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Introdução 
Estudos de espectroscopia SERS (Espalhamento 
Raman Intensificado por Superfície) publicados 
previamente1 sobre a monocamada formada pelo 
íon complexo [Ru(NH3)4(pyS)(CNpy)]2+ onde: pyS = 
4-mercaptopiridina e CNpy = cianopiridina, sobre 
ouro não apresentaram a banda característica do 
estiramento C≡N, v(CN), da CNpy em ~2200 cm-1. 
Na ocasião, esse resultado foi atribuído à maior 
distância desta espécie em relação à superfície. 
Neste trabalho, serão discutidos, de forma 
comparativa, os espectros SERS do complexo 
adsorvido sobre eletrodo de ouro e ouro coloidal. 

Resultados e Discussão 
Os espectros SERS da monocamada do íon 

complexo sobre eletrodo de ouro (Figura 1 (A)) são 
consistentes com aqueles publicados previamente, 
ou seja, não há observação da banda atribuída ao 
modo ν(CN) e a banda mais intensa (1095 cm-1) 
está associada à ligação C=S (banda X-sensível) do 
ligante pyS. Por outo lado, o espectro SERS obtido 
em ouro coloidal (Figura 1 (C)) é similar ao espectro 
Raman normal do complexo no estado sólido 
(Figura 1 (D)) apresentando as bandas em 2195 e 
1095 cm-1 que são atribuídas, respectivamente, aos 
modos ν(CN) da CNpy e X-sensível da pyS. 
Ressalta-se, porém, que os espectros em ouro 
coloidal foram obtidos em solução contendo citrato 
tratando-se, portanto, de um meio redutor. Estes 
resultados sugerem que o complexo encontra-se 
parcialmente oxidado quando adsorvido sobre 
eletrodo de ouro. De fato, quando citrato de sódio é 
adicionado à solução modificadora, os espectros 
SERS do complexo adsorvido sobre eletrodo 
(Figura 1 (B)) são semelhantes àqueles obtidos em 
ouro coloidal. Adicionalmente, o modo ν(CN) é 
observado nos espectros do eletrodo modificado 
obtidos em -0,4V vs. Ag/AgCl. Sabendo-se que o 
potencial de meia-onda do par RuIII/II neste 
complexo é 0,6 V, pode-se afirmar que este 
potencial (-0,4 V) é suficiente para manter o centro 
metálico no estado reduzido o que favorece a 
interação de retrodoação para o ligante CNpy. 
Quando não há polarização, todavia, os modos 

associados ao ligante CNpy diminuem fortemente 
de intensidade. Este comportamento é irreversível, 
uma vez que a aplicação de potenciais negativos 
não resulta na observação destes modos sugerindo 
a dissociação do ligante CNPy. 

 
Figura 1. Espectros SERS do íon complexo 
[Ru(NH3)4(pyS)(CNpy)]2+ obtidos no eletrodo de 
ouro na ausência (A) e presença (B) de citrato e (C) 
em coloide de ouro e (D)Raman Normal. 

Conclusões 
Os resultados indicam que o íon complexo 
[Ru(NH3)4(pyS)(CNpy)]2+ é instável após adsorção 
devido, provavelmente, à labilização do ligante 
CNpy decorrente da oxidação do Ru(II) para Ru(III). 
Esta conclusão é reforçada pelos espectros SERS 
obtidos em meio redutor, isto é, na presença de 
citrato ou aplicação de potencial negativo. A 
oxidação parcial do centro metálico, por sua vez, é 
atribuída à intensa força ácida π do ligante CNpy 
que induz a deslocalização de carga. 
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