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Introdução 
O íons lantanídeos no estado de oxidação 3+ 
podem apresentar propriedades luminescentes 
devido a transições eletrônicas 4f-4f. Estas 
transições eletrônicas se apresentam como bandas 
finas devido ao pequeno deslocamento Stokes 
promovido pelo efeito de blindagem dos elétrons 5s 
e 5p, mais externos. Desta forma a espectroscopia 
de lantanídeos é aproximadamente uma 
espectroscopia de caroço pois a participação dos 
orbitais 4f nas ligações químicas é extremamente 
baixa (≈5%). Neste trabalho, buscou-se estudar a 
influência da posição do átomo de cloro, em ligantes 
derivados do ácido benzoico, sob a covalência da 
ligação química Eu-O (ligante), investigada através 
da posição espectral da transição 5D0→

7F0, e sob as 
propriedades luminescentes em complexos 
contendo Eu3+. Para atingir o objetivo proposto 
foram escolhidos 5 ligantes: 2-clorobenzoato (2-
cba), 3-clorobenzoato (3-cba), 4-clorobenzoato (4-
cba), 2,6-diclorobenzoato (2,6-dcba) e 3,5-
diclorobenzoato (3,5-dcba).  

Resultados e Discussão 
Os complexos sintetizados apresentaram fórmula 
geral [Ln(L)3(H2O)x].(H2O)y, onde L = 2-cba, 3-cba, 
4-cba, 2,6-dcba ou 3,5-dcba e Ln Eu3+ ou Gd3+. A 
estequiometria dos complexos foi obtida por: 
titulação complexométrica com EDTA, análise 
elementar de carbono e de hidrogênio e análise 
termogravimétrica. Os possíveis modos de 
coordenação dos grupos carboxilato (monodentado, 
bidentado quelato e bidentado ponte) foram 
determinados utilizando espectroscopia de absorção 
vibracional na região do infravermelho, com o 
cálculo de Δν [νass(COO-) – νs(COO-)] dos ligantes 
complexados ao metal e comparados com o sal de 
sódio do respectivo ligante1. Os modos de 
coordenação variam em função do ligante sendo 
que existem algumas similaridades. Para os 
complexos contendo os ligantes 2-cba e 3-cba os 
modos de coordenação são: monodentado, 
bidentado ponte e bidentado quelato. Os complexos 
contendo o ligante 4-cba apresentam somente 
modo de coordenação bidentado ponte. Os 
complexos contendo o ligante 2,6-dcba apresentam 

modos de coordenação bidentado ponte e 
bidentado quelato e, os complexos contendo o 
ligante 3,5-dcba apresentam modos de 
coordenação monodentado e bidentado ponte. Os 
respectivos valores do estado tripleto para os 
ligantes 2-cba, 3-cba, 4-cba, 2,6-dcba e 3,5-dcba 
são: 26.082; 26.316; 25.616, 23.822 e 23169 cm-1. 
Estes valores foram obtidos através do espectro de 
fosforescência, do respectivo complexo análogo 
contendo o íon Gd3+, obtidos a 77 K com delay de 
0,5 ms. Os espectros de excitação dos complexos 
contendo íon Eu3+ apresentam bandas largas 
(correspondente a transições dos ligantes) e bandas 
estreitas (correspondentes a transições 
intraconfiguracionais f-f), sendo que em todos os 
casos as excitações via ligante são mais intensas. 
Os espectros de emissão apresentaram as 
transições 5D0 → 7FJ (J = 0; 1; 2; 3; e 4), sendo que 
há somente uma única linha para a transição 5D0 → 
7F0 o que indica que há pelo menos um sítio de 
simetria com ausência de centro de inversão. O 
baricentro desta mesma transição é proporcional a 
covalência da ligação Eu-O, sendo que quanto mais 
deslocada para menores energias, maior o grau de 
covalência da ligação química2. Para os complexos 
contendo os ligantes 2-cba, 3-cba, 4-cba, 2,6-dcba e 
3,5-dcba foram obtidos os valores: 17.282; 17.270; 
17.266; 17.276 e 17.261 cm-1, respectivamente.  

Conclusões 
Desta forma pode-se concluir que quanto mais 
próximo os átomos de cloro do grupo carboxilato 
menor é o grau de covalência. A proximidade dos 
átomos de cloro com relação ao grupo carboxilato 
diminui o grau de covalência pois o impedimento 
estérico gerado faz com que o anel aromático esteja 
em um plano perpendicular ao grupo carboxilato o 
que diminui a interação entre os mesmos refletindo 
em uma menor disponibilidade de elétrons para a 
ligação química. Esta conclusão é suportada pelo 
cálculo da geometria do estado fundamental obtida 
utilizando o método semi empírico Sparkle. 
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