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Introdução

Complexos  N-piridínicos  de  rutênio(II)  são 
muito  estudados  devido  as  suas  propriedades 
eletrônicas  e  eletroquímicas1.  Esses  sistemas 
possuem  aplicações em  catálise,  sensoriamento e 
em  dispositivos  como  sítios  armazenadores  de 
elétrons2.  Tais  propriedades são moduladas pelos 
ligantes  coordenados  ao  Ru(II),  e  portanto  o 
entendimento do papel desses ligantes é de  suma 
importância  para  o  desenvolvimento  de  novos 
materiais  moleculares.  Os  ligantes  estudados  no 
presente  trabalho  foram  4-(4’-
dodeciloxifeniletinil)piridina  (L1)  e  4-(4’-
dodeciloxifenilazo)piridina (L2). Estes possuem uma 
porção alifática  que garante a auto-organização e 
uma  porção  aromática  coordenante. O  presente 
trabalho  focou  as  sínteses  de  complexos  de 
[Ru(bpy)2Cl]+ e  Ru(C6H6)Cl2 combinados  aos 
ligantes   (L1)  e  (L2).  Os  complexos  foram 
caracterizados  por  espectroscopia  Raman,  FTIR, 
UV-vis e por voltametria cíclica.

Resultados e Discussão

     Os  complexos  de  [Ru(bpy)2Cl]+ foram 
sintetizados pela adição de AgNO3 ao precursor sob 
refluxo  durante  30  minutos.  Em  seguida,  foi 
adicionado ligante em quantidade estequiométrica e 
o  sistema  foi  refluxado  por  2h.  O  produto  foi 
precipitado por PF6

-,  filtrado e lavado com etanol. 
Os  complexos  de  [Ru(C6H6)Cl]2Cl2  foram 
sintetizados pela adição de ligante em quantidade 
estequiométrica ao precursor em THF, e refluxado 
por  6h.  O  produto  foi  precipitado  por  etanol, 
mantido sob refrigeração por 12h, filtrado e lavado 
com etanol e THF.
      Os espectros eletrônicos de RuBpyL2 exibem 

bandas π→π* e n→π* em 295 e 375 nm, além de 
uma  banda  MLCT  em  480  nm.  Os  RuArL1  e 
RuArL2 exibem bandas π→π* em 342 e 380 nm, 
respectivamente. 
     No espectro de FTIR, os compostos exibem 

bandas em 2924 e 2853 (νCH),  1599  (νCC),  1500 e 
1465  (νCN),  1255  (νCOC),  1140  (δCH),  765 (πCH),  560 

cm-1 (πCC) e uma banda intensa em 843 cm-1 do PF6
- 

nos  [Ru(bpy)2Cl]+.  Os  compostos com o L1 ainda 
exibem  uma  banda  característica  em  2217  cm-1 

(νC≡C), e os Ru(C6H6)Cl2 exibem banda característica 
de aromático em 3065 cm-1 (νCH).
     Os espectros Raman dos complexos RuBpyL1, 
RuBpyL2 e RuArL2 exibem bandas características 
tanto  do  precursor,  quanto  do  ligante,  devido  a 
efeito  ressonante.  Ambos  complexos  exibem 
bandas  νRu-N  em torno de 665 cm-1.  Por outro lado 
não  foi  possível  observar  o  espectro  Raman  do 
complexo RuArL1. 
      Os voltamogramas cíclicos de RuBpyL1 exibiu 
um único processo com E1/2= 1,08 V,  atribuído ao 
par  Ru3+/2+.  Já  o  RuBpyL2  possui  dois  processos 
com E1/2= 1,08 V e E1/2= 0,43 V, sendo o segundo 
processo quase-reversível atribuído ao par (Ph-N)2

0/-

que encontra-se deslocado +0,2  V em relação ao 
ligante  livre.  Os  complexos  derivados  de  areno 
rutênio não possuem processos redox na janela de 
trabalho do diclorometano ou acetonitrila. 

Conclusões

     Os  espectros  eletrônicos  dos  complexos 
apresentam  bandas  intensas  no  UV-vis.  Os 
espectros  FTIR  dos  complexos  são  similares, 
apresentando diferença apenas em 2217 cm-1 (νC≡C) 
para os compostos com o L1 e em 3065 cm-1 (νCH) 
para Ru(C6H6)Cl2. Os  espectros  Raman  possuem 
maior intensificação para o RuBpyL2 devido a efeito 
ressonante tanto da porção bpyRu quanto do ligante 
azo.  Os  complexos  de  RuBpy  são  eletroativos 
exibindo  processos reversíveis  para  o  par  Ru3+/2+, 
ambos  com  mesmo  E1/2,  indicando  forte  caráter 
aceitador do ligante. Os complexos de arenorutênio 
não  exibiram  processos  na  janela  de  trabalho 
empregada.
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