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Introdução 
Atualmente os estudos envolvendo os íons 

lantanídeos vêm se destacando na literatura, 
especialmente devido as suas importantes 
propriedades de luminescência. Como esses íons 
não possuem absortividades molares altas utilizam-
se geralmente ligantes que absorve luz e transfere 
energia para o íon lantanídeo que, por sua vez, 
emite sua luminescência

1
. Diante disso, o presente 

trabalho abrange a síntese, caracterização, estudos 
das propriedades luminescentes de sistemas 
contendo complexos de íons lantanídeos trivalentes 
(Ln

3+
)  com  ligantes  derivados  de  β-dicetonas  e 

N-heteroaromáticos. 

Resultados e Discussão 
Os ligantes 1a e 1b foram sintetizados seguindo o 

procedimento descrito por Sanders
2
 com algumas 

alterações, essa síntese apresenta a vantagem da 
β-dicetona ser obtida em uma única etapa. Após as 
etapas de extração e purificação em coluna 
cromatográfica, os compostos 1a e 1b foram obtidos 
com rendimentos de 37% e 14%. (Esquema 1) 
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Esquema 1. Síntese dos ligantes 1a e 1b. 
 

Realizou-se a síntese dos compostos 2a e 2b em 
duas etapas. Na primeira etapa obteve-se o éster 
com um rendimento de 80%. Na segunda etapa, as 
β-dicetonas foram preparadas, utilizando o sódio 
metálico como base, seguindo a metodologia 
descrita na literatura para condensação de Claisen-
Schmidt

3
, obtendo-se um rendimento de 45% e 50% 

para 2a e 2b, respectivamente. 
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Esquema 1. Representação geral da síntese dos 
ligantes 2a e 2b. 

 

Iniciou-se a síntese dos complexos hidratados de 
Eu

3+
 e Gd

3+
 com o ligante 2b. A síntese foi realizada 

a partir da β-dicetona e dos sais LnCl3.6H2O (Ln = 
Eu e Gd), na proporção ligante-metal de 3:1. 
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Nos espectros de emissão e excitação do 
complexo 3a notou-se a presença de bandas 
referentes à fluorescência e fosforescência do 
ligante 2b. Analisando-se os espectros de 
luminescência do complexo 3b, pode-se avaliar a 
capacidade do ligante 2b em doar energia para os 
íons lantanídeos, atuando como uma “antena” muito 
eficiente. (Figura 1) 
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Figura 1. (a) Espectros de excitação e emissão do 
complexo de Eu

3+
 com o ligante 2b, 77 K, no estado 

sólido. (b) Espectros de excitação e emissão do 
complexo de Gd

3+
 com o ligante 2b, 77 K, no estado 

sólido. 
 

Através da análise dos parâmetros dos dados de 
luminescência do complexo 3a, concluiu-se que o 
composto apresentou uma baixa eficiência quântica 
(17%). (Tabela 2). Realizamos ainda a tentativa de 
complexação dos ligantes 1a e 1b e 2a, entretanto 
não observamos a formação de compostos 
luminescentes. 
 

Tabela 2. Parâmetros de intensidade experimentais 
do estado emissor 

5
D0 do complexo sintetizado 

Complexo Arad Anrad Atotal η Ω2 Ω4 

3a 1867 8840 10710 17 56,4 8,2 

* Ω2 e Ω4 (10
-20

 cm
2
). Arad e Anrad (s

-1
). η (%). 

 

Conclusões 
 

Foram obtidos quatro ligantes bifuncionais visando a 
aplicação na síntese de complexos de íons 
lantanídeos. Os estudos já realizados permitiram 
perceber que o ligante 2b, transfere energia para o 
centro metálico, conforme observado nos complexos 
3a e 3b. A continuidade da síntese dos complexos 
com demais ligantes, assim como o aumento da 
intensidade de luminescência do complexo 3a estão 
em desenvolvimento em nosso laboratório. 
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