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Introdução	
	
	 A	 reação	 de	 redução	 do	 CO2	 para	 geração	 de	 combustíveis	 como	 metanol	 e	

metano	 tem	 sido	 considerada	 uma	 rota	 promissora	 para	 produção	 sustentável	 de	

energia	com	baixo	impacto	ambiental.	Neste	processo,	água,	CO2	e	luz	solar	combinam-

se	para	 formar	O2	 e	 combustíveis	na	presença	de	um	catalisador,	 de	 forma	análoga	 à	

fotossíntese	natural,	realizada	por	plantas	e	algas.	

Este	 conceito	 aparentemente	 simples,	 no	 entanto,	 encobre	 diversos	 desafios	

científicos	 que	 precisam	 ser	 superados	 para	 que	 uma	 tecnologia	 de	 larga	 escala	 seja	

desenvolvida.	 Um	 dos	 grandes	 limitantes	 é	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 catalisador	

eficiente,	 estável	 e	 de	 custo	 reduzido,	 que	 torne	 o	 processo	 economicamente	 viável.	

Apesar	da	pesquisa	intensa	nos	últimos	anos,	o	design	racional	de	novos	catalisadores	

para	 este	processo	é	 ainda	 limitado	pela	 falta	de	 conhecimento	a	nível	molecular	dos	

mecanismos	 de	 reação	 e	 da	 estrutura	 atômica	 e	 eletrônica	 dos	 sítios	 ativos	 dos	

catalisadores	[1].	

	 	

Figura	1.	Complexos	moleculares	de	Ru	utilzados	como	catalisadores	para	redução	de	
CO2		

Neste	projeto,	propõe-se	a	caracterização	de	catalisadores-modelo	baseados	em	

complexos	 supramoleculares	 de	 Ru	 (figura	 1)	 por	 técnicas	 de	 espectroscopia	 de	

fotoelétrons	 e	 absorção	de	 raios-X.	Os	 complexos	de	 rutênio	do	 tipo	Ru(II)-polipiridil	
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estão	 entre	 os	 mais	 promissores	 catalisadores	 moleculares	 para	 a	 redução	 de	 CO2	

devido	 às	 suas	 propriedades	 fotoeletroquímicas	 únicas,	 relacionadas	 a	 transições	

eletrônicas	 do	 tipo	 metal-ligante	 que	 podem	 ser	 controladas	 por	 modificações	 em	

grupos	 funcionais	 substituintes	 [2].	 	 Além	 do	 controle	 estrutural	 apurado,	 os	

catalisadores	moleculares	depositados	em	substratos	são	 totalmente	compatíveis	com	

diversas	 técnicas	 de	 caracterização	 avançadas	 que	 permitem	 estudar	 de	 forma	

detalhada	a	estrutura	atômica	e	eletrônica	do	catalisador	antes	e	depois	do	contato	com	

gases	[3].	

	 		
Objetivos	

-	Preparação	e	caracterização	de	filmes	moleculares	de	complexos	de	Ru	com	controle	

de	espessura	sobre	substratos	planares	de	Si	e	Au.	

-	 Caracterização	 das	modificações	 estruturais	 e	 eletrônicas	 causadas	 nos	 sítios	 ativos	

dos	catalisadores	após	a	exposição	a	ambientes	de	reação	utilizados	na	redução	de	CO2.	

	

Metodologia	

Dois	diferentes	complexos	de	Ru	foram	sintetizados	pelo	grupo	do	Prof.	Dr.	Koiti	

Araki	do	Insitituto	de	Química	da	USP.	As	amostras	serão	depositadas	em	substratos	de	

Si	 e	 Au	 na	 forma	 de	 filmes	 finos	 multi-camadas	 por	 técnicas	 de	 spin	 coating	 e	 drop	

casting	e	evaporação	molecular.	

A	 espessura	 e	 composição	 química	 dos	 filmes	 serão	 caracterizadas	 por	

elipsometria	 e	 espectrosocopia	 Raman	 para	 otimização	 do	 processo	 de	 deposição	

controlada	 (quantidade,	 tipo	 de	 substrato,	 contaminação).	 Após	 otimização	 da	

deposição,	 as	 amostras	 serão	 caracterizadas	 por	 XPS	 (do	 inglês	 X-ray	 Photoeletron	

Spectroscopy)	 utilizando	 uma	 fonte	 de	 raios-X	 convencional	 e	 eventualmente	 XANES	

(do	inglês	X-ray	Near	Edge	Absorption	Spectroscopy)	na	linha	de	luz	PGM	do	LNLS.	

As	amostras	serão	então	expostas	a	misturas	de	gases	utilizados	na	produção	de	

combustíveis	solares	e	as	modificações	estruturais	e	eletrônicas	dos	catalisadores	serão	

caracterizadas	pelas	técnicas	previamente	descritas.		

Os	 espectros	 obtidos	 serão	 comparados	 com	 cálculos	 teóricos	 realizados	 pelo	

grupo	de	Moyses	Araújo	da	Universidade	de	Uppsalla	(Suécia)	[3].	
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Aprendizado	da	bolsista	

Além	do	envolvimento	com	a	pesquisa	em	catálise	e	produção	de	energia,	a	aluna	

terá	 contato	 com	 diversas	 técnicas	 de	 caracterização	 de	 materiais	 amplamente	

utilizadas	em	diferentes	áreas	da	física	e	química.	Além	disso,	será	parte	de	um	grupo	

multidisciplinar	 de	 pesquisa	 em	 materiais	 funcionais	 que	 inclui,	 materiais	

nanoestruturados,	magnetismo,	supercondutividade	e	terá	a	oportunidade	de	participar	

de	experimentos	utilizando	a	fonte	de	luz	síncrotron	do	LNLS.	
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