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Introdução 

Compostos polipiridínicos de rutênio(II) têm sido 
intensivamente estudados devido à sua estabilidade 
térmica e redox, bem como suas interessantes 
propriedades fotofísicas

1
. Estas características 

impulsionaram o desenvolvimento de complexos de 
Ru (II) para uma ampla variedade de aplicações. 
Uma que tem atraído significativa atenção é o uso 
em células solares sensibilizadas por corante, 
DSSCs (Dye‐sensitized solar cells)

2
. Neste estudo, 

foram sintetizados os complexos [Ru 
(dcbH2)(bpy)(L)Cl], onde dcbH2 = 4,4’-dicarboxi-
2,2’-bipiridina, bpy = 2,2’-bipiridina e L = 9-
aminoacridina  ou tetracianoethene, os quais foram 
investigados como sensibilizadores em DSSCs. 
Estes complexos serão designados no texto como 
Ru-9AA e Ru-TCNE. 

Resultados e Discussão 

Os complexos foram sintetizados pela reação 
equimolar do complexo Ru(bpy)(dcbpy)Cl2 e os 
ligantes 9AA e TCNE. Estes compostos foram 
caracterizado pelas propriedades espectroscópicas, 
fotofísicas e eletroquímicas. Os complexos Ru-9AA 
e Ru-TCNE apresentaram intensas bandas de 
transferência de carga metal-ligante (MLCT) em 500 
nm. Os espectros de luminescência, com excitação 
a 500 nm em DMF, exibiram emissões com máximo 
de intensidade a 605 e 638 nm para o Ru-TCNE e 
Ru-9AA, respectivamente. O decaimento de 
luminescência dos complexos segue um 
comportamento biexponencial. Para o complexo Ru-
9AA observou-se tempos de meia vida de 18 e 170 
ns e para o Ru-TCNE 15 e 560 ns. O tempo de vida 
curto está relacionado com a transferência de 
energia singleto-singleto dos grupos L, enquanto o 
componente de vida longa com a transferência de 
energia entre os estados tripletos do grupo L e do 
centro de metálico Ru. Os valores referentes ao par 
redox Ru

III
/Ru

II
 obtidos por voltametria cíclica para 

os complexos foram 0,73 e 1,30 V vs NHE para Ru-
9AA e Ru-TCNE, respectivamente. Os potencias 
redox dos compostos encontram-se deslocados 
para valores mais positivos em relação ao composto 
precursor (E1/2 = 0,45 V), sugerindo que a 
coordenação dos corantes estabilizam o centro 
metálico na forma reduzida. Estes compostos foram 
adsorvidos na superfície do semicondutor TiO2 e 

apresentaram o mesmo perfil espectral com 
máximos de absorção deslocados em torno de 20 
nm para região de menor energia.  
As curvas de corrente versus potencial (IV) para as 
células solares sensibilizadas pelos corantes 
propostos neste trabalho foram obtidas utilizando-se 
um simulador solar Oriel A.M. 1,5 de 100 mW.cm
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. 

Foram realizados um total de seis experimentos 
para cada composto. Na Tabela 1 encontram-se as 
médias dos valores de densidade de corrente de 
curto-circuito (JSC), potencial de circuito aberto 
(VOC), fator de preenchimento (ff) e eficiência global 

da célula () obtidas nas medidas. Os resultados 
são comparados ao padrão N3 
([Ru(dcbH2)2(SCN)2]).  
 
Tabela 1. Parâmetros fotoeletroquímicos obtidos 
com células solares sensibilizadas pelos corantes 
Ru-9AA, Ru-TCNE e N3 em condições A.M. 1,5. 

Composto JSC / mA 
cm
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VOC / V ff  

Ru-9AA 1,96 0,50 0,55 0,54 

RuTCNE 4,13 0,72 0,69 2,05 

N3 8,18 0,68 0,67 3,72 
Mediador: I2 0,03 M, LiI 0,3 M, Piridina 0,1 M, N-metil-
oxazolidinona:acetonitrila 1:9. 

 
Os rendimentos apresentados foram baixos, porém, 
até mesmo para o padrão N3, os resultados estão 

inferiores ao da literatura (~10%)
2
, sugerindo-se 

novas investigações. 

Conclusões 

Os compostos sintetizados adsorveram bem na 

superfície do TiO2 e apresentaram resultados de 

conversão de luz em energia elétrica. Os valores, 

porém, são inferiores ao do complexo padrão N3. 

Novos estudos para otimizar estes dispositivos 

estão sendo realizados.  
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