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Introdução 

A funcionalização de complexos luminescentes 

através da introdução de grupos funcionais visa sua 

aplicação em sistemas baseados em mudanças na 

luminescência em função da ligação do grupo 

funcional a uma espécie química de interesse. Por 

exemplo, a eventual coordenação de um grupo S–H 

a uma proteína ou a uma nanopartícula metálica 

pode ser monitorada através das variações na 

resposta luminescente do íon emissor de certo 

complexo. Neste sentido, este trabalho mostra a 

síntese e as propriedades fotoluminescentes de 

complexos funcionalizados com ligantes contendo 

grupos N–H e S–H. Três complexos aniônicos 

[Eu(tta)3(L)]
– 

foram obtidos pela substituição das 

moléculas de água do complexo [Eu(tta)3(H2O)2], 

onde L = acetoacetanilida (aaa
–
), mercaptobenzoato 

(mba
–
), p-mercaptopropionato (mpa

–
). As sínteses 

dos complexos TMA[Eu(tta)3(L)] foram realizadas 

através da dissolução do complexo precursor 

[Eu(tta)3(H2O)2], de TMA, dos ligantes e de NaOH 

em etanol à quente. As soluções obtidas foram 

resfriadas a 0 °C e em seguida filtradas. 

Resultados e Discussão 

Os difratogramas de raios X de pó dos complexos 

funcionalizados TMA[Eu(tta)3(L)] indicam a formação 

de uma série isomórfica. As curvas 

termogravimétricas (TG) dos complexos não 

apresentam evento de perda de massa que possa 

ser atribuído à presença de moléculas de água nos 

complexos, como no caso da curva TG do complexo 

precursor. Os espectros vibracionais na região do 

infravermelho dos complexos funcionalizados 

apresentam as bandas atribuídas tanto ao ligante 

tta
–
, presente no complexo precursor, quanto aos 

ligantes (L
–
) específicos de cada complexo formado. 

Os espectros de emissão (λex = 380 nm) dos 

complexos funcionalizados apresentam as bandas 

de emissão 
5
D0→

7
F0-4 características do íon Eu(III), 

e não exibem banda de emissão oriunda dos 

estados excitados do ligante. Em comparação com 

o espectro de emissão do complexo precursor 

[Eu(tta)3(H2O)2], as bandas de emissão dos 

complexos funcionalizados TMA[Eu(tta)3(mpa)] 

apresentam menor número de desdobramentos 

devido à simetria mais alta ao redor do íon Eu(III). 

Através dos desdobramentos das bandas de 

emissão 
5
D0→

7
F0-4 do íon Eu(III) nos espectros dos 

complexos TMA[Eu(tta)3(L)], foi possível inferir que o 

grupo pontual  do íon emissor aproxima-se de D4. O 

tempo de vida da emissão do nível 
5
D0 do íon Eu(III) 

nos complexos TMA[Eu(tta)3(L)] medidos a 77 K e a 

300 K apresentam valores entre 1,13 e 1,23 ms, 

enquanto que o valor obtido a partir do complexo 

precursor [Eu(tta)3(H2O)2] nas mesmas condições é 

de 0,22 ms. O aumento no valor do tempo de vida 

dos complexos funcionalizados é reflexo da 

acentuada diminuição do coeficiente de emissão 

não-radiativo (Anrad) em comparação com o 

complexo [Eu(tta)3(H2O)2], levando a um aumento 

da eficiência quântica de 27% do complexo 

[Eu(tta)3(H2O)2] para até 56% no caso do complexo 

TMA[Eu(tta)3(aaa)]. A mesma tendência é 

observada para o rendimento quântico absoluto, que 

aumenta de 23% do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] para 

35% do complexo TMA[Eu(tta)3(mba)]. O parâmetro 

de intensidade Ω2 dos complexos TMA[Eu(tta)3(L)] 

apresentaram valores entre 7,2 e 9,5.10
-20

 cm
2
, 

enquanto que no complexo precursor 

[Eu(tta)3(H2O)2] o valor observado é de 34,9.10
-20

 

cm
2
. A diminuição do valor de Ω2 pode ser atribuído 

ao aumento da simetria ao redor do íon Eu(III) nos 

complexos funcionalizados TMA[Eu(tta)3(L)]. Os 

valores de polarizabilidade (α) e de fator de carga (g) 

dos átomos coordenados ao íon Eu(III) tanto no 

complexo precursor [Eu(tta)3(H2O)2] quanto nos 

complexos funcionalizados TMA[Eu(tta)3(L)] foram 

determinados. Os valores indicam que os átomos de 

oxigênio dos ligantes tta
–
 apresentam maior 

polarizabilidade do que os átomos de oxigênio dos 

ligantes funcionalizados. 

Conclusões 

Apesar do íon Eu(III) se encontrar em uma simetria 
mais alta, os complexos funcionalizados 
TMA[Eu(tta)3(L)] mostraram maiores valores de 
eficiência e rendimento quânticos absolutos do que 
o complexo precursor [Eu(tta)3(H2O)2] graças à 
substituição da molécula de água por ligantes que, 
além de não suprimirem a luminescência do íon 
Eu(III), podem transferir a energia ao íon emissor. 
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