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Introdução 

Os lantanídeos são quimicamente semelhantes, no 

entanto, suas propriedades espectroscópicas podem 

apresentar características muito peculiares
1
. Compostos 

contendo mistura de íons lantanídeos podem apresentar  

ou não propriedades sinérgicas. Este trabalho trata da 

síntese de complexos mistos de Tb
3+

 e Gd
3+

 em 

diferentes proporções com o ligante ácido tiofeno-2-

carboxílico e da caracterização com ênfase nas 

espectroscopias, 

Resultados e Discussão 

Foram preparados complexos heterobimetálicos com o 

ligante ácido tiofeno-2-carboxílico na razão M/L de 1/8 

variando-se a proporção em mol de Tb
3+

 e Gd
3+

 (tabela 

1). Os complexos foram caracterizados por análise 

térmica (AT) e pelas espectroscopias vibracional na 

região do infravermelho (FT-IR), eletrônica de absorção 

no UV-Vis (UV-Vis), fotoluminescência (PLS) à 

temperatura ambiente e em temperatura de nitrogênio 

líquido e por espectroscopia de ressonância 

paramagnética de pó e monocristal (EPR) a temperatura 

ambiente. Os resultados de analise térmica mostram 

que os complexos apresentam perfil de decomposição 

semelhantes e todos apresentam um patamar estável 

entre as temperaturas de 180-410
o
C. Os resultados 

obtidos por FT-IR, indicam que os ligantes se 

coordenam aos metais pelo grupo carboxilato. No 

espectro de absorção no UV-Vis do ligante e dos 

complexos são observadas as transições ππ* (230 

nm) e nπ (270 nm) da ligação C=O e a transição 

ππ* do anel tiofênico. Observa-se deslocamento 

batocrômico das transições atribuídas ao grupo C=O 

com a coordenação e variações nas relações de 

intensidade com aumento da concentração do íon Tb
3+

. 

Nos espectros de excitação dos complexos é observado 

que a banda referente ao ligante é a de maior 

intensidade, evidenciando que a transferência de 

energia é eficiente. Nos espectros de emissão dos 

complexos (exc = ligante) foram observadas as 

transições características para o íon Tb
3+

, sendo a 

transição 
5
D4

7
F5 a mais intensa. Nos espectros de 

EPR do pó, observam-se sinais largos, correspondentes 

a relaxação rápida dos spins envolvidos. Os espectros 

vão assumindo o perfil espectral do complexo de Gd
3+

 à 

medida que a concentração de Tb
3+

 decresce e também 

variação considerável no fator g (tabela 1).  

Tabela 1. Valores de g para os complexos 

Complexo Gd
3+

 Tb
3+

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Gd3+:Tb3+/% mol 100:0 0:100 50:50 75:25 90:10 95:5 99:1 

Valor de g 2,18 1,99 1,89 2,26 1,99 2,04 2,00 

Os espectros de EPR dos complexos na forma de 

monocristal acicular (figura 1) dependem da orientação 

do cristal na cavidade e do ângulo entre a radiação 

incidente e a superfície do cristal. 

Figura 1. Espectros de EPR do complexo com a 
composição 50%Gd

3+
:50%Tb

3+
. (a) Cristal 

perpendicular a radiação e (b) cristal paralelo a radiação 
 
 
Figura 1. Inserir aqui título de figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Os complexos heterobimetálicos são quimicamente 

estáveis, conforme observado por AT e a coordenação do 

ligante aos metais ocorre pelo grupo carboxilato 

evidenciada pelos deslocamentos das transições nos 

espectros FT-IR e UV-Vis. As variações de intensidades de 

absorção no UV-Vis dependem da presença das transições 

fd do Tb
3+

e da transferência de energia do ligante para o 

Tb
3+

, esta corroborada pelos espectros de excitação. As 

variações nos espectros de EPR dos complexos na 

forma de monocristal acicular evidenciam a anisotropia 

do mesmo. 
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