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Obtenção de filmes luminescentes do novo complexo Eu(BTFA)3.2CL 

(CL =Carbonato de Lodenafila) suportado em matriz de PMMA. 
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Introdução 

O presente trabalho concentra-se na síntese de 

filmes  luminescentes em matriz polimérica dopada 

com complexo do tipo Ln
3+
(β-dicetona)3.2CL ,com: 

Ln
3+

= Eu ,β-dicetona = HBTFA= 4,4,4-trifluoro-1-

fenil-1,3-butadiona e o pró-fármaco carbonato de 

lodenafila (CL), droga usada no tratamento de 

disfunção erétil (figura 1). O polímero escolhido para 

este trabalho, o PMMA (polimetilmetacrilato), atua 

como matriz de imobilização do complexo conforme 

a interação química. A β-dicetona e o CL atuam 

como antenas que sensibilizam e intensificam a 

emissão monocromática oriundas das transições 4f-

4f, característica do íon európio,Eu
3+

[1].  

 

 

 

 

 
Figura 1. Carbonato de lodenafila 

Resultados e Discussão 

Para o preparo de filmes luminescentes em PPMA 
usou-se dois métodos. No método 1, dissolveu-se o 
PMMA e o complexo Eu(BTFA)3.2CL em acetona, 
misturados homogeneamente. A solução é aplicada 
sobre um substrato de vidro, esta técnica foi 
eficiente para a formação de filmes luminescentes 
transparentes, entretanto, há formação de 
rugosidades nas periferias da área aplicada e a 
técnica não possui alta reprodutibilidade. Por 
vaporização, método 2, o filme mostrou-se uniforme 
e apresentou maior área de aplicação do que por 
gotejamento todavia, a rugosidade, apesar de 
menor, se estendeu por todo o filme. Uma 
particularidade desta técnica é a formação inicial do 
filme sendo bastante rugosa, a ponto de torná-lo 
opaco. O filme sob-radiação UV apresenta forte 
emissão (figura 2) o que aponta para o investimento 
em estudos de luminescência envolvendo matrizes 
poliméricas coordenadas a íons terras raras, uma 
vez que os sistemas a base destes íons podem 
cobrir uma faixa espectral do ultravioleta até o 
infravermelho (devido às transições intra-atômicas 
características do íon central de terra-rara). Os 
espectros de absorção do filme na região do 
ultravioleta/visível apresentam uma banda com 

máximo de absorção em 320 nm, que corresponde 
à absorção do ligante evidenciando a presença do 
complexo. A interação do complexo com a matriz 
polimérica foi elucidada através da aquisição de 
espectros de emissão obtidos na faixa de 500-
720nm, com o monitoramento da excitação em torno 
de 366nm revelando 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. Sistema Eu(BTFA)3.2CL sem excitação 

UV e sob excitação UV, respectivamente. 

Conclusões 

O presente ensaio aponta para alternativas de novas 

combinações envolvendo matrizes poliméricas e 

complexos luminescentes a base de pró-fármacos 

(CL) para fabricação de OLEDs, com 

aproveitamento da emissão dos estados tripletos 

dos seus ligantes, ou seja, a possibilidade da 

arquitetura de dispositivos fosforescentes baratos, o 

que possibilitaria maior competitividade em relação 

a materiais similares disponíveis no mercado, e com 

melhor custo-benefício, uma vez que o método 2 de 

obtenção dos referidos filmes gerou material com 

maior reprodutibilidade e uniformidade. 
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