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Introdução 

       Complexos de íons lantanídeos trivalentes 

(Ln
3+

) contendo ligantes β-dicetonas têm sido alvos 

de inúmeros estudos devido às suas propriedades 

luminescentes. Estas propriedades são 

influenciadas por vários fatores, dentre eles 

destacam-se as energias dos estados tripletos dos 

ligantes dicetonatos e a simetria pontual do íon Ln
3+

 

no complexo. As energias dos estados dos ligantes 

dicetonatos podem variar significativamente com a 

natureza dos grupos substituintes e com mudanças 

estruturais nos ligantes causadas por impedimentos 

estéreos.
1
 Este trabalho relata a síntese e estudos 

estruturais dos complexos Tb(DBM)(HMPA)2(NO3)2 

e Tb(DBM)3(HMPA) utilizando os ligantes 

dibenzoilmetanato (HDBM) e hexametilfosforamida 

(HMPA). 

Resultados e Discussão 

        O complexo mono-dicetonato, 

[Tb(DBM)(HMPA)2(NO3)2], foi obtido através da 

reação direta entre as soluções etanólicas de 

HDBM, HMPA e Tb(NO3)3.5H2O na razão molar de 

1:1:2 (Tb:HDBM:HMPA). Por outro lado, o complexo 

Tb(DBM)3(HMPA) foi sintetizado utilizando o sal 

TbCl3.6H2O e a razão molar 1:3:1 

(Tb:HDBM:HMPA). As misturas resultantes 

permaneceram em repouso até a evaporação do 

solvente, obtendo-se monocristais que foram 

lavados com etanol e secos sob pressão reduzida.  

      As estruturas dos compostos foram resolvidas 

por difratometria de raios-X (Figura 1). O complexo 

mono-dicetonato apresenta número de coordenação 

8, enquanto o complexo tris-dicetonato apresenta 

número de coordenação 7. No composto tris-

dicetonato, os ligantes DBM apresentam uma torção 

dos anéis substituintes e distâncias de ligação Tb-

ODBM maiores do que no mono-dicetonato. Isso 

ocorre devido ao maior impedimento estéreo 

provocado pelos três ligantes DBM e HMPA na 

primeira esfera de coordenação do íon Ln
3+

. 

 
 A estrutura do complexo tris-dicetonato 
(Figura 1b) também exibe uma grande desordem 
dos grupos metilas do ligante HMPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estruturas dos complexos (a) 
Tb(DBM)(HMPA)2(NO3)2 e (b) Tb(DBM)3(HMPA) obtidas 
por difração de raios-X. 

 É importante ressaltar que no complexo 

Tb(DBM)(HMPA)2(NO3)2 a energia do estado tripleto 

do DBM é suficientemente alta para permitir uma 

transferência de energia intramolecular eficiente 

para o íon Tb
3+

, consequentemente, este complexo 

exibe alta intensidade de luminescência sob luz UV. 

O mesmo não ocorre no complexo 

Tb(DBM)3(HMPA), em que a energia do estado 

tripleto do DBM encontra-se em ~.  Estas diferenças 

nas propriedades luminescentes dos complexos 

estão provavelmente associadas às torções 

observadas nos grupos fenilas do ligante DBM. 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram que as 

propriedades espectroscópicas dos compostos 

estudados podem ser correlacionadas com as 

propriedades estruturais, indicando que é possível 

obter compostos com diferentes propriedades 

luminescentes apresentando os mesmos ligantes 

doadores de energia. 
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