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Introdução 

 
Derivados da 1,10-fenantrolina representam uma 
classe de ligantes de coordenação com potencial 
para aplicações.1 Nesse contexto, podemos 
destacar os complexos de Ru(II) por apresentarem 
interessantes propriedades eletroquímicas, 
catalíticas, ópticas e eletrônicas. Além disso, são 
conhecidos por interagir fortemente via interações 
intermoleculares com o DNA.2 Nesse trabalho foi 
realizado um estudo preliminar para mensurar o 
comportamento intercalante do complexo inédito 
[Ru(bpy)2dodppp]2+ com o DNA ( onde dodppp = 
12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-
c]fenazina[i]pirazina, ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Estrutura do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+. 

Resultados e Discussão 

 
Titulações espectrofotométricas via absorção no 
UV-visível foram realizadas em tampão HEPES, no 
qual o pH=7,4 mimetiza a condição fisiológica, com 
variação da concentração de DNA entre 0 a 10 
equivalentes. A variação do perfil dos espectros 
eletrônicos à 20 ºC e 37 ºC são apresentados na 
figura 2. 

 
Figura 2. Titulação por absorção no UV-vis de 70 M do 

complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ com a [DNA] variando de 0 

a 10 equivalentes em tampão HEPES. (a) Temperatura à 

20 ºC; (b) Temperatura à 37 ºC.  

 
Em ambas as temperaturas o complexo apresentou 
comportamento similar, onde foi observado 
diminuição da intensidade e deslocamento da banda 
de absorção de menor energia. A medida que a 
intensidade da banda de absorção referente a 
transição MLCT reduz, também se observa o seu 
desvio para o vermelho, ou seja, está ocorrendo 

uma interação entre os orbitas do complexo 

(localizados no ligante) com os orbitais  das bases 
nitrogenadas do DNA.  

Conclusões 

 
O estudo preliminar de interação do complexo com 
o DNA mostrou um resultado promissor, sendo 
observado um comportamento característico de 
intercalação. 
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