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Introdução 

        Compostos polipiridínicos de rutênio são 

estratégicos em virtude de possibilitarem diversos 

processos fundamentais, tais como, transferência 

de elétrons e de átomos, inserção em ligações C-H 

e reações redox multieletrônicas acopladas a 

transferência de prótons; além de promover a 

oxidação tetra-eletrônica de água a oxigênio 

molecular, etapa crucial na fotossíntese natural e 

artificial gerando combustíveis a partir da energia 

solar.
1
 Neste sentido propomos a síntese de uma 

nova classe de compostos (Figura 1) com dois sítios 

de Ru-polipiridina adjacentes de modo a explorar os 

efeitos sinérgicos resultantes da interação de dois 

sítios de rutênio de alta valência do tipo [Ru
IV

=O] em 

catálise supramolecular. 

 

Figura 1: Estrutura do complexo 

{[RuCl(bpy)]2(tpy)2ph}
2+

 c/ identificação dos prótons. 

Resultados e Discussão 

     Os espectros de 
1
H-RMN do ligante (tpy)2ph e do 

complexo {[RuCl(bpy)]2(tpy)2ph}
2+

, mostrados na 
Figura 2 e confirmada por COSY, são coerente com 
a estrutura proposta. A estrutura também foi 
confirmada por espectrometria de massa onde um 
sinal intenso foi observado em m/z 563,04 referente 
ao íon molecular {[RuCl(bpy)]2(tpy)2ph}

2+
. 

       O espectro eletrônico do composto apresenta 
bandas de absorção nas regiões em 293, 320 nm 
atribuídas às transições interna dos ligantes 
polipiridínicos, e em 520 nm caracteristica da 
transição de transferência de carga metal-ligante 
(MLCT).  
      Estudos eletroquímicos também foram 
realizados por voltametria cíclica. Apenas um 
processo reversível com E1/2 = 0,94 V (EPH) foi 

observado na faixa de 0.0 a 1.2 V, coerente com o 
fragmento [RuCl(bpy)(tpy)]

+
. A ausência de outro 

processo nesta região sugere que os centros 
metálicos comportam-se independentemente um do 
outro, sendo a comunicação eletrônica entre os dois 
centro [RuCl(bpy)(tpy)] insuficiente para desdobrar 
aquele processo. Este fato foi comprovado pelo 
experimento de espectroeletroquímica onde foi 
observado o desaparecimento da banda MLCT 
(λmax= 520 nm) quando aplicado um potencia de 1,0 
V (EPH). 

 
Figura 2: Espectros de 

1
H-RMN do ligante (tpy)2ph  

(—) em CDCl3 e do complexo 
{[RuCl(bpy)]2(tpy)2ph}

2+
 (—) em (CD3)2SO.        

Conclusões 

       Um complexo binuclear tendo dois sítios de 

rutênio polipiridina adjacentes, que podem atuar 

sinergicamente em eletrocatálise de reações de 

oxidação foi preparado e caracterizado. Os 

processos de oxidação  monoeletrônicos tem o 

mesmo potencial redox, possibilitando a geração de 

dois sítios metálicos independentes de alta valência, 

do tipo Ru
IV

=O, após a substituição do ligante Cl
-
 

por H2O. 
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