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Introdução

Complexos de lantanídeos são largamente usados em 
aplicações tecnológicas, dentre as quais se destaca a 
luminescência. Os íons lantanídeos, quando 
coordenados a ligantes orgânicos cromóforos na região 
do ultravioleta, emitem radiação visível com excelente 
resolução de cor e geralmente com alta intensidade [1]. 
Esta característica torna esses materiais preferenciais 
para uso em displays e iluminação, dentre outros fins. 
Na busca de materiais novos com maior eficiência de 
luminescência, é de grande importância a pesquisa 
científica, tanto no lado experimental quanto em teoria.

Neste trabalho, foi feito um estudo teórico-
experimental do efeito na luminescência do íon Eu(III) 
da substituição nas posições 4 e 7 na molécula 1,10-
fenantrolina com átomos de cloro quando esta é 
coordenada ao íon lantanídeo na proporção de 3:1, com 
mais duas moléculas de água coordenadas, saturando a 
primeira esfera de coordenação, segundo a fórmula
geral [Eu(L)3(H2O)2]

3+, L= 1,10-fenantrolina 
(complexo I) ou 4,7-dicloro-1,10-fenantrolina 
(complexo II).

Material e métodos

Cálculos Teóricos

As estruturas moleculares dos complexos I e II foram 
obtidas por duas metodologias diferentes: (i) método 
semiempírico Sparkle/AM1 para complexos de 
lantanídeos [1] no programa MOPAC 2000; (ii) 
método da teoria do funcional da densidade (DFT), em 
particular b3lyp/6-31g com potencial efetivo de caroço 
(ECP) relativístico para o íon de Eu(III), do grupo de 
Stuttgart [2], no programa Gaussian 03. No método (i), 
os ligantes orgânicos são tratados pelo método 
semiempírico AM1 e o íon metálico por uma carga 
pontual de valor +3e mais um potencial repulsivo 
ajustado por funções gaussianas (sparkle) para evitar a 
colapso entre átomos durante a otimização de 
geometria. No método (ii), o ECP usado é de um tipo 
particular no qual os elétrons 4f não são tratados 

explicitamente, e sim são embutidos na camada de caroço, 
o que simplifica bastante os cálculos sem detrimento de 
exatidão química. No caso, tanto no método (i) quanto no 
(ii), o íon é tratado sem levar em conta os elétrons de 
valência 4f, não havendo portanto sobreposição quântica 
entre funções de onda (orbitais de valência). Contudo, é 
conhecido o fato desta camada ter distribuição radial 
bastante compacta e sendo a mesma blindada do meio pelas 
subcamadas mais externas, 5s e 5p [1], o que propicia ao 
composto uma fraca interação covalente entre o íon e os 
átomos coordenados, podendo tal ligação ser considerada 
predominantemente iônica.

Os estados eletrônicos (funções de onda) singleto e 
tripleto e as forças de oscilador das absorções singleto-
singleto dos complexos I e II foram calculados pelo método 
semiempírico INDO/S-CIS [1] no programa ZINDO, 
tratando-se o íon lantanídeo como apenas uma carga 
pontual de valor +3e. Esta metodologia foi usada para os 
dois complexos e a partir das geometrias obtidas tanto pelo 
método Sparkle/AM1 quanto pelo método b3lyp/6-
31g/ECP, gerando portanto quatro cálculos diferentes. Os 
espectros foram obtidos ajustando-se os pontos calculados 
por uma função do tipo lorenztiana [1], com uma largura 
média de 25 nm, para simular os efeitos de fase condensada 
(solvente).

Os procedimentos das medidas experimentais de 
espectroscopia eletrônica de absorção e emissão, cujos 
principais resultados são ilustrados abaixo para comparação 
com os resultados teóricos, já foram publicados nos anais 
do XIV Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry.

Resultados e Discussão

A. Espectroscopia de absorção dos complexos

Podemos observar pela Figura 1, que os espectros 
calculados, tanto pelo método semiempírico Sparkle/AM1 
como pelo método tipo DFT, para os complexos não 
clorado (I) (Figura 1-A) e clorado (II) (Figura 1-B), estão 
em razoável concordância com os espectros experimentais 
obtidos em solução etanólica, tanto no número e posição 
das bandas de absorção (picos) bem como nas relações de 
intensidade entre os picos, havendo porém um pequeno (~ 



40 nm) deslocamento para o vermelho da banda mais 
intensa nos dois complexos, em cerca de 275 nm. Esta 
diferença foi atribuída ao fato de não ter sido levado 
em conta nos cálculos, os efeitos de solvente.

B. Espectroscopia de emissão dos complexos

Ao serem compararados os espectros de emissão na 
Figura 2 para os dois complexos, vê-se claramente uma 
luminescência mais intensa para a espécie com 
fenantrolina clorada. Pelos espectros de absorção 
experimentais bem como pelos calculados não observa-
se significativa diferença entre os dois compostos que 
justificasse essa grande diferença na luminescência. 
Porém, sabe-se que o principal mecanismo de 
luminescência de espécies deste tipo é ativação via 
absorção singleto-singleto centrada nos ligantes (efeito 
“antena” [1]), seguido de uma conversão interna para o 
estado tripleto de mais baixa energia e a partir deste 
uma transferência de energia não radiativa para os 
estados excitados da configuração eletrônica 4f 6 do íon 
Eu(III), com predominância àquele que estiver mais 
ressonante em energia. Para estes compostos, o nível 
aceitador seria o 5D1, que se situa em torno de 19.000 
cm-1. Vê-se, observando a tabela 1, que tanto nos 
resultados experimentais quanto nos teóricos o nível 
tripleto da espécie não clorada (complexo I) se 
encontra abaixo do nível 5D1, não permitindo uma 
eficiente transferência de energia. Já para o complexo 

clorado (II), observa-se uma significativa elevação do nível 
tripleto mais baixo, suficiente para estar acima do estado 
5D1. Quanto às previsões teóricas destes níveis tripleto, a 
elevação do valor de energia para a espécie II é observada 
com as duas metodologias, sendo porém o método DFT o 
que resulta num valor mais próximo do experimental e o 
único acima de 19.000 cm-1. Esta diferença pode ser 
atribuída, em princípio, à maior sofisticação desta última 
metodologia. Concluímos que as duas metodologias são 
adequadas para a previsão das propriedades estudadas, com 
melhores resultados para os cálculos DFT (b3lyp/6-
31g/ECP). Como perspectivas, deseja-se como próximo 
passo obter os espectros teóricos da absorção simulando o 
efeito de solvente, bem como testar outro ECP, o qual trata 
explicitamente os elétron f.
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Figura 1. Espectros de absorção eletrônica, teórico e experimental em etanol, dos complexos I (esquerda) e II (direita).

Figura 2. Espectros de emissão na região do visível dos complexos I, não clorado, (preto) e II, clorado, (vermelho).

Tabela 1. Comparação entre os resultados teóricos (métodos Sparkle/INDO e  B3lyp/6-31g/ECP) e experimentais dos níveis tripleto 

dos complexos I (não clorado) e II (clorado).

Nível energético do estado tripleto mais baixo (cm-1)       
       Complexos

Sparkle/INDO B3lyp/6-31g/ECP Experimental

[Eu(phen)3(H2O)2]
+3 18.262 18.572

[Eu(phencl)3(H2O)2]
+3 18.919 19.247

18.720
19.680


