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RESUMO 

 Os compostos de coordenação de lantanídeos têm despertado o interesse de 

diversos grupos de pesquisa, principalmente, devido a suas propriedades fotofísicas 

e magnéticas que lhes proporcionam aplicações na área medicinal, catálise, nas 

telecomunicações, na produção de lasers, lâmpadas e telas LED (light-emitting diode) 

dentre tantas outras. Portanto, encontrar novos compostos contendo tais metais e os 

meios para isto se tornou um campo de pesquisa com extremo potencial.  

Este trabalho visa encontrar metodologias apropriadas para sintetizar e 

caracterizar compostos contendo ligantes -dicetonatos e polipiridínicos derivados da 

1,10-fenantrolina, tendo em vista que a primeira classe de ligantes está entre algumas 

das mais utilizadas com lantanídeos e a segunda é notória como cromóforo do tipo 

antena, além disso o Laboratório de Fotoquímica Molecular/UFF possui grande 

experiência na produção de compostos polipiridínicos. Foram sintetizados compostos 

de lantânio, térbio e európio com 4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona e 4,4,4-

Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanodiona usando como ligante fenantrolínico a 1,10-

fenantrolina, os quais foram caracterizados por espectroscopia no infravermelho e, no 

caso dos complexos de lantânio, também por RMN 1H. 

Contudo, as tentativas de síntese usando dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina como 

ligante fenantrolínico não resultaram nos complexos desejados, não sendo observada 

a coordenação deste ligante com o centro metálico. Foram realizadas alterações no 

método, como troca e aumento da quantidade de solvente e tempos de reação 

ampliados. Porém, não foi possível encontrar as condições adequadas, até que as 

medidas de distanciamento social aplicadas durante a pandemia de COVID-19 

viessem a interromper as atividades presenciais. 

Palavras-chaves: Lantanídeos, compostos de coordenação, -dicetonas, 

polipiridínicos. 
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ABSTRACT 

Lanthanide coordination compounds have been studied for many research 

groups, mainly, due its photophysical and magnetic properties which provided them 

applications in medicinal and catalysis field as well at telecommunications, production 

of lasers, light devices and LED displays among many others. Therefore, the 

preparation of novel lanthanide complexes has become a high potential field due to 

the many applications possibilities. 

The work herein described had as purpose to find appropriate methodologies to 

synthetize and characterize lanthanide coordination compounds containing 

-diketones and polypyridyl derived from 1,10-phenanthroline ligands. The first cited 

molecule family is one of the most used as lanthanide ligands and the second one 

consists of notorious chromophores compound, which the Molecular Photochemistry 

Laboratory from UFF has great expertise. Lanthanum, terbium and europium 

complexes were synthetized with 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione and 4,4,4-

Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione together with 1,10-phenantroline which were 

characterized by infrared spectroscopy and, for lanthanum complexes, it was also 

characterized by 1H NMR. 

However, attempts to produce the analogues compounds with dipyrido[3,2-

a:2’,3’-c]phenazine as phenantroline ligand did not resulted in the desired complex, it 

was not possible to observe any specie in which dppz was coordinated to the 

lanthanide nucleus. A few modifications on the synthetic procedures were carried out, 

such as changing the used solvent and longer reaction times. Despite, it was not 

possible to find the correct conditions due to the social distancing policy implemented, 

caused by the COVID-19 pandemic, which interrupted the lab activities.  

Keywords:  Lanthanides, coordination compounds, -diketones, polypyridines. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. LANTANÍDEOS 

 Em 1794 uma mistura de óxidos foi isolada do mineral conhecido como 

gadolinita, o qual foi nomeado de Ítria. Posteriormente, esta mistura foi identificada 

como óxido de ítrio, érbio e térbio (1839 – 1843). Durante o século XIV, além do érbio 

e térbio, outros compostos contendo metais pertencentes ao grupo dos lantanídeos 

foram identificados como o lantânio, cério, hólmio, túlio, itérbio, samário, európio, 

neodímio, praseodímio. Até as primeiras décadas do século seguinte (XX) muitos 

estudos e esforços foram dedicados à métodos de separação e caracterização dos 

elementos químicos pertencentes ao conjunto supracitado.1,2 

Embora a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

recomende, em seu manual de nomenclatura de compostos inorgânicos 

(Nomenclature of Inorganic Chemistry, 2005, p. 51-52), o uso do termo Lanthanoids 

(Lantanóides - Tradução nossa) em substituição a Lanthanides (Lantanídeos), neste 

trabalho ambos serão utilizados sem distinção, tendo em vista que o último termo é 

amplamente empregado nos textos em português.3,4 

O grupo nomeado como lantanídeos (ou lantanóides) se refere a 15 elementos 

químicos de números atômicos (Z) de 57 a 71 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu). Na tabela periódica, estão situados entre o Bário (Z = 56) e 

o  Háfnio (Z = 72) e, por motivos de organização de espaço, eles se encontram 

dispostos abaixo do corpo principal da tabela nas versões atuais.1,3,4 

 A distribuição eletrônica destes átomos tem como principal característica o 

preenchimento gradual dos orbitais 4f (f0 – f14). No Lantânio o subnível 5d possui 

menor energia que o 4f, sendo preferencialmente ocupado. Assim, o La apresenta 

configuração [Xe] 6s2 5d1 4f0.1 

 A medida que mais prótons são adicionados ao núcleo, o aumento da carga 

nuclear estabiliza o subnível 4f fazendo com que a energia do mesmo diminua 

gradativamente. Portanto, o cério terá configuração [Xe] 6s2 5d1 4f1 enquanto os 

elementos do Praseodímio ao európio exibem um padrão [Xe] 6s2 4fn (n = 3 – 7). 

Quando todos os orbitais 4f estão semipreenchidos, a adição de mais um elétron 

ocorre no subnível 5d, então, o Gd apresenta configuração [Xe] 6s2 5d1 4f7. Os demais 
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elementos da série retomam o padrão [Xe] 6s2 4fn (n = 9 - 14). Por fim, o lutécio possui 

todos os orbitais f preenchidos e um elétron no subnível 5d ([Xe] 6s2 5d1 4f14), todas 

as configurações eletrônicas atômicas mencionadas estão listadas na Tabela 1 

acompanhadas das configurações dos respectivos íons trivalentes.1,4,5 

Tabela 1. Configurações eletrônicas dos lantanídeos (atômica e de íons trivalentes).1,4,5 

 Átomo Ln3+ 

La [Xe] 6s2 5d1 4f0 [Xe] 4f0 

Ce [Xe] 6s2 5d1 4f1 [Xe] 4f1 

Pr [Xe] 6s2 4f3 [Xe] 4f2 

Nd [Xe] 6s2 4f4 [Xe] 4f3 

Pm [Xe] 6s2 4f5 [Xe] 4f4 

Sm [Xe] 6s2 4f6 [Xe] 4f5 

Eu [Xe] 6s2 4f7 [Xe] 4f6 

Gd [Xe] 6s2 5d1 4f7 [Xe] 4f7 

Tb [Xe] 6s2 4f9 [Xe] 4f8 

Dy [Xe] 6s2 4f10 [Xe] 4f9 

Ho [Xe] 6s2 4f11 [Xe] 4f10 

Er [Xe] 6s2 4f12 [Xe] 4f11 

Tm [Xe] 6s2 4f13 [Xe] 4f12 

Yb [Xe] 6s2 4f14 [Xe] 4f13 

Lu [Xe] 6s2 5d1 4f14 [Xe] 4f14 

 

O preenchimento dos orbitais 4f na série dos lantanídeos, tem como 

consequência uma diminuição pronunciada no raio atômico e iônico a medida que os 

números atômicos aumentam. Este fenômeno é conhecido como contração dos 

lantanídeos e está ligado a inserção de elétrons em orbitais internos com baixo fator 
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de blindagem (4f) que, como consequência, permitem que os elétrons da camada de 

valência sejam mais afetados pela carga dos prótons.1,6  

A configuração eletrônica, carga nuclear efetiva, raio atômico e razão carga/raio 

de seus cátions conferem a estes elementos químicos um conjunto de propriedades 

singulares, das quais se destacam:1,4,7 

 Formam complexos com diferentes números de coordenação. Os mais 

comuns têm entre 6 e 12 pontos de coordenação, mas são conhecidas 

espécies com 2, 3 e 4 átomos ligantes. 

 Suas geometrias de coordenação são definidas principalmente por 

fatores estéricos. 

 Complexos iônicos destes elementos são relativamente lábeis. 

 Os orbitais 4f de íons Ln(3+) não tendem a participar de ligações 

químicas devido a presença dos orbitais de valência 5s e 5p. Assim, 

suas propriedades espectroscópicas e magnéticas normalmente não 

são afetadas diretamente pelos ligantes. 

 Possuem espectros eletrônicos com bandas mais finas do que as 

observadas em metais de transição. 

 Têm preferência por ligantes aniônicos duros, como oxigênio e flúor. 

 Diferente dos metais de transição, a química de lantanídeos no estado 

de oxidação zero não é rica. 

Embora o efeito da contração dos lantanídeos seja significativo, e cause uma 

diminuição dos raios iônicos dos íons Ln(3+) em relação ao que seria inicialmente 

esperado para estas espécies, as mesmas ainda são maiores do que os íons 

trivalentes de metais do bloco d da tabela periódica quando ambos estão coordenados 

em geometrias octaédricas. Ademais, os elétrons dos orbitais 4f são ocupantes de um 

nível de energia interno e, como comentado anteriormente, não participam de ligações 

e não sofrem os efeitos de campo ligante comumente observados nos metais de 

transição.1,4 

Assim, o número de coordenação (NC) de um complexo com centro metálico 

Ln3+ é basicamente determinado por quantos ligantes podem ser empacotados, ou 

arranjados, em torno do metal.1,2,4 Dois fatores são determinantes neste aspecto e 



13 

guiam quantos ligantes podem ser encontrados na esfera de coordenação destes 

compostos, descritos a seguir.1 

 Efeitos de primeira ordem: quando ligantes pequenos como moléculas 

de água ou cloreto (Cl-) se ligam ao centro metálico, a repulsão entre os 

átomos doadores determina quantos ligantes irão formar o complexo. 

 Efeitos de segunda ordem: ligantes volumosos com átomos doadores 

pequenos (N, O, C) possuem grande impedimento estérico ao redor do 

centro metálico que, rapidamente, passam a impedir a entrada de novos 

ligantes. Assim, tendendo a possuir NC mais baixos.  

O [LnCl6]3- e o [Ln(H2O)9]3+ são exemplos de compostos onde os efeitos de 

primeira ordem são mais relevantes, enquanto o [Ln{N(SiMe3)2}3(Ph3PO)] têm como 

principal fator para o seu NC os efeitos de segunda ordem (Figura 1).1 

Figura 1. Estrutura simplificada do [Ln{N(SiMe3)2}3(Ph3PO)]. 

 

A geometria a ser adotada por complexos destes metais com NC mais baixos 

(2 a 5), geralmente, são aquelas que obtêm a menor energia prevista pela teoria de 

repulsão dos pares eletrônicos e em espécies com NC maiores os fatores estéricos 

podem gerar diferentes geometrias. Tendo em vista que cerca de 60 % dos compostos 

de coordenação de íons trivalentes de lantanídeos conhecidos possuem 8 ou 9 

átomos ligantes, estes serão discutidos, preferencialmente, adiante. 1,2,4 

Em compostos com 8 átomos coordenados as geometrias mais comuns são a 

dodecaédrica e a antiprismática quadrada (Figura 2), que podem estar distorcidas 

dependendo dos ligantes. Para complexos com número de coordenação igual a 9 a 

disposição dos ligantes ocorre, na maioria dos casos, em uma geometria prismática 

trigonal triencapuzada (Tricapped trigonal prismatic), representada na figura a 

seguir.1,5 
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Figura 2. Representação de geometrias Antiprismática quadrada, Dodecaédrica e Prismática Trigonal 

Triencapuzada. 

 

Fonte: Adaptado de HOUSECROFT, C.E.; SHARPE, A. G., 2005, p. 547 e BLANCHI, A., et al., 2000, 

p. 365.5,8 

Embora os números de coordenação 8 e 9 sejam os mais comuns para 

complexos de lantanídeos, não é possível prever com certeza quantos átomos irão se 

ligar ao centro metálico devido à grande faixa de possibilidades de NC. Assim, a 

definição desta característica deve ser feita com base em análises compatíveis com 

esta finalidade.  

1.1.2. COMPLEXOS DE -DICETONATOS 

As 1,3-dicetonas, também chamadas de -dicetonas, são a família de 

moléculas mais estudadas como ligantes em complexos de lantanídeos. Apresentam 

duas formas tautoméricas (tautomerismo ceto-enólico), tanto em sólidos quanto em 

solução. Na Figura 3 está representado o equilíbrio tautomérico citado, que sofre 

influência dos substituintes e da polaridade do solvente.9  

Figura 3. Tautomerismo ceto-enólico de -dicetonas e desprotonação. 
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 Esta classe de substâncias se apresenta como monoácidos (Figura 3), tendo o 

próton localizado no carbono  retirado com considerável facilidade, contudo o pH 

varia dependendo da estrutura na -dicetona. Na forma desprotonada, atua como um 

ligante bidentado carregado negativamente que se liga fortemente a íons Ln(3+).9 

Os compostos de coordenação formados por lantanóides e -dicetonas podem 

ser representados pela fórmula geral Ln(R1.CO.CR2.CO.R3)3 e compõem uma 

importante classe de complexos destes metais.1,4 O ligante acetilacetonato (acac) é 

um dos mais conhecidos neste contexto, onde R1 e R3 são grupos metilas (CH3), e 

seus complexos com lantanídeos podem ser preparados a partir de um sal do acac 

com um haleto de Ln3+ (LnX3).1 

Figura 4. Síntese do [Ln(acac)3]. 

 

Normalmente, esta classe de complexos cristaliza como hidrato, com uma ou 

duas moléculas de água ([Ln(acac)3(H2O)n]). São compostos difíceis de desidratar, 

com tendência a decompor sob aquecimento e quando perdem moléculas de H2O em 

temperatura ambiente podem formar oligômeros. Outro aspecto interessante, é que 

os mesmos são capazes de formar espécies do tipo [Ln(acac)3L] com ligantes 

bidentados fenantrolínicos como o [Ln(acac)3phen] com NC igual a 8, onde phen faz 

referência a 1,10-fenantrolina.1,7 

Além de ligantes -dicetonatos do tipo acac, é comum o uso daqueles onde um 

ou ambos os grupos (R1 e R3) são substituídos por CF3 ou grupos aromáticos como 

naftil ou fenil.1,10,11 Assim, gerando uma classe de complexos extremamente variada 

e com diferentes aplicações.4,10,12  

1.1.3. O EFEITO ANTENA  

Os avanços na caracterização dos lantanídeos e de suas propriedades 

possibilitaram a sua utilização em diversas finalidades, como na área de 

telecomunicação, catálise, química medicinal e também na fabricação de dispositivos 
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de iluminação, lasers, vidro, etc.2,4,13 Os compostos de coordenação de cátions 

trivalentes de lantanídeos com espécies -dicetonadas ou piridínicas encontram 

aplicações, por exemplo, em dispositivos emissores de luz (diodos orgânicos 

emissores de luz - OLED),11,14 na medicina diagnóstica e terapêutica (contrastes em 

ressonância magnética nuclear, biosensores, terapia fotodinâmica para o tratamento 

de câncer, agente antibacteriano, etc)15,16 geralmente associadas as suas 

propriedades fotofísicas.  

Entretanto, íons Ln(3+), com exceção do La e Lu, possuem transições 

eletrônicas (f - f) que são proibidas por Laporte (por paridade) e por isso apresentam 

baixa absorção luminosa, com coeficientes de absortividade molar () menores que 1 

M-1 cm-1 e, consequentemente, a excitação direta do centro metálico gera emissões 

fracas. Isto se torna um obstáculo ao uso de complexos com estes íons, tendo em 

vista que seria necessário a utilização de fontes de excitação de alta potência, como 

lasers.1,17  Os ligantes -dicetonatos e fenantrolínicos são potencialmente úteis quanto 

a este aspecto, pois são conhecidos cromóforos e podem agir como sensibilizadores 

para os centros metálicos Ln(3+) devido ao efeito antena.1,16,18 

Resumidamente, o efeito antena é tido como o fenômeno onde um ligante 

cromóforo coordenado ao centro metálico Ln(3+), pode absorver luz realizando uma 

transição eletrônica centrada inicialmente neste ligante e, então, transferir energia 

para o metal que, dentre outros processos possíveis, irá retornar ao estado 

fundamental emissivamente, sendo observada a luminescência do lantanídeo (Figura 

5).1,17  
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Figura 5. Efeito antena e principais transições eletrônicas envolvidas. 

 

Os principais processos eletrônicos envolvidos estão descritos na Figura 5, 

discutidos a seguir. O ligante coordenado ao centro metálico é excitado a um estado 

singleto, que pode decair ao estado fundamental emissivamente (fluorescência – 

conservando o mesmo spin) ou não emissivamente.  Por outro lado, também pode 

ocorrer um cruzamento intersistema (Cis) a partir do estado singleto gerando o estado 

excitado tripleto do ligante que também pode sofrer processos de decaimento 

emissivo (fosforescência – envolvendo mudança de spin) e não emissivos. Embora o 

Cis seja uma transição proibida por Laporte, ele é facilitado pelo alto acoplamento spin-

orbita devido a presença do metal pesado e por se tratar de um processo com 

decaimento de energia. Na maioria dos casos onde ocorre sensibilização do Ln(3+) 

há a intermediação do estado tripleto excitado do ligante e assim, este transfere 

energia ao lantanídeo formando o estado excitado do lantanídeo, sem realizar a 

transição eletrônica f-f direta. Por sua vez, o Ln(3+) poderá retornar ao estado 

fundamental não emissivamente ou emitindo um fóton, sendo observada sua 

luminescência. Esta, pode ser por fluorescência ou fosforescência dependendo do 

lantanídeo envolvido.1,16–18 

Como os ligantes cromóforos, comumente de origem orgânica, possuem maior 

capacidade de absorver luz, este processo de transferência de energia aumenta a 

luminescência deste lantanídeo. Assim, complexos de lantanídeos contendo ligantes 

-dicetonatos e polipiridínicos são de grande interesse por proporcionarem 
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significativa potencialização das propriedades fotofísicas destes metais, ampliando 

sua utilização nas diversas áreas citada anteriormente. Neste contexto, a investigação 

acerca de meios para a síntese e desenvolvimento de compostos desta classe se 

torna extremamente pertinente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 Estabelecer uma metodologia inicial para a síntese de novos compostos de 

coordenação contendo ligantes -dicetonatos e derivados da 1,10-fenantrolina, além 

de caracterizá-los utilizando técnicas disponíveis nos laboratórios multiusuários do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Encontrar método para a síntese de compostos de coordenação contendo 

ligantes -dicetonatos e fenantrolínicos a partir das principais metodologias 

descritas na bibliografia científica. 

 Caracterizar os complexos sintetizados utilizando técnicas como 

espectrometria na região de infravermelho, ressonância magnética nuclear, 

espectrometria de massas e difração de raios X.  

 Realizar a síntese de complexos de lantânio, térbio e európio variando os 

ligantes -dicetonatos e fenantrolínicos. 

 Utilizar os complexos de lantânio como base comparativa para a caracterização 

dos análogos contendo térbio e európio. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. MATERIAIS 

Os solventes utilizados foram obtidos comercialmente e os reagentes utilizados 

foram adquiridos da empresa Sigma-Aldrich. A o-fenilenodiamina foi purificada com 

carvão ativado em uma solução aquosa de ditionito de sódio (1%) e recristalizada e 

os demais reagentes foram utilizados sem demais procedimentos de purificação.19 

3.2. ESPECTROSCOPIA 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) foram 

obtidos em um espectrômetro modelo Varian VNMRS 500 MHz, utilizando 

tetrametilsilano (TMS) como referência interna, nas dependências do Laboratório 

Multiusuários de Ressonância Magnética Nuclear da UFF (LaReMN). Os sinais foram 

referenciados de acordo com o sinal de solvente residual e designados como: s, 

simpleto; d, dupleto; dd, duplo dupleto; t, tripleto; q, quarteto; m, multipleto.  

Para as medidas na região do infravermelho (IV) na faixa de 4000 a 500 cm-1 

foi usado um espectrofotômetro Thermo Nicolet FTIR iS50 localizado no Laboratório 

de Multiusuário de Espectrometria (LAME – UFF) com resolução de 4 cm-1 e pelo 

menos 32 varreduras.  

3.3. SÍNTESE  

A síntese dos compostos foi realizada no Laboratório de Fotoquímica Molecular 

(LFQM) localizado no campus Valonguinho da Universidade Federal Fluminense. 

Para a obtenção dos complexos foram selecionados os lantanídeos lantânio, térbio e 

európio devido a prévia disponibilidade. Foram utilizados dois ligantes -dicetonatos, 

4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona e 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanodiona 

(Figura 6). A partir deste ponto chamados de BTA e NTA, respectivamente. 
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Figura 6. Ligantes -dicetonatos desprotonados. 

 

Ademais, foram utilizados os ligantes 1,10-fenantrolina (phen) e dipirido[3,2-

a:2’,3’-c]fenazina (dppz). A rota sintética utilizada para obtenção do dppz (3) a partir 

da phen (1) está resumida no esquema Esquema 1, a seguir. 

Esquema 1. Rota sintética do dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (dppz). 

 

Os detalhes experimentais e dados de caracterização estão nas próximas 

seções. 

3.3.1. Síntese da 1,10-fenantrolina-5,6-diona (phen-diona)20 

 

Em um balão de três bocas com um termômetro e um condensador de refluxo 

acoplados foram colocados 25 mL de ácido nítrico (65%) e adicionou-se, gota a gota, 

50 mL de ácido sulfúrico (96%) mantendo a temperatura em -30 °C (gelo seco e 

acetona) e sob agitação constante. Em seguida, adicionou-se lentamente 5 g (25,22 

mmol) de 1,10-fenantrolina monohidratada e após 30 minutos foram acrescentados 

5 g (42,02 mmol) de KBr de mesmo modo. A mistura foi refluxada por 4 horas a 85 – 

90 °C. Decorrido este tempo o sistema foi resfriado a temperatura ambiente e deixado 

em repouso por 12 horas, posteriormente filtrado. A fração líquida foi vertida em 
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100 mL de água gelada sob banho de gelo e adicionou-se NaOH até que a mesma 

atingisse pH = 2. A solução foi levada a pH 5-6 com NaHCO3 e o precipitado amarelo 

foi filtrado e seco em dessecador por 24 horas. O sólido foi parcialmente solubilizado 

em diclorometano quente e filtrado a quente. O filtrado foi evaporado obtendo o 

produto puro. Rendimento: 67 %. RMN-1H (ppm, 500 MHz, CDCl3) δ: 7,60 (dd, J3 = 

8,0 Hz, J3 = 4,7 Hz, 2H), 8,51 (dd, J3 = 8,0 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H), 9,13 (dd, J3 = 4,7 Hz, 

J4 = 1,9 Hz, 2H). ATR-FTIR (cm-1): 3061, 1683, 1558, 1459, 1409, 731, 664, 609. 

3.3.2. Síntese do dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (dppz)21 

 

Foi adicionada uma solução de 95 mg de o-fenilenodiamina (0,09 mmol) em 

etanol lentamente a 200 mg de 1,10-fenantrolina-5,6-diona (0,09 mmol) dissolvido 

também em etanol, sob agitação constante. A mistura deixada sob refluxo por 3 horas. 

O sistema foi resfriado a temperatura ambiente e o precipitado formado foi filtrado e 

lavado com água e etanol gelado. Rendimento: 70 %. RMN-1H (ppm, 500 MHz, dmso-

d6) δ: 7,9 (dd, J3 = 7,8 Hz, J4 = 4,4 Hz, 2H), 8,06 (dd, J3 = 6,5 Hz, J4 = 3,4 Hz, 2H), 

8,40 (dd, J3 = 6,5 Hz, J4 = 3,4 Hz, 2H), 9,22 (dd, J3 = 4,4 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H), 9,56 (d, 

J3 = 7,8 Hz, 2H). ATR-FTIR (cm-1): 3070, 3040, 1624, 1572, 1491, 1412, 1360, 1330, 

1073, 770, 740. 

3.3.3. Síntese dos complexos [LnIII(L)3(P)] (método 1) 

O ligante –dicetona (0,40 mmol) e o ligante polipiridínico (0,13 mmol) foram 

suspensos em aproximadamente 7,0 mL de etanol degasseificado. Adicionou-se 

400 L de uma solução aquosa de NaOH (1M) formando uma solução. Após 10 

minutos sob agitação, acrescentou-se solução aquosa de LnCl3.6H2O (0,13 mmol) 

gota a gota. O sistema foi aquecido até 60 °C e mantido nesta temperatura por 1,5 

horas. A mistura resultante foi resfriada a temperatura ambiente e o sólido precipitado 

foi filtrado e lavado com etanol.  
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[La(BTA)3phen]:  Rendimento: 88,0 mg (72 %). RMN-1H (ppm, 500 MHz, Acetonitrila-

d3) δ: 6,30 (s, 3H, HC), 7,31 (t, J3 = 7,3 Hz, 6H, Hf/Hf’), 7,46 (t, J3 = 7,3 Hz, 3H, Hg), 

7,70 (d, J3 = 7,3 Hz, 6H, He/He’), 7,83 (dd, J3 = 8,3 Hz, J4 = 4,9 Hz, 2H, Hb/Hb’), 7,94 

(s, 2H, Hd/Hd’), 8,53 (dd, J3 = 8,3 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H, Hc/Hc’), 9,54 (d, J3 = 1,9 Hz, 2H, 

Ha/Ha’). ATR-FTIR (cm-1): 3022, 1626, 1580, 1520, 1490, 1362, 1288, 1180, 1135, 

1077, 823, 765, 735, 701, 615, 576. 

[Tb(BTA)3phen]: Rendimento: 70,0 mg (56 %). ATR-FTIR (cm-1):3080, 1610, 1574, 

1523, 1473, 1319, 1287, 1177, 1133, 942, 845, 765, 699, 628, 580. 

[Eu(BTA)3phen]: Rendimento: 62,0 mg (50 %). ATR-FTIR (cm-1): 3080, 1607, 1574, 

1540, 1470, 1320, 1290, 1180, 1134, 943, 950, 767, 697, 629, 576. 

[La(NTA)3phen]: Rendimento: 90,0 mg (62 %). RMN-1H (ppm, 500 MHz, dmso-d6) δ: 

6,43 (s, 3H), 7,48 (t, J3 = 7,8 Hz, 3H), 7,56 (t, J3 = 7,8 Hz, 3H), 7,78 (dd, J3 = 7,8 Hz, 

J4 = 3,9 Hz, 2H), 7,84 (t, J3 = 8,3 Hz, 6H), 7,90 (d, J3 = 8,3 Hz, 3H), 8,00 (m, 5H), 8,49 

(m, 5H), 9,15 (d, J3 = 3,9 Hz, 2H). ATR-FTIR (cm-1): 3060, 1607, 1575, 1530, 1288, 

1178, 1125, 790, 722, 680, 566. 

[Tb(NTA)3phen]: Rendimento: 115,0 mg (77 %). ATR-FTIR (cm-1): 3060, 1609, 1570, 

1530, 1290, 1183, 1129, 794, 726, 686, 569. 

[Eu(NTA)3phen]: Rendimento: 84,0 mg (57 %). ATR-FTIR (cm-1): 3064, 1608, 1578, 

1530, 1292, 1185, 1130, 847, 790, 727, 682, 570. 

3.3.4. Síntese dos complexos [LnIII(L)3(P)] (método 2) 

Uma solução do ligante –dicetona (0,40 mmol em 300 μL de etanol) foi 

adicionada a 31 μL de amônia (30 %) e a mistura foi mantida sob agitação por 40 

minutos. Adicionou-se solução de LnCl3.6H2O (0,13 mmol) e, em seguida, do ligante 

polipiridínico (0,13 mmol) ambos em etanol. A mistura foi mantida sob agitação por 5 

horas e o precipitado formado foi filtrado e lavado com etanol.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao iniciar o trabalho aqui descrito foi feita a verificação de disponibilidade no 

laboratório de fotoquímica molecular de reagentes apropriados contendo os 

lantanídios e, a partir disso, foram usados európio, térbio e lantânio. Destaca-se este 

último, que será usado como referência na caracterização dos complexos 

sintetizados. 

Tal escolha está relacionada a possibilidade de realizar análises por RMN 1H 

nos compostos propostos, quando estes contiverem La(3+) como centro metálico, 

dentro dos procedimentos corriqueiros aplicados pelo LaReMN-UFF por este ser 

diamagnético, enquanto demais íons Ln(3+) possuem elétrons desemparelhados 

sendo estes paramagnéticos.  

A síntese do ligante dppz foi executada tendo como referência os trabalhos 20 

e 21 e foram caracterizados por RMN 1H e espectroscopia no infravermelho cujos 

espectros obtidos estão dispostos no anexo I. 

O método sintético inicialmente aplicado (método 1) para obtenção dos 

complexos [LnIII(L)3P] foi adaptado da literatura22, selecionada dentre os diferentes 

procedimentos encontrados10,23–27 considerando o rendimento reportado, tempo de 

reação, acessibilidade aos reagentes e viabilidade de transpor o procedimento à 

estrutura laboratorial disponível. 

4.1. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 

O primeiro complexo a ser sintetizado foi o [La(BTA)3phen], devido a maior 

solubilidade do BTA, frente ao NTA, e do ligante 1,10-fenantrolina. Além disso, os 

complexos contendo phen são reportados na literatura11,12,23,25 e a produção dos 

mesmos teria por finalidade verificar a reprodutibilidade destes procedimentos além 

de guiar a síntese dos complexos com dppz. 

Ambos os ligantes foram suspensos em etanol na proporção BTA/phen de 1:3, 

adicionando logo em seguida a solução aquosa de NaOH (1M), sob agitação 

constante a temperatura ambiente. A base age na desprotonação do carbono  

compartilhado pelas carbonilas do BTA formando um composto aniônico com maior 

solubilidade em etanol. Após a solubilização dos ligantes, foi adicionada lentamente 
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uma solução do sal hidratado de cloreto de La(III) em quantidade suficiente de água 

para solubilização e o sistema foi aquecido até 60°C. Após alguns minutos, há o 

surgimento de um precipitado branco. Decorrida 1,5 hora o aquecimento foi 

interrompido e a mistura resfriada até a temperatura ambiente. O sólido branco foi 

filtrado e lavado com etanol diversas vezes antes de ser transferido ao dessecador 

para secagem. 

O espectro de RMN 1H do produto (Figura 7) apresentou número de sinais, 

multiplicidade e quantidade relativa de hidrogênio coerentes com o esperado para o 

[La(BTA)3phen]. 

Figura 7. Espectro de RMN 1H do complexo [La(BTA)3phen] entre 9,8 e 6,0 ppm. (ppm, 500 MHz, 

Acetonitrila-d3) δ: 6,30 (s, 3H, HC), 7,31 (t, J3 = 7,3 Hz, 6H, Hf/Hf’), 7,46 (t, J3 = 7,3 Hz, 3H, Hg), 7,70 (d, 

J3 = 7,3 Hz, 6H, He/He’), 7,83 (dd, J3 = 8,3 Hz, J4 = 4,9 Hz, 2H, Hb/Hb’), 7,94 (s, 2H, Hd/Hd’), 8,53 (dd, J3 

= 8,3 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H, Hc/Hc’), 9,54 (d, J3 = 1,9 Hz, 2H, Ha/Ha’). 

 

 O total relativo de átomos de hidrogênio presentes no composto foi de 26. A 

partir do espectro em duas dimensões (2D) homonuclear de RMN 1H (Figura 8) e a 

intensidade proporcional dos sinais permitiu a identificação de quais sinais são 

pertencentes ao ligante phen e quais pertencem ao BTA. 
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Figura 8. Espectro 2D homonuclear de RMN 1H do complexo [La(BTA)3phen] em acetonitrila-d3. 

 

Assim, o simpleto em 6,30 ppm é equivalente a 3 núcleos de hidrogênio pode 

ser atribuído ao H do Carbono- do BTA. Seu deslocamento químico em uma região 

espectral relativamente alta está relacionado a retirada de densidade eletrônica 

causada pelos grupos carbonila da -dicetona. O tripleto em 7,31 ppm (6H) pode ser 

associado aos hidrogênios Hf e Hf’ que se encontram em mesmo ambiente químico e, 

consequentemente, mesmo deslocamento. Ademais, sua multiplicidade de sinal é 

causada pelo acoplamento com Hg e He/He’ (observado no espectro 2D RMN-1H). 

Estes dois últimos sinais podem ser atribuídos ao tripleto em 7,46 ppm e ao duplo 

dupleto em 7,70 ppm considerando a integração dos sinais, multiplicidade e 

correlações do RMN 1H 2D.  

O duplo dupleto (2H) localizado em 7,83 ppm foi atribuído ao Hb/Hb’ do ligante 

1,10-fenantrolina e apresenta correlação no espectro 2D de RMN 1H com o duplo 

dupleto (2H) em 8,53 ppm, atribuído ao Hc/Hc’, e com o dupleto (2H) em 9,54 ppm, 

atribuído como Ha/Ha' por conta da proximidade do mesmo com o átomo de nitrogênio 

que devido à alta eletronegatividade retira densidade eletrônica do carbono ao qual 

está ligado e do hidrogênio Ha/Ha', desblindando-o. Por fim, os hidrogênios Hd/Hd' 

podem ser associados ao simpleto em 7,94 ppm.    



27 

Na Figura 9 são mostrados os espectros de infravermelho do complexo 

([La(BTA)3phen]), do BTA-H (forma protonada) e da 1,10-fenantrolina monohidratada 

para comparação.  

Figura 9. Espectros de infravermelho do BTA-H, 1,10-fenantrolina monohidratada e [La(BTA)3phen]. 
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Ao observar o espectro de IV do BTA-H destaca-se a banda intensa em 

1600 cm-1, atribuída a deformação axial da ligação C=O que em –dicetonas também 

se apresentam na forma de ligações C-OH devido ao efeito ceto-enólico típico desta 

classe. Tal efeito resulta em ligações de hidrogênio intramoleculares estabilizadas por 

ressonância e na diminuição do caráter de dupla ligação deste grupo carbonila com 

consequente aumento do comprimento de ligação e diminuição da constante de força 

e frequência de absorção. Assim, a frequência desta deformação é mais baixa que as 

tipicamente encontradas em cetonas e aparece como uma banda ligeiramente 

alargada. Ademais, é possível identificar as bandas referentes a deformações axiais 

de ligações C-H (3122 cm-1) e C-C/C=C (1490 e 1465 cm-1) de anéis aromáticos e as 

múltiplas bandas associadas aos estiramentos das ligações C-F (1250 – 1000 cm-1). 

No espectro da 1,10-fenantrolina monohidratada, por sua vez, são destacáveis as 

múltiplas bandas entre 1550 e 1420 cm-1 associadas as deformações axiais do 

esqueleto aromático contendo ligações C-C e C-N.28  

Tendo como parâmetro tais absorções vibracionais dos ligantes, pode-se 

verificar que as principais bandas de ambos estão presentes no espectro do complexo 

sintetizado. Um ponto relevante à discussão é a banda em 1626 cm-1 atribuída ao 

estiramento C=O do ligante BTA que no espectro do complexo se apresenta como 

uma banda fina, diferentemente daquela citada para o BTA-H. Neste caso, esta 

mudança pode ser relacionada com a desprotonação da –dicetona e a coordenação 

do átomo de oxigênio com lantânio que impedem o efeito ceto-enólico e a formação 

das ligações de hidrogênio intramoleculares. A menor frequência de absorção, se 

comparada a de cetonas comuns, pode ser explicada pelo efeito de ressonância 

oriundo da desprotonação do BTA-H e, possivelmente, pelo efeito retirador de 

densidade eletrônica causado pelo centro metálico.28  Também são visíveis múltiplas 

bandas entre 1230 e 1000 cm-1 de deformações axiais do grupo CF3 do BTA  e, ainda, 

entre 1550 e 1420 cm-1 similares aquelas referentes as deformações C-C/C-N da 1,10-

fenantrolina.  

Tendo os dados acima citados como indicativo de que o composto 

[La(BTA)3phen] foi produzido e caracterizado, o mesmo procedimento sintético foi 

aplicado utilizando térbio e európio, acreditando que devido à similaridade entre tais 

metais estes últimos provavelmente se comportariam de modo semelhante 

quimicamente, formando os respectivos compostos de coordenação análogos. Devido 
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à dificuldade de realizar análises de RMN 1H para compostos paramagnéticos, citada 

anteriormente, estes complexos foram caracterizados apenas por espectrometria no 

infravermelho. 

Na figura a seguir, estão dispostos os espectros de IV do [La(BTA)3phen] e dos 

produtos da síntese com térbio e európio.  
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Figura 10. Espetros de IV do [La(BTA)3phen], [Tb(BTA)3phen] e [Eu(BTA)3phen]. 

 

Ao comparar os espectros dos compostos obtidos com Tb e Eu ao do já 

caracterizado complexo de lantânio podemos notar que estes apresentam perfis de 

absorções muito semelhantes. Sobretudo, podemos notar as bandas de deformação 

axial C=O em 1610 cm-1 (térbio) e 1607 cm-1 (európio). O pequeno deslocamento 
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desta banda para uma frequência mais baixa, se comparados ao do composto de 

lantânio, pode ser explicado pela maior carga nuclear efetiva devido do Tb e Eu que 

possuem números atômicos mais altos, ou seja, maior quantidade de prótons no 

núcleo e em contrapartida têm elétrons adicionados em orbitais 4f de baixa blindagem. 

Adicionalmente, apresentam as bandas intensas referentes aos estiramentos das 

ligações C-F (1220–1000 cm-1).  Ademais, as bandas entre 1580 e 1420 cm-1 de 

deformações C-C/C-N do esqueleto aromático são notórias. Tais características 

evidenciam a formação dos complexos [Tb(BTA)3phen]  e [Eu(BTA)3phen]. 

 A síntese do complexo [La(NTA)3phen] foi realizada seguindo os mesmos 

procedimentos descritos anteriormente. O ligante NTA-H apresentou solubilidade 

menor que o BTA-H em etanol, sendo necessário mais tempo sob agitação após a 

adição da base até que este estivesse completamente solúvel. Além disso, houve 

precipitação do sólido branco imediatamente depois da adição da solução de LaCl3. 

Decorrido o tempo determinado de reação, o sólido foi isolado por filtração e 

lavado com sucessivas vezes com etanol, deixado em dessecador e enviado para 

análise de RMN 1H cujo espectro obtido é encontrado na Figura 11, a seguir. 
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Figura 11. Espectro de RMN 1H do complexo [La(NTA)3phen] entre 9,5 e 6,0 ppm. (ppm, 500 MHz, 

dmso-d6) δ: 6,43 (s, 3H), 7,48 (t, J3 = 7,8 Hz, 3H), 7,56 (t, J3 = 7,8 Hz, 3H), 7,78 (dd, J3 = 7,8 Hz, J4 = 

3,9 Hz, 2H), 7,84 (t, J3 = 8,3 Hz, 6H), 7,90 (d, J3 = 8,3 Hz, 3H), 8,00 (m, 5H), 8,49 (m, 5H), 9,15 (d, J3 = 

3,9 Hz, 2H). 

 

 Devido a maior quantidade de sinais associados ao ligante NTA e sobreposição 

de alguns gerando multipletos, a elucidação mais precisa e atribuição dos sinais 

inequivocamente se tornou inviável. Contudo, a partir do espectro 2D homonuclear de 

RMN 1H (Figura 12) foi possível dissociar sinais pertencentes aos ligantes phen e 

NTA. 
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Figura 12. Espectro 2D homonuclear de RMN 1H do complexo [La(NTA)3phen] em dmso-d6. 

 

Os dados de RMN 1H são compatíveis com o produto esperado, tendo 

quantidade relativa de núcleos de hidrogênios igual a 32, multiplicidades e 

deslocamento químico dos sinais adequados aos ambientes químicos do complexo 

alvo. Além disso, pode-se estabelecer a proporção NTA/phen (3:1) com base na 

intensidade relativa de sinais nítidos (não sobrepostos) do NTA como o simpleto em 

6,43 ppm (3H), atribuído ao hidrogênio do C, e da phen como o dupleto em 9,15 ppm 

(2H).  

Análogo ao realizado anteriormente os espectros de IV do ligante -dicetonato 

em sua forma protonada (NTA-H), da 1,10-fenantrolina monohidratada e do produto 

obtido estão dispostos na Figura 13.  
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Figura 13. Espectros de infravermelho do NTA-H, 1,10-fenantrolina monohidratada e [La(NTA)3phen]. 

 

A análise a ser realizada é similar a feita para o [La(BTA)3phen] e, portanto, 

serão ressaltados apenas os pontos principais para caracterização do complexo 

sintetizado. No espectro do complexo podem ser observadas tanto as bandas geradas 

pela deformação axial da ligação C=O do NTA em 1607 cm-1 e de ligações C-F entre 
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1220-1000 cm-1 quanto as atribuídas deformações axiais C-C/C-N entre 1530 e 1430 

cm-1, sugerindo a presença tanto do ligante -dicetonato quanto da phen. Em 

concordância com o constatado por RMN 1H. Portanto admitiu-se que o complexo 

[La(NTA)3phen] foi sintetizado. 

Assim sendo, térbio e európio também foram usados para produzir os 

respectivos compostos com NTA e phen. Suas caracterizações foram feitas por 

espectroscopia no IV em comparação ao [La(NTA)3phen], cujos espectros estão 

dispostos na Figura 14. 



36 

Figura 14. Espetros de IV do [La(NTA)3phen], [Tb(NTA)3phen] e [Eu(NTA)3phen]. 

 

Os três espectros apresentados são similares tanto em relação ao perfil das 

bandas quanto intensidades relativas, indicando estruturas semelhantes. São nítidas 

as absorções do estiramento C=O próximas a 1600 cm-1, de estiramentos C-F 

(1220-1000 cm-1) e as de deformações axiais do esqueleto aromático (C-C/C-N), 
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destacadas pela área tracejada. Tais características espectroscópicas sugerem que 

os complexos desejados foram devidamente sintetizados. 

Destaca-se que além dos supracitados métodos de caracterização foram 

realizadas tentativas de obter monocristais com o intuito de utilizá-los em análises por 

difração de raios-X (DRX). Está técnica poderia confirmar a coordenação do núcleo 

metálico com os ligantes sugeridos e a proporção dos mesmos. 

Foram feitas tentativas de cristalização dos produtos obtidos por evaporação 

lenta a 10 °C, usando como solventes etanol, metanol, diclorometano/hexano e 

acetato de etila. O procedimento realizado consistia na solubilização de cerca de 5 mg 

do complexo em quantidade suficiente do respectivo solvente, a temperatura 

ambiente, em um frasco anteriormente lavado, rinsado com acetona e seco. 

Adicionava-se um pequeno excesso do solvente, a solução era coberta de modo a 

permitir a evaporação do solvente por uma pequena abertura (furo com 

aproximadamente 1 mm de diâmetro) e deixada em incubadora (Memmert, modelo 

IPP400) até a diminuição do volume do solvente e surgimento de precipitado.29 

Outra técnica de cristalização aplicada tinha como princípio básico a variação 

da solubilidade com a mudança de temperatura. Assim, uma solução saturada do 

complexo era produzida, a temperatura ambiente, em um frasco posteriormente 

vedado e disposta na incubadora previamente programada para realizar mudanças 

na temperatura lenta e gradativamente. A relação das variações de temperatura e 

tempo destes processos estão ilustrados genericamente na Figura 15. 
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Figura 15. Gráfico genérico de Temperatura vs Tempo dos ensaios de cristalização. 

 

Esperava-se que com a diminuição da temperatura, de forma lenta e gradual, 

a solubilidade do complexo no meio diminuísse e houvesse a formação de sólido como 

monocristais.30 Foram usados como solventes etanol, metanol e 

N,N-Dimetilformamida (DMF) nestes ensaios. As diferentes configurações 

(temperaturas e tempos) utilizadas nas tentativas de cristalização por este método 

estão resumidos na Tabela 2, a seguir.  

Tabela 2. Configurações de variação de temperatura utilizadas nos ensaios de cristalização. 

Configuração 

Temperatura (°C) Tempos decorridos (horas) 

T1 T2 T3 t1 - t2 t2 – t3 t3 - t4 

1 20 50 10 2 24 48 

2 20 50 10 2 48 72 

3 20 50 10 2 48 96 

4 20 50 5 2 48 72 

 

Apesar das tentativas de cristalização, em ambos os métodos, o resultado foi a 

precipitação dos complexos na forma de pó fino ou não houve surgimento de sólido 



39 

em algumas tentativas por variação de temperatura. Portanto, não foi possível realizar 

a caracterização usando DRX por monocristais, haja visto que não foram obtidas 

amostras deste tipo a partir dos ensaios de cristalização realizados.  

Além disso, foram realizadas análises de espectrometria de massas por spray 

de elétrons (ElectroSpray Mass Spectrometry – ES-MS) mas os resultados obtidos 

não apresentaram sinais de razão massa/carga (m/z) que pudessem ser atribuídos a 

íons dos complexos [LnIII(L)3P], tão pouco a algum padrão de fragmentação ou perda 

de ligantes que pudessem corroborar com a elucidação estrutural dos mesmos. 

Deste momento em diante, esta metodologia foi aplicada substituindo o ligante 

phen por dppz, tendo como centro metálico o lantânio. Contudo, apesar do sucesso 

na síntese dos complexos supracitados, quando o ligante dppz foi usado os sólidos 

obtidos como precipitado ou mediante a evaporação do filtrado da reação tiveram 

como resultado nas análises de RMN 1H e IV apenas os sinais referentes aos ligantes 

separadamente. Ou seja, após lavagem as amostras obtidas eram equivalentes 

apenas ao dppz isoladamente ou de um complexo contendo apenas ligantes 

-dicetonatos, indicando que não houve coordenação em quantidade apreciável do 

dppz. Esta constatação foi feita por meio de cromatografia em camada fina (CCF), 

além das análises mencionadas. 

Este problema poderia estar sendo causado pela baixa solubilidade do dppz 

que diminuiria significativamente a disponibilidade do mesmo no meio. No intuito de 

encontrar solventes mais adequados o procedimento de síntese foi repetido usando 

metanol10 e DMF25 em substituição ao etanol. Além disso, houve tentativas com 

tempos reacionais ampliados com 24 e 48 h de duração e outras com volumes até 3 

vezes maiores de solvente, tanto em etanol quanto em metanol e DMF. Ainda assim, 

não pode ser isolado o complexo contendo tanto o ligante -dicetonato quanto o dppz. 

Mesmo nas condições citadas a baixa solubilidade do dppz, possivelmente, se coloca 

como uma barreira para o sucesso desta reação. 

O método de síntese 2 dos complexos, descrito na seção 3.4.4 deste trabalho, 

também foi aplicado em busca de uma metodologia eficiente para a obtenção do 

[La(BTA)3dppz]. Entretanto, foram gerados resultados similares aos do método 1, não 

sendo produzido o complexo alvo. 
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Em vista da pandemia de COVID-19 e dos procedimentos de isolamento social 

adotados como método de prevenção ao contágio do mesmo, as atividades 

laboratoriais foram interrompidas e não foi possível seguir para demais tentativas de 

elucidar a problemática sintética acerca dos complexos contendo dppz. 

4.2. PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES 

Tendo em vista que o LFQM possui experiência na síntese e utilização de 

complexos contendo ligantes polipiridínicos, encontrar os meios para sintetizar 

compostos como aqueles tidos com foco deste trabalho seria de significativa 

contribuição para futuras linhas de pesquisa e estudos deste grupo de pesquisa e, 

também, para o portfólio científico da Universidade Federal Fluminense. Portanto, no 

futuro, algumas opções de resolução da problemática sintética apresentada podem 

ser adotadas para chegar a um procedimento viável para obtenção dos compostos de 

coordenação com ligantes como o dppz.  

Primeiramente, seguir na busca por um solvente mais apropriado como THF ou 

dmso.27 Além disso, a mudança na técnica de síntese pode resultar em melhores 

resultados, por exemplo, produzindo inicialmente o complexo contendo apenas o 

ligante -dicetonato para posteriormente adicionar o ligante fenantrolínico, 

controlando a adição e disponibilidade deste último. 

Outro ponto relevante, é a produção de monocristais dos produtos de modo que 

seja possível a realização de análises de DRX. Procedimento que pode corroborar 

fortemente com a elucidação estrutural dos compostos, principalmente, com relação 

a coordenação do centro metálico, geometria do complexo em estado sólido e 

confirmação da proporção dos ligantes. Ajustes as técnicas de cristalização utilizadas 

podem ser efetuados tais quais a mudança de solvente e de condições de temperatura 

ou o uso de outros métodos como cristalização por difusão de vapores e difusão de 

líquidos.29,30 

Esta linha de pesquisa detém um grande potencial devido à larga aplicação e 

possibilidades dos compostos de coordenação de lantanídeos que, muitas vezes, 

estão associadas à fotofísica dos mesmos, área de domínio e foco de conhecimento 

agregado do LFQM.  
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5. CONCLUSÕES 

Os compostos de coordenação de lantanídeos vêm sendo amplamente 

explorados e têm provado ao longo das últimas décadas seu extremo potencial em 

inúmeras funcionalidades. Devido a isso, há grande interesse em produzir novos 

compostos desta classe e em encontrar metodologias adequadas para que isso seja 

possível. 

Neste contexto, o trabalho realizado pode produzir compostos de La, Tb e Eu 

contendo BTA e NTA em conjunto com um ligante 1,10-fenantrolina do tipo [LnIII(L)3P]. 

Estes foram caracterizados por espectrometria no IV, apresentando as principais 

bandas associadas as deformações axiais típicas de carbonilas e do corpo aromático 

de compostos polipiridínicos. Além disso, os complexos de lantânio apresentaram 

sinais de RMN 1H com multiplicidade, deslocamento químico e quantidade relativa de 

hidrogênios em completa concordância com as estruturas propostas, sendo possível 

inclusive verificar a proporção entre os ligantes -dicetonatos e a 1,10-fenantrolina. 

Tendo estes compostos sido tomados como referência comparativa para os de térbio 

e európio. 

Contudo, possíveis problemas associados a baixa solubilidade do dppz 

impossibilitaram que fossem sintetizados os respectivos complexos contendo tal 

ligante polipiridínico em substituição a phen. Apesar dos esforços em elucidar esta 

problemática, devido a pandemia de COVID-19, não houve tempo hábil para encontrar 

as condições adequadas. 

Entretanto, este campo de pesquisa ainda apresenta um grande potencial e o 

trabalho aqui descrito toma a iniciativa de implementar novos segmentos e interesses 

no LFQM que no futuro podem ser convertidos em resultados relevantes, 

principalmente devido a experiência deste grupo de pesquisa em fotoquímica 

inorgânica, área onde a classe de compostos tida como foco neste trabalho tem 

profunda associação. 
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ANEXO I 

ESPECTROS DE RMN DE 1H 

Figura 16.   Espectro de RMN de 1H da 1,10-fenantrolina-5,6-diona (ppm, 500 MHz, CDCl3) δ: 7,60 (dd, 

J3 = 8,0 Hz, J3 = 4,7 Hz, 2H), 8,51 (dd, J3 = 8,0 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H), 9,13 (dd, J3 = 4,7 Hz, J4 = 1,9 Hz, 

2H). 

 

Figura 17.  Espectro de RMN de 1H da dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (ppm, 500 MHz, dmso-d6) δ: 7,9 

(dd, J3 = 7,8 Hz, J4 = 4,4 Hz, 2H), 8,06 (dd, J3 = 6,5 Hz, J4 = 3,4 Hz, 2H), 8,40 (dd, J3 = 6,5 Hz, J4 = 3,4 

Hz, 2H) 9,22 (dd, J3 = 4,4 Hz, J4 = 1,9 Hz, 2H), 9,56 (d, J3 = 7,8 Hz, 2H). 
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ESPECTROS DE INFRAVERMELHO (ATR-FTIR) 

Figura 18. Espectro de infravermelho da 1,10-fenantrolina-5,6-diona (phen-diona). 

 

Figura 19. Espectro de infravermelho da dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (dppz). 

 


