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Introdução 

Compostos de coordenação contendo íons 

lantanídeos têm sido amplamente estudados na 

literatura e grande parte destes estudos são devido 

as suas propriedades espectroscópicas 

provenientes das transições f→f. Tais propriedades 

permitem o uso dos complexos em várias 

aplicações tais como marcadores biológicos, 

sensores, OLEDs, entre outros. A mistura de 

diferentes íons lantanídeos em uma matriz pode 

levar a luminescência em diversas regiões do 

espectro eletromagnético, além da possibilidade de 

transferência de energia entre os centros ópticos. 

Neste trabalho o polidimetilsiloxano com grupos Si-H 

terminais (pdms), utilizado como uma matriz 

orgânica-inorgânica, foi funcionalizado com 

alildifenilfosfinóxido (adppo) através da reação de 

hidrossililação e os complexos [Tb(3,5-dcba)3].H2O e 

[Eu(tta)3(H2O)2] foram adicionados na proporção 

0,5:0,1 mol% em relação ao grupo Si-H do polímero, 

respectivamente. O complexo [Eu(tta)3(H2O)2] foi 

sintetizado a partir do procedimento encontrado na 

literatura, enquanto para a síntese do complexo 

[Tb(3,5-dcba)3].H2O o ácido 3,5-diclorobenzóico foi 

desprotonado por NaOH e adicionado a uma 

solução aquosa de TbCl3 na proporção 3:1. A 

proporção pdms-adppo:[Eu(tta)3(H2O)2] e pdms-

adppo:[Tb(3,5-dcba)3].H2O foi de 2:1 e 1:1, 

respectivamente. Após a reação entre o pdms-

adppo e os complexos, foi efetuada a reticulação 

com tetravinilsilano na proporção Si-H:vinil de 1:1 

catalisada com catalisador de Pt. 

Resultados e Discussão 

Os complexos foram caracterizados por FT-IR 

sendo possível verificar a complexação dos ligantes 

3,5 diclorobenzoato e 2-tenoiltrifluoroacetonato aos 

íons Tb(III) e Eu(III), respectivamente. Os resultados 

de análise elementar de C e de H indicam a 

estequiometria [Eu(tta)3(H2O)2] e [Tb(3,5-dcba)3]H2O 

e a análise complexiométrica corrobora a proporção 

metal:ligante 3:1. A funcionalização do pdms foi 

verificada através da espectroscopia Raman, pela 

diminuição da intensidade das bandas atribuídas 

aos grupos Si-H e vinil do pdms e do adppo, 

respectivamente. O espectro FT-IR da membrana 

apresenta bandas atribuídas aos estiramentos C-H e 

Si-O referentes, respectivamente, ao grupo CH3 e a 

cadeia esquelética Si-O-Si do polímero pdms. Os 

espectros de emissão (exc =276 ou 390 nm) da 

membrana em temperatura ambiente, mostram as 

transições intraconfiguracionais 
5
D4→

7
Fj e 

5
D0→

7
Fj 

dos íons Tb(III) e Eu(III) respectivamente, sendo as 

últimas com intensidade predominante sobre as 

primeiras, denotando a cor vermelha a membrana 

sob excitação em ambos os comprimentos de onda. 

No espectro de excitação obtido monitorando-se a 

transição 
5
D0→

7
F4 a temperatura ambiente, duas 

bandas de intensidade semelhantes são observadas 

em torno de 276 e 390 nm atribuídas às transições 

eletrônicas dos ligantes 3,5-diclorobenzoato e 2-

tenoiltrifluoroacetonato, respectivamente. Este 

resultado indica transferência de energia do 

complexo [Tb(3,5-dcba)3(adppo)] para o complexo 

[Eu(tta)3(adppo)2]. No espectro de excitação a 77 K 

há predomínio da banda em 276 nm em relação á 

banda em 390 nm. Os perfis espectrais verificados 

nos espectros de emissão a 77 K utilizando-se tanto 

excitação em 276 como em 390 nm são similares. 

Porém a relação de intensidade das transições 
5
D4→

7
FJ e 

5
D0→

7
FJ dos íons Tb(III) e Eu(III), 

respectivamente é invertida tanto com excitação em 

276 como em 390 nm. Isto indica que a 77 K a 

transferência de energia é mútua entre os dois 

complexos, levando a membrana ter uma coloração 

amarelada sob excitação em ambos os 

comprimentos de onda. 

Conclusões 

Foi possível funcionalizar o polidimetilsiloxano e 
ancorar os complexos covalentemente no polímero 
funcionalizado. A transferência de energia entre os 
complexos se dá em temperatura ambiente e em 77 
K de modos distintos e é possível a modulação da 
cor de emissão em função da temperatura, 
indicando um potencial sensor óptico de 
temperatura. 
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