
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Avaliação de funcionais da DFT para o estudo de propriedades 

espectroscópicas e estruturais do corante sensibilizador de células 

solares cis-Ru[(dcbH2)2(NCS)2] e seu isômero cis-Ru[(dcbH2)2(SCN)2] 

Érica de Liandra Salvador¹(PG)*, André Sarto Polo¹(PQ), Paula Homem-de-Mello¹(PQ) 

 

¹Universidade Federal do ABC. Rua Santa Adélia, 166. Bairro Bangu. Santo André - SP - Brasil. CEP 09.210-170 

*erica.salvador@ufabc.edu.br 
 

Palavras Chave: corantes sensibilizadores de células solares, DSSCs, compostos de rutênio (II), N3, DFT. 
 

Introdução 

Corantes sensibilizadores de células solares têm 

atraído considerável atenção nas últimas duas 

décadas
1-3

 devido ao baixo custo e alta eficiência na 

confecção de dispositivos fotovoltaicos
2-4

. A 

proposta deste trabalho consiste na comparação 

entre resultados experimentais de FT-IR e teóricos 

do corante sensibilizador de células solares cis-

[Ru(dcbH2)2(NCS)2] (dcbH2 = 4,4’-dicarboxi-2,2’-

bipiridina), N3, que foi primeiramente desenvolvido 

por Regan e Grätzel
4
 e para o seu isômero cis-

[Ru(dcbH2)2(SCN)2]. 
Realizaram-se cálculos de otimização e frequência 
do N3 através da Teoria do Funcional da Densidade 
(Density Functional Theory, DFT) variando o 
funcional e a base. Foram avaliados também, 
quando disponíveis, os fatores de correção 
depositados no Computational Chemistry 
Comparison and Benckmark DataBase (CCCBDB)

5
. 

O programa utilizado foi o Gaussian 09. 

Resultados e Discussão 

As geometrias obtidas para N3 com as diferentes 
metodologias foram muito similares (RMSD em 
torno de 10

-2
 Å). A Figura 1 apresenta as geometrias 

otimizadas para os dois isômeros. Nota-se que as 
estruturas são bastante diferentes, corroborando 
com dados de FT-IR e de estruturas cristalográficas 
semelhantes encontradas na literatura

6-7
.  

 
 

(a) (b) 

Figura 1. Geometrias otimizadas: (a) N3; (b) cis-

[Ru(dcbH2)2(SCN)2]. Verde=Ru; azul=N; cinza=C; 
amarelo=S; vermelho=O; branco=H. 
 
A Figura 2 corresponde à comparação dos métodos 
aqui tratados para as frequências de estiramento 

C=O e NCS. O menor erro em relação ao resultado 
experimental foi obtido com os funcionais B3LYP e 
a base LanL2DZ e, também, com o funcional PBE e 

a base DGDZVP, ambos sem a aplicação do fator 
de correção disponível no CCCBDB

5
. 
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Figura 2. Comparação das frequências entre 
métodos: (a) experimental; (b) B3LYP/LanL2DZ; (c) 
B3LYP/LanL2DZ com fator de escalonamento = 
0,961

5
; (d) B3LYP/DGDZVP; (e) 

MPW1PW91/LanL2DZ; (f) MPW1PW91/LanL2DZ 
com fator de escalonamento = 0,961

5
; (g) 

MPW1PW91/DGDZVP; (h) PBEPBE/ LanL2DZ; (i) 
PBEPBE/DGDZVP. 

Conclusões 

A utilização de B3LYP/LanL2DZ, tem uma melhor 

aplicabilidade para cálculos teóricos de novas 

estruturas baseadas no N3 e seu isômero pois 

apresenta maior correspondência com os dados 

experimentais e menor custo computacional que a 

combinação PBE/DGDZVP. Cálculos das 

propriedades espectroscópicas dos isômeros 

dessas novas estruturas podem ajudar durante o 

processo de separação dos isômeros sintetizados. 
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