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Introdução 

A eletroluminescência é a propriedade requerida por 

moléculas orgânicas que são utilizadas na 

construção de OLEDs (LEDs orgânicos). Por razões 

estatísticas, compostos fosforescentes chegam a 

ser 4 vezes mais eficientes do que compostos 

fluorescentes. Moléculas orgânicas que apresentam 

baixa eficiência quântica de emissão fosforescente 

podem aumentar esta eficiência pela relaxação da 

regra de seleção de spin através do acoplamento 

spin-orbital provocado pela presença de um metal 

de alta massa atômica, como o irídio. Dentre as 

moléculas mais estudadas se encontram as β-

dicetonas. Neste trabalho iremos utilizar a técnica de 

espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho (IV) para investigar a coordenação de 

diferentes moléculas β-dicetonas ao íon Ir
3+

. 

Resultados e Discussão 

Com base na literatura
1,2,3

 foram sintetizados os 

seguintes complexos: Ir(ppy)2(acac), Ir(ppy)2(dbm), e 

[Ir(ppy)2]2(µ-tae), onde: acac = acetilacetona; dbm = 

dibenzoilmetano; ppy = 2-fenilpiridina; tae = 1,1,4,4 – 

tetraacetiletano. Estes foram caracterizados por IV, 

espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta-visível (UV-Vis) e espectroscopia de 

fotoluminescência (EF). O complexo        

[Ir(ppy)2]2(µ-tae) apresenta uma coordenação do 

ligante tae em ponte a dois centros metálicos de 

irídio através de grupos β-dicetonatos (Figura 1). 

Selecionamos este complexo para exemplificar a  

caracterização por IV. Dentre alguns deslocamentos 

observados, pode-se destacar as bandas com 

máximo em 678 cm
-1

, 540 cm
-1

 e 482 cm
-1

, 

referentes a deformação do anel formado pelo 

equilíbrio ceto-enólico do tae; essas bandas não são 

observadas no espectro do complexo (Figura 1). O 

estiramento das ligações do grupo C=C-C=O é 

observado em 1598 cm
-1

 para o ligante tae livre e 

desloca de 29 cm
-1

 para menor energia devido ao 

enfraquecimento da ligação da ligação C=O quando 

ocorre a coordenação. A forma enólica do ligante 

livre é suprimida pela coordenação, o que é 

evidenciado pelo desaparecimento da banda em 

2568 cm
-1

, referente ao estiramento do grupo OH. 

Nas mono-β-dicetonas estudadas, acac e dbm, 

também é possível notar o desaparecimento da 

banda referente à formação do anel do equilíbrio 

ceto-enólico.  
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Figura 1. Espectro IV do ligante tae livre e do 

complexo [Ir(ppy)2]2(µ-tae), região em destaque de 

1000 cm
-1

 a 400 cm
-1

. 
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Figura 2. Espectro de fotoluminescência obtido para 

o complexo [Ir(ppy)2]2(µ-tae). 
 
Todos os complexos estudados apresentam 
absortividade molar da ordem de 10

5-6
 no máximo 

de absorção e emissão de fótons na região do verde 
e vermelho do espectro eletromagnético, como o 
complexo [Ir(ppy)2]2(µ-tae) apresentado na Figura 2. 

Conclusões 

A análise por IV, mostrou que é possível caracterizar 
a complexação de ligantes β-dicetonatos bi e 
tetradentados ao íon irídio(III). A análise por EF, 
revelou uma banda larga e intensa de emissão 
variando de 470-660 nm, com máximo em 523 nm. 
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