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RESUMO 

 

Zanoni, K.P.S. Compostos de coordenação de Ir(III), Re(I) e Ru(II) para aplicações 

em dispositivos moleculares. 2016. 179p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-

Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo. 

 

 Esta tese focou em três tópicos principais: caracterização de filmes compactos de 

TiO2 e seu comportamento em células solares sensibilizadas por corante; estudo das 

propriedades fotoquímicas e fotofísicas de um complexo fotoisomerizável de rênio(I); 

elucidação das propriedades fotofísicas e eletrônicas de complexos de irídio(III) e suas 

aplicações em dispositivos emissores de luz. 

Filmes compactos foram automontados nos fotoanodos de células solares 

sensibilizadas por corante (DSCs), sob o filme mesoporoso de TiO2/corante, utilizando 

sols de TiO2 ácidos e básicos como cátions e ânions, respectivamente. A obtenção dos 

sols foi realizada sob controle absoluto para resultar em propriedades morfológicas e 

ópticas apropriadas para filmes compactos de alta qualidade, como indicado por 

perfilometria e microscopia eletrônica de transmissão e varredura. As DSCs com 

bicamadas de TiO2 melhoraram as eficiências de conversão em até 62%. Uma 

investigação detalhada por parâmetros fotoeletroquímicos, IPCE, tempo de vida do 

elétron e espectroscopia de impedância eletroquímica demonstrou que o contato entre o 

vidro condutor (FTO) e o TiO2 é melhorado e que a recombinação de carga no FTO/I3- é 

diminuída. 

O novo complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ foi sintetizado para 

apresentar o intercâmbio entre as configurações trans e cis do ligante coordenado por 

meio de fotoisomerizações eficientes e reversíveis. As fotólises em 313, 334, 365 e  



 
 

404 nm resultam em mudanças espectrais no UV-Vis e RMN atribuídas à 

fotoisomerização trans-cis do ligante stpyCN coordenado. O processo reverso cis-trans 

também foi observado com irradiação em 255 nm, com um notável rendimento quântico 

( = 0,16), de mesma magnitude que para o processo trans-cis ( = 0,38). A 

caracterização fotofísica e os espectros de absorção do transiente corroboraram na 

atribuição de um comportamento incomum para os estados excitados quase-

degenerados 3ILstpyCN e 3MLCTRe→Ph2phen. 

Complexos heterolépticos de Ir(III) foram sintetizados e suas propriedades 

fotofísicas avaliadas, como rendimentos quânticos e tempos de vida de emissão, 

constantes radiativas e não-radiativas e coordenadas CIE. Os parâmetros fotofísicos 

variaram sistematicamente com variações nos substituintes retiradores ou doares de 

elétrons, como corroborado por cálculos TD-DFT, que mostraram uma mistura de 

estados excitados IL-MLCT. Três desses complexos foram utilizados na camada ativa de 

dispositivos emissores de luz e caracterizados optoeletronicamente por curvas de 

corrente-brilho-potencial e espectros eletroluminescentes. 

 

Palavras-chave: Filmes finos; Complexos de Re(I); Complexos de Ir(III); Fotoquímica; 

Fotofísica; Conversão de energia; Dispositivos moleculares. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Zanoni, K.P.S. Ir(III), Re(I) and Ru(II) coordination compounds towards application 

in molecular devices. 2016. 179p. Thesis (Doctorate) – Programa de Pós-Graduação 

em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo. 

 

 Three main topics are discussed in this thesis: characterization of TiO2 compact 

films towards high-performance dye-sensitized solar cells; investigations of photophysical 

and photochemical processes of a Re(I) complex; photophysical elucidation of Ir(III) 

complexes and their application in light emitting devices.  

All-nano-TiO2 compact films were auto-assembled in the photoanodes of dye-

sensitized solar cells (DSCs), beneath the TiO2 mesoporous film, employing acid and 

basic nano-TiO2 sols as cations and anions, respectively. TiO2 syntheses were performed 

under absolute control to lead to appropriate morphological and optical properties to yield 

high quality compact films, as indicated by profilometry, tunning and scanning electron 

microscopy. DSCs with TiO2 bilayers on top of the conducting glass (FTO) improved the 

conversion efficiency up to 62%. A detailed study by photoelectrochemical parameters, 

IPCE, electron lifetime and electrochemical impedance spectroscopy demonstrates that 

the contact between FTO and TiO2 was improved and that the FTO/I3- charge 

recombination was prevented. 

The novel fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ complex was synthesized to 

show switchable trans-cis configurations of the coordinated stpyCN ligand through 

efficient and reversible photoassisted isomerizations. Photolyses at 313, 334, 365 and 

404 nm led to UV-Vis and NMR spectral changes ascribed to the trans-to-cis 

photoisomerization of the coordinated ligand. The reverse cis-to-trans process was also 



 
 

observed at 255 nm irradiation, with a remarkable quantum yield ( = 0.16), in the same 

magnitude to the one for trans-to-cis photoprocess ( = 0.38). Photophysical 

characterization and transient absorption spectra provided insights on the light-driven 

trans ⇌ cis pathways and indicated an unusual behavior for the 3ILstpyCN excited state, 

induced by an interplay with the quasi-degenerated 3MLCTRe→Ph2phen state. 

Heteroleptic Ir(III) complexes were synthesized and phophysical properties 

evaluated, such as emission quantum yields and lifetimes, radiative and non-radiative 

constants and CIE coordinates. The photophysical parameters varied systematically with 

variations in electron-donating or -withdrawing substituents on the ligands, as 

corroborated by TD-DFT calculations that showed an IL-MLCT mixing in their emissive 

excited state. Three complexes were employed in the active layer of light emitting devices 

and had their optoeletronic properties characterized by current-brightness-voltage curves 

and electroluminescent spectra.  

 

Keywords: Thin films; Re(I) complexes; Ir(III) complexes; Photochemistry; Photophysics; 

Energy conversion; Molecular devices. 

  



 
 

LISTA DE LIGANTES E POLÍMEROS 

 

Composto Abreviatura Estrutura 
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1. Introdução 

A crescente demanda por combustíveis fósseis e o impacto ambiental causado por 

sua combustão exercem uma pressão cada vez maior na infraestrutura de produção e 

consumo de energia em nível mundial, impulsionando expressivamente as pesquisas em 

tecnologias renováveis [1,2]. O entendimento das dinâmicas dos processos de conversão 

de energia e a sua aplicação despertam o interesse científico para o desenvolvimento de 

novos sistemas mais eficientes, como por exemplo os dispositivos que realizam funções 

em nível molecular [3–14].  

Os dispositivos moleculares são projetados para executar uma função específica 

resultante da interação entre os componentes distintos. A comunicação entre os mesmos, 

o chaveamento e a transdução do sinal transmitido são realizados por processos intra e 

intermoleculares de transferência eletrônica e/ou energia. Dessa forma, a compreensão 

de cada etapa em dispositivos moleculares requer a utilização de técnicas distintas e 

desafia grupos de pesquisa ao redor do mundo [8,15–23]. As células solares 

sensibilizadas por corantes (DSCs - Dye-sensitized Solar Cells) [3,24–29], os diodos 

orgânicos emissores de luz (OLEDs - Organic Light-Emitting Diodes) [30–37] e as células 

eletroquímicas emissoras de luz (LECs - Light-Emitting Electrochemical Cells) [11,19,38–

41] são alguns exemplos de dispositivos moleculares com interesse científico e 

tecnológico. 

 O aperfeiçoamento dessas tecnologias leva a dispositivos mais eficientes e a 

seleção criteriosa de novos compostos e materiais de características fotoeletroquímicas 

e morfológicas adequadas figura como elemento chave. Por exemplo, a investigação das 

propriedades fotoquímicas de filmes finos de compostos de coordenação tem atraído 
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bastante interesse na produção de energia elétrica e materiais eletroluminescentes. 

Esses compostos, principalmente os de configuração d6, podem apresentar versatilidade 

sintética e características estratégicas [13,29,33,40,42,43], como:  

i) absorção intensa na região do visível;  

ii) diversidade de caráter de estados excitados, com energias e dinâmicas 

distintas, além da possibilidade de estados com atividade redox, 

possibilitando a ocorrência de reações de transferência de elétrons e/ou 

energia;  

iii) Ajuste de suas propriedades por meio de variações no centro metálico, nos 

ligantes e/ou no solvente.  

Diversos sistemas com compostos de coordenação vêm sendo propostos para a 

conversão fotovoltaica da energia solar. O sol se destaca como a fonte renovável de 

maior abundância, com um fluxo de radiação sobre a terra que chega a 3,4 × 1024 J por 

ano, capaz de abastecer em torno de 6000 vezes a demanda energética de 2013 (5,67 

× 1020 J [1]). Por exemplo, as DSCs são dispositivos fotovoltaicos capazes de converter 

a luz do sol em energia elétrica empregando materiais com menor impacto ambiental e 

custo de fabricação e que funcionam por meio de processos químicos com semelhanças 

à fotossíntese [3,24,25,28,44]. Conforme esquematizado na Figura 1, ao absorver luz, o 

corante sensibilizador adsorvido no fotoanodo atinge seu estado excitado e injeta elétrons 

na banda de condução de um semicondutor – sendo o TiO2 o exemplo típico –, oxidando-

se. Os elétrons fotoinjetados percolam para o circuito externo até chegarem ao 

contraeletrodo, onde o mediador é reduzido na presença do catalisador – geralmente, Pt. 

O mediador, por sua vez, regenera o corante oxidado. Os processos são regenerativos e 

os dispositivos apresentam boa eficiência.  
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Figura 1. Esquema simplificado mostrando o funcionamento das DSCs. 

 

Os corantes sensibilizadores mais utilizados em DSCs são os complexos de Ru(II) 

por serem capazes de absorver intensamente em uma ampla região do espectro solar e 

por apresentarem características adequadas para os dispositivos que podem ser 

moduladas com o uso de ligantes adequados [3,29,45]. Os exemplos típicos são os 

compostos N3 (cis-[Ru(dcbH2)2(NCS)2], dcbH2 = ácido 4,4’-dicarboxílico-2,2’-bipiridina)  e 

N719 ([TBA]2[Ru(dcbH)2(NCS)2], dcbH = forma monodeprotonada do dcbH2), que 

possuem grupos carboxílicos que permitem forte adsorção no semicondutor (Figura 2). 
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Figura 2. Corantes N3 e N719. 

 

O aumento na eficiência das DSCs perpassa pelo estudo e compreensão dos 

fatores limitantes para seu funcionamento, como as possíveis vias de recombinação 

direta entre o elétron e o eletrólito que ocorre nas interfaces semicondutor/mediador e/ou 

vidro condutor/mediador [44,46–50]. Para minimizar os processos de recombinação 

eletrônica, no decorrer desta tese será descrita a aplicação de filmes compactos de 

nanopartículas de TiO2 (~4 nm) em DSCs, que atuam tanto como camada de bloqueio 

quanto como camada de contato.  

Complexos metálicos também podem ser utilizados em dispositivos moleculares 

eletroluminescentes, que têm se destacado como alternativas às lâmpadas fluorescentes 

e incandescentes convencionais devido à possibilidade de geração mais eficiente de luz, 

pois operam com potenciais e correntes mais baixos, resultando em baixo consumo de 

energia. Esses dispositivos ainda podem apresentar um menor tempo de resposta, alta 

performance aliada à baixa manutenção e tecnologias sustentáveis de fabricação 

[13,33,36,37,51]. Nesse cenário, os OLEDs e LECs (Figura 3) são tecnologias de 

concepção química promissoras com baixo custo de processamento.  
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Figura 3. Esquema simplificado mostrando a estrutura e o funcionamento  

de um OLED e de um LEC. 

 

Em OLEDs, a injeção e transporte de carga até a camada ativa são executados 

por materiais transportadores de buracos e de elétrons que envolvem a camada emissiva. 

Podem, ainda, ser adicionadas camadas específicas de semicondutores orgânicos com 

funções de bloqueadores de elétrons e de buracos que tornam a estrutura do OLED ainda 

mais complexa com camadas extras [37,52–58].  

Por sua vez, os LECs, principalmente os de complexos iônicos de metais de 

transição (iTMC-LECs - ionic transition metal complex LECs), são fabricados em 

arquiteturas menos elaboradas, com apenas uma única camada ativa [19,40,51,59]. A 



19 
 

aplicação de potencial leva à redistribuição dos ânions e cátions que migram para as 

interfaces dos ânodos e cátodos, respectivamente, onde formam dupla camada 

eletrônica. O sobrepotencial contínuo resulta no transporte de buracos e elétrons até a 

região central da camada ativa onde se recombinam levando à emissão de fóton [51]. 

O desenvolvimento de sistemas luminescentes mais eficientes depende de três 

requisitos importantes: alto brilho, alta eficiência e baixo potencial de operação. O uso 

estratégico de compostos de coordenação fosforescentes nas camadas ativas desses 

dispositivos pode levar a um aproveitamento de 100% dos éxcitons gerados, tornando-

os ainda mais eficiente [13,30,36,37,60,61]. Dentre esses compostos, os complexos de 

Ir(III) possuem características únicas e vantajosas, resultantes do alto acoplamento spin-

órbita e forte interação eletrônica entre metal-ligante [13,36,37,61–65], por exemplo:  

i) excelente estabilidade térmica e fotoquímica;  

ii) tempo de vida do estado excitado relativamente curto;  

iii) elevado rendimento quântico de emissão;  

iv) possibilidade de ajuste das propriedades fotofísicas e do grau de mistura 

entre transições distintas.  

Alguns compostos [Ir(Xppy)2(NX)]+ (Xppy = derivados de 2-fenilpiridina e NX = 

compostos derivados de 2,2’-bipiridina, 1,10-fenantrolina e ácido picolínico) foram 

sintetizados no decorrer desta tese e a sua fotofísica foi caracterizada por diversas 

técnicas experimentais aliadas aos cálculos teóricos para atribuição das propriedades 

eletrônicas e moleculares. Esses estudos evoluíram para a aplicação de três desses 

compostos em OLEDs e LECs de arquitetura genérica FTO/(PEDOT:PSS)/camada 

emissiva/Al. Com esses estudos, espera-se contribuir para a racionalização da complexa 



20 
 

fotofísica de compostos de coordenação de Ir(III) e estabelecer as bases para o 

desenvolvimento de emissores mais eficientes com propriedades controladas. 

Por fim, outros compostos adequados para uso em dispositivos moleculares são 

os complexos de Re(I), por exemplo os complexos [Re(CO)3(NN)(L)]+ (NN = ligante 

polipiridínico e L = haletos, nitrilas, piridinas substituídas e estibenos), devido a 

possibilidade de atuarem em processos de transferência de elétrons e de energia intra e 

intermolecular, principalmente via transições de transferência de carga do metal para o 

ligante (MLCT – metal-to-ligand charge transfer), dRe→*NN [5,20,66–69]. Os estudos 

mecanísticos para a racionalização da fotorreatividade e da dinâmica dos estados 

excitados são fundamentais para a potencial aplicação desses complexos em 

dispositivos.  

As propriedades fotofísicas e fotoquímicas de um novo complexo de Re(I), 

[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ (trans-stpyCN = trans-4-(4-ciano)estirilpiridina), 

foram investigadas durante esta tese por técnicas estacionárias e resolvidas no tempo 

para a elucidação e compreensão da reação de fotoisomerização do ligante trans-

estibeno. Essas investigações contribuem para o melhor entendimento da influência do 

ligante polipiridínico e da energia relativa dos estados excitados na fotorreatividade, bem 

como nos processos de transferência de energia intramolecular. 
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2. Objetivos  

O objetivo geral desta tese foi a preparação e caracterização de complexos d6 de 

Ir(III), Re(I) e Ru(II) para o estudo de suas propriedades fotoquímicas e fotofísicas e de 

suas aplicações em dispositivos moleculares. Os objetivos específicos foram: 

• Investigar os parâmetros fotoeletroquímicos de DSCs com complexos de Ru(II) e 

avaliar a eficiência da implementação de filmes automontados para camada de contato e 

de bloqueio na diminuição dos processos de recombinação de carga. 

• Avaliar os efeitos das condições de preparação e deposição do TiO2 nas 

propriedades ópticas e morfológicas de filmes automontados, bem como nas eficiências 

de DSCs implementadas com esses filmes. 

 • Assimilar e aprofundar as técnicas de síntese por meio da obtenção e purificação 

de complexos polipiridínicos de Re(I) e Ir(III), com propriedades fotofísicas e fotoquímicas 

controladas, usando a concepção de engenharia molecular. 

• Investigar as características fotofísicas e fotoquímicas dos compostos de Re(I) e 

Ir(III) sintetizados e analisar a influência dos ligantes nas eficiências dos diferentes 

processos fotoinduzidos como transferência de energia e de elétrons, luminescência e/ou 

fotorreatividade. 

• Assimilar as técnicas de deposição controlada de filmes finos com complexos de 

Re(I) e Ir(III) e avaliar as propriedades morfológicas dos filmes, como rugosidade e 

espessura. 

• Fabricar e aprimorar as técnicas de montagem e selagem de OLEDs/LECs com 

complexos de Ir(III), buscando-se o aumento da estabilidade e da eficiência de 

conversão.   
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3. Parte Experimental 

3.1. Preparação e purificação dos compostos e materiais 

3.1.1. Sol de TiO2 a partir da hidrólise ácida do isopropóxido de titânio(IV) - TiO2(ac) 

A obtenção do sol de TiO2 a partir do processo sol-gel foi baseada no 

procedimento descrito na literatura [47–49,70]. 24 mL de isopropóxido de titânio(IV) 

(Strem) previamente destilados foram adicionados lentamente a 140 mL de uma solução 

de HNO3 0,10 mol L-1 sob agitação. Seguiu-se, então, para a peptização das partículas, 

mantendo-se a mistura sob aquecimento a 80 ºC e agitação vigorosa por 8 h. A 

concentração do sol foi ajustada para 25 mg mL-1 utilizando a própria solução de HNO3, 

resultando em um sol com pH 2.  

3.1.2. Sol de TiO2 a partir da hidrólise básica do isopropóxido de titânio(IV) - TiO2(bas) 

24 mL de isopropóxido de titânio(IV) previamente destilados foram adicionados 

lentamente a 140 mL de uma solução de NH4OH 0,10 mol L-1 sob agitação e em banho 

de gelo. A peptização das partículas ocorreu mantendo-se a mistura sob aquecimento a 

80 ºC e agitação vigorosa por 8 h. A suspensão resultante foi filtrada com papel de filtro 

de porosidade 20-25 µm e a concentração do sol ajustada para 5 mg mL-1 utilizando a 

própria solução de NH4OH, resultando em um sol com pH 10.  
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3.1.3. trans-4-(4-ciano)estirilpiridina – trans-stpyCN 

 

 O composto foi sintetizado conforme procedimento descrito na literatura [69]. Em 

um balão, foram dissolvidos 2,0 g (19 mmol) de 4-cianobenzaldeido (Merck) e 1,9 mL (19 

mmol) de 4-picolina (Aldrich) em 2,5 mL de anidrido acético (25 mmol) (Mallinckrodt). O 

sistema reacional foi mantido em refluxo por 12 h. Ao fim da reação, a solução foi 

destilada e o óleo residual precipitado com água. O produto foi purificado por meio da 

solubilização em metanol, seguido de precipitação com água, obtendo-se um rendimento 

de 66 %, correspondente a 2,6 g (12 mmol).  

O resultado da análise elementar obtido para C14H10N2.1/2H2O foi: C, 78,27 %; N, 

12,55 %; H, 4,98 % (calculado: C, 78,11 %; N, 13,01 %; H, 4,65 %). RMN de 1H (300 

MHz, CD3CN, /ppm): 8,57 (dd, 2H), 7,74 (s, 4H), 7,49 (dd, 2H), 7,45 (d, 1H), 7,30 (d, 

1H). 

A forma protonada desse composto (trans-HstpyCN+) foi obtida dissolvendo 0,13 

g (0,60 mmol) de trans-stpyCN em 3 mL de metanol (Synth) e adicionando lentamente 

HCl (Merck) concentrado até a precipitação. O sólido amarelado foi filtrado, lavado com 

água desionizada e seco em estufa a vácuo a 70 ºC e 10 mmHg por uma noite. Foram 

obtidos 0,10 g (0,41 mmol), que correspondem a um rendimento de 60 %. 

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3, /ppm): 8,56 (dd, 2H), 7,78 (s, 4H), 7,74 (dd, 2H), 

7,62 (d, 1H), 7,38 (d, 1H).  
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3.1.4. fac-tricarbonilcloro(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)rênio(I)  - fac-

[ClRe(CO)3(Ph2phen)] 

 

O composto foi sintetizado com adaptações do procedimento descrito na literatura 

para o complexo fac-[ClRe(CO)3(phen)] [16]. Em um balão, 0,400 g (1,10 mmol) do 

[ClRe(CO)5] (Strem) e 0,370 g (1,12 mmol) de 4,7-difenil-1,10-fenantrolina (Aldrich), 

Ph2phen, foram misturados em 35 mL de xileno (Merck). A mistura foi mantida sob refluxo 

por 10 h. O precipitado amarelo-alaranjado foi coletado por filtração e lavado com xileno 

e éter etílico (Synth). Foram obtidos 0,675 g (1,00 mmol) do sólido, correspondente a um 

rendimento de 91 %.  

O resultado da análise elementar obtido para C27H16N2O3Cl.5/2H2O foi: C, 47,46 

%; N, 2,93 %; H, 4,06 % (calculado: C, 47,47 %; N, 3,10 %; H, 4,10 %). RMN de 1H (300 

MHz, CD3Cl, /ppm): 9,44 (d, 2H); 8,10 (s, 2H); 7,92 (d, 2H); 7,65 (m, 10H). 
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3.1.5. fac-tricarbonil(trifluorometilsulfonato)(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)rênio(I)- fac-

[(tfms)Re(CO)3(Ph2phen)] 

 

 O complexo foi obtido com modificações do procedimento reportado na literatura 

para o complexo fac-[(tfms)Re(CO)3(phen)] [16]. Em um balão contendo 1,35 g (2,00 

mmol) do composto fac-[ClRe(CO)3(Ph2phen)].5/2H2O previamente dissolvido em 50 mL 

de diclorometano (Synth) saturado com argônio, foi adicionado 1,90 mL (18,6 mmol) de 

ácido trifluormetanosulfônico (Aldrich). O sistema foi mantido sob agitação em atmosfera 

de argônio durante 1 h. Em seguida, adicionou-se éter etílico (Synth) à solução reacional 

até a formação de um precipitado que foi separado por filtração, lavado com éter etílico 

e mantido em estufa a vácuo a 40 ºC e 10 mmHg até secagem. Foram obtidos 1,44 g 

(1,92 mmol) desse intermediário de síntese, que foi utilizado sem prévia recristalização 

na obtenção do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)][PF6]. 
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3.1.6. Hexafluorofosfato de fac-tricarbonil(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)(trans-4-(4-ciano)-

estirilpiridina)rênio(I) – fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)][PF6] 

 

 A síntese foi realizada por meio de adaptações do procedimento descrito na 

literatura para o complexo fac-[Re(CO)3(phen)(trans-stpyCN)][PF6] [69]. Em um balão 

contendo 75 mL de metanol (Synth), foi adicionado 0,800 g (1,06 mmol) do fac-

[(tfms)Re(CO)3(Ph2phen)] e 0,700 g (3,40 mmol) de trans-stpyCN.1/2H2O. A solução foi 

mantida sob refluxo por 9 h ao abrigo da luz. Após atingir temperatura ambiente, 

adicionou-se 0,555 g (3,41 mmol) de NH4PF6 para precipitação. O sólido obtido foi seco 

em estufa a vácuo a 60 ºC e 10 mmHg. O composto obtido foi suspenso em metanol e 

mantido em banho de gelo e agitação por 1 h. Em seguida, o sólido foi filtrado, lavado 

com água e éter etílico (Synth) e seco em estufa a vácuo a 40 ºC e 10 mmHg. Obteve-se 

0,375 g (0,39 mmol) de complexo, o que corresponde a um rendimento de 37 %. 

 O resultado da análise elementar obtido para C41H26F6N4O3PRe foi: C, 51,80 %; 

N, 5,87 %; H, 2,86 % (calculado: C, 51,63 %; N, 5,87 %; H, 2,75 %). RMN de 1H (200 

MHz, CD3CN, /ppm): 9,65 (d, 2H); 8,31 (dd, 2H); 8,09 (s, 2H); 8,07 (d, 2H); 7,66 (m, 

14H); 7,43 (d, 1H); 7,36 (dd, 2H); 7,15 (d, 1H). 

 O isômero cis não foi isolado, tendo sido obtido diretamente da fotólise da espécie 

trans seguindo o item 3.2.14.  
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3.1.7. Tetrakis(2-fenilpiridinato-C2,N)(µ-dicloreto)diirídio(III) - [Ir(ppy)2(µ-Cl)]2 

 

O dímero de Ir(III) ciclometalado com pontes µ-cloreto foi sintetizado por meio de 

adaptações do procedimento descrito por Nonoyama [71]. Em um balão contendo 20 mL 

de uma solução 5:3 de etilenoglicol monoetiléter (Merck) e água, foram adicionados 0,23 

g (0,77 mmol) de IrCl3.H2O (Aldrich) e 300 µL (2,10 mmol) de 2-fenilpiridina (Aldrich). A 

mistura reacional foi mantida em refluxo por 24 h, com aparecimento gradual de um 

precipitado amarelo. Após atingir a temperatura ambiente, adicionaram-se 20 mL de água 

e a mistura foi filtrada em placa de sílica porosa. O pó amarelo foi lavado 3 vezes com 15 

mL de éter etílico (Synth) e seco em estufa à vácuo à 40 °C e 10 mmHg por uma noite. 

Foram obtidos 0,30 g (0,28 mmol) do produto, correspondente a um rendimento de 73 %. 

Esse composto foi utilizado sem posterior purificação como precursor em outras sínteses 

de complexos de Ir(III). 

RMN de 1H (200 MHz, CD3Cl, /ppm): 9,24 (d, 4H); 7,88 (d, 4H); 7,74 (t, 4H); 7,49 

(d, 4H); 6,77 (m, 8H); 6,56 (t, 4H); 5,93 (d, 4H). 
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3.1.8. Hexafluorofosfato de mer-bis(2-fenilpiridina-C2,N)(4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina)irídio(III) – mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]   

 

O composto foi sintetizado com modificações no procedimento descrito na 

literatura para complexos mer-[Ir(ppy)2(NN)][PF6] similares [72–74].  Em um balão 

contendo 20 mL de uma solução 5:3 de etilenoglicol monoetiléter (Merck) e água, foram 

adicionados 0,080 g (0,43 mmol) de 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina (Aldrich) e 0,20 g (0,19 

mmol) do dímero precursor [Ir(ppy)2(µ-Cl)]2. A mistura reacional foi mantida em refluxo 

por 20 h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. Em um funil de separação, 

a solução foi lavada 3 vezes com 10 mL de éter etílico (Synth) para remoção de excesso 

do ligante e, em seguida, foi adicionada à fase aquosa uma solução aquosa concentrada 

de NH4PF6. O precipitado formado foi coletado por filtração e lavado com água, seguido 

de recristalização em diclorometano com adição de n-pentano. O pó amarelado foi seco 

em estufa a vácuo sob 40 ºC e 10 mmHg para se obter 0,12 g (0,14 mmol) do produto, o 

que corresponde a um rendimento de 73 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC34H28N4F6P foi: C, 49,10 %; N, 

6,62 %; H, 3,43 % (calculados: C, 49,21 %; N, 6,75 %; H, 3,40 %). 1H RMN (200 MHz, 

CD2Cl2, /ppm), mostrado no Apêndice A: 8,29 (s, 2H); 7,95 (d, 2H); 7,77 (m, 6H); 7,50 

(d, 2H); 7,23 (d, 2H); 6,99 (m, 6H); 6,31 (d, 2H); 1,54 (s, 6H). 
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3.1.9. Hexafluorofosfato de mer-bis(2-fenilpiridina-C2,N)(1,10-fenantrolina)irídio(III) – 

mer-[Ir(ppy)2(phen)][PF6]   

 

O composto foi sintetizado de maneira semelhante ao mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]. 

Em um balão reacional contendo 13 mL de uma solução 5:3 de etilenoglicol monoetiléter 

(Merck) e água, foram adicionados 0,10 g (0,55 mmol) de 1,10-fenantrolina (Aldrich) e 

0,25 g (0,23 mmol) do dímero precursor [Ir(ppy)2(µ-Cl)]2. A mistura reacional foi mantida 

em refluxo por 20 h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. Em um funi l 

de separação, a solução foi lavada 3 vezes com 7 mL de éter etílico (Synth) para remoção 

de excesso do ligante e, em seguida, foi adicionada à fase aquosa uma solução aquosa 

concentrada de NH4PF6. O precipitado formado foi coletado por filtração e lavado com 

água, seguido de recristalização em diclorometano com adição de n-pentano. O pó 

amarelado foi seco em estufa a vácuo sob 40 ºC e 10 mmHg para se obter 0,13 g (0,15 

mmol) do produto, correspondente a um rendimento de 64 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC34H24N4F6P foi: C, 49,63 %; N, 

6,51 %; H, 3,07 % (calculados: C, 49,45 %; N, 6,78 %; H, 2,93 %). RMN de 1H (300 

MHz,CD2Cl2, /ppm), mostrado no Apêndice A: 8,63 (d, 2H), 8,34 (d, 2H), 8,21 (s, 2H), 

7,96 (d, 2H), 7,79 (m, 6H), 7,32 (d, 2H), 7,12 (t, 2H), 7,00 (t, 2H), 6,84 (t, 2H) 6,42 (d, 2H). 
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3.1.10. Hexafluorofosfato de mer-bis(2-fenilpiridina-C2,N)(4,7-difenil-1,10-

fenantrolina)irídio(III) – mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)][PF6]   

 

O composto foi sintetizado de modo semelhante ao mer-[Ir(ppy)2(phen)][PF6]. Em 

um balão contendo 13 mL de uma solução 5:3 de etilenoglicol monoetiléter (Merck) e 

água, foram adicionados 0,15 g (0,45 mmol) de 4,7-difenil-1,10-fenantrolina (Aldrich) e 

0,21 g (0,20 mmol) do dímero precursor [Ir(ppy)2(µ-Cl)]2. A mistura reacional foi mantida 

em refluxo por 20 h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. Em um funi l 

de separação, a solução foi lavada 3 vezes com 10 mL de éter etílico (Synth) para 

remoção de excesso do ligante e, em seguida, foi adicionada à fase aquosa uma solução 

aquosa concentrada de NH4PF6. O precipitado formado foi coletado por filtração e lavado 

com água, seguido de recristalização em diclorometano com adição de n-pentano. O pó 

amarelo-alaranjado foi seco em estufa a vácuo sob 40 ºC e 10 mmHg para se obter 90 

mg (0,10 mmol) do produto, com rendimento de 50 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC46H32N4F6P foi: C, 56,65 %; N, 

5,70 %; H, 3,51 % (calculados: C, 56,49 %; N, 5,73 %; H, 3,30 %). RMN de 1H (200 MHz, 

CD2Cl2, /ppm), mostrado no Apêndice A: 8,40 (d, 2H), 8,20 (s, 2H), 8,01 (d, 2H), 7,65 

(m, 18H), 7,14 (t, 2H), 7,02 (t, 2H), 6,94 (t, 2H), 6,46 (d, 2H). 
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3.1.11. Hexafluorofosfato de mer-bis[2-(2,4-difluorfenil)piridina-C2,N](4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina)irídio(III) – mer-[Ir(Fppy)2(dmb)][PF6]   

 

O composto foi sintetizado com adaptações no procedimento de síntese do 

complexo mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]. Em um balão contendo 20 mL de uma solução 5:3 de 

etilenoglicol monoetiléter (Merck) e água, foram adicionados 0,40 g (1,3 mmol) de 

IrCl3.H2O(Aldrich) e 450 µL (3,01 mmol) de 2-(2,4-difluorfenil)piridina (Aldrich). A mistura 

reacional foi mantida em refluxo por 20 h e, após atingir a temperatura ambiente, foram 

adicionados 0,24 g (1,3 mmol) de 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina (Aldrich); a mistura reacional 

foi mantida em refluxo por 22 h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. Em 

um funil de separação, a solução foi lavada 3 vezes com 10 mL de éter etílico (Synth) 

para remoção de excesso do ligante e, em seguida, foi adicionada à fase aquosa uma 

solução aquosa concentrada de NH4PF6. O precipitado formado foi coletado por filtração 

e lavado com água, seguido de recristalização em diclorometano com adição de n-

pentano. O pó amarelado foi seco em estufa a vácuo sob 40 ºC e 10 mmHg para se obter 

0,47 g (0,52 mmol) do produto puro, com rendimento de 40 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC34H24N4F10P foi: C, 45,51 %; N, 

6,17 %; H, 2,68 % (calculados: C, 45,29 %; N, 6,21 %; H, 2,68 %;). 1H RMN (500 MHz, 

CD2Cl2, /ppm), mostrado no Apêndice A: 8,33 (m, 4H), 7,83 (m, 4H), 7,50 (dd, 2H), 7,29 

(dd, 2H), 7,04 (ddd, 2H), 6,59 (ddd, 2H), 5,74 (dd, 2H), 1,53 (s, 6H).  
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3.1.12. mer-bis[2-(2,4-difluorfenil)piridina-C2,N](3-metilpiridina-2-carboxilato-

N,O)irídio(III) – mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)]  

 

Em um balão contendo 20 mL de uma solução 3:1 de etilenoglicol monoetiléter 

(Merck) e água, foram adicionados 0,40 g (1,3 mmol) de IrCl3.H2O (Aldrich) e 450 µL (3,01 

mmol) de 2-(2,4-difluorfenil)piridina (Aldrich). A mistura reacional foi mantida em refluxo  

sob agitação por 10 h. Após a mistura atingir a temperatura ambiente, foram adicionados 

0,20 g (1,5 mmol) de ácido 3-metilpiridina-2-carboxílico e Na2CO3 (0,20 g) e a mistura 

reacional foi mantida em refluxo por 15 h. Após resfriamento em banho de gelo, houve a 

formação de precipitado, o qual foi coletado por filtração e lavado 3 vezes com água e 

éter etílico, seguido de recristalização em etilenoglicol monoetiléter com adição de água. 

O pó amarelado foi seco em estufa a vácuo sob 40 ºC e 10 mmHg para se obter 0,25 g 

(0,36 mmol) do produto, com rendimento de 53 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC29H18N3O2F4.2H2O foi: C, 46,61 

%; N, 5,68 %; H, 2,95 % (calculados: C, 46,67 %; N, 5,64 %; H, 2,98 %;). 1H RMN (500 

MHz, CD3CN, /ppm), mostrado no Apêndice A: 8,61 (d, 1H), 8,30 (d, 1H), 8,22 (d, 1H), 

7,91 (t, 1H), 7,86 (t, 1H), 7,78 (d, 1H), 7,63 (d, 1H), 7,60 (d, 1H), 7,27 (m, 2H), 7,12 (t, 

1H), 6,52 (m, 2H), 5,76 (dd, 1H), 5,55 (dd, 1H), 2,72 (s, 3H). 

O composto padrão mer-[Ir(Fppy)2(pic)], sem a metila na posição 3, foi obtido 

comercialmente da Sigma-Aldrich e utilizado sem prévia purificação.  
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3.1.13. fac-tris[2-fenilpiridinato-C2,N]irídio(III) – fac-[Ir(ppy)3] 

 

O composto foi sintetizado com adaptações no procedimento descrito na literatura 

para a síntese de um complexo de Ir(III) com naftalimida [75]. Em um balão reacional 

contendo 20 mL de etilenoglicol monoetiléter (Merck), foram adicionados 320 µL (2,20 

mmol) de 2-fenilpiridina (Aldrich), 220 mg (0,856 mmol) de trifluormetanosulfonato de 

prata (Aldrich) e 450 mg (0,420 mmol) do dímero precursor [Ir(ppy)2(µ-Cl)]2. A mistura 

reacional foi mantida em refluxo por 10 h, com aparecimento gradual de um precipitado 

amarelado. Após a mistura resfriar até a temperatura ambiente, o precipitado (contendo 

AgCl e o produto desejado, fac-[Ir(ppy)3]) foi coletado em um filtro de placa porosa, lavado 

três vezes com porções de 7 mL de éter etílico (Synth), dissolvido em 40 mL de 

diclorometano e novamente filtrado para a separação do AgCl. O solvente presente na 

solução de complexo foi rotoevaporado e reduzido até aproximadamente 10 mL e o 

composto fac-[Ir(ppy)3] foi novamente precipitado pela adição gota-a-gota de 10 mL de 

n-pentano (Synth) e coletado por filtração e seco em estufa à vácuo a 40 °C e 10 mmHg 

por uma noite, obtendo-se 300 mg (0,461 mmol), equivalente a um rendimento de 55 %. 

O resultado da análise elementar obtido para IrC33H24N3.4/3H2O foi: C, 58,47 %; 

N, 6,12 %; H, 3,68 % (calculados: C, 58,39 %; N, 6,19 %; H, 3,96 %;). 
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3.2. Aparelhagens e técnicas experimentais 

3.2.1. Cromatografia de camada delgada 

A cromatografia de camada delgada foi empregada de forma qualitativa para o 

acompanhamento das sínteses. As amostras foram aplicadas sobre placas 

cromatográficas de sílica gel com indicador emissivo frente à luz UV (Aldrich - Z12278-

5). Como fase móvel, utilizou-se etanol ou metanol (Merck), ambos saturados com NaCl 

(Synth), e a visualização das manchas foi feita em uma câmara escura com iluminação  

ultravioleta a 254 e 365 nm. 

3.2.2. Análise elementar 

As análises elementares foram realizadas pela Central Analítica do IQ-USP em 

um Elemental Analyzer CHN modelo 2400 (Perkin-Elmer) para a determinação das 

porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio. 

3.2.3. Espectros eletrônicos na região do visível e do ultravioleta – UV-Vis 

Os espectros eletrônicos foram registrados em um espectrofotômetro da Hewlett-

Packard, modelo 8453, na região de 190 a 1100 nm em um arranjo do tipo diode-array. 

Foram empregadas cubetas retangulares de quartzo de caminho óptico igual a 1,000, 

0,200 ou 0,100 cm nas medidas com soluções fluidas.  

3.2.4. Ressonância magnética nuclear de 1H  

As medidas de ressonância magnética nuclear foram realizadas em 

espectrômetros da Central Analítica do IQ-USP: AC – 200 (200 MHz, Bruker) ou Unity 

Inova (300 MHz, Varian), ambos multiusuários, ou espectrômetros AIII - 300 (300 MHz, 

Bruker) ou AIII - 500 (500 MHz, Bruker). As amostras foram dissolvidas em solventes 
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deuterados (Tedia ou Aldrich) e os picos característicos dos solventes foram utilizados 

como padrões internos. 

3.2.5. Medidas estacionárias de emissão 

As medidas de emissão na região de 200-800 nm foram obtidas num 

espectrofluorômetro photoncounting PC1 (ISS). Utilizaram-se fendas de 0,25, 0,5, 1,0 ou 

2,0 mm no monocromador de excitação e/ou emissão, sendo que cada milímetro de fenda 

corresponde a 8 nm na largura de meia-banda. Os sinais provenientes do efeito de 

segunda ordem foram removidos utilizando-se filtros de corte adequados (SCHOTT 

Glass). Ainda, alguns espectros de emissão foram obtidos durante um estágio sanduíche 

no laboratório do Prof. Thomas J. Meyer da University of North Carolina at Chapel Hill 

(EUA) utilizando um espectrofluorômetro time-correlated single photon counting FLS920 

(Edinburgh), acoplado a um tubo fotomultiplicador R928P (Hamamatsu). Todos os 

espectros foram automaticamente corrigidos em função da sensitividade espectral do 

detector dos espectrofluorômetros empregados. A temperatura na câmara da amostra foi 

controlada por meio de um banho termostatizador RTE-111 (Neslab).  

Os espectros de soluções fluidas foram obtidos utilizando-se cubeta retangular de 

quartzo com as quatro faces polidas, de caminho óptico igual a 1,000 cm. Os espectros 

de filmes finos foram obtidos utilizando-se um arranjo front face em que a amostra foi 

posicionada a 34º em relação ao feixe de excitação. As medidas a 77 K foram realizadas 

em um frasco de Dewar com nitrogênio líquido dissolvendo-se as amostras em soluções 

5:5:2 de éter etílico/isopentano/etanol (EPA) ou 5:4 de propanonitrila/butironitri la 

(prop:but).  
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As concentrações dos compostos estudados foram ajustadas para que 

apresentassem uma absorbância entre 0,1 e 0,2 nos comprimentos de onda de 

excitação. Os experimentos foram sempre precedidos por medidas de um branco  

utilizando-se a mesma cubeta e solvente. Todas as soluções foram previamente  

desaeradas com borbulhamento de argônio saturado com solvente e foram monitoradas 

por espectro eletrônico antes e depois de cada experimento para garantir a identidade da 

espécie. 

O rendimento quântico de emissão foi determinado por métodos relativos e/ou 

absolutos, seguindo as metodologias descritas nos itens 3.3.9 e 3.3.10 [63,65,76], com 

ótima concordância entre ambos os métodos. No método relativo, utilizou-se um 

composto padrão com rendimento quântico conhecido, enquanto que no método 

absoluto, utilizou-se uma esfera de integração recoberta por BaSO4 modelo 1-M-2 

(Edinburgh) do laboratório do Prof. Thomas J. Meyer. 

As medidas de emissão do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em 

acetonitrila foram realizadas em um sistema de fluxo contínuo a fim de minimizar a 

ocorrência da reação de fotoisomerização. Ainda, as fendas de emissão e excitação 

utilizadas foram 2,00 e 0,25, respectivamente, sendo a última a menor disponível. 

3.2.6. Experimentos de emissão resolvidos no tempo 

 Os experimentos de emissão resolvidos no tempo foram realizados utilizando um 

espectrômetro Chronos (ISS) com resolução temporal de nanossegundos. O sistema é 

composto por um laser (ISS) que gerou pulsos em 378 nm, com frequências moduláveis 

na faixa de 10 Hz a 100 MHz. Ainda, alguns ensaios foram realizados durante o estágio 

sanduíche no laboratório do Prof. Thomas J. Meyer utilizando o espectrofluorômetro 
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FLS290 acoplado a um laser pulsado de LED EPLED-360 (Edinburgh), com pulsos em 

369 nm e frequência de 20 kHz. As medidas foram realizadas em cubetas de quartzo 

com as quatro faces polidas e de caminho óptico igual a 1,000 cm e todas as soluções 

foram previamente desaeradas com borbulhamento de argônio saturado com solvente 

3.2.7. Experimentos de absorção resolvidos no tempo 

 Os espectros de absorção do transiente (TA - transient absorption) foram obtidos 

em um sistema espectrômetro no laboratório do Prof. Thomas J. Meyer, composto por 

um laser de Nd:YAG pulsado da Spectra-Physics, modelo Quanta-Ray Lab-170 (355 nm, 

10 Hz, 11 mJ/pulso, resolução de nanossegundos) integrado a um espectrômetro de flash 

fotólise a laser da Edinburgh, modelo LP920. A análise após a irradiação da amostra pelo 

laser foi realizada por meio de uma lâmpada de Xe pulsada de 450 W posicionada a 90º 

em relação ao feixe de laser. Os sinais foram coletados por um tubo fotomultiplicador 

R928 (Hamamatsu) conectado a um osciloscópio digital TDS3032C (Tektronix) 

interfaceado a um computador. Filtros de corte band-pass ou long-pass apropriados 

foram alocados antes do detector para bloquear sinais indesejados do espalhamento do 

laser. Os dados apresentados são a média de 15 a 30 pulsos do laser. 

As concentrações dos compostos estudados foram ajustadas para que 

apresentassem uma absorbância em torno de 0,5 no comprimento de onda do laser. Os 

traços cinéticos da espécie fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em acetonitrila foi 

determinado num sistema de fluxo contínuo a fim de minimizar a ocorrência da reação 

de fotoisomerização. Todas as soluções foram previamente desareadas com 

borbulhamento de argônio saturado com solvente e foram monitoradas por espectro 

eletrônico antes e depois de cada experimento para garantir a identidade da espécie. 
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3.2.8. Deposição de camadas automontadas de TiO2 na superfície de substratos 

condutores 

A camada automontada de TiO2 foi depositada pela técnica layer-by-layer 

utilizando-se sols de TiO2 com cargas opostas (Figura 4) com adaptações do 

procedimento descrito na literatura [44,47,48]. Os sols foram obtidos pela hidrólise ácida 

ou básica do isopropóxido de titânio(IV), seguindo procedimento descrito nos itens 3.1.1 

e 3.1.2. Substratos condutores de FTO, TEC15 (15 , Pilkington), foram deixados 

imersos no sol de TiO2(ác) por 5 minutos, seguido de lavagem via imersão em água com 

agitação vigorosa por 2 minutos e secagem com jato direcionado de ar comprimido. Em 

seguida, os substratos foram deixados imersos no sol de TiO2(bás) por mais 5 minutos, 

precedido novamente dos procedimentos de lavagem e secagem. Cada repetição desse 

ciclo corresponde à deposição de uma bicamada; foram depositadas 7, 15, 22 ou 30 

bicamadas de TiO2 na superfície do FTO. 

 

Figura 4. Procedimento de automontagem (layer-by-layer) utilizado na deposição da camada 

compacta de TiO2 na superfície de substratos condutores. 
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3.2.9. Perfilometria 

 As medidas de espessura, rugosidade e ondulação, bem como o perfil topográfico 

3D dos filmes finos, foram obtidos com a utilização de um perfilômetro P6 (KLA Tencor) 

e tratados no software Apex 3D (KLA Tencor). As medidas foram realizadas em pelo 

menos três regiões diferentes de cada amostra e considerou-se a média dos valores. 

Visto que um perfil de superfície típico exibe a rugosidade sobreposta à ondulação (Figura 

A6 do Apêndice B), os desvios causados pela ondulação foram fatorados do dado bruto 

utilizando um software Profiler 7.35 (KLA Tencor) aplicando-se um filtro algorítmico low 

pass de 0.14 m que melhor se ajustou às amostras.  

3.2.10. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens de microscopia foram feitas no Chapel Hill Analytical and 

Nanofabrication Laboratory (CHANL, Chapel Hill, Carolina do Norte, EUA) usando um 

microscópio eletrônico por emissão de campo S-4700 (Hitachi) com voltagem de 

aceleração igual a 2 kV. A obtenção dos espectros de raio-X por dispersão em energia 

(EDX - energy-dispersive X-ray spectroscopy) foi obtida simultaneamente no mesmo 

equipamento, com voltagens de aceleração de até 5 kV. As amostras foram utilizadas 

sem tratamento prévio e sem recobrimento com material condutor. 

3.2.11. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

O tamanho das partículas de TiO2 empregadas nas camadas automontadas foram 

avaliadas por imagens de MET, obtidas usando um microscópio 2010F-FasTEM (JEOL) 

do CHANL com uma voltagem de aceleração igual a 200 kV. 
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3.2.12. Fabricação de DSCs  

 Para o preparo dos fotoanodos, uma pasta de TiO2 mesoporoso (Dyesol – 18NR-

T) foi depositada por meio das técnicas painting ou serigrafia (screen printing) sobre 

vidros condutores limpos ou contendo as camadas automontadas de TiO2 (descritas no 

item 3.2.8.). A deposição por serigrafia foi realizada utilizando-se um screen printer da 

ATMA modelo AT25PA. Após secagem, os substratos com os filmes de TiO2 foram 

sinterizados a 500 oC por 30 minutos com rampa de aquecimento de 30 oC min-1. O filme 

de TiO2 mesoporoso foi sensibilizado imergindo os substratos em uma solução etanólica 

saturada do corante N719 (Dyesol) por cerca de 12 h. Para a determinação da quantidade 

de corante adsorvido nos fotoanodos, amostras de filmes de TiO2 sensibilizados foram 

expostas a 3,0 mL de solução 0,02 mol L-1 de NaOH para dessorção do N719. A 

quantidade de corante foi determinada por meio de medidas de absorbância a 500 nm ( 

= 1,4 × 104 L mol-1 cm-1), realizando-se os ensaios em triplicata.  

 Para o preparo dos contraeletrodos, substratos de FTO limpos foram previamente 

perfurados utilizando-se um jateador de microabrasivo da Comco Inc., modelo AccuFlo, 

para inserção de eletrólito mediador no interior das células. Esses substratos preparados 

foram pulverizados com uma fina camada de uma solução 0,10 mol L-1 de ácido 

hexacloroplatínico (Aldrich) em álcool isopropílico (Merck) sobre a face condutora do 

FTO, seguido de aquecimento a 450 ºC por 15 min. 

 Como eletrólito mediador utilizou-se uma solução contendo 0,005 mol L−1 de iodo 

(Merck), 0,5 mol L−1 de iodeto de lítio (Aldrich) e 0,5 mol L−1 de piridina (Aldrich) em uma 

mistura 9:1 de acetonitrila (Aldrich) e 3-metil-2-oxazolidinona (Aldrich). 
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 As DSCs foram montadas com o fotoanodo e o contraeletrodo numa disposição 

tipo sanduíche, com o eletrólito inserido entre os eletrodos (Figura 5). As células foram 

seladas com um termoplástico Surlyn (Dupont) utilizando-se uma prensa de aquecimento 

com controlador de temperatura EZZONE (Watlow) e um aquecedor cerâmico Ultramic 

(Watlow). 

 

Figura 5. Representação esquemática da arquitetura das DSCs com camadas  

automontadas de TiO2. 

3.2.13. Caracterização fotoeletroquímica de DSCs  

 A obtenção das curvas densidade de corrente-potencial, J-V, de DSCs foi 

realizada utilizando-se potenciostatos/galvanostatos PAR 270 (EG&G Instruments), 

Interface 1000 (Gamry) ou Gamry 500 (Gamry). As células foram expostas à irradiação 

de simuladores solares 91160 (Newport) ou 94043A (Newport), equipados com uma 

lâmpada de Xe de até 450 W e filtro AM 1,5 global. A intensidade de luz sobre a célula 

foi determinada por um medidor de potência 70260 (Oriel) conectado a um sensor de 

intensidade luminosa 70268 (Oriel) posicionado perpendicularmente ao feixe, sendo 
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mantida em 100 mW cm-2 em todos os experimentos. Os ensaios foram realizados em 

quadruplicatas, no mínimo. 

 Os espectros de ação (IPCE - incident photon-to-current efficiency) foram obtidos 

em um sistema constituído por uma lâmpada de xenônio de 400 W (Oriel) acoplada a um 

monocromador 0.25 m (Czemy-Turner), como descrito anteriormente [77,78]. As fendas 

de entrada e saída foram ajustadas em 2,0 mm, garantindo uma irradiação homogênea 

em toda a área ativa das células. A intensidade de luz incidente foi determinada por meio 

de um medidor de potência modelo 70260 (Oriel) conectado a um sensor de intensidade 

luminosa modelo 70261 (Oriel).  

 As curvas de decaimento do potencial de circuito aberto (VOC) foram obtidas com 

os potenciostatos da Gamry, realizando-se experimentos de cronopotenciometria. As 

células solares foram iluminadas ao início do experimento (t = 0 s) e a irradiação foi 

interrompida após 5 s de medição. 

Espectros de impedância eletroquímica (EIS – electrochemical impedance 

spectroscopy) de DSCs iluminadas foram obtidos com os potenciostatos da Gamry numa 

faixa de frequências entre 5 × 10−1 até 1 × 105 Hz, sob um sinal com 10 mV ac de 

amplitude e aplicando-se um potencial equivalente ao VOC da amostra. Os dados foram 

coletados utilizando-se um software de análises Echem (Gamry). 

3.2.14. Fotólises 

Para as fotólises estacionárias, utilizou-se um sistema da Oriel composto por uma 

lâmpada de Hg(Xe) de 500 W, modelo 66142, alimentada por uma fonte modelo 68811. 

Um filtro de água foi posicionado entre a lâmpada e a amostra para eliminar a radiação 

infravermelha. A seleção dos comprimentos de onda de irradiação foi feita usando filtros 
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de interferência adequados nos comprimentos de onda 254, 313, 334, 365 ou 404 nm, 

correspondentes às raias do mercúrio. A interrupção do feixe de luz para o controle 

acurado do tempo de irradiação foi efetuada por um obturador acoplado a um Shutter 

Control modelo 6349. As fotólises foram realizadas em uma cubeta retangular de quartzo 

de caminho óptico de 1,000 cm acoplada a uma outra de caminho óptico de 0,100 cm 

para acompanhamento direto do processo fotoquímico via variação espectral, conforme 

descrito anteriormente [78,79]. Durante os experimentos, as soluções dos complexos 

foram homogeneizadas por agitação magnética. Para o acompanhamento das reações 

de fotoisomerização por variações nos espectros de RMN, as amostras foram preparadas 

em solvente deuterado. 

3.2.15. Actinometria com o tris(oxalato)ferrato(III) de potássio - K3[Fe(C2O4)3].3H2O 

 Soluções aquosas do actinômetro foram preparadas dissolvendo-se cristais 

previamente triturados em H2SO4 0,05 mol L-1, conforme procedimento descrito na 

literatura [78,80]. As concentrações das soluções foram ajustadas para que a 

absorbância no comprimento de onda de irradiação fosse similar àquela da solução do 

composto a ser investigado. A solução de actinômetro foi irradiada durante um intervalo 

de tempo estabelecido para cada comprimento de onda e, ao final, uma alíquota foi 

transferida para um balão volumétrico contendo 1,10-fenantrolina 0,1% e solução de 

tampão acetato (pH = 4,5). As soluções de actinômetro irradiadas e não irradiadas 

permaneceram ao abrigo da luz por 1 h. A intensidade de luz incidente foi determinada 

conforme descrito no item 3.3.3, a partir de medidas de absorbância. 
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3.2.16. Fabricação de dispositivos luminescentes  

Filmes finos de poli(3,4-etilenodioxitiofeno):poli(estirenossulfonato) (PEDOT:PSS, 

Aldrich), ~100 nm, foram depositados na superfície condutora de FTO, TEC8 (8 , 

Pilkington), por spin-coating (3000 RPM, 20 s) usando um spinner WS-6S0SZ-

6NPP/LITE/IND (Laurell Technologies), seguido de aquecimento a 120 ºC por 1 h.  

A deposição subsequente da camada emissiva na superfície dos substratos 

FTO/PEDOT:PSS seguiu condições distintas para OLEDs e LECs (Figura 6). Para os 

OLEDs, foi preparada uma solução viscosa em clorofórmio contendo 20 mg mL-1 de 

polivinilcarbazola (PVK, Aldrich) e 2 mg mL-1 do complexo (10% em relação ao polímero) 

que foi depositada por spin-coating (3000 RPM, 1 min) (experimentos preliminares 

indicaram que seria necessário o uso de filmes de PVK:complexo com espessuras 

maiores que 100 nm, embora não seja a mais adequada pela alta resistência intrínseca 

do material, para que a corrente medida no dispositivo final ficasse dentro do limite de 

detecção máximo de 21 A do picoamperímetro utilizado, disponível no laboratório). Para 

os LECs, foi preparada uma solução contendo 30 mg mL-1 do complexo em diclorometano 

que foi depositada por spin-coating (3000 RPM, 40 s). Os filmes finos formados foram 

secos por no mínimo 10 h a temperatura ambiente antes da próxima etapa.  

Um filme fino de alumínio (Kurt J. Lesker),~100 nm, foi depositado por evaporação 

térmica sob vácuo (10-6 mbar) na superfície dos substratos FTO/PEDOT:PSS/camada 

emissora para atuar como cátodo em dispositivos com área final de 0,25 cm2. A 

evaporação foi feita pelo Eng. Mario S. Sanematsu, na Sala Limpa da Escola Politécnica 

da USP (POLI-USP), utilizando-se um evaporador desenvolvido no local. A superfície do 
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metal foi protegida sob vácuo com um polímero termossensível Surlyn (Dupont) utilizando 

uma prensa quente, num processo sob patente [81]. 

 

Figura 6. Fabricação dos dispositivos luminescentes (OLEDs e LECs) com arquitetura 

FTO/PEDOT:PSS/camada ativa/Al. 

3.2.17. Caracterização optoeletrônica de dispositivos luminescentes  

As curvas de densidade de corrente-brilho-potencial (J-L-V) foram obtidas usando 

simultaneamente uma fonte/picoamperímetro 2410c (Keithley) e um colorímetro portátil 

LS-100 (Minolta). Os espectros fotoeletroquímicos foram obtidos com auxílio do 

espectrofluorômetro photon-counting PC1 (ISS), posicionando os dispositivos no suporte 

front-face e aplicando potencial com a fonte da Keithley.  
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3.3. Tratamento de Dados 

3.3.1. Deteminação dos parâmetros fotoeletroquímicos de DSCs a partir das curvas 

corrente-potencial 

Uma vez que os fotoanodos modificados com camadas automontadas de TiO2 

apresentam perda de tarnsmitância com o aumento do número de bicamadas, as curvas 

corrente-potencial obtidas experimentalmente foram corrigidas pela perda de 

transmitância utilizando a Equação 1 [44].  

J(V) = Jexp(V) / T540nm 

Em que, 

J(V) = densidade de corrente corrigida; 

Jexp(V) = densidade de corrente obtida experimentalmente; 

T540nm = transmitância em 540 nm, correspondente ao máximo de absorção do 

corante N719. 

Os valores de densidade de corrente de curto circuito, JSC, e potencial de circuito 

aberto, VOC, foram determinados diretamente na curva corrigida na interseção com os 

eixos de corrente e potencial, respectivamente (Figura 7).  

 

Figura 7. Determinação dos parâmetros fotoeletroquímicos por meio da curva J-V. 

(1) 
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A potência máxima da célula solar, Pmax, foi obtida a partir da multiplicação das 

coordenadas do ponto de inflexão máximo da curva (Jpm, Vpm). O fator de preenchimento, 

ff, é dado pela Equação 2.  

𝑓𝑓 =
Pmax

VOC  JSC

 

3.3.2. Determinação da eficiência de conversão de luz incidente em corrente - IPCE 

 Os valores de IPCE para as células solares foram determinados por meio da 

Equação 3.  

𝐼𝑃𝐶𝐸(𝜆) =  
ℎ𝑐

𝜆𝑒

𝐽𝑆𝐶

𝑃𝑖𝑟𝑟

 

Em que,  

Pirr = intensidade de luz incidente (mW cm-2); 

 = comprimento de onda de irradiação (nm); 

h = constante de Planck (6,62 × 10-34 m2 kg s-1); 

c = velocidade da luz (3 × 108 m s-1); 

e = carga elementar (1,64 × 10-19 C). 

3.3.3. Determinação do tempo de vida do elétron fotoinjetado nas DSCs 

 Os valores de tempo de vida do elétron fotoinjetado foi determinado por meio dos 

decaimentos de potencial de circuito aberto utilizando a Equação 4.  

𝜏𝑒− = −
𝑘𝐵𝑇

𝑒
(

𝑑𝑉𝑂𝐶

𝑑𝑡
)

−1

 

 Em que,  

kB = constante de Boltzmann (8.61 × 10-15 eV K-1); 

e = carga elementar (1,64 × 10-19 C); 

(3) 

(2) 

(4) 
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T = temperatura (K); 

dVOC/dt = derivada do decaimento de potencial de circuito aberto (V s-1). 

3.3.4. Medidas de intensidade da luz incidente nas fotólises 

O sistema lâmpada-filtro utilizado nas fotólises foi calibrado em cada experimento, 

no início e no fim, pelo actinômetro químico tris(oxalato)ferrato(III) de potássio, mediante 

o uso da Equação 5.  

I0 =
𝑛𝑎

Φ𝑎𝑡(1 − 10−𝜀[𝑎𝑐𝑡]𝑙)
 

Em que, 

I0 = intensidade de luz incidente (quanta s-1); 

na = número de íons Fe+2 formado no processo durante o tempo de irradiação; 

a = rendimento quântico do actinômetro no irr; 

t = tempo de irradiação (s); 

1 − 10−𝜀[𝑎𝑐𝑡]𝑙 = fração da luz absorvida pelo actinômetro; 

 = absortividade molar no comprimento de onda de irradiação (L mol-1 cm-1); 

[act] = concentração molar do actinômetro (mol L-1); 

l= caminho óptico percorrido (cm). 

Em condições nas quais a luz incidente absorvida pelo actinômetro é praticamente 

igual à unidade (A > 2), a Equação 5 pode ser simplificada para a Equação 6.  

I0 =
𝑛𝑎

Φ𝑎𝑡
 

O número de íons Fe2+ formados na solução do actinômetro foi determinado 

espectrofotometricamente a partir da complexação com 1,10-fenantrolina na presença de 

tampão acetato. O número de íons formados é dado pela Equação 7.  

(5) 

(6) 



49 
 

𝑛𝑎 =
𝑁𝑉1 𝑉3 𝐴510𝑛𝑚

𝜀510𝑛𝑚 𝑉2 𝑙
 

Em que, 

V1 = volume irradiado da solução do actinômetro (L); 

V2 = volume da alíquota tomada para análise (L); 

V3 = volume final para o qual a alíquota V2 é diluída (L); 

A510nm = absorbância da solução em 510 nm; 

510nm = absortividade molar do complexo [Fe(phen)3]2+ em 510 nm (1,1 × 104 L 

mol-1 cm-1). 

3.3.5. Determinação do rendimento quântico da fotoisomerização a partir das variações 

nos espectros de absorção 

O rendimento quântico de isomerização em cada comprimento de onda de 

irradiação, com exceção de 404 nm, foi determinado por meio da Equação simplificada 

8, para o caso em que a fração da luz incidente absorvida pela amostra pôde ser 

considerada igual à unidade (A > 2).  

Φ𝑥 =
𝑛𝑥

𝐼0𝑡𝑥

 

Em que,  

x = rendimento quântico de isomerização da espécie x; 

tx = tempo de irradiação da amostra (s); 

nx = número de espécies que sofreram reação fotoquímica no tempo tx; 

Para os rendimentos quânticos sob irradiação em 404 nm, em que a absorção da 

luz é menor que unidade (A < 2), levou-se em consideração a fração de luz absorvida 

pelo complexo nesse comprimento de onda por meio da Equação 9.  

(7) 

(8) 



50 
 

Φ𝑥 =
𝑛𝑥

𝐼0𝑡𝑥 (1 − 10−𝐴404𝑛𝑚 )
 

Em que, 

A404nm = absorbância da solução do complexo em 404 nm. 

3.3.6. Determinação do rendimento quântico aparente de fotoisomerização a partir dos 

espectros de UV-Vis 

A determinação do número aparente de espécies que sofreram reação fotoquímica 

foi feita espectrofotometricamente por UV-Vis pela aplicação da Equação 10 [67].  

𝑛𝑥 𝑎𝑝𝑎𝑟 (𝜆) =
[𝐴0(𝜆) − 𝐴𝑖𝑟𝑟(𝜆)]

𝜀(𝜆)

𝑉𝑖𝑟𝑟𝑁

𝑙
 

Em que, 

A0() = absorbância inicial da solução de reagente; 

Airr = absorbância da solução irradiada; 

() = absortividade molar do reagente (L mol-1 cm-1); 

l = caminho óptico percorrido (cm); 

Virr = volume irradiado da solução (L).  

Os rendimentos quânticos aparentes foram, então, determinados pela aplicação 

das Equações 8 ou 9. Para o cálculo, o andamento da fotoreação foi monitorado em 

triplicata em três  de acompanhamento distintos (320, 330 e 340 nm) e o resultado 

apresentado é a média dos valores obtidos. 

3.3.7. Determinação da absortividade molar do cis-complexo por meio dos dados de RMN 

Para a determinação da absortividade molar do complexo com o ligante 

isomerizável na forma cis sem a necessidade de isolá-lo, uma solução do complexo trans 

(9) 

(10) 
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em solvente deuterado e com concentração conhecida foi submetida à fotólise por 30 

min. Obteve-se um espectro de absorção dessa solução e, em seguida, um espectro de 

RMN de 1H. Por meio das intensidades relativas dos sinais correspondentes às espécies 

trans e cis, foram obtidas as porcentagens de fotólise real e, consequentemente, as 

concentrações das respectivas espécies [67]. A absortividade molar com o ligante na 

forma cis foi determinada a partir da Equação 11.  

𝜀𝑐𝑖𝑠(𝜆) =
𝐴𝑖𝑟𝑟 − 𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (𝜆) ∙ 𝑙 ∙ 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  𝑖𝑟𝑟

𝑙 ∙ 𝐶𝑐𝑖𝑠 𝑖𝑟𝑟

 

Em que, 

cis() = absortividade molar da espécie cis (L mol-1 cm-1); 

trans() = absortividade molar da espécie trans (L mol-1 cm-1); 

Airr = absorbância da solução irradiada; 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  𝑖𝑟𝑟
= concentração da espécie trans na solução irradiada (mol L-1); 

𝐶𝑐𝑖𝑠 𝑖𝑟𝑟
= concentração da espécie cis na solução irradiada (mol L-1); 

l = caminho óptico percorrido (cm). 

3.3.8. Determinação do rendimento quântico real de fotoisomerização a partir dos 

espectros de UV-Vis 

Uma vez determinada a absortividade molar da espécie cis, é possível corrigir a 

Equação 9 e obter o número real de espécies cis formado em um dado tempo de fotólise 

diretamente da variação dos espectros UV-Vis aplicando-se a Equação 12.  

𝑛𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝜆) =
[𝐴𝑖𝑟𝑟(𝜆) − 𝐴0(𝜆)]

[𝜀𝑐𝑖𝑠(𝜆) − 𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (𝜆)]

𝑉𝑖𝑟𝑟𝑁

𝑙
 

 

(12) 

(11) 
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Em que, 

A0() = absorbância inicial da solução de reagente; 

Airr = absorbância da solução irradiada; 

trans() = absortividade molar do reagente (L mol-1 cm-1); 

cis() = absortividade molar do reagente (L mol-1 cm-1); 

l = caminho óptico percorrido (cm); 

Virr = volume irradiado da solução (L).  

3.3.9. Determinação do rendimento quântico de emissão pelo método relativo 

A determinação relativa do rendimento quântico de emissão foi feita segundo a 

Equação 13.  

𝜙 = 𝜙𝑝

∫ 𝐼

∫ 𝐼𝑝

𝐴𝑝

𝐴
 

Em que: 

 = rendimento quântico de emissão da amostra; 

p = área da banda de emissão da amostra; 

∫ 𝐼= área da banda de emissão do composto padrão no mesmo solvente; 

∫ 𝐼𝑝= absorbância da solução do composto padrão no mesmo solvente; 

Ap = absorbância da solução da amostra 

A = rendimento quântico de emissão do composto padrão no mesmo solvente.  

As concentrações foram ajustadas para que A ≈ Ap no comprimento de onda de 

excitação. Os compostos padrões utilizados foram [Ru(bpy)3]Cl2 (p = 0,095 em 

acetonitrila [82]) e/ou fac-[Ir(ppy)3] (p = 0,99 em acetonitrila [83]).    

(13) 
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3.3.10. Determinação do rendimento quântico de emissão pelo método absoluto 

A determinação do rendimento quântico absoluto de emissão foi feita usando uma 

esfera de integração seguindo-se a metodologia desenvolvida por Friend e colaboradores 

[76]. Como mostrado na Figura 8, foram considerados três ajustes experimentais 

distintos: A) no primeiro, o branco foi posicionado fora do caminho do feixe de luz; B) no 

segundo, a amostra foi posicionada fora do caminho do feixe de luz; C) no terceiro, a 

amostra foi posicionada no caminho do feixe de luz.  

 

Figura 8. Ajustes experimentais utilizados para a determinação do rendimento quântico  

absoluto de emissão. 

 

Foram registrados os espectros de emissão na faixa de 300 a 800 nm em cada 

ajuste experimental. Como é típico dessa metodologia, os três espectros obtidos mostram 

um pico fino no comprimento de onda de excitação referente ao espalhamento da luz 

incidente (Pico L) bem como uma banda larga na região de menor energia referente à 

fosforescência das amostras (Banda P) (Figura 9).  
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Figura 9. Exemplo de espectros de emissão obtidos empregando-se uma esfera de integração 

com os ajustes experimentais da Figura 8. 

 

O valor de  foi determinado pelas Equações 14 e 15.  

𝜙 =  
𝑃𝐶 − (1 − 𝐴)𝑃𝐵

𝐿𝐴 𝐴
 

𝐴 =  
𝐿 𝐵 − 𝐿𝐶

𝐿 𝐵

 

Em que, 

LA = Integral do pico L obtido no ajuste experimental A; 

LB = Integral do pico L obtido no ajuste experimental B; 

LC = Integral do pico L obtido no ajuste experimental C; 

PB = Integral da banda P obtido no ajuste experimental B; 

PC = Integral da banda P obtido no ajuste experimental C. 

 

(14) 

(15) 
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3.3.11. Cálculos Semi-empíricos 

 Os cálculos semi-empíricos foram realizados em colaboração com o Prof. Akitaka 

Ito, da Osaka City University, segundo o procedimento descrito na literatura [63,65]. Os 

cálculos dos orbitais moleculares dos complexos de Ir(III) foram conduzidos no software 

Gaussian 09W. A otimização da geometria do estado fundamental foi realizada utilizando 

a teoria do funcional da densidade (DFT – density functional theory) com o funcional 

B3LYP [63,65]. Os conjuntos de base LanL2DZ ou 6-31G(d,p) foram respectivamente 

usados para o tratamento dos átomos de Ir ou H, C, N, O, F [63,65]. Cálculos de DFT 

dependentes do tempo (TD-DFT – time dependent density functional theory) foram então 

realizados para se estimar as energias e as forças do oscilador das 40 transições singleto 

e 5 transições tripleto de mais baixas energias. Todos os cálculos foram realizados 

considerando o efeito do solvente (aceotnitrila) usando um modelo do contínuo 

polarizável (PCM - polarizable continuum model) [63,65]. As populações de densidade 

eletrônica foram traçadas usando o software GaussView 5.0.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Uso de filmes automontados de TiO2 em DSCs 

 O desenvolvimento de novos materiais e componentes visando a melhoria do 

desempenho das DSCs vem sendo intensamente investigado. A engenharia de 

fotoanodos tem aberto inúmeras possibilidades inovadoras [26,28,84–97], com foco 

principalmente no controle de processos secundários degenerativos, como por exemplo, 

a dessorção do corante devido à presença de água no meio, a oxidação do corante por 

impurezas e as reações de recombinação nas regiões de interface [78,98]. 

 As recombinações de carga diminuem significativamente as eficiências das DSCs 

e ocorrem, por exemplo, entre elétrons fotoinjetados e espécies I3- nas interfaces meso-

TiO2/eletrólito e FTO/eletrólito [50,99–107]. Uma das estratégias mais eficientes para a 

diminuição desses processos é a aplicação de uma camada compacta na superfície do 

FTO, que leva à prevenção do contato físico entre o FTO e o eletrólito. Diferentes técnicas 

de deposição podem ser utilizadas na sua fabricação, como por exemplo, spray pirólise, 

spin-coating, sputtering, automontagem, deposição à vapor ou imersão [46–50,108–115].  

 Em especial, a técnica de automontagem via layer-by-layer é um procedimento de 

baixo custo para a deposição de filmes que oferece controle morfológico rigoroso, no qual 

os filmes são formados por meio da atração eletrostática entre partículas com cargas 

opostas [44,47–50,116]. A técnica de automontagem permite o uso de uma variada 

classe de materiais como polímeros, corantes orgânicos, partículas coloidais, grafeno, 

nanotubos de carbono, quantum dots, proteínas, enzimas e DNA [116]. Em trabalhos 

anteriores [47,48], filmes foram automontados usando nanopartículas de TiO2 carregados 

positivamente pareados com poliânions – como poliestirenossulfonato de sódio (PSS), 
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lignina sulfonada (SL) e poliácido acrílico (PAA). Contudo, o planejamento do polímero 

com carga oposta para fazer par com o TiO2 é uma tarefa complicada visto que a maioria 

dos polieletrólitos são termicamente instáveis à temperatura de sinterização do fotoanodo 

(500 ºC). 

 Tal desvantagem foi contornada durante o decorrer desta tese com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de um filme inovador constituído somente por 

dióxido de titânio, automontado com nanopartículas carregadas positiva ou 

negativamente, obtidas por rotas ácida ou básica, respectivamente [49]. A utilização de 

nanopartículas de TiO2 é vantajosa devido à sua facilidade de obtenção e controle das 

propriedades eletrônicas e morfológicas, além de serem materiais inertes e de fácil 

deposição sobre substratos condutores.  

4.1.1. Caracterização morfológica e óptica 

 As hidrólises ácida ou básica do isopropóxido de titânio(IV) (itens 3.1.1. e 3.1.2.) e 

etapas subsequentes de condensação levam à formação de cadeias poliméricas 

tridimensionais de Ti—O—Ti [108,117,118], conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10. Hidrólises ácida ou básica do isopropóxido de titânio(IV). 
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 Conforme indicado pelas imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

(Figura 11), as partículas de TiO2(ac) e de TiO2(bas) são levemente ovaladas, com 4 e 3 nm 

de diâmetro médio, respectivamente. 

 

Figura 11. Imagens de microscopia MET dos sols de TiO2(ac) e TiO2(bas), com diâmetro médio das 

nanopartículas igual a 4 e 3 nm, respectivamente. 

 

As hidrólises resultam em um sol de TiO2(ac) visualmente mais translúcido e melhor 

disperso do que o sol de TiO2(bas) e os aglomerados ocasionais são redispersos em 

partículas primárias na etapa subsequente de peptização [44,49,108]. Esses sols 

resultante com pHs em torno de 2 e 10 foram utilizados na deposição por automontagem 

das bicamadas de TiO2 na superfície do FTO (item 3.2.8), sendo que a atração 

eletrostática dos sols com cargas opostas resulta na obtenção de filmes com 7, 15, 22 e 

30 bicamadas de TiO2(ac)/TiO2(bas). A morfologia dos filmes obtidos pode ser visualizada a 

partir das imagens de microscopia eletrônica de varredura (Figura 12). 



59 
 

 

Figura 12. Imagens de microscopia MEV dos filmes de TiO2 na superfície do FTO e comparação 

com um filme de TiO2 mesoporoso (meso-TiO2). 
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 A partir das imagens de MEV é possível visualizar que os filmes automontados 

possuem uma nanoestrutura compacta, diferindo drasticamente da morfologia do filme 

mesoporoso de TiO2 (meso-TiO2). O número de bicamadas de TiO2 é linearmente 

proporcional à espessura dos filmes, com ~30 nm para o filme de 7 bicamadas, ~60 nm 

para 15 bicamadas, ~90 nm para 22 bicamadas e ~120 nm para 30 bicamadas. Os filmes 

compactos mais espessos (com 22 e 30 bicamadas) recobrem efetivamente a superfície 

do FTO enquanto que o filme mais fino (com 7 bicamadas) não chega a recobrir toda a 

sua extensão, deixando partículas do óxido condutor expostas. As imagens de 

microscopia MEV sugerem, ainda, que a sinterização leva a um recobrimento ainda mais 

efetivo e, portanto, podem ser esperadas melhorias no contato entre o filme de TiO2 e o 

FTO.  

Os espectros de EDX dos substratos (Figura 13) obtidos concomitantemente às 

medidas de microscopia MEV confirmam que os substratos fabricados são constituídos 

apenas de vidro (Si e O), FTO (Sn e O) e TiO2.  

 

Figura 13. Espectro de EDX de um substrato com 22 bicamadas de TiO2. 
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Os crescentes graus de recobrimento do FTO são corroborados por meio da 

comparação das ondulações e rugosidades entre amostras com números de bicamadas 

distintas (Figura 14). A superfície do filme com 7 bicamadas possui basicamente as 

mesmas características morfológicas do FTO, enquanto os filmes mais espessos 

possuem características próprias do filme compacto que recobre o óxido condutor, 

alcançando um patamar de rugosidade e ondulação. 

 

Figura 14. Rugosidade e ondulação pós-sinterização dos filmes compactos de TiO2 

automontados na superfície do FTO. Dados obtidos por perfilometria. 

 

 Esses substratos sinterizados apresentam uma diminuição na transmitância com 

o aumento do número de bicamadas (Figura 15) devido ao aumento do efeito de 

espalhamento de luz (scattering). 



62 
 

 

Figura 15. Espectro de transmitância dos filmes compactos de TiO2 sinterizados.  

(branco = FTO). 

 

 Para a determinação da quantidade de corante adsorvido, substratos com TiO2 

compacto ou meso-TiO2 foram imersos em uma solução do corante N719 por uma noite. 

O meso-TiO2 adquiriu uma coloração roxa proveniente da adsorção do corante ao 

semicondutor quase instantaneamente, enquanto que nenhuma coloração foi observada 

para os filmes compactos mesmo após horas mergulhados no corante. A média de 

corante adsorvida determinada espectrofotometricamente (Figura A7 do Apêndice C) foi 

9,8 × 10-8 mol cm-2 para o filme mesoporoso e ~0,2 × 10-8 mol cm-2 para os filmes 

compactos (independente do número de bicamadas). Portanto, a asorção do corante na 

superfície dos filmes compactos é negligenciável e não contribui para a coleta da luz no 

fotoanodo. 
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4.1.2. Caracterização fotoeletroquímica de DSCs 

 O desempenho fotoeletroquímico (Tabela 1 e Figura 16) de DSCs preparadas 

conforme a arquitetura mostrada na Figura 5, usando filmes de TiO2 com diferentes 

números de bicamadas, foi avaliado por curvas J-V corrigidas pela diminuição da 

tarnsmitância [44] seguindo a metodologia no item 3.3.1 (os dados não corrigidos são 

apresentados no Apêndice D). 

 

Tabela 1. Parâmetros fotoeletroquímicos de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 em função 

do número de bicamadas de TiO2 na superfície do FTO sob a camada de meso-TiO2. 

(~100 mW cm-2, AM 1.5). 

Número de 

bicamadas T540nm 

Jsc /  

mA cm-2 

Voc / 

 V ff 

 / 

% 

Melhoria 

da coleta 

eletrônica* 

0 1,00 15,2 ± 0,7 0.75 ± 0,01 0,62 ± 0,02 7,12 ± 0,26  

7 0,98  15,6 ± 0,9 0.74 ± 0,01 0,62 ± 0,03 7,20 ± 0,34 1,1 % 

15 0,89  18,8 ± 0,9 0.74 ± 0,01 0,63 ± 0,02 8,66 ± 0,30 20 % 

22 0,79  22,8 ± 1,0 0.74 ± 0,02 0,62 ± 0,03 10,6 ± 0,72 47 % 

30 0,68  24,1 ± 1,1 0.74 ± 0,01 0,64 ± 0,04 11,4 ± 0,53 62 % 

*comparada às DSCs sem camada compacta de TiO2. 
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Figura 16. Curvas J-V de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 em função do número de 

bicamadas de TiO2. (~100 mW cm-2, AM 1.5). 

 

 As DSCs fabricadas com as camadas automontadas de TiO2 exibem um notável 

aumento das eficiências () principalmente devido a maiores densidades de corrente de 

curto circuito (JSC), visto que os potenciais de circuito aberto (VOC) são ligeiramente 

menores do que os dispositivos sem filmes compactos. Os valores de JSC e  são 

similares entre as amostras com 0 e 7 bicamadas, porém aumentam substancialmente 

até atingirem um valor máximo com 30 bicamadas, com um aumento substancial de 62% 

na eficiência de coletra eletrônica. Caso a perda de transmitância não seja corrigida, a 

amostra com 22 bicamadas é a que apresenta a maior eficiência global ( = 8,36 %, 

Apêndice D). A melhoria das células está em conformidade com o aumento das 

eficiências de conversão de luz incidente em corrente (Figura 17) e são consequências 

diretas do contato melhorado na interface FTO/TiO2 [46,119]. 
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Figura 17. Espectros de ação de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 em função do número 

de bicamadas de TiO2. 

 

 A melhoria na coleta eletrônica é resumida na Figura 18. É interessante observar 

a similaridade das Figuras 14 e 18, que indicam uma correlação entre a morfologia da 

superfície dos filmes compactos e as eficiências das células. De fato, um aumento de 

apenas 1,1 % é observado para a DSC com 7 bicamadas cuja superfície exibe partículas 

de FTO expostas conforme indicado pela caracterização microscópica, enquanto uma 

melhoria notável é observada para as amostras com 22 e 30 bicamadas, nas quais o 

óxido condutor está perfeitamente recoberto. Esse recobrimento promove a melhoria do 

contato entre o semicondutor e o FTO, que resulta no aumento de JSC e de IPCE. 
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Figura 18. Gráfico de  em função do número de bicamadas. 

 

 Outro fator importante para o aumento nas eficiências desses dispositivos é a 

prevenção dos processos de recombinação eletrônica, podendo ser quantificada pelas 

medidas do tempo de vida do elétron fotoinjetado (𝜏𝑒−), que representa o tempo 

característico de restabelecimento do sistema após a interrupção da irradiação de luz. 

Portanto, 𝜏𝑒− é proporcional à razão entre a densidade de elétrons livres no fotoanoado 

e a velocidade de recombinação eletrônica [46,115,120]. 

 Para qualquer potencial menor que o VOC da amostra (~0,74 V), as células solares 

com as bicamadas de TiO2 apresentam 𝜏𝑒− até dez vezes maiores do que os dispositivos 

sem os filmes compactos (Figura 19), indicando uma diminuição efetiva da recombinação 

[44,46,115,120]. 
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Figura 19. (A) Tempo de vida do elétron fotoinjetado e (B) decaimento de potencial de circuito 

aberto de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 com nenhuma (▲ ou ••―) ou 22 bicamadas 

compactas de TiO2 (● ou ―). 

 

Esse efeito inibidor de recombinação eletrônica também foi analisado por 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Para analisar somente os processos 

que ocorrem na interface FTO/eletrólito, substratos de FTO com zero e 22 bicamadas 

compactas, ambos sem meso-TiO2/corante, foram ajustados como os eletrodos de 

trabalho, enquanto FTO platinizado foi utilizado como o contraeletrodo, e as medições 

foram feitas na presença do mesmo eletrólito de I-/I3- utilizado nas células solares [44]. A 

Figura 20 apresenta os diagramas de Bode desses substratos. 
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Figura 20. Diagramas de Bode de substratos com zero (▲▲▲) e 22 (• • •) bicamadas de TiO2 sob 

aplicação de potencial 0,75 V. 

 

O intenso pico de ângulo de fase em torno de 1,1 × 102 Hz é atribuído à troca 

eletrônica entre o eletrodo de trabalho e o eletrólito [101,121–123]. Os processos de 

transferência de carga na interface contraeletrodo/eletrólito e de difusão do eletrólito, 

respectivamente, são observados normalmente em torno de 1 × 104 Hz e 3 × 100 Hz, 

[48,122], embora não sejam observáveis no espectro da Figura 20 devido à sobreposição 

com o sinal mais intenso em 1,1 × 102 Hz. Infelizmente, essa superposição impossibilita 

um ajuste adequado do espectro a um modelo de circuito equivalente, impedindo uma 

descrição quantitativa. Apesar dessa limitação, a análise qualitativa para a amostra com 

22 bicamadas compactas de TiO2 indica que o pico principal se desloca para frequências 

mais baixas (de 1,1 × 102 Hz para ~7,0 × 101 Hz) devido ao decréscimo da velocidade de 

troca eletrônica na interface FTO/eletrólito. 

Quando esses substratos são aplicados nas DSCs (portanto, com meso-

TiO2/corante), esse efeito inibidor de recombinação eletrônica também é observado para 
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qualquer potencial menor que o VOC da amostra (V < 0,73 V), conforme indicado pelo 

notável aumento de 𝜏𝑒− (Figura 19). Por outro lado, o efeito de bloqueio é prejudicado em 

condições de circuito aberto (V ≥ 0.74 V), faixa de potencial em que os 𝜏𝑒− são maiores 

para o dispositivo sem o filme compacto. Esse fato é corroborado pelos espectros EIS 

das DSCs sob iluminação e aplicação de potencial igual ao VOC das amostras (Figura 

21), discutidos a seguir.  

 

Figura 21. (A) Diagrama de Bode de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 com zero (●―) e 

22 (▲―) bicamadas compactas de TiO2. As linhas no diagrama (A) são os ajustes obtidos 

usando os circuitos equivalentes mostrados em (B). 

 

Para ambas as amostras, um pico principal de ângulo de fase é observado em 

torno de 3 × 101 Hz (nomeado 1), atribuído aos processos de transferência de carga 
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através da interface fotoanodo/eletrólito [44,101,121–123]. A difusão do eletrólito e trocas 

eletrônicas na interface eletrólito/contraeletrodo correspondem, respectivamente, aos 

sinais em torno de 2 × 100 Hz (2) e 2 × 104 Hz (3) que estão ligeiramente superpostos 

a 1. A introdução do filme compacto de TiO2 entre o FTO e o meso-TiO2 leva ao 

aparecimento de um quarto sinal em torno de 1 × 103 Hz (4) atribuído à interface não-

ideal entre o eletrólito e os estados de superfície do filme compacto de TiO2 [44,101]. 

Esses estados de superfície se originam de interações eletrostáticas entre a superfície 

do semicondutor compacto e os componentes do eletrólito, conforme sugerido por 

Cameron e Peter [101]. Além do aparecimento de 4, é observado um aumento da 

resistência do processo 1 (de 6,15 para 11,6 Ω cm-2, Tabela A2 do Apêndice E). Ambas 

características são consequência de uma velocidade de difusão reduzida através do 

fotoanodo, com perda de corrente devido às altas velocidades de recombinação dos 

elétrons confinados nos estados de superfície, resultando em VOC ligeiramente menores. 

O papel principal desempenhado pelas bicamadas compactas sob condições de 

curto circuito e de circuito aberto é sumarizada na Figura 22.  
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Figura 22. DSCs com e sem filme compacto de TiO2 sob condições de  

curto circuito (potencial zero ou menor que o VOC) (A) ou  

circuito aberto (potencial maior ou igual ao VOC) (B). 

 

Nas DSCs iluminadas e sob condição de curto circuito (Figura 22A), a energia do 

nível de Fermi do FTO se aproxima ao valor do potencial redox do eletrólito como uma 
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simples consequência da rápida transferência eletrônica no contraeletrodo platinizado 

[101]. Nessa condição ou para qualquer potencial menor que o VOC, o filme compacto de 

TiO2 atua tanto como uma camada de contato que melhora a interação entre o FTO e o 

semicondutor, quanto como uma barreira física entre o FTO e o eletrólito que previne 

processos de recombinação de carga nessa interface, resultando em aumentos 

consideráveis em JSC. Por outro lado, sob condições de circuito aberto (Figura 22B) o 

potencial do nível de Fermi do FTO é elevado em V ≈ VOC, pareando com o potencial 

da banda de condução do meso-TiO2 e favorecendo as reações de recombinação com o 

eletrólito [101,122]. Nas células com bicamadas de TiO2, as recombinações com o 

eletrólito ocorrem principalmente via estados de superfície do filme compacto, resultando 

em um VOC final ligeiramente menor. 
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4.2. Propriedades fotofísica e fotoquímica do sistema fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+  

 O entendimento das propriedades fotofísicas e fotoquímicas de compostos de 

coordenação é importante para aplicações em dispositivos controlados por luz, como por 

exemplo sistemas ópticos de armazenamento de dados, fotochaveadores moleculares, 

controladores do transporte iônico em membranas, bem como reguladores de geometria 

em materiais orgânicos, biomoléculas e complexos supramoleculares [20,69,124–129].  

Nesse contexto, a busca por materiais fotorresponsivos capazes de mudar suas 

propriedades por meio da absorção de luz – isto é, pela mudança entre as configurações 

trans e cis – tem atraído esforços consideráveis, com várias publicações sobre os 

comportamentos fotofísico e fotoquímico de azobenzenos, estibenos e seus derivados 

[5,16,20,66–69,124–135]. A coordenação desses compostos orgânicos a complexos 

polipiridínicos de rênio, fac-[Re(CO)3(NN)(trans-L)]+ (trans-L = ligante trans-estibeno), 

possibilita que a fotoisomerização trans-cis ocorra na região do visível via sensibilização 

MLCT dos estados excitados centrados no ligante (IL - intraligand) [5,69,126].  

Nesta tese deu-se prosseguimento a tais investigações com a síntese e 

caracterização dos complexos fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ e fac-

[Re(CO)3(phen)(trans-stpyOMe)]+ (trans-stpyOMe = ligante 4-(4-metoxi)estirilpiridina) 

para a análise da influência de ligantes com diferentes caráteres doadores/aceptores de 

elétrons nas eficiências dos diferentes processos fotoinduzidos. A discussão a seguir é 

centrada somente no fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+; os dados do fac-

[Re(CO)3(phen)(trans-stpyOMe)]+ são apresentados no Apêndice F dado que sua 
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caracterização mostrou uma participação irrisória do centro metálico nos fotoprocessos 

uma vez que o ligante trans-HstpyOMe+ protonado já absorve no visível por si só. 

4.2.1. Espectro eletrônico 

 O espectro eletrônico de absorção do fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ é 

mostrado na Figura 23. Pela comparação com os precursores, a banda de absorção do 

complexo de 310 a 475 nm é resultante de uma superposição entre transições 1ILtrans-

stpyCN e 1MLCTRe→Ph2phen, sendo o estado 1MLCTRe→Ph2phen o de menor energia que 

estende sua absorção ao visível. A intensa absorção em 295 nm é atribuída a um estado 

1ILPh2phen relacionado à transição * no ligante Ph2phen. 

 

Figura 23. Espectros de absorção do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ (―) e 

dos compostos precursores fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(Cl)] (―) e trans-HstpyCN+ (―). 

(Acetonitrila, 298 K). 

 

 O espectro desse complexo é muito similar ao reportado [69] para o fac-

[Re(CO)3(phen)(trans-stpyCN)]+ (Figura A10 do Apêndice G) com estabilização 

(deslocamento para o vermelho) dos estados 1ILPh2phen e 1MLCTRe→Ph2phen devido à 
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presença dos grupos fenilas retiradores de elétrons. O complexo fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpy)]+ também apresenta uma absorção análoga [5], embora 

a banda 1ILtrans-stpyCN seja mais deslocada para o azul do que para 1ILtrans-stpy.  

4.2.2. Fotoisomerização trans-cis 

 A irradiação do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em 313, 334, 

365 e 404 nm resulta na isomerização trans-cis do ligante trans-stpyCN, ocasionando 

mudanças espectrais (Figura 24) simlares àquelas observadas na literatura para 

complexos fac-[Re(CO)3(NN)(trans-L)]+ [5]. Nota-se um ponto isosbéstico bem definido 

em 280 nm indicando que não há outros processos fotoquímicos competitivos durante a 

faixa de tempo do experimento. A fotólise contínua resulta em uma solução 

fotoestacionária em que as concentrações de trans e cis são invariáveis, sem que haja 

conversão total. 

 

   

Figura 24. Variações espectrais em função do tempo de fotólise, partindo-se de uma solução pura do 

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ (azul) até atingir um estado fotoestacionário (verde). 

(acetonitrila, irr = 365 nm, t = 20 s, 298 K). 



76 
 

A menor absorção da solução fotolisada na região de 280-470 nm (Figura 24) é 

uma consequência de um decréscimo na força do oscilador da transição 1ILcis-stpyCN, 

enfraquecida por uma distorção na dupla ligação C=C que faz com que haja perda de 

planaridade entre os anéis cianobenzênico e piridínico.[69] Por exemplo, o ângulo de 

diedro para o complexo similar fac-[Re(CO)3(phen)(cis-bpe)]+ (bpe = 1,2-bis(4-

piridil)etileno) é reportado como 51º [136].  

Uma vez que a absorção dos isômeros trans e cis ocorre na mesma região, o 

processo de fotoisomerização pode ser ainda melhor monitorado por espectroscopia de 

RMN de 1H (Figura 25) seguindo-se os deslocamentos químicos e as constantes de 

acoplamento dos hidrogênios (Tabela 2) visto que os valores são distintos para os dois 

isômeros [5,67].  

 

Figura 25. Variações no espectro de RMN de 1H em função do tempo de fotólise, partindo-se de 

uma solução pura do fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ (azul) até atingir um estado 

fotoestacionário (verde). (acetonitrila, irr = 365 nm, t = 20 s, 298 K). 
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Tabela 2. Deslocamento químico e constante de acoplamento do espectro de RMN de 1H para os 

complexos fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+. (300 MHz, CD3CN). 

Complexo Hidrogênio /ppm J / Hz 

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ 

         
 

   

H 9,65 (d, 2H) 5,5 

H 8,07 (d, 2H) 5,3 

H 8,09 (s, 2H)  

H, He, Hf 7,66 (m, 14H)  

Ha 8,31 (dd, 2H) 5,3; 1,3 

Hb 7,36 (dd, 2H) 5,5; 1,3 

Hc 7,15 (d, 1H) 16 

Hd 7,43 (d, 1H) 16 

    

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(cis-stpyCN)]+ 

 

   

H' 9.59 (d, 2H) 5.5 

H ' 8.04 (d, 2H) 5.5 

H' 8.10 (s, 2H)  

H' 7.66 (m, 10H)  

Ha' 8.14 (dd, 2H) 6.0; 1.3 

Hb' 6.95 (dd, 2H) 5.9; 1.3 

Hc' 6.54 (d, 1H) 12 

Hd' 6.90 (d, 1H) 12 

 He' 7.51 (d, 2H) 7.5 

 Hf ' 7.19 (d, 2H) 7.5 

 

 

Os sinais dos hidrogênios olefínicos, Hc e Hd, em 7,15 e 7,43 ppm para o isômero 

trans (J = 16 Hz) decrescem gradualmente com a irradiação enquanto que novos sinais, 

Hc’ e Hd’, são detectados em 6,54 e 6,90 ppm, atribuídos à configuração cis (J = 12 Hz). 

O estado fotoestacionário é composto por ~55 % de isômeros cis e ~45 % de isômeros 

trans, conforme determinado pelas integrais do RMN de 1H (para irr = 365 nm). 
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Na determinação dos rendimentos quânticos, as variações no UV-Vis resultam em 

rendimentos quânticos aparentes (apar) enquanto que as variações no RMN levam aos 

rendimentos quânticos reais (real) [67]. A Tabela 3 sumariza apar e real para o complexo 

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em quatro comprimentos de onda de irradiação 

seguindo a metodologia descrita nos itens de 3.3.6. a 3.3.8. O espectro eletrônico do cis-

complexo utilizado para a determinação de real segundo essas metodologias é 

apresentado na Figura A11 do Apêndice G. Os dados completos, com os valores 

determinados para cada amostra da triplicata em diferentes tempos de irradiação são 

apresentados nas Tabelas A5 – A8 do Apêndice G. 

 

Tabela 3. Rendimentos quânticos aparentes e reais para a fotoisomerização trans-cis do ligante 

trans-stpyCN, do ligante protonado trans-HstpyCN+ e do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-

stpyCN)]+ em diferentes comprimentos de onda de irradiação. (acetonitrila, 298 K). 

Composto  irr 

 313 nm 334 nm 365 nm 404 nm 

trans-stpyCN [69] 

 

real 0,49  0,04 0,43  0,04  Não Absorve 

 

Não Absorve 

 

trans-HstpyCN+ * [69] real 0,47  0,05 0,49  0,05  0,52  0,05  Não Absorve 

 

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ apar 0,17 ± 0,04 0,17 ± 0,04 0,17 ± 0,02 0,20 ± 0,03 

real 0,38 ± 0,08 0,38 ± 0,08 0,38 ± 0,03 0,37 ± 0,02 

* A protonação do ligante é uma aproximação das condições da coordenação ao centro metálico. 

  

Similar à maioria dos complexos fac-[Re(CO)3(NN)(trans-L)]+ [67–69,124], a 

fotorreação ocorre com irradiação no visível e os real são o dobro dos apar, 

demonstrando a importância de se corrigir os valores aparentes pela contribuição da 
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absorção do cis-isômero na solução irradiada. Para o fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-

stpyCN)]+, osreal são constantes em todos os comprimentos de onda de irradiação, 

embora levemente menores que o do ligante protonado trans-HstpyCN+. 

4.2.3. Fotoisomerização reversa cis-trans 

 A irradiação em 255 nm de uma solução fotoestacionária do fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ resulta em mudanças espectrais (Figura 26) atribuídas à 

fotoisomerização reversa do isômero cis para o trans [69], com o mesmo ponto 

isosbéstico em 280 nm.  

 

Figura 26. Variações espectrais em função do tempo de fotólise partindo-se de uma solução 

fotoestacionária. (acetonitrila, irr = 255 nm, t = 20 s, 298 K). 

 

O rendimento quântico real da volta cis-trans (ct) foi determinado utilizando os 

dados da variação espectral seguindo a metodologia descrita em 3.3.8. Os dados 

completos, com os valores determinados para cada amostra da triplicata em diferentes 

tempos de irradiação são apresentados na Tabela A9 do Apêndice G. O rendimento 
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quântico determinado para a fotoisomerização cis-trans é igual a 0,16 ± 0,01, de mesma 

magnitude que o fotoprocesso trans-cis. Esse valor é relacionado à solução 

fotoestacionária, em que tanto o isômero trans quanto o cis competem pela absorção da 

luz, portanto o valor calculado deve ser ainda maior para soluções 100 % cis. O valor 

estimado por extrapolação é de 0,26.  

 Dois outros sistemas de Re(I) mostraram comportamentos fotoquímicos cis-trans 

similares: o fac-[Re(CO)3(phen)(cis-stpyCN)]+, com ct = 0,27 [69], e o fac-

[Re(CO)3(Me4phen)(cis-L)]+, com ct = 0,15 (Me4phen = 3,4,7,8-tetrametil-1,10-

fenantrolina, L = 4-stirilpiridina ou 1,2-bis(4-piridil)etileno) [137].  

4.2.4. Comportamento fotofísico 

 A excitação em qualquer comprimento de onda das soluções dos complexos trans 

e cis em acetonitrila desaerada resulta também em uma emissão esverdeada (max = 540 

nm) a qual é suprimida na presença de O2, típico de fosforescência (Figura 27). O 

espectro de excitação é mostrado na Figura A12 no Apêndice G. 
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Figura 27. Espectros de fotoluminescência em acetonitrila desaerada a 298 K (••••)  

ou EPA a 77 K (—). (exc = 300 nm). 

 

 Não foram observadas variações na energia, no formato do espectro e nem na 

intensidade entre os isômeros trans e cis. O rendimento quântico de emissão () 
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determinado para a solução trans ( = 0,010) é similar para o da solução fotoestacionária 

( = 0,011).  

Os espectros em EPA a 77 K apresentam modos vibrônicos e aumento da 

intensidade devido ao favorecimento dos processos radiativos no meio congelado [63]. A 

energia das emissões é praticamente invariável ao aumento da rigidez.  

Para melhor analisar a natureza da emissão dos isômeros fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+, seus espectros em acetonitrila a 298 K e em EPA a 77 K 

foram comparados com os do ligante protonado HstpyCN+, do ligante Ph2phen livre e do 

complexo precursor fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(Cl)]. Os isômeros de HstpyCN+ não 

apresentam fosforescência em acetonitrila a 298 K, porém o congelamento do meio a 77 

K resulta no surgimento de uma emissão * fraca na região em torno de 540 nm com 

desdobramentos atribuídos aos estados vibrônicos. O ligante Ph2phen livre em EPA a 77 

K apresenta uma fosforescência intensa com uma banda resolvida em modos 

vibracionais bem definidos na região de 450 a 600 nm. Por fim, a emissão do fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(Cl)] em acetonitrila desareada a 298 K apresenta uma banda larga e 

não estruturada em 607 nm atribuída à emissão do estado 3MLCTRe→Ph2phen. Em 77 K, 

sua emissão se desloca para 550 nm por efeito rigidocrômico, que é observado somente 

para transições com momento de dipolo (transições de transferência de carga), 

evidenciando ainda mais a natureza 3MLCT da emissão do fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(C l)] 

[5,138,139]. O rigidocromismo é uma consequência da reorientação do momento de 

dipolo das moléculas do solvente em resposta à nova configuração eletrônica dos 

estados MLCT; a reorientação ocorre imediatamente em soluções fluidas, porém é 
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prejudicada em meios mais rígidos, desestabilizando o estado excitado 

[5,13,66,138,139]. 

4.2.5. Investigações resolvidas no tempo 

 Os espectros de absorção do transiente para o sistema fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ em acetonitrila desaerada (Figura 28) apresentam uma 

diminuição da diferença de absorção na região do UV e aumento na região do visível em 

comparação ao espectro do estado fundamental. Durante todo o processo cinético, o 

formato do espectro é invariável por toda a faixa de comprimento de onda monitorada. 

 

Figura 28. Espectros de absorção do transiente em t ns após o pulso do laser para o sistema fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+. (acetonitrila desaerada, exc = 355 nm; Nd:YAG 11 mJ).  

 

As cinéticas de decaimento monitoradas pela emissão são apresentadas na Figura 

29. Os valores de tempos de vida () determinados em acetonitrila a 298 K por meio do 

ajuste a um decaimento exponencial de primeira ordem são: 1,3 ± 0,1 s para o trans; 

2,3 ± 0,1 s para o estado fotoestacionário (Figura 29).  
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Figura 29. Decaimentos de emissão no nanossegundo monitorados em 540 nm para os 

complexos fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ em acetonitrila desaerada a 298 K. 

4.2.6. Diagramas de energia 

Na Figura 30, um diagrama de energia está sendo proposto para o sistema fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ para a discussão das propriedades fotofísicas e 

fotoquímicas em acetonitrila a 298 K.  

 

Figura 30. Diagrama de energia simplificado proposto para o  

sistema fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ em acetonitrila desaerada a 298 K. 
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As irradiações do isômero trans em acetonitrila a 298 K resultam na 

fotoisomerização para o cis, com real = 0,38. Em comparação ao isômero trans, a 

distorção no ângulo de diedro do cis resulta na desestabilização dos estados ILcis-stpyCN 

[5,124,138]. Por sua vez, as fotólises a 298 K das soluções fotoestacionárias (com maior 

concentração de cis) em 254 nm resultam na observação do processo reverso cis-trans, 

com rendimentos quânticos de mesma magnitude do que para o trans-cis, real = 0,26. A 

mesma magnitude entre os rendimentos quânticos de ida e de volta, trans ⇌ cis, é notável 

e sugere caminhos de desativação similares para ambos os isômeros. 

Destaca-se a ocorrência da fotorreação trans-cis com irradiação em 404 nm, 

comprimento de onda que tanto o ligante livre (trans-stpyCN) quanto a sua forma 

protonada (trans-HstpyCN+) não absorvem luz. Como mostrado na Figura 30, nessa 

região a única possibilidade de ocorrência da fotoisomerização é pela sensibilização dos 

estados 3ILtrans-stpyCN via transferência de energia dos estados MLCT [5,124,126,134,140]. 

Uma vez que a sensibilização com os complexos de Re geralmente resulta em 

real mais altos, maiores até que os do ligante protonado [5,126,141], os real baixos para 

fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ são incomuns e atribuídos a uma competição 

com a via emisiva. De fato, a emissão de ambos os isômeros trans e cis (max = 540 nm) 

é relativamente intensa, resolvida em modos vibrônicos fracos similares aos da emissão 

do trans-HstpyCN+ e não respondem ao aumento da rigidez do meio, que poderia indicar 

um caráter predominantemente 3ILstpyCN. No entanto, os tempos de vida determinados 

são muito altos para emissões IL e mostram uma contribuição significativa do estado 

3MLCTRe→Ph2phen. Esses fatos indicam que os estados tripletos IL e MLCT são quase 

degenerados, o que leva à ocorrência tanto do decaimento emissivo quanto via 
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fotoisomerização. A interação entre eles deve ocorrer via repovoamento (Figura 30), uma 

vez que o formato do espectro de absorção do transiente é invariável durante todo o 

decaimento. Tal comportamento difere de quase todos os sistemas fac-

[Re(CO)3(NN)(L)]+ já reportados. Nesses casos, os isômeros trans podem ser 

considerados não-emissivos enquanto que os isômeros cis geralmente exibem uma 

emissão 3MLCT larga e muito mais intensa [5,133]. 

A emissão do isômero cis tem uma influência do estado 3MLCTRe→Ph2phen ainda 

maior devido à inversão da ordem energética ocasionado pela desestabilização 3ILstpyCN 

(Figura 30). Esse fato é corroborado pelo aumento de , de 1,3 s no trans para 2,3 s 

no estado fotoestacionário. 

A intensidade da emissão em EPA a 77 K é notavelmente acentuada devido ao 

favorecimento dos processos luminescentes no meio congelado e diminuição do 

decaimento não-radiativo. Devido à desestabilização do estado 3MLCTRe→Ph2phen por 

efeito rigidocrômico, o repovoamento deixa de existir (Figura 31), resultando em 

emissões 3ILstpyCN puras com modos vibrônicos acentuados.  
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Figura 31. Diagrama de energia simplificado proposto para os estados excitados tripletos do 

sistema fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+ em função da rigidez do meio 

 

A interação entre os estados IL-MLCT é intrigante e merece esforços adicionais, 

incluindo a obtenção de espectros de infravermelho resolvidos no tempo com 

monitoramento dos sinais do estiramento C≡O e a realização de cálculos teóricos semi-

empíricos.  
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4.3. Propriedades fotofísicas dos complexos mer-[Ir(Xppy)2(NX)]+/0  

Os complexos de Ir(III) têm aplicação em diversos dispositivos moleculares, como 

em DSCs [7,45,142,143], sondas luminescentes em sistemas biológicos [144–148], 

catalisadores [149–153], metalofármacos com atividades antitumorais e terapias 

fotodinâmicas [145,147], sendo a aplicação mais atraente como emissores em OLEDs e 

LECs [13]. As propriedades fotofísicas de complexos de Ir(III) são fortemente 

influenciadas pelo acoplamento spin-órbita exercido pelo centro metálico (ξIr = 4430 cm–

1 [63]), bem como pela forte interação eletrônica entre o centro metálico e os ligantes por 

meio de ligações Ir-C organometálicas [63]. O acoplamento entre o momento orbital e o 

momento spin pode, ainda, resultar em estados excitados mistos de transições IL, MLCT 

e de transferência de carga de um ligante para o outro (LLCT – ligand-to-ligand charge 

transfer) [13].  

Essas características resultam em propriedades únicas, como estabilidades 

térmica e fotoquímica, elevados rendimentos quânticos e modulação dos espectros de 

absorção, emissão e potenciais redox [43,61,63,65,154–161]. Ainda, as propriedades dos 

estados excitados podem ser sensíveis ao microambiente em torno do complexo 

(polaridade do solvente, rigidez, temperatura etc.) devido à contribuição de estados de 

transferência de carga.  

Dessa forma, são inúmeras as possibilidades de cores a serem obtidas a partir da 

emissão desses compostos, o que serviu de motivação durante esta tese para a 

aplicação de conceitos de engenharia molecular no desenvolvimento de novos 

compostos altamente emissivos com características apropriadas para dispositivos 

emissores de luz. Assim, as propriedades emissivas da série de complexos 

heterolépticos mer-[Ir(Xppy)2(NX)]+/0 (Xppy = 2-fenilpiridina ou 2-(2,4-difluorfenil)piridina; 
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NX = ácido 3-metilpiridina-2-carboxílico, 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina, 1,10-fenantrolina e 

4,7-difenil-1,10-fenantrolina) foram avaliadas, com fosforescência desde o azul até o 

laranja.  

4.3.1. Espectros eletrônicos 

Os espectros eletrônicos dos compostos mer-[Ir(Xppy)2(NX)]+ em acetonitrila a 

298 K (Figura 32) apresentam uma absorção intensa na região do UV (230 - 350 nm) 

atribuída às transições singleto * tanto dos ligantes Xppy quanto dos NX (i.e., 1ILXppy e 

1ILNX). Os estados excitados do ligante Mepic são observados em regiões de energias 

maiores do que para os ligantes Xppy que, por sua vez, são mais desestabilizados que 

os ligantes polipiridínicos NN (ou seja, 𝐸ILMepic
> 𝐸ILXppy

> 𝐸ILNN
) [13,63,65].  
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Figura 32. Espectros de absorção dos complexos mer-[Ir(Xppy)2(NX)]+/0. (acetonitrila, 298 K). 

 

A absorção relativamente mais fraca nas regiões de baixa energia ( > 325 nm) é 

uma superposição de transições de caráter misto em natureza (LC, LLCT ou MLCT) e 
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em spin (singleto e tripleto). O acoplamento entre os estados de multiplicidades tripleto e 

singleto torna a transição mais permitida, aumentando a intensidade das transições 

tripleto nominalmente proibidas por spin [162].  

Por fim, as bandas referentes às transições dd situam-se na região do UV ( >300 

nm), porém não são definíveis nos espectros de absorção por se encontrarem 

superpostas com as transições IL de maior intensidade [13,43]. 

Para auxiliar na atribuição das transições singleto de menor energia (S1) dos 

complexos, cálculos semi-empíricos de teoria do funcional da densidade dependente do 

tempo (TD-DFT – time-dependent density functional theory) foram realizados em 

colaboração com o Prof. Akitaka Ito, da Osaka City University, segundo o procedimento 

3.2.16. 

O resultado dos cálculos para os complexos com ligantes NN (mer-

[Ir(Fppy)2(dmb)]+, mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+, mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ e mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+), 

demonstrou que a transição S1 é 100% resultante da exitação eletrônica do orbital 

molecular ocupado de mais alta energia (HOMO – highest ocuppied molecular orbital) 

para o orbital molecular desocupado de menor energia (LUMO – lowest ocuppied 

molecular orbital) (Tabela 4). Nesses complexos, HOMO é um orbital d(Ir) (Xppy) com 

interações eletrônicas d-estendidas por meio da forte ligação covalente polarizada entre 

Ir e C enquanto LUMO é um orbital  (NN) (Tabela 5 e Figura 33). Portanto, o estado 

excitado S1 pode ser definido como uma transição predominantemente 1MLCTIrNN com 

menor contribuição 1LLCTXppyNN. 
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Tabela 4. Contribuição dos orbitais moleculares nas transições S1 em acetonitrila a 298 K, 

calculadas por TD-DFT. 

Complexo Transição Energia 

(comprimento de onda) 

mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] HOMO → LUMO     (61%) 

HOMO → LUMO+1 (39%) 
3,156 eV 
(393 nm) 

mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ HOMO → LUMO   (100%) 
2,863 eV 

(433 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+ HOMO → LUMO   (100%) 
2,608 eV 
(475 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ HOMO → LUMO   (100%) 
2,577 eV 
(481 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ HOMO → LUMO   (100%) 
2,545 eV 
(487 nm) 
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Tabela 5. Densidades eletrônicas dos orbitais moleculares envolvidos na transição S1 em acetonitrila a 298 K, calculadas por TD-DFT. 

 

 

Orbital 
[Ir(Fppy)2(Mepic)] [Ir(Fppy)2(dmb)]+ [Ir(ppy)2(dmb)]+ [Ir(ppy)2(phen)]+ [Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ 

Ir Fppy Mepic Ir Fppy dmb Ir ppy dmb Ir Ppy phen Ir ppy Ph2phen 

LUMO+1 5,29 35,27 59,44             

LUMO 

 

 

2,71 

 

 

65,09 

 

 

32,20 

 

 

3,29 

  

 

2,26 

 

  

94,45 

 

  

3,31 

 

  

2,22 

 

  

94,47 

 

  

3,89 

 

  

2,48 

 

  

93,63 

 

  

3,94 

 

  

2,30 

 

  

93,76 

 

  

HOMO 50,22 43,59 6,19 46,09 50,71 3,20 47,71 48,67 3,62 47,10 49,25 3,65 47,15 48,99 3,86 
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Figura 33. Contorno dos orbitais moleculares relacionados à transição S1 dos  

complexos de Ir(III). 

 

Por sua vez, para o complexo mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)], a transição S1 possui um 

caráter misto resultante das transições eletrônicas do HOMO para o LUMO (61%) e do 

HOMO para o LUMO+1 (39%). De acordo com a Tabela 5 e a Figura 33, HOMO é um 

orbital d(Ir) (Fppy), LUMO é um  (Fppy) e LUMO+1 é um  (Mepic). Portanto, o estado 

excitado S1 desse complexo é melhor definido como uma mistura entre estados 
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1MLCTIrFppy e 1MLCTIrMepic com contribuições parciais de 1ILFppy e 1LLCTFppyMepic, 

respectivamente. 

A excitação desses complexos em acetonitrila a 298 K leva à formação instantânea 

de estados excitados predominantemente singleto, seguida de conversões internas e 

cruzamentos intersistemas até o estado tripleto de menor energia, T1. O estado T1 pode 

apresentar características eletrônicas distintas de seu estado singleto equivalente, S1, 

sendo comumente uma mistura de orbitais. A Figura 34 apresenta um estado T1 originado 

da interação entre estados 3MLCT e 3IL, que tem uma função de onda igual a ΨT1
=

𝑎Ψ MLCT3 + 𝑏Ψ IL3  na qual as frações das contribuições individuais dos estados são dadas 

por a e b, respectivamente [13,61,63,155].  

 

Figura 34. Acoplamento entre os estados 3MLCTIrNN e 3ILNN com a>b. 

 

De acordo com o diagrama, a diferença de energia entre os estados individuais 

não-misturados é dado por Δ𝐸 MLCT3 − IL3 . Quanto maior Δ𝐸 MLCT3 − IL3 , menor a 
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contribuição b do estado 3IL. É possível observar ainda que a energia do estado T1 (𝐸T1
) 

é estabilizada em relação ao estado individual de menor energia (3MLCT).  

4.3.2. Espectros de emissão a 298 K 

A desativação do estado excitado T1 desses complexos em acetonitrila a 298 K 

resulta em intensa fosforescência (Figura 35). Os parâmetros fotofísicos são mostrados 

na Tabela 6. 

 

Figura 35. Espectro de fotoluminescência dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] (―),  

mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ (―), mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+ (―), mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ (―) e  

mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ (―). (acetonitrila, 298 K, exc = 370 nm) 
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Tabela 6. Parâmetros fotofísicos dos complexos de Ir(III) em acetonitrila a 298 K. 

Complexo em / nm  / μs kr
 
/ 105 s–1 knr/ 105 s–1 

mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] 474 0,98 ± 0,05 0,77 13 0,3 

mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ 522 0,96 ± 0,10 0,66 15 0,6 

mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+ 580 0,23 ± 0,02 0,31 7,4 25 

mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ 590 0,27 ± 0,03 0,36 7,5 20 

mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ 602 0,29 ± 0,03 0,43 6,7 17 

 

O espectro de emissão dos complexos com ligantes NN (mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+, 

mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+, mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ e mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+) é largo e não 

estruturado, como é característico da emissão de um estado T1 com caráter 

predominantemente MLCT. Por outro lado, a emissão do composto mer-

[Ir(Fppy)2(Mepic)] é mais estreita e resolvida em fracos modos vibracionais, possuindo 

características típicas de uma emissão com maiores influências IL.  

O rendimento quântico da emissão () dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e 

mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ é unitário ( ≈ 1), tornando-os dois dos complexos mais emissivos 

dentre quaisquer outros complexos já reportados na literatura, como os próprios 

compostos padrões fac-[Ir(Fppy)3], fac-[Ir(ppy)3] e mer-[Ir(Fppy)2(pic)] [13]. Os compostos 

apresentam tempos de vida () relativamente curtos, menores que 1,0 μs, sendo essa 

uma caraterística geral dos compostos de Ir(III) devido ao caráter misto da multiplicidade 

do estado emissivo, com leve influência singleto [13]. Em termos práticos, o tempo de 

vida curto aliado ao notável rendimento quântico desses compostos são estratégicos para 

a sua aplicação em dispositivos emissivos, para os quais o   deve ser curto o suficiente 
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para permitir uma rápida repopulação do estado excitado emissivo, com um   de no 

mínimo 0,20 para uma geração satisfatória de luz [33,51]. 

Os parâmetros  e se correlacionam por meio das constantes de decaimento 

radiativo (kr) e não-radiativo (knr) do estado excitado T1, conforme mostra as Equações 

16a e 16b.  

𝜙 =
𝑘r

𝑘r + 𝑘nr

 

𝜏 =
1

𝑘r + 𝑘nr

 

 O decaimento desses complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ 

ocorre principalmente pelo canal radiativo. Para esses casos, a emissão é 

predominantemente influenciada pelo acoplamento spin-órbita do estado T1 por meio de 

um formalismo matemático que correlaciona kr ao inverso de Δ𝐸 MLCT3 − IL3  [13,36,61]. Em 

outras palavras, quanto maior for a mistura de estados excitados na formação de T1 (i.e. 

menor Δ𝐸 MLCT3 − IL3 ), maior será a sua constante de decaimento. Assim, os valores 

notáveis de kr dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ indicam que 

seu estado excitado T1 apresenta um alto grau de mistura, diferindo dos outros complexos 

com estados T1 não misturados e com caráter 100% MLCT. O caráter misto da transição 

T1 dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ em acetonitrila a 298 K 

também é corroborado pelos cálculos TD-DFT, conforme mostra a Tabela 7.  

 

 

 

(16a) 

(16b) 
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Tabela 7. Energia e contribuição dos orbitais moleculares para as transições T1 em  

acetonitrila a 298 K. 

Complexo Transição * Energia  
(comprimento de onda) 

mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] HOMO    → tLUMO     (53%) 

HOMO    → tLUMO+1 (34%) 
 HOMO-3 → tLUMO+2 (13%) 

2,830 eV 

(438 nm) 

mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ HOMO    → tLUMO     (85%) 

 HOMO-6 → tLUMO     (15%) 

2,826 eV 

(439 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+ HOMO    → tLUMO   (100%) 2,580 eV 

(480 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ HOMO    → tLUMO   (100%) 2,547 eV 
(487 nm) 

mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ HOMO    → tLUMO   (100%) 2,511 eV 
(494 nm) 

* O termo ‘t’ antes da sigla LUMO diferencia orbitais relacionados a T1 dos orbitais relacionados a S1. 

 

Como mostrado na Tabela 7, o estado tripleto de menor energia do composto mer-

[Ir(Fppy)2(dmb)]+ é atribuído ao acoplamento de duas transições distintas, 

HOMO→tLUMO (85%) e HOMO-6→tLUMO (15%), corroborando a análise de kr. De 

acordo com a Tabela 8 e a Figura 36, tLUMO é um orbital  (dmb) do ligante ancilar dmb, 

com características semelhantes ao seu equivalente LUMO do estado S1. O orbital 

HOMO-6 é um orbital  (dmb), enquanto HOMO não apresenta variação de seu equivalente 

em S1, ou seja, é constituído de um orbital d(Ir) (Fppy) estendido entre o metal e o ligante 

Fppy. Portanto, a natureza das transições que compõem T1 são 3MLCTIr(Fppy)dmb e 3ILdmb, 

similar ao modelo mostrado no diagrama da Figura 34, com a = 0,85 > b = 0,15. 
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Tabela 8. População das densidades eletrônicas dos orbitais moleculares envolvidos na transição T1 em acetonitrila a 298 K. 

Orbital 
[Ir(Fppy)2(Mepic)] [Ir(Fppy)2(dmb)]+ [Ir(ppy)2(dmb)]+ [Ir(ppy)2(phen)]+ [Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ 

Ir Fppy Mepic Ir Fppy dmb Ir ppy dmb Ir Ppy phen Ir ppy Ph2phen 

tLUMO+2 2,43 3,89 93,68             

tLUMO+1 5,10 91,93 2,97             

tLUMO 

 

 

5,97 

 

 

90,39 

 

 

3,64 

 

 

3,41 

 

 

2,98 

 

 

93,61 

 

 

3,30 

 

 

2,47 

 

 

94,23 

 

 

3,81 

 

 

2,55 

 

 

93,64 

 

 

3,74 

 

 

2,34 

 

 

93,92 

 

 

HOMO 50,22 43,59 6,19 46,09 50,71 3,20 47,71 48,67 3,62 47,10 49,25 3,65 47,15 48,99 3,86 

HOMO-3 23,09 68,61 8,30             

HOMO-6    2,26 1,72 96,02          
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Figura 36. Contorno dos orbitais moleculares relacionados à transição T1 dos  

complexos de Ir(III). 
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No caso do mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)], o caráter do estado T1 é ainda mais complexo, 

principalmente devido às energias dos orbitais *Mepic, que são maiores até que as dos 

orbitais *Xppy [65]. Como apresentado na Tabela 7, T1 é atribuído à interação entre três 

transições distintas, HOMO→tLUMO (53%), HOMO→tLUMO+1 (34%) e HOMO-

3→tLUMO+2 (13%). As duas primeiras são similares em natureza, uma vez que ambos 

os orbitais tLUMO e tLUMO+1 são relacionados ao *FppY (Tabela 8 e Figura 36), 

contribuindo com 87% do caráter misto. Portanto, a natureza do seu estado emissivo é 

predominantemente 3MLCT/LCIr(Fppy)→Fppy. A terceira transição é caracterizada como 

3LLCTFppy→Mepic, relacionada aos orbitais Fppy e *Mepic, e tem uma menor contribuição 

(13%) ao estado T1. 

Por fim, a transição T1 dos complexos mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+, mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ 

e mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ é exclusivamente um estado 3MLCTIr(Fppy)NN puro (com os 

orbitais HOMO e LUMO semelhantes a seus equivalentes na transição S1), em 

conformidade com os rendimentos quânticos mais baixos. 

As Tabelas 6 e 7 também mostram que o máximo de emissão varia com a natureza 

dos substituintes. As emissões dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e mer-

[Ir(Fppy)2(dmb)]+ estão mais deslocados para o azul em relação aos outros devido aos 

grupos flúor retiradores de elétrons no ligante ppy, que estabilizam os orbitais HOMO 

desses complexos [13,63,65,155,163]. Por outro lado, os grupos retiradores de elétrons 

no ligante ancilar (NN ou Mepic) resultam em deslocamentos para o vermelho por 

estabilizarem os orbitais LUMO.  

A constante kr também é proporcional ao quadrado do momento de dipolo (〈𝜇〉) 

[13,37,165], portanto são ainda maiores para misturas T1 com maiores contribuições 
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MLCT (maiores 〈𝜇〉). Para melhor ilustrar as possíveis implicações dessa observação e 

as possibilidades oferecidas para o controle das propriedades fotofísicas, um diagrama 

de energia é proposto na Figura 37. Esse diagrama é baseado na comparação dos dados 

espectrais da fotoluminescência entre o mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ e alguns compostos 

disponíveis na literatura [13,63,165,166]. 

 

Figura 37. Diagrama de energia dos estados excitados de uma série de complexos  

mer-[Ir(RXppy)2(NN)]+, com representação das interações 3MLCT/3IL que originam o estado T1, 

e os respectivos espectros de emissão a 298 K. 
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De acordo com o diagrama, o estado T1 do complexo esverdeado mer-

[Ir(Fppy)2(dmb)]+ possui um caráter misto com predominância MLCT, resultando em uma 

constante kr notavelmente alta (15 × 105 s–1) e em um espectro largo e não estruturado 

(com max = 522 nm). Por sua vez, o espectro do complexo mer-[Ir(Fppy)2(dmab)]+ é 

deslocado para o azul ( ≈ 50 nm) como consequência da forte eletrodoação exercida 

pelo grupo dimetilamina, que desestabiliza somente a energia do estado 3MLCTIr(Fppy)NN 

e praticamente não afeta os estados 3ILdmb e 3ILdmab, com energias similares [166]. Essa 

desestabilização 3MLCT é forte o suficiente para inverter a ordem energética entre os 

estados MLCT e IL, sendo que o estado 3IL (com 〈𝜇〉 menor) passa a exercer o papel 

principal na mistura T1 do complexo mer-[Ir(Fppy)2(dmab)]+ [166]. Essa inversão de 

contribuições leva à diminuição de kr (2,0 × 105 s–1) e a um espectro de emissão resolvido 

vibronicamente, semelhante ao espectro do composto dmab não-coordenado [166]. A 

adição de um grupo metil ao ligante Fppy (i.e. complexo mer-[Ir(FMeppy)2(dmab)]+) 

estabiliza somente o estado 3MLCT, diminuindo a diferença de energia até o estado 3IL 

[166]; o menor Δ𝐸 IL− MLCT33  aumenta a influência MLCT na mistura de T1, resultanto em 

um pequeno aumento da constante kr (2,3 × 105 s–1) e deslocamento de 4 nm para o 

vermelho. Usando estratégias de engenharia molecular, a substituição adicional do 

ligante ancilar dmab pelo ligante mais fortemente retirador de elétrons tpy (i.e. complexo 

mer-[Ir(FMeppy)2(tpy)]+) diminui ainda mais a energia MLCT, restaurando a ordem 

energética dos estados (MLCT < IL) e resultando em um deslocamento espectral  

significativo para o vermelho (com max = 544 nm) e em um aumento da constante kr (5,1 

× 105 s–1) [165]. Ainda assim, o valor de kr não chega a ser tão alto quanto para o 



105 
 

complexo mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ devido a uma menor mistura dos estados, consequência 

de um maior Δ𝐸 MLCT3 − IL3 , agindo quase como uma MLCT pura. 

 A importância da mistura em T1 também é evidenciada ao se fazer uma 

comparação entre os estados tripleto dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] e mer-

[Ir(Fppy)2(pic)] (sem a metila na posição 3 do ligante pic) [65]. Como mostrado por 

cálculos TD-DFT (Tabelas A10 e A11 do Apêndice H), a ausência da metila doadora de 

elétrons resulta em um estado *pic (tLUMO+2) mais estabilizado, portanto em uma 

diminuição na diferença de energia do estado 3LLCTFppypic para os estados 

3MLCT/LCIr(Fppy)→Fppy. O Δ𝐸 MLCT/LC− LLCT33  menor para o complexo mer-[Ir(Fppy)2(pic)] 

promove uma mistura mais efetiva entre os estados MLCT/LC e LLCT, porém diminui a 

predominância MLCT de 87 % para 80 %. O aumento da contribuição LLCT é prejudicial 

à constante kr, pois leva ao enfraquecimento das ligações organometálicas entre o Ir e os 

ligantes [13,65] e, somado à diminuição da natureza MLCT, resulta na diminuição da 

constante kr de 13 × 105 s–1 para 11 × 105 s–1 e, consequentemente, do rendimento 

quântico de 0.98 para 0.83 [65].  

4.3.3. Espectros de emissão a 77 K 

 Os espectros de emissão dos compostos em propanonitrila/butironitrila (prop:but) 

a 77 K são apresentados na Figura 38, com deslocamento da banda de emissão para o 

azul ( ≈ 70 nm para os complexos com ligantes NN;  = 18 nm para o complexo com 

ligante Mepic). Esse deslocamento resultante do efeito rigidocrômico é uma característica 

da emissão MLCT devido à indução de reorientação dos dipolos no entorno do complexo, 

definido na sessão anterior. Há também uma correlação da temperatura com a energia e 
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com a largura de banda devido às mudanças de frequência na libração do meio [63,164], 

aumentando a intensidade da emissão. 

 

Figura 38. Espectros de fotoluminescência dos complexos de Ir(III).  

(prop:but, 77 K, exc = 370 nm). 

 

 Mudanças ainda mais significativas ocorrem no formato da banda após 

congelamento do meio. Para os complexos mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+, mer-[Ir(ppy)2(phen)]+ e 

mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+, as bandas continuam largas, porém observa-se uma leve 
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estruturação vibrônica. Essas características diferem da emissão 100% MLCT a 298 K e 

apontam para um estado excitado T1 com um caráter mais misto, fruto do acoplamento 

dos estados 3MLCTIr(ppy)→NN e 3ILNN que ocorre após a desestabilização da MLCT no meio 

rígido (i.e. diminuição de Δ𝐸 MLCT3 − IL3 ) , embora a contribuição MLCT continue sendo 

predominante. 

Por sua vez, os espectros dos complexos mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+ ou mer-

[Ir(Fppy)2(Mepic)] são altamente estruturados em bandas finas, similares ao formato da 

banda de fosforescência (em mesma T e solvente) dos ligantes dmb ou Fppy não-

coordenados, e apontam claramente para uma emissão T1 de natureza 

predominantemente *, ou seja, 3ILdmb ou 3ILFppy. Portanto, a desestabilização MLCT 

pós-congelamento do meio leva à inversão na ordem das energias dos estados excitados 

desse composto, passando a ser 𝐸 IL3 < 𝐸 MLCT3  [63,65].  

4.3.4. Coordenadas CIE 

A análise dos resultados experimentais, aliada a cálculos semi-empíricos, pode 

resultar em uma melhor compreensão dos mecanismos eletrônicos envolvidos na 

luminescência desses complexos, figurando como elemento chave na engenharia de 

compostos fotoluminescentes com propriedades controladas e adequadas para levar a 

dispositivos emissores mais eficientes. Porém, não somente rendimentos quânticos altos 

e tempos de vida curtos devem ser considerados, mas também a cor é outra 

característica de extrema importância na escolha do emissor na fabricação de 

dispositivos luminescentes. A Comission Internationale d’Eclairage (CIE) quantificou as 

cores percebidas pelos humanos em três curvas de sensibilidade espectral baseadas nos 

estímulos tricromáticos do córtex visual [167,168]. O cálculo das coordenadas CIE de foto 
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ou eletroluminescência se dá por meio das Equações 17 e 18, normalizando-se os 

espectros em função das três curvas de sensibilidade, que estão disponíveis online no 

site da CIE [169] e são mostradas na Figura A13 do Apêndice I.  

𝑥 =
𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍
 

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍
 

𝑋 = ∫ [𝐼(𝜆) × 𝑥̅(𝜆)] 𝑑𝜆
780𝑛𝑚

380𝑛𝑚
 

𝑌 = ∫ [𝐼(𝜆) × 𝑦(𝜆)] 𝑑𝜆
780𝑛𝑚

380𝑛𝑚
 

𝑍 = ∫ [𝐼(𝜆) × 𝑧̅(𝜆)] 𝑑𝜆
780𝑛𝑚

380𝑛𝑚
 

Em que,  

 𝑥 e 𝑦 = coordenadas x e y; 

 𝐼(𝜆) = espectro de eletro ou fotoluminescência; 

 �̅�(𝜆) = curva de sensibilidade da cor vermelha; 

�̅�(𝜆) = curva de sensibilidade da cor verde; 

𝑧̅(𝜆) = curva de sensibilidade da cor azul. 

 

 As coordenadas CIE da fotoluminescência são muito úteis para uma comparação 

quantitativa e absoluta das cores de emissão entre diferentes compostos, como mostra 

o diagrama da Figura 39, no qual são apresentadas as coordenadas da 

fotoluminescência dos espectros em meio fluido a 298 K e em meio rígido a 77 K. 

 

(18b) 

(18a) 

(17a) 

(17b) 

(18c) 
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Figura 39. Diagrama de cromaticidade com as coordenadas CIE da fotoluminescência dos 

complexos de Ir(III) investigados em meio fluido a 298 K (♦) e em meio rígido a 77 K (ӿ). 

 

O diagrama da Figura 39 mostra que os compostos investigados apresentam 

emissão em variadas cores e tonalidades e exemplifica o excelente controle da cor obtida 

com os complexos de Ir(III) tanto por engenharia molecular quanto por mudanças no 

meio.  

A variação de cor mais evidente causada pelo congelamento do meio ocorre para 

o composto mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+, embora a magnitude do deslocamento em 

comprimentos de onda seja similar à dos complexos com ligantes NN ( ≈ 70 nm). Esse 

fato evidencia que as coordenadas CIE possuem muito mais significado, em termos de 

cor percebida, do que a simples comparação do max de emissões distintas, pois 

implicitamente também consideram as variações na largura e no formato das bandas. 

Além disso, o diagrama CIE representa uma poderosa ferramenta na concepção 

de emissores de luz branca, visto que leva à identificação de emissões em cores 
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complementares [13]. Nessa estratégia, os pares complementares são conectáveis por 

uma linha direta que cruza através da zona do “branco puro” em torno de x = 0,33 e y = 

0,33 (Figura 40). Por exemplo, pode haver uma arquitetura de dispositivo luminescente 

que, à temperatura ambiente, utilize de forma adequada o composto azul mer-

[Ir(Fppy)2(Mepic)] pareado ao composto laranja mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+ em suas 

camadas ativas de forma a levar à emissão branca. A fabricação de dispositivos 

emissores brancos via deposição de múltiplas camadas de cores complementares atrai 

a atenção dos setores acadêmico e tecnológico, pois pode levar a sistemas de iluminação 

mais eficientes que os convencionais, com economia de energia [170]. 

 

Figura 40. Exemplo de uma correlação de par complementar de fotoluminescência. 

 

Os resultados obtidos comprovam que esses complexos são excelentes 

candidatos para a aplicação em OLEDs e LECs eficientes por apresentarem rendimentos 

quânticos notavelmente altos e possiblidade de emissão em praticamente todo o espectro 

visível, incluindo o branco.   
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4.4. Uso de complexos de Ir(III) em dispositivos luminescentes 

A história dos dispositivos emissores de luz (LEDs) teve início em 1907, quando 

Round reportou pela primeira vez a eletroluminescência do carborundum (SiC) após 

aplicação de corrente [171]. Nas décadas subsequentes, foram inúmeras as descobertas 

e avanços na área, culminando no desenvolvimento de LEDs comerciais baseados em 

semicondutores inorgânicos com emissão em diferentes cores.[13,172–186] A 

importância dessas pesquisas e de suas implicações tecnológicas foi reconhecida em 

2014, quando os pesquisadores Akasi, Amno e Nakamura foram laureados com o Prêmio 

Nobel em Física [170] por suas descobertas de sistemas emissores de luz azul [178,179] 

que permitiram ainda o desenvolvimento de LEDs brancos pela combinação de 

vermelhos, amarelos e verdes. 

4.4.1. OLED 

Alguns polímeros e cristais orgânicos insaturados também podem ser 

considerados materiais semicondutores devido às fortes deslocalizações de elétrons , 

com seus orbitais HOMO e LUMO exercendo funções análogas às bandas de valência e 

condução [187]. A desativação fluorescente do estado singleto S1 desses compostos 

geralmente pode ser observada após uma excitação (foto ou elétrica) externa [37]. Em 

particular, a eletroluminescência de semicondutores orgânicos foi observada pela 

primeira vez em 1963, por Pope et al. [33,37,38,188] e, desde então, inúmeros avanços 

levaram ao desenvolvimento dos OLEDs atuais.  

A aplicação de potencial resulta em injeção eletrônica de elétrons e buracos pelos 

eletrodos que percolam até a camada ativa do semicondutor orgânico, onde se 

recombinam resultando em emissão de luz. Nesse processo, a razão estatística entre a 
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formação de éxcitons singletos e tripletos é de 1:3 [33,36], pois os elétrons e buracos 

injetados possuem spin arbitrário e não correlacionáveis, conforme abordado por Yersin 

et al [36]. Uma vez que os compostos orgânicos exibem restrições mais rígidas das regras 

de seleção para transições tripleto, a eficiência optoeletrônica em OLEDs fluorescentes 

é limitada pelo aproveitamento exclusivo dos éxcitons singletos [60,189,190]. 

Somente em 1998 foi que Forrest e Thompson [60] desenvolveram uma estratégia 

inovadora de dopar a camada emissora singleto com complexos fosforescentes para se 

alcançar maiores eficiências via uso total de éxcitons tanto singleto quanto tripleto  

[33,36,37]. Para os complexos de Ir(III) fosforescentes, em que o acoplamento spin órbita 

tem um papel principal na dinâmica dos estados excitados, a eficiência externa dos 

dispositivos eletroluminescentes pode chegar a 100 %.  

Esses fatos serviram de inspiração para o desenvolvimento de um OLED com o 

composto mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)], fabricado com os materiais e equipamentos disponíveis 

no laboratório, seguindo uma arquitetura relativamente simples 

FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al (Figura 6) sem o uso de camadas de 

bloqueio ou contato adicionais. 

A Tabela 9 mostra as médias dos parâmetros de espessura, ondulação e 

rugosidade dos filmes finos utilizados nos dispositivos, obtidas de conjuntos de 3 ou mais 

amostras. 
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Tabela 9. Características morfológicas da superfície dos filmes finos constituintes do dispositivo 

FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al. 

Amostra Espessura / nm Rugosidade / nm Ondulação / nm 

Vidro sem FTO -- 9,8 ± 0,9 3,7 ± 0,7 

FTO na superfície do vidro 702 ± 19 15,2 ± 0,8 5,2 ± 1,2 

PEDOT:PSS (medido sobre o vidro sem FTO) 82,0 ± 9,2 7,6 ± 1,1 3,4 ± 0,5 

PEDOT:PSS (medido sobre o FTO) -- 14,2 ± 0,1 5,9 ± 0,8 

PVK:Ir (medido sobre o vidro sem FTO) 2270 ± 330 3,0 ± 0,8 4,0 ± 0,8 

PVK:Ir (medido sobre o PEDOT:PSS e FTO) -- 4,7 ± 1,6 5,4 ± 2,1 

 

As lâminas de vidro-condutor TEC 8 utilizadas possuem filmes finos de FTO com 

702 nm de espessura, i.e. o dobro do TEC 15, geralmente com ~350 nm. Esse aumento 

na quantidade de óxido condutor confere melhores características condutoras ao TEC 8, 

embora haja uma diminuição indesejada da transmitância do vidro e, consequentemente, 

pode resultar em uma leve diminuição do brilho final quando o dispositivo estiver 

operando.  

As possíveis imperfeições de superfície do FTO foram corrigidas com a deposição 

de uma camada fina (82 nm) de PEDOT:PSS que ainda exerce a função de condutora 

de buracos. A ondulação e a rugosidade de um filme de PEDOT:PSS depositado sobre 

o FTO (14,2 e 5,9 nm, respectivamente) se assemelham muito com as características de 

um substrato FTO (15,2 e 5,2 nm). De modo semelhante, os valores medidos para um 

filme de PEDOT:PSS depositado sobre um vidro sem FTO (7,6 e 3,4 nm) são mais 

semelhantes aos parâmetros do próprio vidro (9,8 e 3,7 nm). Portanto, por serem muito 
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finos e flexíveis, as propriedades de ondulação e rugosidade desses filmes dependem 

exclusivamente do material sobre o qual são depositados.  

Os dispositivos foram fabricados com filmes de PVK: [Ir(Fppy)2(Mepic)] com ~2250 

nm de espessura e pouca alteração é observada na ondulação e rugosidade com a 

mudança do material que está revestindo, em grande parte devido à espessura elevada 

do filme. 

O espectro de fotoluminescência do filme de PVK:Complexo (Figura 41) remete 

principalmente à emissão do mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)] (max = 478 nm) com uma 

contribuição irrisória da emissão do PVK (max = 408 nm), independentemente do 

comprimento de onda de excitação. Por outro lado, o espectro de excitação desse filme 

dopado é igual ao de um filme de PVK puro (max = 341 nm), indicando transferência 

eficiente de energia do polímero para o complexo, sendo essa uma característica 

desejável na estratégia de aproveitamento total dos éxcitons gerados. 
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Figura 41. Espectros de fotoluminescência (―, exc = 320 nm) e de excitação (•••, em = 470 nm) 

de filmes de PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)] e PVK puro. 

 

Após a deposição do cátodo de alumínio sob o filme PVK:Complexo, os 

dispositivos foram selados por um método patenteado pelo grupo [81], que permite que 

a caracterização eletroluminescente seja realizada sem a necessidade de uma câmara 

de vácuo e condições especiais de atmosfera [51].  

A aplicação de sobrepotencial leva ao acendimento do dispositivo em potenciais 

acima de ~35 V, com um espectro de eletroluminescência mostrado na Figura 42. As 

suas características corrente-potencial são apresentadas na Figura 43.  
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Figura 42. Espectro de eletroluminescência (médio de 3 dispositivos) do 

FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al operando a 40 V. 

 

 

Figura 43. Curvas corrente-potencial de dispositivos 

FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al. 
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Pode-se inferir por meio da curva na Figura 43B que o acendimento do OLED 

(Figura 44) passa por dois regimes distintos, de modo similar aos OLEDs baseados em 

PVK:fac-[Re(CO)3(bpy)(Cl)] [191,192]. Em potenciais baixos, o comportamento é típico 

de um dispositivo sob efeito de armadilha de cargas (charge-trap effect), que limita a 

injeção e a mobilidade de carga através das cadeias poliméricas do transportador (PVK) 

[192,193]; obviamente, o sequestro da carga deve ocorrer por transferência direta ao 

complexo. O limite de preenchimento de armadilhas (trap-filled limit) é alcançado em 

torno de 35 V, resultando no acendimento do dispositivo e na restauração da alta 

mobilidade de cargas nos transportadores [52,192,193]. 

 

Figura 44. Mecanismo de acendimento do OLED FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al. 

 

As energias similares dos orbitais HOMO e LUMO tanto para o mer-

[Ir(Fppy)2(Mepic)] quanto para o PVK facilitam o processo de sequestro das cargas pelo 

complexo. Esse mecanismo ocorre por meio de transferência eletrônica e não um mero 
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processo de transferência de energia uma vez que os éxcitons – ambos singleto e tripleto 

– são diretamente gerados no composto dopante, tendo o polímero hospedeiro uma 

função exclusiva de transportador das cargas. O espectro de eletroluminescência do 

dispositivo corrobora esses fatos pois remete somente à emissão do mer-

[Ir(Fppy)2(Mepic)] a 298 K (Figura 35), com supressão total da emissão típica do PVK e 

notável cor azul (Figura 45).   

 

Figura 45. Dispositivo FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al aceso. 

4.4.2. LEC 

 O desenvolvimento do primeiro LEC, em 1995, foi resultado de uma pequena 

modificação no mecanismo de funcionamento dos OLEDs por meio do uso de íons com 

elevada mobilidade nas camadas ativas orgânicas [194]. Em 1996, os LECs de 

complexos iônicos de metais de transição (iTMC-LECs) foram desenvolvidos [195] 

utilizando esses compostos como os únicos componentes da camada ativa, 

encarregados tanto pela condutividade iônica quanto pela emissão [51,53,196], sendo 

que, hoje em dia, os complexos de Ru(II) e Ir(III) são os mais empregados.  
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O progresso na melhora da performance dos iTMC-LECs em termos de tempo de 

acendimento, estabilidade e eficiência foi recentemente revisado por Costa et al [40]. 

Geralmente, os trabalhos nessa área focam em síntese combinatória com uma grande 

variedade de ligantes distintos para promover o desenvolvimento acelerado de novos 

emissores, embora apenas uma pequena parcela desses produtos finais tenha sido 

realmente aplicada em dispositivos luminescentes. 

A seguir é reportado um iTMC-LEC fabricado com um filme fino do complexo 

[Ir(ppy)2(dmb)]+ como camada emissora ativa de um dispositivo com arquitetura 

FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al [51]. Nesse dispositivo, o PEDOT:PSS tem a 

função exclusiva de promover a melhoria do contato efetivo do complexo com a superfície 

condutora do substrato FTO. 

O perfil topográfico obtido por perfilometria para o filme fino de complexo mer-

[Ir(ppy)2(dmb)][PF6] (Figura 46) exibe uma dispersão homogênea de cristais 

nanométricos em uma superfície lisa, levando a valores de rugosidade e ondulação muito 

baixos (3,3 ± 0,2 nm e 1,9 ± 0,6 nm, respectivamente). Nota-se a presença de alguns 

poucos cristalitos (com dezenas de nanômetros) distribuídos irregularmente por toda a 

superfície, originados da agregação do complexo durante a deposição e formação do 

filme.  
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Figura 46. Perfil topográfico da superfície do filme fino do mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6] depositado 

por spin-coating sobre a superfície de um substrato FTO/PEDOT:PSS. 

 

O espectro de fotoluminescência do complexo em filme fino (Figura 47) é 

independente do comprimento de onda de excitação e apresenta uma banda larga e não 

estruturada atribuída ao estado 3MLCTIr(ppy)dmb. Além disso, o espectro é idêntico ao da 

solução de diclorometano a 298 K utilizada para a deposição por spin-coating. 
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Figura 47. Espectro de fotoluminescência do complexo mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6] em solução de 

diclorometano (- - -) ou em filme fino sobre uma superfície de quartzo (―). (exc = 370 nm). 

 

O espectro de eletroluminescência do iTMC-LEC de mer-[Ir(ppy)2(dmb)][PF6] 

(Figura 48) também é bastante similar ao espectro de fotoluminescência do filme fino, 

com uma emissão larga e máximo em 560 nm invariável à voltagem aplicada. As curvas 

de corrente-brilho-potencial (J-L-V) são mostradas na Figura 49A, de onde foram 

calculadas suas eficiências de brilho-corrente apresentadas na Figura 49B. Mesmo 

exibindo uma luminância baixa na voltagem de acendimento (0,259 cd m-2), a eficiência 

já é relativamente alta nesse potencial (14,9 cd A -1) e continua aumentando com a 

elevação do potencial até alcançar um notável máximo em 59,7 cd A -1 com a aplicação 

de 11 V. A partir desse valor, a eficiência começa a ser prejudicada por processos 

paralelos de degradação dos filmes finos do complexo e do alumínio em razão do alto 

potencial aplicado. 
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Figura 48. Espectro de eletroluminescência do iTMC-LEC 

FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al operando a 6 V. 

 

 

Figura 49. Curva de corrente-brilho-potencial (A) e eficiência de corrente em função do 

potencial aplicado (B) do iTMC-LEC FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al. 
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O princípio de funcionamento dos iTMC-LECs vem sendo intensamente debatido 

desde sua descoberta por Pei et al [194]. O mecanismo mais aceito considera que a 

espécie emissora atua como um semicondutor, com o seu HOMO e LUMO 

desempenhando os papéis da banda de valência e condução, respectivamente [13]. Sob 

a óptica desse mecanismo, a aplicação de sobrepotencial ao dispositivo 

FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al leva à redistribuição dos cátions e ânions 

através da camada ativa, em direção ao cátodo e ao ânodo, respectivamente [53,197]. A 

nova distribuição iônica causa a formação de dupla-camadas próximas aos eletrodos, 

facilitando a injeção de carga, principalmente em potenciais ≥ 2,6 V, suficiente para 

superar a diferença de energia HOMO – LUMO do emissor. Nessa voltagem, os buracos 

e os elétrons começam a se recombinar no estado excitado do complexo emissor, 

resultando em emissão de fótons na região do amarelo (Figura 50).  

 

Figura 50. Dispositivo FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al aceso. 
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 O complexo mer-[Ir(Fppy)2(dmb)][PF6], com grupos flúor no ligante ppy,  também 

foi empregado como camada ativa de um iTMC-LEC de mesma arquitetura, 

FTO/PEDOT:PSS/[Ir(Fppy)2(dmb)][PF6]/Al. Conforme mostra a Figura 51, sua 

eletroluminescência é na cor verde, semelhante à cor da emissão do complexo em 

acetonitrila. Embora o acendimento tenha sido observado, a sua caracterização 

optoeletrônica foi dificultada pela instabilidade do dispositivo e será realizada 

futuramente. 

 

Figura 51. Dispositivo FTO/PEDOT:PSS/[Ir(Fppy)2(dmb)][PF6]/Al aceso. 
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5. Conclusões e perspectivas futuras 

I) Os filmes mais espessos automontados com nanopartículas de TiO2 recobrem 

efetivamente a superfície do FTO, enquanto o filme mais fino não chega a recobrir toda 

a sua extensão, deixando partículas do óxido condutor expostas. As DSCs fabricadas 

com esses filmes aumentam as eficiências de conversão em até 62 % e apresentam uma 

correlação entre a melhora da célula e os parâmetros de superfície, ondulação e 

rugosidade. Em potenciais menores que o VOC, a camada compacta atua como uma 

barreira a bloquear o contato físico entre o FTO e o eletrólito e ainda promove a melhoria 

do contato entre o FTO e o semicondutor. Consequentemente, o uso dessa camada 

permite o aumento da sobrevida dos elétrons no fotoanodo, levando a notáveis aumentos 

da eficiência. A simplicidade dessa estratégia aliada aos processos de fabricação menos 

custosos podem levar a uma significante redução nos custos de produção da energia 

fotovoltaica. As características ópticas e morfológicas do filme compacto e a melhora do 

contato do FTO/meso-TiO2 possibilitam novas aplicações não somente no fotoanodo de 

DSCs, mas também como materiais antirreflexivos e autolimpantes, protetores de 

superfície de eletrodos e otimizadores de contato em variados dispositivos moleculares 

como, por exemplo, as células de fotossíntese artificial sensibilizadas por corante. 
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II) O processo de fotoisomerização trans-cis do ligante coordenado ocorre com 

irradiações de soluções do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em 313, 

334, 365 e 404 nm, com rendimento quântico real igual a 0,38. A fotoisomerização de 

volta cis-trans é observada com irradiação em 255 nm da solução fotoestacionária e 

rendimento quântico igual a 0,16 (no mínimo), de mesma magnitude que o processo 

trans-cis. Os isômeros trans e cis são luminescentes à temperatura ambiente, com 

rendimentos quânticos de emissão similares para ambos (~0,010). Uma interação entre 

os estados quase-degenerados 3IL e 3MLCT favorece tanto os processos fotoquímicos 

quanto os fotofísicos. A reversibilidade cis ⇌ trans eficiente é uma característica favorável 

para a engehnaria de dispositivos moleculares capazes de mimetizarem alguns dos 

sistemas biológicos que a natureza necessita para o sustento da vida. Por exemplo, essa 

propriedade pode ser explorada em reguladores de geometria em sistemas moleculares 

capazes de realizarem trabalho mecânico pelo alongamento ou pela contração do ligante 

coordenado em sua configuração trans ou cis. Além disso, o grupo CN do ligante 

coordenado stpyCN permite sua incorporação em estruturas mais complexas, onde o 

composto pode atuar como fios ou engrenagens moleculares. 
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III) Foi desenvolvida com sucesso uma série de complexos heteroléptcos 

[Ir(Xppy)2(NX)]0/+ com emissões na faixa do azul até o laranja variando os substituintes 

(doador ou retirador de elétrons). Cálculos teóricos foram importantes para a elucidação 

dos estados eletrônicos S1 e T1 e das propriedades luminescentes. Os valores unitários 

dos rendimentos quânticos de emissão para os compostos [Ir(Fppy)2(Mepic)] e 

[Ir(Fppy)2(dmb)]+ destacam o potencial dos sistemas em dispositivos eletroluminescentes 

eficientes. Na busca de sistemas emissores brancos, o desenvolvimento de emissores 

vermelhos e azuis mais eficientes é de grande interesse e o uso das coordenadas CIE 

permite uma análise quantitativa da cor percebida pelos olhos humanos, levando à 

identificação de compostos pareados. A engenharia bem-sucedida ilustrou as estratégias 

fascinantes utilizadas para o entendimento e design de compostos altamente emissivos. 

As futuras estratégias da engenharia molecular de complexos de Ir(III) devem se 

direcionar para além do controle da energia e da cor da emissão. Por exemplo, o controle  

da mistura do estado excitado emissivo é fundamental para altos rendimentos quânticos.  
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IV) O tão almejado emissor azul foi obtido com a fabricação do OLED 

FTO/PEDOT:PSS/PVK:[Ir(Fppy)2(Mepic)]/Al. O conhecimento adquirido com esse 

dispositivo emissor foi estendido para o desenvolvimento de iTMC-LECs com emissão 

no amarelo (FTO/PEDOT:PSS/[Ir(ppy)2(dmb)][PF6]/Al) e no verde 

(FTO/PEDOT:PSS/[Ir(Fppy)2(dmb)][PF6]/Al). Esses resultados comprovam a viabilidade 

do uso dos complexos sintetizados em dispositivos emissores, o que pode despertar 

grande interesse industrial, principalmente devido às emissões com rendimentos 

quânticos unitários. Ainda assim, os dispositivos fabricados podem ser melhorados com 

o uso de evaporadores de alto vácuo apropriados – no momento indisponíveis ao grupo 

– para a deposição de camadas ativas de polímeros com melhores propriedades elétricas 

que o PVK, camadas de bloqueio de éxcitons e filmes de condução de elétrons. A 

possibilidade de caracterização sem atmosfera controlada por meio das inovações 

desenvolvidas no laboratório [51,81] permite o desenvolvimento de sistemas a custos 

mais baixos. 
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6. Apêndice 

A. Espectros de RMN de 1H dos complexos de Ir(III) 

 

 

Figura A1. Espectro de RMN de 1H do mer-[Ir(Fppy)2(Mepic)]. (500 MHz, CD3CN, /ppm). 

 

 

Figura A2. Espectro de RMN de 1H do mer-[Ir(Fppy)2(dmb)]+. (500 MHz, CD2Cl2, /ppm). 
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Figura A3. Espectro de RMN de 1H do mer-[Ir(ppy)2(dmb)]+. (200 MHz, CD2Cl2, /ppm). 

 

 

Figura A4. Espectro de RMN de 1H do mer-[Ir(ppy)2(phen)]+. (300 MHz, CD2Cl2, /ppm).  
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Figura A5. Espectro de RMN de 1H do mer-[Ir(ppy)2(Ph2phen)]+. (300 MHz, CD2Cl2, /ppm). 
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B. Fatoração da sobreposição entre ondulação e rugosidade  

 

Figura A6. (A) Dado bruto de um perfil de superfície; (B) Ondulação com filtragem da 

rugosidade; (C) Rugosidade com filtragem da ondulação. Os valores de ondulação e rugosidade 

apresentados nessa tese são os valores médios de Wn e Rn. 
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C. Determinação espectrofotométrica do corante adsorvido nos filmes compactos 

e mesoporosos de TiO2, utilizados nas DSCs. 

 

Figura A7. Espectros de absorção por área utilizados para os cálculos de corante dessorvido para 

cada filme fino de TiO2. 
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D. Dados das curvas J-V sem correção pela transmitância. 

Tabela A1. Parâmetros fotoeletroquímicos de DSCs sensibilizadas pelo corante N719 em função 

do número de bicamadas de TiO2 na superfície do FTO sob a camada de meso-TiO2. 

(~100 mW cm-2, AM 1.5). 

Número de 

bicamadas 

T540nm Jsc /  

mA cm-2 

Voc / 

 V 

ff  /  

% 

0 1,00 15,2 ± 0,7 0.75 ± 0,01 0,62 ± 0,02 7,12 ± 0,26 

7 0,98  15,3 ± 0,9 0.74 ± 0,01 0,62 ± 0,03 7,06 ± 0,33 

15 0,89  16,7 ± 0,8 0.74 ± 0,01 0,63 ± 0,02 7,71 ± 0,27 

22 0,79  18,0 ± 0,9 0.74 ± 0,02 0,62 ± 0,03 8,36 ± 0,57 

30 0,68  16,4 ± 0,9 0.74 ± 0,01 0,64 ± 0,04 7,80 ± 0,36 

 

 

Figura A8. Curvas J-V originais, sem correção pela transmitância. 
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E. Valores de ajuste dos espectros de impedância eletroquímica 

Tabela A2. Valores de resistência e capacitância obtidos pelo ajuste dos espectros de impedância 

eletroquímica aos modelos de circuito equivalente propostos na Figura 21B. 

 RES / 

Ω cm-2 

CES / 

F cm-2 

Rfotoan / 

Ω cm-2 

Cfotoan / 

F cm-2 

RElet / 

Ω cm-2 

CElet / 

mF cm-2 

RCE / 

Ω cm-2 

CCE / 

F cm-2 

RFTO / 

Ω cm-2 

Zero 

bicamadas 

  6,15 836 2,19 19,3 2,00 5,88 20,8 

22 

bicamadas 

4,72 358 11,6 80.9 2,41 18,9 1,85 6,16 20,5 
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F. Dados experimentais do sistema fac-[Re(CO)3(phen)(stpyOMe)]+ 

 A síntese do ligante trans-stpyOMe e do complexo fac-[Re(CO)3(phen)(trans-

stpyOMe)]+ foi realizada com adaptações da metodologia descrita nesta tese para o fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+. O resultado da análise elementar obtido para  

ReC29H21F6N3O4P foi: C, 43,57%; N, 5,04%; H, 2,65% (calculados: C, 43,18%; N, 5,21%; 

H, 2,62%). 

 

Tabela A3. Deslocamento químico e constante de acoplamento do espectro de RMN de 1H. 

(200 MHz, CD3CN). 
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Figura A9. Espectros de absorção do complexo fac-[Re(CO)3(phen)(trans-stpyOMe)]+ (―) e 

dos ligantes trans-stpyOMe livre (―) e trans-HstpyOMe+ protonado (―).  

(Acetonitrila, 298 K). 

 

Tabela A4. Rendimentos quânticos aparentes e reais para a fotoisomerização trans-cis do ligante 

trans-stpyOMe, do ligante protonado trans-HstpyCN+ e do complexo fac-

[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ em diferentes comprimentos de onda de irradiação. 

(acetonitrila, 298 K). 

Composto  
irr 

313 nm 365 nm 404 nm 

trans-HstpyOMe+ real 0,37 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,45 ± 0,04 

fac-[Re(CO)3(phen)(trans-stpyOMe)]+ 
apar 0,34 ± 0,04 0,39 ± 0,05 0,37 ± 0,03 

real 0,54 ± 0,05 0,62 ± 0,04 0,59 ± 0,04 
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G. Dados experimentais para o sistema fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(stpyCN)]+. 

 

Figura A10. Espectros de absorção dos complexos fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+ 

(―),fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpy)]+ (―) e fac-[Re(CO)3(phen)(trans-stpyCN)]+ (―). 

(Acetonitrila, 298 K). 

 

Figura A11. Espectro de absorção determinado para o complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(cis-

stpyCN)]+. (Acetonitrila, 298 K). 
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Figura A12. Espectro de excitação do complexo fac-[Re(CO)3(Ph2phen)(trans-stpyCN)]+. 

(Acetonitrila, 298 K, em = 540 nm).  
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Tabela A5. Rendimentos quânticos reais calculados para a fotoisomerização trans-cis com 

irradiações em 313 nm. (I0 = 2,12 × 1016 quanta s-1). 

irr / 

nm 

 de 

acompanha-
mento da 

fotoisomeriza-

ção / nm 

Amostra Concentração 

/ 10-4 mol L-1 

Porcentagem 

de fotólise 

Tempo 

de 
irradiação 

/ s  

real real

 médio para cada 

 de 
acompanhamento 

real 

Médio no 

irr 

313 320 A 
 
 

 
B 
 

 
 
C 

 

1,97 
 
 

 
2,13 
 

 
 
2,18 

10,1 
15,4 
23,8 

 
12,7 
18,7 

26,3 
 
10,0 

19,8 
28,2 

5 
10 
15 

 
4 
8 

12 
 
4 

8 
12 

0,34 
0,26 
0,29 

 
0,58 
0,42 

0,40 
 
0,47 

0,46 
0,44 

0,40 ± 0,10 0,38 ± 0,08 

330 A 
 

 
 
B 

 
 
 

C 

1,97 
 

 
 
2,13 

 
 
 

2,18 

9,7 
14,8 

23,0 
 
12,2 

18,2 
25,4 
 

10,3 
19,1 
27,1 

5 
10 

15 
 
4 

8 
12 
 

4 
8 
12 

0,32 
0,24 

0,25 
 
0,32 

0,41 
0,38 
 

0,48 
0,44 
0,42 

0,36 ± 0,08 

340 A 

 
 
 

B 
 
 

 
C 

1,97 

 
 
 

2,13 
 
 

 
2,18 

9,2 

13,6 
21,6 
 

11,3 
17,1 
23,6 

 
9,7 
18,0 

25,2 

5 

10 
15 
 

4 
8 
12 

 
4 
8 

12 

0,30 

0,22 
0,23 
 

0,51 
0,38 
0,35 

 
0,45 
0,41 

0,38 

0,36 ± 0,09 
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Tabela A6. Rendimentos quânticos reais calculados para a fotoisomerização trans-cis com 

irradiações em 334 nm. (I0 = 6,99 × 1015 quanta s-1). 

irr / 

nm 

 de 

acompanha-
mento da 

fotoisomeriza-

ção / nm 

Amostra Concentração 

/ 10-4 mol L-1 

Porcentagem 

de fotólise 

Tempo 

de 
irradiação 

/ s  

real real

 médio para cada 

 de 
acompanhamento 

real 

Médio no 

irr 

334 320 A 
 
 

 
B 
 

 
 
C 

 

2,44 
 
 

 
2,43 
 

 
 
2,44 

4,9 
9,3 
11,8 

 
2,4 
7,2 

9,3 
 
2,4 

6,6 
12,0 

6 
12 
18 

 
6 
12 

18 
 
6 

12 
18 

0,51 
0,49 
0,41 

 
0,25 
0,38 

0,32 
 
0,25 

0,35 
0,42 

0,38 ± 0,09 0,37 ± 0,08 

330 A 
 

 
 
B 

 
 
 

C 

2,44 
 

 
 
2,43 

 
 
 

2,44 

4,9 
9,5 

12,3 
 
2,7 

7,5 
9,3 
 

1,7 
5,8 
11,6 

6 
12 

18 
 
6 

12 
18 
 

6 
12 
18 

0,51 
0,50 

0,43 
 
0,28 

0,39 
0,32 
 

0,18 
0,31 
0,40 

0,37 ± 0,11 

340 A 

 
 
 

B 
 
 

 
C 

2,44 

 
 
 

2,43 
 
 

 
2,44 

4,9 

9,4 
11,8 
 

2,4 
7,3 
9,2 

 
2,9 
7,1 

12,1 

6 

12 
18 
 

6 
12 
18 

 
6 
12 

18 

0,50 

0,48 
0,40 
 

0,25 
0,37 
0,31 

 
0,30 
0,36 

0,41 

0,38 ± 0,08 
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Tabela A7. Rendimentos quânticos reais calculados para a fotoisomerização trans-cis com 

irradiações em 365 nm. (I0 = 2,99 × 1016 quanta s-1). 

irr / 

nm 

 de 

acompanha-
mento da 

fotoisomeriza-

ção / nm 

Amostra Concentração 

/ 10-4 mol L-1 

Porcentagem 

de fotólise 

Tempo 

de 
irradiação 

/ s  

real real

 médio para cada 

 de 
acompanhamento 

real 

Médio no 

irr 

365 320 A 
 
 

 
B 
 

 
 
C 

 

2,17 
 
 

 
2,16 
 

 
 
2,10 

6,1 
11,7 
26,5 

 
7,0 
10,5 

26,5 
 
8,0 

15,9 
24,0 

3 
6 
13 

 
3 
6 

13 
 
3 

6 
13 

0,39 
0,37 
0,39 

 
0,44 
0,33 

0,42 
 
0,30 

0,37 
0,40 

0,38 ± 0,04 0,38 ± 0,03 

330 A 
 

 
 
B 

 
 
 

C 

2,17 
 

 
 
2,16 

 
 
 

2,10 

6,1 
10,9 

26,7 
 
7,6 

11,1 
21,1 
 

8,0 
16,2 
23,9 

3 
6 

13 
 
3 

6 
13 
 

3 
6 
13 

0,38 
0,35 

0,39 
 
0,48 

0,35 
0,33 
 

0,29 
0,37 
0,40 

0,38 ± 0,05 

340 A 

 
 
 

B 
 
 

 
C 

2,17 

 
 
 

2,16 
 
 

 
2,10 

6,6 

11,8 
27,7 
 

7,4 
10,9 
27,3 

 
9,0 
17,3 

25,3 

3 

6 
13 
 

3 
6 
13 

 
3 
6 

13 

0,41 

0,37 
0,40 
 

0,46 
0,34 
0,43 

 
0,33 
0,40 

0,42 

0,39 ± 0,04 
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Tabela A8. Rendimentos quânticos reais calculados para a fotoisomerização trans-cis com 

irradiações em 404 nm. (I0 = 1,17 × 1016 quanta s-1). 

irr / 

nm 

 de 

acompanha-
mento da 

fotoisomeriza-

ção / nm 

Amostra Concentração 

/ 10-4 mol L-1 

Porcentagem 

de fotólise 

Tempo 

de 
irradiação 

/ s  

real real

 médio para cada 

 de 
acompanhamento 

real 

Médio no 

irr 

404 320 A 
 
 

 
B 
 

 
 
C 

 

1,36 
 
 

 
1,35 
 

 
 
1,36 

 

5,1 
9,5 
14,0 

 
3,7 
9,1 

13,7 
 
4,9 

9,4 
15,0 

3 
6 
9 

 
3 
6 

9 
 
3 

6 
9 

0,39 
0,36 
0,35 

 
0,28 
0,35 

0,35 
 
0,38 

0,36 
0,38 

0,36 ± 0,03 0,37 ± 0,02 

330 A 
 

 
 
B 

 
 
 

C 

1,36 
 

 
 
1,35 

 
 
 

1,36 
 

5,4 
9,6 

14,5 
 
4,2 

9,5 
14,5 
 

5,4 
9,9 
15,1 

3 
6 

9 
 
3 

6 
9 
 

3 
6 
9 

0,41 
0,37 

0,37 
 
0,32 

0,36 
0,37 
 

0,41 
0,38 
0,38 

0,37 ± 0,03 

340 A 

 
 
 

B 
 
 

 
C 

1,36 

 
 
 

1,35 
 
 

 
1,36 
 

5,4 

10,1 
14,8 
 

4,3 
10,0 
15,1 

 
5,3 
10,2 

15,5 

3 

6 
9 
 

3 
6 
9 

 
3 
6 

9 

0,40 

0,38 
0,37 
 

0,32 
0,37 
0,38 

 
0,39 
0,38 

0,38 

0,37 ± 0,02 
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Tabela A9. Rendimentos quânticos reais calculados para a fotoisomerização cis-trans com 

irradiações em 255 nm. (I0 = 1,20 × 1015 quanta s-1). 

irr / 

nm 

 de 

acompanha-
mento da 

fotoisomeriza-

ção / nm 

Amostra Concentração 

/ 10-4 mol L-1 

Porcentagem 

de fotólise 

Tempo 

de 
irradiação 

/ s  

ct ct 

 médio para cada 

 de 
acompanhamento 

ct 

médio no 

irr 

255 320 A 
 
 

 
B 
 

 
 
C 

 

0,96 
 
 

 
0,96 
 

 
 
0,97 

 

1,1 
2,7 
3,3 

 
0,7 
1,5 

2,4 
 
1,0 

1,6 
2,6 

30 
80 
105 

 
25 
50 

75 
 
25 

50 
75 

0,17 
0,15 
0,14 

 
0,12 
0,14 

0,14 
 
0,19 

0,15 
0,16 

0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,01 

330 A 
 

 
 
B 

 
 
 

C 

0,96 
 

 
 
0,96 

 
 
 

0,97 
 

1,2 
3,1 

3,7 
 
0,9 

1,8 
2,8 
 

1,2 
1,8 
2,8 

30 
80 

105 
 
25 

50 
75 
 

25 
50 
75 

0,17 
0,16 

0,15 
 
0,15 

0,15 
0,16 
 

0,19 
0,15 
0,17 

0,16 ± 0,01 

340 A 

 
 
 

B 
 
 

 
C 

0,96 

 
 
 

0,96 
 
 

 
0,97 
 

1,2 

3,1 
3,7 
 

0,9 
1,8 
2,7 

 
1,2 
1,8 

2,9 

30 

80 
105 
 

25 
50 
75 

 
25 
50 

75 

0,19 

0,18 
0,16 
 

0,16 
0,16 
0,16 

 
0,22 
0,16 

0,17 

0,17 ± 0,02 
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H. Resultados dos cálculos TD-DFT para o complexo mer-[Ir(Fppy)2(pic)] 

 

Tabela A10. Energia e contribuição dos orbitais moleculares para as transições S1 e T1 do 

complexo mer-[Ir(Fppy)2(pic)] em acetonitrila a 298 K. 

Estado Excitado Transição 
Energia 

(comprimento de onda) 

S1 
HOMO → LUMO (61 %) 

HOMO → LUMO+1 (39 %) 

3,1561 eV 

(393 nm) 
   

T1 

HOMO → tLUMO (53 %) 

HOMO → tLUMO+1 (34 %) 
HOMO–3 → tLUMO+2 (13 %) 

2,8304 eV 

(438 nm) 

 

Tabela A11. População das densidades eletrônicas dos orbitais moleculares envolvidos nas 

transições S1 e T1 do complexo mer-[Ir(Fppy)2(pic)] em acetonitrila a 298 K. 

Orbital mer-[Ir(Fppy)2(pic)] 

 Ir Fppy Pic 
tLUMO+2 02,46 04,30 93,24 
tLUMO+1 05,12 91,64 03,24 

tLUMO 06,00 90,06 03,94 

    

LUMO+1 05,85 62,64 31,51 

LUMO 02,03 34,05 63,92 

    

HOMO 49,86 44,43 05,71 

HOMO–3 23,75 68,86 07,39 
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I. Funções espectrais para o cálculo das coordenadas CIE 

 

Figura A13. Funções de sensibilidade espectral baseadas nos estímulos  

tricromáticos do córtex visual. 
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