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Introdução 

A obtenção de materiais mesoporos baseia-se na 

presença de arranjos supramoleculares de 

surfactantes para guiar a formação da 

mesoestrutura inorgânica a partir de precursores 

inorgânicos solubilizados no meio, sendo que a 

morfologia macroscópica e a orientação dos poros 

podem ser controladas na maioria dos casos. 

Materiais mesoporosos estruturados são excelentes 

matrizes para a incorporação de metais, íons 

lantanídeos, corantes e catalisadores, uma vez que 

apresentam estrutura e tamanho de poros 

controlados, alta área superficial, resistência e 

estabilidade mecânica, térmica e química. O objetivo 

deste trabalho engloba a preparação e 

caracterização de sílica mesoporosa com 

complexos de európio III luminescente. As amostras 

foram preparadas por duas rotas distintas, a 

primeira (A-1) o íon Eu
3+

 foi adicionado juntamente 

com os reagentes para a preparação da sílica 

mesoporosa e após o processo de calcinação 

incorporou-se o ligante 1,10–fenatrolina (phen). A 

segunda amostra (A-2) na sílica mesoporosa e após 

os processos de calcinação e ativação incorporou-

se o complexo [Eu(phen)3]Cl3. As amostras foram 

caracterizadas por difratometria de raios X e 

fotoluminescência.   

Resultados e Discussão 

A técnica de difração de raios X a baixo ângulo foi 

utilizada para investigar estas estruturas 

mesoporosas com dimensões da ordem de 2 a 10 

nm. Ambas as amostras apresentam estrutura 

mesoporosa com estrutura hexagonal 2D, grupo 

espacial p6mm. Comparando as amostras com SiO2 

padrão, observou-se que as amostras reduziram os 

valores de parâmetro de célula unitária a0 e 

espaçamento interplanar d100, essa redução indica 

que tanto o íon európio III quanto o complexo 

[Eu(phen)3]Cl3 estão encapsulados nas redes 

mesoporosas alterando os parâmetros de rede. A 

tabela 1 mostra os valores de parâmetros de rede 

das amostras. 

 

 

 

 

Tabela 1: Valores de parâmetros de rede das 

amostras sintetizadas. 

 

Amostra d100 (nm) a0 (nm) 
SiO2 padrão 3,19 3,68 
SiO2 – Eu 2,78 3,21 

SiO2 – Eu/ phen (A-1) 3,15 3,64 
SiO2 – Eu(phen)3 (A-2) 2,99 3,45 

 

Os espectros de excitação de ambas as amostras 

do íon Eu
3+

 com o ligante 1,10 – fenantrolina 

apresentaram intensas e largas bandas entre 250 e 

350 nm característica de transferência de carga 

(BTC) ligante-metal. Os espectros de emissão de 

ambas as amostras apresentaram as bandas 

características do íon európio. No entanto, para a 

amostra A-1 as bandas mostraram-se mais 

alargadas em relação à amostra A-2, isto se deve a 

presença de diferentes sítios de emissão na 

amostra A-1. Os tempos de vida de emissão do íon 

nas amostras mostraram isolamento do íon, 

indicando que na amostra A-1 o íon pode estar 

fazendo parte da rede com posterior complexação 

com o ligante. Na amostra A-2 o complexo foi 

mantido intacto no processo de incorporação. 

Conclusões 

Os resultados de DRX apontam para a formação da 

sílica mesoporosa com estrutura hexagonal 2D, 

grupo espacial p6mm. A fotoluminescência mostrou 

que o complexo pode ser formado ou incorporado 

nos mesoporos da sílica, abrindo caminha para 

aplicações como dispositivos luminescentes e 

marcadores biológicos. 
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