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RESUMO

Neste trabalho foram realizadas as sínteses dos complexos trans[RuCl2(L)4] (L = py, isn, 4-acpy e 3-acpy), trans-[RuCl(NO)(L)4](PF6)2 (L =
py,

isn

e

4-acpy),

trans-[Ru(OH)(NO)(py)4](PF6)2,

[RuCl(NO)(py)4]Cl2∙3H2O,
[RuCl2(DMSO)4],

trans-

trans-[Ru(OH)(NO)(py)4]Cl2,

trans-[Ru(NO2)2(py)4],

cis-

trans-[RuCl(NO2)(py)4],

trans-

[RuCl(acn)(py)4](PF6) e do complexo reduzido trans-[RuCl(NO)(py)4]I.
Estes compostos foram submetidos a várias técnicas de caracterização
como:

análise

elementar

de

CHN,

espectroscopia

de

1H

RMN,

espectroscopia na região do UV-vis e IV, técnicas de eletroquímica e
EPR. A análise elementar de CHN e os espectros de

1H

RMN se

mostraram consistentes com as estruturas propostas, indicando a
pureza destes compostos segundo estas técnicas. A caracterização por
espectroscopia na região do UV-vis mostrou que os novos complexos
apresentaram

semelhança

descritos

literatura.

na

[RuCl(NO)(L)4](PF6)2

(L

espectral

com

Entretanto,
=

py,

compostos

para

isn

e

os

semelhantes

complexos

4-acpy)

e

transtrans-

[RuCl(NO)(py)4]Cl2∙3H2O não se observa a banda entre 300-400 nm,
comumente observada para tetraaminas de rutênio com o NO
coordenado e nas bipiridinas de rutênio com o ligante nitrosilo. Os
espectros de absorção na região do IV para os complexos nitrosilos
apresentaram a banda da freqüência de estiramento do NO (NO) entre
1870 -1920 cm-1, indicando o caráter nitrosônio do NO. O complexo
reduzido trans-[RuCl(NO)(py)4]I apresenta a banda de NO em 1854 cm-1
em acetonitrila, este valor está consistente com o deslocamento da
banda de NO observado durante a eletrólise para a redução de trans[RuCl(NO)(py)4]2+. A atribuição desta banda ao NO0 é reforçada pelo
estudo de EPR, cujos espectros apresentaram um sinal característico de
NO0 coordenado tanto para o complexo reduzido com iodo trans[RuCl(NO)(py)4]I

como

para

a

solução

eletrolisada

de

trans-

II
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