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Introdução 

Compostos polipiridínicos de rutênio(II) podem ter 
suas propriedades moduladas pela utilização de 
ligantes apropriados. [1] 
O presente trabalho investiga o efeito que a 
substituição de grupos nas posições 4,7 da 1,10- 
fenantrolina, (phen), exercem sobre as propriedades 
dos compostos cis-[Ru(phen)(dcbH2)(NCS)2] e cis-
[Ru(Me2-phen)(dcbH2)(NCS)2], onde, dcbH2 = ácido-
4,4’-dicarboxílico-2,2’-bipiridina. 

Resultados e Discussão 

Os compostos cis-[Ru(R2-phen)(dcbH2)(NCS)2], R = 
H (1), e R = Me (2),  foram obtidos pela rota one-pot 
na qual utilizou-se como precursor o dímero [Ru(p-
cimeno)Cl2]2 em DMF, os ligantes foram adicionados 
sequencialmente ao mesmo balão de reação, na 
seguinte ordem: R2-phen, dcbH2 e NCS

-
. 

A separação dos isômeros foi realizada por 
cromatografia líquida, utilizando Sephadex LH-20 
como fase estacionária e metanol como eluente. 
Os espectros vibracionais dos compostos (1) e (2), 
fig. 1, apresentam um pico em torno de 2100 cm

-1
 

(CN)NCS característico do ligante tiocianato 
coordenado ao metal através do nitrogênio, a 
presença do grupo isotiocianato também é 
confirmada pelo pico em 770 cm

-1
 que é referente 

ao modo vibracional (C=S).  O pico em torno de 

1700 cm
-1

 é referente ao modo vibracional (C=O) 
que indica a presença do ligante dcbH2 presente no 
complexo. [2] 
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Figura 1. Espectros vibracionais dos compostos (1) e (2) 
em pastilha de KBr. 

O espectro eletrônico dos compostos em metanol 
apresentam duas bandas com altas absortividades 
molares (10

4
 L mol

-1
 cm

-1
) atribuídas à transições 

MLCT (dRu  *).  
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Figura 2. Espectros eletrônicos dos compostos (1) e (2) 
em metanol. 

O composto 2 tem um máximo de absorção em 435 
nm que é deslocado para o vermelho em 10 nm, isto 
mostra que o grupo doador de elétrons aproxima o 

orbital t2g do metal com o orbital * do ligante.  
O composto cis-[Ru(Cl2-phen)(dcbH2)(NCS)2] se 
encontra em fase de purificação para posterior 
comparação. 

Conclusões 
Conclui-se que os grupos doadores de elétrons nas 

posições 4,7 da fenantrolina estabilizam o estado 

excitado do composto. 
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