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Introdução 

Nos últimos anos tem havido um aumento 

considerável no consumo de energia, como 

resultado do crescimento populacional e econômico, 

o que tem levado a uma procura por novas fontes 

energéticas que sejam, especialmente, renováveis e 

limpas, superando a atual dependência de 

combustíveis fosséis que, além de agravarem a 

poluição ambiental, correm o risco de uma futura 

escassez.1 Diante deste cenário, as células 

fotovoltaicas têm se mostrado uma boa alternativa, 

uma vez que  convertem energia solar em energia 

elétrica, sendo o Sol uma fonte de energia limpa, 

renovável e abundante. Contudo, os dispositivos 

desta classe mais difundidos comercialmente ainda 

apresentam um alto custo frente aos atuais meios 

de produção de energia. Neste contexto, as DSSC 

(células solares sensibilizadas por corantes), 

surgiram como uma potencial alternativa de baixo 

custo, versátil e com alta durabilidade. No centro do 

funcionamento das DSSC se encontra o corante 

responsável por absorver a luz solar.2,3,4 Entre as 

alternativas de corantes orgânicos mais utilizados 

em DSSC encontra-se o boradiazaindaceno 

(BODIPY), que possui como característica: forte 

absorção na região do UV-vis e forte fluorescência, 

além de ser fotoestável,5,6 o que faz dele um 

cromóforo promissor para atuar como componente 

de um sistema doador-espaçador-aceptor para 

aplicação em DSSC. Sendo assim, o presente 

trabalho teve como objetivo sintetizar um derivado 

do BODIPY e avaliar suas características por meio 

de estudos fotofísicos e eletroquímicos. 

Resultados e Discussão 

O composto derivado do BODIPY foi sintetizado e 
submetido a análise estrutural por difração de raios 
X por monocristal(Figura1). 

 
Figura 1. Estrutura obtida através de difração de 
raios x por monocristal. 

 

Na figura 2 são apresentados os espectros de 
absorção e emissão do corante, respectivamente.  É 
possível observar, no primeiro, uma forte absorção 
em 497 nm, com alto coeficiente de extinção molar 
de 77000 L mol-1 cm-1.  Já o espectro de emissão, 
que é a imagem especular da banda de absorção 
de menor energia, apresenta um máximo em 507 
nm. O rendimento quântico do composto apresentou 
um valor de 0,99, corroborando com as perspectivas 
a respeito da influência desse cromóforo ao uní-lo a 
outros grupamentos. 
 

 
 

Figura 2. Espectros de absorção no UV-vis e 

emissão do BODIPY em acetonitrila à 25ºC. 

 

Conclusões 

A principal banda de absorção observada em 

497nm, juntamente com o alto rendimento quântico 

de 0,99, mostrou que esse fluoróforo tem potencial 

para atuar como componente de um sistema 

doador-espaçador-aceptor para aplicação em 

DSSC. 
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