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Resumo: O complexo trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] (dcbpy = 4,4'-ácido carboxílico-2,2'-bipiridina, iso 

= ácido isonicotínico) foi sintetizado e caracterizado visando a aplicação em células solares 

sensibilizadas por corantes (DSSC). O complexo foi obtido a partir da reação de substituição dos 

íons cloreto do precursor trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] por ácido isonicotínico (rendimento=40%). O 

precursor trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] foi sintetizado a partir de isomerização fotoinduzida do 

complexo cis-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] em solvente orgânico. Todos os complexos foram caracterizados 

pelas técnicas de espectrocopias vibracional, eletrônica e ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio, além de voltametria cíclica. Atualmente, estão sendo realizados testes de eficiência de 

conversão de energia solar em elétrica em uma DSSC. 
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Abstract: The trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] complex (dcbpy = 4,4'-carboxylic acid-2,2'-bipyridine, iso = 

isonicotinic acid) was synthesized and characterized for application in dye-sensitized solar cells 

(DSSC). It was obtained by the substitution reaction of chloride ions of the precursor trans-

[Ru(dcbpy)2(Cl)2] by isonicotinic acid (yield=40%). The trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] precursor was 

synthesized by photoinduced isomerization of cis-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] in organic solvent. All 

complexes were characterized by vibrational, electronic and nuclear magnetic ressonance of proton 

spectroscopies, and cyclic voltammetry analysis. Nowadays, it is being tested in DSSC in order to 

obtain the conversion efficiency from solar to electric energy. 
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1. Introdução 

 

O aumento da população mundial e, consequentemente, a crescente demanda por energia, 

demonstra a necessidade de novas tecnologias geradoras de energia, além das atualmente 

empregadas. Um estudo feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) [1], vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia mostra a dependência de fontes de recursos não renováveis e 

poluentes, principalmente o petróleo e seus derivados, que representam 36,5% da geração interna da 

energia brasileira. Assim, faz-se necessária a busca por fontes renováveis e sustentáveis. 

Neste contexto, destaca-se o uso da energia solar, principalmente as células fotovoltaicas, que 

são dispositivos capazes de converter a radiação solar em energia elétrica e são consideradas como 

fonte de energia limpa, de baixo custo de produção e baixo potencial de poluição ambiental.  

As células solares sensibilizadas por corantes (DSSC), desenvolvidas por Michael Grätzel em 

1991 [2], são promissoras para o progresso de novas fontes de energia renováveis. Complexos de 

rutênio(II) com configuração cis são os mais pesquisados como corantes para as DSSC. No entanto, 



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 
 
 

os isômeros trans, geralmente, exibem uma melhor absorção de luz nas regiões do infravermelho 

próximo e podem representar uma alternativa para aumentar a eficiência geral desses dispositivos 

[3]. O objetivo deste trabalho foi a síntese e caracterização do complexo trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] 

(dcbpy = 4,4'-ácido carboxílico-2,2'-bipiridina e iso = ácido isonicotínico) e sua aplicação nas 

DSSC. 

 

2. Metodologia 

 

O precursor trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] foi sintetizado por isomerização fotoinduzida [3] do 

complexo cis-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] [4,5] em solvente orgânico. O ácido isonicotínico foi sintetizado de 

acordo com a literatura [6], Figura 1. Os complexos foram caracterizados por espectroscopias 

vibracional (IV), eletrônica (UV-Vis) e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (
1
H RMN), 

além de voltametria cíclica (VC). 

 

 
 

Figura 1. Síntese do complexo trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2].  
 

3.  Resultados e Discussão 

 

Os espectros IV, Figura 2, dos isômeros cis e trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] apresentam como 

principal diferença um deslocamento da banda do grupo carbonila de 1731 cm
-1

 (cis) para    

1720 cm
-1

 (trans), a qual é mantida para o trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2]. 
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Figura 2. Espectro vibracional na região do infravermelho dos complexos cis-, trans-

[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] em pastilha de KBr.  

 

Os espectros de 
1
H RMN, Figura 3, indicam a obtenção de complexos com base na 

integração, no deslocamento químico e no padrão de desdobramento dos sinais observados. 

 

   

Figura 3. Espectros de 
1
H RMN (DMSO-d6) dos complexos  cis-, trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e 

trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2]. 

 

O espectro de reflectância do trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] (pastilha de BaSO4, Figura 4a) exibe 

bandas de absorção alargadas na região do visível, em torno de 500 nm, que podem ser 

atribuídas experimentalmente à transferência de carga metal-ligante (MLCT, π (Ru) → π* 

(ligante)). Outras duas bandas são observadas em torno de 370 e 310 nm, provavelmente 

atribuídas às transições de transferência de carga intraligante (ILCT, π → π*). O mesmo padrão 

foi observado no espectro em solução de DMSO. A Figura 4b apresenta os espectros em solução 

dos complexos trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2], onde a diferença principal é 

um decaimento lento da banda de MLCT do complexo trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] após 550 nm. 

 

a)                                                                 b) 

            
 

Figure 4. (a) Espectros de reflectância e em solução (DMSO) do complexo trans-

[Ru(dcbpy)2(iso)2]. (b) Espectros no UV-Vis dos complexos trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e trans-

[Ru(dcbpy)2(iso)2] em DMSO.  

 

A análise de VC dos complexos trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2], Figura 

5, mostram pouca reversibilidade dos processos redox, devido à redução dos prótons dos grupos 

ácidos carboxílicos protonados, que se sobrepõem ao pico de redução do ligante [7]. Os 

potenciais de redução para o trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] são observados em -1,46, -1,79 e -2,22 V 

versus Fc
+
/Fc, enquanto que para o trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] um processo reversível é observado 

em -1,24 V versus Fc
+
/ Fc, que não estão presentes nos VC dos ligantes. Assim, este pode ser 

atribuído ao processo redox do metal. 
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Figura 5: Voltamogramas cíclicos dos complexos trans-[Ru(dcbpy)2(Cl)2] e trans-

[Ru(dcbpy)2(iso)2], em DMSO a 100 mVs
-1

. Eletrodo de trabalho: carbono vítreo; Eletrodo 

auxiliar: Pt e Eletrodo de referência: Ag/AgCl. 

 

4. Conclusões 
 

O complexo trans-[Ru(dcbpy)2(iso)2] foi obtido e parcialmente caracterizado. Os resultados de 

espectroscopia eletrônica mostram que a substituição dos íons cloreto por ácido isonicotínico resulta 

em um aumento de absorção na região do visível. Este efeito pode resultar em um aumento na 

eficiência de uma DSSC empregando este complexo como um corante fotossensibilizador.  

 

5. Referências 

 

1. Balanço Energético Nacional 2017 – Relatório Final: Ano base 2016 / Empresa de Pesquisa 

Energética. – Rio de Janeiro: EPE, 2017. Disponível em: 

<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2017.pdf >. Acesso em: 27 Set. 

2017.  

 

2. O’REGAN, B.; GRÄTZEL, M. Nature, 353, 737–740 (1991) 

 

3. NAZEERUDDIN, M. K.; et al., Coordination Chemistry Reviews, 208, 213 (2000). 

 

4. JITCHATI, R.; et al., International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2, 107 

(2012). 

 

5. SZPAKOLSKI, K.; et al. Polyhedron, 52, 719 (2013). 

 

6.  MALAN, R. L.; et al., Journal of the American Chemical Society, 69, 1797 (1947). 

 

7. BAROLO,  C.; et al. ChemSusChem ,  6, 2170 (2013).  

 


