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Introdução 

A indometacina é um anti-inflamatório não 

esteroide, sendo utilizado para aliviar dores, febre e 

inflamações.
1
 Diversos complexos com metais de 

transição já foram estudados,
1-2

 todavia, apenas um 

trabalho foi reportado envolvendo complexos de 

indometacina com lantanídeos.
3
 O presente trabalho 

consiste na síntese, caracterização e estudo das 

propriedades fotoluminescentes de complexos de 

Eu
3+

 e Gd
3+

 com indometacina(INDO) e os ligantes 

heteroaromáticos bipiridina e fenantrolina (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fórmula estrutural dos ligantes. 

Resultados e Discussões 

Os complexos hidratados de fórmula geral 

Ln(INDO)3(H2O)3 (Tabela 1), Ln = Eu
3+

 e Gd
3+

, 

foram sintetizados a partir das reações entre as 

soluções aquosas do ligante INDO e dos cloretos de 

Ln
3+

, na razão molar INDO:Ln
3+

 igual a 3:1. Os 

complexos Eu(INDO)3(L)(H2O) (Tabela 1), L = phen 

ou bipy, foram sintetizados a partir da reação entre 

as soluções equimolares dos respectivos complexos 

hidratados e dos ligantes heteroaromáticos (phen ou 

bipy), em solução de acetato de etila. 

Tabela 1. Porcentagens da análise elementar de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio dos complexos. 
Fórmulas dos 

Complexos 

%C 
Teo 

%C 
Exp 

%H 
Teo 

%H 
Exp 

%N 
Teo 

%N 
Exp 

Eu(INDO)3(H2O)3 53,64 53,46 4,03 4,17 3,29 3,17 
Eu(INDO)3(bipy)(H2O) 57,62 57,76 3,97 3,84 5,01 5,07 
Eu(INDO)3(phen)(H2O) 58,34 58,73 3,90 3,98 4,93 5,55 
Gd(INDO)3(H2O)3 53,42 53,49 4,01 4,15 3,28 3,35 

Os espectros de infravermelho mostram que 

ocorre um deslocamento de 1691 cm
-1

 (ligante livre) 

para aproximadamente 1600 cm
-1

 (complexos), 

indicando que o ligante INDO coordena-se aos íons 

Ln
3+

 através do grupo carboxilato. 

Os espectros de emissão dos complexos de 

Eu
3+

 demonstram perfis semelhantes, tanto a 

temperatura ambiente quanto de nitrogênio líquido, 

sendo este último com maior resolução (Figura 2). 

A intensidade da luminescência dos complexos 

aumenta consideravelmente quando as moléculas 

de água são substituídas pelos ligantes bipy ou 

phen, evidenciando a diminuição da supressão da 

luminescência pelos osciladores O–H. O aumento 

nos valores de tempo de vida ( ) do nível emissor 
5
D0 reforça a substituição de moléculas de água no 

complexo Eu(INDO)3(H2O)3 (  = 0,31 ms) pelos 

ligantes bipy e phen, Eu(INDO)3(bipy)(H2O) (  = 1,69 

ms) e Eu(INDO)3(phen)(H2O) (  = 1,32 ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros de emissão dos complexos de 

európio, no estado sólido, registrados a 77 K, com 

excitação em 350 nm. 

Conclusões 

Com base nos resultados experimentais, 

podemos concluir que: (1) a coordenação do ligante 

INDO ao íon Ln
3+

 ocorre pelo grupo carboxilato; (2) 

e os compostos obtidos exibem alta intensidade de 

luminescência, servindo como modelo para a 

interação de íons Ln
3+

 com fármacos. 
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