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Introdução 

Os íons da série dos lantanídeos apresentam baixa 
absortividade molar, devido às transições 
eletrônicas f-f serem proibidas pela regra de Laporte 
[1]. Para contornar esse problema, são usados 
ligantes orgânicos, que apresentem altos 
coeficientes de absortividade molar e possam atuar 
como uma antena, absorvendo e transferindo 
radiação incidente para o íon emissor. A essa 
transferência de energia entre o ligante e o metal 
central é dado o nome de efeito antena [2], visando 
o estudo da transferência de energia entre o ligante 
orgânico e íons lantanídeos descrevemos a síntese 
de dois complexos do 2,2’ -bipiridina-3,3’ - ácido 
dicarboxilíco (H2bpda) com os íons Gd

3+
 e Eu

3+
. As 

sínteses foram realizadas a temperatura ambiente, 
onde foi preparada uma solução etanólica de 
H2bpda na proporção de 4:1 ligante:metal, seu pH 
foi corrigido para 7 com a adição de uma solução 
etanólica de metóxido de potássio e finalmente foi 
adicionado a solução etanólica do cloreto do 
lantanídeo, a solução resultante foi mantida em 
agitação e aquecimento até redução do volume a 
metade do volume inicial, o sólido obtido foi então 
filtrado à vácuo e seco em dessecador.  

Resultados e Discussão 

Os complexos sintetizados foram caracterizados por 
espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho (FTIR), espectroscopia de 
fotoluminescência (EF) e pureza de cor segundo o 
diagrama CIE. A análise dos espectros de 
fotoluminescência dos complexos de Eu, mostram 
suas linhas características de emissão, indicando 
que o ligante escolhido transfere energia de forma 
eficiente para o nível emissor do íon Eu

3+
. Já a 

análise do complexo de Gd
3+

 permitiu a estimativa 
do nível tripleto do ligante em 24.460 cm

-1
 (medido a 

temperatura ambiente), mostrando que o mesmo 
está acima do nível emissor 

5
D0 do íon Eu

3+
, 17.500 

cm
-1

[3], no entanto, como está a quase 7.000 cm
-1

 
acima deste nível o rendimento quântico de 
transferência é baixo, ainda assim é possível 
observar o efeito antena neste complexo pela 
emissão pura dos íons Eu

3+
, ilustrado na  Figura 1. 

A análise por FTIR mostrou bandas que indicam a 
coordenação ao íon metálico pelo grupo ácido do 
ligante escolhido, como a banda em 1.716 cm

-1
 

referente a deformação do grupo C=O no ligante 

livre não é observada no espectro do complexo, 
outra banda que indica a coordenação é a 904 cm

-1
 

referente a deformação do grupo OH do ligante livre 
que também não é observada no espectro do 
complexo. As coordenadas CIE obtidas para os 
complexos foram: K[Eu(Hbpda)4] x = 0,6047, 
y = 0,3377, pureza de cor de 82 % e 
λdominante = 610 nm e K[Gd(Hbpda)4] x = 0,1848, 
y = 0,1729, pureza de cor de 67 % e 
λdominante = 476 nm. 
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Figura 1: Comparação dos espectros de excitação e 
emissão dos compostos de Eu

3+
 e Gd

3+
. 

Conclusões 

Pelos espectros de fotoluminescência obtidos para 

os complexos sintetizados, pode-se dizer que o 

ligante H2bpda pode transferir parcialmente sua 

energia absorvida para o íon Eu
3+

. 
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