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Introdução 

Complexos polipiridínicos de rutênio(II) têm sido 

amplamente estudados nas últimas décadas, 

principalmente devido a sua fotofísica e fotoquímica 

diferenciada, estabilidade cinética e termodinâmica, 

características redox e atividades biológicas. Este 

conjunto de propriedades confere a esta classe de 

compostos diversas aplicações nas áreas de 

química medicinal, catálise, geração de energia 

renovável, entre outras.1,2  

Assim, a produção de novos compostos de 

coordenação de Ru(II) com ligantes polipiridínicos é 

de grande interesse e importância.  

Resultados e Discussão 

Neste trabalho foi sintetizado um novo complexo de 

Ru(II) nomeado de [Ru(bpy)2mqip](PF6)2, 

caracterizado por diferentes técnicas, incluindo 

difração de raios X por monocristal (Figura 1).  

 
Figura 1. Estrutura do [Ru(bpy)2mqip](PF6)2 obtida 
por difração de raios x. 

 
No estudo fotofísico do composto foram observados 

tanto um rendimento quântico (em) maior, como um 

tempo de vida do estado excitado (em) mais longo 
do que a maioria dos compostos análogos da 
literatura. Os resultados obtidos em água foram 

em= 0,068; em= 0,72 s e acetonitrila em= 0,13; 

em= 1,1s. Cálculos DFT revelaram que a porção 
imidazoquinazolinona do ligante mqip tem grande 
influência sobre tais características, doando 
densidade eletrônica aos estados excitados 1MLCT. 
Os espectros de absorção no UV-vis e de emissão, 
em ambos os solventes citados, estão 
representados na figura 2, onde não se observa 
nenhuma mudança significante. 

 
Figura 2. Espectros de absorção no UV-vis e de 
emissão do [Ru(bpy)2mqip](PF6)2. 

 
Também foi avaliada a capacidade intercalativa do 
complexo sintetizado com ácidos nucleicos, através 
de titulação espectrofotométrica com CT-DNA 
(figura 3) onde foi obtido um Kb na ordem de 104 e 
observou-se o comportamento típico do fenômeno 
de intercalação (hipocromismo e batocromismo).3 

 
Figura 3. Espectros de absorção no UV-vis da 
titulação espectrofotométrica complexo x CT-DNA 
(pH = 7,4, Tampão: Tris-HCl). 

Conclusões 

O trabalho desenvolvido resultou na obtenção de 

um novo complexo de Ru(II), que contém um ligante 

com padrão heterocíclico diferenciado. Foi 

comprovado que esse composto tem alta 

luminescência e potencial capacidade intercalativa 

com DNA. 
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