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Síntese de um novo material luminescente do tipo Eu3+-β-dicetonato-
amoxicilina com perfil de dispositivo molecular conversor de luz. 
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Introdução 

Como os Ln
3+

 são oxifílicos [1], a maioria dos 
ligantes utilizados em complexos contém pelo 
menos um átomo de oxigênio disponível para 

coordenação aos referidos metais. Com base nesta 
característica o presente trabalho concentra-se na 
síntese e estudo fotoluminescente de um novo 
material envolvendo a combinação de um precursor 
do tipo, Eu(BTFA)3.2H2O (HBTFA=4,4,4-trifluor-1-
fenil-1,3-butanodiona), que tem a molécula de água 
substituída pelo  ligante amoxicilina (AMX-figura 1), 
produzindo material luminescente, 
Eu(BTFA)3.2AMX. A intensidade da luminescência 
do novo material permitiu estudos envolvendo a 
estrutura dos níveis de energia e intensidade das 
transições [2], fornecendo informações sobre 
microssimetria em torno do íon metálico, pureza do 
composto e se o composto apresenta mais de um 
sítio de simetria.       

 
Figura 1: Ligante amoxicilina (AMX)       

Resultados e Discussão 

A análise dos dados de titulação complexiométrica 

de Ln
3+

 aponta o seguinte resultado:%Eu
3+

= 

9.26(teo.) /9,04(exp.), %C= 48,63(teo.) /48.46(exp.) 

e %H= 3,88(teo.) /3.74(exp.) com a estequiometria 

estabelecida conforme arranjo, Eu(BTFA)3.2AMX. O 

novo composto  apresenta forte emissão no visível 

(figura 2), apresenta-se na forma de pó amarelo e é 

solúvel em: clorofórmio, dimetilsulfóxido e 

acetonitrila. O espectro de emissão obtido a 298K 

na faixa de 500-720nm, com o monitoramento da 

excitação em 366nm (figura 3) mostra bandas 

correspondentes às transições do estado excitado 
5
D0 para o fundamental 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 3 e 4). A 

amostra apresenta a emissão,
 5

D0
7
F0, indicando 

que o centro metálico pode possuir uma simetria 

Cnv, Cn, ou Cs. A única linha de emissão na 

transição 
5
D0→

7
F0 em torno de 580 nm pode ser 

atribuída à existência de um único sítio de simetria 

em torno do íon Eu
3+

,
 
além de indicar o alto grau de 

pureza do novo material.  

 

 
 
     Figura 2: Emissão de Eu(BTFA)3.2AMX 

 
 Figura 3: Emissão típica de Eu(BTFA)3.2AMX,    
sob excitação UV  

 
A característica proeminente notada no espectro de 
emissão é a alta intensidade da transição 

5
D0

7
F2, 

em torno de 612nm (a maior intensidade da 
transição 

5
D0

7
F2 em relação à 

5
D0

7
F1, em torno 

de 590 mm, indica a ausência de centro de 
simetria). 

Conclusões 

O destaque do novo material sintetizado é a intensa 

emissão, caracterizada pela transição 
5
D0

7
F2 

(transição hipersensível), em torno de 612nm o que 
nos fornece informações acerca da primeira esfera 
de coordenação e da dependência direta da alta 
qualidade das cores em displays (como por 
exemplo, em aparelhos de TV). Assim sendo, os 
dados iniciais apontam para produção de novos 
materiais a partir de ligantes de baixo custo, com 
foco na produção dos chamados dispositivos 
moleculares conversores de luz. 
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