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Introdução

É de interesse atual  o  desenvolvimento  de 
novos  materiais  que  podem  atuar  como 
componentes  ou  sensores  no  campo  da 
nanotecnologia. Para tanto, é necessário o desenho 
e  concepção  de  unidades  que  contém  centros 
ativos  ligados  a  receptores,  os  quais  podem 
seletivamente  alterar  seu  estado  redox,  absorção 
de cor ou outra propriedade física.[1,2] Numerosos 
complexos  de  bipiridina-rutênio(II)  têm  sido 
estudados  e  suas  propriedades  extensivamente 
caracterizadas.

O  presente  trabalho  focou  a  síntese  e  a 
caracterização  de  dois  complexos  de  2,2´-
bisbipiridinarutênio(II) com os ligantes isômeros: 4-
{(4-dodeciloxifenil)-1,3,4-oxidiazol}piridina  e  2-{(4-
dodeciloxifenil)-1,3,4-oxidiazol-2-il}piridina.  Os 
complexos foram caracterizados por espectroscopia 
1H-RMN,  FTIR,  Raman,  isotermas  de  Langmuir 
voltametria cíclica. 

Resultados e Discussão

O  complexo  precursor  [Ru(bpy)2Cl2]  foi 
sintetizado através da mistura de RuCl3.6H2O com 
2,2-bipiridina sob refluxo de 7 horas.  Os complexos 
de interesse (Fig.1.)  foram sintetizados a partir  da 
adição de AgNO3 ao complexo precursor seguido de 
refluxo  por  30  min.  Em  seguida,  quantidade 
estequiométrica do ligante foi adicionada à mistura 
e deixada sob refluxo por 2 horas. Por fim, o sólido 
foi  precipitado  com  PF6

-,  filtrado  e  lavado  com 
etanol.

Os espectros  1H-RMN e FTIR são coerentes 
com as estruturas esperadas. Os espectros Raman 
exibem as bandas associadas a porção aromática 
das  bpy  e  do  ligante  oxadiazolil  intensificadas, 
devido  a  efeito  ressonante.  Os  espectros  UV-vis 
apresentam banda π-π* e MLCT em 290 e 500 nm, 
respectivamente.

As  isotermas  dos  dois  complexos  são 
bastante distintas e foram atribuídas a diferenças na 
auto-organização  na  interface  líquido-ar.  A área 
média ocupada pela molécula  para os complexos I 
e II é de ~168 Å2 e ~70 Å2, respectivamente.

Os  voltamogramas  cíclicos  dos  ligantes 
oxadizolil  exibem  um  único processo  irreversível 
com  pico  anódico  em  ~0,8  V.  Por  outro  lado  o 
complexo  I  apresenta  um  processo  totalmente 

reversível do par Ru3+/2+ em E1/2= 1,14 V e mais três 
processos  acima  desse  potencial  atribuídos  a 
oxidação do ligante. Já o complexo II não apresenta 
nenhum  processo  na  janela  de  trabalho  do 
diclorometano. Isso foi atribuído a coordenação do 
ligante  ao  rutênio(II)  tanto  pelo  sítio  piridínico 
quanto  pelo  nitrogênio  do  grupo  diazolil,  o  que 
desloca  o  potencial  do  par  Ru(III/II)  para  valores 
superiores a  2,01  V  (vs  SHE)  e  deve  proteger  a 
redução  do  ligante.  Estudos  de 
espectroeletroquímica  e  UV-vis  estão  em 
andamento  para  caracterização  dos  processos 
redox.  Estudos de preparação e caracterização de 
filmes LB também estão em andamento. 

Figura 1. Estrutura do complexos I.

Conclusões

Os  resultados  são  coerentes  com  as 
estruturas  idealizadas.  Os  espectros  UV-vis  são 
característicos  de  complexos  bpyRu(II).  Os 
complexos exibem comportamentos eletroquímicos 
distintos.  Enquanto o complexo  I  exibe  processos 
reversíveis  tanto  no par  Ru(III/II)  quanto  L(0/-),  o 
complexo  II  é  inerte  na  janela  de  trabalho  do 
diclorometano.  O  comportamento  do  ligante 
também sofre  forte  alteração com a coordenação 
de  rutênio(II)  em  comparação  ao  mesmo  livre. 
Estudos de caracterização espectroeletroquímica e 
preparação  de  filmes  estão  em  andamento  e 
contribuirão  para  o  melhor  conhecimento  do 
sistema.  

Agradecimentos

CAPES/ REUNI, CNPq, UFPR.
___________________
1 Seckin T.,  Özdemir I.,  Köytepe S., Gürbüz N.,  J. Inorg.  Organomet 
Polym 2009, 19, 2, 143-151.
2Maestri,  N.,  Armaroli,  N.,  Balzani,  V.,  Constable,  E.  C.,  Cargill 
Thompson, A. M. W., Inorg. Chem 1995, 34, 2759.

35a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 


