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Introdução 

Elementos terras raras vem se mostrando 

extremamente uteis e versáteis ao longo das últimas 

décadas, em decorrência de suas inúmeras 

aplicações nas ciências e no dia a dia1.  

Compreendidos por Sc; Y; La-Lu, são conhecidos 

por suas propriedades luminescentes. Contudo suas 

formas metálicas puras não possuem emissão de 

luz intensa. Para isso, é comum a utilização de 

moléculas orgânicas, normalmente beta-dicetonas e 

oxibenzonas, que atuam como antenas absorvendo 

energia, normalmente ultravioleta (UV) e 

transmitindo para o metal1. 
A 1-(4-Metoxifenil)-3-(4-t-butilfenil)propano-1,3-
diona (avo) e 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona (HMB) 
são exemplos desses ligantes. Ambos são agente 
filtro solares, o que implica em alta absorção na 
faixa do UV. Outro fato importante desses 
compostos, é o fato de ambos seram bastante 
estudados na literatura2. 

O proposto trabalho, busca sintetizar, caracterizar e 

estudar a luminescência de seis novos complexos a 

base de európio utilizando os ligantes AVO e HMB 

como principais e H2O, PHEn e TPPO como 

secundários. 

Resultados e Discussão 

A efetiva síntese dos complexos foi confirmada pela 

aplicação de radiação UV e observação da emissão 

luminosa característica do metal európio.  

A espectroscopia no infravermelho foi utilizada pra 

confirmar a síntese, através da observação dos 

picos ν(Eu-O) por volta de 445 cm-1 e δ(O-Eu-O) por 

volta de 500 cm-1. Também foram identificados 

mudanças nos picos referentes ao ν(C=O) e a não 

alteração do pico ν(O-CH3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: espectros FTIR dos complexos (avo 

esquerda; hmb direita) 

 

Pelos espetros de luminescência foi concluída a 

pureza dos compostos sintetizados, visto a 

inexistência de bandas largas na região espectral. 

Foram observadas as transições características 

para o metal európio, como por exemplo a transição 

S0 → S1 no espectro de emissão e a transição 5D0 

→ 7F2 no espectro de excitação, que por sua alta 

intensidade, caracterizam e possibilitam concluir 

uma alta emissão luminosa por parte dos complexos 

sintetizados, o que corrobora com dados empíricos 

observados quando foram irradiados com radiação 

UV.   

 

 

 

 

 

figura 2: espectro de luminescência dos complexos 

hidratados (avo esquerda; hmb direita) 

Conclusões 

Foram sintetizados efetivamente os complexos 

desejados com ambos os ligantes AVO e HMB, 

confirmados, principalmente pela observação de 

emissão luminosa de cor vermelha. O espectro de 

luminescência, além de evidenciar sua alta 

luminescência, também reforçou a pureza dos 

mesmos. Com alta emissão luminosa, é notório a 

possibilidade de aplicação dos mesmos em diversas 

áreas da ciência. 
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