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Introdução 

O metilmercúrio (MeHg) é a forma mais tóxica do 
mercúrio e o interesse em seu estudo e controle se 
dá principalmente pela sua capacidade de ser 
bioacumulado e biomagnificado através da 
adsorção em corpos superficiais, ingestão de 
alimentos, bem como sua entrada antrópica no 
ambiente [1]. Sondas fotoluminescentes baseadas 
em materiais contendo íons lantanídeos para a 
detecção de mercúrio têm recebido considerável 
atenção nos últimos anos devido à seletividade na 
interação e à sensibilidade da resposta óptica que 
também se caracteriza por bandas de emissão finas 
e bem definidas, altos rendimentos quânticos e 
longos tempo de vida [2].  
A fim de contornar as limitações que essas sondas 
apresentam, tais como rotas sintéticas ineficientes, 
baixa estabilidade e resposta lenta ao analito, no 
presente trabalho são reportados o preparo e a 
caracterização do composto de coordenação β-
dicetonato de terra rara trivalente (β-dicetonato = 
tta−; terra rara trivalente = Eu3+), e o estudo do seu 
uso como sonda analítica fotoluminescente para a 
determinação quantitativa indireta de metilmercúrio. 
 

Resultados e Discussão 

Análise elementar (CHNS) foi realizada através do 
equipamento Flash EA, modelo 1112 (Thermo 
Electron Corp.). Análises na região do infravermelho 
(FTIR) foram realizadas através do 
espectrofotômetro Spectrum 2 (Perkin Elmer).  
Os dados de CHNS evidenciaram que a fórmula 
para o composto de coordenação é 
[Eu(tta)4](Et3NH+) (Tab. 1) e os dados de FTIR 
apontam para os átomos de oxigênio dos grupos 
carbonila como os responsáveis pela coordenação 
dos ligantes β-dicetonas ao íon Eu3+ (Fig. 1). 

 
Tabela 1. Resultado de CHNS para o complexo de 
Eu3+ com o ligante tta- 

Complexo [Eu(tta)4](Et3NH+) 

 Calc. Exp. Erro % 

C 40,08  39,98 0,25 

H 2,83  2,90 2,40 

N 1,23  1,23 0 

S 11,26 11,30 0,35 

 

Figura 1. Espectro FTIR de a) Htta e b) de 
[Eu(tta)4](Et3NH+) e estrutura do complexo  
 
Os espectros de emissão foram obtidos através do 
espectrofluorímetro modelo LS55 (Perkin Elmer) e 
os ensaios de fotoluminescência foram realizados 
adicionando-se quantidades crescentes de MeHg à 
solução contendo a sonda. Resultados sugerem que 
o analito sensibiliza o complexo induzindo a 
supressão de sua resposta analítica, com 
magnitude e linearidade diretamente relacionadas à 
concentração do analito (Fig. 2). O limite de 
detecção instrumental foi estimado em 1,2 nmol L-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Respostas fotoluminescente do 
[Eu(TTA)4](Et3NH+) para diferentes conc. de MeHg+ 

Conclusões 

Os resultados preliminares do presente estudo 
sugerem que o complexo [Eu(tta)4](Et3NH+) se 
comporta eficientemente como uma sonda analítica 
fotoluminescente para a determinação de MeHg 
apresentando alta sensibilidade ao analito. 
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