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Introdução 

Metais de transição são poderosos alvos na busca 
de novos agentes diagnósticos e terapêuticos. O 
desenvolvimento de complexos de metais de 
transição, por interagirem não-covalentemente com 
proteínas, é um campo emergente que liga a 
química bioinorgânica com a química e biologia 
sintética. Os complexo metálicos são mais 
adequados em relação às interações não-
covalentes, desde que combinem flexibilidade na 
estrutura do ligante com acesso a uma variedade de 
geometria de coordenação, estados de oxidação e 
configurações eletrônica

[1]
. Os complexos 

tricarbonílicos de rênio(I)  demonstram que não 
modificam as propriedades físico-químicas das 
células

[2]
. 

Neste trabalho foi sintetizado o composto fac-
ReCl(CO)3(PDT)], em que PDT= ácido 3-(2-piridil)-
5,6-difenil-1,2,4-triazina-p,p’-dissulfônico de sódio. 
Um ligante que proporcionou ao complexo 
apresentar solubilidade em água, importante para o 
desenvolvimento de biossistemas.  
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Resultados e Discussão 

 
Figura 1: Fluxograma de Síntese do Complexo  

fac-[ReCl(CO)3(PDT)] 
 

 
 
No espectro eletrônico do complexo a região de 
maior energia entre 200 e 350 nm é atribuída as 
transições intraligantes, ILPDT. E na região de 350 a 
450 nm, ocorre transferência de carga do metal para 
ligante, MLCTRe→PDT.. 
 

 
Figura 1: Espectro de Absorção do Complexo  

fac-[ReCl(CO)3(PDT)] (
___

) e do ligante PDT (---) em 
água. 

 

Conclusões 

O complexo fac-[ReCl(CO)3(PDT)], diferente da 
maioria dos complexos de rênio(I), é solúvel em 
água. A obtenção deste composto significa um 
avanço na síntese de compostos de coordenação 
com foco em interação biomolecular. Este trabalho 
permitirá o desenvolvimento de biossistemas que 
explore as capacidades fotofísicas dos compostos 
tricarbonílicos de rênio(I).  
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