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Introdução 

Complexos polipiridínicos de rutênio têm sido 
extensivamente empregados em células solares 
sensibilizadas por corantes (DSSCs) por causa de 
sua alta eficiência e longa estabilidade. Ao longo de 
duas décadas, muitos esforços tem sido realizados 
para melhorar o desempenho dessas células.

[1]
 

Deste da introdução do corante N3 ou cis-
[Ru(dcbpyH2)2(SCN)2] (dcbpyH2=4,4'-dicarboxi-2,2'-
bipiridina),

[2]
 ele e seus derivados tornaram o típico 

protótipo de fotosensibilizadores de DSSCs.  

Este trabalho descreve a preparação e propriedades 

fotoeletroquímicas do novo complexo mononuclear 

[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl em que o ligante 2,4,6-

trimercapto-1,3,5-triazina (tmtH3) foi introduzido. As 

espécies resultantes da deprotonação do complexo 

sintetizado foram isoladas e aplicadas em DSSCs.  

Resultados e Discussão 

O complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi 
sintetizado e caracterizado por análise elementar, 
RMN e espectrometria de massas. 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl·4H2O: C: 37.49; H: 3.07; N: 
10.65; Calc. (%): C: 37.14; H: 3,00; N: 11.23. 1H-
RMN (ppm): H(α)=9.77, H(α’)=8.70, H(β)=7.96, 
H(β’)=7.96, H(δ)=8.80, H(δ’)=8.76, H(6)=7.79, 
H(6’)=7.64, H(5)=7.34, H(5’)=7.34, H(3)=8.63 e 
H(3’)=8.61. ESI-MS: [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]

+
=765.9 

m/z. Foi realizado o estudo de equilíbrio ácido-base 
do complexo sintetizado. A espécie 
[Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]- exibiu duas bandas de 
transferência de carga metal-ligante (MLCT) em 517 
e 382 nm, uma banda de transferência de carga 
ligante-metal (LMCT) em 465 nm e uma banda em 
311 com um ombro em 302 atribuídas transições 

* no ligante dcbpyH2.  
O primeiro processo de desprotonação 

deslocou para o azul a banda MLCT Ru(II)-dcbpy de 
517 para 505 nm assim como a banda LMCT tmtH2-
-Ru(II) de 465 para 457 nm, como esperado para o 
aumento do nível LUMO do ligante dcbpy. Os 
seguintes dois processos de deprotonação levaram 
ao deslocamento para o vermelho as bandas MLCT 
e LMCT sugerindo um aumento do nível HOMO. Os 
valores determinados para os pKa3, pKa4 e pKa5 
foram 2.9, 4.8 e 11.5, respectivamente.  

Foram isoladas por precipitação com 
tetrabutilamônio as espécies resultantes da 
deprotonação do complexo sintetizado e aplicadas 
em DSSCs. Suas propriedades de fotoconversão 
foram mensuradas (tab. 1). Os valores de Jsc e Ƞ 
foram duas vezes maior para o N719 do que em 
relação aos complexos isolados. Porém, realizando 
a normalização de Ƞ pela concentração superficial 
do N719 no filme de TiO2, verificou-se que os 

valores se tornaram similares ao N719. Além disso, 
através da deconvolução dos espectros de fotoação 
das espécies isoladas do complexo de tmt (Fig. 1), 
verificou-se que há contribuição das bandas LMCT 
para fotoconversão de energia e que cresce com a 
deprotonação do ligante tmtH3. 

 

 
Figura 1. Espectro de fotoação das espécies 
isoladas a partir do complexo 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl (A-C). Espectro eletrônico 
da espécie [Ru(dcbpy)2(tmtH)]

4-
.em solução aquosa 

(D).   
 
Tabela 1. Parametros das DSSCs de densidade de 
corrente (Jsc), voltagem de circuito aberto (Voc), 
eficiência global (Ƞ) e eficiência global normalizada 
com a concentração superficial do N719 (Ƞ’). 

                Conclusões 

A possibilidade de modificar as propriedades do 

estado excitado do corante de rutênio por reações 

de protonação e deprotonação foi demonstrada. Em 

nosso conhecimento, esse é o primeiro exemplo que 

transições LMCT são mostradas contribuir para o 

processo de injeção de elétrons fotoinduzido em 

DSSCs. 
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Jsc 

(mA/cm
2
) 

Voc 

(V) Ƞ (%) 

 

Ƞ’ (%) 

N719 14.4 0.64 4.8±0.2 4.8±0.2 

[Ru(dcbpy)2tmtH2]
3-

 6.52 0.53 2.0±0.1 5.6±0.2 

[Ru(dcbpy)2tmtH]
4-

 5.50 0.61 1.9±0.1 6.1±0.3 

[Ru(dcbpy)2tmt]
5-

 4.44 0.60 1.3±0.2 5.1±0.9 


