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Introdução 

Desde a descoberta do seu papel em processos de 

biorregulação, tais como a neurotransmissão, 

vasodilatação, etc, estudos com compostos de 

coordenação envolvendo NO tem sido 

sistematicamente desenvolvidos. Devido a sua 

estabilidade,  complexos  de  Ru (II)  do  tipo       cis-

[RuNO(bpy)2L]
n+

 são um  excelente modelo para a 

compreensão da reatividade química destes 

compostos. A química computacional tem se 

consolidado como uma importante ferramenta na 

avaliação da reatividade na química de 

coordenação, ajudando na compreensão da relação 

entre estrutura e reatividade destes complexos 

metálicos
1,2

. Neste trabalho são apresentados 

resultados do estudo teórico de complexos do tipo 

cis-[RuNO(bpy)2L]
n+

, onde L= piridina, 4-metilpiridina 

e 4-acetilpiridina utilizando a Teoria do Funcional de 

Densidade (DFT).  

Resultados e Discussão 

Cálculos, utilizando a Teoria de Funcional de 

Densidade, através do uso do programa Gaussian 

09, com funcional híbrido B3LYP e base 6-31G
*
 para 

os átomos leves e LANL2DZ para o átomo de Ru, 

foram realizados para os complexos descritos. 

Todas as geometrias otimizadas não apresentaram 

freqüências imaginárias, indicando que houve a 

convergência para estruturas de mínimo.  

O estudo das possíveis multiplicidades mostrou que 

para todos os complexos estudados neste trabalho, 

as multiplicidades de campo forte foram mais 

estáveis do que as multiplicidades de campo fraco 

em cerca de 2,7eV. Na avaliação dos diagramas de 

contorno dos orbitais de fronteira, os complexos 

onde L= piridina ou 4-metilpiridina apresentam o  

HOMO sem nenhuma contribuição Ru e do NO, 

enquanto que o LUMO apresenta uma forte 

contribuição antiligante do Ru e do NO. Com relação 

ao complexo com L= 4-acetilpiridina, foi possível 

constatar que o HOMO apresenta uma forte 

participação do antiligante do Ru e do NO, enquanto 

que o LUMO não mostra nenhuma participação 

deste centro envolvendo Ru e NO (Figura 1). Isto 

aponta para o fato de que a reatividade do complexo 

com L= 4-acetilpiridina é muito diferente da 

reatividade quando L = piridina ou 4-metilpiridina. 

Além disto, a dureza total dos complexos quando L= 

piridina ou  4-metilpiridina é da ordem de 0,055, 

enquanto que o complexo com L= 4-acetilpiridina é 

mais macio, apresentando dureza total igual a 0,038, 

mostrando novamente que a alteração do grupo 

substituinte na posição 4 altera significativamente a 

química destes complexos. 
  

 
  

HOMO L= Py HOMO L=4-MePy HOMO L= 4-AcetilPy 

  

 

LUMO L= Py LUMO L=4-MePy LUMO L= 4-AcetilPy 
 
Figura 1. Diagrama de contorno dos orbitais de 
fornteira dos complexos estudados. 
 

Conclusões 

Os resultados obtidos apontam para potencialidade 

do uso da técnica de DFT no estudo da Química dos 

compostos de coordenação, indicando caminhos 

para a compreensão da reatividade destes 

complexos. 
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