
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

ALINE MORENO CHAGAS ASSUMPÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO DE NANOSSISTEMAS  

SUPRAMOLECULARES BASEADOS EM COMPLEXOS 

TERPIRIDÍNICOS DE FERRO(II) 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

Data do Depósito na SPG: 

19/11/2008 



 
 

 

ALINE MORENO CHAGAS ASSUMPÇÃO 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE NANOSSISTEMAS SUPRAMOLECULARES 

BASEADOS EM COMPLEXOS TERPIRIDÍNICOS DE FERRO(II) 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo para obtenção do Título 

de Doutor em Química (Química Inorgânica) 

Orientador: Prof. Dr. Henrique Eisi Toma 

 

 

 

São Paulo 

2008 



 
 

Aline Moreno Chagas Assumpção 

 

Desenvolvimento de Nanossistemas Supramoleculares Baseados em 

Complexos Terpiridínicos de ferro(II) 

 

Tese apresentada ao Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo para obtenção do Título 

de Doutor em Química (Química Inorgânica) 

Aprovado em: ____________ 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. ________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Prof. Dr. ________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

Prof. Dr. _________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

Prof. Dr. ________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

Prof. Dr. ________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A theory is something nobody believes, except the person who made it. 

An experiment is something everybody believes, except the person who made it." 

Albert Einstein 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A realização e elaboração deste trabalho não seriam possíveis sem a 

participação das pessoas aqui citadas, tanto no âmbito pessoal como profissional. 

Portanto, exponho aqui os meus sinceros agradecimentos às pessoas que foram 

essenciais ao desenvolvimento desta tese. 

Ao professor Henrique Toma pela oportunidade, orientação e estrutura 

oferecida para a realização deste trabalho. 

Ao professor Koiti Araki pela orientação inicial e pelo constante interesse. 

Ao Juliano Bonacin e Sérgio Toma pelas inúmeras colaborações nas 

sínteses, preparo de materiais e medidas, além da ajuda durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa e na elaboração da tese. 

Ao Vitor Zamarion pelas nanopartículas de ouro e imagens de microscopia 

eletrônica de varredura. 

Ao Ronaldo Timm pelo gel de pentóxido de vanádio e ao Manuel Huila pela 

ajuda na preparação dos compósitos. 

Ao Douglas Martins pelas medidas de difratometria de raios-X. 

Ao professor e amigo Erick Bastos pelas valiosas discussões. 

A todos os integrantes do LQSN, com os quais tive a oportunidade de 

conviver e que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento deste 

trabalho: André Formiga, André Parussulo, André Zuin, Aninha, Bernardo, Caterina, 

Fábio, Fernanda, Genebaldo, Ildemar, Izilda, Jeferson, Jonnatan, Juliano, Leonardo, 

Luis, Manuel, Marcelo, Marcio, Paulo, Ronaldo, Sérgio, Silvia, Vitor Hugo, Vitor Z., 

pelas idéias, sugestões, críticas, incentivo, convivência harmoniosa e amizade. 



 
 

Especialmente às amigas, Michele, Silvia Veleirinho, Rebeca e Daiana, entre tantas 

coisas por deixarem o laboratório mais florido. 

Aos amigos de outros laboratórios que tive o prazer de reencontrar ou 

conhecer: Denise, Alberto, Claudinei, Adalberto, Marisi, Renata, Vanessa, Rê Pires, 

Thiago, Pop, Duduzinha, Danielle, Otávio, Karlinha, Carol, pela amizade e 

companheirismo. 

Aos funcionários do IQ – USP Sonia, Milton, Emiliano, Marcelo e Cibele, por 

serem sempre solícitos. 

À FAPESP pelo auxílio financeiro concedido. 

Aos Drs. Antônio Bachur e Clarice Kondrat por manterem meu corpo e mente 

sãos. 

Ao meu padrinho Beto pela preciosa amizade e por me acolher nos primeiros 

meses em São Paulo. 

À família Ciscato, Carlos Alberto, Cláudia, Mari e Ceci, pelo apoio e carinho. 

Ao Lolo por ser quem ele é, por fazer parte da minha vida e ser o Gewürz 

dela. 

À minha madrinha Angela e ao meu primo Henrique pela deliciosa e 

importantíssima convivência durante esses quatro anos, e principalmente pelo 

respeito e cuidado na etapa final. 

A Deus, pela minha vida. Por me guiar pelos caminhos que escolhi e nunca 

me deixar desamparada. 

Finalmente, àqueles que são a base de tudo, meu porto seguro, minha 

família. Agradeço imensamente, ao meu pai Ricardo, à minha mãe Alice, meus 

irmãos Ione e Marcos, pelo incentivo, força e compreensão, e acima de tudo pelo 

amor. 



 
 

RESUMO 

 

Assumpção A. M. C.; Desenvolvimento de Nanossistemas 

Supramoleculares Baseados em Complexos Terpiridínicos de ferro(II). 2008, 

176 p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Química, Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A química supramolecular representa o caminho mais promissor na rota de 

desenvolvimento da nanotecnologia devido à maneira especial com que diferentes 

moléculas interagem, trocando informações e criando estruturas organizadas. 

Esta tese pretende contribuir para este campo de pesquisa, através do estudo 

de três derivados terpiridínicos funcionalizados e seus complexos de ferro(II): 4’-(3-

tienil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina (titpy), [Fe(titpy)2]2+; 4’-(4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina 

(phtpy), [Fe(phtpy)2]2+ e 4’-(4-bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-terpiridina (Br-phtpy), [Fe(Br-

phtpy)2]2+. A investigação desses complexos foi realizada por métodos 

espectroscópicos, físico-químicos e computacionais. 

As propriedades dos complexos sintetizados foram exploradas empregando o 

conceito de química supramolecular, através da interação dos mesmos com β-

ciclodextrina, matriz de gel de pentóxido de vanádio e nanopartículas de ouro. Os 

novos materiais gerados apresentaram características que tornam possível a sua 

aplicação em diferentes áreas como: dosimetria UV-Vís, materiais para baterias e 

armazenamento de cargas e nanoestruturas organizadas. 

 

Palavras-chave: química supramolecular, nanotecnologia, complexos de 

ferro(II), terpiridinas. 



 
 

ABSTRACT 

 

Assumpção A. M. C.; Development of Supramolecular Nanosystems 

Based on iron(II) Terpyridine Complexes 2008. 176 p. PhD Thesis, Program in 

Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Supramolecular chemistry is the most promising path on the development of 

nanotechnology. This is due to the special way that different molecules interact, 

exchanging information and generating organized structures. 

This PhD thesis intends to contribute in the supramolecular research field, with 

the study of three functionalized terpyridines derivates and the correlated iron(II) 

complexes: 4’-(3-thienyl)-2,2’:6’,2’’-terpyridine, (titpy), [Fe(titpy)2]2+; 4’-(4’-(phenyl)- 

2,2’:6’,2”-terpirydine (phtpy), [Fe(phtpy)2]2+ and 4’-(4-bromophenyl)-2,2’:6’,2”-

terpirydine (Br-phtpy), [Fe(Br-phtpy)2]2+. The investigations of the prepared 

compounds were done by spectroscopy, physicochemical and computational 

methods. 

The properties of the synthesized complexes were exploited in the 

supramolecular chemistry sense by the interactions of those compounds with β-

cyclodextrin, vanadium pentoxide gel matrix and gold nanoparticles. The originated 

materials presented features that make possible the employment of them in distinct 

areas such: UV-Vis dosimeter, batteries and charge storage, and organized 

nanostructures. 

 

Keywords: supramolecular chemistry, nanotechnology, iron(II) complexes, 

terpyridines. 
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VXG: xerogel de vanádio 

ZINDO/S: Zerner's spectroscopy version of the Intermediate Neglect of Differential 

Overlap 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A nanotecnologia e a química supramolecular. 

 

No limiar da era nanotecnológica, o planejamento molecular de materiais e o 

estudo de moléculas isoladas vêm abrindo imensas possibilidades no emprego de 

sistemas supramoleculares em dispositivos eletrônicos e fotônicos, bem como em 

aplicações tecnológicas baseadas em propriedades de chaveamento ou 

reconhecimento molecular1,2,3. 

Desde 1987, quando Lehn, Pedersen e Cram foram honrados com o premio 

Nobel pelos resultados obtidos no estudo de seletividade (host-guest) hóspede-

hospedeiro4,5,6, a química supramolecular começou a ser disseminada e se tornou 

um campo de pesquisa estimulante para comunidade química. Segundo Lehn7: 

“Supramolecular chemistry may be defined as ‘chemistry beyond the molecule’, 

bearing on the organized entities of higher complexity that result from the association 

of two or more chemical species held together by intermolecular forces”. Os 

processos de auto-reconhecimento e automontagem representam os componentes 

operacionais básicos que fundamentam a química supramolecular, na qual as 

interações são predominantemente de natureza não covalentes (van der Waals, 

ligação de hidrogênio, interações iônicas ou coordenativas), sendo mais fracas e 

comumente reversíveis quando comparadas a ligações covalentes tradicionais. A 

química supramolecular moderna busca principalmente a criação de estruturas bem 

definidas por automontagem, similarmente aos sistemas naturais. A natureza 

representa o nível máximo de evolução a ser atingida pelos modelos 

supramoleculares artificiais. Interações inter- e intra-moleculares apresentam grande 
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importância na maioria dos processos biológicos, como por exemplo, em reações de 

catálise altamente seletivas e no armazenamento de informações. O DNA é um dos 

exemplos naturais mais famosos onde o auto-reconhecimento dos pares de bases 

complementares ligados por ligações de hidrogênio leva a automontagem da 

estrutura dupla hélice8,9. 

A química supramolecular representa o caminho mais promissor na rota de 

desenvolvimento da nanotecnologia molecular10,11,12,13, devido à maneira especial 

com que as diferentes moléculas interagem, trocando informações e criando 

estruturas organizadas. Na abordagem supramolecular, as unidades moleculares de 

construção (building-blocks) podem ser funcionalizadas com grupos especialmente 

projetados para promover um acoplamento efetivo das mesmas, por meio de pontes 

de hidrogênio, interações hidrofóbicas e/ou eletrostáticas, ou ligações do tipo ponte 

envolvendo centros metálicos. Esta última forma permite assimilar e explorar toda a 

potencialidade da química de coordenação. A estratégia baseada na química de 

coordenação vem sendo cada vez mais empregada no desenvolvimento de sistemas 

supramoleculares, em função das vantagens associadas, como o aproveitamento 

das características de automontagem e seletividade proporcionadas pelo processo 

de coordenação metal-ligante10,11,13,14,15,16,17. Além disso, os complexos de metais de 

transição podem atuar como sítios de armazenamento de equivalentes redox, 

mediadores do processo de transferência de carga e sítios ativos para catálise, 

eletrocatálise e fotoquímica, conferindo diversas funcionalidades aos nanomateriais.  

As excepcionais propriedades e conseqüentes funcionalidades dos 

nanomateriais moleculares têm sido exploradas no desenvolvimento de sensores, 

dispositivos de memória e até mesmo componentes de dispositivos eletromecânicos 

em escala nanométrica1. Além disso, estudos vêm sendo realizados no sentido de 
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se desenvolver dispositivos baseados em moléculas isoladas (single molecule 

devices and technology). De fato, uma molécula pode responder a impulsos ópticos, 

elétricos ou magnéticos, e podem eventualmente vir a ser utilizada em dispositivos 

de processamento de informações. Podem ainda, através de mudanças de 

configuração, como no caso da fotoisomerização cis-trans, produzir deslocamentos 

atômicos ou movimentos. Por outro lado, a transdução de tais sinais moleculares em 

sinais elétricos ou ópticos pode ser realizada através do interfaceamento das 

mesmas com superfícies condutoras ou fibras ópticas. 

 

1.2 Os ligantes terpiridínicos e seus complexos 

 

Uma das interações mais importantes usada na química supramolecular é a 

coordenação metal ligante. A química metalosupramolecular diz respeito à 

montagem de estruturas supramoleculares através de interações entre íons 

metálicos e sítios coordenantes, os ligantes. A especificidade das interações é 

definida pelo numero de coordenação preferencial, geometria do íon metálico e, o 

tipo e o arranjo espacial dos átomos doadores do ligante. Neste contexto, complexos 

quelatos derivados de ligantes N-hetero-aromáticos, baseados em 2,2’-bipiridina e 

2,2’:6’,2”-terpiridina, se tornaram uma fronteira sintética e estrutural em constante 

expansão. 

A bipiridina é conhecida desde 1888 quando F. Blau sintetizou pela primeira 

vez um complexo bipiridina-ferro18 Um ano depois, Blau novamente sintetizou e 

analisou a bipiridina liberada no aquecimento a seco de picolinato de cobre19. Como 

essa molécula consiste em duas partes idênticas, nenhum procedimento de 

acoplamento controlado/direcionado é necessário para sua construção. Entretanto, 
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as bipiridinas não substituídas e simetricamente substituídas, particularmente as 

4,4’-funcionalizadas, são facilmente acessíveis e apresentam bom rendimento na 

síntese por procedimento de acoplamento simples. Fora isso, complexos bipiridina-

metal (em particular complexos de rutênio) apresentam propriedades fotoquímicas 

interessantes o que os tornam candidatos ideais para conversão de energia solar. 

A síntese de complexos de ferro com ligantes diimínicos alifáticos foi relatada 

por Krumholz20 em 1953. No período de 1966 a 1973, Krumholz foi Professor 

Colaborador do Departamento de Química da USP e exerceu notável influência 

sobre a Química no Brasil. Seu trabalho é lembrado aqui como pioneiro no estudo 

de complexos ferro – diimínicos. Seu grupo de pesquisa realizou trabalhos 

importantes na área de síntese e estudo das propriedades espectroscópicas e 

eletrônicas deste tipo de complexos21,22,23,24,25,, consolidando a reputação 

internacional da USP nesta área. 

O Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia (LQSN) da 

Universidade de São Paulo também vêm realizando estudos espectroscópicos, 

eletroquímicos e da reatividade de complexos diimínicos e N-heterociclos com 

metais de transição, particularmente com ferro(II), desde o início da década de 

9026,27,28,29. 

A química das 2,2’:6’,2”-terpiridinas é bem mais nova que a das bipiridinas. A 

terpiridina foi isolada pela primeira vez em 1932, por Morgan e Burstall30,31, que 

aqueceram piridina e FeCl3 (cloreto de ferro(III)) em uma autoclave (50 atm) a 340 

ºC durante 36 h. A terpiridina foi isolada de uma mistura contendo inúmeros 

compostos nitrogenados. Foi descoberto subseqüentemente que a adição de íons 

Fe(II) a uma solução de terpiridinas dá origem uma coloração púrpura, conferindo a 

primeira indicação de formação de complexo metálico. Desde a realização deste 
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trabalho pioneiro a química das terpiridinas permaneceu meramente como uma 

curiosidade até os anos 60. A partir daí suas propriedades foram incorporadas na 

construção de estruturas supramoleculares. O número de publicações tratando a 

química das terpiridinas aumentou abruptamente como mostra o histograma na 

figura1. Acredita-se que esta tendência está predita a continuar pois, as terpiridinas 

são componentes estruturais importantes na nova maneira de planejar e construir 

polímeros metálicos e cristais. 

 

Figura 1: Histograma do numero de publicações contendo o termo “terpiridina” usando 

SciFinder  (pesquisa realizada 10/05/2005). Adaptado da referência 32  

 

A 2,2’:6’,2’’terpiridina (figura 2) atua como um doador N3 tridentado. Para 

adotar a forma de ligação, com os três nitrogênios formando um quelato, é 

necessário que o ligante mude da conformação observada no ligante livre, trans-

trans, para a conformação cis-cis, devido ao impedimento estéreo espacial. Por meio 

da forte retrodoação metal ligante dπ-pπ* este ligante tridentado forma complexos 

estáveis, com estequiometria 2:1 e geometria octaédrica, com uma grande variedade 

de metais de transição no estado de baixa oxidação33,34. 
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Figura 2: Representação estrutural da 2,2’:6’,2’’ terpiridina (tpy). Adaptada da referência 35. 

 

O arranjo estrutural mais encontrado é a unidade [M(tpy)2] (figura 3), que 

possui a simetria ideal D2d. Neste ponto, pode-se explicar a razão de se usar 

preferencialmente a tpy em vez da bpy como ligante na química supramolecular. Em 

primeiro lugar, a presença de dois anéis quelato por ligante no arranjo [M(tpy)2] torna 

esta espécie mais estável que a unidade [M(bpy)3]. Dois ligantes com 3 pontos de 

ligação vs 3 ligantes com 2 pontos de ligação. 

 

 

Figura 3: Arranjo estrutural típico da unidade [M(tpy)2]. Adaptado da referência 35  

 

O segundo aspecto importante diz respeito a propriedades estereoquímicas 

dos arranjos [M(bpy)3] e [M(tpy)2]. O primeiro é quiral, e gera isômeros ópticos 

(enantiomeros D ou L), enquanto o arranjo [M(tpy)2] ou com tpy com grupos 

substituintes simétricos, não é quiral (figura 4). A importância disso torna-se 
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aparente quando consideramos espécies multinucleares contendo várias unidades 

de [M(bpy)3] ou [M(tpy)2], no primeiro caso, é como se existisse uma mistura de 

diastereoisomeros com diferente arranjo espacial dos centros metálicos e diferentes 

propriedades físicas e químicas, enquanto no caso da [M(tpy)2] apenas uma espécie 

existirá. 

 

Figura 4: Enantiomeros do [M(bpy)3] (a cima) comparado a espécie não quiral do [M(tpy)2] 

(a baixo). Adaptada da referência 35. 

 

Naturalmente o centro metálico tem um importante papel na determinação 

das propriedades químicas e fotofísicas da supramolécula, e também no controle 

cinético na organização/montagem do complexo e na labilidade ou inércia do 

mesmo. Como regra geral, centros metálicos cineticamente inertes (d3 ou d6) são 

usados como blocos de montagem (building blocks) na química 

metalosupramolecular enquanto íons metálicos lábeis (primeira fileira) são mais 

freqüentemente encontrados em reações de automontagem espontâneas, durante a 

geração de uma nova unidade de [M(tpy)2]. 
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A terpiridina tem sido extensivamente estudada como ligante de uma vasta 

gama de íons de metais de transição. O potencial crescente de suas aplicações é 

resultado dos avanços realizados no arranjo e na síntese dos derivados da 

terpiridina. As características mais bem conhecidas dos complexos metal-terpiridina 

são suas propriedades redox e fotofísicas, que dependem fortemente da influencia 

eletrônica do grupo substituinte36. Por isso, complexos terpiridínicos podem ser 

usados em fotoquímica no desenvolvimento de dispositivos luminescentes ou como 

sensibilizador na conversão de luz em eletricidade. Unidades ditópicas de terpiridina 

podem formar espécies polimetálicas que podem ser usadas na preparação de 

sensores eletroquímicos ou luminescente37,38,39,40. Em química clínica e bioquímica, 

terpiridinas funcionalizadas tem apresentado grande potencial de utilização como 

determinante colorimétrico41,42, intercaladores de DNA43,44,45 e em pesquisa 

antitumoral 46,47,48. 

Os complexos terpiridínicos também vêm sendo usados em catálise simétrica 

e assimétrica49,50,51. Outra aplicação interessante que diz respeito a novas 

arquiteturas supramolecular é a formação de “complexos mistos”, onde duas 

terpiridinas diferentemente funcionalizadas estão coordenadas a um único íon 

metálico. Um dos campos mais promissores para novos compostos terpiridínicos é 

sua aplicação exclusivamente supramolecular. Neste contexto, pode-se salientar a 

formação de terpiridinas supramoleculares contendo dendrimeros, a automontagem 

camada por camada de complexos terpiridínicos estendidos na superfície de grafite 

formando estruturas supramoleculares na forma de grade, a automontagem de 

compostos terpiridínicos em ouro, CdS,ou TiO2, assim como a funcionalização de 

superfícies com ligantes terpiridínicos especialmente substituídos. A incorporação de 

complexos terpiridínicos em macromoléculas proporciona a formação de estruturas 
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supramoleculares com arquitetura bem definida, tornando possível trocar as 

propriedades físicas e químicas dos materiais, entre outras. 

Devido às várias possibilidades de utilização que os complexos de metais de 

transição com ligantes terpiridínicos apresentam, três complexos de ferro(II) com 

ligantes terpiridínicos funcionalizados (figura 5) foram sintetizados e o estudo de 

suas propriedades metalosupramoleculares é relatado neste trabalho. 
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[Fe(titpy)2]2+ 

 

 
[Fe(phtpy)2]2+ 

 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ 
 

Figura 5: Estrutura dos complexos de ferro(II) com ligantes terpiridínicos estudados neste 

trabalho. 
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Em virtude dos estudos efetuados nesta tese, envolvendo fenômenos de 

inclusão em ciclodextrinas, intercalação em matriz de pentóxido de vanádio e 

interação com nanopartículas de ouro, uma breve revisão destes temas será 

apresentada a seguir. 

 

1.3 As ciclodextrinas 

 

Vários macrociclos como éteres coroa52, ciclofanos53, calixarenos54 e 

ciclodextrinas55 vêm sendo extensivamente utilizados na construção de estruturas 

supramoleculares. Entretanto, as ciclodextrinas (CDs) são os mais utilizados devido 

às seguintes razões:  

(1) São produtos seminaturais, produzidos a partir do amido, por uma 

conversão enzimática relativamente simples. 

(2) São produzidas toneladas de ciclodextrinas por ano através de tecnologias 

que não agridem o meio ambiente. 

(3) Por meio de sua alta habilidade de formar complexos de inclusão, 

importantes propriedades das substâncias complexadas podem ser modificadas 

significativamente. 

(4) As ciclodextrinas podem ser consumidas por humanos como ingrediente 

em drogas, alimentos e cosméticos56. 

O primeiro relato da existência das CDs foi de Villiers57 em 1891. Villiers 

obteve uma pequena quantidade de material cristalino após a hidrólise do amido 

com Bacilus amylobacter, o qual denominou de celulosina. Doze anos mais tarde, 

Schardinger58 identificou um novo microrganismo Bacillus macerans como o 

produtor da ciclodextrina glucanotransferase (CGTase), enzima que modifica a 
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estrutura da molécula de amido. Em 1938, Freudenberg et. al. caracterizaram as 

CDs como oligossacarídeos cíclicos e confirmaram sua habilidade de formar 

complexos de inclusão59. No início dos anos 50 vários grupos de pesquisa 

começaram a trabalhar intensivamente na produção enzimática de ciclodextrinas e 

na caracterização de suas propriedades físicas e químicas56. 

As CDs são oligossacarídeos cíclicos que contém 6(α), 7(β) ou 8(γ) unidades 

de D(+)-glicopiranose unidas através de ligações α-1,4 glicosídicas, formando uma 

estrutura toroidal com ambas as extremidades abertas (figura 6). O interior da 

cavidade das CDs é hidrofóbico, enquanto sua superfície externa é hidrofílica, o que 

as torna solúveis em água. 

 

 
 

Figura 6: Representações estruturais da molécula hospedeira β-Ciclodextrina (β-CD). 

 

Fora as ciclodextrinas de origem natural, vários derivados de ciclodextrina já 

foram sintetizados. Esses derivados normalmente são produzidos por aminações, 

esterificações ou eterificações dos grupos hidroxil, primários e secundários, das 

ciclodextrinas, sendo que a solubilidade desses derivados difere da ciclodextrina 

original, e é dependente do substituinte formado. Aparentemente todos os derivados 

apresentam uma mudança no volume da cavidade hidrofóbica e essas modificações 

podem melhorar algumas propriedades como a solubilidade e estabilidade á luz ou 
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oxigênio, e podem também ajudar a controlar a atividade química entre hóspede e 

hospedeiro. 

A interação hóspede-hospedeiro ocorre quando uma molécula hospedeira 

preenche total ou parcialmente a cavidade interna da ciclodextrina. As CDs 

apresentam a habilidade de formar complexos com compostos sólidos, líquidos e 

gasosos. Os critérios para que tal interação ocorra são o tamanho e a polaridade da 

molécula a ser incluída, que devem ser compatíveis com a cavidade da CD. Em 

soluções aquosas a cavidade apolar das CDs é ocupada por moléculas de água, 

através de interações energeticamente desfavoráveis (polar-apolar), essas 

moléculas podem ser prontamente substituídas por moléculas hóspedes que 

proporcionem interações mais favoráveis (apolar –apolar, hidrofóbica e/ou van der 

Waals) com a cavidade do hospedeiro60. 

 

1.4 Complexos de inclusão em ciclodextrina 

 

A inclusão em ciclodextrina exerce um efeito profundo nas propriedades 

físico-químicas das moléculas hóspedes. As moléculas hóspedes são 

temporariamente “presas” ou “enjauladas” na cavidade da molécula hospedeira, com 

isso novas propriedades lhes são conferidas. Estas propriedades são: aumento de 

solubilidade de hóspedes antes insolúveis, estabilização de hóspedes lábeis frente 

aos efeitos de oxidação, radiação UV-Vís e aquecimento, controle da volatilidade e 

sublimação, isolamento físico de compostos incompatíveis, separação 

cromatográfica e liberação controlada de drogas e aromatizantes. Por isso as 

ciclodextrinas são amplamente utilizadas na indústria alimentícia, farmacêutica, 

cosmética, têxtil, agrícola, entre outras60. 
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A inclusão de compostos em ciclodextrinas é amplamente documentada na 

literatura. A maioria desses trabalhos trata de sistemas de inclusão de drogas e a 

liberação controlada de fármacos61,62,63,64. Entretanto, a inclusão em CDs apresenta 

diversas aplicações devido as suas características estruturais que permitem a 

inclusão de uma vasta lista de moléculas hóspedes em sua cavidade, como por 

exemplo: surfactantes65, compostos aromáticos66,67,68, compostos inorgânicos69 e 

vários polímeros com alta seletividade70,71. 

Além disso, grupos substituintes podem ser ligados à ciclodextrinas de 

maneira regiosseletiva tornando possível funcionalizar superfícies com esses 

derivados de CDs72,73. As CDs também apresentam habilidade em formar ligações 

covalentes ou não covalentes umas com as outras. Essas características somadas à 

habilidade em formar complexos de inclusão tornam as ciclodextrinas um bloco de 

montagem (building block) bastante interessante na construção de estruturas 

supramoleculares56. 

Neste sentido, as ciclodextrinas têm sido utilizadas como componente na 

construção de rotaxanos, catenanos, polirotaxanos e tubos, pois o anel da 

ciclodextrina pode se deslocar em algumas dessas estruturas reagindo a um 

estímulo químico (por exemplo, mudança conformacional) do material hóspede. Com 

isso as ciclodextrinas podem ser empregadas no desenvolvimento de motores e 

máquinas moleculares55. 

Em outra abordagem supramolecular, Toma et al.74 descrevem a interação 

seletiva hóspede-hospedeiro do complexo [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 em filmes 

mesoporosos de TiO2 modificados com carboximetil-β-ciclodextrina (CMβCD). 

Neste trabalho, os filmes mesoporosos de TiO2 foram preparados pela 

deposição de uma suspensão de TiO2 nanocristalino em vidro condutor. Estes filmes 
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foram funcionalizados com a carboximetil-β-ciclodextrina (CMβCD) e imersos em 

solução de complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ para a formação do complexo de inclusão. 

A adsorção química de CMβCD na superfície de TiO2 nanocristalino foi 

monitorada por espectros no infravermelho por reflectância difusa utilizando 

transformada de Fourier (DRIFT) e análise termogravimétrica (TGA). Comparando 

os resultados da CMβCD pura com o TiO2 funcionalizado, concluiu-se que grande 

quantidade de CMβCD foi ancorada na superfície do TiO2, pois as propriedades da 

CMβCD sofreram influência química do TiO2 nanocristalino. O ancoramento de 

CMβCD na superfície de TiO2 torna possível a interação hóspede-hospedeiro na 

interface solução/semicondutor. 

Paralelamente aos estudos dos filmes, foi realizado o estudo de inclusão em 

solução do complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+. Este complexo foi escolhido para inclusão 

em β-ciclodextrina devido à sua coloração púrpura intensa e a sua estrutura, que 

apresenta um grupo fenil terminal que o torna conveniente para inclusão na 

cavidade da β-CD. 

O espectro eletrônico do complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ foi acompanhado a 

medida em que β-CD foi adicionada. Observou-se o deslocamento das principais 

bandas de absorção refletindo o fenômeno de inclusão e estabilização dos níveis π* 

do ligante na cavidade hidrofóbica da β-CD. As constantes de inclusão foram 

determinadas diretamente das medidas espectroscópicas e mostraram que a 4’-(4-

bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-terpiridina é uma excelente espécie para reconhecimento 

molecular da β-CD. 

A inclusão do complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ no filme de TiO2 modificado com 

CMβCD é rapidamente observada pela coloração violeta que a superfície adquire 

após imersão na solução do complexo. Em comparação, a superfície do filme de 
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TiO2 não modificado quando imersa na solução do complexo não apresenta 

mudança significativa na sua coloração. A interação hóspede-hospedeiro do 

complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ com o filme de TiO2/CMBCD gera um espectro de 

absorção bastante similar a do complexo em solução. 

A exposição do filme [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2/CMβCD/TiO2 à irradiação de luz 

UV descora este filme em aproximadamente 2 horas, resultando na 

fotodecomposição do complexo inorgânico na interface ar/semicondutor. Em contato 

com a solução de [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 este filme retorna à sua coloração original, 

indicando que a camada de CMβCD permanece intacta durante o processo de 

fotodegradação da espécie incluída. Este processo de fotodegradação apresenta 

uma cinética de pseudo-primeira-ordem e constitui um sistema interessante a ser 

explorado como dosímetro de luz UV. 

Este trabalho nos motivou a estudar complexos de ferro(II) com ligantes 

terpiridínicos funcionalizados com anéis aromáticos a fim de buscar um sistema que 

apresente melhor desempenho global em termos de eficiência em dosimetria de luz 

UV. 

 

1.5 O gel de pentóxido de vanádio  

 

O gel de pentóxido de vanádio é conhecido há mais de um século. Desde a 

década de 1940 sua estrutura lamelar é conhecida. Nesta época, foi utilizado como 

modelo para estudar o comportamento hidrodinâmico de partículas coloidais em 

forma de bastão75,76
 e a birrefringência ótica de soluções anisotrópicas77. 

Os géis de pentóxido de vanádio podem ser sintetizados a partir de 

precursores inorgânicos e metal-orgânicos, e permanecem estáveis por anos. Sua 
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síntese é baseada na hidrólise e condensação dos seus precursores moleculares, 

sendo realizada em temperaturas mais baixas que as que partem do V2O5 usando 

procedimentos de estado sólido. 

O gel de pentóxido de vanádio é um material tixotrópico (fenômeno que 

apresentam certos líquidos cuja viscosidade diminui quando são agitados) e 

reopéxico (propriedade apresentada por substâncias em que o coeficiente de 

viscosidade cresce com a tensão de cisalhamento)75,78,79. O V2O5.nH2O quando 

disperso em água forma um sol avermelhado que apresenta birefringência devido à 

anisotropia das partículas80. 

A matriz do gel de pentóxido de vanádio é constituída de um emaranhado de 

moléculas com dimensões que permitem descrevê-las como fitas alongadas, 

formando uma estrutura predominantemente bidimensional81. Foi demonstrado por 

medidas de microscopia eletrônica que essas fibras de V2O5 presentes nas 

suspensões têm aproximadamente 1 nm de espessura, cerca de 25 nm de largura e 

até alguns mícrons de comprimento82. 

A estrutura lamelar desse material permite a síntese de híbridos orgânico-

inorgânicos usando os princípios de hóspede-hospedeiro. Na verdade, o gel de 

pentóxido de vanádio é um nanocompósito formado por moléculas de solvente 

(freqüentemente água) presas em sua estrutura. Devido às fortes interações na 

interface óxido/água tais géis (ou soluções coloidais) comportam-se como se fossem 

sistemas monofásicos. 

Suspensões aquosas de pentóxido de vanádio são constituídas de partículas 

coloidais, que podem ser preparadas de diversas formas, porém o mesmo material é 

obtido, uma suspensão aquosa amarelada, que num prazo de dias se torna marrom-
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avermelhada, à medida que os monômeros do material vão se polimerizando e 

dando ao material a condição de gel. 

Embora o V2O5.nH2O seja um material bastante estudado, detalhes da sua 

estrutura permaneceram indeterminados por muito tempo. Dois modelos estruturais 

foram propostos para o material. O primeiro foi o de Livage83,84
 e colaboradores, o 

qual admitia que o xerogel, na escala atômica, fosse composto por um 

empilhamento de lamelas simples85, mas onduladas, de pentóxido de vanádio, com 

um espaço interlamelar de 1,15 nm. 

Essa proposta de estrutura é muito próxima da que ocorre no V2O5 

ortorrômbico cristalino86 (figura 7) Apesar de discrepâncias entre as densidades 

calculadas e observadas, esse modelo foi aceito por muitos grupos, devido ao 

conceito de que moléculas de água estão intercaladas entre as camadas do V2O5 

cristalino. 

 

 

Figura 7: Modelo da estrutura do V2O5.nH2O proposta por Livage. Adaptado da referência 

91. 
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Entretanto, Yao e colaboradores propuseram uma estrutura diferente87. Eles 

aplicaram o método de Rietveld de raios-X e determinaram que as camadas 

consistem de lamelas duplas, as quais têm como unidades básicas pirâmides de 

base quadradas de VO5 unidas face a face pelos oxigênios axiais com uma distância 

de 0,29 nm entre elas e que apontam para as regiões interlamelares, onde estão as 

moléculas de água intercaladas88. Estas moléculas de água intersticiais formam 

arranjos bilamelares com a estrutura semelhante à de AxV2O5 (A = Na, K, Ag)89,90 

(figuras 8 e 9). 

 

 

Figura 8: Esquema ilustrativo da estrutura das lamelas duplas do gel de pentóxido de 

vanádio, segundo o modelo de Yao. Adaptado da referência 91. 
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Figura 9: Representação da estrutura lamelar do xerogel de V2O5.nH2O. Adaptado da 

referência 91 

 

Os dois modelos indicam praticamente mesma distância basal (~0,29 nm), 

contudo nenhum deles consegue explicar completamente os padrões de difração de 

raios-X e nem fornece uma descrição da estrutura atômica em termos de alguns 

parâmetros como: cela unitária e coordenadas atômicas91. Resultados de absorção 

de raios-X e cálculos por DFT apóiam o modelo de Yao e, atualmente, o próprio 

Livage utiliza o modelo de camada dupla em suas publicações sobre o 

assunto91,92,93. De maneira geral, acredita-se que as lamelas são constituídas de 

pirâmides de VO5 que compartilham os vértices. 

Outra informação importante é que as fitas de V2O5.nH2O não são estáveis 

em soluções muito diluídas. A limite ótimo de estabilidade das fitas (diluição máxima 

possível) é obtido em pH 2,6 e uma concentração de cerca de 2 x 10-3 mol.L-1. 

Entretanto, essa transição é reversível, podendo se induzir a formação de fitas 

concentrando-se a solução. Esses fatos mostram que o sistema é complexo, e 
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envolve aspectos termodinâmicos e cinéticos. Entretanto, a formação do gel de V2O5 

é um sinal de que as forças atrativas sobrepujam as de repulsão. De um lado, a 

precipitação de fitas de pentóxido de vanádio, como um cristal único de um sólido 

bidimensional, é um processo termodinâmico reversível. Por outro lado, a natureza e 

as dimensões das partículas são cineticamente controladas, num processo que se 

mantém ativo por vários meses após a preparação do gel. 

Ao mesmo tempo, as interações da estrutura lamelar do material levam ao 

surgimento de orientações preferenciais. Por medidas de raios-X de filmes do 

material dois padrões de picos podem ser observados: o 00l que corresponde ao 

empilhamento das lamelas perpendicularmente ao substrato; e o hk0 que 

corresponde à estrutura das lamelas. O primeiro pode ser observado por difração de 

raios-X e, através dele, obtém-se a distância basal que, por sua vez, depende da 

quantidade, da posição, da forma e das dimensões do material intercalado no 

espaço interlamelar. O segundo é observado em padrões de transmissão de raios-X 

e não varia com a distância basal. 

Tipicamente observa-se uma série de picos 00l, cuja intensidade decai não 

linearmente, tanto para o V2O5.nH2O como para os seus compósitos. No xerogel o 

pico 001 apresenta uma grande intensidade, o que, juntamente com sua largura 

pequena, indica uma boa organização das diferentes lamelas, e uma distância basal 

uniforme. Uma estrutura mais desordenada geraria um pico mais largo e menos 

intenso. A desidratação espontânea do gel de pentóxido de vanádio em condições 

ambiente leva a um sólido quase seco chamado de xerogel (xeros = seco), cuja 

formula usual é V2O5.1,6H2O. Quando depositado e seco em substrato plano, o 

xerogel apresenta fases ordenadas em que as fitas são empilhadas uma sobre as 

outras ao longo da direção perpendicular ao substrato. Esta evidência fica clara em 
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difrações de raios-X que mostram as harmônicas 00l típicas de um sólido de ordem 

monodimensional. Além disso, o espaçamento basal (d) entre as fitas de V2O5 

cresce quando a quantidade de água interlamelar aumenta. 

 

1.6 Os compósitos de pentóxido de vanádio 

 

A pesquisa de materiais híbridos tem como grande desafio obter combinações 

que mantenham ou melhorem as principais propriedades dos componentes e, ao 

mesmo tempo, eliminem ou reduzam as limitações deles. Desta forma, procura-se 

combinar espécies orgânicas e inorgânicas com propriedades e reatividades 

complementares e que, além disso, apresentem novas propriedades diferentes 

daquelas que os materiais de partida possuem.  

A intercalação de materiais, orgânicos ou não, na matriz do óxido de vanádio 

é amplamente registrada na literatura em várias condições e com várias aplicações. 

Além das potencialidades dos novos materiais, outro motivo que leva à busca 

desses novos compósitos é o fato de que o xerogel de vanádio (VXG) e o gel de 

pentóxido de vanádio são solúveis em água, mas com a intercalação formam 

materiais insolúveis. 

Existem registros na literatura de compósitos de óxidos de vanádio com vários 

compostos e substâncias. Entre esses podemos citar a intercalação de íons de 

metais alcalinos94, melanina95, piridina, benzidina96, amarelo de metila97 íons de 

ferro98, DMSO (dimetilsulfóxido), propileno-carbonato99 e de peptídeos no VXG, 

realizada durante a condensação100. Compósitos de V2O5.nH2O intercalados com 

complexos bipiridínicos de rutênio, níquel ou cobre – [M(bpy)3]2+
 (M = Ru, Ni, Co), 

bpy = bipiridil - foram estudados para aplicação na decomposição fotocatalítica de 
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água101,102. Também é interessante ressaltar a intercalação com argilas, como a feita 

com bentonita86,99,103,104 que levou ao desenvolvimento de um sensor para catecol 

baseado nesse compósito de óxido vanádio intercalado em bentonita105. 

Durante muito tempo, as pesquisas de novos compósitos que utilizavam 

pentóxido de vanádio, concentraram as buscas de aplicações para esses produtos 

em cátodos de baterias de lítio e íon lítio. Progressivamente outras aplicações foram 

ganhando espaço e, atualmente, muitos trabalhos dedicam-se ao desenvolvimento 

de sensores e dispositivos a partir dos compósitos e das nanoestruturas desse 

material. 

Entre as aplicações do V2O5.nH2O estão sensores para gases. Geralmente, 

sensores de gases feitos com V2O5 são baseados em mecanismo de condutividade 

no qual a redução da carga eletrônica da superfície é fortemente associada com o 

caráter iônico das ligações O-H da superfície106,107. Se os óxidos de vanádio são 

colocados em contato com alguns gases, a condutância da superfície muda, 

indicando a presença do referido gás108. Devido à particular morfologia e também à 

relação volume/superfície, mesmo nanoestruturas de V2O5 tornam-se muito 

promissoras para esse tipo de aplicação. 

O aprisionamento de biomoléculas ou moléculas bioativas em matrizes 

inorgânicas tem se revelado uma abordagem bastante promissora para aplicações 

como sistemas de liberação de drogas, bem como para o design de biosensores109. 

Muitos estudos nesse sentido têm sido realizados usando materiais porosos 

tridimensionais, porém matrizes inorgânicas também podem ser úteis para tais 

aplicações devido à sua flexibilidade nos processos de 

intercalação/desintercalação110. 
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Outra aplicação interessante do pentóxido de vanádio faz uso da intercalação 

de íons no pentóxido de vanádio e da conseqüente expansão do material, que é um 

fenômeno conhecido. Essa deformação mecânica foi usada para construir músculos 

artificiais 93,111. 

Vários trabalhos sobre as matrizes lamelares do pentóxido de vanádio 

hidratado já foram realizados no grupo de pesquisa do professor Henrique E. Toma 

112,113,114,115. Algumas das propriedades deste material como matriz de intercalação 

foram exploradas. Estudos de intercalação de espécies supramoleculares nestas 

matrizes foram conduzidos, as propriedades de nanocompósitos a base de vanádio 

como modificador de eletrodos também foram pesquisadas para futuras aplicações 

em dispositivos moleculares116,117,118.  

O trabalho mais recente desenvolvido no grupo nesta linha foi realizado 

utilizando as meso-tetra(N-piridil)porfirinas (N = 3 e 4) com complexos de rutênio 

polipiridina ([Ru(bipy)2]Cl)+
 ancorados, como material hospede e as matrizes de 

vanádio como material hospedeiro. Essas porfirinas, metaladas com cobalto foram 

intercaladas na matriz de pentóxido de vanádio e os nanocompósitos resultantes 

foram caracterizados e foi estudada a aplicação desses materiais como sensores 

amperométricos para várias substâncias. Em paralelo, foram realizados estudos com 

o polímero condutor 4,5-diamino-2,6-dimercaptopirimidina (DADMcP), a fim de 

desenvolver um novo material para sistemas de acumulação de cargas, através da 

combinação de pentóxido de vanádio e DADMcP, visando encontrar uma alternativa 

para materiais de baterias119. 

Estes trabalhos geraram um conhecimento amplo sobre compósitos de 

pentóxido de vanádio e suas aplicações. Isso motivou o estudo da intercalação dos 
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complexos de ferro(II) com ligantes terpiridínicos neste tipo de matriz e suas 

possíveis aplicações. 

 

1.7 As nanopartículas de ouro 

 

Traçando um histórico das descobertas e estudos acerca das nanopartículas 

de ouro com o decorrer dos anos, pode-se citar em 1857 o cientista Michael 

Faraday120 como o primeiro a estudar o ouro coloidal (nanopartículas de ouro). Seu 

método de síntese consistia na redução do ânion [AuCl4]- em meio bifásico H2O/CS2. 

O interesse pelo ouro nanoparticulado passou, então, por um período de 

estagnação, com um número pequeno de trabalhos encontrados na literatura. Na 

década de 40, Turkevitch et. al.121 publicaram um novo método sintético de ouro 

nanoparticulado, baseado na redução de [AuCl4]- por íons citrato que também atuam 

como passivantes. Para que as nanopartículas de ouro se mantenham estáveis e 

dispersas em uma suspensão é essencial a presença de uma camada passivante, 

que evita a aglomeração das partículas seja por repulsão eletrostática ou por 

impedimento estérico122. 

Em 1994, um novo método sintético desenvolvido por Brust et. al.123 teve 

destaque no desenvolvimento dos estudos experimentais das nanopartículas de 

ouro, por permitir a obtenção de nanopartículas com um tamanho reduzido e uma 

estreita distribuição de tamanhos. Tal método, inspirado na síntese de Faraday, 

utiliza NaBH4 como agente redutor e alcanotióis de cadeia longa como agentes 

passivantes em um meio bifásico de tolueno e água. 

Com o recente desenvolvimento da nanotecnologia, as partículas de ouro 

passaram a ser peças fundamentais no desenvolvimento de nanomateriais. A razão 
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para tal fato emerge de suas propriedades ópticas e eletrônicas, que são delineadas 

de forma breve a seguir. 

A excitação dos elétrons livres de uma nanopartícula esférica por meio de 

radiação eletromagnética gera uma separação dipolar de cargas (figura 10). Como 

conseqüência, surge uma força restauradora, originada em virtude da atração 

eletrostática que tenta recombinar essas cargas. Os elétrons superficiais respondem, 

portanto, de forma coerente e oscilante ao campo elétrico, caracterizando a 

chamada ressonância plasmônica superficial124. Em outras palavras, um plasmon 

pode ser entendido como uma onda proveniente da oscilação coletiva de cargas em 

um dado meio; e corresponde à oscilação dos elétrons de superfície, no caso dos 

metais125. Isso ocorre porque o diâmetro da partícula é muito menor que o 

comprimento de onda da radiação e, portanto todos os elétrons superficiais são 

orientados pelo campo ao mesmo tempo.  

Quando a radiação incidida para excitar os elétrons apresenta comprimento 

de onda dentro da faixa de ressonância do plasmon, ocorre um aumento na 

intensidade da oscilação dos elétrons de superfície. Esta intensificação é 

dependente da forma, da dimensão, da proximidade e da magnitude do acoplamento 

entre os plasmons das partículas adjacentes126.  

Essa propriedade óptica, intrínseca de nanoestruturas metálicas como o ouro 

e a prata, por exemplo, dá origem a uma gama de fenômenos físicos interessantes e 

importantes tecnologicamente127. Um exemplo é a espectroscopia vibracional 

intensificada por superfície - Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) que vem 

sendo utilizada para a detecção de espécies químicas e biomoleculares128,129,130, 

litografia em nanoescala131,132 e até mesmo na destruição fototérmica de células 

cancerosas em biomedicina133,134. Isso é possível, porque os modos vibracionais das 
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moléculas ligadas diretamente a essas estruturas podem ser intensificados gerando 

materiais que podem funcionar como sondas para os mais diferentes analitos graças 

à versatilidade de funcionalização superficial, permitindo a obtenção de blocos de 

construção e de nanomateriais de diversos tipos135. 

 

 

Figura 10: Esquema da separação de cargas em uma nanopartícula submetida a uma 

radiação eletromagnética. Adaptado da referência 124  

 

1.8 Compósitos com nanopartículas de ouro. 

 

As nanopartículas de ouro têm sido utilizadas em dispositivos 

fotoeletroquímicos, em sistemas de liberação controlada de drogas, sensores 

químicos, biológicos e catálise. Em todos esses casos as propriedades desejadas 

dos materiais são obtidas escolhendo-se a espécie molecular ancorada à superfície 

das nanopartículas. Com isso, nanocompósitos híbridos com propriedades 

específicas podem ser alcançados pela combinação de espécies inorgânicas e 

orgânicas com nanopartículas de ouro136. Alguns exemplos de utilização de 

compósitos com nanopartículas de ouro são mostrados a seguir. 
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Sistemas com AuNPs funcionalizadas com DNA se mostraram ótimos 

modelos para identificação de propriedades fundamentais, de grande utilidade no 

desenvolvimento de materiais terapêuticos, reconhecimento de ácidos nucléicos, 

proteínas e também íons metálicos137,138,139. 

Filmes supramoleculares híbridos obtidos a partir de nanopartículas de ouro e 

porfirinas foram preparados sobre eletrodos de FTO. Esses eletrodos modificados 

tiveram suas propriedades eletrocatalíticas estudadas, e se mostraram 

eletrocataliticamente ativos para a oxidação de substratos de grande interesse 

comercial, como ácido ascórbico, sulfito e peróxido de hidrogênio140. 

Astruc et. al.141,142,143 desenvolveram um sensor eletroquímico para ânions 

baseado em nanopartículas estabilizadas com alcanotióis e dendrímeros ligados a 

amidoferrocenil com estes grupos agindo como agente passivante de AuNPs. 

Outro exemplo interessante de um nanomaterial funcional é o relatado por 

Haruta144 que utiliza a atividade catalítica oxidativa das nanopartículas de ouro 

imobilizadas na matriz de um óxido como sistema anti-odor, um dispositivo baseado 

nesta tecnologia vem sendo comercializado no Japão. 

Kaifer et. al.145 construíram uma rede de comunicação auto-organizada com 

fulerenos, como unidades não covalentes, para conectar nanopartículas de ouro (de 

diâmetro médio de 3,2 nm) estabilizadas com γ-ciclodextrinas criando um arranjo 

tridimensional híbrido que chega a ter até 300 nm de extensão. A motivação, desta 

indução da agregação por reconhecimento supramolecular, é criar estruturas para 

componentes de circuitos eletrônicos, com alto grau de integração146. 

Pensando neste tipo de sistema, onde a transmissão de energia pode ser 

realizada através da construção de redes de comunicação nanoestruturada, utilizou-

se os complexos [Fe(R-tpy)2](Cl)2 (R=ti, ph e Br-ph) no desenvolvimento de novos 
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materiais com nanopartículas de ouro. Estes complexos são candidatos 

interessantes para interação com nanopartículas, pois apresentam carga positiva 

que podem estabilizar essas espécies. Imagina-se que o complexo com grupo tienil 

como substituinte apresenta potencialidade para sua utilização como conector de 

nanopartículas de ouro e gerar uma estrutura supramolecular como uma rede, onde 

energia pode ser transmitida velozmente devido às dimensões que estes materiais 

podem apresentar e dessa forma serem usados como componentes eletrônicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho se dividem em três partes. O primeiro envolve a 

síntese e caracterização, de forma sistemática, de três complexos de ferro (II) com 

ligantes terpiridínicos funcionalizados: [Fe(titpy)2](PF6)2, [Fe(phtpy)2](PF6)2 e [Fe(Br-

phtpy)2](PF6)2 (estruturas mostradas abaixo). Para isso, foram utilizados métodos de 

caracterização espectroscópicos (espectrometria de massa, RMN - 1H, 

espectroscopias vibracional e eletrônica), físico-químicos (análises elementar e 

térmica, eletroquímica) e computacionais (modelagem molecular). 

 

Fe(titpy)2]2+ [Fe(phtpy)2]2+ [Fe(Br-phtpy)2]2+
 

 

O segundo objetivo abrange o desenvolvimento de nanossistemas no 

contexto supramolecular, através da interação dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ (R=ti,ph 

e Br-ph) com β-ciclodextrinas, gel de pentóxido de vanádio e nanopartículas de ouro. 

Para alcançar este propósito, a caracterização dos complexos de inclusão em β-

ciclodextrinas foi feita por espectroscopia eletrônica. A investigação das 

propriedades dos compósitos de pentóxido de vanádio foi realizada por análise 

elementar, espectroscopia vibracional, difratometria de raios-X, microscopia 

eletrônica de varredura e eletroquímica. Os sistemas com nanopartículas de ouro 
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foram estudados por espectroscopia vibracional intensificada por superfície – 

Surface Enhanced Raman Scattering (SERS). 

Foram buscadas ainda possíveis aplicações destes sistemas 

supramoleculares em nanotecnologia, por exemplo, em dosimetria UV-Vís, 

sensoriamento químico, armazenamento de carga e materiais plasmônicos 

nanoestruturados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

 

Os solventes e reagentes comuns utilizados, nas sínteses e medidas de 

caracterização, foram de grau analítico, obtidos comercialmente e sem prévia 

purificação, exceto quando mencionados. O dióxido de titânio nanocristalino P25 foi 

gentilmente fornecido pela Degussa, e contém nanopartículas de aproximadamente 

25 nm, distribuídas na forma de agregados da ordem de 0,1 μm. A composição 

cristalina das partículas é em média 70% anatase e 30% rutilo. A β-Ciclodextrina 

utilizada nas reações de inclusão foi obtida da Aldrich e seca sob vácuo a 

aproximadamente 80 ºC por 12 horas. 

 

3.2 Sínteses 

 

3.2.1 Síntese da 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina - (titpy) 

 

A 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina foi obtida por uma síntese de Kröhnke 

modificada descrita por Constable et al.147 (figura 11). Foram realizadas algumas 

modificações na etapa de purificação do ligante. 

Foram adicionados 1,34 mL (1,53 mmol) de 3-tiofenocarbaldeído previamente 

destilado (Aldrich) e 25 mL de solução 4,0 mol.L-1 de NaOH (Synth), em 250 mL de 

etanol absoluto (Merck). Esta mistura foi mantida sob agitação durante 2 horas. Em 

seguida, foram adicionados 3,40 mg (3,05 mmol) de 2-acetilpiridina previamente 

destilada (Aldrich) e 250 mL de etanol. A mistura foi mantida sob refluxo durante 24 
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horas. O solvente foi removido por evaporação em evaporador rotatório e o resíduo 

foi solubilizado em 300 mL de CH2Cl2 (Synth). A solução de CH2Cl2 foi lavada três 

vezes com porções de 250 mL de água deionizada (18,2 MΩ cm – 25°C) e seca com 

MgSO4 (Synth). O solvente remanescente foi removido por evaporação em 

evaporador rotatório e obteve-se um óleo alaranjado que foi utilizado na etapa de 

ciclização sem purificação prévia. Este óleo foi solubilizado em 100 mL de etanol, e 

foram adicionados 17,0 g de NH4OAc (Aldrich). A mistura foi mantida sob refluxo 

durante 12 horas. 

 

 

Figura 11: Esquema de representação das etapas da síntese da 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-

terpiridina. 

 

Esta rota sintética foi realizada três vezes, cada uma delas foi seguida de um 

procedimento diferente na tentativa de se obter o composto puro. Na primeira vez 

em que a síntese foi executada a solução refluxada foi deixada sob refrigeração (~ 

5º C) por 24 horas, em seguida, filtrada e recristalizada em etanol. Os cristais foram 

solubilizados em 150 mL de CH2Cl2, esta solução foi lavada três vezes com porções 

de 50 mL de água deionizada (18,2 MΩ cm – 25 ºC) para remoção de impurezas e 

excesso de NH4OAc, em seguida o solvente foi removido por evaporação. Na 

segunda síntese foi efetuada a extração com CH2Cl2 e H2O, como descrito 

anteriormente, o solvente removido por evaporação e, o material foi aplicado em 
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uma coluna cromatográfica (hexano, diclorometano, Al2O3 neutra). Na terceira 

síntese, após o refluxo final, a amostra foi dividida em duas alíquotas, com uma 

delas foi feita extração com CH2Cl2 e H2O e a outra foi eluida em uma coluna 

cromatográfica (hexano, diclorometano, acetato de etila, Al2O3 neutra). Ainda na 

tentativa de purificar as alíquotas da terceira síntese estas foram juntamente eluidas 

em uma coluna cromatográfica (hexano diclorometano, Al2O3 neutra). O rendimento 

de cada síntese não ultrapassou 10%. 

Resultado da análise elementar: (1a) C 68,45 %; H 4,66 %; N 13,73 % (2a) C 

73,04 %; H 4,57 %; N 12,16 %. (3a) C 71,43 %; H 4,72 %; N 11,03 %. Calculado 

para C19H13N3S (MM = 315,39 g.mol-1): C 72,36 %; H 4,15 %; N 13,32 %. 1H-RMN, 

300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 8,73 (d, 2H, H6); 8,71 (s, 2H, H3’); 8,66 (d, 2H, H3); 

7,94 (dd, 1H, H2S); 7,88 (t, 2H, H4); 7,71 (dd, 1H, H4S); 7,46 (m, 1H, H5S); 7,36 (m, 

2H, H5). 

 

3.2.2 Síntese do complexo [Fe(titpy)2](PF6)2 

 

A síntese do complexo de ferro(II) com o ligante 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-

terpiridina foi realizada conforme descrito por Constable et al.147. 0,26g (0,66 mmol) 

de (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O (Synth) foram adicionadas a uma solução 1:1 de 

acetonitrila (Aldrich) e metanol (Synth) e 0,06 g (1,9 mmol) de 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-

terpiridina. Esta mistura foi mantida sob agitação durante 10 minutos a temperatura 

ambiente e em seguida realizou-se a precipitação do complexo adicionando-se 10 

mL de solução aquosa saturada de NH4PF6 (Aldrich). A solução foi filtrada e o 

precipitado purificado por coluna cromatográfica (Acetonitrila, Metanol, Al2O3 neutra). 

Rendimento: 23%.  



55 
 

Resultado da análise elementar: C 47,92 %; H 2,92 %; N 7,85%. Calculado 

para C38H26N6S2P2F12Fe (MM = 976,56 g.mol-1): C 46,74 %; H 2,68 %; N 8,61 %. 

Íons moleculares obtidos por ESI-MS: m/z 831,04 [M-HPF6]+, m/z 343,05 [M-

2HPF6]2+. Calculado para (C38H25N6S2PF6Fe)+: m/z 831,59; Δ(m/z): 1 e 

(C38H24N6S2Fe)+2: m/z 343,32; Δ(m/z): 0,5. 1H-RMN, 300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 

9,17 (s, 4H,H3’); 8,61 (d, 4H, H3); 8,57 (dd, 2H, H2S); 8,13 (dd, 2H,H4S); 7,91 (t, 4H, 

H4); 7,85 (m, 2H, H5S); 7,19 (d, 4H, H6); 7,08 (m, 4H, H5). 

 

3.2.3 Síntese da 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina – (phtpy) 

 

A 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina foi sintetizada segundo método descrito por 

Constable et al.148 (figura 12). Foram adicionados 25 mL (0,22 mol) de 2-

acetilpiridina recentemente destilada (Aldrich) e 11,5 mL ( 0,11 mol) de benzaldeído 

(Merck) em 100 mL de etanol absoluto (Merck) e 150 mL de solução de NaOH 

(Synth) 1,5 mol.L-1. A solução foi mantida sob agitação por 20 horas a temperatura 

ambiente. Ao final da reação a solução apresentava uma coloração avermelhada. 

Esta solução foi filtrada em funil de Büchner e um sólido branco foi obtido, e 

recristalizado em etanol. Rendimento de 79%  

Resultado da análise elementar: C 76,47 %; H 5,45 %; N 8,62%. Calculado 

para C21H18N2O2 (MM = 330,39 g.mol-1): C 76,34 %; H 5,49 %; N 8,48 %. 

 

Em um balão de 1 L foram adicionados 25 g da 3-fenil-1,5-bis(2-piridil)-1,5-

pentadiona e 20 g de NH4OAc (Aldrich) em 600 mL de etanol. A mistura foi mantida 

sob refluxo durante 6 horas em ambiente aerado. Rendimento: 37%. 
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Resultado da análise elementar: C 81,52 %; H 5,01%; N 13,47 %. Calculado 

para C21H15N3 (MM = 309,37 g.mol-1): C 81,53 %; H 4,89 %; N 13,58 %. 1H-RMN, 

300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 8,74 (s, 2H, H3’); 8,71 (d, 2H, H6); 8,66 (d, 2H, H3); 7, 

89 (dd, 2H, H4); 7,85 (d, 2H, Ho); 7,47 (m, 2H, Hm); 7,47 (m,1H, Hp); 7,35 (m, 2H, H5). 

 

 

Figura 12: Esquema de representação das etapas da síntese da 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-

terpiridina. 

 

3.2.4 Síntese do complexo [Fe(phtpy)2](PF6)2 

 

O ligante 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina foi solubilizado em uma mistura 1:3 de 

diclorometano (Aldrich) e etanol (Synth). Adicionou-se excesso de FeSO4.7H2O 

(Synth) sobre a solução de ligante. Esta mistura foi mantida sob agitação, à 

temperatura ambiente, durante 1 hora. O solvente foi evaporado em evaporador 

rotatório e o produto solubilizado em metanol (Synth). Em seguida, adicionou-se 

lentamente solução aquosa saturada de NH4PF6 (Aldrich) e esta mistura foi deixada 

sob refrigeração (~5 ºC) por uma noite, posteriormente foi filtrada e lavada com água 

deionizada fria. Rendimento 90%. 

Resultado da análise elementar: C 50,43 %; H 3,14 %; N 8,17 %. Calculado 

para C42H30N6P2F12Fe (MM = 964,52 g.mol-1): C 52,30 %; H 3,14 %; N 8,71 %. Íon 
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molecular observado por ESI-MS: m/z 337,09 [M-2HPF6]2+. Calculado para 

(C42H28N6Fe)+2: m/z 337,29; Δ(m/z): 0,5. 1H-RMN, 300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 

9,19 (s, 4H, H3’); 8,62 (d, 4H, H3); 8,32 (d, 4H, Ho); 7,91 (t, 4H, H4); 7,82 (m, 4H, Hm); 

7,74 (m, 2H, Hp); 7,20 (d, 4H, H6); 7,09 (m, 4H, H5). 

 

3.2.5 Síntese da 4’-(4-bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-terpiridina - (Br-phtpy) 

 

A síntese da Br-phterpy foi realizada segundo procedimento descrito por 

Bonacin149, utilizando uma rota síntética diferente da apresentada para a titpy e 

phterpy, pois o intermediário formado com bromo é muito reativo e a reação produz 

muitos produtos indesejados, conforme descrito na literatura150. Desta forma a 

estratégia adotada foi sintetizar dois intermediários, o Br-ph-ac e o py-ac-pyI, que 

promovem a reação de maneira mais seletiva e com menos impurezas. 

 

Síntese do 3-(4-bromo-fenil)-1-oxo-1-(2-piridil)2-propeno (Br-ph-ac) 

 

Em um balão de 250 mL foram adicionados 6,00 g (32 mmol) de 4-bromo-

benzaldeído (Acros) solubilizados em 75 mL de metanol (Synth) e foram adicionados 

25 mL de solução de NaOH (Synth) 1,0 mol L−1. Após a homogeneização dessa 

mistura foram adicionados 3,9 mL (35 mmol) de 2-acetilpiridina (Aldrich) e foi 

mantida sob agitação por 30 min (figura 13). Após esse período a mistura foi filtrada 

e depois solubilizada em cerca de 400 mL de CH2Cl2. Esta solução foi lavada três 

vezes com porções de 100 mL de água deionizada (18,2 MΩ cm – 25 ºC) para 

remoção de impurezas e seca com MgSO4 (Synth). A solução foi filtrada e o CH2Cl2 

foi removido por evaporação em um evaporador rotatório. Rendimento: 70,3%.  
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Resultados da análise elementar: C 58,32 %; H 3,46 %; N 5,10 %. Calculado 

para C14H10ONBr (MM = 288,14 g.mol-1): C 58,36 %; H 3,50 %; N 4,86. 

 

 

Figura 13: Esquema de representação da síntese do intermediário Br-ph-ac. 

 

Síntese do iodeto de 1-2-piridinilcarbonil-piridínio (py-ac-pyI) 

 

A síntese desse intermediário foi adaptada do trabalho de Treffert-Ziemelis e 

colaboradores 151 (figura 14). Para isso, solubilizou-se 13,52 g (53 mmol) de iodo 

(Synth) em 50 mL de piridina (Aldrich) recentemente destilada e 6 mL (53 mmol) de 

2-acetilpiridina (Aldrich) em 15 mL de piridina. As soluções foram misturadas em um 

balão de 125 mL e mantidas sob refluxo por 3 h. Ao término do tempo reacional a 

solução foi deixada sob refrigeração (~5 ºC) por 12 h. Em seguida foi filtrada e o 

sólido lavado com piridina e CH2Cl2. O composto resultante foi recristalizado em 

etanol. Após a recristalização, foi solubilizado em 350 mL de água deionizada (18,2 

MΩ cm – 25 ºC) e lavado 5 vezes com porções de 70 mL com CH2Cl2. Rendimento: 

40%.  

Resultado da análise elementar: C 44,41 %; H 3,28 %; N 8,6 %. Calculado 

para C12H11N2OI, (MM = 326.14 g.mol-1): C 44.19 %; H 3.40 %; N 8.59 %. 
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Figura 14: Esquema de representação da síntese do intermediário py-ac-pyI. 

 

Síntese da 4’-(4-bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-terpiridina 

 

Em um balão de 250 mL foi adicionado 4,32 g (14 mmol) de Br-ph-ac e 80 mL 

de etanol anidro. Essa solução foi mantida sob aquecimento até completa 

solubilização do sólido. Logo se adicionou 4,62 g (14 mmol) de py-ac-pyI e 19 g 

NH4OAc (Aldrich) (figura 15). A mistura permaneceu sob refluxo por 6 h. Em 

seguida foi refrigerada (~5 ºC) por 24 h. A mistura foi filtrada e o material foi 

purificado em uma coluna cromatográfica (hexano, diclorometano, acetato de eltila, 

Al2O3 neutra). Rendimento 45%. 

Resultado da análise elementar: C 61,56 %; H 4,02 %; N 10,25 %. Calculado 

para C21H14N3Br (H2O) (MM = 406,28 g.mol-1): C 62,08%; H 3,97%; N 10,34%. 1H-

RMN, 300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 8,75 (d, 2H,H6); 8,73 (s, 2H, H3’); 8,68 (d,2H, 

H3); 7,91 (t, 2H, H4); 7,80 (d, 2H, Ho); 7,65 (d, 2H, Hm); 7,38(m, 2H, H5). 
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Figura 15: Esquema de representação da síntese da Br-phtpy. 

 

3.2.6 Síntese do complexo [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 

 

Foram solubilizados 0,25 g (0,90 mmol) de FeSO4.7 H2O (Synth) em 25 mL de 

água deionizada (18,2 MΩ cm – 25 ºC) e misturados com 0,35 g (0,90 mmol) de Br-

phtpy, previamente solubilizada em uma quantidade mínima de CH2Cl2 (Aldrich) e 

depois em 15 mL de etanol (Synth). A mistura foi agitada por 1 h a temperatura 

ambiente. Em seguida esta mistura foi adicionada lentamente a uma solução aquosa 

saturada de NH4PF6 (Aldrich). Esta mistura foi deixada sob refrigeração (~5 ºC) por 

uma noite. O sólido foi coletado por filtração, lavado com etanol e água fria e seco 

sob vácuo. Rendimento 95 %. 

Resultado da análise elementar: C 43,4%; H 2,5%; N 7,5%. Calculado para 

C42H28N6Br2P2F12Fe (MM = 1122,31g.mol-1): C 44,95%; H 2,51%; N 7,49%. Íon 

molecular obtido por ESI-MS: m/z 416,01 [M-2HPF6]2+. Calculado para 

(C42H26N6Br2Fe)2+: m/z 416,19; Δ(m/z): 0,5. 1H-RMN, 300 MHz, CDCl3, δ (ppm-TMS): 

9,16 (s, 4H, H3’); 8,60 (d, 4H, H3); 8,23 (d, 4H, Ho); 7,99 (d, 4H, Hm); 7,91 (t, 4H, H4), 

7,17 (d, 4H, H6); 7,08 (t, 4H, H5). 
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3.2.7 Troca dos contra-íons dos complexos (PF6) por (Cl)2 

 

Foram solubilizados 100 mg do complexo de interesse em 10 mL de acetona 

(Aldrich). A solução foi filtrada por filtração à pressão reduzida em filtro de placa de 

vidro sinterizado recoberto com uma camada de 1 cm de espessura de Celite®545, 

para garantir a homogeneidade do filtrado. Paralelamente, foram preparados 50 mL 

de uma solução saturada de LiCl (Alfa Inorganics) em acetona. A solução de 

complexo, com contra-íon PF6, foi adicionada lentamente sobre a solução de LiCl. 

Observou-se a precipitação do complexo com o novo contra-íon Cl-. A mistura foi 

deixada sob refrigeração (~5 ºC) por algumas horas, posteriormente centrifugada e 

lavada com acetona fria. O produto foi seco a vácuo. 

 

3.2.8 Preparação dos filmes de TiO2 

 

Os filmes de TiO2 com 1 cm2 de área ativa foram preparados a partir de uma 

solução coloidal de TiO2 pelo método do espalhamento, utilizando um bastão de 

vidro, método também conhecido como “doctor blading”. A solução coloidal foi 

preparada pela mistura de 6 g de TiO2 (P25 da Degussa), em 2 mL de água 

destilada e deionizada (padrão MilliQ 18 MΩ.cm – Millipore) e 0,2 mL de 

acetilacetona (Sigma- Aldrich), em um almofariz com a ajuda de um pistilo por 

aproximadamente 40 min, sem fazer muita pressão. Finalmente, uma solução 

formada por 0,1 mL de Triton-X 100 (um detergente não iônico de fórmula 

C14H22O(OCH2CH2)n, com n correspondendo em média a 9,5 unidades) e 8,0 mL de 

água foram adicionados lentamente à mistura, resultando na solução coloidal de 

TiO2. Anteriormente ao recobrimento das lâminas de vidro condutor (SnO2 dopado 



62 
 

com flúor da TEC15, resistência de 15 Ω cm-2) com a solução de TiO2 coloidal, estas 

foram limpas com solução de Extran®, acetona e isopropanol separadamente, cada 

etapa em banho de ultrassom durante 15 minutos. Entre cada etapa, as laminas 

foram lavadas exaustivamente com água destilada para remoção da solução de 

limpeza. 

As lâminas de vidro condutor, secas e limpas, foram colocadas com a parte 

condutora voltada para cima sobre uma superfície limpa e plana. Estas foram presas 

por fitas adesivas (Scotch Magic Tape – 3M) com espessura aproximada de 50 μm, 

dispostas lateralmente deixando espaços de 1 cm entre elas. Além do papel 

delimitador das fitas adesivas, elas também ajudam a controlar a espessura do filme 

de TiO2 sobre o vidro. Uma pequena quantidade da solução coloidal foi colocada em 

uma das extremidades da lâmina de vidro condutor e espalhada com a ajuda de um 

bastão de vidro, removendo-se o excesso de solução e permitindo um controle 

uniforme dos filmes. Os filmes foram cobertos com um vidro de relógio para que 

secassem ao ar e evitassem o depósito de poeira. Uma vez quase secos, as fitas 

foram removidas e os filmes foram aquecidos a 450 ºC em uma mufla (Quimis) por 

30 minutos. A espessura dos filmes de TiO2 nanocristalinos obtidos por essa técnica 

foi verificada através de um perfilômetro DEKTAK III (Veeco) correspondendo a uma 

espessura média de 4 μm152. 

 

3.2.9 Sensibilização dos filmes de TiO2 

 

A funcionalização do dióxido de titânio foi obtida pela imersão dos filmes de 

TiO2 em uma solução metanólica de CMβCD (carboxi-metil-β-ciclodextrina) com 

concentração de 1,0 x 10-4 mol L-1 por 12 h. Após esse período, os filmes foram 
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lavados com etanol e acetona para retirar o excesso de CMβCD e mantidos sob 

vácuo. 

A adsorção dos complexos [Fe(R-tpy)2](Cl)2 (R= ti, ph e Br-ph) na superfície 

do TiO2 foi possível pela interação, hóspede-hospedeiro, dos grupos aromáticos do 

ligante terpiridínico dos complexos com a cavidade da CMβCD. Os filmes de TiO2 

modificados foram imersos em uma solução metanólica de complexo (2,0 x 10-4 mol 

L-1) por um período de 12 h. Em seguida esses filmes foram lavados exaustivamente 

com etanol e acetona para remoção do possível excesso de complexo e foram secos 

a vácuo74. 

 

3.2.10 Síntese do Pentóxido de Vanádio Hidratado (V2O5.nH2O) 

 

A suspensão de V2O5.nH2O utilizada foi preparada por Timm119 de acordo 

com a literatura84,153
 e adaptações realizadas pelo grupo em trabalhos 

anteriores113,114,115. Uma solução de metavanadato de sódio (0,1 mol L-1) foi 

percolada em uma coluna com resina de troca iônica na forma ácida, resina DOWEX 

50 W-X4, catiônica forte. A resina foi condicionada na forma ácida passando-se uma 

solução de ácido clorídrico (1,0 mol L-1), em seguida lavou-se a coluna com água 

deionizada (18,2 MΩ cm – 25 ºC) para retirar o excesso de ácido. 

A solução de ácido polivanádico, alaranjada quando recém preparada, 

polimerizou-se por processo auto-catalítico gerando uma suspensão vermelho-

escura, que atingiu a condição de gel de V2O5.nH2O após uma semana em repouso 

a temperatura ambiente. Esta suspensão foi utilizada para preparar o xerogel de 

pentóxido de vanádio - VXG - por evaporação do solvente154,155.  
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3.2.11 Intercalação dos complexos em Gel de Pentóxido de Vanádio 

 

Foram preparados 50 mL de soluções aquosas dos complexos [Fe(R-

tpy)2](Cl)2 (R= ti, ph e Br-ph) com concentração igual a 5,0 x 10-4 mol.L-1. Foi 

adicionado lentamente, sob agitação, 4 mL do gel de V2O5.nH2O. A mistura 

resultante apresentou precipitado floculoso de coloração marrom-avermelhada. Após 

tempo variável sob agitação 2 ou 24 horas, a solução foi decantada e o 

sobrenadante contendo excesso de reagente foi retirado. O precipitado foi 

centrifugado, lavado com água várias vezes, e mantido em suspensão aquosa. 

 

3.2.12 Síntese de nanopartículas de ouro (AuNP) 

 

As nanopartículas utilizadas foram sintetizadas por Zamarion126 pelo método 

de Turkevitch121. Foi preparada uma solução aquosa 0,6 mol.L-1 de HAuCl4, e 

submetida à agitação vigorosa e aquecimento até ebulição. Adicionou-se 2,0 mL de 

solução de citrato de sódio 1%. A solução final apresentou coloração vermelha. Esta 

foi resfriada à temperatura ambiente e depois mantida na geladeira à temperatura de 

18 ºC. As nanopartículas sintetizadas apresentaram diâmetro médio de 25 nm. 

 

3.2.13 Preparação dos compósitos com nanopartículas de ouro 

 

Os compósitos foram formados pela modificação da camada passivante de 

citrato pelos complexos [Fe(R-tpy)2] (Cl)2 (R= ti, ph e Br-ph). Foi adicionado 0,5 mL 

de solução aquosa dos complexos [Fe(R-tpy)2] (Cl)2 (R= ti, ph e Br-ph) com 

concentração igual a 1,0 x 10-4 mol.L-1 em 2,0 mL de solução de nanopartícula de 
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ouro com concentração na ordem de 10-9 mol.L-1. Observou-se mudança da 

coloração da solução de nanopartícula de vermelha para roxa. 

 

3.3 Técnicas e Equipamentos 

 

3.3.1 Análise elementar 

 

As análises elementares (C, H, N) foram realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) em um equipamento 

Perkin Elmer modelo 2400 a partir da combustão das amostras sólidas dos 

compostos a 925 ºC em atmosfera de oxigênio. 

 

3.3.2 Espectrometria de Massa 

 

Os espectros de massas electrospray (ESI-MS) foram realizadas na Central 

Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) em um 

espectrômetro de massa de alta resolução MicroTof.Ic da Bruker Daltonics. As 

amostras foram solubilizadas em acetonitrila ou metanol e introduzidas através de 

bombas configuradas para um fluxo de 5,0 L min-1. Os espectros ESI-MS foram 

obtidos utilizando voltagens típicas de 4 kV no capilar e 20 V no cone. 

 

3.3.3 Ressonância Magnética Nuclear 

 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) foram obtidos em um 

espectrômetro Varian 300 MHz modelo INOVA 1, utilizando soluções de 
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concentrações próximas a 10-5 mol L-1 dos complexos. Os deslocamentos químicos 

foram indicados em partes por milhão (ppm) relativo aos sinais dos núcleos de 

hidrogênio residuais dos solventes, referenciados ao tetrametilsilano (TMS) 1H (δ = 

7,24 ppm para a clorofórmio-[d1]), 1H (δ = 1,94 ppm para a acetonitrila-[d3],). 

 

3.3.4 Espectroscopia vibracional 

 

Infravermelho 

 

Os espectros de infravermelho foram registrados em pastilha de KBr, através 

da dispersão de 1 mg dos compostos em 200 mg de KBr, na região de 4000 a 400 

cm-1 em um espectrofotômetro FTIR, modelo 8300 da marca SHIMADZU, com 

resolução de 4 cm-1, perfazendo uma média de 20 varreduras por espectro. 

 

Raman e SERS 

 

Para espectros Raman e SERS foi utilizado um espectrômetro portátil In 

Photonics com laser de excitação em 785 nm na faixa de 2000 a 350 cm-1, potência 

máxima de 250 mW, operando com fibras ópticas Foi utilizado também um 

espectrofotômetro de fibra ótica (Field Spec) da Analytical Spectral Devices (ASD) 

na região do visível. Para os espectros Raman foram utilizadas soluções dos 

complexos com concentração igual a 0,1 mol.L-1 em acetonitrila. O espectros de 

SERS foram registrados com as soluções aquosas dos compósitos AuNPs/[Fe(R-

tpy)2]2+ (R= ti, ph e Br-ph). 
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3.3.5 Análise térmica 

 

As curvas de termogravimetria (TG) foram obtidas usando 5,0 mg de 

complexo em um cadinho de Pt, sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL min-1), com 

taxa de aquecimento de 10 ºC.min-1 até 700º C em uma termobalança ShimadzuTG-

50. 

 

3.3.6 Espectroscopia eletrônica 

 

Os espectros eletrônicos nas regiões UV-Vís foram obtidos através do 

espectrofotômetro da Hewlett Packard modelo 8453A equipado com matriz de 

diodos, em celas de quartzo com caminho ótico de 10 mm. 

 

3.3.7 Cálculos teóricos 

 

Os cálculos de modelagem molecular foram realizados em um micro 

computador portátil Dell Vostro 1500 com um processador Intel Core Duo 1,79 GHz, 

e 1,49 GB de memória RAM. O software utilizado foi o HyperChemTM versão 7156 em 

um ambiente Windows XP Professional.  

A otimização da geometria dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ foi realizada 

utilizando-se o método semi-empírico PM3157 considerando a molécula como um 

sistema de camada fechada, com todos os orbitais duplamente ocupados (RHF) e 

com um limite de convergência do campo auto consistente (SCF) igual a 10-9 kcal. 

mol-1. Para estes cálculos foi utilizado um algoritmo de gradiente conjugado com 

critério de convergência igual a 10-4 kcal.mol-1.Å-1.  
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O cálculo dos orbitais moleculares foi realizado utilizando o método semi-

empírico ZINDO/S158 nas mesmas condições descritas anteriormente. A simulação 

do espectro eletrônico foi realizada com cálculos de interação de configuração 

utilizando excitações simples em um espaço ativo de 20 orbitais de fronteira (10 

ocupados e 10 desocupados). 

 

3.3.8 Eletroquímica 

 

Nos estudos eletroquímicos utilizou-se perclorato de tetrabutilamônio 

(TEAClO4) como eletrólito suporte. Este sal foi obtido a partir da reação entre o 

hidróxido de tetraetilamônio e o ácido perclórico 159. 

 

Voltametria cíclica 

 

Os experimentos de voltametria cíclica (VC) e voltametria de pulso diferencial 

(VPD) foram realizados em um potenciostato/galvanostado Autolab PGSTAT30, 

utilizando eletrodo de trabalho de platina, eletrodo auxiliar de fio de platina, eletrodo 

de referência Ag0/Ag+ (AgNO3 0,01 mol.L-1) e eletrólito suporte perclorato de 

tertraetilamônio (TEAClO4 0,1 mol.L-1) em acetonitrila previamente seca. Os 

potenciais obtidos foram convertidos para EPH, pela soma de 0,503 V aos valores 

medidos. 
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Espectroeletroquímica 

 

Os estudos de espectroeletroquímica foram realizados utilizando um 

potenciostato PAR modelo 283 em conjunto com o espectrofotômetro da Hewlett 

Packard modelo 8453A em uma célula fina de fabricação própria constituída de um 

“minigrid” de Au como eletrodo de trabalho, um fio de Pt como eletrodo auxiliar e 

referência de Ag/AgNO3 e TEAClO4, como descrito acima. Os potenciais obtidos 

foram convertidos para EPH, pela soma de 0,503 V aos valores medidos. 

 

3.3.9 Interação com ciclodextrina em solução 

 

Os estudos de interação dos complexos [Fe(titpy)2]Cl2, [Fe(phtpy)2]Cl2 e 

[Fe(Br-phtpy)2]Cl2 com ciclodextrina foram realizados utilizando um 

espectrofotômetro da Hewlett Packard modelo 8453A, em cela de quartzo com 

caminho ótico de 10 mm. A cela foi colocada sobre um suporte acoplado a um banho 

térmico para manter a temperatura constante 25 ºC e a solução foi mantida sob 

constante agitação. 

As ciclodextrinas utilizadas foram compradas da Sigma-Aldrich e secas a 80 

ºC sob vácuo. 

 

3.3.10 Fotodegradação dos filmes de TiO2 sensibilizados 

 

Os experimentos de fotodegradação foram realizados com uma lâmpada de 

xenônio (Applied Photophysics) com potência de 150 W. Uma cubeta de quartzo, de 

50 mm, preenchida com água foi utilizada como filtro de radiação UV. Os dados 
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foram coletados em um espectrofotômetro de fibra ótica (Guided Wave Mod. 260) 

em modo de transmitância. Os filmes foram irradiados em uma cubeta de quartzo de 

10 mm sob ar ou atmosfera de nitrogênio. Durante todos os experimentos a 

temperatura e a umidade foram mantidas constantes a 20oC e 46%, 

respectivamente. 

 

3.3.11 Difratometria de raios-X 

 

Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um difratômetro de raios-X 

para pó, Rigaku Miniflex, com radiação Cu Kα (1,541 Å, 30 kV, 15 mA, passo de 

0,02º, no intervalo de valores de 2º a 70º). As amostras na forma de filmes foram 

preparadas a partir da suspensão dos sólidos em água. Com uma pipeta de Pasteur 

uma pequena quantidade da suspensão foi gotejada sobre as placas de quartzo, 

que foram colocadas para secar a temperatura ambiente e protegidas por vidro de 

relógio. Após a secagem, os difratogramas dos filmes foram registrados nas 

condições acima descritas. 

 

3.3.12 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Em um porta amostras foi fixado um pedaço de vidro condutor FTO e sobre o 

vidro foi gotejado 10 µL da suspensão do compósito que foi deixada secar a 

temperatura ambiente. As imagens desses materiais foram obtidas utilizando-se o 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) da Jeol, modelo JSM7401F, da Central 

Analítica do Instituto de Química – USP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Espectrometria de Massa 

 

A espectrometria de massa é uma técnica comumente utilizada na 

caracterização de complexos terpiridínicos33,34,160,161,162. Os complexos de metais de 

transição apresentam características apropriadas à técnica ESI-MS (ESI-MS – do 

inglês ElectroSpray Ionization Mass Spectrometry), sendo em geral espécies 

naturalmente carregadas (iônicas) e de elevada abundância isotópica152,163. A ESI-

MS apresenta características que a tornam bastante interessante quando 

comparadas às outras técnicas de ionização empregadas na espectrometria de 

massa: a capacidade de produzir íons multiplamente carregados; a utilização de 

pequena quantidade de amostra; o uso de amostra em solução permite o 

acoplamento da técnica ESI-MS com técnicas de separações cromatográficas; é 

uma técnica suave que permite, por exemplo, que associações supramoleculares 

existentes em solução possam ser transferidas a fase gasosa sem o 

comprometimento ou destruição dessas interações e, sua execução é 

rápida161,164,165. No caso dos complexos terpiridínicos o cátion do complexo pode ser 

detectado sem fragmentação dos ligantes. Normalmente, complexos sem contra 

íons, pares iônicos com um (PF6)- e, algumas vezes, com dois contra íons podem 

ser detectados. Sendo o cátion (sem contra íons) o pico com maior intensidade, os 

outros apresentam intensidade muito baixa e nem sempre são observados32. 

As figuras 16, 17 e 18 apresentam os espectros de massa ESI dos 

complexos [Fe(titpy)2](PF6)2; [Fe(phtpy)2](PF6)2.e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 obtidos a 

partir de soluções diluídas dos complexos em acetonitrila ou metanol (~10-5 mol.L-1). 
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Dos espectros observa-se a presença de um conjunto de picos centrado no valor 

correspondente a Δ(m/z) 0,5 atribuído às espécies duplamente carregadas [M-

2HPF6]2+, onde M= [Fe(R-tpy)2] (PF6)2. No espectro do complexo [Fe(titpy)2](PF6)2 foi 

observado também um conjunto de picos referente ao par iônico [Fe(titpy)2 (PF6)]+ = 

[M-HPF6]+. Para cada (PF6)- perdido um próton é abstraído do ligante orgânico. 

Estes prótons provavelmente são derivados dos anéis substituintes. Acredita-se que 

o ânion, resultante da perda de prótons, pode aumentar (por ressonância) a 

densidade de carga nos átomos de nitrogênio coordenados ao metal, originando 

ligações metal-ligante mais fortes166,167. Com isso, vale à pena ressaltar que a 

dissociação da ligação covalente Fe(II)-tpy não é observada, indicando que essa 

ligação é mais forte que a interação que ocorre entre Fe(II)-(PF6)-. 

No modo íon positivo, os cátions [M-2HPF6]2+ são detectados nos espectros 

ESI-MS como conjuntos de íons isotopoméricos duplamente carregados, cuja 

abundância isotópica de íons e distribuição da relação m/z comparados aos 

espectros simulados revelam uma excelente correlação. O padrão isotópico 

observado resulta, em parte, da presença dos quatro isótopos do ferro. A ocorrência 

natural dos isótopos é apresentada em parênteses: 54Fe (5,82%), 56Fe (91,8%), 57Fe 

(2,09%) e 58Fe (0,28%). 
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Figura 16: Espectro ESI-MS do complexo [Fe(titpy)2](PF6)2 solubilizado em MeCN:H2O 

(90:10). Os gráficos internos mostram as expansões dos conjuntos de picos isotópicos ESI-

MS centrados em m/z 343,05 e o espectro teórico calculado para (C38H24N6S2Fe)+2 (barras 

vermelhas). Em m/z 831,04 e o espectro teórico calculado para (C38H25N6S2PF6Fe)+ (barras 

vermelhas). 

 

 

 

Figura 17: Espectro ESI-MS do complexo [Fe(phtpy)2](PF6)2 solubilizado em MeOH. O 

gráfico interno mostra a expansão do conjunto de picos isotópicos ESI-MS centrados em 

m/z 337,09 e o espectro teórico calculado para (C42H28N6Fe)+2 (barras vermelhas). 
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Figura 18: Espectro ESI-MS do complexo [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 solubilizado em 

MeOH:MeCN(80:20). O gráfico interno mostra a expansão do conjunto de picos isotópicos 

ESI-MS centrados em m/z 416,01 e o espectro teórico calculado para (C42H26N6Br2Fe)+2 

(barras vermelhas). 

 

4.2. Ressonância Magnética Nuclear 

 

Os espectros de 1H-RMN de ligantes terpiridínicos e dos relativos bis-

complexos mostram alterações características no deslocamento químico dos prótons 

6 e 3’. A causa deste comportamento é inerente à configuração do complexo, em 

que os ligantes estão perpendiculares entre si; por isso, os prótons 6 no complexo 

estão localizados acima do plano do anel aromático do ligante adjacente, causando 

alteração no deslocamento químico destes prótons para campo mais alto32 (figura 

19 (a)). Na estrutura cristalina dos ligantes livres os átomos de nitrogênio encontram-

se em conformação trans-trans, mas na formação do complexo, para a coordenação 

do íon metálico aos átomos de nitrogênio, ocorre a mudança da conformação desses 

átomos para cis-cis, causando a alteração do deslocamento químico do próton 3’ 

para campo mais baixo (figura 19 (b) e (c)). Os sinais para os outros prótons 

mostram alterações menos drásticas quando comparados aos ligantes livres. Apesar 
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da influência da ligação metal-ligante e do ambiente químico também serem 

diferentes33 (figura 19). 

 

  

(a) (b) (c) 

Figura 19: Ilustração da mudança de ambiente químico dos prótons 6 e ‘3 no ligante 

terpiridínico livre e com a formação do complexo. (a) próton 6 localizados acima do plano do 

anel aromático do ligante adjacente; (b) conformação apresentada pelo ligante terpiridínico 

livre, próton 3’ tem como vizinho N; (c) com a formação do complexo próton 3’ tem como 

vizinho próton 3. 

 

As figuras 20, 21 e 22 mostram os espectros de RMN e dos ligantes livres e 

dos complexos [Fe(R-tpy)2](PF6)2. A atribuição dos deslocamentos químicos dos 

prótons foi realizada através de comparação com complexos análogos33,147,148,150,168 

e com base nos experimentos de correlações homonuclear (1H-1H COSY, mostrados 

nas figuras 20, 21 e 22 ). Os valores dos deslocamentos químicos são 

apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 Os deslocamentos químicos foram expressos em 

δ(ppm) com referência ao TMS e os padrões de acoplamento são definidos por: s 

(singleto), d (dubleto), t (tripleto), m (multipleto) e dd (duplo dubleto). 
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Figura 20: (a) Espectro de 1H – RMN da 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina em CDCl3; (b) 

Espectro de 1H – RMN e 1H-1H COSY [Fe(titpy)2](PF6)2 em CD3CN. 
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Tabela 1: Valores dos deslocamentos químicos do ligante 4’-(3-tienil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina 

livre e do complexo [Fe(titpy)2](PF6)2 obtidos em soluções de CDCl3 e CD3CN 

respectivamente. 

Próton 
Ligante livre Complexo 

titpy [Fe(titpy)2]2+ 
6 8,73 (d, 2H) 7,19 (d, 4H) 
5 7,36 (m, 2H) 7,08 (m, 4H) 
4 7,88 (t, 2H) 7,91 (t, 4H) 
3 8,66 (d, 2H) 8,61 (d, 4H) 
3’ 8,71 (s, 2H) 9,17 (s, 4H) 
2S 7,94 (dd, 1H) 8,57 (dd, 2H) 
4S 7,71 (dd, 1H) 8,13 (dd, 2H) 
5S 7,46 (m, 1H) 7,85 (m, 2H) 
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Figura 21: (a) Espectro de 1H – RMN da 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina em CDCl3; (b) 

Espectro de 1H – RMN e 1H-1H COSY [Fe(phtpy)2](PF6)2 em CD3CN. 
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Tabela 2: Valores dos deslocamentos químicos do ligante 4’-(fenil)- 2,2’:6’,2”-terpiridina livre 

e do complexo [Fe(phtpy)2](PF6)2 obtidos em soluções de CDCl3 e CD3CN respectivamente. 

Próton 
Ligante livre Complexo 

phtpy [Fe(phtpy)2]2+ 
6 8,71 (d, 2H) 7,20 (d, 4H) 
5 7,35 (m, 2H) 7,09 (m, 4H) 
4 7,89 (dd, 2H) 7,91 (t, 4H) 
3 8,66 (d, 2H) 8,62 (d, 4H) 
3’ 8,74 (s, 2H) 9,19 (s, 4H) 
o 7,85 (d, 2H) 8,32 (d, 4H) 
m 7,47 (m, 2H) 7,82 (m, 4H) 
p 7,47 (m,1H) 7,74 (m, 2H) 
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Figura 22: (a) Espectro de 1H – RMN da 4’-(4-bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-terpiridina em CDCl3; 

(b) Espectro de 1H – RMN e 1H-1H COSY [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 em CD3CN. 
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Tabela 3: Valores dos deslocamentos químicos do ligante 4’-(4-bromo-fenil)-2,2’:6’,2”-

terpiridina livre e do complexo [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 obtidos em soluções de CDCl3 e CD3CN 

respectivamente. 

Próton 
Ligante livre Complexo 

Br-phtpy [Fe(Br-phtpy)2]2+ 
6 8,75 (d, 2H) 7,17 (d, 4H) 
5 7,38(m, 2H) 7,08 (t, 4H) 
4 7,91 (t, 2H) 7,91 (t, 4H) 
3 8,68 (d,2H) 8,60 (d, 4H) 
3’ 8,73 (s, 2H) 9,16 (s, 4H) 
o 7,80 (d, 2H) 8,23 (d, 4H) 
m 7,65 (d, 2H) 7,99 (d, 4H) 

 

Comparando os valores dos deslocamentos químicos do ligante terpiridínico 

sem funcionalização com os dos ligantes substituídos (tabela 4), observa-se uma 

mudança bastante significativa nos valores de δ do próton 3’, que é deslocado (~0,3 

ppm) para campo baixo. Esta diferença pode ser atribuída à combinação dos efeitos 

indutivos e anisotrópicos da nuvem π dos anéis substituintes na posição 4’. 

 

Tabela 4: Deslocamento químico dos prótons dos ligantes terpiridínicos livres. 

Próton tpy titpy phtpy Br-phtpy 
6 8,70* 8,73 8,71 8,75 
5 7,34* 7,36 7,35 7,38 
4 7,86* 7,88 7,89 7,91 
3 8,63* 8,66 8,66 8,68 
3’ 8,46* 8,71 8,74 8,73 

* Valores retirados da referência 160. 

 

Com os valores dos deslocamentos químicos dos prótons dos ligantes livres e 

dos complexos, pode-se calcular o valor do deslocamento de coordenação (Δδ = 
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δ(complexo, CD3CN) - δ(ligante, CD3Cl)) e comparar os efeitos da coordenação dos 

ligantes com grupos substituintes (ti, ph e Br-ph) na posição 4’ com o ligante 

terpiridínico não funcionalizado. O uso do Δδ é mais seguro para esse tipo de 

comparação do que a comparação direta do deslocamento químico. A tabela 5 

apresenta os valores dos deslocamentos de coordenação dos complexos [Fe(R-

tpy)2]2+ e do [Fe(R-tpy)2]2+. 

 

Tabela 5: Deslocamento de coordenação: Δδ = δ(complexo, CD3CN) - δ(ligante, CD3Cl) 

Δδ 
δcomplexo - δligante 

tpy titpy phtpy Br-phtpy 

 -1,64* -1,54 -1,51 -1,58 
5 -0,28* -0,28 -0,26 -0,30 
4 0,02* 0,03 0,02 0,00 
3 -0,17* -0,05 -0,04 -0,08 
3’ 0,45* 0,46 0,45 0,43 

* Valores retirados da referência 160. 

 

A similaridade no comportamento dos quatro ligantes frente à coordenação ao 

centro metálico é marcante. Os anéis distais de cada ligante estão claramente em 

ambiente químico bastante similar ao do [Fe(tpy)2]2+ com diferenças nos valores de 

Δδ insignificantes. É particularmente interessante que os Δδ H3’ desses quatro 

complexos são similares. Isto sugere fortemente que as mudanças eletrônicas que 

ocorrem com o ligante durante a coordenação com o metal são semelhantes em 

todos, o que indica que não há mudanças significativas na configuração do anel 

piridínico central dos ligantes não coordenados e na configuração adotada para a 

coordenação160. Além disso, esta coerência nos valores Δδ H3’ sugere que o ângulo 

interplanar entre os anéis aromáticos substituintes e o anel piridínico central é similar 

para os três complexos com ligantes funcionalizados33. 
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4.3 Espectroscopia vibracional 

 

Espectros na região do infravermelho 

 

Os espectros experimentais dos complexos [Fe(titpy)2](PF6)2; 

[Fe(phtpy)2](PF6)2.e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 na região do infravermelho são mostrados 

na figura 23 Além de três anéis piridínicos em cada ligante, dois ligantes 

apresentam grupamento fenil como grupo substituinte na posição 4’ da piridina 

central e o outro ligante apresenta grupamento tienil. Devido à grande mistura dos 

modos vibracionais dos anéis aromáticos dos ligantes os espectros revelam uma 

complexa composição das bandas vibracionais. 

 

 

Figura 23: Espectros na região do infravermelho dos complexos (A): [Fe(titpy)2](PF6)2; (B): 

[Fe(phtpy)2](PF6)2.e (C): [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 dispersos em KBr. 
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A atribuição dos espectros foi realizada por tentativa, uma vez que são 

encontrados poucos trabalhos que relatam atribuições claras e consistentes deste 

tipo de complexo169,170,171.  

Os espectros apresentam bandas características de estiramentos CH na 

região 3100 e 1700 cm-1. Na região de 1650 a 1500 cm-1 observam-se estiramentos 

CC dos anéis aromáticos. De 1500 a 1000 cm-1 as bandas são atribuídas aos 

estiramentos CC e CN dos anéis aromáticos que podem interagir com as 

deformações angulares no plano dos CH. Na região de 1000 a 750 cm-1 observa-se 

a interação de estiramentos CC e CN com as deformações angulares fora do plano 

dos CH. Na região abaixo de 750 cm-1 são observadas as deformações angulares 

dos anéis (CCC ou CCN) no plano e fora do plano. 

Em geral as bandas em alta freqüência não são sensíveis aos metais uma 

vez que elas são originadas pelos heterociclos ou anéis aromáticos dos ligantes. Na 

formação de complexos com piridinas, as vibrações das piridinas na região de alta 

freqüência não apresentam alterações apreciáveis, entretanto a deformação do anel 

no plano em 604 cm-1 e a deformação do anel fora do plano em 405 cm-1 são 

deslocadas para freqüências mais altas. A banda ν(MN) aparece em região de baixa 

freqüência 300-390 cm-1, por isso a banda ν(FeN) não é observada nos espectros 

aqui apresentados172. 

A figura 24 mostra um esquema da estrutura dos complexos [Fe(R-

tpy)2](PF6)2 e a nomenclatura utilizada na tabela de atribuição dos espectros (tabela 

6). 
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Figura 24: Esquema da estrutura do complexo [Fe(R-tpy)2](PF6)2 e nomenclatura utilizada 

na tabela de atribuição dos espectros na região do infravermelho.  

 

As bandas características de compostos piridínicos são aproximadamente 

iguais às bandas de benzenos substituídos. Desta forma, foram utilizados para a 

atribuição das bandas dos ligantes os valores das freqüências do benzeno orto 

substituído para o caso das piridinas distais do ligante, e valores do anel benzênico 

1,2,3,5 tetra substituído para a piridina central. Além disto, para o ligante com o 

substituinte tienil foram utilizados os valores de freqüências tabeladas para 

heteroaromáticos de cinco membros substituídos na posição 3. Para o ligante 

substituído com o grupamento fenil foram utilizados os valores do benzeno mono 

substituído e para o ligante substituído com o grupo bromofenil os valores tabelados 

do benzeno para substituídos e brometos arílicos173. 
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Tabela 6: Atribuição tentativa dos espectros na região do infravermelho dos complexos 

[Fe(titpy)2](PF6)2; [Fe(phtpy)2](PF6)2.e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2. 

Intensidade das bandas: w = fraca, m = media, s = forte. Modos: ν = estiramento, δi.p. = 

deformação angular no plano, δo.p. = deformação angular fora do plano. 

[Fe(titpy)2](PF6)2 [Fe(phtpy)2](PF6)2 [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 

3435 m KBr 3435 m KBr 3444 m KBr 

3114 m ν(CH) 3110 m ν(CH) 3109 w ν(CH) 

1683 w δo.p.(CH)pyc 1683 w δo.p.(CH)pyc 1700 w δo.p.(CH)pyc 

1652 m ν(CN) 1652 m ν(CN) 1657 w ν(CN) 

1616 m ν(CC) 1614 s ν(CC) 1614 m ν(CC) 

  1589 w ν(CC)Brph 

  1573 w ν(CC)tpy 

1558 m ν(CC)tpy 1560 w ν(CC)  

1544 w ν(CC)ti   

1541 w ν(CC)ti+ δi.p.(CH) 1541 m ν(CC)ph + δi.p.(CH)  

  1537 w ν(CC)Brph + δi.p.(CH)

1521 m ν(CC)ti   

1506 w ν(CC) 1506 w ν(CC) 1511 m ν(CC) 

1487 w ν(CC)tpy + δi.p.(CH) 1485 m ν(CC) + δi.p.(CH) 1484 m ν(CC)Brph + δi.p.(CH)
1471 m ν(CC, CN) + 

δi.p.(CH) 
1469 m ν(CC, CN) + 

δi.p.(CH) 
1469 m ν(CC, CN) + 

δi.p.(CH) 

 1450 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1455 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1436 m ν(CC, CS)ti + 
δi.p.(CH)   

  1433 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

 1421 s ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH)  

  1415 m ν(CC)Brph+ δi.p.(CH) 

  1392 w ν(CC)Brph + δi.p.(CH)
1384 m ν(CC,CN) + 

δi.p.(CH) 
1384 w ν( CC,CN) + 

δi.p.(CH) 
1383 m ν( CC,CN) + 

δi.p.(CH) 
1371 m ν(CC, CS)ti + 

δi.p.(CH)   
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1305 w δi.p(CH) 1305 w δi.p(CH) 1305 w δi.p(CH) 
1286 w ν(CC, CN) + 

δi.p(CH) 
1286 w ν(CC, CN) + 

δi.p(CH) 
1286 w ν(CC, CN) + 

δi.p(CH) 

 1265 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH)  

1247 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

1245 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

1246 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

1213 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH)   

  1201 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

 1193 w ν (CC) 1193 w ν (CC) 
1162 w ν (CC, CN) + 

δi.p(CH) 
1162 w ν (CC, CN) + 

δi.p(CH) 
1160 w ν (CC, CN) + 

δi.p(CH) 

  1123 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

 1083 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH)  

  1078 w ν (CBr) 
1056 w ν (CC, CN) + 

δi.p(CH) 
1056 w ν (CC, CN) + 

δi.p(CH) 1055 w ν (CBr) 

1031 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

1035 m ν (CC, CN) + 
δi.p(CH)  

  1027 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

  1006 w ν (CC, CN) + 
δi.p(CH) 

 1000 w ν (CC, CN)  

995 w δo.p(CC,CH)   

 968 w δo.p(CC, CH)pyd  

921 w δo.p(CC, CH)   

842 s (PF6
-) 842 s (PF6

-) 844 s (PF6
-) 

786 s δo.p(CC, CH) 790 s δo.p(CC, CH) 789 m δo.p (CC, CH) 

 765 s δo.p(CC, CH)  

754 m δo.p(CC, CH)  755 w δo.p(CC, CH) 

732 w δi.p(py) 734 m δi.p(ph, py) 733 w δi.p.(Brph, py) 

  712 w δi.p.(Brph, py) 

702 w δi.p(ti) 698 m δi.p(ph) 702 w δi.p.(Brph) 

  675 w δi.p(py) 
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667 w δi.p(py)  668 w δi.p(Brph) 

655 w δi.p.(pyd) 655 w δi.p(pyd) 655 w δi.p.(pyd) 

646 w δi.p.(pyc)   

 634 w δi.p(py, ph)  

619 w δi.p(py, ti)  617 w δi.p(py, Brph) 

601 w δo.p(py, ti)   

 594 w δi.p(py, ph)  

557 s (PF6
-) 557 s (PF6

-) 558 s (PF6
-) 

  529 w δo.p(pyd) 

509 w δi.p(py) 505 m δi.p(py) 509 w δi.p(py) 

460 w δo.p(pyd) 460 m δo.p(pyd) 460 w δo.p(pyd) 
 

Os espectros Raman serão apresentados e discutidos na seguinte, seção 4.8, 

juntamente com os espectros SERS dos compósitos com nanopartículas de ouro. 

 

4.4 Análise Termogravimétrica 

 

Apesar de milhares de complexos com terpiridinas já terem sido estudados, 

poucos dados sobre estabilidade térmica desses complexos são achados na 

literatura. Entretanto, Schubert et al.174 realizaram um estudo sistemático de 

complexos com alguns metais de transição e o ligante 5,5’’-dimetil-2,2’:6’,2’’-

terpiridina. Neste estudo primeiramente é comparada a estabilidade térmica da 

2,2’:6’,2’’-terpiridina disponível comercialmente com a 5,5’’-dimetil-2,2’:6’,2’’-

terpiridina. A introdução de grupos substituintes metil na posição 5 das piridinas 

distais aumenta a estabilidade térmica do ligante (perda de massa de 5% - 225 ºC 

comparada a 245 ºC). Na segunda parte do estudo foi investigada a estabilidade 

térmica dos complexos de Mn(II), Hg(II), Co(II) e Zn(II) com o ligante 5,5’’-dimetil-
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2,2’:6’,2’’-terpiridina. O resultado das análises térmicas revelou que o íon metálico 

usado influencia significativamente a estabilidade dos complexos. O complexo com 

Mn(II) apresentou perda de massa significativa em 315 ºC enquanto o complexo com 

Zn(II) permanece estável em temperaturas acima de 390 ºC e os complexos de 

Co(II) e Hg(II) se decompõem a 371 ºC e 336 ºC respectivamente. 

A tabela 7 apresenta os valores da perda de massa e temperatura dos 

complexos de ferro aqui sintetizados. 

 

Tabela 7: Temperatura e (porcentagem de perda de massa) dos complexos obtidos por 

meio da análise termogravimétrica dos complexos. 

Complexo Perda de massa máxima Perda de massa final 
[Fe(titpy)2](PF6)2 382,3 ºC (45,1%) 700 ºC (73,3%) 

[Fe(phtpy)2](PF6)2 376,5 ºC (46,6%) 700 ºC (70,5%) 
[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 385,2 ºC (39,6%) 700 ºC (63,7%) 

 

A figura 25 apresenta os termogramas dos três complexos. Como o íon 

metálico nos três complexos é o mesmo, a variação da estabilidade térmica desses 

complexos só pode ser relacionada aos grupos substituintes dos ligantes. 

Comparando os complexos [Fe(phtpy)2](PF6)2 e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 observa-se o 

aumento na estabilidade térmica do composto bromado comparado ao 

[Fe(phtpy)2](PF6)2. O complexo [Fe(titpy)2](PF6)2 apresenta a temperatura de perda 

de massa máxima intermediária aos complexos fenil substituídos. 
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Figura 25: Análise termogravimétrica dos complexos realizada em cadinho de Pt, sob 

atmosfera dinâmica de N2 (50 mL min-1), com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 (A): 

[Fe(titpy)2](PF6)2, (B): [Fe(phtpy)2](PF6)2, e (C): [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2. 

 

Com base na perda de massa não foi possível propor a natureza exata do 

produto da decomposição dos complexos. Entretanto, acredita-se que a massa final 

após a temperatura de 700 ºC ser atingida em atmosfera de nitrogênio: 

[Fe(titpy)2](PF6)2 (26,7%), [Fe(phtpy)2](PF6)2 (29,5%) e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 (36,3%) 

é constituída por ferro e carbono175. 

Desta pequena série de complexos estudados, pode-se inferir que a presença 

dos átomos de enxofre e bromo nos grupos substituintes dos ligantes aumenta a 

estabilidade térmica dos complexos. 
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4.5 Espectroscopia eletrônica 

 

Foram obtidos vários espectros UV-Vís dos complexos em acetonitrila em 

diferentes concentrações. Um espectro de cada complexo em uma determinada 

concentração e sua deconvolução é mostrado na figura 26. 

 

Figura 26: Espectros eletrônicos dos complexos (A): [Fe(titpy)2](PF6)2, 2,05 x 10-5 mol.L-1; 

(B): [Fe(phtpy)2](PF6)2, 1,30 x 10-5 mol.L-1.e (C): [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2, 1,23 x 10-5 mol.L-1 em 

acetonitrila. Onde TCML = transferência de carga metal ligante, TIM = transição interna do 

metal e TIL = transferência interna do ligante. 

 

Os três complexos apresentam bandas intensas na região do UV 

características de transição interna do ligante (TIL) e atribuídas a transições pπ→pπ* 

dos ligantes terpiridínicos. A deconvolução dos espectros mostra que um conjunto 
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de cinco transições é responsável pela aparência alargada e assimétrica do espectro 

nesta região. Em comprimento de onda próximo a 360 nm observa-se uma banda 

com intensidade bastante baixa característica de complexos [Fe(tpy)2]2+ atribuída a 

transições dπ→dπ* do metal32 Uma banda característica de transferência de carga 

metal ligante Fe(dπ)→ tpy(pπ*) é observada na região do visível. Esta banda é 

responsável pela intensa coloração púrpura observada nos complexos [Fe(tpy)2]2+. 

Estas atribuições estão de acordo com o espectro eletrônico do complexo 

[Fe(tpy)2]2+ descrito na literatura32,176. A figura 27 mostra o espectro eletrônico do 

complexo [Fe(tpy)2](PF6)2 e a tabela 8 apresenta os dados dos espectros dos 

complexos funcionalizados e do [Fe(tpy)2](PF6)2 para discussão. 

 

 

Figura 27: Espectro eletrônico do complexo [Fe(tpy)2](PF6)2, 5,0 x 10-5 mol.L-1 em 

acetonitrila. Adaptado da referência 176. 

 

Foram selecionados os comprimentos de onda das bandas com máximo de 

absorção de cada complexo funcionalizado e foram traçados gráficos de 

absorbância versus concentração das soluções, fixando um dos comprimentos de 

onda previamente selecionados. Desta correlação foram obtidas retas que 
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relacionadas com a Lei de Lambert-Beer geraram os valores de ε , absortividade 

molar (tabela 8). 

cLI
IA ..log

0
10 ε=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−=   

 
onde, A é a absorbância medida, I0 é a intensidade da luz incidente em um 

dado comprimento de onda, I é a intensidade transmitida pela amostra, L é o 

caminho óptico percorrido pela amostra (distância que a luz percorreu por ela), ε  é a 

absortividade molar (a qual varia de substância para substância), e c é a 

concentração da substância. 

As obtenção de retas nas correlações entre absorbância e concentração das 

soluções em que os espectros foram adquiridos também indicam a ausência de 

associação inter-molecular na faixa de concentração empregada. Esse tipo de 

interação é freqüentemente observado em complexos com grupos aromáticos livres. 

 

Tabela 8: Comprimentos de onda e intensidades das bandas com máximo de absorção dos 

complexos funcionalizados e do complexo [Fe(tpy)2]2+. 

Complexo  λ, nm (ε, 104 mol-1. L. cm-1) 
[Fe(tpy)2]2+ 280(3,4)* - 318(5,2)* - 551(1,2)*
[Fe(titpy)2](PF6)2 285(6,6) 309(4,9) 320(5,3) 359(1,1) 570(2,2) 
[Fe(phtpy)2](PF6)2 285(9,8) - 322(5,9) 360(0,89) 566(2,8) 
[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 286(6,3) 304(4,8) 320(4,7) 360(0,77) 568(2,1) 

* Valores retirados da referência 177 

 

Observa-se o deslocamento das bandas de TCML dos complexos com 

ligantes funcionalizados para maiores comprimentos de onda, menores energias na 

ordem: [Fe(titpy)2](PF6)2 < [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 < [Fe(phtpy)2](PF6)2 < [Fe(tpy)2]2+. 

Deslocamento batocrômico da banda de TCML indica aumento de estabilidade178 
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portanto tal mudança observada na série dos complexos estudados, todos com 

estado de oxidação 2+, pode ser atribuída à adição do grupo substituinte na posição 

para da 2,2’:6’,2”-terpiridina. Ou seja, os complexos com ligantes funcionalizados 

apresentam maior estabilidade que o [Fe(tpy)2]2+ na ordem: [Fe(titpy)2](PF6)2 > 

[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 > [Fe(phtpy)2](PF6)2> [Fe(tpy)2]2+. 

 

4.6 Cálculos teóricos 

 

O método semi-empírico PM3157 foi escolhido para realizar o estudo teórico 

dos complexos. Este método é bem parametrizado para moléculas orgânicas e 

também oferece suporte para alguns metais de transição, dentre eles o ferro. 

Geralmente, este método fornece resultados simples, porém satisfatórios, para o 

cálculo de geometria de equilíbrio de moléculas que apresentam esses elementos. 

Entre os métodos de cálculo quânticos o semi-empírico é o que tem custo 

computacional mais baixo e o tempo de cálculo é reduzido. 

A Figura 28 mostra a geometria otimizada dos complexos [Fe(R-tpy)2]+2 (R= 

H, ti, ph ou Br-ph) pelo método PM3 utilizando o programa HyperChemTMversão 

7.5156. Todas as moléculas analisadas não apresentaram freqüência 

imaginária após análise vibracional, caracterizando as estruturas obtidas 

como mínimos de energia. 
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(A-1) 
 

(A-2) 

(B-1) 
 

(B-2) 

(C-1) 
 

(C-2) 

(D-1) (D-2) 

Figura 28: Vista frontal (1) e lateral (2) da geometria otimizada dos complexos 

(A).[Fe(tpy)2]2+, (B) [Fe(titpy)2]+2, (C) [Fe(phtpy)2]+2 e (D) [Fe(Br-phtpy)2]+2. 
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A Figura 28 mostra os cátions [Fe(R-tpy)2]2+ com o átomo de ferro(II) 

coordenado a dois ligantes terpiridínicos tridentados formando um arranjo octaédrico 

distorcido. Os nitrogênios piridínicos dos ligantes apresentam configuração mer. 

Cada ligante apresenta os três anéis piridínicos coplanares ao anel substituinte na 

posição 4’ e as terpiridinas estão perpendiculares entre si. A unidade genérica 

[M(tpy)2] possui simetria ideal D2d 35. As simetrias determinadas pelos cálculos foram 

D2d para o [Fe(tpy)2]2+, D2 para os [Fe(phtpy)2]2+ e [Fe(Br-phtpy)2]2+ e C2 para o 

complexo [Fe(titpy)2]2+. 

Os principais comprimentos de ligação e ângulos dos três complexos 

calculados são apresentados na tabela 9. Os dados cristalográficos do complexo 

[Fe(tpy)2].(ClO4)2.H2O descritos na literatura179 também são apresentados para 

compreensão da esfera de coordenação do íon metálico. 

 

Tabela 9: Comprimentos de ligação (Å) e ângulos (º) característicos dos complexos 

calculados [Fe(R-tpy)2]2+, (R= H, ti, ph e Br-ph) e dados cristalográficos do complexo 

[Fe(tpy)2].(ClO4)2.H2O179. 

* Valores retirados da referência 179. 

 

Os cálculos de otimização da geometria dos quatro complexos apresentaram 

resultados estruturais bastante semelhantes entre si e aos dados cristalográficos do 

complexo [Fe(tpy)2].(ClO4)2.H2O. O comprimento de ligação Fe-Ncentral é menor que 

 [Fe(tpy)2]2+ [Fe(titpy)2]2+ [Fe(phtpy)2]2+ [Fe(Br-phtpy)2]2+

Fe-Ncentral 1,88 (1,89*) 1,88 1,88 1,88 
Fe-Ndistal 1,91 (1,98*)179 1,91 1,91 1,91 
C-Ncentral-C 122.5 (121,5*) 122,6 122,4 122,4 
C-Ndistal-C 118,8 (118,9*) 118,8 118,8 118,8 
Ndistal-Fe-Ndistal 165,1 (161,1*) 165,1 165,0 164,9 
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Fe-Ndistal apontando uma distorção tetragonal. Esta compressão axial foi prevista por 

Figgins e Busch180 e baseada na orientação dos orbitais e na sobreposição dos 

mesmos. A coordenação meridional das terpiridinas planares restringe a 

sobreposição dos orbitais t2g do metal com os orbitais π* dos anéis piridínicos. Se 

definirmos o eixo z contendo os dois átomos de nitrogênio centrais, então o plano xy 

é definido pelos 4 átomos de nitrogênio distais. Apenas um dos orbitais t2g (o dxy) 

pode se sobrepor com os orbitais π* dos grupos distais. Cada um dos orbitais t2g 

restantes está posicionado favoravelmente para se sobrepor com os orbitais π* das 

duas piridinas centrais. Desta forma é previsto que para sistemas d6 a ordem de 

ligação máxima Metal-Ndistal é 1,25 e Metal-Ncentral é 2,00.  

A distorção dos anéis piridínicos é evidenciada pela diferença nos valores dos 

ângulos C-Ndistal-C e C-Ncentral-C. O ângulo C-Ncentral-C apresenta valores maiores 

causados pela proximidade do Ncentral ao átomo de ferro. Não há propensão de o 

átomo Ncentral ser forçado para fora do plano do anel piridínico, desta forma a 

distorção é um deslocamento do Ncentral em direção ao centro do anel de seis 

membros. Distorções similares foram observadas na estrutura do complexo 

[Co(tpy)2](Cl)3 e aparecem regularmente em complexos terpiridínicos181. 

Os valores dos ângulos Ndistal-Fe-Ndistal mostra que o arranjo está 

consideravelmente distorcido da geometria octaédrica.  

Os cálculos foram obtidos considerando a molécula no vácuo e a 

compactação estrutural não é observada. Mesmo assim, os resultados apresentados 

estão condizentes com os dados da estrutura cristalina do complexo 

[Fe(tpy)2].(ClO4)2.H2O. Isto mostra que o método escolhido apesar de simples, foi 

adequado para o estudo das características estruturais dos complexos. 
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O cálculo dos orbitais moleculares dos quatro complexos foi realizado pelo 

método ZINDO/S158. O método ZINDO/S é parametrizado para reproduzir transições 

que ocorrem no espectro UV-Vísível. Este método não disponibiliza parâmetros para 

átomos de bromo, por isso o cálculo para o complexo [Fe(Brph-tpy2)]2+ foi realizado 

utilizando os parâmetros disponíveis para o átomo de cloro. O ideal seria coletar 

dados da literatura de compostos bromados, gerar os parâmetros necessários para o 

cálculo (parâmetros de ligação dos orbitais s, p e d, exponenciais de Slater, 

potenciais de ionização dos orbitais, energia eletrônica do átomo isolado, calor de 

formação do átomo livre, parâmetros de Slater-Condon, integrais de Coulomb, etc) e 

introduzi-los ao programa. Entretanto, a parametrização de um átomo não é trivial. 

Porém, acredita-se que os resultados dos cálculos realizados com os parâmetros do 

átomo de cloro se aproximaram e deram uma idéia dos resultados que seriam 

obtidos caso o programa disponibilizasse parâmetros para átomo de bromo Isto 

devido à semelhança que tais átomos apresentam em suas configurações 

eletrônicas da camada de valência. Uma vez que, para o cálculo das propriedades 

eletrônicas os modelos semi-empíricos consideram apenas os elétrons da camada 

de valência, e os elétrons das camadas internas são considerados como parte de 

um centro congelado. 

A tabela 10, apresenta a simetria, a energia e a composição porcentual dos 

orbitais moleculares dos complexos [Fe(R-tpy2)]2+ (onde R= H, ti, ph, Br-ph). As 

composições porcentuais dos orbitais moleculares foram obtidas através de 

tratamento matemático realizado com os valores dos autovetores gerados pelo 

ZINDO/S. 
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Tabela 10: Simetria, energia e composição porcentual dos orbitais moleculares dos 

complexos [Fe(R-tpy2)]2+ (onde R= H, ti, ph, Br-ph). 

 Composição dos orbitais (%) 
 OM simetria Energia(eV) Fe(II) tpy1 tpy2 

[Fe(tpy)2]2+ 
 85 B1 -13,73 6,99 46,50 46,50 
 86 A2 -13,59 0,00 50,00 50,00 
 87 E -13,05 77,33 12,27 10,38 
 88 E -13,05 77,33 10,38 12,27 

HOMO 89 B1 -12,77 68,02 15,99 15,99 
LUMO 90 E -6,335 3,56 43,81 52,63 

 91 E -6,335 3,56 52,63 43,81 

[Fe(titpy)2]2+ 

 107 A -13,47 6,11 46,94 46,95 
 108 B -13,34 0,17 49,92 49,91 
 109 A -12,80 51,0 24,50 24,49 
 110 B -12,80 50,95 24,52 24,53 
 111 A -12,41 69,10 15,45 15,45 
 112 B -12,23 19,28 40,67 40,06 

HOMO 113 A -12,23 19,32 40,04 40,65 
LUMO 114 B -6,059 3,19 47,20 49,61 

 115 A -6,059 3,19 49,61 47,20 
 116 A -5,717 5,06 47,48 47,45 
 117 B -5,712 0,00 49,99 50,01 
 118 B -5,121 0,03 49,71 50,27 
 119 A -5,120 0,03 50,27 49,71 

[Fe(phtpy) 2]2+ 
 110 B1 -13,31 0.00 49.99 50.00 
 111 A -13,11 0.15 50.42 49.43 
 112 B1 -13,10 0.00 49.51 50.49 
 113 ? -13,09 38,59 17,55 43,86 
 114 ? -13,09 38,59 43,86 17,55 
 115 ? -12,39 68,98 15,51 15,51 
 116 ? -12,36 40,53 21,59 37,88 
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HOMO 117 ? -12,36 40,53 37,88 21,59 
LUMO 118 ? -6,026 3,21 53,30 43,49 

 119 ? -6,026 3,21 43,49 53,30 
 120 ? -5,684 5,07 47,42 47,51 
 121 ? -5,678 0,00 50,05 49,95 
 122 ? -5,089 0,03 67,64 32,33 
 123 ? -5,089 0,03 32,33 67,64 

[Fe(Br-phtpy) 2]2+ 
 115 ? -13,52 5,78 47,11 47,11 
 116 ? -13,40 0,00 50,00 50,00 
 117 ? -13,33 0,28 49,89 49,83 
 118 ? -13,32 0,00 50,00 50,00 
 119 ? -13,04 48,51 7,25 44,24 
 120 ? -13,04 48,51 44,24 7,25 
 121 A -12,46 69,06 15,47 15,47 
 122 B3 -12,35 30,01 25,51 44,41 

HOMO 123 B2 -12,35 30,01 44,41 25,58 
LUMO 124 B2 -6,103 3,23 37,79 58,98 

 125 B3 -6,103 3,23 58,98 37,79 
 126 A -5,755 5,04 47,45 47,51 
 127 B1 -5,750 0,00 50,03 49,97 
 128 B2 -5,165 0,02 38,94 61,04 
 129 B3 -5,165 0,02 61,04 38,94 
 130 B1 -4,989 0,00 50,00 50,00 

 

A Figura 29 mostra a representação gráfica dos orbitais de fronteira dos 

quatro complexos. Esta figura ressalta a maior participação que os orbitais do átomo 

de ferro apresentam na composição do orbital HOMO comparado ao LUMO, como é 

visto numericamente na tabela 10. Observa-se também que nos complexos com 

ligantes substituídos a participação dos ligantes na composição do HOMO é maior 

que no complexo [Fe(tpy)2]2+. O LUMO é composto em sua maior parte pelos orbitais 

dos ligantes (apenas ~3% de contribuição.dos orbitais do átomo de ferro). Além 
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disso, não se observa diferenças consideráveis na formação deste orbital entre os 

complexos com ligantes funcionalizados e o [Fe(tpy)2]2+. Todos os complexos 

apresentam orbitais LUMO formados majoritariamente pelos anéis das terpiridinas. 

Calculando a diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO obteve-se a 

seguinte relação: [Fe(tpy)2]2+ (6,44 eV) > [Fe(phtpy)2]2+ (6,33 eV) > [Fe(Br-phtpy)2]2+ 

(6,25 eV) > [Fe(titpy)2]2+ (6,17 eV). A adição destes grupos substituintes aromáticos 

ao ligante terpiridínico aumenta a conjugação do sistema e causa a diminuição da 

diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO dos complexos. Este resultado 

está de acordo com o observado na espectroscopia eletrônica quanto à estabilidade 

dos complexos, [Fe(titpy)2](PF6)2 > [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 > [Fe(phtpy)2](PF6)2> 

[Fe(tpy)2]2+. 
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(A-1) 
 

(A-2) 

 
(B-1) 

 
(B-2) 

 
(C-1) 

 
(C-2) 

(D-1) (D-2) 

Figura 29: Representação gráfica dos orbitais de fronteira (1) HOMO, (2) LUMO dos 

complexos (A) [Fe(tpy)2]2+, (B) [Fe(titpy)2]+2, (C) [Fe(phtpy)2]+2 e (D) [Fe(Br-phtpy)2]+2. 
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É possível correlacionar os resultados do espectro eletrônico calculado com o 

espectro eletrônico experimental e com isso, fazer a atribuição teórico-experimental 

de cada transição eletrônica calculada com a banda de absorção do espectro 

experimental (tabela 11). Entretanto, transições proibidas eletronicamente, mas 

permitidas vibracionalmente, não aparecem no espectro UV-Vísível calculado pelo 

método ZINDO/S no HyperChemTM. Por isso, as transições d-d internas do metal, 

responsáveis pela banda TIM característica nos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ em 

comprimento de onda próximo a 360 nm não são exibidas na tabela 11. Outra 

particularidade do método ZINDO/S é, como em vários métodos computacionais, 

que as tendências e as diferenças das transições são dadas com maior exatidão do 

que os valores absolutos. O cálculo de vários compostos benzênicos substituídos 

utilizando o ZINDO/S subestima o valor das principais absorções UV em 

aproximadamente 20 nm, mas os valores relativos são bem reproduzidos156. 
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Tabela 11: Comparação teórico-experimental e atribuições das transições eletrônicas dos 

complexos [Fe(R-tpy2)]2+ (onde R= H, ti, ph, Br-ph). 

F.O: Força do Oscilador 

TIL: Transição Interna do Ligante tpy1(π)→tpy2(π*) 

TCML: Transferência de Carga Metal Ligante Fe(dπ)→ tpy(π*) 

 

Da tabela 11 pode-se observar que as transições calculadas na região de 

maior energia aparecem em comprimentos de onda com valores bastante próximos 

das transições observadas experimentalmente. Estas transições em menor 

comprimento de onda são atribuídas a transições interna do ligante (TIL) tpy1(π)→ 

tpy2(π*), pois de acordo com os cálculos, os orbitais envolvidos nestas transições 

são constituídos predominantemente pelos ligantes (tabela 10). 

λexp.(nm) λcalc.(nm) F.O. log ε Atribuição 
[Fe(tpy)2]2+ 

280 265,6 0,074 4,64 86→91 (TIL), 85→90 (TIL) 
318 324,4 0,272 4,71 86→90 (TIL), 85→91 (TIL) 
551 451,9 0,019 4,53 88→91 (TCML), 87→90 (TCML) 

[Fe(phtpy)2]2+ 

285 280,2 0,105 4,99 112→119 (TIL), 111→118 (TIL) 
322 316,9 0,098 4,76 115→123 (TCML), 110→118 (TIL) 
566 482,7 0,012 4,45 115→119 (TCML) 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ 
286 287,6 0,164 4,80 122→130 (TIL) 
304 299,5 0,006 4,68 123→129 (TIL), 121→130 (TCML) 
320 316,8 0,097 4,67 121→129 (TCML), 115→125 (TIL) 
568 482,7 0,013 4,33 121→125 (TCML), 121→124 (TCML)

[Fe(titpy)2]2+ 

285 270,8 0,031 4,82 108→117 (TIL), 107→116 (TIL) 
309 302,2 0,096 4,69 112→119 (TIL), 110→119 (TCML) 
320 335,7 0,011 4,72 113→115 (TIL), 112→114 (TIL) 
570 483,6 0,012 4,34 111→115 (TCML) 
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A banda em comprimento de onda igual a 318 nm do complexo [Fe(tpy)2]2+ é 

a atribuída a uma transição interna do ligante (TIL) tpy1(π)→ tpy2(π*). Porém, as 

bandas em comprimentos de onda na faixa dos 300 nm dos complexos com ligantes 

funcionalizados são atribuídas à transição interna do ligante (TIL) tpy1(π)→ tpy2(π*) e 

a transferência de carga metal ligante (TCML) Fe(dπ)→ tpy(π*). Entretanto, como 

nesta região do espectro tanto os compostos orgânicos quanto os inorgânicos 

absorvem, é difícil fazer a atribuição destas bandas. 

As bandas em 551, 566, 568 e 570 nm são atribuídas à transferência de 

carga metal ligante (TCML), essas transições eletrônicas ocorrem de orbitais 

moleculares que apresentam maior contribuição porcentual do ferro para orbitais 

com maior contribuição porcentual dos ligantes. Observa-se um grande erro no valor 

do comprimento de onda das bandas em mais baixa energia, isto se deve à 

complexidade do cálculo e a grande mistura de transições eletrônicas que pode 

existir nesta região. Este resultado com grande diferença nos valores calculados e 

experimentais para transições na região de mais baixa energia, comprimento de 

onda mais elevado, pode ser justificado pela simplicidade do método utilizado para o 

cálculo. Entre os modelos semi-empíricos, o método PM3 fornece resultados 

satisfatórios nos cálculos das geometrias de equilíbrio para compostos inorgânicos 

envolvendo metais de transição. Porém, para o cálculo das propriedades eletrônicas 

os modelos semi-empíricos deixam a desejar, pois apenas os elétrons da camada de 

valência são tratados, e os elétrons das camadas internas são considerados como 

parte de um centro congelado. 
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4.7 Eletroquímica 

 

Voltametria cíclica 

 

O voltamograma cíclico da solução do complexo [Fe(titpy)2] (PF6)2, com 

concentração igual a 1,25 x 10-3 mol.L-1 em eletrólito suporte TEAClO4, foi obtido à 

velocidade de varredura 100 mV.s-1, com potencial inicial em 0 V varrendo no 

sentido catódico até -1,4 V, e no sentido anódico até 1,6 V (Figura 30). Observou-se 

a presença de uma onda reversível referente ao processo de oxidação Fe2+/3+ com 

E1/2= +1,25V e dois processos, também reversíveis, referentes à redução dos 

ligantes [titpy1]-1/0 com E1/2= -1,01V e [titpy2]-1/0 com E1/2= -1,16V. Para uma melhor 

resolução dos processos também foi realizada a voltametria de pulso diferencial 

(VPD), a uma velocidade de varredura de 25 mV.s-1, com potenciais de varredura 

iguais aos empregados na voltametria cíclica porém com sentido de varredura 

anódico. 
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Figura 30: Voltamograma cíclico (varredura no sentido catódico a 100 mV.s-1) .e 

voltamograma de pulso diferencial (varredura no sentido anódico a 25 mV.s-1) do complexo 

[Fe(titpy)2](PF6)2.  

 

Foi obtido o voltamograma cíclico do complexo [Fe(phtpy)2](PF6)2 

concentração igual a 2,0 x 10-3 mol.L-1 em eletrólito suporte TEAClO4 com 

velocidade de varredura, igual a 100 mV.s-1. A varredura foi realizada com potencial 

inicial em 0 V seguindo no sentido catódico até -1,25 V, e posteriormente atingindo 

1,75 V. Observou-se a presença de uma onda reversível referente ao par Fe2+/3+ 

com E1/2 = 1,34 V e dois processos reversíveis, referentes à redução dos ligantes 

[phtpy1]-1/0 com E1/2 = -0,95 V e [phtpy2]-1/0 com E1/2 = -1,07 V. Estes processos 

também foram observados através da voltametria de pulso diferencial (VPD) 

empregando velocidade de varredura igual a 50 mV.s-1 no sentido anódico. A figura 

31 apresenta os voltamogramas cíclico e de pulso diferencial do complexo 

[Fe(phtpy)2](PF6)2. 
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Figura 31: Voltamograma cíclico (varredura no sentido catódico a 100 mV.s-1) .e 

voltamograma de pulso diferencial (varredura no sentido anódico a 100 mV.s-1) do complexo 

[Fe(phtpy)2](PF6)2. 

 

A voltametria cíclica e de pulso diferencial do complexo [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 

(Figura 32) foi realizada nas mesmas condições descritas acima para o complexo 

[Fe(phtpy)2](PF6)2. Observou-se a presença de uma onda reversível na região de 

potencial anódico do voltamograma que é atribuída ao par Fe2+/3+ com E1/2 = 1,27 V. 

Na região catódica observou-se a presença de dois processos atribuídos a primeira 

e, a segunda redução dos ligantes terpiridínicos [Br-phtpy1]-1/0 com E1/2 = -0,99 e [Br-

phtpy2]-1/0 com E1/2 = –1,12 V. 



109 
 

 

Figura 32: Voltamograma cíclico (varredura no sentido catódico a 100 mV.s-1) .e 

voltamograma de pulso diferencial (varredura no sentido anódico a 50 mV.s-1) do complexo 

[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2. 

 

A tabela 12 apresenta os potenciais de pico anódico, catódico, meia onda e a 

diferença entre Epa e Epc obtidos nas voltametrias dos três complexos e os valores 

de E1/2 do complexo [Fe(tpy)2]2+ para discussão. 
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Tabela 12: Coleção de dados obtidos da voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial 

dos três complexos. 

 Epa (V vs EPH) Epc (V vs EPH) E1/2 (V vs EPH) Epa-Epc  (mV) 
[Fe(tpy)2]2+ 

[Fe]2+/3+ - - 1,36* - 
[tpy1]-1/0 - - -1,02* - 
[tpy2]-1/0 - - -1,19* - 

[Fe(phtpy)2](PF6)2 
[Fe]2+/3+ 1,37 1,30 1,34 70 
[phtpy1]-1/0 -0,91 -0,98 -0,95 70 
[phtpy2]-1/0 -1,04 -1,10 -1,07 60 

[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 
[Fe]2+/3+ 1,31 1,24 1,27 70 
[Br-phtpy1]-1/0 -0,95 -1,02 -0,99 70 
[Br-phtpy2]-1/0 -1,07 -1,13 -1,12 60 

[Fe(titpy)2](PF6)2 
[Fe]2+/3+ 1,28 1,21 1,25 70 
[titpy1]-1/0 -0,98 -1,04 -1,01 60 
[titpy2]-1/0 -1,12 -1,19 -1,16 70 
* Valores retirados da referência 177 acrescidos de 624 mV para conversão dos potenciais 

para (V vs EPH)182. 

 

Nota-se que a presença de anéis aromáticos como grupos substituintes no 

ligante terpiridínico altera os valores dos potenciais de meia onda dos processos 

redox comparados aos mesmos valores do complexo [Fe(tpy)2]2+. Os complexos 

[Fe(phtpy)2](PF6)2, [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 e [Fe(titpy)2](PF6)2 apresentam potenciais 

mais negativos no processo de oxidação do ferro(II)-ferro(III) (20, 90 e 110 mV 

respectivamente) quando comparados ao [Fe(tpy)2]2+ Isto sugere que estes grupos 

substituintes atuam como doadores de elétrons na posição 4’ da 2,2’:6’,2”-terpiridina. 
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O grupamento fenil se apresenta como um doador de elétrons bastante fraco e os 

grupos Br-fenil e tienil como melhores doadores.  

Os potenciais de meia onda dos processos de redução dos complexos com 

ligantes substituídos apresentam valores mais positivos quando comparados ao do 

complexo [Fe(tpy)2]2+ ([Fe(phtpy)2](PF6)2 120 mV mais positivo que [Fe(tpy)2]2+, 

[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 70 mV e [Fe(titpy)2](PF6)2 30 mV). Isso pode ser explicado em 

termos do aumento da conjugação nos sistemas que apresentam ligantes 

substituídos. A adição de um anel aromático como grupo substituinte na terpiridina 

aumenta o número de conjugações no ligante, com isso a energia dos orbitais LUMO 

dos complexos com grupos substituintes aromáticos é mais baixa que a do complexo 

[Fe(tpy)2]2+ e isso facilita os processos de redução dos complexos com ligantes 

funcionalizados na posição para. Esta predição qualitativa é corroborada com os 

resultados dos cálculos teóricos realizados para os quatro complexos. A diferença de 

energia entre os orbitais de fronteira HOMO e LUMO é: [Fe(tpy)2]2+ 6,44 eV, 

[Fe(phtpy)2]2+ 6,33 eV, [Fe(Br-phtpy)2]2+ 6,25 eV e [Fe(titpy)2]2+ 6,17 eV. Estas 

evidências juntamente com o aumento de estabilidade observado na espectroscopia 

eletrônica, [Fe(titpy)2](PF6)2 >[Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 >[Fe(phtpy)2](PF6)2 >[Fe(tpy)2]2+, 

sugerem que nestes complexos os grupos aromáticos na posição 4’ da 2,2’:6’,2”-

terpiridina estão apresentando um caráter duplo, isto é, aceptores π nos estados de 

oxidação mais baixos e doadores de elétrons nos estados de oxidação mais altos. 

 

Espectroeletroquímica 

 

A espectroeletroquímica combina eletroquímica com espectroscopia, duas 

técnicas complementares bastante poderosas. Utilizando-se espectroeletroquímica 
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pode-se controlar seletivamente o estado de oxidação de uma dada espécie e 

simultaneamente obter informações estruturais e analíticas183. 

A espectroeletroquímica das soluções dos complexos [Fe(titpy)2](PF6)2, 

[Fe(phtpy)2](PF6)2 e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2, em acetonitrila com concentração igual à 

utilizada nos experimentos de voltametria cíclica, foi realizada variando o potencial 

de varredura tanto no sentido de oxidação quanto no de redução. Os três complexos 

apresentaram resultados análogos com seus potenciais de redox e comprimentos de 

onda característicos. Os mesmos fenômenos foram observados para todos 

complexos tanto no sentido de varredura anódico quanto catódico.  

Na oxidação observa-se a mudança no perfil do espectro eletrônico à medida 

que o potencial aplicado se aproxima do valor do potencial de meia onda do 

processo de oxidação do Fe2+/3+ (figuras 32). 

Nota-se que as bandas em 570, 566 e 568 nm atribuídas como bandas de 

transferência de carga do metal ligante (TCML), Fe(dπ)→ tpy(π*), têm suas 

intensidades diminuídas devido à mudança no estado de oxidação do Fe2+ para 

Fe3+. Durante a oxidação dos complexos observou-se também a mudança de 

coloração da solução de púrpura para amarelo184 devido à oxidação do Fe2+/3+. As 

bandas em comprimento de onda 359, 360 e 360 nm características de transferência 

de carga do metal dπ→dπ* tem suas intensidades aumentadas devido ao surgimento 

da espécie do complexo em seu estado de oxidação mais alto, ferro(III). 

As bandas com comprimento de onda menores que 340 nm, atribuídas a TIL 

tpy1(π)→ tpy2(π*) e a TCML Fe(dπ)→ tpy(π*), sentem a oxidação do íon metálico e 

têm suas intensidades diminuídas. No espectro (Figura 33) observa-se a presença 

de três pontos isosbésticos indicando que existem duas espécies em equilíbrio. Uma 

delas é o complexo com o ferro em seu estado de oxidação inicial (Fe2+) e a outra o 
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complexo oxidado (Fe3+). Quando o ferro sofre oxidação a diferença de energia entre 

orbitais HOMO e LUMO diminui. Esta diminuição pode estar ocasionando o pequeno 

deslocamento observado das bandas em 285, 285 e 286 nm para regiões de menor 

energia, comprimentos de onda mais altos, 288, 290 e 290 nm. 

 

 

Figura 33: Mudanças dos espectros eletrônicos dos complexos durante a oxidação. (A) 

[Fe(titpy)2](PF6)2 potencial aplicado = 1,31 V vs EPH, (B) [Fe(phtpy)2](PF6)2 potencial 

aplicado = 1,42 V vs EPH e (C) [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 potencial aplicado = 1,33 V vs EPH. 

 

Variando-se o potencial na faixa onde ocorrem os processos de redução dos 

ligantes terpiridínicos 0,00 V a –1,2 V vs EPH foram observados dois eventos 

distintos (Figura 34 e 35). Na Figura 34 observa-se que as bandas de TCML em 
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570, 566 e 568 nm diminuem de intensidade devido às variações que estão 

ocorrendo nos ligantes. Entretanto, as bandas características de carga do metal não 

apresentam mudanças significativas. As bandas com comprimentos de onda entre 

322 e 304 nm, TIL e TCML apresentam diminuição em aproximadamente metade de 

suas intensidades, esta perda na intensidade é ocasionada pela diminuição de 

espécies tpy0 neutras em solução185. 

As bandas em 285, 286 e 285 nm apresentaram pequena diminuição de 

intensidade, porém, deslocamento hipsocrômico significativo. No caso da redução 

dos ligantes [tpy1]-1/0 o orbital LUMO está recebendo elétrons, isto faz com que a 

repulsão eletrônica do complexo aumente e conseqüentemente a energia das 

transições internas do ligante. Isso explica o deslocamento das bandas 

características TIL para região de mais alta energia e o aparecimento de novas 

bandas de TIL com comprimentos de onda menores que os observados no espectro 

eletrônico. 
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Figura 34: Mudanças dos espectros eletrônicos dos complexos durante a primeira redução 

do ligantes: (A) [Fe(titpy)2](PF6)2 potencial aplicado = -1,03 V vs EPH, (B) [Fe(phtpy)2](PF6)2 

potencial aplicado = -1,03 V vs EPH e (C) [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 potencial aplicado = -1,05 V 

vs EPH. 

 

Na figura 35 observa-se a segunda redução do ligante ou a primeira redução 

do segundo ligante [tpy2]-1/0. Nota-se o aparecimento de uma nova banda de pouca 

intensidade em aproximadamente 450 nm (detalhe na figura inserida), que pode ser 

um indício do surgimento de radicais ânions característicos de ligantes 

polipiridínicos186,187. 



116 
 

 

Figura 35: Mudanças dos espectros eletrônicos dos complexos durante a segunda redução 

do ligantes: (A) [Fe(titpy)2](PF6)2 potencial aplicado = -1,15 V vs EPH, (B) [Fe(phtpy)2](PF6)2 

potencial aplicado = -1,2 V vs EPH e (C) [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 potencial aplicado = -1,2 V vs 

EPH. 

 

4.8 Interação com ciclodextrinas 

 

Para inclusão dos complexos em β-ciclodextrina foi necessário efetuar a troca 

dos contra íons dos complexos [Fe(R-tpy)2](PF6)2, pois com o hexafluorofosfato 

como contra íon estes complexos são insolúveis em água. Com a troca dos contra 

íons por cloretos os complexos [Fe(R-tpy)2]Cl2 são solúveis em água e podem 

interagir com a β-ciclodextrina. 

A figura 36 mostra um esquema ilustrativo da reação de inclusão dos 

complexos em β-ciclodextrina, onde cada grupo substituinte dos ligantes 
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terpiridínicos é incluído em uma β-ciclodextrina, ou seja, um complexo [Fe(R-tpy)2]2+ 

interage com duas β-ciclodextrinas. 

 

 

Figura 36: Esquema ilustrativo da reação de inclusão dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ (R = ti, 

ph e Br-ph) em β-ciclodextrina. 

 

O estudo de inclusão dos complexos [Fe(R-tpy)2]Cl2 (R= ti e ph) em β-

ciclodextrinas foi realizado analisando-se a mudança espectral dos complexos em 

função da adição de solução β-de ciclodextrina. Para tal, foram preparadas soluções 

dos complexos de maneira que a absorbância observada fosse aproximadamente 1 
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u.a. As soluções de β-ciclodextrina com concentração igual a 0,01 mol.L-1 foram 

preparadas com as soluções dos complexos (as mesmas soluções dos complexos 

com Abs ~ 1 u.a.) para que a concentração de complexo permanecesse constante 

durante todo experimento, e apenas a concentração de β-ciclodextrina variasse. Os 

espectros UV-Vís das soluções aquosas dos complexos [Fe(R-tpy)2]Cl2 (R= ti e ph) 

foram obtidos após 3 minutos de cada adição das alíquotas da solução de β-

ciclodextrina. A tabela 13 esquematiza o procedimento realizado. 

 

Tabela 13: Volume adicionado e concentração de β-ciclodextrina no experimento de 

interação hóspede-hospedeiro com os complexos [Fe(R-tpy)2]Cl2 (R= ti e ph ). 

Espectro 
Vol. de β-CD 
adicionado 

(μL) 

Vol. total de β-
CD (μL) 

Vol. total 
(mL) 

[β-CD] (mol.L-
1) 

1 0 0 2,00 0,00 
2 50 50 2,05 2,44 x 10-4 
3 50 100 2,10 4,76 x 10-4 
4 50 150 2,15 6,98 x 10-4 
5 100 250 2,25 1,11 x 10-3 
6 100 350 2,35 1,49 x 10-3 
7 100 450 2,45 1,84 x 10-3 
8 200 650 2,62 2,45 x 10-3 
9 200 850 2,85 2,98 x 10-3 

10 200 1050 3,05 3,44 x 10-3 
11 500 1510 3,55 4,37 x 10-3 
12 500 2050 4,05 5,06 x 10-3 
 

A variação espectral observada para cada complexo, em função da adição de 

β-ciclodextrina, foi distinta. Desta forma, analisou-se a banda de transferência 

eletrônica que apresentou maior variação espectral e foi possível fazer o ajuste da 

curva da variação espectral dos complexos em função da adição de β-CD utilizado o 
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método dos mínimos quadrados. Os espectros dos complexos e o ajuste não linear 

da curva de variação de absorbância dos complexos [Fe(R-tpy)2]Cl2 (R= ti e ph) são 

apresentados nas figuras 37 e 38. A figura 39 apresenta os resultados obtidos por 

Toma et. al.74 para o complexo [Fe(Br-phtpy)2]Cl2. Os experimentos foram realizados 

utilizando a mesma metodologia. 

Nos espectros dos três complexos foi verificada a presença de todas as 

bandas das transições eletrônicas características dos complexos: transferência 

interna dos ligantes (TIL), transferência de carga do metal (TC) e transferência de 

carga metal ligante (TCML), como visto anteriormente. 

O complexo [Fe(titpy)2](Cl)2 apresentou maior variação espectral na banda de 

transferência interna do ligante em 285 nm observa-se a diminuição da absorbância 

neste comprimento de onda. O ajuste da curva de variação espectral deste 

complexo em função da adição da β-ciclodextrina foi realizado utilizando-se os 

valores das absorbâncias neste comprimento de onda (figura 37). 
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Figura 37: Mudança do espectro UV-Vís do complexo [Fe(titpy)2](Cl)2 em água em função 

da adição de β-CD. Gráfico inserido: Ajuste não linear da curva de variação da absorbância 

em λ=285 nm em função da concentração de β-CD. 

 

O espectro do complexo [Fe(phtpy)2](Cl)2 também apresentou maior variação 

frente à adição da solução de β-ciclodextrina na banda atribuída a TIL em 285 nm. 

Porém, observou-se o aumento da absorbância. A banda de TCML deste complexo 

apresentou pequeno aumento de intensidade e deslocamento para comprimento de 

onda mais alto (figura 38). 
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Figura 38: Mudança do espectro UV-Vís do complexo [Fe(phtpy)2](Cl)2 em água em função 

da adição de β-CD. Gráfico inserido: Ajuste não linear da curva de variação de absorbância 

em λ=285 nm em função da concentração de β-CD. 

 

O espectro do complexo [Fe(Br-phtpy)2](Cl)2 apresentou maior variação 

espectral na banda de TIL em 314 nm, a intensidade desta banda diminuiu. As 

bandas em 285 nm (TIL) e 569 nm (TCML) apresentaram aumento da absorbância e 

deslocamento batocrômico (figura 39). 
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Figura 39: Mudança do espectro UV-Vís do complexo [Fe(Br-phtpy)2](Cl)2 em água em 

função da adição de β-CD. Gráfico inserido: Ajuste não-linear da curva de variação de 

absorbância em λ=314 nm, em função da concentração de β-CD. 

 

Em compostos de inclusão como β-CD o batocromismo observado no 

espectro eletrônico está associado à melhor interação da espécie hóspede com o 

interior hidrofóbico da cavidade do hospedeiro, essa estabilização se deve as forças 

de van der Waals existentes no interior das cavidades das β-CD186. O que explica o 

deslocamento das bandas em 285 nm dos complexos [Fe(phtpy)2](Cl)2 e [Fe(Br-

phtpy)2](Cl)2. A inclusão destes dois complexos em β-CD causa uma diminuição na 

energia da banda de TCML que é justificada pela estabilização dos orbitais π* do 

ligante e assim a energia da retrodoação (Fe dπ→π*) é diminuída. O aumento na 

intensidade dessas bandas é atribuído a diminuição da desativação do estado 

excitado pela β-CD. Desta forma, entende-se que os grupos substituintes dos 

complexos [Fe(phtpy)2]2+ e [Fe(Br-phtpy)2]2+ são melhores espécies hóspedes do 

que o anel tienil do [Fe(titpy)2]2+. Este resultado é bastante plausível considerando-
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se também o impedimento espacial que o anel tienil apresenta comparado aos 

outros dois anéis substituintes. 

As constantes de inclusão 1:1K  e 2:1K  foram determinadas diretamente das 

medidas espectrofotométricas74 utilizando a condição de pseudo-primeira ordem 

para β-CD (em excesso). 

Para a determinação das constantes de inclusão foram assumidos os 

equilíbrios abaixo: 

ABBA ↔+    [ ]
[ ][ ]BA

ABK =1:1   (eq.2) 

 

2ABBAB ↔+    
[ ]
[ ][ ]BAB

AB
K 2

2:1 =   (eq.3) 

 
Onde A , B , AB  e 2AB  correspondem ao complexo [Fe(R-tpy)2]2+, β-CD, 

[Fe(R-tpy)2]2+ + β-CD e [Fe(R-tpy)2]2+ + 2.β-CD respectivamente. 

A absorbância da solução é dada por: 

 

][][][][ 22
ABABBAA ABABBA εεεε +++=  (eq.4) 

 

Fazendo o balanço de massa das espécies A e B, a equação 4 pode ser 

escrita como: 

 

][][][][ 20 ABABAA ++=   (eq.5) 

][][][][ 20 ABABBB ++=   (eq.6) 

][][])[][]([])[][]([ 22020 2
ABABABABBABABAA ABABBA εεεε ++−−+−−=  

)]([)]([][][
2200 ABBAABBABA ABABBAA εεεεεεεε −−+−−++=  
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][][][][ 200 2
ABABBAA ABABBA εεεε Δ+Δ++=   (eq.7) 

 

Pelo acompanhamento da absorbância da espécie A e negligenciando a 

absorção da espécie B na região do visível e UV-próximo podemos substituir 

]][[][ 1:1 BAKAB =  e ]][[][ 2:12 BABKAB =  na equação 7. Considerando 0AAA −=Δ  

temos: 

 

2
2:11:11:1 ]][[]][[

2
BAKKBAKA ABAB εε Δ+Δ=Δ    (eq.8) 

 

Substituindo as equações 2 e 3 de K1:1 e K1:2 na equação 5 do balanço de 

massa da espécie A, temos: 

 

2
2:11:11:1

0

][][1
][][

BKKBK
AA
++

=   (eq.9) 

 

Substituindo a equação 9 na equação 8 temos a equação dos mínimos 

quadrados: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]22:11:11:1

2
02:11:101:1

1
2

BKKBK
BAKKBAK

A ABAB

++

Δ+Δ
=Δ

εε
  (eq.10) 

 

A equação 10 descreve o comportamento da absorbância da espécie A em 

função da concentração de B no equilíbrio. Assim, utilizando a condição de pseudo-

primeira ordem para a concentração de B, ou seja, [B] >> [A], e portanto [B] ~ [B]0, 

pode-se encontrar os valores de K1:1 e K1:2 pelo ajuste não linear dos dados 
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experimentais em função da equação 10 a partir de algoritmos de minimização de 

funções, como por exemplo o método Simplex. 

As constantes 2:1K  e 2:1K  calculadas para o complexo [Fe(titpy)2]2+ baseado 

na variação espectral da banda em 285 nm foram 748 e 6 mol-1.L-1. Os valores de 

2:1K  e 2:1K  do complexo [Fe(phtpy)2]2+ calculadas considerando a variação espectral 

em 285 nm foram 80 e 5 mol-1.L-1. Para o complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ 1:1K  igual a 593 

e 2:1K  206 mol-1.L-1. 

Todas as constantes apresentaram concordância maior que 99,5% entre a 

curva teórica e os dados experimentais. Foi considerada a possibilidade de se 

calcular as constantes de inclusão dos três complexos baseada na variação 

espectral da banda de TCML, entretanto a variação espectral é muito pequena e 

está na ordem de grandeza do erro do aparelho utilizado na realização do 

experimento (0,005 u.a.). Entretanto, pela variação observada nos espectros e pela 

concordância observada no ajuste das curvas de variação pode se inferir que os três 

ligantes terpiridínicos funcionalizados com os anéis tienil, fenil e bromo-fenil são 

boas espécies para investigação do reconhecimento molecular da β-CD. 

Possivelmente a inclusão dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ em CMβCD ancorada 

na superfície de TiO2 nanoestruturado ocorra de maneira semelhante à descrita 

acima, na inclusão dos complexos em β-CD em solução. A sensibilização dos filmes 

de TiO2 nanoestruturados com CMβCD e os complexos [Fe(R-tpy)2]2+ foi realizada 

conforme o procedimento descrito na seção 3.2.9. A figura 40 apresenta uma 

ilustração da estrutura supramolecular formada por este tipo de sistema. 
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Figura 40: Ilustração da estrutura supramolecular formada entre a superfície do filme de 

TiO2 nanoestruturado a CMβCD e o complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+. Adaptada da referência 149. 

 

Após a imersão do filme de TiO2 modificado com CMβCD em solução 

metanólica dos complexos, o filme adquire coloração púrpura intensa, característica 

dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+. Esse aspecto obtido pelo filme TiO2/CMβCD foi 

comparado com o filme de TiO2 não modificado. O filme de TiO2 não modificado com 

CMβCD foi imerso em solução metanólica de complexo e sua coloração bastante 

fraca foi consistente com uma adsorção praticamente desprezível, como mostra a 

figura 41. Com isso, fica claro que a sensibilização dos filmes de TiO2 com 

complexos [Fe(R-tpy)2]2+ só foi possível com a presença da CMβCD previamente 

ancorada à superfície do filme. 
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Figura 41: Foto dos filmes: (a) [Fe(Br-phtpy)2]2+ + CMβCD+ TiO2 (b) [Fe(Br-phtpy)2]2+ + TiO2. 

Ambos foram imersos em uma solução metanólica (2,0 10-4 mol L-1) de [Fe(Br-phtpy)2]2+ por 

12 h. Adaptada da referência 149. 

 

4.9 Fotodegradação dos filmes de TiO2 sensibilizados 

 

O estudo de fotodegradação dos filmes de TiO2 modificados com CMβCD e 

sensibilizados com os complexos [Fe(titpy)2]2+, [Fe(phtpy)2]2+ e [Fe(Br-phtpy)2]2+ foi 

realizado conforme descrito na seção 3.3.10. Os filmes modificados foram expostos 

à radiação de luz UV (lâmpada de xenônio com potência de 150 W.) em ar durante 2 

horas, e seus espectros foram registrados a cada 30 segundos. Observou-se o 

desaparecimento da coloração púrpura característica dos filmes após cerca 1 hora 

de exposição à radiação UV na presença de ar. O mesmo procedimento foi realizado 

com os filmes modificados em atmosfera de nitrogênio, e utilizando-se um filtro de 

radiação UV que absorve comprimentos de onda menores que 450 nm (cubeta de 

quartzo preenchida com água), nestas condições a descoloração dos filmes não foi 

observada. A figura 42 mostra os resultados dos experimentos realizados. 
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(a) [Fe(titpy)2]2+  (b) [Fe(titpy)2]2+  

(a) [Fe(phtpy)2]2+  (b) [Fe(phtpy)2]2+  

[Fe(Br-phtpy)2]2+ (a) 
 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ (b) 

Figura 42: Fotodegradação dos complexos [Fe(titpy)2]2+ (571 nm), [Fe(phtpy)2]2+ (569 nm) e 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ (570 nm) em ar (■), atmosfera de N2(Δ) e na presença de filtro UV que 

absorve comprimentos de onda menores que 450 nm (○). (a) Gráfico da absorbância relativa 

em função do tempo de irradiação. (b) Gráfico do ln (A/A0) em função do tempo de 

irradiação. 
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Com o intuito de compreender o mecanismo envolvido nesse processo, 

consideraram-se três possibilidades: (1) quando o sistema é irradiado, o TiO2 

absorve fótons de energia maior ou igual à energia do seu “band gap” (diferença de 

energia entre a banda de condução e a banda de valência), e com isso ocorre a 

formação elétrons (e-) em sua banda de condução e de buracos na sua banda de 

valência (h+), essas duas espécies recombinam-se na estrutura ou superfície do 

semicondutor ocasionando a liberação de energia térmica que é responsável pela 

decomposição dos complexos. (2) A transferência de energia ou de elétrons 

diretamente para os complexos, adsorvidos na superfície do semicondutor, ocasiona 

a formação de espécies reativas ou eletronicamente excitadas que se decompõem. 

(3) Os buracos fotogerados (h+) reagem com moléculas de água ou grupos hidroxila 

adsorvidas na superfície do TiO2 e produzem radicais hidroxila (OH•) e os elétrons 

fotogerados (e-) são seqüestrados por moléculas de oxigênio gerando íons 

superóxido (O2
•-). Neste caso os radicais gerados são responsáveis pela degradação 

dos complexos188. 

Pelos experimentos realizados fica claro que a degradação dos complexos 

não é conseqüência da transferência direta de elétron ou energia para o TiO2 ou 

para os complexos. Acredita-se que o mecanismo de degradação dos complexos 

ocorre em decorrência da formação dos radicais OH• e O2
•-. Portanto, as moléculas 

de H2O e O2 presentes no ar e a radiação UV (< 450 nm) são indispensáveis para 

que a degradação dos complexos ocorra. A curva cinética da degradação dos 

complexos apresentou comportamento de pseudo-primeira ordem, e as constantes 

de velocidade aparente de fotodegradação dos três complexos foram calculadas 

(tabela 14). 
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Tabela 14: Constantes de velocidade aparente e tempo de meia vida da fotodegradação dos 

complexos [Fe(titpy)2]2+, [Fe(phtpy)2]2+ e [Fe(Br-phtpy)2]2+ calculadas nas condições 

experimentais utilizadas (lâmpada de xenônio 150 W). 

Complexos kap (10−2 mol L−1 min−1) t1/2 (min) 

[Fe(titpy)2]2+ 4,91 14,1 

[Fe(phtpy)2]2+ 4,02 17,2 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ 2,45 28,3 

 

Comparando-se os valores das constantes de velocidade da fotodegradação 

dos complexos, nota-se que estes são degradados em velocidades diferentes. 

Sendo o [Fe(titpy)2]2+ degradado mais rapidamente que o [Fe(phtpy)2]2+, e este mais 

rapidamente que o [Fe(Br-phtpy)2]2+. 

Os filmes degradados, quando imersos em solução metanólica de complexo, 

são regenerados e apresentam novamente a coloração púrpura característica. Isto 

indica que as ciclodextrinas ancoradas na superfície de TiO2 são menos reativas que 

os complexos e não sofrem alterações durante o processo de fotodecomposição. 

Os sistemas estudados apresentam características bastante interessantes 

para utilização em dosimetria UV, pois os três complexos se mostraram excelentes 

espécies no reconhecimento molecular da β-CD e, além disso, os sistemas [Fe(R-

tpy)2]2+ + CMβCD+ TiO2 oferecem uma indicação visual da degradação dos 

complexos por radiação UV na presença de ar. O trabalho de Toma et. al.74 com os 

sistemas [Fe(Br-phtpy)2]2+ + CMβCD+ TiO2 gerou uma patente na área de dosimetria 

de radiação UV. Um dispositivo para uso pessoal baseado na junção supramolecular 

TiO2 e corante foi desenvolvido e se mostrou eficiente para tal finalidade. Este 

dispositivo monitora o nível de radiação UV ao qual foi exposto, simplesmente 
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comparando-se a coloração da região ativa com uma escala padrão de cores, e 

apresenta a vantagem de ser regenerado através de tratamento simples e direto. 

Os sistemas [Fe(titpy)2]2+ + CMβCD+ TiO2 e [Fe(phtpy)2]2+ + CMβCD+ TiO2 

também são alternativas interessantes para o desenvolvimento de dispositivos 

similares ao supracitado. Porém, como estes complexos apresentam constante de 

velocidade de degradação aparente maior que o do sistema com complexo [Fe(Br-

phtpy)2]2+, esses sistemas podem ser utilizados em situações diferentes, mas com o 

mesmo propósito: o de medir o nível de radiação UV ao qual o dispositivo foi 

exposto. Neste contexto, dispositivos baseados nos complexos [Fe(titpy)2]2+ e 

[Fe(phtpy)2]2+ são interessantes para medir o nível de radiação UV quando o tempo 

de exposição a essa radiação for curto, pois apresentam resposta mais rápida. Se o 

tempo de exposição à radiação UV for longo, o sistema com o complexo [Fe(Br-

phtpy)2]2+ é o mais indicado, pois sua resposta é mais lenta. 

 

4.10 Intercalação dos complexos em Gel de Pentóxido de Vanádio 

 

Os compósitos em suspensão, preparados conforme descrito na seção 2.2.9, 

apresentaram coloração que variaram do vermelho ao marrom escuro. O aspecto 

floculoso observado não é uniforme. Foi verificado que o modo como a adição do gel 

de pentóxido de vanádio (V2O5.nH2O) é realizada à solução de complexo e o tempo 

de agitação o qual a mistura é submetida podem causar variações no aspecto dos 

flocos e no grau de cristalinidade dos compósitos como será mostrado nos 

resultados de raios-X. A figura 43 mostra o aspecto das suspensões dos 

compósitos: (A’) obtido pela adição lenta de (~4 mL) em alíquotas de 0,4 mL de gel 

de pentóxido de vanádio à solução aquosa de [Fe(titpy)2](Cl)2 (5,0 x 10-4 mol.L-1) até 
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se observar total ausência da coloração púrpura do complexo livre em solução e 24 

horas de agitação; (A’’) obtido pela adição de 4 alíquotas de 1 mL de gel de 

pentóxido de vanádio à solução aquosa de [Fe(titpy)2](Cl)2 (5,0 x 10-4 mol.L-1) e 2 

horas de agitação; (B) obtida pela adição de 4 alíquotas de 1 mL de gel de pentóxido 

de vanádio à solução aquosa de [Fe(phtpy)2](Cl)2 (5,0 x 10-4 mol.L-1) e 36 horas de 

agitação e (C) preparado pela adição de 4 alíquotas de 1 mL de gel de pentóxido de 

vanádio a solução aquosa de [Fe(Br-phtpy)2](Cl)2 (5,0 x 10-4 mol.L-1) e 12 horas de 

agitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

(1) 

 
   

(2) 

 
   

(3) 

 
 

Figura 43: Aspecto das suspensões dos compósitos intercalados com os complexos: 

[Fe(titpy)2]2+ (A’) e (A’’); [Fe(phtpy)2]2+ (B) e [Fe(Br-phtpy)2]2+ (C). Em diferentes momentos. 

(1) em repouso (2) 3 segundos após ligeira agitação (3) 6 segundos após ligeira agitação. 

 

É possível observar pela figura 43 que a suspensão dos compósitos (A’) e 

(B), submetidos a um maior tempo de agitação e/ou onde a adição do V2O5.nH2O foi 

realizada progressivamente, apresentam flocos menores. Entretanto, a diferença no 

modo de preparo dos compósitos (A’) e (A’’) não gerou materiais com diferenças 

significativas em suas composições, como é observado pelo resultado da análise 

elementar dos compósitos secos a temperatura ambiente [Fe(R-tpy)2]2+-VXG (tabela 

15). 
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Tabela 15: Dados experimentais da análise elementar dos compósitos: (A’) e (A’’) 

[Fe(titpy)2]2+-VXG; (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG e [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG. Porcentagem calculada 

de V2O5, H2O e complexo em cada material. Coeficientes empíricos calculados e 

normalizados. 

Compósito C/H/N (%) V2O5/H2O/complexo (%) Coeficientes calculados 
A’ 18,5/1,94/3,46 68,9/3,30/27,8 (V2O5)(H2O)0,47(Fetitpy)0,11 
A’’ 17,5/1,42/3,28 70,0/3,84/26,1 (V2O5)(H2O)0,55(Fetitpy)0,10 
B 16,9/1,98/2,63 68,7/8,80/22,5 (V2O5)(H2O)1,29(Fephtpy)0,10 
C 21,4/1,65/4,55 60,6/4,11/35,3 (V2O5)(H2O)0,69(FeBr-phtpy)0,13

 

Compósitos formados pela intercalação de compostos em matriz de 

V2O5.nH2O normalmente apresentam bandas no infravermelho características do 

material hóspede e hospedeiro189,190,191. O V2O5.nH2O – xerogel (VXG) preparado 

por troca iônica apresenta três bandas características no espectro na região do 

infravermelho em 1013, 767 e 519 cm-1, atribuídas a modos vibracionais do VXG, 

além de uma banda de fraca intensidade em 1620 cm-1 atribuída ao modo 

vibracional δ(OH) de moléculas de água como mostra a figura 44192 
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Figura 44: Espectro na região do infravermelho do VXG obtido por troca iônica. A banda em 

1384 cm-1 corresponde ao íon nitrato contido no KBr utilizado. Adaptado da referência 192. 

 

Os compósitos aqui sintetizados foram caracterizados por espectroscopia na 

região do infravermelho. Para tal estudo, os compósitos em solução foram 

depositados em recipiente adequado e deixados secar à temperatura ambiente. 

Posteriormente, realizou-se a dispersão de 1 mg do compósito em 200 mg de KBr. 

Os espectros dos compósitos, intercalados com complexo, na região do 

infravermelho mostram bandas relacionadas a modos vibracionais dos complexos na 

região de 1600 – 1000 cm-1 e as três bandas características do VXG na região 

abaixo de 1000 cm-1 como podem ser vistos na figura 45. 
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(A’) (A’’) 

 

(B) (C) 

Figura 45: Espectros na região do infravermelho dos compósitos: (A’) [Fe(titpy)2]2+-VXG, 

(A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG , (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG. 

 

A tabela 16 mostra as principais bandas observadas no infravermelho dos 

compósitos, intercalados com complexo, e suas atribuições por tentativa. 
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Tabela 16: Freqüências observadas no infravermelho dos compósitos: (A’) [Fe(titpy)2]2+-

VXG, (A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG , (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG e 

atribuições por tentativa. 

Intensidade das bandas: w = fraca, m = media, s = forte. Modos vibracionais: ν = 

estiramento, δ= deformação angular. 

(A’) (A’’) (B) (C) 
1625 w δ(OH) 1614 w δ(OH) 1614 w δ(OH) 1612 w δ(OH) 

 1558 w ν + δ(R-tpy)   

1481 s ν + δ(R-tpy)  1481 m ν + δ(R-tpy) 1468 m ν + δ(R-tpy)
  1416 w ν + δ(R-tpy)  

1383 s ν + δ(R-tpy) 1382 s ν + δ(R-tpy) 1384 w ν + δ(R-tpy) 1383 s ν + δ(R-tpy) 
   1075 w ν + δ(R-tpy) 

1032 w ν + δ(R-tpy)    

1012 w ν(V=O) 1010 m ν(V=O) 1010 m ν(V=O) 1010 w ν(V=O) 
860 w ν + δ(R-tpy)    

757 w ν(V-O-V) 757 m ν(V-O-V) 764 m ν(V-O-V) 752 m ν(V-O-V) 
513 m ν(V-O) 518 s ν(V-O) 513 s ν(V-O) 510 s ν(V-O) 

 

Os modos vibracionais relativos às deformações angulares das ligações V-O 

e a ligações V-OH2 encontram-se em região de baixa freqüência (< 400 cm-1), por 

isso não são observados aqui114. 

O filme de VXG, cuja estrutura lamelar é bem conhecida, tem uma distância 

basal da ordem 1,2 nm, porém essa dimensão pode ser alterada em função da 

substituição das moléculas de água, que existem no espaço interlamelar, por outras 

moléculas. No entanto, é incomum obter materiais em que essa expansão é muito 

ampla, devido à energia necessária e à esfoliação das lamelas que passa a ocorrer 

a partir de um determinado nível de expansão da distância interlamelar. O 

difratograma do VXG91 é mostrado na figura 46  
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Figura 46: Difratograma do filme de VXG. Filme preparado por drop casting sobre substrato 

de quartzo. Adaptado da referência 91. 

 

A figura 47 apresenta os difratogramas obtidos dos filmes dos compósitos 

(A’), (A’’), (B) e (C) preparados por drop casting sobre placas de quartzo 

apropriadas. 
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(A’) (A’’) 

(B) (C) 

Figura 47: Difratogramas dos filmes dos compósitos: (A’) e (A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG; (B) 

[Fe(phtpy)2]2+-VXG e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG. Filmes preparados por drop casting sobre 

placa de quartzo. 

 

O filme (A’) apresentou padrão tendendo para o amorfo. A acredita-se que o 

modo como a adição do V2O5.nH2O foi realizada, à solução de complexo, tenha 

conduzido a partículas muito pequenas. O tempo de agitação não teve influencia na 

cristalinidade do material, pois o filme (B) que foi agitado por maior tempo 
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apresentou padrão mais cristalino. Porém, os materiais (A’) e (A’’) apresentaram 

resultados de análise elementar e infravermelho semelhantes. 

No caso dos compósitos (A’’), (B) e (C) os perfis dos difratogramas são 

consistentes com a estrutura lamelar, onde as distâncias interlamelar são 

apresentadas na tabela 17. Observou-se que, com a intercalação dos complexos, a 

largura dos picos de difração aumenta em relação à matriz. É um indício de que os 

compósitos formados (sob a forma de filme) têm uma estrutura menos cristalina, ou 

seja, o empilhamento das lamelas é mais desordenado. Nota-se, ainda, que os picos 

001 são deslocados para menores ângulos, indicando aumento no espaço basal. 

Indexando os picos 001 e utilizando a relação de Bragg (nλ=2dsenθ), são obtidos os 

valores das distâncias interlamelares (d) dos materiais (tabela 17). 

 

Tabela 17: Distância basal dos compósitos intercalados com complexo, determinada pela lei 

de Bragg, tomando como máximo o ponto médio dos picos 001 observados na figura 47. 

Compósito 2θ d 001(Å) 
V2O5.nH2O (VXG) 7,65 11,59 

(A’’) 4,86 18,17 
(B) 4,71 18,75 
(C) 4,85 18,21 

 

O aumento do espaço entre as lamelas dos compósitos nos leva acreditar que 

realmente ocorreu a intercalação dos complexos no V2O5.nH2O. Os dados 

apresentados na tabela 17 indicam que a distância entre as lamelas com os 

complexos intercalados não varia significativamente. Desta forma, os diferentes 

complexos devem estar orientados da mesma maneira no interior das lamelas. Pelas 

distâncias basais obtidas pode-se sugerir que os três complexos foram intercalados 

com a disposição mostrada na figura 48. 
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Figura 48: Ilustração (fora de escala) da disposição sugerida dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ 

no interior das lamelas do VXG. 

 

A comparação entre os difratogramas do filme de VXG (figura 46) e dos 

filmes dos materiais (A’’), (B) e (C) (figura 47) torna clara as diferenças de 

cristalinidade dessas estruturas. O pico 002, ausente no difratograma do VXG, 

aparece nos difratogramas dos compósitos intercalados com complexo como um 

pico largo por volta de 10º, isto é um indício de que a intercalação dos complexos 

está provocando uma organização diferente da estrutura de fitas do VXG. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do VXG e dos 

compósitos (A’), (A’’), (B) e (C) são mostradas nas figuras 49 e 50. Dessas imagens, 

pode-se inferir qualitativamente que a organização estrutural do VXG realmente é 

diferente da organização dos compósitos com os complexos intercalados (figura 

50). 
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Figura 49: Microscopia Eletrônica de Varredura do VXG: (a) 1.500X; (b) 5.000X; (c) 

10.000X; (d) 25.000X. Adaptado da referência 119. 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura do VXG apresentam um 

padrão que se assemelha a fibras. Este padrão é típico de filmes de VXG obtidos por 

drop casting, e é conseqüência da secagem do material115,119. 

Os compósitos com complexos intercalados não exibem o padrão de fibras 

observado no VXG. Confirmando a diferença estrutural existente entre eles. 

Acredita-se que a intercalação dos complexos causa desorganização na matriz do 

VXG, conforme discutido nos resultados dos difratogramas. Além disso, a 

microscopia eletrônica de varredura mostra que o compósito (A’) apresenta uma 

estrutura menos rugosa que os demais. Supõe-se que tal diferença seja 

conseqüência da maneira como o V2O5.nH2O foi adicionado à solução do complexo 
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[Fe(titpy)2](Cl)2 no preparo deste compósito. Entretanto, o aspecto de escamas que é 

observado nos outros compósitos também é notado nas imagens do (A’). Presume-

se que este padrão de escamas é uma conseqüência da intercalação dos complexos 

na matriz V2O5.nH2O, e que se trata da estrutura das fitas do VXG fragmentadas, 

curvadas e em alguns casos retorcidas (figura 50). 

 

(A’) (A’) 

(A’’) (A’’) 



144 
 

(B) (B) 

(C) (C) 

Figura 50: Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos compósitos (A’) e (A’’) 

[Fe(titpy)2]2+-VXG; (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG. Filmes preparados 

por drop casting sobre vidro condutor FTO. 

 

Foi realizada a modificação de eletrodos com os compósitos preparados. Esta 

modificação foi realizada por drop casting, 4 µL da suspensão de compósito, recém 

agitada, foi gotejada sobre a superfície do eletrodo de platina e foi deixado secando 

a temperatura ambiente. Os eletrodos apresentaram aspecto final distintos, Os 

eletrodos preparados com os compósitos (A’) e (B) (24 e 36 horas de agitação na 

preparação dos compósitos, flocos menores) apresentaram aspecto homogêneo e 



145 
 

bom recobrimento do eletrodo A figura 51 mostra a fotografia desses dois eletrodos 

modificados para ilustração. Os eletrodos modificados com os compósitos (A’’) e (C) 

(2 e 12 horas de agitação no preparo dos compósitos, flocos maiores) apresentaram 

aspecto bastante heterogêneo com pouco recobrimento da superfície do eletrodo. 

Os flocos dessas suspensões quando secaram, por serem maiores, apresentaram-

se distantes uns dos outros e não ficaram totalmente planos em relação à superfície 

do eletrodo. 

 

 

Figura 51: Aspecto dos eletrodos modificados com os compósitos (A’) [Fe(titpy)2]2+-VXG 

esquerda e (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG direita. 

 

O voltamograma típico de eletrodos modificados com V2O5.nH2O (figura 52) 

apresenta dois picos catódicos e dois picos anódicos atribuídos ao par redox V4+/5+ e 

concomitante intercalação/desintercalação de íons Li+. Isto é um processo que 

acontece em dois passos e em dois sítios não equivalentes da matriz de pentóxido 

de vanádio. A existência desses dois sítios provavelmente é conseqüência das 

diferentes esferas de coordenação que mantém a eletro neutralidade do sistema. 

Além disso, a presença de mais de um pico catódico e anódico pode ser associada 

às modificações estruturais da matriz, que modificam o estado eletrônico da banda 



146 
 

de condução e permitem a intercalação/desintercalação de íons lítio em diferentes 

sítios, compensando a carga no filme193. 

 

 

Figura 52: Voltamograma cíclico típico de V2O5.nH2O. 1º e 50º ciclos em acetonitrila 

contendo 0,1 mol.L-1 LiClO4, no intervalo de potencial +1.00 a -0.60V vs SCE e v = 20 mV.s-

1. Adaptado da referência 193. 

 

Os processos eletroquímicos observados podem ser considerados como uma 

reação de intercalação/desintercalação de íons Li+ proveniente do eletrólito. Que 

pode ser resumida na seguinte expressão194,195: 

OnHOVLiLixeOnHOV x 252252 ⋅↔++⋅ +−  

Neste processo temos o par redox V4+/5+ localizado na estrutura hospedeira e 

x  é o grau de inserção de lítio no compósito. Em outras palavras, o mecanismo 

envolve transferência de elétrons e difusão de íons para a compensação de 

carga114,194. Além disso, sucessivas varreduras no material induzem a uma lenta 

reorganização estrutural do compósito com reflexo em sua resposta eletroquímica. 

Observa-se a redução das ondas redox até que seja alcançada uma condição de 

equilíbrio. Na qual, normalmente, o voltamograma adquire um aspecto mais plano193. 
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Foi realizada a voltametria cíclica dos eletrodos modificados com os 

compósitos (A’’), (A’), (B) e (C) utilizando-os como eletrodo de trabalho, um fio de 

platina como eletrodo auxiliar, Ag0/Ag+ (AgNO3 0,01 mol.L-1) como eletrodo de 

referência e eletrólito suporte perclorato de lítio (LiClO4 0,1 mol.L-1) em acetonitrila 

previamente seca. Os potenciais obtidos foram convertidos para EPH, pela soma de 

0,503 V aos valores medidos. 

Inicialmente foi realizado o condicionamento dos filmes efetuando-se 15 

varreduras sucessivas no intervalo de potencial -0,7 a 1,2 V vs EPH a velocidade de 

100 mV.s-1. Aqui a faixa de potencial utilizada para condicionar os filmes não 

engloba os potenciais dos processos redox dos complexos intercalados (~ -0,98, -

1,12 e 1,28, V vs EPH) (figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

(A’) 
 (A’’) 

(B) 
 (C) 

Figura 53: Voltamogramas cíclicos da etapa de condicionamento dos filmes dos 

compósitos: 15 varreduras sucessivas no intervalo de potencial -0,7 a 1,2 V vs EPH a 

velocidade de 100 mV.s-1 no sentido catódico (A’) e (A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG; (B) 

[Fe(phtpy)2]2+-VXG e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG. 

 

Os voltamogramas na figura 53 apresentam apenas um par redox Epa~ 0,5 e 

Epc~ 0,05 V vs EPH. O voltamograma típico83 de V2O5.nH2O apresenta dois pares 

redox: (1) em Epa~ 0,8 e Epc~ 0,1 V vs EPH e (2) em Epa~ 0,3 e Epc~ -0,55 V vs EPH. 

Supõe-se que os voltamogramas dos compósitos com complexos intercalados 

apresentam perda de definição dos picos como uma conseqüência da 

heterogeneidade da superfície do filme. A diferença entre os valores de potencial 
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dos picos catódicos e anódicos (Epa - Epc) é menor nos compósitos com complexos 

intercalados que no V2O5.nH2O. Isso sugere que a intercalação dos complexos nas 

lamelas do pentóxido de vanádio causa menor impedância à transferência de carga. 

Devido ao fato dos complexos intercalados aumentarem o espaço interlamelar, 

facilitando a eletromigração e acomodação de íons Li+ solvatados durante o 

processo de intercalação/desintercalação193. 

Em seguida, foi realizada a voltametria cíclica dos eletrodos modificados com 

os compósitos em um intervalo de potencial que incluiu os potenciais dos processos 

redox dos complexos intercalados (-1,5 a 1,75 V vs EPH). Foram obtidos 

voltamogramas sucessivos até se atingir outro estado estacionário, na nova faixa de 

potenciais utilizada. Os voltamogramas são mostrados na figura 54. 
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(A’) 
 

(A’’) 
 

(B) 
 

(C) 

Figura 54: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os compósitos: (A’) 

[Fe(titpy)2]2+-VXG (15 varreduras, -1,5 a 1,7 V vs EPH, a 200 mV.s-1); (A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG 

(15 varreduras, -1,5 a 1,7 V vs EPH, a 100 mV.s-1); (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG (15 varreduras, -

1,5 a 1,7 V vs EPH, a 100 mV.s-1);e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG (7 varreduras, -1,5 a 2,5 V vs 

EPH, a 200 mV.s-1). Todos obtidos com sentido de varredura catódico. 

 

Na figura 54 os voltamogramas dos compósitos (A’), (A’’), (B) e (C) 

apresentam o processo redox do V4+/5+ e os processos redox dos complexos 

intercalados. Em todos os voltamogramas se observa: (1) o processo de oxidação do 

Fe2+/3+, irreversível quando intercalado na matriz de vanádio, mas em potencial 

semelhante ao observado no voltamograma do complexo livre; (2) o processo de 
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oxidação do vanádio, reversível, deslocado para menores potenciais e com Epa - Epc 

maiores que os observados no V2O5.nH2O e na primeira etapa de condicionamento 

e (3) pelo menos um processo referente à redução dos ligantes, reversíveis, porém 

com potenciais deslocados para valores mais positivos. 

A figura 55 apresenta voltamogramas dos eletrodos modificados com os 

compósitos em diferentes faixas de potencial após as etapas de condicionamento 

dos eletrodos. Temos os voltamogramas (1) dos eletrodos (A’), (A’’) e (B) na faixa de 

potencial igual a -1,5 a 1,5 V vs EPH e do eletrodo (C) em -1,5 a 2,5 V vs EPH. 

Foram realizadas as voltametrias na faixa de potencial excluindo a faixa de potencial 

típica do processo de oxidação do Fe2+/3+ (voltamogramas (2) -1,5 a 0,75 V vs EPH) 

E também, exclusivamente, na faixa de potencial do processo de oxidação do Fe2+/3+ 

(voltamogramas (3) 0,75 a 1,5 V. vs EPH). Não foram constatadas diferenças 

significativas nos voltamogramas (1) quando o sentido da varredura é invertido, por 

isso apenas a varredura no sentido catódico é mostrada. 
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(A’) 
 

(A’’) 
 

(B) 
 

(C) 

Figura 55: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os compósitos: (A’) 

[Fe(titpy)2]2+-VXG (200 mV.s-1) (1) -1,5 a 1,5 V vs EPH, (2) -1,5 a 0,75 V vs EPH, (3) 0,75 a 

1,5 V. vs EPH. (A’’) [Fe(titpy)2]2+-VXG (100 mV.s-1) (1) -1,5 a 1,5 V vs EPH, (2) -1,5 a 0,75 V 

vs EPH, (3) 0,75 a 1,5 V. vs EPH. (B) [Fe(phtpy)2]2+-VXG (100 mV.s-1) (1) -1,5 a 1,5 V vs 

EPH, (2) -1,5 a 0,75 V vs EPH, (3) 0,75 a 1,5 V. vs EPH e (C) [Fe(Br-phtpy)2]2+-VXG (100 

mV.s-1) (1) -1,5 a 2,5 V vs EPH, (2) -1,5 a 0,75 V vs EPH, (3) 0,75 a 2,5 V. vs EPH. 

 

Nos voltamogramas (2) da figura 55 os processos dos ligantes e do vanádio 

são observados em potenciais semelhantes aos dos voltamogramas da figura 54, 

mostrando que esses processos ocorrem independentemente do processo de 

oxidação do Fe2+/3+. Observa-se também aumento na corrente catódica desses 
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processos comparados aos voltamogramas (1) devido à maior quantidade de íons 

Li+ disponível neste caso, onde a janela de varredura não engloba o potencial típico 

do processo de oxidação do Fe2+/3+. Nos voltamogramas (3) é possível notar que a 

onda irreversível do processo de oxidação do Fe2+/3+ perde definição. Acredita-se 

que os produtos de oxidação e de redução dos complexos estejam transferindo 

elétrons para a matriz de VXG, através dos sítios de V4+ e de V5+, justificando o 

desaparecimento das ondas de retorno, após a inversão do potencial de varredura. 

Nos eletrodos modificados com os compósitos [Fe(R-tpy)2]2+-VXG, as ondas 

estão associadas à difusão e intercalação/desintercalação de íons Li+ 194. É possível 

que a presença dos complexos na matriz de V2O5.nH2O contribua para a 

estabilização do filme após sucessivos ciclos (~30 ciclos) melhorando sua 

estabilidade em relação ao V2O5.nH2O (estável a partir de ~50 ciclos). Ou seja, os 

eletrodos modificados com os compósitos [Fe(R-tpy)2]2+-VXG são menos suscetíveis 

a variações estruturais durante a intercalação/desintercalação dos íons Li+. 

 

4.11 Interação com nanopartículas de ouro 

 

O estudo de interação dos complexos [Fe(R-tpy)2]2+ com nanopartículas de 

ouro foi realizado através de espectroscopia eletrônica e vibracional. Primeiramente, 

foram obtidos os espectros eletrônicos de 2,0 mL de solução de AuNPs com 

concentração na ordem de 10-9 mol.L-1, solução de coloração vermelha. Em seguida 

foram adicionados 0,5 mL de solução aquosa de complexo [Fe(R-tpy)2](Cl)2 com 

concentração na ordem de 10-4 mol.L-1. Nestas condições, rapidamente, observou-

se a mudança da coloração das soluções para roxo, indicando agregação das 

partículas, e os espectros foram registrados. 
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Estes espectros apresentam: as principais bandas dos complexos (discutidas 

anteriormente na seção 4.5), um ombro em 528 nm referente à banda de absorção 

da ressonância plasmônica das partículas individuais (diâmetro ~ 25 nm) e a banda 

de acoplamento plasmônico com máximo em aproximadamente 670 nm. A figura 56 

mostra os espectros dos três compósitos dos complexos [Fe(R-tpy)2](Cl)2 (R= ti, ph e 

Br-ph) com nanopartículas de ouro. Os espectros das soluções de complexos e das 

nanopartículas individuais são mostrados para comparação. 
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[Fe(titpy)2]2+ 
 

[Fe(phtpy)2]2+ 
 

[Fe(Br-phtpy)2]2+ 
 

Figura 56: Espectros eletrônicos (    ) [Fe(R-tpy)2]2+, (    ) AuNP,(    ) compósitos [Fe(R-

tpy)2]2+/AuNP. 
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A mudança de coloração da solução de AuNPs de vermelho para roxo 

mediante adição dos complexos está relacionada à agregação das nanopartículas, 

induzida pela formação de um par iônico entre os complexos (que possuem carga 

positiva) e as AuNPs (que possuem uma camada negativa resultante da passivação 

por íons citrato). 

Como foi visto na seção 1.3, quando há um acoplamento entre a radiação 

eletromagnética incidente e os agregados de nanopartículas de ouro, o efeito SERS 

(Surface Enhanced Raman Scattering – Espectroscopia Raman Intensificada por 

Superfície) é mais pronunciado e uma investigação mais aprofundada pode ser 

realizada quanto à intensificação dos modos vibracionais das moléculas que estão 

próximas desse campo. Esta intensificação decai exponencialmente a partir da 

superfície e a formação dos pares iônicos, sugeridos, pode sugere que os 

complexos estão “trapeados” nos hot spots das partículas.  

O efeito SERS consiste na intensificação significativa do espalhamento 

Raman de espécies adsorvidas ou muito próximas de uma estrutura 

nanoestruturada. Esse fenômeno foi descoberto casualmente por Fleischmann et. 

al.196 durante uma tentativa de estudar espécies adsorvidas em superfícies de 

eletrodos através da espectroscopia Raman. Apesar de o efeito SERS ter sido 

observado pela primeira vez em eletrodos, outros tipos de superfícies podem ser 

empregadas, como por exemplo, colóides de alguns metais. Existem dois modelos 

principais que buscam elucidar o mecanismo responsável pelo aparecimento do 

efeito SERS: o eletromagnético e o molecular. A explicação detalhada desses 

modelos e seu formalismo matemático foram explorados em trabalhos anteriores do 

grupo e podem ser encontrados em trabalhos da literatura124,125,126,197. É possível 
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que efeitos químicos, eletromagnéticos ou ambos contribuem para intensificação do 

espalhamento Raman dos sistemas estudados. 

Os SERS das soluções resultantes da interação dos complexos [Fe(R-

tpy)2](Cl)2 (R=ti, ph e Br-ph) com nanopartículas de ouro foram obtidos com intuito de 

caracterizar e explorar a maneira com que os complexos interagem com as 

nanopartículas. Para isso, esses espectros foram comparados aos espectros Raman 

dos complexos livres, em solução. Os espectros Raman foram obtidos de soluções 

dos complexos [Fe(R-tpy)2](PF6)2 em acetonitrila com concentração igual a 0,1 

mol.L-1. Já os espectros SERS foram obtidos das soluções resultante da adição de 

0,5 mL de solução aquosa dos complexo [Fe(R-tpy)2](Cl)2 com concentração na 

ordem de 10-4 mol.L-1, em 2,0 mL de solução de AuNPs com concentração de 

partículas na ordem de 10-9 mol.L-1. Nos espectros SERS, mesmo com 

concentrações de complexo consideravelmente baixas, foram observadas bandas 

características de modos vibracionais dos complexos, indicando que estes foram 

adsorvidos ou estão muito próximos à superfície das AuNPs. 

O complexo [Fe(titpy)2]2+ apresenta uma particularidade que o torna bastante 

atraente para a interação com nanopartículas de ouro. A presença de um átomo de 

enxofre em seu grupo substituinte permite que este seja ancorado em superfícies de 

ouro. Tal fato se deve ao caráter macio (soft) do ouro que o torna capaz de ligar-se a 

grupamentos sulfurados, como tióis e derivados de tiofeno, de semelhante caráter 

(soft). De fato, observa-se um forte efeito SERS para o complexo [Fe(titpy)2]2+ 

(figura 57) na presença de AuNPs. A banda fraca em 1375 cm-1, atribuída aos 

estiramentos CC e CS e a deformação angular no plano dos CH do anel tienil 

aparece com alta intensidade no espectro Raman. Essa banda é intensificada no 

SERS e deslocada para freqüência mais baixa (1364 cm-1) indicando uma ligação 
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forte entre o anel tienil e a superfície da AuNPs. As bandas intensificadas em 1387, 

1286, 1039 cm-1 são atribuídas aos estiramentos CC e CN e a deformação angular 

no plano dos CH dos anéis piridínicos e também estão deslocadas para freqüências 

mais baixas, refletindo a proximidade desses grupos em relação à superfície 

plasmônica. Os espectros Raman e SERS com o complexos [Fe(titpy)2]2+ são 

mostrados na figura 57. A tabela 18 apresenta a atribuição tentativa dos espectros 

Raman dos três complexos, baseada na comparação com complexos bis-

terpiridínicos de rutênio(II)169 e irídio(II)171. 

 

 

Figura 57: Espectro Raman da solução 0,1 mol.L-1 do complexo [Fe(titpy)2]2+ e espectro 

SERS do sistema [Fe(titpy)2]2+/AuNP. 

 

O espectro SERS do complexo [Fe(phtpy)2]2+ na presença das nanopartículas 

apresentou uma pequena intensificação das bandas em 1469, 1244, 1034 e em 

várias bandas na região de 800 a 600 cm-1 (figura 58). Devido à similaridade que 

existe entre os modos vibracionais dos anéis fenilas e piridínicos é difícil separar os 
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modos vibracionais desses grupos. Por isso, essas bandas são atribuídas de forma 

abrangente aos estiramentos CC e CN, à deformação angular no plano dos CH dos 

anéis aromáticos e à deformação angular dos anéis no plano e fora do plano. Não 

foram observados deslocamentos significativos nas freqüências das bandas 

intensificadas. Com isso, pode se inferir que ocorreu uma interação fraca desses 

complexos com a superfície das AuNPs. As moléculas de complexo devem estar 

suficientemente próximas das nanopartículas para sentir o campo gerado pelos 

plasmons de superfície, e dar origem a alguma intensificação das bandas 

vibracionais. 

 

 

Figura 58: Espectro Raman da solução 0,1 mol.L-1 do complexo [Fe(phtpy)2]2+ e do sistema 

[Fe(phtpy)2]2+/AuNP. 

 

O espectro Raman do compósito com o complexo [Fe(Br-phtpy)2](Cl)2 pode 

ser visto na figura 59. Observa-se uma pequena intensificação das bandas em 1469 

e 1043 cm-1. Estas bandas são atribuídas aos estiramentos CC e CN, e à 
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deformação angular no plano dos CH dos anéis aromáticos, respectivamente. 

Apesar de o bromo ter caráter macio e com isso ser capaz de se ligar ao ouro, não 

se observou nenhum indício que esta coordenação ocorra, pois não foram 

observadas intensificações das bandas características do grupo substituinte bromo-

fenil. Desta forma a interação desse complexo com as AuNPs deve estar ocorrendo 

da mesma maneira descrita para o [Fe(phtpy)2]2+, isto é, as moléculas de [Fe(Br-

phtpy)2]2+ estariam próximas da superfície das nanopartículas o suficiente para 

sofrer a influência do campo gerado pelos plamons, gerando intensificação de 

alguns modos vibracionais. Provavelmente essa proximidade se dê pela geração da 

força eletrostática atuante na formação do par iônico complexo-partícula e resulta 

nas intensificações observadas. 

 

 

Figura 59: Espectro Raman da solução 0,1 mol.L-1 do complexo [Fe(Br-phtpy)2]2+ e do 

sistema [Fe(Br-phtpy)2]2+/AuNP. 
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Tabela 18: Atribuição tentativa dos espectros Raman dos complexos [Fe(titpy)2](PF6)2; 

[Fe(phtpy)2](PF6)2.e [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 em solução 0,1 mol.L-1 

Intensidade das bandas: w = fraca, m = media, s = forte. Modos: ν = estiramento, δi.p. = 

deformação angular no plano, δo.p. = deformação angular fora do plano. 

[Fe(titpy)2](PF6)2 [Fe(phtpy)2](PF6)2 [Fe(Br-phtpy)2](PF6)2 

1615 m ν(CC) 1614 m ν(CC) 1610 m ν(CC) 
 1599 m ν(CC) 1589 m ν(CC)Brph 

1567 m ν(CC)   

1551 s ν(CC) tpy   

1531 w ν(CC)ti   
 1504 w ν(CC) 1499 w ν(CC) 

1478 s ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1470 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1469 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1396 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH)   

1375 w ν(CC, CS)ti + 
δi.p.(CH)   

1354 s ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1359 s ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1361 s ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1296 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1289 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1289 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1279 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1269 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1272 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1250 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1244 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1244 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1170 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1162 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1161 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1119 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1116 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1116 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1089 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1094 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1094 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

  1074 w ν (CBr) 

 1039 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1043 m ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1024 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH)   

 1019 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

1016 w ν(CC, CN) + 
δi.p.(CH) 

 695 w δi.p.(ph) 698 w δi.p.(Brph) 
685 w δi.p(ti)   
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654 w δi.p(pyd) 655 w δi.p(pyd) 646 w δi.p.(pyd) 
 635 w δi.p(py, ph)  

503 w δi.p(py) 498 w δi.p(py) 515 w δi.p(py) 
 

Devido a grande intensificação observada no SERS do sistema 

[Fe(titpy)2]2+/AuNP, resultante da presença do anel tienil com o átomo de enxofre 

coordenante e a possibilidade de se obter partículas estabilizadas com tal complexo. 

Foi demandada maior atenção a este sistema e este foi alvo de mais alguns 

experimentos. 

Foi realizada a titulação de uma solução saturada do complexo [Fe(titpy)2]2+ 

com pequenas alíquotas de nanopartículas de ouro e sucessivos espectros 

eletrônicos foram registrados. Inicialmente, preparou-se uma solução aquosa 

saturada de [Fe(titpy)2](Cl)2. 0,5 mL de solução de AuNP com concentração de 

partículas na ordem de 10-9 mol.L-1 foi adicionado a 0,5 mL da solução saturada de 

complexo. Esta solução foi diluída na proporção 1:2 com água e o primeiro espectro 

foi registrado. Em seguida foram adicionadas 30 alíquotas de 10μL de solução de 

AuNP, 10 alíquotas de 20μL e 10 alíquotas de 50μL. Entre as adições a solução era 

agitada três vezes com o auxílio de uma pipeta de Pauster e o espectro registrado. A 

agitação é um ponto muito importante quando se trata de uma solução coloidal, uma 

vez que o equilíbrio de cargas é determinante para a estabilização das partículas e, 

portanto, é necessário haver uma homogeneização uniforme. A figura 60 mostra os 

sucessivos espectros obtidos durante a titulação. 
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Figura 60: Espectros UV-Vís da titulação de solução saturada de [Fe(titpy)2]2+ com 

nanopartículas de ouro. 

 

Pelos espectros nota-se que a coordenação do complexo [Fe(titpy)2]2+ 

estabiliza as AuNPs até certo ponto. A solução saturada de complexo foi titulada aos 

poucos, ou seja, o ambiente carregado mais positivamente foi aos poucos 

passivando a superfície de ouro. Porém, após a adição de 1,0 mL de solução de 

nanopartícula observa-se o aparecimento da banda plasmônica em 670 nm. 

Indicando que a agregação começa a ocorrer neste ponto. Acredita-se que neste 

ponto o balanço de cargas era o mesmo e a solução começou a agregar. A partir daí 

o processo foi irreversível, pois não havia mais complexo para passivar as 

partículas. A diminuição da absorbância da banda de TCML do complexo durante a 

adição de complexo é efeito da diluição. 

Acredita-se que os átomos de enxofre dos anéis tienilas dos complexos são 

pontos de coordenação destes nas nanopartículas e que redes supramoleculares 

podem estar sendo formadas na interação dessas duas espécies, como mostra a 

figura 61. 
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Figura 61: Representação esquemática da estrutura supramolecular hipotética resultante da 

interação entre o complexo [Fe(titpy)2]2+ e nanopartículas de ouro. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os complexos [Fe(titpy)2]2+, [Fe(phtpy)2]2+ e [Fe(Br-phtpy)2]2+, apresentam 

propriedades espectroscópicas e eletroquímicas que seguem a seguinte ordem 

[Fe(titpy)2]2+ > [Fe(phtpy)2]2+ > [Fe(Br-phtpy)2]2+, em termos do poder receptor π dos 

ligantes. As bandas observadas na região do visível, em 570 nm foram atribuídas 

com base em cálculos semi-empíricos ZINDO/S, como sendo devida às transições 

de carga do metal para o ligante (TCML). Na região do ultravioleta, as bandas 

observadas são consistentes com transições internas π→π* dos ligantes 

terpiridínicos. 

Esses complexos apresentam capacidade de inclusão em β-ciclodextrina, 

facilitada pela presença do anel aromático ligado à estrutura terpiridínica. Tal 

propriedade permite explorar a inclusão dos mesmos em superfícies de 

nanopartículas de dióxido de titânio modificadas com carboxi-β-ciclodextrina, e 

realizar testes de sensibilidade ao UV-A para fins de dosimetria. Os complexos 

[Fe(titpy)2]2+ e [Fe(phtpy)2]2+ são mais rapidamente descorados por ação do UV-A, 

em relação ao [Fe(Br-phtpy)2]2+  previamente investigado pelo grupo, fornecendo 

alternativas interessantes quando se requer maior sensibilidade à exposição a essa 

faixa de radiação. Corroborando os trabalhos anteriores, o descoramento é inibido 

em atmosfera de nitrogênio, indicando a participação de espécies reativas de 

oxigênio, geradas fotoquimicamente na superfície de TiO2. 

A interação dos complexos terpiridínicos substituídos com matriz de gel de 

pentóxido de vanádio ocorre predominantemente por via intercalativa, conduzindo a 

nanocompósitos com distâncias interlamelares de aproximadamente 18 nm. Os 

nanocompósitos obtidos apresentam complexa atividade eletroquímica, relacionada 
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com os sítios de V4+/5+ na matriz e com a presença dos complexos intercalados. Uma 

aparente irreversibilidade das ondas eletroquímica dos complexos foi indicativa de 

forte acoplamento dos processos redox dos complexos com os sítios redox da 

matriz, sugerindo aplicações interessantes como materiais para baterias e 

armazenamento de cargas. 

A presença de diferentes substituintes no grupo terpiridínico revelou 

contrastes em relação à interação com nanopartículas de ouro, obtidas pelo método 

de Turkevich. Uma forte intensificação espectral foi observada apenas no caso do 

complexo [Fe(titpy)2]2+ indicando a ocorrência de efeito SERS. As mudanças 

significativas nas frequências e intensidades dos modos vibracionais foram 

consistentes com a interação direta do complexo com a superfície plasmônica do 

ouro, através do átomo de enxofre. Nos demais casos, foram observadas apenas 

uma fraca intensificação, com poucas alterações nas frequências dos modos 

vibracionais, sugerindo a ocorrência de interações fracas dos complexos confinados 

aleatoriamente no interior dos aglomerados, com as nanosuperfícies plasmônicas 

mais próximas. 
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