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RESUMO 

 

Ligantes derivados da 1,10-fenantrolina tem motivado diversos estudos devido as diferentes 

áreas em que podem ser aplicados. O ligante que tem recebido destaque é o dipirido[3,2-

a:2',3'-c]fenazina (dppz) devido as suas possíveis propriedades terapêuticas. O complexo 

[Ru(bpy)2(dppz)]2+tem sido muito estudado com relação a intercalação com DNA (Ácido 

desoxirribonucleico). Pesquisas relacionadas aos complexos polipiridínicos de Ru(II) tem 

recebido destaque devido as diversas propriedades que estes tipos de complexos apresentam, 

por exemplo, o [Ru(bpy)3]
2+ (bpy= 2,2’-bipiridina) um dos primeiros complexos estudados 

tem servido como parâmetro de comparação para os complexos semelhantes. Estes tipos de 

complexos têm se destacado na área de fotoquímica por apresentarem características 

favoráveis a aplicações em células solares do tipo DSSC (dye-sensitized solar cells), visto o 

interesse atual por energias sustentáveis. O objetivo deste presente trabalho foi sintetizar um 

novo ligante derivado da 1,10-fenantrolina e o respectivo complexo do ligante para avaliá-lo 

fotoquimicamente e sua interação com o DNA. Foram sintetizados três intermediários: 2,3-

quinoxalinadiona-1,4-dihidro (1), 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (2) e 6,7-

diamina-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (3). Posteriormente foi sintetizado o ligante 12,13-

diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina[i]pirazina (dodppp) e o seu complexo 

[Ru(bpy)2dodppp](PF6)2, ambos inéditos. Todos os compostos foram caracterizados por 

espectroscopia de RMN1H e infravermelho. As propriedades fotofísicas do complexo foram 

analisadas em acetonitrila e água, e observou-se uma diferença significativa nos perfis de 

absorção com a mudança do solvente. Os estudos de interação com DNA foram realizados 

através de análises espectroscópicas (UV-visível e fluorescência) em tampão HEPES para 

reproduzir a condição fisiológica. Para meios de comparação também foram realizados 

estudos de interação com DNA no complexo [Ru(bpy)2dpqQX](PF6)2 (dpqQX=dipirido[3,2-

a:2',3'-c]quinoxalino[2,3-b]quinoxalina), produzido e estudado pelo grupo de pesquisa. 

Ambos os complexos apresentaram diminuição de intensidade da banda de absorção atribuída 

a transição IL e deslocamento espectral a medida que as concentrações de DNA aumentavam. 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que o complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 

apresenta potencial para ser utilizado em DSSC se em estudos de interação com DNA. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Ligand derived from 1,10-phenanthroline-derived has motivated diverse studies because for 

the different areas in which can be applied. The ligand dipyrido [3,2-a:2',3'-c] phenazine 

(dppz) has received a lot of attention due to its possible use as therapeutic agent. The complex 

[Ru(bpy)2(dppz)]2+ that has been studied for many research groups as intercalator of DNA 

(Deoxyribonucleic acid). Polypyridine complexes of Ru(II) has distinction received 

prominence because of the many properties which complexes have, for example, [Ru(bpy)3]
2+ 

(bpy = 2,2'-bipyridine) one of the first complexes studied has served as a standard for similar 

complexes. These types of complexes have important characteristics for the photochemistry 

area, because they have favorable properties for application in DSSC (dye-sensitized solar 

cells), considering the interest for sustainable energies. The objective of this present work was 

to synthesize a new ligand derived from 1,10-phenanthroline and the respective complex of 

the ligant to evaluate it photochemistry and its interaction with the DNA. Three intermediates 

were synthesized: 2,3-quinoxalinedione-1,4-dihydro (1), 6,7-dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-

2,3-dione (2) and 6,7-diamine-1,4 dihydroquinoxaline-2,3-dione (3). Subsequently, the 12,13-

dione-11,14-dihydro-dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine[i]pyrazine (dodppp) ligand was 

synthesized and its [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 complex, both unpublished. All compounds were 

characterized by 1H NMR and infrared spectroscopy. The photophysical properties of the 

complex were analyzed in acetonitrile and water, it was observed a significant solvent effect. 

DNA interaction studies were performed through spectroscopic analyzes (UV-visible and 

fluorescence) in HEPES buffer for to reproduce the condition physiologicol. For comparison 

means also was performed DNA interaction studies with the [Ru(bpy)2dpqQX](PF6)2 

(dipyrido[3,2-a:2’3’-c]quinoxalino[2,3-b]quinoxaline) complex, which was produced and 

studied by our research group. Both complexes showed decrease of intensity of the absorption 

band attributed to the MLCT transition and spectral displacement as the DNA concentrations 

increased. The results obtained in this work indicate that the [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 complex 

has potential to be used in DSSC and in DNA interaction studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. LigantePolipiridínico 

1.1.1. Dipirido [3,2-a:2’,3’-c]fenazina (dppz) 

Os ligantes que possuem como base a 1,10-fenantrolina (phen) têm despertado 

interesse devido as aplicações em catálise, intercalação com o DNA e fotônica.1 As moléculas 

dipirido[3,2-a:2',3'-c]fenazina (dppz), dipirido[3,2-f:2’,3’-h]quinoxalina (dpq) e seus 

derivados (figura 1) são uma interessante classe de heterocíclicos derivados da quinoxalina 

que apresentam propriedades terapêuticas, tais como antiviral, antibacteriana, antibiótica e 

anti-inflamatória. Além de serem potenciais componentes para a síntese de receptores 

aniônicos, corantes e semicondutores orgânicos.2 

 

Figura 1. Estrutura química dipirido[3,2-a: 2 ', 3'-c]fenazina (dppz), dipirido[3,2-f:2’,3’-h]quinoxalina (dpq) e 

dipirido[3,2-a:2',3'-c]fenazina-10,11-(2,1,3-tiadiazol) (dppz-BTDZ) (adaptado da referência 1). 

 

O dppz e os seus derivados apresentam propriedades como capacidade de coordenação 

bidentada, rigidez, caráter -doador e estrutura aromática plana altamente conjugada.2 

Quando coordenado ao Ru(II) forma o complexo [Ru(bpy)2(dppz)]2+ (figura 2), que na 

presença de solventes próticos a sua luminescência é extinta devido as interações de 

hidrogênio formada entre os átomos de hidrogênio da porção fenazina do ligante dppz e as 

moléculas do solvente.3 

 

Figura 2. Estrutura química do complexo [Ru(bpy)2(dppz)]2+. 
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 Os complexos de Ru(II) com o ligante dppz e seus devirados tem despertado bastante 

interesse na intercalação com DNA, devido as ricas propriedades fotofísicas, fácil construção 

de estruturas rígidas e uma promissora atividade antitumoral.4 Além disso, os complexos 

polipiridínicos de Ru(II) na presença de DNA apresentam propriedades únicas proveniente 

das estruturas aromáticas que incorporam a porção fenazina.5 

1.2. Complexos Polipiridínicos de Rutênio(II)  

 O Ru2+ é um sistema d6 que possui uma rica química de coordenação, em especial com 

ligantes polipiridínicos, que são ligantes que apresentam orbitais doadores localizados 

sobre os átomos de nitrogênio e orbitais doador e receptor deslocalizados sobre os 

anéis aromáticos. Os complexos polipiridínicos de Ru(II) em sua maioria são representados 

por [Ru (LL)3]
2+ (LL= ligante polipiridínico bidentado) e apresentam simetria D3.

6 

Os complexos de Ru(II) são amplamente estudados em virtude de suas propriedades 

eletroquímicas, catalíticas, ópticas, eletrônicas,7,8 e, há pouco tempo, por suas propriedades 

fotobiológicas.9 Os complexos de Ru(II) têm gerado grande interesse nas áreas de fotoquímica 

supramolecular, em especial, nos processos fotoinduzidos de transferência de elétrons e 

energia em conjuntos multicomponentes, antenas artificiais de captação de luz, sensores 

luminescentes entre outros processos nesta área.8 

O complexo que recebeu grande destaque foi o [Ru(bpy)3]
2+ (bpy=2,2'-bipiridina), 

mostrado na figura 3, por apresentar propriedades exclusivas, tais como absorção no visível 

(banda de transferência de carga metal ligante – MLCT; = 9,53 x 104 M-1 cm-1),10 

estabilidade química, estado excitado estável e propriedades redox.11 

 

Figura 3. Estrutura química do complexo [Ru(bpy)3]2+.  



 
 

15 
 

1.2.1. Configuração Eletrônica do Estado Excitado dos Complexos Polipiridínicos de 

Ru(II) 

Com a necessidade de se compreender melhor os novos derivados do complexo 

[Ru(bpy)3]
2+, viu-se a necessidade de criar uma diagrama de orbital molecular que servisse 

como base para explicar as transições eletrônicas que ocorrem nos complexos poliridínicos de 

Ru(II). A figura 4, apresenta um diagrama de orbital molecular simplificado referente aos 

complexos de Ru(II), o intuito deste diagrama é apresentar as transições eletrônicas de menor 

energia que ocorrem nos complexos que apresentam simetria octaédrica, e também apresentar 

a representação da transição MLCT para o caso de simetria D3 em que ocorre quebra da 

simetria.6  

 

Figura 4. (a) Representação simplificada do Diagrama de Orbital Molecular de complexos polipiridínicos de 

Ru(II) com simetria octaédrica onde é mostrado os 3 tipos de transições eletrônicas de menor energia. (b) 

Representação da transição MLCT em simetria D3 (adaptado da referência 6). 

 

 Quando os complexos de Ru(II) são excitados diferentes tipos de transições podem 

ocorrer, na figura 4 são apresentadas as 3 de menor energia a do tipo MLCT (transferência de 

carga metal–ligante, →L
MC (transferência de carga centrada no metal, →Mou 

seja, transição d–d) e a LC ou IL (transferência de carga centrada no ligante, L
→L

).6 Mas 

além, destas transições também são encontradas as do tipo LMCT (transferência de carga 

ligante-metal, L→/ L→M)e as do tipoLCT (transferência de carga intraligante), 
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LLCT (transferência de carga ligante-ligante) quando se tem dois ligantes diferentes e MMCT 

(transferência de carga metal-metal) é para os casos em que o sistema apresenta um complexo 

multimetálico.9 Essas transições apresentam geralmente multiplicidade singleto ou tripleto, 

mas devido ao acoplamento spin órbita pode acabar ocasionando uma mistura singleto-

tripleto.6,9 

 Por [Ru(bpy)3]
2+ ser considerado o composto padrão devido as diversos estudos a 

cerca deste complexo, os demais complexos similares são contextualizados com base em suas 

informações para definir as propriedades fotofísicas e fotoquímicas dos novos derivados. Na 

figura 5, são apresentados diferentes tipos de complexos de Ru(II) com seus respectivos 

estados excitados tripletos de menor energia.9 

 

Figura 5. Diferentes tipos de complexos polipiridínicos de Ru(II) com os seus respectivos estados excitados 

tripletos de menor energia (adaptado da referência 9). 

 

A figura 6 apresenta os diagramas de Jablonski correspondentes aos complexos 

apresentados na figura 5. O tempo de relaxação entre o estado 1MLCT para o 3MLCT do 

[Ru(bpy)3]
2+pode levar 1 s em MeCN desoxigenada e 5 s em 4:1 EtOH/MeOH a 77 K. No 

[Ru(bpy)2(dppz)]2+o tempo de vida referente ao estado excitado de menor energia (3IL)é de 33 

s em MeCN.12 O [Ru(bpy)2(5-PEB)]2+ apresenta um tempo de vida intrínseco para o estado 
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excitado em equilíbrio 3IL-3MLCT de 42 s em temperatura ambiente. E o [Ru(phen)2(PC-

2T)]2+ possui o tempo de vida tripleto intrínseco de ~3-6s.9 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de Jablonski para diferentes tipos de complexos polipiridínicos de Ru(II) com os seus 

respectivos estados excitados tripletos de menor energia (adaptado da referência 9). 
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1.2.2. Complexos Polipiridínicos de Rutênio (II) aplicados em DSSCs 

Os complexos de Ru do tipo tris (2,2’-bipiridina) rutênio (II) ou [Ru(bpy)3]
2+ são 

fotocatalisadores na região do visível, usualmente empregados por formarem estados 

fotoexcitados estáveis e de longo tempo de vida. Por exemplo, o complexo [Ru(bpy)3]
2+ 

apresenta um tempo de vida longo de 1100 ns, o que o torna atraente para aplicações em 

células solares do tipo DSSC (dye-sensitized solar cells),13 além disso, tem uma rápida 

injeção de elétrons (em torno de 20-60 ns) do complexo excitado a banda de condução do 

semicondutor o TiO2.
14 Por ser um semicondutor do tipo n, entre a sua banda de valência (O-

2p) e sua banda de condução (Ti- 3d) apresenta uma banda proibida (BG) de 3 eV, por esta 

razão necessita de luz visível para que os pares de buracos e elétrons sejam gerados.15,16 Com 

o intuito de favorecer o processo, o complexo de Ru(II) é adicionado sobre a superfície do 

TiO2, e então complexo e TiO2 passam a apresentar o mesmo nível de Ferni. Os elétrons 

excitados do complexo de Ru(II) saem do nível de valência e são injetados na banda de 

condução do TiO2. Os buracos surgidos no complexo devido ao processo são preenchidos 

pelos íons de iodo que compõe o eletrólito da célula.16 

A área de fotoquímica dos complexos de Ru(II) tem apresentado um grande destaque, 

pois se prevê que nos próximos anos haverá uma diminuição nas reservas de combustíveis 

fósseis. Com o intuito de utilizar cada vez menos os combustíveis fósseis, pesquisas têm sido 

desenvolvidas para atender a demanda energética através de fontes de energia sustentáveis, e 

a energia solar tem sido uma grande promissora nos estudos devido à grande quantidade de 

energia que a Terra recebe do sol.8 

 Atualmente, as células solares que tem se destacado nas pesquisas são as do tipo 

DSSC, pois ao invés de utilizarem o silício altamente puro utilizam moléculas orgânicas ou 

organometálicas como sensibilizadores. Em relação às células solares tradicionais apresentam 

um fator de conversão inferior, mas são mais viáveis economicamente.8 Devido a sua 

estabilidade a longo prazo, amplo espectro de absorção e desempenho fotovoltaico os 

complexos de Ru(II) têm sido aplicados como sensibilizadores apresentando uma conversão 

de energia superior a 12%.8,17 

O sensibilizador precursor foi o [Ru(2,2’-bipiridina-4,4’-dicarboxila)2](NCS)2mais 

conhecido como N3, mostrado na figura 7, tornou-se um modelo de transferência de carga 

heterogênea para células solares do tipo DSSC.17 
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Figura 7. Estrutura química do complexo N3 [Ru(2,2’-bipiridina-4,4’-dicarboxila)2](NCS)2 utilizado como 

sensibilizador em células solares sensibilizadas por corantes (adaptado da referência 17). 

Os complexos necessitam de um ligante auxiliar que apresente ao menos um grupo de 

ancoragem para poder se fixar ao semicondutor o TiO2 e viabilizar a injeção do elétron 

excitado, a figura 8 apresenta exemplos de corantes com grupo ancorador. Os ligantes 

auxiliares, são usualmente bipiridinas ou terpiridinas que ao serem conectadas por variados 

substituintes (alquila, heterocíclico, etc.) sofrem alterações nos seus parâmetros fotofísicos e 

eletroquímicos, que, consequentemente, apresentam melhor desempenho fotovoltaico para o 

corante.14 

 

Figura 8. Estrutura química de alguns complexos de rutênio utilizados como corantes em DSSCs (adaptado da 

referência 14). 
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2. OBJETIVOS 

 

i. Sintetizar o complexo inédito [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2; 

ii. Caracterizar o ligante 12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-

c]fenazina[i]pirazina (dodppp) e seus compostos intermediários através de 

espectroscopia na região do IV e ressonância magnética nuclear de próton (RMN1H); 

iii. Caracterizar o complexo através do ponto de fusão, espectroscopia na região do IV e 

ressonância magnética nuclear de próton (RMN1H). Avaliar as propriedades 

fotofísicas dos complexos através de espectroscopia de UV-visível e fluorescência. E 

realizar um estudo preliminar com o DNA (ácido desoxirribonucleico). 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Materiais, Métodos e Instrumentação 

3.1.1 Materiais 

Todos os solventes e reagentes utilizados apresentavam grau analítico e foram 

utilizados sem purificação prévia, a não ser quando houvesse necessidade. A orto-

fenilenodiamina foi recristalizada com uma solução aquosa de ditionito 1% e carvão ativo 

(referência 18).  

3.2 Técnicas de Caracterização e Análise 

3.2.1 Espectroscopia Vibracional da Região do Infravermelho (IV) 

Os espectros de infravermelho foram obtidos por ATR no espectrofotômetro FT-IR 

iS50 Nicolet da marca Thermo do Laboratório Multiusuário de Espectroscopia da UFF. As 

análises foram realizadas na região de 4000 a 500 cm-1com resolução de 0,5 cm-1e 64 coletas. 

3.2.2 Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN1H) 

  Os espectros de RMN1H foram obtidos no espectrômetro multinuclear VNMRS da 

marca Varian do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear do Instituto de 

Química da UFF, operando a 500 MHz. Os solventes deuterados foram escolhidos de acordo 

com a solubilidade das amostras. Os deslocamentos químicos ( foram expressos em ppm e 

as constantes de acoplamento (J) em Hz. 

3.2.3. Espectroscopia Ultravioleta Visível (UV-vis) 

Os espetros de absorção na região do UV-vis foram obtidos no espectrofotômetro Cary 

5000 da marca Varian do Laboratório Multiusuário de Espectroscopia da UFF na região de 

200 a 900 nm em cubetas de quartzo 1,0 cm de caminho ótico. 

3.2.4. Espectroscopia de Fotoluminescência 

 Os espectros de fluorescência das amostras em solução foram coletados no 

espectrofluorímetro FLS980 da marca Edinburgh do laboratório de Fotoquímica Molecular da 
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UFF à 20 ºC em cubetas de quartzo. O comprimento de onda de excitação para as medidas de 

emissão foi de 450nm devido a transição MLCT. 

 

3.3. Síntese 

 A seguir serão detalhados os procedimentos de cada etapa e a caracterização dos 

intermediários, dos ligantes e dos complexos.  

 

3.3.1. Síntese do 2,3-quinoxalinadiona-1,4-dihidro (dOXQX) (1) 

 

 O composto foi preparado de acordo com o método descrito pela literatura.19 Em um 

balão contendo 90 mL de HCl 6M foram adicionados 22,16 g (175,8 mmol) de ácido oxálico 

dihidratado e a solução foi mantida com agitação e aquecimento a 95 ºC. Posteriormente, 

foram adicionados 10 g (92,5 mmol) de o-fenilenodiamina e a mistura foi mantida com 

aquecimento por 15 minutos.  Após, a solução foi mantida em repouso a temperatura 

ambiente por 1 hora. O precipitado foi filtrado, lavado com água e etanol e seco a vácuo. 

Rendimento: 87%. 

RMN1H (500 MHz, DMSO-d6, ppm): = 7,09 (dd, J3= 5,9 Hz; J4= 3,4 Hz, 2H, Ha); 7,13 

(dd, J3= 6,3 Hz; J4= 3,4 Hz, 2H, Hb); 11,78 (s, 2H, HNH). IV (max, cm-1): 3046, 1670, 1612, 

1501, 1471, 855.  

 

3.3.2. Síntese do 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (DNQX) (2) 
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 Este composto foi preparado de acordo com o método da literatura.20 Em uma solução 

de 30 mL de H2SO4 concentrado foram adicionados 6,00 g (35,5 mmol) de dOXQX (1) em 

banho de gelo. Após total homogeneização, 12 mL de HNO3 65% foram adicionados gota a 

gota a solução e a mesma foi mantida com agitação por 1 hora para a solução atingir a 

temperatura ambiente e mantida por mais 5 horas sob agitação. Em seguida, a solução foi 

vertida em gelo picado, o precipitado foi filtrado e lavado com água e etanol gelado. 

Rendimento: 68%.  

RMN1H (500 MHz, DMSO-d6, ppm):  7,75 (s, 2H, H); 12,36 (s, 2H, HNH). IV (max, cm-

1): 3149, 3075, 1700, 1604, 1539, 1505, 1457, 1330, 790.  

 

3.3.3. Síntese do 6,7-diamina-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (DNHQX) (3) 

 

 

 O intermediário (3) foi sintetizado a partir de uma adaptação da literatura.21 Em um 

béquer com 6 mL água foram adicionados 200 mg (0,793mmol) de DNQX (2) sob constante 

agitação. Atingido a ebulição adicionou-se 800 mg (4,60 mmol) de ditionito de sódio 

lentamente e o aquecimento foi mantido por 4 minutos para a redução dos grupos nitro. O 

precipitado foi filtrado e lavado com éter. Rendimento: 50%. 

RMN1H (500 MHz, trifluoroacético-d1, ppm): 7,97 (s, 4H, HNH2); 8,14 (s, 2H, Ha). IV 

(max, cm-1): 1663, 1533, 1466, 820.  

 

3.3.4. Síntese do 12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina[i]pirazina 

(dodppp) (4) 
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 A síntese do ligante (4) é semelhante a literatura.19 100 mg (0,520 mmol) de DNHQX 

(3) dissolvidos em DMF foram adicionados a uma solução contendo 110 mg (0,508 mmol) de 

1,10-fenantrolina-5,6-diona (qphen) dissolvidos em 7 mL de etanol. A mistura resultante foi 

refluxada por 5 horas sob atmosfera inerte, e após o resfriamento houve a formação de 

precipitado amarelo que foi filtrado e lavado com água e acetona. Rendimento: 66%. 

RMN1H (500 MHz, trifluoroacético-d1, ppm): 8,72(dd, J3= 8,5 Hz; J3= 5,5 Hz; 2H, Hb), 

8,81 (s, 2H, Hd); 9,66 (d, J3= 4,5 Hz; 2H, Ha),10,53 (d, J3= 8,0; 2H, Hc). IV (max, cm-1): 

3030, 1700, 1581, 1508.  

 

3.3.5. Síntese do complexo [Ru(bpy)2(dodppp)](PF6)2.2H2O (6) 

 

 

 O complexo foi sintetizado a partir de uma adaptação da literatura.22 Em balão do tipo 

Schlenck foi adicionado 35 mg (0,0955 mmol) do ligante dodppp (4) e 46 mg (0,0955 mmol) 

do [Ru(bpy)]2Cl2 (5). Sob atmosfera inerte foi adicionado 3 mL de etilenoglicol e a mistura foi 

mantida em refluxo por 8 h. Após o refluxo, a solução foi resfriada até a temperatura 

ambiente para em seguida a solução ser colocada sob banho de gelo e então adicionado água 

gelada e solução saturada de KPF6. O precipitado foi filtrado e lavado com água e éter 

dietílico gelado. Rendimento: 66%. 
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RMN1H (500 MHz, Acetronitrila-d3, ppm): 7,30 (ddd, J3=6,8 Hz, J3=5,8 Hz, J4=1,0 Hz, 

2H, H5); 7,50 (ddd,J3= 7,3 Hz, J3=5,9 Hz, J4=1,0 Hz,2H, H5’); 7,78 (d, J3= 5,4 Hz; 2H, 

Ha);7,92-7,88 (m, 4H, H6’/H6); 7,98 (s, 2H, Hc); 8,06(ddd, J3=7,8 Hz, J3=6,3 Hz, J4=1,4 Hz, 

2H, H4); 8,15 (ddd, J3=7,8 Hz, J3=6,8 Hz, J4=1,4 Hz, 2H, H4’); 8,19 (dd, J3= 5,4 Hz,J3= 1,0 

Hz; 2H, Hb); 8,56 (d, J3= 8,3 Hz; 2H, H3’);8,60 (d, J3= 8,3 Hz; 2H, H3),9,66 (dd,J3= 8,3 Hz, 

J4= 1,0 Hz;2H, Hc);10,32 (s,2H, HNH). IV (max, cm-1): 3323,3087,1704, 1508, 1363, 1243, 

830, 555. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Síntese e Caracterização 

  

 A síntese do ligante 12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-

c]fenazina[i]pirazina (dodppp) foi dividida em 4 etapas. Uma vez sintetizado o ligante foi 

realizado a síntese de complexação para formar o complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2. A rota 

sintética que envolve as etapas de reação está representada na figura 9. 

 

Figura 9. Rota sintética utilizada para a obtenção do ligante 12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-

c]fenazina[i]pirazina (dodppp) e o seu complexo [Ru(bpy)2(dodppp)](PF6)2. 

 

4.1.2. Síntese do 2,3-quinoxalinadiona-1,4-dihidro (dOXQX) (1) 

 Na primeira etapa ocorre uma dupla condensação da o-fenilenodiamina para a 

formação do intermediário 1 com 86% de rendimento. A condensação ocorre com o ácido 

oxálico na presença de ácido clorídrico em refluxo, resultando em um produto que não 

necessita de purificação.23 

 O espectro de RMN1H do composto 1 (figura 10) apresenta 2 sinais de hidrogênio na 

região do aromático sendo os sinais (7,13 e 7,09 ppm) duplos dupletos referentes aos 
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hidrogênios Ha e Hb, e ambos apresentam integração igual a dois. Isso ocorre por se tratar de 

uma molécula plana simétrica. O sinal referente ao hidrogênio da amida aparece com o 

deslocamento químico de 11,78 ppm.  

 

Figura 10. Espectro de RMN1H do intermediário 1. 

 

No espectro de IV do intermediário 1 (Figura11) a banda em 3046 cm-1 refere-se a 

deformação axial da ligação C-H de aromáticos e a banda em 1670 cm-1 corresponde a 

deformação axial de C=O em amida. A deformação axial da ligação C=C em anel aromático é 

observada entre 1612 e 1471 cm-1 e a banda em 855 cm-1 refere-se à deformação angular 

simétrica fora do plano de N-H. 
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Figura 11. Espectro de IV do intermediário 1. 

 

4.1.3 Síntese do 6,7-dinitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (DNQX) (2) 

 A segunda etapa parte do intermediário 1 que em contato com H2SO4 e HNO3 

propiciam a dupla nitração nas posições 6 e 7 do composto 2 que foi obtido com 68% de 

rendimento.20 

No espectro de RMN1H do composto 2 (figura 12) observa-se um sinal simpleto 

(7,75 ppm) referente ao hidrogênio aromático Ha com integração igual a dois. O outro sinal 

simpleto (12,36 ppm) corresponde ao hidrogênio da amida.  
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Figura 12. Espectro de RMN1H do intermediário 2. 

 

No espectro de IV do intermediário 2 (Figura 13) observa-se uma banda em 3149 cm-1 

referente a deformação axial de N-H ao longo do eixo, a banda em 3075 cm-1 é referente a 

deformação axial da ligação C-H em aromático e a banda em 1700 cm-1 é atribuída a absorção 

de C=O em amida. As bandas entre 1604 e 1457 cm-1 referem-se a deformação axial da 

ligação C=C em aromático. A deformação axial assimétrica do NO2 aparece em 1539 e 1330 

cm-1 e a banda em 790 cm-1 refere-se a deformação angular simétrica fora do plano da ligação 

N-H. 
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.  

Figura 13. Espectro de IV do intermediário 2. 

 

4.1.4 Síntese do 6,7-diamina-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (DNHQX) (3) 

 A terceira etapa corresponde a redução do intermediário 2, realizada com ditionito 

de sódio em água. A opção de utilizar o ditionito de sódio se deve ao fato dele ser um 

excelente reagente para redução de grupos nitro com baixo custo, mas devido a parcial 

solubilização do intermediário 2 o rendimento foi de 50%. 

O intermediário 3 apresenta baixa solubilidade na maioria dos solventes, por esta 

razão a análise de RMN1H teve que ser realizada em TFA o que propiciou a ocultação dos 

hidrogênios da amida, pois o meio favorece a ionização dos hidrogênios e, consequentemente, 

a sua troca por deutério. No espectro de RMN1H do intermediário 3 (figura 14) observa-se 

dois sinais simpletos (7,97 e 8,14 ppm) referentes aos hidrogênios aromático Ha e ao HNH2 

das aminas, respectivamente.  
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 Figura 14. Espectro de RMN1H do intermediário 3. 

 

O espectro de IV do intermediário 3 (Figura 15) apresenta uma banda em 1663 cm-1 

referente a absorção da ligação C=O de amida e, a banda em 1533 cm-1 está relacionada com 

a deformação angular de N-H de aminas secundárias. A banda em 1460 cm-1 deve-se a 

deformação axial da ligação C=C em aromático e a banda em 820 cm-1 corresponde a 

deformação angular simétrica fora do plano da ligação N-H.  

 

Figura 15. Espectro de IV do intermediário 3. 
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4.1.5 Síntese do 12,13-diona-11,14-dihidrodipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina[i]pirazina 

(dodppp) (4) 

 A síntese do ligante além de necessitar do intermediário 3 faz uso da 1,10-

fenantrolina-5,6-diona (qphen) que foi preparada de acordo com o descrito pela literatura19em 

que HNO3/H2SO4/KBr são utilizados para oxidar a 1,10-fenatrolina. A reação da qphen com o 

intermediário 3 em solvente polar envolve uma simples desidratação que origina um novo 

heterocíclo o ligante 4 com rendimento de 66%.24 

A análise de RMN1H do ligante foi realizada em TFA por apresentar baixa 

solubilidade nos demais solventes, devido ao meio os hidrogênios ionizáveis da amida (HNH) 

são facilmente trocado por deutério, por esta razão não são observados. No espectro de 

RMN1H do ligante dodppp (figura 16) observa-se dois sinais dupletos ( 9,66 e 10,53 ppm) 

referentes aos hidrogênios Ha e Hc, respectivamente e duplo dupleto ( 8,72 ppm) 

correspondente ao Hb da parte fenantrolina. E o sinal simpleto (8,81 ppm) corresponde ao 

hidrogênio Hd da porção fenazina. 

 

Figura 16. Espectro de RMN1H do ligante dodppp. 

 

No espectro de IV do ligante (Figura 17) observa-se uma banda em 3030 cm-1 

referente a deformação axial da ligação C-H de aromático e uma banda em 1700 cm-1 da 
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absorção de C=O de amida. As bandas em 1581 e 1508 cm-1 referem-se à deformação axial da 

ligação C=C em aromático. 

 

Figura 17. Espectro de IV do ligante dodppp. 

 

A adição de grupos substituintes retiradores ou doadores por efeito indutivo a 1,4-

dihidroquinoxalina-2,3-dionainterferem diretamente na frequência de absorção de estiramento 

do seu grupo carbonila. Os grupos doadores e elétrons estabilizam a estrutura contribuinte de 

ressonância, pois os elétrons que são doados povoam os orbitais antiligantes desocupados, e 

isso faz com que o caráter sigma da ligação C=O aumente e consequentemente a frequência 

de estiramento diminui. No caso dos grupos retiradores de elétrons ocorre o oposto. Esta 

influência é visível na figura 18, que apresenta o espectro de IV dos intermediários e do 

ligante. A troca dos grupos substituintes entre os intermediários ocasiona uma elevada 

variação da frequência de estiramento da ligação C=O, e observa-se que com a formação do 

ligante dodppp o valor da frequência é similar ao do intermediário (2) o que leva a concluir 

que a qphen age como um retirador de elétrons. 
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Figura 18. Espectro de IV dos intermediários e o ligante dodppp. 

 

4.1.6 Síntese do complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2(6) 

Nesta etapa o ligante dodppp foi complexado com o complexo [Ru(bpy)2]Cl2 para 

produzir o produto[Ru(bpy)2dodppp](PF6)2.2H2O com 66% de rendimento, sem a necessidade 

de purificação. 

As atribuições dos picos observados no espectro de RMN1H do complexo (figura 19) 

foram realizadas com base na dissertação de mestrado de MACHADO (2015) devido a 

semelhança entre os complexos. Ao analisar os picos referentes aos hidrogênios da bpy (2,2’-

bipiridina) observa-se que o desdobramento de alguns sinais apresenta multiplicidade duplo 

duplo dupleto (ddd), mas pela falta de conhecimento acaba sendo descrito erroneamente como 
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triplo dupleto (td). Os sinais dos hidrogênios pertencentes ao ligante foram interpretados com 

facilidade, desta forma a integração fornece os 26 prótons que condizem com o número de 

hidrogênios da molécula. 

 

Figura 19. Espectro de RMN1H do complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2.2H2O. 

 

O espectro de IV do complexo (Figura 20) apresenta uma banda em 3323 cm-1 

referente a deformação axial simétrica e assimétrica de N-H livre e uma banda de absorção 

em 3087 cm-1 da deformação axial de C-H de aromáticos. A banda em 1704 cm-1 refere-se a 

deformação axial de C=O de amida e a banda em 1508 cm-1 a deformação axial da ligação 

C=C em aromático. As bandas em 1363 e 1243 cm-1 estão relacionadas a deformação axial de 

C-N de amina em aromático, enquanto que a banda observada em 830 e 555 cm-1 se atribui a 

deformação axial do contra-íon PF6. 
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Figura 20. Espectro de IV do complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2.2H2O. 

 

  Na figura 21 é apresentado o espectro do infravermelho afastado (700 a 30 cm-1) do 

ligante e do complexo. Em 464 e 416 cm-1 observa-se um alargamento da banda no espectro 

do complexo em relação ao do ligante. Analisando o espectro do complexo, o sinal em 554 

cm-1 é referente ao íon PF6 e a banda em 354 nm numa atribuição tentativa corresponde ao 

estiramento metal-ligante.  

 

Figura 21. Espectro de IV afastado do ligante dodppp e seu complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2.2H2O. 
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4.2 Propriedades Fotofísicas 

 

Devido ao foco do trabalho as medidas foram realizadas com mistura racêmica As 

propriedades fotofísicas do complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 foram analisadas em 

acetonitrila e água. Os valores dos comprimentos de onda de absorção e dos coeficientes de 

absortividade molar do complexo nos solventes citados estão contidos na tabela 1.A maior 

variação entre os ABS dos solventes foi de 100 nm. 

Os valores dos coeficientes de absortividade molar referem-se a todas as bandas de 

absorção independentemente do tipo de transição. Em ambos os solventes a absortividade 

molar apresentou valores elevados, o que indica a alta capacidade de absorção de luz pelo 

complexo. 

 

Tabela 1. Valores dos ABS e  para o complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ em acetonitrila e água. 

Solvente 
ABS

nm) 



x M-1.cm-1) 

 ABS 

(nm) 



xM-1.cm-1) 

ABS 

nm) 



(x M-1.cm-1) 

Acetonitrila 288 68,8 414 36,1 450 18,2 

Água 286 60,5 314 36,1 445 26,5 

 

A figura 22, apresenta o espectro de absorção normalizado para o complexo, e é 

possível observar o deslocamento de alguns picos devido a mudança de solvente. Mas 

também observasse que a sobreposição de picos favorece a formação de um único pico largo, 

ou seja, algumas transições são mais favorecidas e outras desfavorecidas de acordo com a 

mudança de solvente. 

 

Figura 22. Espectro de absorção do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ em água e acetonitrila. 
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As medidas de emissão do complexo foram realizadas em acetonitrila e água, e o 

espectro de emissão normalizado é apresentado na figura 23. Em acetonitrila, o complexo 

apresenta o comprimento de onda de excitação em 647 nm e em água o comprimento diminui 

para 626 nm. Além disso, observa-se que a emissão em acetonitrila apresenta um alargamento 

da banda ao contrário do que se observa em água, onde a banda de emissão é mais estreita. O 

importante a ser destacado, é que a emissão do complexo não é extinta em solvente prótico, 

ao contrário do que se observa no complexo similar [Ru(bpy)2dpqQX](PF6)2 (dpqQX= 

dipirido[3,2-a:2',3'-c]quinoxalino[2,3-b]quinoxalina - produzido e estudado pelo Laboratório 

de Fotoquímica Molecular), que apresenta o mesmo número de aneis mas na presença de água 

a sua emissão é extinta. 

 

 Figura 23. Espectro de emissão do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+.  

 

 

4.3 Testes Preliminares de Interação com o DNA 

 

 Neste trabalho é apresentado um estudo inicial do comportamento do complexo 

[Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 e o do [Ru(bpy)2dpqQX](PF6)2 com DNA, ainda está em fase de 

análise os testes e por esta razão não foi possível determinar o Kb (constante de ligação 

intrínseca) e consequentemente, não é possível informar se o complexo está intercalando com 

o DNA através de interações  e/ou eletroestáticas.26 Desta maneira, a discussão acerca 

dos dados será baseado nos dados apresentados na literatura.26,27 As medidas da titulação 

espectrofotométricas de UV-visível e fluorescência foram analisadas em tampão HEPES (4-

(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid) com variação da concentração de DNA 

entre 10 a 150 L.  
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Os espectros eletrônicos de absorção do complexo [Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 titulado 

com DNA são apresentados na figura 24. Analisando a absorção em 445 nm que é atribuída a 

transferência de carga centrada no ligante (LC), percebe-se que as intensidades das bandas de 

absorção diminuem gradativamente e deslocam-se espectralmente (5 nm) para a direita à 

medida que as concentrações de DNA aumentam. Com relação, a transição MLCT também 

ocorreu uma diminuição na intensidade de absorção, mas o seu deslocamento espectral 

diminui à medida que a concentração de DNA amenta. Ambas as observações são 

apresentadas nas temperaturas de análise. 

A figura 25, apresenta os espectros eletrônicos de absorção do complexo 

[Ru(bpy)2dpqQX](PF6)2 utilizado como comparação. A análise concentrada na absorção de 

419 nm que é referente a transição (LC) apresentou um comportamento similar ao complexo 

em estudo, mas com deslocamento espectral pouco significativo. A banda referente a 

transição MLCT apresentou apenas diminuição da intensidade de absorção. 

Em ambos os complexos estudados observa-se comportamentos similares aos 

apresentados na literatura,28,29 ou seja, a redução da intensidade da banda de absorção e o 

desvio para o vermelho indicam que o complexo está intercalando com as bases pares de 

DNA. A redução na absorção é chamada de hipocromismo, comumente relacionado com a 

força da interação de intercalação, e o desvio da banda para o vermelho é conhecido como 

batocromismo, ocorre quando há uma diminuição no nível de energia da transição *.28 

 

Figura 24. Titulação por UV-vis de 70 L do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ com a [DNA] variando de 0 a 150 

L em tampão HEPES. (a) Temperatura a 20 ºC; (b) Temperatura a 37 ºC. 
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Figura 25. Titulação por UV-vis de 50 L do complexo [Ru(bpy)2dpqQX]2+ com a [DNA] variando de 0 a 

150L em tampão HEPES. (a) Temperatura a 20 ºC; (b) Temperatura a 37 ºC. 

 

 Os espectros de espectroscopia de fluorescência para o complexo 

[Ru(bpy)2dodppp](PF6)2 são apresentados na figura 26. Com o aumento da concentração de 

DNA ocorreu um aumento na intensidade de emissão e elevada variação no deslocamento 

espectral de acordo com a temperatura, a 20ºC de 40 nm e a 37ºC de 36 nm. A fraca emissão 

do complexo na ausência de DNA pode estar relacionada com a ligação de hidrogênio 

formada entre as moléculas de água e o nitrogênio da parte fenazina do ligante, já com a 

adição do DNA os nitrogênios da parte fenazina são protegidos das moléculas de água o que 

favorece o aumento da intensidade de fluorescência.29 

 

Figura 26. Titulação por fluorescência de 70 L do complexo [Ru(bpy)2dodppp]2+ com a [DNA] variando do 0 

a 150L em tampão HEPES. (a) Temperatura a 20 ºC; (b) Temperatura a 37 ºC. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho foi realizado a síntese de um ligante e seu respectivo complexo de 

Ru(II), ambos inéditos. A rota sintética envolveu 4 etapas para a formação do ligante e 5 

etapas para a formação do complexo e obteve-se os produtos com bons rendimentos e alta 

pureza. 

 Todos os produtos foram caracterizados por infravermelho e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio. O complexo foi avaliado fotofisicamente em acetonitrila e água através 

de análises de UV-vis e fluorescência e apresentou excelentes resultados mesmo com a 

mudança de solvente, indicando que o complexo possui alta capacidade de absorção de luz. 

 A análise prévia da interação do complexo com o DNA mostrou-se bastante 

promissora, o que levará a realização dos cálculos e medidas necessários para a sua devida 

aplicação na área biológica. 

Ficam como perspectivas de trabalho realizar o estudo teórico via cálculos DFT 

(Density Functional Theory) e definir o tipo de interação que o complexo tem com o DNA 

para uma futura publicação do trabalho num jornal da área de química inorgânica. 
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