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Introdução 
Os complexos polipiridínicos de rênio(I) vêm sendo 
muito investigado devido às suas propriedades 
fotofísicas e fotoquímicas interessantes que 
permitem a aplicação dos mesmos em sistemas 
eletroluminescentes, sensores, etc.  
 Neste trabalho, o complexo  
fac-[Re(CO)3(phen)(bpa)]PF6, phen = 1,10-
fenantrolina e bpa = 1,2-bis(4-piridil)etano, foi 
sintetizado e caracterizado quanto às suas 
propriedades fotofísicas. 

Resultados e Discussão 
O espectro de absorção do fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]+ é apresentado na Figura 1, 
juntamente com os espectros do precursor fac-
[ClRe(CO)3(phen)] e dos ligantes livres. 

 
Figura 1.  Espectros de absorção do  
fac-[Re(CO)3(phen)(bpa)]PF6 (____), fac-
[ClRe(CO)3(phen)] (____), bpa (____) e phen (____) em 
acetonitrila. 
 
Observa-se no espectro eletrônico do fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]+ bandas na região do UV  
atribuídas a transições internas dos ligantes phen e 
bpa. Tais transições sofrem um deslocamento 
batocrômico em relação aos ligantes livres devido à 
coordenação ao centro metálico. Para o precursor 
fac-[ClRe(CO)3(phen)] e para o fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]+ observa-se bandas largas na 
região de menor energia com máximos em 365 nm 
(ε = 3,5x103 L mol-1 cm-1) e 350 nm (ε = 4,7x103 L 
mol-1 cm-1), respectivamente, atribuídas a transição 
de carga do metal para o ligante (MLCTRe→phen).  

As propriedades luminescentes do fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]+ foram avaliadas em 
acetonitrila a 298K e em meio vítreo a 77K, figura 3. 
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Figura 2.  Espectro de emissão do fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]PF6 em CH3CN a 298 K (____) e 
em etanol:metanol a 77 K (____) (λexc= 365 nm). Inset: 
curva de decaimento de emissão do complexo em 
CH3CN a 298 K (λexc= 355 nm). 
 
Em acetonitrila a 298 K, o fac-
[Re(CO)3(phen)(bpa)]PF6 apresenta uma banda de 
emissão larga e não estruturada com máximo em 
545 nm. O rendimento quântico de emissão do 
complexo nessas condições e o tempo de vida 
associado ao processo de luminescência são de φ = 
0,24 e de 881 ns, respectivamente. A luminescência 
observada é atribuída ao decaimento radiativo do 
estado 3MLCTRe→phen. Em meio vítreo a 77 K, 
observa-se um deslocamento hipsocrômico da 
banda, associado ao efeito rigidocrômico, 
tipicamente observado em emissores MLCT1. 

Conclusões 
O complexo fac-[Re(CO)3(phen)(bpa)]+ foi 
sintetizado e caracterizado  quanto às suas 
propriedades fotofísicas. O complexo apresenta alto 
rendimento quântico de emissão em solução a 298 
K, associada ao estado 3MLCT e pode ser aplicado 
em dispositivos moleculares, como LEDs e sensores 
luminescentes.  
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