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Introdução 

Nos últimos anos, o desenho e a manipulação de 
materiais nanoporosos tem despontado como uma 
área fundamental da química moderna, desenvolvendo 
um papel de grande importância na fronteira por 
tecnologias inovadoras. Dentre esses materiais, 
estruturas orgânicas nanoporosas, incluindo as Redes 
Orgânicas Covalentes (COFs – do inglês Covalent 
Orgânic Frameworks) tem recebido um destaque 
especial, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de novos catalisadores. A 
possibilidade de manipularmos seus blocos de 
montagem em nível atômico permite a construção de 
estruturas complexas, com grupos funcionais 
específicos. Isso leva a inúmeras possibilidades de 
ancoragem de diferentes sítios catalíticos, o que torna 
esses materiais uma poderosa ferramenta para o 
desenvolvimento racional de novos catalisadores.1 
Por outro lado, a busca por fontes de energia limpas, 
sustentáveis e renováveis se tornou um dos principais 
anseios para a manutenção da sociedade moderna 
dentro de uma coexistência pacífica com o meio 
ambiente. Nesse contexto, a utilização da energia solar 
para diversos fins é um importante objeto de pesquisa 
e o desenvolvimento de fotocatalisadores eficientes e 
robustos é de fundamental importância nessa área.2 
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
a ancoragem do complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O na 
superfície de um novo COF desenvolvido pelo nosso 
grupo de pesquisa, o COF RIO-55, para o 
desenvolvimento de um novo fotocatalisador 
heterogêneo, o Ru(bpy)2@COF-55. 

Resultados e Discussão 

O COF RIO-55 foi preparado a partir da reação entre o 
corante Bismarck brown Y (1) e o triformilfloroglucinol 
(2), utlizando-se como solvente 1,4-dioxano e uma 
solução aquosa de ácido acético 6M (Figura 1). A 
mistura permaneceu sob agitação e aquecimento por 3 
dias. A purificação do material se deu por meio de uma 
lavagem com THF e metanol em um Soxhlet e o 
rendimento mássico foi de 66%. O material foi 
caracterizado por infravermelho e difração de raios-X e, 
através da isoterma de adsorção e dessorção de N2, foi 
calculada uma área específica de 166 m2/g, através do 
método BET. O complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O foi 
preparado a partir da reação entre RuCl3, bipiridina e 

cloreto de lítio em DMF, sob refluxo, por 8 horas. Por 
fim, o complexo foi suportado na superfície do COF 
RIO-55 através da reação entre o COF e o complexo 
cis-[Ru(bpy)2Cl2.2H2O em etanol, sob refluxo, por 3 
dias. Estudos iniciais realizados em nosso laboratório 
demonstraram o potencial fotocatílico do 
Ru(bpy)2@COF-55 na reação de acoplamento entre o 
fenilacetileno e o tetrafluorborato de benzenodiazônio.  
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Figura 1. Síntese do COF RIO-55. 

Conclusões 

No presente trabalho foi proposto o preparo de um 
novo fotocatalisador a partir da reação entre o cis-
[Ru(bpy)2Cl2.2H2O e o COF RIO-55. A ancoragem de 
rutênio no material foi realizada com sucesso e estudos 
preliminares demonstraram o potencial fotocatílico do 
Ru(bpy)2@COF-55 na reação de acoplamento entre o 
fenilacetileno e o tetrafluorborato de benzenodiazônio.  
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