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Resumo Iniciação Científica 

As formas de energia provenientes de hidrocarbonetos são as 

predominantes no mundo atualmente e com o aumento nos níveis de emissão de 

carbono, surge a necessidade da busca por energias alternativas para o 

desenvolvimento sustentável, e o uso da energia solar aparece como uma 

alternativa promissora através de células fotoeletroquímicas. Desta forma, foi 

estudado o uso de complexo de Rutênio (II) para converter energia solar em energia 

química na forma de moléculas de hidrogênio, H2 através da fotossíntese artificial. 

O estudo teórico de catálise da água foi dividido em estudar as diferentes 

estruturas eletrônicas do rutênio em diferentes cargas através da Teoria do 

Funcional da Densidade (DFT), em máquinas de alto desempenho para o isômero 

cis-[Ru(Himpm)(OH2)] com o auxílio do software ORCA [1] (versão 4.2.0) utilizando 

funções PBE0 e def2-svp, em conjunto com o método de Modelo Contínuo 



 
 

Polarizável  Condutor (CPCM), o qual permite simular um solvente, obtendo assim 

um valor mais próximo da realidade, neste caso foi utilizada a água como solvente 

implícito.  

A realização dos cálculos de otimização permitiu obter os valores de energia 

livre de Gibbs, não apresentando valores imaginários de frequências vibracionais. 

Através dos valores obtidos, foi possível a especiação e mapear os valores 

de pKa e potencial para cada complexo de rutênio estudado.  

 

Figura 1 - Diagrama Pourbaix para o isômero cis[Ru(Himpm)(tercpy)OH2]2+  

Observando a Figura 1, no diagrama de Pourbaix, verifica-se que as linhas 

sólidas e sem inclinação (horizontais) representam apenas uma mudança de carga 

do metal entre as duas espécies (mudança no estado de oxidação do complexo), 

em caso de uma linha sólida com inclinação a transferência eletrônica é acoplada 

uma transferência de próton,  e por fim, a linha tracejada indica apenas uma 

transferência de próton em um mesmo estado de oxidação. Além disso, é 



 
 

representado que espécies de estados de oxidação maior apresentam um menor 

valor de pKa como consequência do centro metálico de Ru(III) e Ru(IV) retirarem 

mais densidade eletrônica dos ligantes.  

Deve-se ressaltar que os valores obtidos de potenciais e pKa foram obtidos 

considerando um eletrodo Ag/AgCl, o qual apresentou uma diferença de 

aproximadamente 0,19 mV a menos em relação ao potencial SHE (Standard 

Hydrogen Electrode). Desta forma, foram constatados alguns padrões em relação 

aos complexos de rutênio em diferentes cargas. Ao ocorrer uma perda de próton há 

um aumento no valor de pKa e uma diminuição nos valores de potencial. Além disso, 

foi observado que a primeira desprotonação ocorre sempre no ligante Himpm, antes 

da desprotonação do H2O, verificando-se também um aumento no potencial na 

transferência de elétrons. 

Para estudar as cargas atômicas, foi utilizada a análise populacional de 

Mulliken, que se baseia na teoria dos orbitais moleculares, considerando os 

mesmos como uma combinação linear de funções base no qual os coeficientes são 

obtidos pelo método Hartree-Fock. [6] Desta forma, analisando os valores de 

densidade eletrônica de Mulliken em cada complexo, constatou-se a densidade de 

spin para cada átomo e em qual região essa densidade estava localizada durante 

cada fase de oxidação e protonação do complexo, inferindo assim de maneira 

qualitativa quais átomos estão interagindo de maneira mais forte, podendo assim 

alterar propriedades físicas (comprimento de ligação) ou até mesmo propriedades 

químicas (densidade eletrônica positiva ou negativa). 

Os valores dos cálculos DFT e consequentemente de Mulliken foram 

revisados através de cálculos de frequência, os quais foram obtidos utilizando os 

mesmos métodos e rotinas mencionados anteriormente. 

 



 
 

 

Figura 2 – Comparação de Densidades de spin para o isômero cis[Run(impm)(tercpy)O]j+ com n = 3, 4 e j = 2, 
1.  Em amarelo está representado a densidade de spin positiva e em verde a densidade de spin negativa  

Através da Figura 2, verifica-se que o complexo da esquerda é o cis-

[Ru(III)(Himpm)(O)]+ enquanto o da direita é cis-[Ru(IV)(impm)(O)]2+ devido ao 

caráter doador de densidade do imidazol, a densidade de spin no par Ru-O irá 

aumentar resultando em uma maior atração eletrostática, isto é possível pois a 

oxidação ocorre no ligante e não no metal. A densidade de spin residual em ambos 

os casos no metal é decorrente do forte caráter oxo do ligante, o qual resulta em 

um menor comprimento de ligação Ru-O. Sendo importante ressaltar que com o 

ligante aquo coordenado ao complexo, a oxidação inicial irá sempre ocorrer no 

imidazol, contudo ao passar para Ru(IV) ou Ru(V), apenas o ligante parcialmente 

oxidado (-OH) ou totalmente oxidado (=O) acaba sendo energeticamente favorável 

e neste caso verifica-se a densidade de spin positiva no imidazol de caráter sigma 

doador auxiliando nessa estabilização.  

Assim, compreendendo melhor a distribuição de spin e suas implicações em 

estabilidade, comprimento de ligações, formação de apenas determinadas 

espécies, além de suas implicações de pKa e potencial elétrico obtém-se uma visão 

mais geral do ciclo termodinâmico para o complexo de rutênio com ligante imidazol, 

podendo-se constatar por qual via poderá ocorrer o mecanismo catalítico, uma vez 

que sabemos qual grupo do complexo está com densidade e qual está oxidando. 

 



 
 

Bibliografia 

1. F. Neese. Comput. Mol. Sci. 2 (2012) 73–78. 

2. Pierloot, K. et al. Systematic ab Initio Study of the Ligand Field Spectra of 

Hexacyanometalate Complexes. 

3. Physical Chemistry (2ª. ed.), R. A. Alberty & R. J. Silbey. 

4. Chemcraft - graphical software for visualization of quantum chemistry 

computations. <https://www.chemcraftprog.com>, acesso em 25 de fevereiro de 

2021 

5. Pierloot, K. et al. Systematic ab Initio Study of the Ligand Field Spectra of 

Hexacyanometalate Complexes. 

6. Teodoro T. Q. Análise de fluxo de carga eletrônica em modos vibracionais. São 

Carlos, 2012. 


