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Introdução 

Complexos de irídio tem atraído enormemente a 
atenção dos pesquisadores e da indústria devido a 
suas excelentes propriedades óticas para uso em 
OLEDs de alto desempenho

[1]
. Diferentes ligantes e 

mais recentemente complexos multicentrados de 
irídio têm ganho interesse devido a propriedades 
como aumento de eficiência quântica e ajuste das 
cores de emissão. Assim, neste trabalho 
escolhemos um complexo já bem estudado de irídio 
o Ir(ppy)2(acac) [A] e um análogo bicentrado, o 
[Ir(ppy)2]2(µ-tae) [B] onde acac = acetilacetona, ppy 
= 2 – fenilpiridina e tae = 1,1,4,4-tetraacetiletano 
para investigar suas propriedade de emissão. Os 
complexos foram sintetizados a partir de 
adaptações da literatura 

[2,3]
. 

Resultados e Discussão 

Os complexos sintetizados foram caracterizados por 
espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho (IV), ressonância nuclear magnética, 
espectroscopia de fotoluminescência (EF) e cor 
CIE. Para o complexo [A] o espectro de excitação 
apresentou uma banda larga e intensa variando de 
220 nm a 330 nm com um máximo em 260 nm, e 
um máximo em 450 nm representando a 
transferência de carga metal ligante através do 
estado tripleto (

3
TCML), o estado tripleto é populado 

através do cruzamento intersistema (CIS)
[4]

 e o 
espectro de emissão mostra uma banda larga e 
intensa com máximo em 520 nm que é atribuída a 
uma transição do estado 

3
TCML. 
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Figura 1: Espectro de luminescência obtido para o 
complexo Ir(ppy)2(acac). 
 

A análise dos espectros de EF do complexo [B], 
revelou uma banda larga e intensa de excitação, 
variando de 225 nm a 325 nm com máximo em 259 
nm, na região do ultravioleta. E também uma banda 
larga e intensa de emissão que varia de 470 nm a 
660 nm com um máximo em 520 nm na região do 
verde. Esta banda de emissão é atribuída a uma 
transição de transferência de carga metal-ligante 
tripleto (

3
TCML), irídio-ppy. 
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Figura 2. Espectro de luminescência obtido para o 
complexo [Ir(ppy)2]2(µ-tae). 
 

Conclusões 

Os complexos mono e bi centrados de irídio foram 
sintetizados com sucesso. Comparando-se os 
espectros de emissão dos complexos pode-se notar 
que ambos apresentam uma banda de emissão 
com máximo em 520 nm atribuídas a transição do 
estado 

3
TCML. Porém a análise de cor CIE, 

apresentou coordenadas diferentes para cada um 
dos complexos estudados. 
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