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Introdução 

Complexos polipiridínicos de rutênio(II) têm sido 
amplamente estudados nas últimas décadas, devido 
à sua aplicabilidade em inúmeras áreas de 
pesquisa, como protótipos para  produção de 
células solares sensibilizadas por corantes 
(DSSCs)1,2,3 e para aplicação em terapia 
fotodinâmica. Esse trabalho tem como objetivo 
utilizar cálculos DFT para explicar as propriedades 
fotofísicas de uma família de complexos 
polipiridínicos de rutênio(II), relacionando-os com 
resultados obtidos experimentalmente por 
espectroscopia de absorção UV-visível, 
luminescência e espectroscopia de absorção de 
raios-X (XANES e EXAFS), permitindo uma ampla 
correlação entre as diferentes estruturas e suas 
propriedades.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostram que o método de 
cálculo empregado, PBE0/def2-TZVP/COSMO, 
apresentou excelente correlação com os dados 
experimentais; os parâmetros estruturais estão em 
concordância com os obtidos por EXAFS. A Figura 
1 apresenta o espectro EXAFS normalizado do 
composto [Ru(bpy)2dppz]2+. 

 
Figura 1. Espectro de absorção de raios-X (XANES 
e EXAFS), em rosa, e background, em verde, para o 
complexo [Ru(bpy)2dppz]2+. 
 

A Figura 2 mostra os resultados do ajuste 
experimental do espectro EXAFS apresentado na 
Figura 1.  

 
Figura 2. Comparação entre os dados 
experimentais de EXAFS (em preto) e ajustado (em 
vermelho) para o complexo [Ru(bpy)2dppz]2+.  
 

Em azul está representada a janela em que o ajuste 
com transformada de Fourier foi realizado. Pode-se 
observar que a primeira esfera de coordenação foi 
completamente ajustada. 
 
Na Figura 3, encontra-se a comparação entre o 
espectro teórico (TD-DFT) e o espectro de absorção 
experimental no UV-visível, para o complexo 
[Ru(bpy)2dppz]2+, em que é possível observar uma 
ótima correlação teórico/experimental. 

 
Figura 3. Espectros de absorção UV-visível teórico 
(em vermelho) e experimental (em preto) para o 
complexo [Ru(bpy)2dppz]2+. 

Conclusões 

Os resultados obtidos por EXAFS permitiram obter 

informação estrutural da primeira esfera de 

coordenação do Ru(II) nesses complexos, que 

foram confirmados por cálculos DFT. Os cálculos 

dos estados excitados se mostraram eficientes, 

permitindo uma boa correlação e elucidação dos 

espectros de absorção molecular. 
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