de pH. 

 HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 

 NH4OH 30%, de procedência Reagen, foi utilizado na preparação das soluções diluídas e 

promotor de amina para preparação do complexo Na3[Fe(CN)5NH3].3H2O. 

 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

 CH3COOH, de procedência da Reagen, foi utilizado na síntese do complexo 

Na2[Fe(CN)5NH3].3H2O. 
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 IODETO DE SÓDIO 

 NaI, de procedência Vetec, foi utilizado em solução alcóolica saturada para precipitação dos 

complexos de ferro. 

 NITRITO DE SÓDIO 

 NaNO2, de procedência da Vetec, foi utilizado na preparação do complexo 

Na2[Fe(CN)5NH3].3H2O. 

 HEXAFLUORFOSFATO DE POTÁSSIO 

 NH4PF6, de procedência da Merck, foi utilizado para precipitação dos complexos de rutênio. 

 ÁCIDO FLUORBÓRICO 

 HBF4, de procedência Vetec, foi utilizado para precipitação do ligante diprotonado, 

BPMTH2.
2+. 

 SOLVENTES ORGÂNICOS 

 O etanol absoluto (Reagen) e acetonitrila (Aldrich, grade HPLC) foram utilizados sem 

qualquer purificação prévia. Os demais solventes orgânicos foram submetidos à purificação 

prévias66. O éter etílico foi tratado por sulfato ferroso em meio ácido sulfúrico, destilado e estocado 

em refrigerador. A dimetilformamida foi destilada à vácuo. A acetona foi tratada com 

permanganato de potássio e destilada com sulfato de cálcio anidro (Drierite). Todos os solventes 

foram armazenados em frascos contendo peneira molecular. 

 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA 

 O ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-tiouréia, de procedência Aldrich, foi utilizado sem 

qualquer purificação prévia. 

 PENTACIANONITROSILFERRATO (II) DE SÓDIO 

 O cComplexo Na2[Fe(CN)5NO].3H2O de procedência Merck, foi utilizado sem qualquer 

purificação prévia, na síntese do aminpentacianoferrato (II) de sódio. 

 TRICLORETO DE RUTÊNIO 

 O composto RuCl3.3H2O, de procedência Aldrich, foi utilizado na síntese do cloreto de 

cloropentaaminrutênio (III). 
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III.2.-)EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 ANÁLISE ELEMENTAR 

 Os resultados de microanálise foram obtidos no Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo, USP – São Paulo. 

 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

 Os cromatogramas dos compostos sintetizados foram feitos em um sistema cromatógrafo da 

Shimadzu, consistindo de uma bomba modelo LC-10AD, operando isocraticamente, detetor Diode-

Array SPD-M10A com um módulo de comunicação CBM-10A, interfaciado a um computador 

pentium 166MHz.  

 ESPECTROS VIBRACIONAIS 

 Os espectros na região do Infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro da Perkin-

Helmer, modelo 283-B, com o uso de pastilhas diluídas em brometo de potássio, KBr. 

 ESPECTROS ELETRÔNICOS 

 Os espectros na região do visível e ultravioleta foram realizados no espectrofotômetro da 

Hitachi, modelo U-2000 de duplo feixe, utilizando células de quartzo retangulares de caminho ótico 

de 1,0 cm. O aparelho está interfaciado com um computador IBM 433DX/Dp 33MHz pelo 

programa GWBasic, desenvolvido pelo Grupo de Fotoquímica da USP-São Carlos, o que possibilita 

a análise por deconvolução.  

 ELETROQUÍMICA 

 A voltametria Cíclica e a voltametria de pulso diferencial foram realizadas em um sistema 

eletroquímico da Bioanalytical system, Inc., modelo Bas100w, à temperatura ambiente, usando uma 

célula convencional de três eletrodos: Platina, carbono vítreo e prata-cloreto de prata como 

eletrodos auxiliar, de trabalho e de referência, respectivamente. 

 ESPECTROS MÖSSBAUER 

 Os espectros Mössbauer foram obtidos em um sistema de elementos assim caracterizados: 

• Uma fonte de 57Co, numa matriz de Ródio 

• Um transdutor, modelo MR-250 e um gerador de funções, modelo FG-2, ambos MWE 

• Um multicanal - TRACOR NORTHERN, modelo TN 1705 

• Um analisador, modelo SCA-N–3; um amplificador, modelo CAV-N–1; um pré-amplificador, 

modelo CAN–1e uma fonte de alta tensão, modelo HV-N-1A, todos da ELSCINT 

• Um contador proporcional com uma mistura gasosa de criptônio e dióxido de carbono - 

REUTER - STOKES 

• Um microcomputador CP - 500 acoplado com uma interface de comunicação paralela 
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III.3.-) SÍNTESES 

 SÍNTESE DO COMPLEXO Na3[FeII(CN)5NH3].2H2O 

 O Complexo foi sintetizado pela dissolução de 15,00 g de nitroprussiato de sódio, 

Na3[Fe(CN)5NO].2H2O em 60,0 mL de hidróxido de amônio, NaOH 6 M, posto sob agitação e em 

banho de gelo. Promoveu-se a saturação da solução com amônia, NH3, produzida pela reação de 

pastilhas de hidróxido de sódio, NaOH, com hidróxido de amônio concentrado, NH4OH, em um 

frasco reator67. 

 Após 10 horas de reação, procedeu-se a precipitação do complexo formado, pela sua adição 

lenta em solução alcóolica de iodeto de sódio, NaI. A mistura foi deixada em repouso na geladeira 

por 24 horas, então filtrada em funil de placa porosa, seco em dessecador sob vácuo, procedendo 

em seguida às caracterizações. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O 

 O Complexo foi sintetizado pela mistura das soluções de Na3[FeII(CN)5NH3].3H2O,     

200,00 mg (0,61 mmol) em água e BPMT 317,20 mg (1,22 mmol) em DMF por três horas sob 

constante agitação e banho de gelo. A precipitação, filtração e secagem do complexo foi feita de 

modo análogo ao complexo anterior. Procedendo em seguida às caracterizações. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO Na6[(CN)5FeIIBPMTFeII(CN)5].4H2O 

 O Complexo foi sintetizado pela mistura de 100,00 mg (0,18 mmol) de 

Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O e 59,31 mg (0,18 mmol) de Na3[FeII(CN)5NH3].3H2O por três horas 

sob constante agitação e banho de gelo. A precipitação, filtração e secagem do complexo foi feita de 

modo análogo ao complexo anterior. Procedendo em seguida às caracterizações. 

 SÍNTESE DO SAL DO LIGANTE 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA 

 O ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-tiouréia foi dissolvido na menor quantidade de metanol 

possível, foi adicionado solução aquosa de ácido fluorbórico, HBF4, em excesso e deixou-se a 

reação em refluxo por uma hora. Precipitou-se o sal em questão pela adição de éter etílico à mistura, 

sendo então filtrado, lavado com éter e seco em dessecador sob vácuo. Procedendo em seguida às 

caracterizações. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO [RuIII(NH3)5Cl]Cl2 

 O Complexo [Ru(NH3)5Cl]Cl2 foi obtido a partir do tricloreto de rutênio trihidratado, 

utilizando-se o método de Allen, modificado por Marchant68. 2,00 g de RuCl3.3H2O foram 

dissolvidos em 30,0 mL de uma solução 0,01 M em ácido clorídrico, HCl. Na solução resultante em 

banho de gelo, foi adicionada lentamente, sob agitação, 26,0 mL de hidrato de hidrazina de 

procedência Aldrich, a reação se processou, à temperatura ambiente, por um período de 4 horas. 

 Após este período, transferiu-se a mistura reacional para o banho de gelo e sob agitação 
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contínua, adicionou-se lentamente 50,0 mL de ácido clorídrico concentrado, HCl. Após 20 minutos, 

submeteu a reação a refluxo por 2 horas, sob forte agitação. Em seguida, deixou-se a solução 

resfriar até a temperatura ambiente e depois guardou-se a solução em refrigerador. O produto de cor 

amarela foi filtrado em um funil de placa porosa e lavado com solução 1,5 M em ácido clorídrico. 

 O sólido foi seco em dessecador sob vácuo e depois recristalizado em HCl 0,1 M, a quente. 

Filtrou-se as impurezas em funil de placa porosa. Ao filtrado adicionou-se cerca de 20,0 mL de 

ácido clorídrico concentrado, deixando-se resfriar à temperatura ambiente. Foi filtrado e lavado com 

uma solução HCl 1,0 M, etanol, acetona e éter, sendo então submetido a secagem sob vácuo.  

 SÍNTESE DO COMPLEXO [RuII(NH3)5(OH2)]2+ 

 O complexo foi sintetizado pela redução e conseqüente aqüação de uma dispersão de 100 

mg (0,34 mmol) de [Ru(NH3)5Cl]Cl2 em água previamente deaerada, misturado com amálgama de 

zinco. A mistura foi mantida sob fluxo de argônio e abrigo da luz por 30 minutos, quando a solução 

se tornou homogênea e com uma coloração amarelo-ouro69. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO [RuII(NH3)5BPMT](PF6)2 

 450,0 mg (1,04 mmol) do sal de BPMTH2(BF4)2 foi adicionado à solução de 

[Ru(NH3)5(OH2)]2 e a reação prosseguiu por 4 horas. O complexo foi precipitado pela transferência 

de uma solução saturada de hexafluorfosfato de amônio, NH4PF6. O precipitado foi filtrado, lavado 

com éter e seco em dessecador sob vácuo. Procedendo em seguida às caracterizações. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO [RuII(NH3)5BPMTRuII(NH3)5](PF6)4 

 Novamente foi feita a redução e conseqüente aqüação do complexo de rutênio, mas em meio 

ácido pela adição de HTFA 0,2 M, partindo-se de 29,92 mg (0,10 mmol) de [Ru(NH3)5Cl]Cl2. 73,45 

mg (0,10 mmol) do complexo mononuclear, [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2, foi adicionado à solução e a 

mistura prosseguiu em reação por 4 horas. O complexo foi precipitado, filtrado, lavado e seco como 

o complexo anterior. Procedendo em seguida às caracterizações. 

 SÍNTESE DO COMPLEXO Na[RuII(NH3)5BPMTFeII(CN)5] 

 94,60 mg (0,13 mmol) do complexo [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 foi dissolvido em água 

previamente deaerada sob fluxo de argônio. 42,00 mg (0,13 mmol) do complexo 

Na3[Fe(CN)5NH3].3H2O foi adicionado à solução, ocorrendo precipitação imediatamente. A mistura 

foi deixada sob fluxo de argônio por meia hora, quando foi filtrada, sendo o precipitado lavado com 

éter etílico e seco em dessecador sob vácuo. Procedendo em seguida às caracterizações.  

 No intuito de prevenir a formação de complexos de ponte cianeto, do tipo 

(NH3)5RuIINCFeII(CN)4BPMT70, a estratégia de síntese na qual utiliza-se o monômero 

[RII(NH3)5OH2]2+ foi evitada. 
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III.4-) TRATAMENTO DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

 ESPECTROS ELETRÔNICOS 

 Os dados de comprimento de onda e absorbância referente aos espectros eletrônicos das 

espécies estudadas é obtida por leitura direta no aparelho. Os coeficientes de extinção molar foram 

obtidos pelo coeficiente linear do gráfico resultante da relação da variação da concentração molar 

do composto com o valor de absorção respectivo. O gráfico foi feito no programa origin 4.0, onde é 

calculada uma regressão linear dos pontos plotados, isto é, é feita a reta que melhor representa estes 

pontos, encontrando assim o seu coeficiente linear (Figura 6). 
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FIGURA 6. Exemplo de gráfico de concentração x absorbância  

 PARÂMETROS ELETROQUÍMICA 

 Os parâmetros eletroquímicos foram obtidos diretamente dos ciclo-voltamogramas dos 

processos reversíveis, os quais apresentaram linhas de base anódica e catódica bem definidas. A 

figura 7 ilustra os principais parâmetros extraídos de um voltamograma cíclico com linhas de base 

bem definidas. As correntes de pico anódico (Ipa) e catódico (Ipc), foram determinadas pelas 

extrapolações das respectivas linhas base até os interceptos das alturas máximas das correntes. Os 

potenciais de pico anódico (Epa) e catódico (Epc) foram determinados pelas projeções verticais dos 

máximos de corrente sobre o eixo dos potenciais. O potencial formal de meia onda é calculada pela 

média aritmética simples entre os valores de potencial de pico anódico e catódico. 

 
FIGURA 7. Determinação dos parâmetros eletroquímicos em uma voltametria cíclica 

 

 No caso, dos voltamogramas de pulso diferencial é feita duas varreduras uma em cada 

sentido para se determinar o potencial formal de meia onda da espécie. O procedimento é similar do 

que é feito na voltametria cíclica, sendo feito em dois gráficos diferentes (Figura 8). 
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FIGURA 8. Determinação dos parâmetros eletroquímicos usando duas varreduras em voltametria de 

pulso diferencial 

 DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DE COMPROPORCIONAMENTO 

 As constantes de comproporcionamento, Kc, foram calculadas a partir da equação abaixo, 

utilizando-se os valores de E½, determinados experimentalmente 
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 No caso dos complexos binucleares estudados, n1 = n2 = 1 é, T = 298 K e com ΔE° = ΔE½, 

em mV, a equação simplifica para a forma50: 
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 ESPECTROS MÖSSBAUER 

 Os espectros Mössbauer dos complexos de ferro foram ajustados utilizando-se uma versão 

do programa MOSPEC de A.J. Stone, H.J. Aagaard e J. Finger adaptado no centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas e um completador DEC-10 System da DIGITAL EQUIPAMENT 

CORPORATION. 

 Os dados experimentais são processados fazendo-se a superposição das partes espectro e 

imagem correspondente às velocidades positivas e negativas da fonte. A curva teórica é obtida 

através de uma soma de lorentzianas, onde os parâmetros iniciais(intensidades, larguras e posições 

das linhas) são fornecidos ao programa. O ajuste é feito pelo método interativo dos mínimos 

quadráticos entre a curva experimental e teórica. O critério de ajuste é dado pela equação: 

∑
∑ −

=
0

2
0i2

Y
)YY(

X  

 Onde Yo e Yi são os pontos esperimentais e teóricos, respectivamente. O programa é 

processado e os valores dados são ajustados pela curva experiemental, encontrando-se os 

parâmetros Mössbauer. 
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IV-) DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

IV.1-)ANÁLISE ELEMENTAR 

 A análise elementar de hidrogênio, carbono e nitrogênio dos compostos sintetizados fornece 

uma indicação de sua fórmula molecular. As fórmulas apresentadas dos compostos mono e 

binucleares são consistentes com os dados obtidos, segundo a tabela 2. 

 

TABELA 2. Análise elementar dos compostos sintetizados 

Complexo %H 

 

%C 

 

%N 

 

Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O 

Teórico 

Experimental 

 

3,30 

3,40 

 

39,34 

37,98 

 

22,95 

22,75 

    

Na6[FeII(CN)5BPMTFeII(CN)5].4H2O 

Teórico 

Experimental 

 

2,26 

2,67 

 

34,33 

33,12 

 

24,38 

22,85 

    

[Ru(NH3)5BPMT](BF4)2  

Teórico 

Experimental 

 

4,72 

4,86 

 

25,20 

25,84 

 

20,36 

20,58 

    

[Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4  

Teórico 

Experimental 

 

3,66 

3,60 

 

12,90 

12,90 

 

16,20 

15,99 

    

Na[RuII(NH3)5BPMTFeII(CN)5] 

Teórico 

Experimental 

 

4,47 

4,83 

 

33,02 

32,15 

 

29,97 

27,91 
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IV.2-) CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

 A cromatografia é usada para averiguar a pureza dos ligantes e dos produtos obtidos das 

sínteses71. Os cromatogramas do ligante, 1,3-bis(3-piridilmetil)2-tiouréia e de seu sal de 

tetrafluorborato de sódio, apresentam apenas um pico com tempos de retenção diferentes, sendo o 

sal mais hidrofílico que o ligante, como esperado. 

 Os complexos de ferro são muito hidrofílicos, não sendo adequado averiguar sua pureza nas 

colunas de fase reversa, por saírem na escala do tempo morto da coluna. Entretanto, pode-se 

averiguar a não existência de excesso de ligante nos compostos sintetizados. 

 Os cromatogramas dos compostos de rutênio analisados foram obtidos apresentando apenas 

um pico em tempos de retenção distintos, indicando o elevado grau de pureza. 

 O complexo assimétrico não foi analisado devido a sua insolubilidade. 

 Os tempos de retenção encontrados para os compostos analisados estão dispostos na tabela 

3, e os cromatogramas são apresentados nas figuras 9 a 14. As análises foram feitas utilizando uma 

coluna C-18 de fase reversa, com fase móvel de uma solução aquosa de acetonitrila a 5%, ácido 

trifluoracético 0,1%, pH = 3,7 em um fluxo de 1 mL / min. 

TABELA 3.Tempos de retenção dos compostos analisados 

Espécie Tempo de Retenção (min.) 

BPMT 6,689 

BPMTH2(BF4)2 1,824 

Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O 2,096 

Na6[Fe(CN)5BPMT(CN)5Fe].4H2O 2,077 

[Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 2,612 

[Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4 2,344 
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FIGURA 9. Perfil cromatográfico do BPMT 
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FIGURA 10. Perfil cromatográfico do BPMTH2(BF4)2  
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FIGURA 11. Perfil cromatográfico do complexo Na3[Fe(CN)5BPMT] 
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FIGURA 12. Perfil cromatográfico do complexo Na6[Fe(CN)5BPMT(CN)5Fe] 
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FIGURA 13. Perfil cromatográfico do complexo [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 
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FIGURA 14. Perfil cromatográfico do complexo [Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)2. 
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IV.3.-)ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 Os espectros vibracionais na região do infravermelho do ligante 1,3-Bis(3-piridilmetil)2-

tiouréia, do sal do ligante diprotonado, dos complexos mononucleares, binucleares simétricos e do 

binuclear assimétrico de pentacianoferrato e pentaaminrutênio foram obtidos com fins comparativos 

e de caracterização. 

IV.3.1.-)1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA 

 O ligante BPMT possui uma combinação de bandas referentes ao anel piridínico 

substituído72, ligação C - H e à tiouréia73,74, que têm sua posição e intensidade modificadas no 

composto e embora várias correlações tenham sido constatadas, a origem dos efeitos continuam em 

grande parte sem explicação. 

 REGIÃO 3500 – 1650 cm-1 

 Nesta região ocorrem as bandas de estiramento N – H e C – H. A banda de fraca intensidade 

em 2929 cm-1, pode-se correlacionar com a banda que ocorre em 3054 cm-1 no espectro da 

piridina63 e ao redor de 3030 cm-1 em derivados piridínicos75 referente ao estiramento C – H. As 

bandas referentes ao estiramento N – H ocorrem em 3440 cm-1, 3355 cm-1 e 3150 cm-1 no espectro 

da  N,N’-dimetiltiouréia74 como bandas finas e intensas. A ocorrência destas bandas em menores 

valores de freqüência é prevista conforme observado por Rao74 e correlacionam-se com as bandas 

em 3187 cm-1 e 3009 cm-1 presentes no espectro do BPMT. 

 REGIÃO 1650 – 1400 cm-1 

 O aparecimento da banda de amida II (δ N – H + νa C – N) em 1540 cm-1 é característico da 

conformação trans para o composto76. Cook72 têm atribuído às bandas nesta região, as vibrações 

nucleares associadas aos modos vibracionais análogos aos dos estiramentos C-C do benzeno. Estas 

bandas, segundo Katritzky77, refletem os distúrbios de carga do anel e as bandas próximas a 1480 

cm-1 ocorrem com fortes intensidades para substituintes doadores de elétrons, tal como o nitrogênio. 

Nesta região, também, ocorrem as bandas de estiramento C – N e deformação angular N – C – N. 

 No espectro da tiouréia73 observa-se uma banda em 1420 cm-1 atribuída aos modos 

vibracionais do estiramento C – N e deformação assimétrica N – H. No espectro da  dimetiltiouréia 

relaciona-se esta banda, também, com a deformação degenerada da ligação C – H. 

 REGIÃO 1400 – 1000 cm-1  

 As bandas em 1389 cm-1, 1252 cm-1, 1206 cm-1 e 1028 cm-1 correlacionam-se com as 

freqüências de deformação C – H no plano, que ocorrem nos espectros do benzeno e piridina72. A 

banda observada no espectro do BPMT em 1310 cm-1, ocorre em 1296 cm-1 no espectro da 

dimetiltiouréia e é denominada de banda amida III76. A banda em 1097 cm-1 foi atribuída à 

freqüência de estiramento C = S78. 
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 REGIÃO 1000 – 600 cm-1  

 A banda observada em 913 cm-1 é comum aos espectros do benzeno, piridina e derivados, 

sendo atribuída às vibrações de expansão – contração do anel79. A banda em 835 cm-1    

correlaciona-se com aquelas, geralmente, observadas em derivados piridínicos e atribuídas por 

Green e colaboradores75 a um sobretom da vibração fundamental correspondente ao modo de 

deformação C – C do anel benzênico, fora do plano. No espectro da tiouréia73, também, ocorre uma 

banda em  850 cm-1 referente a soma dos estiramentos C – N e C – S. 

 As bandas observadas em 795 cm-1, 755 cm-1 e 712 cm-1 podem ser atribuídas às vibrações   

C – H e N – H, envolvendo os hidrogênios adjacentes das piridinas, fora do plano. Em 678 cm-1 

ocorre uma outra banda que pode ser comparada à banda em 650 cm-1no espectro da dimetiltiouréia, 

atribuída por Rao72 à soma da freqüência de deformação N – C – S, deformação C – N – C e 

estiramento assimétrico C – N. Green75 atribuiu as bandas nestas proximidades do espectro às 

deformações C – C do anel, fora do plano. 

 REGIÃO 600 – 400 cm-1  

 Esta região é bastante citada por autores77,80 como rica em sobretons e bandas de 

combinação. No espectro da dimetiltiouréia, Quagliano73 evidenciou uma banda em 551 cm-1 a qual 

foi atribuída à deformação N – C – S similar à banda em 541 cm-1 no ligante. 

 O espectro do ligante livre, BPMT, é apresentado na figura 15 e as atribuições das bandas 

são resumidas na tabela 4. 

IV.3.2.-)TETRAFLUORBORATO DE 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA 

 REGIÃO 3500 – 1650 cm-1  

 Uma banda larga e intensa característica de sais de aminas72 aparece em 3396 cm-1 e é 

ausente no espectro do ligante neutro. Esta banda varia em freqüência, de 2439 cm-1 a 3302 cm-1 

nos espectros do sais de piridinium. Cook72, também, observou que em menores freqüências esta 

banda apresenta-se larga, atribuída às fortes interações entre a ligação N – H e os ânions pequenos a 

ela associados, por interações eletrostáticas. Entretanto, nos espectros dos sais de piridinium 

contendo ânions poliatômicos associados com fracas intensidades de campo elétrico, as freqüências 

do estiramento N – H ocorrem em maiores valores em decorrência da ineficácia da interação de 

ponte de hidrogênio com estes ânions, aproximando-se do valor da amônia livre. O tetrafluorborato, 

BF4
-, sendo um ânion poliatômico, fracamente coordenado à ligação N – H, quando associado ao 

BPMT, mostra um comportamento similar da banda do estiramento N – H80. 

 REGIÃO 1650 – 1400 cm-1 

 As intensidades e as posições das bandas nesta região são sensíveis à natureza do 

substituinte do anel benzênico77. Estas bandas estão intimamente relacionadas com a maior ou 

menor perturbação de simetria de carga no anel. 
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 Portanto, as bandas em 1549 cm-1, 1468 cm-1 e 1425 cm-1 que aparecem no espectro do 

BPMTH2(BF4)2 correlacionam-se com as bandas em 1540 cm-1, 1480 cm-1 1427 cm-1 que ocorrem 

no espectro vibracional do ligante livre. A banda da amida II indica que mesmo na forma de cátion, 

o ligante permanece na conformação trans76. As bandas relacionadas com a freqüência em 1427 cm-

1 sofreram uma diminuição na intensidade, causada pela redistribuição de carga, devido à 

protonação dos nitrogênios, já que as intensidades das bandas indicam as características elétron – 

doadoras ou elétron – receptoras dos substituintes no anel77. 

 REGIÃO 1400 – 1000 cm-1  

 As bandas em 1397 cm-1, 1298 cm-1, 1265 cm-1, 1217 cm-1 e 1072 cm-1 foram atribuídas por 

analogia ao espectro do ligante livre, BPMT. Todas as bandas deslocaram-se devido a protonação 

dos anéis piridínicos. 

 O íon BF4
- possui uma banda forte e larga por volta de 1100 cm-1 que encobre bandas do 

BPMT, referentes à deformação C – H no plano, e afeta a intensidade das freqüências de 

estiramento C = S e a freqüência de expansão - contração do anel. 

 REGIÃO 1000 – 600 cm-1  

 As freqüências em 1033 cm-1, 927 cm-1, 787 cm-1, 679 cm-1, 604 cm-1 e 541 cm-1 presentes 

no espectro do sal de tetrafluorborato do BPMT são de mesma origem que as bandas em 913 cm-1,   

835 cm-1, 795 cm-1, 755 cm-1, 712 cm-1, 679 cm-1, 627 cm-1 e 525 cm-1, que ocorrem no espectro do 

BPMT neutro, com pequenos deslocamentos nos seus valores e a superposição de algumas dessas 

bandas.  

 As bandas do espectro sal do ligante diprotonado, BPMTH2(BF4)2, é mostrado na figura 16 

suas bandas atribuídas na tabela 4, em comparação com o ligante neutro. 
 



SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS MONO E BINUCLEARES DE RUTÊNIO E FERRO COM O LIGANTE 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA (BPMT) 

 

 31 

TABELA 4. Atribuições das freqüências vibracionais do ligante e seu sal 

Atribuição BPMT BPMTH2(BF4)2 
δ N+ - H  3396(F) 
ν N-H 3187(F) 

3009(F) 
3241(F) 
3055(F) 

ν C-H 2929(m) 2797(m) 
δ N – H + νa C - N 1540(F) 1549(F) 

νs C – N 
ν C – C anel 
δ N – C - N 

1480(f) 1468(f) 

νa C – N + δa N – H 
δd C – H 

1427(F) 1425(f) 

δs C – H 1389(m) 1397(f) 
νa C - N + δ N - H 1310(F) 1298(m) 
δ C – H no plano 1252(f) 

1206(f) 
1028(m) 

1265(f) 
1217(f) 

ν BF4  1107(F) 
ν C = S 1097(m) 1072(F) 

ν expansão – contração do anel 913(f) 1033(F) 
ν C – N + ν C – S 

sobretom δ C – C anel 
835(f) 927(f) 

δ N - H fora do plano 
δ C - H fora do plano 

795(m) 
755(f) 
712(m) 

787(f) 
 

δ N – C – S + δ C – N – C + νa C - N 678(m) 679(m) 
δ C – C - C anel 627(m) 604(f) 

δ (NCS) 541(f) 525(f) 
          (F)Forte; (m)média; (f)fraca 
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FIGURA 15. Espectro vibracional na região do infravermelho do ligante 1,3-Bis(3-piridilmetil)2-

tiouréia em KBr 

 

FIGURA 16. Espectro vibracional na região do infravermelho do tetrafluorborato de 1,3-bis(3-

piridilmetil)2-tiouréia em KBr 
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IV.3.3.-)COMPLEXOS DE PENTACIANOFERRATO 

 Os espectros dos complexos de ferro estão mostrados nas figuras 17 e 18. As atribuições aos 

espectros vibracionais na região do infravermelho, para complexos de pentacianoferrato, têm-se 

referido principalmente aos estiramentos ν C – N, e às deformações Fe – C - N81. As bandas do 

estiramento Fe – L e Fe - C, adequadas em estudos de correlação entre os espectros dos complexos 

e do ligante livre, apresentam-se geralmente com baixa intensidade e freqüentemente encobertas por 

bandas mais intensas82. 

 O íon cianeto atua como σ – doador, através da indução de elétrons para o metal, e também 

como π - receptor de elétrons dπ do metal. Segundo Nakamoto82, o mecanismo de σ – doação 

remove elétrons do orbital 5σ do cianeto, o qual é apenas fracamente antiligante. Portanto, isto faz 

com que a freqüência de estiramento, ν C – N, assuma maiores valores quando coordenado a um 

centro metálico. De maneira contrária, a interação de retrodoação metal → cianeto, contribui para a 

diminuição da freqüência, ν C – N, devido o aumento da densidade eletrônica do orbital antiligante 

2pπ* do cianeto. 

 Quanto aos íon metálicos, a freqüência, ν C – N, de complexos cianometálicos dependem 

fundamentalmente de sua eletronegatividade e do seu estado de oxidação83. Quanto mais 

eletronegativo for o metal, mais intenso será o mecanismo de σ – doação dos cianetos e a 

freqüência, ν C – N será maior. Aumentando o estado de oxidação do íon metálico central aumenta 

sua carga nuclear efetiva e, conseqüentemente, aumenta sua capacidade σ – doadora. O equilíbrio 

abaixo ilustra estas diferenças: 

M - C ≡ N  ↔  M+ = C = N- 

          (I)         (II) 

 Um aumento no estado de oxidação do íon metálico central, favorece à estrutura (I), fazendo 

com que a ordem de ligação do íon cianeto aumente e conseqüentemente, sua freqüência de 

estiramento, ν C – N , aumente. No metal reduzido ocorre as interações de retrodoação que 

compensam o efeito da σ – doação, favorecendo a estrutura (II) e contribuindo para menores 

valores de freqüência de estiramento84, ν C – N. 

 No complexo monomérico, a freqüência característica do estiramento CN, em 2048 cm-1, é 

consistente com a presença do ferro no estado de oxidação (II). Um aumento de aproximadamente 

70 cm-1, seria esperado para a νCN caso houvesse oxidação desde centro metálico a Fe(III). 

Distinguiu-se a presença de um ombro característico em freqüências mais altas (≈ 2100 cm-1), 

atribuído ao cianeto axial por Tosi81.  

 Sabe-se que numa simetria C4v, as freqüências de estiramento CN transformam-se de acordo 

com as representações 2A1, B1 e E, sendo que a representação B1 é a única não ativa no 
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infravermelho81. As bandas na região de 2000 – 2100 cm-1 foram atribuídas como A1, sendo a mais 

alta referente ao cianeto axial e a de menor freqüência ao cianeto equatorial, de maior intensidade. 

Uma outra banda de maior intensidade e larga, foi atribuída à vibração duplamente degenerada E. 

 O aumento da capacidade π - receptora do sexto ligante, nos complexos M(CN)5L3-, resulta 

em um deslocamento da freqüência de estiramento νCN para valores mais altos82. As estruturas III 

e IV contribuem para o híbrido de ressonância: 

L - M = C = N  ↔  L = M – C ≡ N 

(III)  (IV) 

 Sendo L um hábil π - receptor, haverá competição com os íons cianeto quanto à interação de 

retrodoação, favorecendo a estrutura (IV). Se o ligante L é um pobre π - receptor, atua apenas como 

σ - doador e aumenta a densidade eletrônica dos orbitais dπ do metal, favorecendo a retrodoação     

M – CN, deslocando o equilíbrio para a formação da estrutura (III), diminui a ordem de ligação CN 

e consequentemente a freqüência do estiramento CN ocorrerá em menores valores. 

 Na tabela 5 mostram-se os dados dos valores de estiramento C – N para diversos ligantes, 

onde podemos relacioná-los com sua capacidade π - receptora. Pode-se notar que os ligantes hábeis 

π - receptores, NO, CO e CN, favorecem a estrutura IV acima e possuem freqüências de 

estiramento elevadas. O dimetilsulfóxido (dmso) coordenado ao ferro pelo átomo de enxofre 

apresenta um comportamento um pouco diferente dos demais ligantes derivados piridínicos e o 

imidazol. O BPMT por se comportar similarmente a estes ligantes, deve se coordenar ao átomo de 

ferro pelo nitrogênio do anel piridínico. 

TABELA 5. Dados de freqüências vibracionais de complexos de pentacianoferrato(II) (cm-1)a 

Ligante ν C – Neq δ Fe – CN 
NOa 2144 500 
COa 2094 595 
CNa 2057 589 

dmsoa 2059 570 
Pza 2048 571 

Isonica 2048 572 
Pya 2048 570 

pyCH3
a 2048 570 

imidb 2045 570 
glya 2045 570 
NH3

a
 2044 570  

DTDPc 2051 574 
BPMSd 2050 570 
BPMTe 2048 570 

 a) ref. 85; b) ref.86; c) ref 58; d) ref.87; e) este trabalho 

 Os valores encontrados para a freqüência de deformação, δ Fe – C – N, situam-se em        

570 cm-1, para os ligantes que não competem com o íon cianeto na retrodoação com o átomo de 
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ferro.  

 No complexo binuclear verificou-se um pequeno decréscimo no valor de estiramento,           

ν C – N, 2044 cm-1, em relação ao monômero. O decréscimo deste valor indica uma menor 

interação de retrodoação individual de cada centro metálico com o ligante, dπ Fe(II) → pπ* BPMT, 

no dímero, explicado pelo favorecimento da estrutura (V) no equilíbrio: 

N = C = Fe – L – Fe = C = N  ↔  N ≡ C – Fe = L = Fe – C ≡ N 

(V)     (VI) 

 A banda de deformação, Fe - CN mostrou-se pouco sensível aos efeitos da coordenação do 

segundo centro metálico, deslocando para 574 cm-1 no complexo binuclear. 

 As vibrações associadas ao ligante BPMT, coordenado ao centro metálico Fe(CN)5 nos 

complexos mono e binuclear encontram-se correlacionadas com aquelas observadas no ligante livre, 

na tabela 6. Nos complexos de ferro ocorreu a diminuição de intensidade e deslocamento da posição 

de algumas bandas dificultando a total correlação e resultando em uma pobre correlação. 
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TABELA 6. Correlação das bandas encontradas no ligante livre 

Atribuição Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O Na6[Fe(CN)5BPMT(CN)5Fe].4H2O
ν N-H 3451 (F) 3471 (F) 
ν C-H 2935 (f) 2928 (f) 

ν H – O (H2O) 1632 (m) 1637 (m) 
δ N – H + νa C – N 1554 (m) 1561 (m) 

νs C – N 
ν C – C anel 
δ N – C - N 

– 1476 (f) 

νa C – N + δa N – H 
δd C – H 

1428 (f) 1432 (f) 

δs C – H 1389 (f) 1391(f) 
νa C - N + δ N - H 1306 (f) 1314 (f) 
δ C – H no plano 1258 (f) 

1200 (f) 
1037 (f) 

1255 (f) 
1217 (f) 
1030 (f) 

ν C = S 1107 (f) 1104 (f) 
ν expansão – contração do anel 990 (f) 973 (f) 

ν C – N + ν C – S 
sobretom δ C – C anel 

– – 

δ N - H fora do plano 
δ C - H fora do plano 

794 (f) 
705 (f) 

799 (f) 
709 (f) 

δ N – C – S + δ C – N – C + νa C 
- N 

669 (f) 674 (f) 

δ C – C - C anel – – 
δ (NCS) 529 (f) 521 (f) 
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FIGURA 17. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo 

Na3[(CN)5FeIIBPMT].2H2O em KBr 

 

 

FIGURA 18. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo 

Na6[(CN)5FeIIBPMTFeII(CN)5].4H2O  em KBr 
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IV.3.4.-)COMPLEXOS DE PENTAAMIMRUTÊNIO 

 Espectros vibracionais de amino complexos têm sido sistematicamente estudados e 

revisados por Schmidt e Muller88. A amônia pertence ao grupo pontual C3V. Seis modos normais de 

vibração foram previstos (figura 19), admitindo um modelo simplificado para um complexo de 

relação estequiométrica 1:1 metal – NH3
82. 

 
FIGURA 19. Modos normais vibracionais da amônia 

 As freqüências dos modos normais de vibração normalmente ocorrem: νa (NH3) e νs (NH3) 

entre 3400 e 3000 cm-1; ðdeg (HNH) entre 1650 e 1550; ðs (HNH) entre 1370 a 1000 cm-1, e ρr 

(NH3) entre 950 e 590 cm-1. As freqüências de estiramento N - H nos complexos ocorre em valores 

menores que a amônia livre, devido seu enfraquecimento ocasionado pela ligação σ com o metal 

que compromete a densidade eletrônica do átomo de nitrogênio. A coordenação das aminas provoca 

os deslocamentos das freqüências de deformação H – N – H e rocking NH3. Grupos mais 

eletronegativos, ou seja, que causem interações de retrodoação, conduzem a um aumento na 

freqüência desses modos vibracionais. As atribuições das freqüências das aminas nos complexos 

monomérico e dímero de rutênio estão relacionadas na tabela 7. 

TABELA 7. Atribuições das freqüências vibracionais dos complexos de rutênio 

Atribuição [(NH3)5RuBPMT](PF6)2 [(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5](PF6)4

νa (N – H) 

 

νs (N – H) 

3443 

3297 

3225 

3171 

3396 

3290 

3228 

3178 

ðdeg(H – N – H) 1627 1629 

ðs(H – N – H) 1286 1286 

 

 A freqüência do modo de vibração rocking, em torno de 800 cm-1, não foi identificada e 

provavelmente encontra-se encoberta por outra banda de forte intensidade que ocorre em 836 cm-1, 

no espectro de [(NH3)5RuBPMT](PF6)2 e de [(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5](PF6)4 que é atribuída89 à 
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freqüência de estiramento ν P – F do íon PF6
-. Esta banda provavelmente encobre, também, as 

bandas do ligante nesta região. O espectro do complexo binuclear é bastante similar ao do 

monômero, mostrando apenas pequenas alterações nas energias das absorções que, em geral, se 

situam na faixa dos erros de medidas. 

 A freqüência de estiramento Ru – BPMT não foi identificada nos espectros, tendo em vista 

que os estiramentos Ru – N - heterocíclicos ocorrem, geralmente, em valores abaixo de 400 cm–1, 

região esta fora não adequada ao uso de pastilhas em KBr. As vibrações associadas ao ligante 

BPMT, encontram-se correlacionadas na tabela 8.  

 O espectro vibracional na região do infravermelho dos complexos [(NH3)5RuBPMT](PF6)2 e 

[(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5](PF6)4 estão mostrados nas figuras 20 e 21.  
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TABELA 8. Correlação das bandas encontradas no ligante livre 

Atribuição [(NH3)5RuBPMT](PF6)2 [(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5](PF6)4

ν C-H 2935 (f) 2928 (f) 
δ N – H + νa C - N 1560 (F) 1561 (m) 

νs C – N 
ν C – C anel 
δ N – C - N 

1510 (m) 
1474 (f) 

1509 (f) 
1474(f) 

νa C – N + δa N – H 
δd C – H 

1432 (f) 1432 (f) 

δs C – H 1402 (f) 1397 (f) 
νa C - N + δ N - H – – 
δ C – H no plano 1210 (f) 

1029 (f) 
1196 (f) 
1029 (f) 

ν C = S 1112 (f) 
1084 (f) 

1112 (f) 
1077 (f) 

ν expansão – contração do anel – – 
ν C – N + ν C – S 

sobretom δ C – C anel 
– – 

ν P - F 836 (F) 836 (F) 
δ N - H fora do plano 
δ C - H fora do plano 

709 (f) 744 (m) 

δ N – C – S + δ C – N – C + νa C - N 681(f) 709 (f) 
δ C – C - C anel 646 (f) 653 (f) 

δ (NCS) 560 (F) 560 (F) 
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FIGURA 20. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo [(NH3)5RuBPMT](PF6)2 

em KBr 

 

FIGURA 21. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo 

[(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5](PF6)4 em KBr 
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IV.3.5.-)COMPLEXO ASSIMÉTRICO 

 No caso do complexo assimétrico ocorre um leve decréscimo da νCN explicado pelo efeito 

da coordenação de um melhor π - doador no segundo anel piridínico do BPMT, a qual resulta em 

uma menor contribuição da interação de retrodoação dπ(M)  pπ* (BPMT), favorecendo a 

estrutura (VI) no equilíbrio: 

(NH3)5Ru - L = M - C ≡ N  ↔ (NH3)5Ru = L - M = C = N 

(V) (VI) 

 A banda de deformação, Fe - CN localiza-se em 577 cm-1 sem maior variação em relação 

aos complexos de ferro em geral. A freqüência de deformação simétrica da amônia, NH3, em 1302 

cm-1; confirma a presença de Ru(II) no complexo por comparação com dados da literatura90. 

Valores na faixa de 1330 a 1360 cm-1 seriam esperados no caso de pentaaminas de rutênio (III)90.  

 As bandas características dos sistemas (NH3)5Ru- e (CN)5Fe- estão relacionadas na tabela 

10, enquanto as correlações com as bandas do ligante BPMT são mostradas na tabela 10. O espectro 

do complexo assimétrico está ilustrado na figura 22. 

TABELA 9. Atribuições das freqüências vibracionais do complexo assimétrico 

Atribuição Na[(CN)5FeBPMTRu(NH3)5] 
νa (N – H) 

 
νs (N – H) 

3554 
3464 
3415 
3237 

νCN 2044 
ðdeg(H – N – H) 1619 
ðs(H – N – H) 1302 

δFeCN 577 
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FIGURA 22. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo assimétrico 

Na[Fe(CN)5BPMTRu(NH3)5] 

 

 

TABELA 10. Correlação das bandas encontradas no ligante livre 

Atribuição Na[Fe(CN)5BPMTRu(NH3)5] 
ν C-H 2935 

δ N – H + νa C - N 1550 
νs C – N 

ν C – C anel 
δ N – C - N 

1474 

νa C – N + δa N – H 
δd C – H 

1435 

δs C – H 1399 
νa C - N + δ N - H 1324 

1300 
δ C – H no plano 1237 

1036 
ν C = S 1107 

ν expansão – contração do anel 913 
ν C – N + ν C – S 

sobretom δ C – C anel 
841 

δ N - H fora do plano 
δ C - H fora do plano 

798 
709 

δ N – C – S + δ C – N – C + νa 
C - N 

681 

δ C – C - C anel 621 
δ (NCS) 528 
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IV.4-) ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA 

 Os complexos de ferro e rutênio possuem espectros eletrônicos caracterizados pelo 

aparecimento de quatro tipos de transições91: 

a) Bandas das transição do campo cristalino, caracterizados pelo desdobramento dos 

orbitais d do íon metálico frente a interações eletrostáticas dos ligantes; 

b) Bandas de transições internas dos ligantes, geralmente provenientes das transições n → 

π* e π ->π* que se apresentam nos ligantes quando estão livres de coordenação; 

c) Bandas de transferência de carga, relativas às transferências de elétrons dos orbitais dos 

ligantes para orbitais de energias apropriadas dos metais (LMCT); e 

d) Bandas de transferência de carga, referentes as transferências de elétrons dos orbitais dπ 

dos metais para os orbitais de energias apropriadas dos ligantes (MLCT). 

 Nos íons complexos de ferro e rutênio, de forma geral [MX5L]n+, ocorre um abaixamento de 

simetria de Oh para C4v, quando X difere de L, e considera-se a microsimetria do íon complexo. De 

acordo com os diagramas de correlação, de Oh para C4v, os orbitais t2g desdobram-se em e e b2, 

enquanto que os orbitais eg desdobram-se em a1 e b1, como mostra a figura 23. 

 
FIGURA 23. Desdobramento dos orbitais d em simetrias Oh e C4v. 

 As energias dos orbitais após o desdobramento são dadas pelas expressões92: 

E(b1) = εo + 6Dq + 2Ds – Dt   

E(a1) = εo + 6Dq – 2Ds – 6Dt  

E(b2) = εo – 4Dq + 2Ds - Dt 

E(e) = εo – 4Dq – Ds + 4Dt 

 

 



SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS MONO E BINUCLEARES DE RUTÊNIO E FERRO COM O LIGANTE 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA (BPMT) 

 

 45

 Para os íons d6, o preenchimento desses orbitais leva às seguintes configurações: 

Configuração Termo 

e4b2
2 1A1 

e4b2b1 
1A2 

e4b2a1 
1B2 

e3b2
2a1 

1E(1) 

e3b2
2b1 

1E(2) 

 Onde Dq é o parâmetro determinado pelo desdobramento dos orbitais d em um campo 

perfeitamente octaédrico, Ds e Dt referem-se ao grau e natureza da distorção nos íons de simetria 

octaédrica, e εo é uma constante para cada sistema. Os sinais e grandezas de Ds e Dt dependem da 

natureza da distorção tetragonal experimentada pelo octaedro, sendo que Dt está diretamente 

relacionado com a distorção tetragonal ao longo do eixo z.  

 Visto que o orbital a1 está orientado ao longo do eixo z, este poderá possuir maior ou menor 

energia em relação ao orbital b1, acarretando, portanto, uma desestabilização por compressão axial 

(Dt < 0) ou uma estabilização por alongamento axial (Dt > 0). Isto é, a medida em que a força do 

campo ligante L cresce, aproximando-se da força do campo dos ligantes espectadores, Dt decrescerá 

de valores positivos, tendendo ao valor zero, até que a supera e Dt assume valores negativos. 

Quando o ligante é um derivado piridínico, geralmente os complexos de pentacianoferrato (II) 

apresentam Dt positivo, pois o íon cianeto têm um caráter π - receptor mais forte que o ligante; 

enquanto os complexos de pentaaminas de rutênio Dt é negativo, uma vez que os ligantes NH3 são   

π - inocentes. 

 Os termos que resultam dessas configurações podem ser derivados a partir dos termos 1A1g, 
1T1g e 1T2g do íon octaédrico, como está ilustrado na figura 24. 

 
FIGURA 24. Desdobramento dos termos do íon octaédrico num campo tetragonal, C4v. 
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 São esperadas quatro transições a partir do estado fundamental 1A1, das quais apenas as 

designadas por 1A1→1E são permitidas por simetria93. Entretanto, a transição 1A1→1E(2) é 

desfavorável energeticamente, sendo a transição 1A1→1E(1) a principal contribuição no espectro 

eletrônico em relação às transições de caráter puramente metálico. Portanto, a presença de uma 

única banda d – d nos espectros dos compostos [MX5L]n+, de simetria C4v, deve ser esperada. 

 As transições eletrônicas observadas na faixa de 240 a 280 nm nos complexos de 

pentacianoferrato(II) e pentaaminas de rutênio (II) com ligantes N – heterocíclicos identificam-se 

com as observadas nos ligantes livres94. 

 Os ligantes aromáticos N–heterocílcicos apresentam95, normalmente na região do 

ultravioleta, bandas atribuídas às transições n→π* e π→π*. As transições envolvendo os elétrons 

não ligantes ocorrem em regiões de maior comprimento de onda (270 – 340 nm) e são relativamente 

pouco intensas, apresentando em muitos casos estruturas vibracionais. Em solventes polares 

protônicos essas bandas são alargadas e freqüentemente não são observadas. 

 As transições envolvendo os elétrons π são normalmente bastante intensas, sendo muito 

semelhantes às observadas nos hidrocarbonetos correspondentes. São designadas α, ρ e β em ordem 

crescente de energia Nos compostos N-heterocíclicos aromáticos, as bandas ρ e β situam-se 

geralmente na região do ultravioleta afastado e por isso nem sempre são constatadas. As bandas 

observadas nesta região se referem principalmente às transições π→π*, do tipo α. Em virtude do 

elevado grau de recobrimento com as bandas vizinhas, a influência da coordenação sobre essa 

banda é de difícil avaliação. 

 As intensas colorações observadas nos complexos podem ser melhor explicadas pela 

absorção de luz devido à transferência de elétrons do orbital do ligante para o orbital do metal, ou 

vice-versa. Tais processos91 são denominados LMCT (Ligand to Metal Charge Transfer), no 

primeiro caso, e MLCT(Metal to Ligand Charge Transfer), no segundo. 

 Estas bandas são sensíveis à natureza do grupo substituinte no anel aromático e dependem 

acentuadamente da polaridade do solvente empregado. Grupos que exercem uma atração sobre a 

densidade eletrônica do anel aromático deslocam a posição dessas bandas para energias mais baixas 

(deslocamentos Batocrômico). Grupos doadores de densidade eletrônica exercem um efeito oposto, 

aumentando a energia dessas transições (deslocamento hipsocrômico). 

 A interpretação dessas bandas foi efetuada por Mulliken96 em termos de interações  

“doadoras - receptoras” análogas aos sistemas ácido – base, o que justifica o termo “bandas de 

transferência de carga”. Murrel97 mostrou que a energia da banda de transferência de carga é dada 

em primeira aproximação, pela fómula empírica: 

ΔE = I – A – C  
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onde I é o potencial de ionização do doador, A é a afinidade eletrônica do receptor e C é um termo 

coulômbico que tem origem no processo de transferência de carga. 

 Esta equação simplificada mostra que as transições de transferência de carga dependem da 

facilidade ou não de oxidação do metal e do ligante. A energia da LMCT diminui tanto quanto mais 

fácil for a oxidação do ligante ou redução do metal. Similarmente, a MLCT varia de modo oposto. 

 As bandas de transferência de carga, ao contrário das bandas de campo cristalino (d – d), 

mostram dependência quanto à 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 tempo requerido para uma nova orientação dos dipolos não é compatível 

com o da transição. Portanto, dependendo do solvente, e da mudança do dipolo, o estado excitado 

pode ser estabilizado ou desestabilizado. 

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

apropriada no ligante e no metal, com energias similares e grau de recobrimento diferente de zero. 

Nos complexos de pentacianoferrato (II) e pentaaminas de rutênio (II), os íons metálicos 

encontram-se nos estados reduzidos, e possuem elétrons de valência em orbitais de simetria π, 

enquanto os ligantes N – heterocíclico possuem orbitais vazios de mesma simetria π, condições 

imprescindíveis para ocorrer a transição de carga do metal para o ligante (MLCT), ou seja as 

interações de retrodoação. 

 Os espectros eletrônicos nas regiões do visível e ultravioleta, do ligante BPMT em metanol, 

do sal do ligante, BPMTH2(BF4)2, dos complexos mononuclear de ferro, 

Na3[(CN)5FeBPMT].2H2O, dímero, Na6[(CN)5FeBPMTFe(CN)5].4H2O, mononuclear de rutênio, 

[Ru(NH3)5(BPMT)](PF6)2 e binuclear [Ru(NH3)5(BPMT)(NH3)5Ru](PF6)4 em água e o complexo 

assimétrico, Na[(CN)5FeBPMT(NH3)5Ru] são mostrados nas figuras de 25 a 31. 

 Os dados dos espectros eletrônicos são mostrados na tabela 11 apresentando bandas de 

transferência de carga metal – ligante a 371 nm para os complexos de ferro e 417 e 424 nm para os 

complexos de rutênio. Estas bandas foram atribuídas como transferência de carga metal - ligante, 

tendo em vista que91: 

1) Estas bandas não se apresentam nos espectros do ligante livre ou dos íons complexos de partida; 

2) A intensidade elevada, não esperada para transições d - d; e 

3) As bandas mostraram-se sensíveis à natureza do solvente. 
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TABELA 11. Espectro eletrônico dos compostos sintetizados. 

Transição MLCT Intraligante 

Complexo λ (nm) ε ( M-1cm-1) λ (nm) ε (M-1cm-1) 

BPMT – – 205 

241 

1,2 x 104 

8,1 x 103 

BPMTH2(BF4)2 – – 206 

240 

1,2 x 104 

8,1 x 103 

Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O 375 8,7 x 102 212 

244 

1,1 x 104 

7,9 x 103 

Na6[FeII(CN)5BPMT(CN)5FeII].4H2O 377 1,9 x 103 212 

243 

1,1 x 104 

8,0 x 103 

[Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 417 2,3 x 103 211 

243 

1,2 x 104 

8,1 x 103 

[Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4 424 6,3 x 103 211 

244 

1,1 x 104 

8,2 x 103 

Na[FeII(CN)5BPMT(NH3)5RuII] 375 

415 

– 198 

225 

– 

 

 Os valores do coeficiente de extinção molar de todas as bandas encontradas nos espectros, 

foram calculados pela lei de lambert – beer91: 

bcA ε=  

onde A é o valor de absorbância da transição, b é o caminho ótico, c a concentração do complexo e 

ε é a absortividade da banda no seu máximo. O coeficiente linear do gráfico conseguido da 

determinação da absorbância variando-se a concentração do complexo é dado pelo valor de 

coeficiente de extinção molar multiplicado pela caminho ótico, em cm. Tendo sido utilizado uma 

célula padrão para todas as análises de 1,0 cm, o valor encontrado se torna igual ao valor do 

coeficiente de extinção molar requerida. Os gráficos resultantes dos experimentos de determinação 

dos valores de absortividade de cada banda analisada são mostrados no gráficos das figuras 33 a 38. 
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FIGURA 25. Espectro eletrônico do BPMT em Metanol 
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FIGURA 26. Espectro eletrônico do BPMTH2(BF4)2 em H2O 
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FIGURA 27. Espectro eletrônico do Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O em H2O 
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FIGURA 28. Espectro eletrônico do Na6[FeII(CN)5BPMTFeII(CN)5].4H2O em H2O 
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FIGURA 29. Espectro eletrônico do [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 em H2O 
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FIGURA 30. Espectro eletrônico do [Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4 em H2O 
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FIGURA 31. Espectro eletrônico do Na[Ru(NH3)5BPMTFe(CN)5] em H2O 
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 As transições de campo cristalino (d – d) dos complexos de BPMT encontram-se, 

provavelmente, encobertas pelas transições de transferência de carga metal - ligante nos espectros 

respectivos91. O espectro assume a forma característica das fortes bandas na região do visível, 

atribuídas às transições de transferência de carga metal – ligante (MLCT). 

 Dois fatores irão influenciar no grau de mistura dos orbitais e na energia de estabilização da 

interação de retrodoação98: a extensão radial do orbital d envolvido e a diferença de energia entre o 

orbital d do metal e o orbital π* do ligante. 

 Uma grande interação será esperada para os orbitais cujas energias são semelhantes. 

Considerando a elevada energia dos níveis π* dos ligantes N – heterocíclicos, metais possuidores de 

orbitais d de altas energias serão mais favoráveis às interações de retrodoação. O aumento da 

extensão radial do orbital d, favorece o recobrimento com o orbital π* do ligante. 

 Estes fatores favorecem que a retrodoação em sistemas de pentaaminas de rutênio (II) 

comparativamente aos íons pentacianoferrato (II). O rutênio possui elétrons de valência em orbitais 

4d, que possuem melhor capacidade de interação de retrodoação que os orbitais 3d do ferro, de 

menor extensão radial. Além deste fator, podemos observar a influência dos ligantes espectadores, 

onde a amônia, por ser tida como π - inocente, não afeta a extensão radial e energia dos orbitais dπ 

do centro metálico, e portanto, não influenciam na capacidade de interação de retrodoação com o 

sexto ligante. Já os íons cianeto, considerados como fortes ácidos π, são esperados estabilizar 

fortemente os orbitais dπ do centro metálico, através, também, de interações de retrodoação, 

dπ(metal)→pπ*CN-. Isto acarretaria um considerável comprometimento da densidade eletrônica do 

dπ do metal, diminuindo sua capacidade para a interação de retrodoação com o sexto ligante. 

 A figura 32 mostra uma comparação entre os diagramas de orbital molecular simplificados 

dos complexos de pentaaminas de rutênio (II) e pentacianoferrato (II), ilustrando as interações de 

retrodoação. O nível de energia do orbital π* do BPMT foi considerado constante em todos os 

diagramas, visto, as transições intraligantes para este orbital, terem ocorrido aproximadamente em 

mesma energia nos espectros dos complexos (211 e 248 nm). 

 
FIGURA 32. Comparação da interação de retrodoação em [Fe(CN)5L]3- e [Ru(NH3)5L]2+ 
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FIGURA 33. Gráfico do cálculo das absortividades das bandas do BPMT (a) 205 nm; (b) 241 nm 
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FIGURA 34. Gráfico do cálculo das absortividades das bandas do sal de tetrafluorborato de BPMT 

(a) 206 nm; (b) 240 nm 
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FIGURA 35. Gráfico do cálculo da absortividade da banda de transferência de carga do monômero 

de ferro, Na3[FeII(CN)5BPMT].2H2O 
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FIGURA 36. Gráfico do cálculo da absortividade da banda de transferência de carga do dímero de 

ferro, Na6[FeII(CN)5BPMT(CN)5FeII].4H2O
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FIGURA 37. Gráfico do cálculo da absortividade da banda de transferência de carga do monômero 

de rutênio, [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 
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FIGURA 38. Gráfico do cálculo da absortividade da banda de transferência de carga do dímero de 

rutênio, [Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4 
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 Os complexos de ferro possuem transições de transferência de carga em maiores valores de 

energia que os complexos de rutênio, confirmando o comportamento esperado. Os valores do 

comprimento de onda de uma série de complexos de pentacianoferrato (II) e pentaaminas de rutênio 

(II) são listados na tabela 12, e podem ser relacionados de maneira linear, como mostra o gráfico da 

figura 39, regida pela equação: 

L)CN(FeL) 553
777,059,126 λ+=λRu(NH  

TABELA 12. Relação entre os comprimentos de onda das transições de tranferência de carga em 

complexos mononucleares de pentacianoferrato (II) e pentaaminas de rutênio (II) 

Ligante [Fe(CN)5L]3- [Ru(NH3)5L]2+

Py 362 407 

Pz 458 471 

4-bpy 432 475 

BPMS 394 422 

DTDP 412 458 

BPMT 371 414 

 

 Os valores de absortividade dos complexos binucleares são aproximadamente o dobro dos 

valores dos monômeros, caracterizando uma coordenação pelos centros simétricos, uma vez que as 

bandas possuem valores de larguras em meia intensidade similares. 

 O espectro eletrônico da espécie assimétrica totalmente reduzida foi obtido em uma 

suspensão aquosa, apresentando uma banda em 386 nm (figura 31), que após a análise por 

deconvolução, sugere-se ser composta pela superposição de duas bandas em 375 nm e 415 nm. 

Estas bandas foram atribuídas às transferências de carga metal-ligante dπFe  pπ*BPMT e dπRu 

 pπ*BPMT, com base na análise comparativa com os espectros do ligante livre e os monômeros 

de partida na tabela 11. As transições de campo cristalino d-d, provavelmente estão encobertas pelas 

transições de transferência de carga. As bandas relativas às transições intraligante aparecem em 198 

nm e 225 nm. As absortividades de cada banda não foram calculados devido a baixa solubilidade do 

complexo, não podendo-se assim calcular a concentração em solução.  
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FIGURA 39. Correlação Fe(CN)5L x Ru(NH3)5L 
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IV.5-) ELETROQUÍMICA 

 As técnicas eletroquímicas, voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial, permitem 

a avaliação da energia necessária para efetuar a oxidação ou redução de determinada espécie 

química99. Esta energia, em forma de potencial, fornece entendimentos adicionais aos estudos de 

propriedades π - receptora - doadora dos ligantes, devido estarem intimamente ligadas à densidade 

eletrônica nas camadas de valência do metal. 

 Os ciclovoltamogramas e voltamogramas das espécies estudadas estão ilustrados nas figuras 

40 a 49. Os voltamogramas indicaram reversibilidade dos processos redox, posto não terem sido 

observadas variações dos potenciais anódicos e/ou catódicos a diferentes velocidades de varredura e 

suas diferenças terem permanecido em torno de 0,059V, limite consistente com os sistemas 

reversíveis relatados na literatura100. Também, as correntes de pico anódico e catódico são 

aproximadamente iguais. 

TABELA 13. Valores dos potenciais formais de redução(Vs. Ag/AgCl) 

Sistema H2O BPMT Py BPMS DTDP Pz DMSO 

Fe(CN)5L 188a 235 268a 280d 295e 348a 686f 

Ru(NH3)5L -240c 90 98b 151d 195e 288a 306f 

  a) Ref 101; b)Ref 102 ; c)Ref 103; d)Ref 87; e)Ref 58; f)Ref 84 

 As diferentes vizinhanças químicas dos íons metálicos, também, influenciam na 

estabilização dos orbitais de simetria dπ dos complexos. Os íons cianeto, sendo fortes π receptores, 

estabilizam os orbitais dπ dos metais, nos complexos de pentacianoferrato (II), através das 

interações de retrodoação dπ (M) → pπ* CN- já discutido. As aminas são tidas como ligantes 

inocentes, isto é, não são susceptíveis às interações π, e portanto, não ocasionam tais efeitos de 

estabilização dos orbitais dπ do metal. Os dados analisados são consistentes com estas afirmações, 

posto que os potenciais  M(III) / M(II) dos íons complexos Fe(CN)5L2-/3- são consideravelmente 

mais positivos do que os potenciais dos complexos Ru(NH3)5L3+/2+, com idênticos ligantes. 

 É conhecido que nos complexos de [Ru(CN)5L]3-, o potencial eletroquímico mostra-se 

pouco dependente para uma série de ligantes N – heterocíclicos101 e o valor de potencial 

eletroquímico é bastante estabilizado em relação aos pentacianoferratos, em torno de 720 mV. Em 

complexos de [Os(CN)5L]3-, a estabilização sofrida pelo metal em relação ao rutênio é de menor 

intensidade do que a esperada104, como na diferença entre o rutênio e o ferro. Este comportamento 

indica que o íon cianeto aumenta a interação de retrodoação com o aumento do caráter π - receptor 

do centro metálico (Os > Ru > Fe), diminuindo a importância do sexto ligante quanto à 

estabilização dos orbitais dπ dos centros metálicos. Este comportamento pode ser explicado como 

uma saturação do efeito de retrodoação dos cianetos, indicando o seu limite de interação. 
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FIGURA 40.Voltametria cíclica do complexo Na3[FeII(CN)5BPMT] 
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FIGURA 41.Voltametria de pulso diferencial do complexo Na3[FeII(CN)5BPMT] 
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FIGURA 42.VoltametRIA CÍCLICA do complexo Na6[FeII(CN)5BPMT(CN)5FeII] 
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FIGURA 43.Voltametria de pulso diferencial do Complexo Na6[FeII(CN)5BPMT(CN)5FeII] 
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FIGURA 44.Voltametria cíclica do complexo [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 
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FIGURA 45.Voltametria de pulso diferencial complexo [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2 
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FIGURA 46.Voltametria cíclica do complexo [Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru]4+ 
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FIGURA 47.Voltametria de pulso diferencial do Complexo [Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru]4+ 
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FIGURA 48.Voltametria cíclica do complexo [Fe(CN)5BPMT(NH3)5Ru]4+ 
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FIGURA 49.Voltametria de pulso diferencial do Complexo [Fe(CN)5BPMT(NH3)5Ru]4+ 



SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS MONO E BINUCLEARES DE RUTÊNIO E FERRO COM O LIGANTE 1,3-BIS(3-PIRIDILMETIL)2-TIOURÉIA (BPMT) 

 

 65

 Os dados dos complexos monoméricos de pentacianoferrato (II) e pentaamina de rutênio (II) 

com BPMT são consistentes com a estabilização do centro metálico ao coordenar-se a um 

nitrogênio piridínico, evidenciando as interações de retrodoação dπ→pπ* características dos 

derivados piridínicos. Comparando-se o potencial dos monômeros de ferro e rutênio com outros 

similares na tabela 13, observa-se um aumento do poder π - receptor dos ligantes, na ordem: 

H2O < BPMT < Py < BPMS < DTDP < Pz 

 Onde o ligante H2O está no extremo dos ligantes π - inocentes, enquanto a pirazina (Pz), 

possui uma elevada interação de retrodoação no outro extremo e o ligante BPMT estudado possui 

uma interação de retrodoação intermediária. Os valores de potencial dos acoplamentos d5 – d6 dos 

complexos de ferro e rutênio mostram-se intermediários aos valores de E½ de compostos similares 

de piridina e pirazina, exercendo uma considerável estabilização dos centros metálicos, em 

configuração d6 comparativamente aos mesmos em configuração d5. Existe uma relação linear entre 

os valores de E½ dos complexos de pentacianoferrato e pentaaminas de rutênio, a qual é ilustrada no 

gráfico da figura 50 e regida pela equação: 
o

L)CN(Fe
o

L)NH(Ru 553
E87,2600E +−=  

 O comportamento similar entre as relações de comprimento de onda de absorbância máxima 

e potencial eletroquímico entre os complexos de pentacianoferrato (II) e pentaamina de rutênio (II), 

demonstra que essas propriedades variam com dependência dos mesmos fatores. 
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FIGURA 50. Correlação entre os potenciais eletroquímicos de Pentacianoferratos e Pentaaminas de 

rutênio (II) 
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 Podemos então correlacionar os dados de potencial eletroquímico com os valores de 

comprimento de onda de absorbância máxima das transições de tranferência de carga metal – 

ligante numa série de complexos de pentacianoferrato (II), na figura 51, e pentaaminas de rutênio 

(II), na figura 52, com ligantes idênticos e regidos pelas equações respectivas: 

λFe = 182,21281 + 0,78251EFe° 

λRu = -1145,6278 + 2,99634 ERu° 
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FIGURA 51. Correlação dos dados de potencial eletroquímico e transição de transferência de carga 

em complexos de pentacianoferrato(II). 
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FIGURA 52. Correlação dos dados de potencial eletroquímico e transição de transferência de carga 

em complexos de pentaaminas de rutênio (II) 
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 Os dados dos complexos binucleares são apresentados na tabela 14. As correlações entre 

essas propriedades e as interações de retrodoação metal → ligante, permitiram avaliações das 

características π - doador dos metais e π - receptor do ligante. De particular interesse foi a 

determinação das constantes de comproporcionamento das espécies de valência mista, Kc, as quais 

refletem a estabilidade destas espécies, com relação aos dímeros reduzido M(II) – M(II) e oxidado 

M(III) – M(III). 

TABELA 14. Dados eletroquímicos dos complexos binucleares 

Sistema E½1 E½2 ΔE Kc 

[(CN)5Fe]2BPMT 135 246 111 75 

[(NH3)5Ru]2BPMT 122 -155 277 48165 

 A presença de dois processos no complexo binuclear é uma evidência do forte acoplamento 

entre os centros metálicos ligados pelo BPMT, possibilitando o cálculo da constante de 

acoplamento do sistema. A constante de acoplamento é uma medida das relações das concentrações 

das espécies envolvidas nas duas etapas de transferência de elétrons no equilíbrio, pode ser  

expressa pela fórmula: 
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 Quando n1 = n2 = 1, Kc = exp(ΔEo/25,69) a 298 K; ΔEo expresso em V. ΔEo pode ser 

aproximado aos valores de ΔE½, obtidos experimentalmente de dados eletroquímicos. O potencial 

padrão é relacionado com E½ através da equação: 
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 onde fR, fo são os coeficientes de atividade das formas reduzidas e oxidada; DR, DO são os 

coeficientes de difusão das espécies reduzida e oxidada; F, é a constante de Faraday; n, número de 

elétrons; R, constante dos gases ideais; T, temperatura em K. 

 Em geral, os coeficientes de difusão são aproximadamente iguais54 e na ausência de fatores 

que fazem f0 e fR largamente diferentes, Eo ≈ E½. Simulações realizadas por Richardson e Taube54 

têm demonstrado que diferenças entre os valores de Do e DR ao redor de 10% produzirão um valor 

de cerca de 3 mV para o segundo termo, dado que fo/fR = 1. 

 Os ciclovoltamograma da espécie binuclear de rutênio apresenta uma considerável diferença 

entre os valores de E½ observados para os processos seqüenciais de um elétron, nos sistemas 

[(NH3)5RuBPMTRu(NH3)5]6+/5+/4+, permitiu o cálculo de ΔE½ e, conseqüentemente, da constante de 

comproporcionamento54. 
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 O mesmo não ocorreu no ciclovoltamograma do complexo de [(CN)5FeBPMTFe(CN)5]6-, 

em razão da pequena diferença observada entre os potenciais dos processos de um elétron, que não 

permitiu uma determinação mais precisa do valor de ΔE½. Entretanto, estes potenciais foram 

investigados por voltametria de pulso diferencial, que permite a determinação dos mesmos quando 

as diferenças, ΔE½, são menores do que 120 mV105. 

 Estes resultados sugerem uma considerável interação entre os centros metálicos. As 

diferenças observadas entre os valores de E½ dos dímeros e os valores de E½ dos correspondentes 

monômeros, embora pequenas, refletem o acúmulo de densidade eletrônica nos centros metálicos 

dos dímeros de valência mista, acarretando na estabilização dos centros [(NH3)5RuBPMT]2+ e 

[(CN)5FeBPMT]3- pelas respectivas pontes com (NH3)5Ru3+ e (CN)5Fe2-. 

 Os valores de constante de comproporcionamento dos complexos com BPMT em 

comparação com diversos sistemas bipiridínicos como ligante ponte na tabela 15, sugerem um alto 

grau de deslocamento eletrônico no complexo de valência mista. Os maiores valores relacionados 

aos complexos de rutênio são consistentes com a atribuição do comprometimento de densidade 

eletrônica do metal pelas interações de retrodoação dos íons cianeto nos complexos de ferro.  

 A natureza do ligante ponte influencia nas propriedades das espécies de valência mista. 

Ligantes pequenos favorecem a superposição direta entre os orbitais dos metais, mas com o 

aumento da distância entre os centros metálicos estabelecida pelo tamanho do ligante, esta 

superposição tende a diminuir rapidamente a valores insignificantes. É conhecido o mecanismo 

indireto, que ocorre em ligantes como a pirazina e 4,4’-bipiridina, por interações de retrodoação do 

centro reduzido ao ligante que por sua vez transporta a densidade eletrônica por um caminho 

adequado de orbitais π* para o orbital de energia apropriada do metal oxidado. A eficiência desta 

mediação dependerá da energia dos orbitais do ligante ponte, de simetria apropriada, e da distância 

entre os centros metálicos, a qual é delimitada pelos dois extremos das coordenações. 

 Os resultados eletroquímicos obtidos para o complexo assimétrico pelo uso das técnicas de 

voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial (figura 48 e 49), mostram potenciais formais 

de meia onda, E½ (1)= 244mV e E½ (2)= 31mV. Estes dados indicam que a coordenação de ambos 

centros metálicos ocorreu através dos átomos de nitrogênios dos anéis piridínicos. O potencial 

formal de redução do processo [Fe(CN)5BPMT]2-/3- mostra-se mais positivo que o centro de rutênio, 

devido à forte estabilização dos orbitais dπ do metal pelos íons cianeto. 

 O valor de E½ (I) para o processo seqüencial de um elétron, no complexo binuclear, é 

bastante similar ao do complexo mononuclear [Fe(CN)5BPMT]2-/3-. Já o valor de E½ (II) é 

significantemente menos positivo do que o do monômero correspondente de Rutênio, 

[Ru(NH3)5BPMT]3+/2+. Estes resultados são indicativos de perda de estabilização do centro Ru(II) 

com relação a Ru(III). 
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TABELA 15. Constantes de comproporcionamento de sistemas de valência mista 
   KC 

L    

[(CN)5Fe]2BPMT [(NH3)5Ru]2BPMT Referência 
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 50 4 x 106  106, 107 
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IV.6-) ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER 

 A espectroscopia eletrônica, a qual tem sido amplamente utilizada pelos químicos para 

caracterizar materiais, fundamenta-se na emissão de radiação hν originada de uma fonte de radiação 

visível – ultravioleta (lâmpadas de halogêneo e / ou deutério com filamento de tungstênio). Esta 

radiação é monocromada e a emissão é varrida na faixa energética de interesse. A amostra poderá 

absorver parte dessa emissão, em energias compatíveis com as transições eletrônicas do estado 

fundamental para um estado excitado. 

 Similarmente, o núcleo atômico possui estados energéticos excitados quantizados. As 

radiações X e γ originam-se destas transições entre estados definidos e podem ser absorvidos por 

outros núcleos possuidores de energia compatível. 

 
 Os raios γ também são radiações eletromagnéticas, hν, de elevadíssima freqüência          

(≈102 Kev), e por isto, o núcleo emissor sofre um recuo ao emitir raios γ. Da mesma forma, o 

núcleo absorvedor recua ao absorver a radiação γ. Isto dificulta a absorção do gama, pois sendo a 

energia de emissão Eeγ = Eo – Er, apenas uma energia de absorção Eaγ = Eo + Er, seria apropriada. 

Isto é, para que o absorvedor seja excitado, será necessária a absorção da radiação γ com uma 

energia maior do que Eo, tendo em vista que parte desta será usada no recuo. Então, para que haja 

absorção ressonante, as energias requeridas para o emissor e absorvedor devem diferir de 2Er. 

 Isto pode ser interpretado tal como o efeito Doppler que se verifica quando uma fonte de 

ondas se move no meio em que se propagam as vibrações. A freqüência ν’ percebida por um 

aparelho registrador, será diferente da freqüência ν emitida pela fonte. Em princípio, a perda de 

energia por recuo pode ser compensada através do efeito Dopller de 1° ordem, ao movimentar-se a 

fonte ou o absorvedor, restaurando-se as condições de ressonância. 

 A absorção ressonante, também, pode ser obtida através do movimento térmico dos átomos. 

O método consiste na variação da temperatura do emissor e do absorvedor, para provocar um 

alargamento Dopller nas linhas de emissão e absorção, de modo que ocorra a superposição. 
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 O efeito Mössbauer tornou-se de grande utilidade na química do ferro, após sua existência 

ter sido demonstrada108109 em 1960 no isótopo 57Fe. Ao estudar o espalhamento de raios γ do núcleo 

de 191Ir, em um cristal natural de irídio, o autor observou uma significativa quantidade de absorção 

ressonante, sem que fosse necessário compensar a energia de recuo. 

 Mössbauer interpretou tais resultados, através de um novo modelo de emissão e absorção de 

radiação gama, pelos átomos presos a cristais110. A rede cristalina foi considerada como um 

conjunto de osciladores harmônicos. Caso a energia de recuo dos átomos não seja suficiente para 

elevar um oscilador de um certo estado para outro de maior energia, nenhuma energia deverá ser 

transferida aos graus de liberdade internos da rede e sim para a rede como um todo. A massa que 

recebe esse momentum é considerada infinita, e, portanto, o momentum que é transferido à rede é 

praticamente nulo. Isto é, nenhuma energia é cedida à rede e ocorre a emissão sem recuo. Neste 

caso, o fóton será emitido com a energia de transição nuclear, a menos das pequenas diferenças 

devido ao princípio da incerteza. 

 Através da excitação com raios γ provenientes de um isótopo emissor, consegue-se pelo 

efeito Doppler, atingir a condição de ressonância necessária para que ocorra absorção pelo isótopo 

em estudo. A absorção ressonante de raios γ pela amostra está relacionada com transições nucleares, 

as quais são afetadas em pequena extensão, pelo ambiente químico. Sendo uma distribuição de 

cargas, o núcleo interage com os campos elétricos e magnéticos originados das cargas ao seu redor. 

Isto resulta nas chamadas interações hiperfinas elétricas e magnéticas, que nos dão informações 

sobre a natureza química, cristalográfica e de ordenamento magnético dos materiais. 

 As diferenças nos espectros Mössbauer decorrem das interações entre a distribuição das 

cargas nucleares e os campos elétricos e magnéticos extranucleares. Existem três tipos de interações 

hiperfinas; de monopolo elétrico, de quadrupolo elétrico e de dipolo magnético. Dentre estas, as 

interações de monopolo elétrico e de quadrupolo elétrico são de maiores importâncias para o estudo 

de compostos de coordenação. 

 A interação de monopolo elétrico resulta da interação eletrostática entre a carga nuclear e a 

carga eletrônica presente no núcleo, que é constituída essencialmente por elétrons s. Esta interação é 

denominada deslocamento isomérico ou deslocamento químico e conduz a uma pequena 

perturbação nos níveis de energia dos núcleos, nos estados fundamental e excitado. Uma vez que as 

distribuições de cargas são diferentes nos núcleos, esta perturbação é esperada ser diferente para 

diferentes estados de oxidação. 

 Geralmente, o núcleo do absorvedor encontra-se em vizinhança distinta da que se encontra o 

núcleo emissor, resultando em diferentes valores das energias das transições nucleares (ΔEfonte ≠ 

ΔEabsorvedor). A diferença de energia δ = ΔEabsorvedor – ΔEfonte, que se mede na prática, avalia o 

deslocamento isomérico. 
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 A figura 53 mostra os níveis de energia do estado fundamental (I = 1/2) e excitado (I = 3/2) 

do isótopo 57Fe desprezando qualquer interação com a vizinhança e a situação real, onde ocorre a 

perturbação. 

 

FIGURA 53. Níveis de energia dos estados fundamental e excitado do isótopo 57Fe: a)Sem 

perturbação; b)Com perturbação; c)Espectro simulado 

 A interação hiperfina de quadrupolo elétrico, ou desdobramento quadrupolar, resulta da 

interação entre o momento de quadrupolo elétrico nuclear (Q) e o gradiente de campo elétrico 

(G.C.E.) das cargas nucleares externas. Q, é uma medida da simetria da carga nuclear. 

 Em uma distribuição de carga simetricamente esférica o valor de desdobramento 

quadrupolar torna-se nulo. Na presença de um campo elétrico de simetria não cúbica, resultado de 

uma distribuição de carga esfericamente não simétrica ou um arranjo assimétrico dos ligantes ao 

redor do isótopo Mössbauer, forma - se um gradiente de campo elétrico. Estas interações podem 

resultar num desdobramento dos níveis nucleares em I + 1/2 subníveis, desde que I, o spin nuclear, 

seja fracionário. desde modo, no caso de 57Fe, enquanto o estado fundamental de spin I = 1/2 

permanece inalterado, o nível I = 3/2 desdobra-se em 2 subníveis. O desdobramento dos subníveis 

resulta no espectro de Mössbauer como ilustrado na figura 54. Um espectro de duas linhas é 

portanto esperado para complexos de pentacianoferrato (II), [Fe(CN)5L]3-. 

 
FIGURA 54. a)Desdobramento dos níveis de energia do estado excitado devido à interação de 

quadrupolo elétrico; b)Espectro simulado 

 Os espectros Mössbauer do complexo monomérico, Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O e dímero, 

Na6[Fe(CN)5BPMT(CN)5Fe].4H2O estão ilustrados nas figuras 55 e 56. Os valores calculados para 

o deslocamento isomérico e desdobramento quadrupolar estão relacionados na tabela 16, 

juntamente com os valores de sistemas similares com diferentes ligantes para fins comparativos. 
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FIGURA 55. Espectro Mössbauer do complexo Na3[(CN)5FeBPMT] 

 

FIGURA 56. Espectro Mössbauer do complexo Na6[(CN)5FeIIBPMTFeII(CN)5] 
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 Os espectros apresentaram duas linhas de absorção, indicando a presença de um gradiente de 

campo elétrico, que é sentido pelo núcleo de 57Fe, devido a assimetria na distribuição dos ligantes. 

A pequena diferença das intensidades das linhas de absorção nos espectros é atribuída ao efeito 

textura, devido à orientação preferencial adquirida pelos cristalitos, em decorrência da forma não 

cúbica dos mesmos111. 

TABELA 16. Parâmetros Mössbauer para os compostos a 300 K. 

Complexo δ (mm/s) Δ (mm/s) 
Na3[(CN)5FeNO+]a 0,0 1,712 

Na4[Fe(CN)6]b 0,192 0,000 
Na3[(CN)5Fedmso]b 0,226 1,028 

Na3[(CN)5Fepy]c 0,262 0,802 
Na3[(CN)5Fepz]c 0,272 0,897 

Na2[Fe(CN)5NH3]b 0,289 0,713 
Na3[(CN)5FeDTDP]b 0,291 0,834 
Na3[(CN)5FeBPMT]d 0,279 0,835 

Na6[(CN)5FeIIBPMTFeII(CN)5]d 0,286 0,778 
  a)Ref 112; b)Ref  113; c) Ref 114; d) este trabalho;  

 Sabe-se que os deslocamentos isoméricos estão relacionados com interações eletrostáticas 

entre a distribuição de carga no núcleo e os elétrons s, os quais apresentam probabilidade finita na 

região nuclear. As variações nas densidades eletrônicas dos orbitais p ou d também afetam os 

deslocamentos químicos, através de interações de blindagem dos elétrons s. 

 Nos compostos de coordenação as interações do metal com os ligantes são a principal fonte 

de variação nos valores dos parâmetros Mössbauer. Os mecanismos de σ – doação e π - retrodoação 

do sexto ligante com o metal causam as variações identificadas nos espectros. O mecanismo de σ – 

doação afeta diretamente os orbitais s do metal, aumentando sua densidade eletrônica e 

conseqüentemente no núcleo. O mecanismo de π - retrodoação diminui a densidade eletrônica dos 

orbitais d do metal, diminuindo o efeito de blindagem sobre os elétrons s, que aumenta a 

probabilidade, |Ψo|2, de se encontrarem no núcleo. Portanto o efeito combinado (σL → M, πM → L) 

contribuem para o decréscimo do valor do deslocamento isomérico. 
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onde z é o número atômico do átomo Mössbauer, Rex e Rfund são os raios do núcleo nos estados 

excitado e fundamental, respectivemente. 

 O desdobramento quadrupolar origina-se essencialmente da presença de um gradiente de 

campo elétrico: 
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onde η é o parâmetro de assimetria do G.C.E., Q é o momento de quadrupolo elétrico nuclear e Vzz 
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é o componente do Tensor G.C.E. diagonalizado. 

 A presença de um G.C.E. deve-se, principalmente, às contribuições da assimetria de 

configuração eletrônica dos orbitais de valência e da simetria do complexo. O espectro Mössbauer 

do Na4[Fe(CN)6] apresenta apenas uma linha de absorção115, indicando a total ausência do G.C.E., 

com um valor nulo para o desdobramento quadrupolar. A simetria cúbica deste complexo, aliada à 

simetria de distribuição eletrônica dos orbitais de valência do átomo Mössbauer, justifica a ausência 

do G.C.E. 

 Nos complexos Na3[Fe(CN)5L], o aparecimento do G.C.E. deverá ser devido a uma 

assimetria na configuração eletrônica 3d do Fe(II) que é provocada pelo sexto ligante L, através das 

ligações covalentes Fe – L. Portanto, se L é diferente de CN-, os dois mecanismos σ - doação e        

π - retrodoação devem contribuir para a existência de um (Vzz)OM ≠ 0. 

 Se L for melhor σ – doador do que CN-, a densidade eletrônica é aumentada ao longo do 

eixo z (NC – Fe – L) e uma contribuição negativa ao (Vzz)OM é esperada. Se L é um melhor              

π – receptor do que CN-, densidade eletrônica é deslocalizada ao longo do eixo z através da 

retrodoação dπ (M) → pπ*L, e uma contribuição positiva é esperada para (Vzz)OM. Por esta análise, 

os mecanismos σ – doação e π - recepção o ligante L, acarretam efeitos opostos ao desdobramento 

quadrupolar. Valores mais positivos de ΔEq são obtidos com o decréscimo da habilidade σ - π do 

ligante L. 

 Portanto, se δ diminui com o aumento da habilidade (σ + π) dos ligantes e ΔEq diminui com 

o aumento da habilidade (σ – π) dos mesmos, uma melhor análise, relativa à capacidade σ – 

doadora e π – receptora dos ligantes pode ser obtida pela correlação entre estes parâmetros. O 

gráfico da correlação entre os valores de δ e ΔEq para os complexos mononucleares de 

pentacianoferrato (II) relacionados na tabela 16, está ilustrado na figura 57. 

 O ligante NO+ mostra-se numa posição, que o credencia como um poderoso π – receptor e 

pobre σ – doador. Os ligantes H2O e NH3, reconhecidamente hábeis σ - doadores, encontram-se na 

região superior do gráfico e bastante distante do NO+. Os ligantes, como dimetilsulfóxido, estão 

posicionados como fortes π - receptores, e os N – heterocíclicos localizam-se em posições 

intermediárias a estes, e aos ligantes tidos como apenas σ - doadores. 

 Os dados do Mössbauer confirmam que os ligantes N - heterocíclicos não conseguem 

concorrer com as interações de retrodoação dos íons cianeto evidenciadas nas técnicas 

mencionadas. Estes dados também indicam a coordenação pelo átomo de nitrogênio piridínico no 

monômero com o BPMT como sexto ligante. 
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FIGURA 57. Correlação entre os parâmetros Mössbauer de complexos de Fe(CN)5L3- 

 Toma e colaboradores116, mostraram a existência de uma correlação linear entre os valores 

de deslocamento isomérico, δ, e as energias das transições d – d, 1A1 → 1E1, nos complexos de 

pentacianoferrato (II), [Fe(CN)5L]3-. Os autores propuseram a equação abaixo para governar a 

correlação: 

ν−=δ 0207,0806,0  

 No espectro eletrônico do íon complexo, [Fe(CN)5BPMT]3-, não foi identificada a transição 

de campo ligante. Sua ausência, aparente, foi atribuída à forte banda MLCT que apresentou-se no 

espectro, em λmax = 371 nm. Conhecendo-se o valor de δ, determinado experimentalmente, e 

utilizando-se a equação acima, foi possível calcular o provável valor do comprimento de onda de 

absorbância máxima da transição d – d, λmax = 392 nm, evidenciando a justificativa mencionada. 

 Recentemente, Coelho e colaboradores114 estabeleceram uma correlação linear entre valores 

de deslocamento isomérico e o parâmetro Dt que se relaciona ao grau de distorção tetragonal. Os 

autores propuseram a equação abaixo, extraída da correlação linear. 

857,0465,4Dt −δ=  

 O valor 0,389 de Dt para o complexo Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O foi calculado através da 

equação, utilizando-se o valor encontrado experimentalmente para deslocamento isomérico, δ. Este 

valor pode ser utilizado na equação de Wentworth e Piper117, para se calcular o valor do parâmetro 

Dq
z+, que avalia a força do campo ligante. 
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 A tabela 17 relaciona valores de Dt e Dq para complexos de pentacianoferrato (II). A análise 

da tabela mostra que o BPMT se posiciona na série espectroquímica proposta, para estes 

complexos, como um ligante de campo fraco. 

CN- > Etileno sulfito > Sulfóxidos > SO3
2- > MPz+ > NH3 > Tiouréia > BPMT > DTDP > H2O 

TABELA 17. Dados de Dt e Dq
z+ para complexos de pentacianoferrato(II) 

Ligante Dt (kk) Dq
lig (kk) 

CN- 0 3,22 

ETS 0,053 2,99 

SO3
2- 0,183 2,56 

MPz+ 0,262 2,30 

NH3 0,332 2,04 

Tiouréia 0,370 1,92 

BPMT 0,388 1,86 

4,4, ‘- Diotiodipiridina 0,442 1,67 

H2O 0,491 1,50 

 Os espectros dos binucleares, à temperatura ambiente, mostram apenas um par de linhas de 

absorção, característico da existência de idênticos sítios de ligação, ou seja, pelos átomos de 

nitrogênio piridínico.  

 As diferenças dos parâmetros de Mössbauer são coerentes com o esperado. O aumento do 

deslocamento isomérico do binuclear em relação ao monômero indica a diminuição da densidade 

eletrônica. Este fato é explicada pela diminuição da interação de retrodoação individual dos centros 

metálicos que aumenta a densidade eletrônica dos orbitais 3d favorecendo a blindagem dos orbitais 

s e conseqüentemente a densidade eletrônica no núcleo. Na espectroscopia eletrônica evidencia-se, 

pela força do oscilador, a menor retrodoação individual dos centros metálicos, enquanto no 

infravermelho observa-se a menor freqüência de estiramento, ν C – N. 

 A maior simetria do complexo binuclear, reflete no menor valor de desdobramento 

quadrupolar. A maior simetria confere um menor  gradiente de carga eletrônica na vizinhança dos 

átomos de ferro, diminuindo o valor do desdobramento quadrupolar. 
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V-) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os complexos mononucleares e binucleares simétricos e assimétricos de ferro e rutênio, 

Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O, Na6[Fe(CN)5BPMT(CN)5].4H2O, [Ru(NH3)5BPMT](PF6)2,  

[Ru(NH3)5BPMT(NH3)5Ru](PF6)4 e Na3[Fe(CN)5BPMT(NH3)5Ru] foram sintetizados e estudados 

por técnicas microanalíticas, espectroscópicas e eletroquímicas. As análises espectroscópicas do 

ligante 1,3-bis(3-piridilmetil)2-tiouréia e o sal de tetrafluorborato foram obtidos com fins de 

caracterização e comparação com os dados dos complexos. A pureza dos compostos sintetizados foi 

avaliada por HPLC e as fórmulas químicas calculadas segundo os dados da microanálise. 

 As interações de retrodoação dπ (M) → π* (L), as quais originam as fortes bandas na região 

do visível, atribuídas às transições MLCT, influenciam consideravelmente as propriedades destes 

complexos. A retrodoação mostrou-se de maior magnitude, entre os monômeros, no complexo 

[Ru(NH3)5BPMT]2+ do que no complexo [Fe(CN)5BPMT]3-, sugerindo que os íons cianeto 

comprometem consideravelmente a densidade eletrônica dπ do metal, além do efeito da extensão 

radial. 

 Nos complexos binucleares observou-se um aumento da intensidade significante das bandas 

MLCT em relação aos espectros dos monômeros, indicando a participação dos dois centros 

metálicos nas interações de retrodoação dπ - pπ*. Entretanto, a contribuição individual de cada 

centro metálico diminuiu em relação aos monômeros. 

 Os valores dos parâmetros Mössbauer para o complexo monomérico de ferro, 

Na3[Fe(CN)5BPMT].2H2O, foram determinados e utilizados para calcular o comprimento de onda 

de absorbância máxima da banda de campo cristalino (d – d), λ = 392 nm. A magnitude da 

dsitorção tetragonal, Dt = 0,388 foi estimada com base na correlação entre Dt e o parâmetro 

Mössbauer deslocamento isomérico. O valor de Dq = 1,862 foi calculado pela equação de 

Wentworth e Piper, sugere que o BPMT atua como ligante de campo fraco, na série 

espectroquímica para os complexos de pentacianoferrato (II): 

CN- > ETS > SO3
- > MPz > NH3 > Tu > BPMT > DTDP > H2O 

 A eletroquímica dos complexos binucleares mostrou dois processos com uma separação bem 

definida, podendo-se então calcular as constantes de comproporcionamento, Kc. Os valores de Kc, 

mostraram-se bastante significativos quando comparados os sistemas similares, que utilizam 

ligantes de ponte bipiridínicos, e surpreendentemente próximos dos valores complexos binucleares 

contendo pirazina como ligante de ponte.  

 O estudo do complexo assimétrico, Na3[Fe(CN)5BPMT(NH3)5Ru], foi dificultado pela baixa 

solubilidade. Contudo o espectro eletrônico e a eletroquímica mostraram-se similares aos 

monômeros isolados, com uma pequena desestabilização do centro rutênio, [(NH3)5Ru]2+. Estes 

dados indicam a pequena comunicação entre os centros metálicos no complexo assimétrico. 
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 Os valores das freqüências de deformação H – N –H e do estiramento C – N dos ligantes 

expectadores, observados nos espectros vibracionais dos respectivos complexos, indicam que os 

centros metálicos se encontram nos estados reduzidos. 

 Este resultado classifica o BPMT como um ligante apto a desenvolver a comunicação entre 

os centros metálicos, resultando sistemas de classe II ou classe III. Experimentos adicionais 

precisam ser feitos para comprovar o mecanismo de transferência de elétrons através do BPMT. A 

presença do grupo CH2 na estrutura do ligante impediria um mecanismo por orbitais π do ligante, 

sendo mais provável a transferência direta por superposição dos orbitais dos metais pela 

aproximação oferecida no empacotamento do BPMT. 
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