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Introdução 

 

Complexos polinucleares despertam grande 

interesse científico na química de metais de 

transição devido às interações eletrônicas entre os 

sítios metálicos e às propriedades resultantes. 

Particularmente, o complexo trinuclear de acetato de 

rutênio exibe forte acoplamento entre os sítios de 

rutênio, sendo que suas propriedades espectrais e 

eletroquímicas são fortemente dependentes do 

ligante periférico 
[1]

. Nosso estudo é voltado para 

complexos derivados de [Ru3O(OAC)6]
+
 (OAC = 

acetato) contendo ligante 4-(4-

dodeciloxifenilazo)piridina (L), onde um complexo 

está na proporção 1:1 (C1 - Fig. 1) e outro  1:3 (C3). 

Tanto L quanto C1 e C3 foram depositados como 

filmes LB e caracterizados por espectrometria de 

massa, espectroscopia 
1
H-RMN, FTIR, Raman, UV-

vis, voltametria cíclica e microscopia de força 

atômica. 

 

 
Figura 1. Estrutura idealizada do complexo C1.  
 

Resultados e Discussão 

 

C1 foi sintetizado a partir de 1 mmol de 

[Ru3O(OAC)6(py)2CH3OH]
+
 (py = piridina) e 1mmol 

de L e deixados sob refluxo por 24 h. Por fim, a 

solução foi evaporada até a secagem completa. C3 

foi sintetizado através da mistura de 1mmol de 

[Ru3O(OAC)6(CH3OH)3]
+
, 6 mmol de L e 10 mmol de 

hidrazina. O sólido formado foi filtrado, lavado e 

seco sob vácuo.  No espectro de massa ESI de C1 

observa-se a presença predominante de um pico 

centrado em m/z 1199,08, atribuído à espécie 

([Ru3C45H61O14N5]
+
). Os espectros de RMN de C1 

exibiram sinais referentes aos H-L (0,53 ppm), H-

py (0,47ppm), metilenos L (1,24 ppm), Hacetato (4,65 

e 4,76 ppm), além dos demais sinais de L. No 

espectro eletrônico são observadas bandas na 

região de 375 nm atribuída a transição MLCT e n-*  

Na região de 600 a 750 nm observa-se a banda 

MMCT. O voltamograma cíclico de C1 exibiu três 

processos com E1/2= -0,188; 0,162 e 1,307 V (vs 

SHE), atribuído a processo (Ph-N)2
0/-

 em L, 

Ru3O/Ru3O
+
 e Ru3O

+
/Ru3O

2+ 
respectivamente. As 

imagens topográficas dos filmes revelam diferenças 

entres os filmes de L e dos complexos. Enquanto L 

forma filmes constituído de placas, os complexos 

formam filmes bastante homogêneos. As 

espessuras dessas placas são regulares e são da 

ordem de 50 Å, que corresponde a duas moléculas 

de L empilhadas.  
 

Conclusões 

 

Os resultados de MS, RMN e FTIR são coerentes 

com as estruturas. Os UV-vis indicam forte 

acoplamento entre o complexo e L. Na VC 

observam-se processos reversíveis, porém com 

separação entre Epa e Epc superior ao esperado. As 

imagens de AFM indicam que o filme de L é 

constituído por camadas organizadas, característica 

de LB, porém nos complexos, apesar dos filmes 

serem bastante homogêneos, não se observa tal 

organização.  
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