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1. RESUMO 

Neste trabalho encontram-se reportados a preparação e a caracterização 

(absorção no infravermelho e fotoluminescência) de uma série de complexos 

constituídos por íons Eu3+ e ligantes como a fenantrolina (phen) e o tris-

(pirazolil)borato (Tp) em diferentes proporções. Os resultados das análises 

espectroscópicas de infravermelho e de fotoluminescência (emissão e excitação) 

revelaram que o complexo [Eu(phen)(Tp)3] (Eu/phen/Tp na proporção 1:1:3) não foi 

sintetizado, sugerindo que o ligante tris-(pirazolil)borato desloca a fenantrolina 

levando à formação do complexo [Eu(Tp)3] (Eu/phen na proporção 1:3). Cálculos de 

estrutura eletrônica (GKS-EDA: Generalized Kohn-Sham Energy Decomposition 

Analysis) baseados na Teoria do Funcional de Densidade (DFT – Density Functional 

Theory) foram realizados para elucidar a natureza da ligação metal-ligante. Os 

dados demonstraram que as interações entre o íon Eu3+ e o ligante tris-

(pirazolil)borato são muito mais intensas do que as estabilizadas entre este íon e o 

ligante fenantrolina, o que corrobora as observações experimentais de que o ligante 

Tp remove o ligante phen da esfera de coordenação do Eu3+. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Introduzidos por Trofimenko em meados de 1960 e curiosamente 

denominados de “escorpionatos”, os poli(pirazolil)boratos são ligantes que podem 

levar à formação de complexos bastante interessantes e promissores dentro da 

química de coordenação1-3. A versatilidade destes ligantes derivam de diferentes 

efeitos eletrônicos e estéricos que podem ser obtidos pela variação da natureza, 

número e posição dos substituintes nos anéis pirazólicos visando ajustar a 

reatividade dos centros metálicos. 
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Figura 1. Representação estrutural do ligante tris-(pirazolil)borato (a letra M no 

interior da esfera representa o íon metálico). 



O termo escorpionato foi utilizado para descrever a interconversão entre os 

modos de coordenação bidentado e tridentado. Como “pinças” de um escorpião 

(Figura 1), esses ligantes versáteis ligam um metal aos átomos de nitrogênio de dois 

anéis pirazólicos, os quais estão conectados a um átomo de boro central. O terceiro 

anel pirazólico (ou grupo R), também conectado ao átomo de boro, rotaciona-se em 

direção ao centro metálico, como se fosse a “cauda” de um escorpião (Figura 1). 

Os poli(pirazolil)boratos são capazes de se coordenarem com um grande 

número de metais de transição, formando complexos diversificados, os quais 

apresentam aplicações que vão desde a química supramolecular4 até fenômenos de 

catálise5, incluindo a química bioinorgânica6, materiais luminescentes7, entre outros. 

A síntese e as propriedades fotofísicas de alguns complexos de poli(pirazolil)boratos 

com íons lantanídeos (III), Ln3+, já foram reportadas na literatura8. Davies et al.9 

descreveram as propriedades fotosíficas do complexo [Pr(L)(dbm)2] (L = bis[3-(2-

piridil)pirazol-1-il]di-hidroborato; dbm = dibenzoilmetano), incluindo a luminescência 

na região do visível e do infravermelho próximo. Os autores observaram que a 

complexação deste ligante com íons Nd3+, Er3+ e Yb3+ leva a um aumento do tempo 

de vida da luminescência na região do infravermelho próximo. Bortoluzzi et al.10 

reportaram a síntese e as propriedades fotoluminescentes do complexo [Eu(Tp)3] 

(Tp=tris-(pirazol-1-il)borato). A luminescência do complexo em comprimentos de 

onda inferiores a 380nm foi atribuída às transições f-f do Eu3+. Diversos outros 

complexos contendo íons lantanídeos (Ln3+) e ligantes do tipo tris-(pirazolil)borato 

foram preparados por Apostolidis et al11. De acordo com os resultados, os 

complexos  contendo íons no intervalo do La3+ até o Dy3+ apresentam nove 

coordenações enquanto que oito é o número de coordenação para os complexos 

com lantanídeos maiores (a partir do Ho até o Lu, ou Sc ou Y). 

Desta maneira, as propriedades espectroscópicas de complexos de 

lantanídeos luminescentes, tais como linhas de emissões estreitas e intensas, alta 

eficiência quântica e longos tempos de vida de luminescência, continuam motivando 

as pesquisas nesta área. O potencial de formação de diferentes complexos, tanto 

por parte de ligantes do tipo poli(pirazolil)boratos quanto dos íons metálicos (Ln3+), 

aliados à variabilidade geométrica e propriedades espectroscópicas dos complexos 

de lantanídeo, em especial Eu3+, motivaram os estudos teórico-experimentais sobre 

a natureza da ligação química em complexos de Eu3+ contendo os ligantes tris-

(pirazolil)borato (Tp) e fenantrolina (phen). 



3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar quimicamente 

complexos constituídos por íons Eu3+ e pelos ligantes tris-(pirazolil)borato (Tp) e 

fenantrolina (phen) em diferentes proporções, além de estudar as propriedades 

fotoluminescentes e descrever a natureza da ligação metal-ligante nestes 

complexos. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Síntese do complexo [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+. Para esta síntese, 1 mmol de 

EuCl3·6H2O (Aldrich) foi dissolvido em etanol absoluto, seguido pela adição de 1 

mmol do ligante 1,10-fenantrolina mono-hidradata (phen) (Vetec) sob agitação, a 60 

oC por 2 horas. O sólido foi filtrado e lavado com etanol e seco a 50 ºC sob pressão 

reduzida (400 mmHg) por 24 horas. 

 

4.2. Síntese do complexo [Eu(phen)(Tp)(Cl)2]. Para esta síntese, 1 mmol de 

EuCl3·6H2O (Aldrich) foi dissolvido em etanol absoluto, seguido pela adição de 1 

mmol do ligante 1,10-fenantrolina mono-hidradata (phen) (Vetec) e de 1 mmol do sal 

de potássio do ligante tri(1-pirazolil)boro-hidreto (tris-(pirazolil)borato, (Tp)) sob 

agitação, a 60 oC por 2 horas. O sólido foi filtrado e lavado com etanol e seco a 50 

ºC sob pressão reduzida (400 mmHg) por 24 horas. 

 

4.3. Síntese dos complexos [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e [Eu(phen)(Tp)3] e [Eu(Tp)3]. Os 

complexos foram preparados usando as mesmas metodologias descritas item 

anterior, mas com alteração da razão molar do ligante (tris-(pirazolil)borato de forma 

a obter as proporções adequadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Caracterização Química. Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

foi realizada num espectrofotômetro Frontier Perkin Elmer. Os espectros foram 

obtidos no modo ATR (Attenuated Total Reflection), varrendo a amostra 32 vezes 

em resolução de 4 cm-1, num intervalo espectral de 4000 a 400 cm-1. Os dados de 

fotoluminescência foram obtidos em temperatura ambiente, sob excitação contínua 

com lâmpada de Xe (450 W) num espectrofluorímetro Horiba Jobin Yvon Fluorolog-3 

equipado com monocromador duplo (emissão e excitação) e fotomultiplicador R928 

Hammatsu. A emissão foi coletada a 90º do feixe de excitação e corrigida para a 



resposta do espectrofotômetro (monocromador de emissão). As fendas foram 

colocadas a 1,0 e 0,5 nm para emissão e excitação, respectivamente (band pass = 

0,5 nm e tempo de integração = 0.5 ms). Foram aplicados filtros de emissão (G1225; 

transmitância 100% para  > 370 nm). Curvas de decaimento foram medidas com 

auxílio de um fosforímetro equipado com lâmpada de Xe (5 J/Pulse). Todas as 

caracterizações foram efetuadas usando amostras sólidas (pó). 

 

5.2. Métodos Computacionais. As otimizações das geometrias e cálculos de 

frequências vibracionais foram realizados usando o funcional de densidade 

PBEPBE12 em conjunção com as funções de base TZVP13 para os átomos de boro, 

nitrogênio, cloro, oxigênio, carbono e hidrogênio. O potencial efetivo de caroço 

(ECP) ECP52MWB14 e as funções de base (7s6p5d)/[5s4p3d] do grupo 

Stuttgart/Cologne14a foram aplicadas ao íon lantanídeo. A situação da ligação metal-

ligante foi analisada por meio da análise de decomposição de energia baseada no 

esquema de Kohn-Sham (GKS-EDA)15 com o funcional BP86-D316, como 

implementado no programa GAMESS-US 201317, e com uso das funções de base 

SDD14 e def2-TZVP18 para o átomo de Eu3+ e demais átomos, respectivamente. O 

esquema GKS-EDA decompõe a energia de interação total, E
int, em termos com 

significado físico, incluindo: (i) eletrostático, E
ele; (ii) troca, E

ex; (iii) repulsão, E
rep; 

(iv) polarização, E
pol; (v) correlação, E

corr; e (vi) dispersão, E
disp, conforme 

equação a seguir: 

E
int = E

ele + E
ex + E

rep + E
pol + E

corr + E
disp                   (Eq. 1) 

 

6. RESULTADOS 

O espectro vibracional (Figura 2) dos complexos contendo o ligante Tp 

apresenta uma banda forte a cerca de 2440 cm-1, devido à ligação B-H. A adição 

sucessiva de ligantes Tp provoca o deslocamento da banda para regiões de 

frequência mais baixas. De acordo com Apostolidis,11 as bandas relacionadas com o 

estiramento das ligações B-H no complexo [Eu(Tp)3] são observadas a 2443, 2406 e 

2375 cm-1, com intensidades relativas de 4,7: 1,7: 1,0, respectivamente. Os 

espectros dos complexos [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+, [Eu(phen)(Tp)(Cl)2], e 

[Eu(phen)(Tp)2(Cl)] exibiram bandas em 854, 849, e 848 cm-1, respectivamente, 

devido à presença do anel aromático da fenantrolina, confirmando a coordenação do 

íon metálico com o ligante phen. Esta banda não é observada no espectro do 



complexo [Eu(Tp)3], corroborando a proposta de que o ligante Tp desloca a 

fenantrolina na esfera de coordenação de Eu3 +. Os resultados de fotoluminescência 

(Figura 3), incluindo os espectros de emissão e excitação, suportam a interpretação 

dos espectros vibracionais. 
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Figura 2. Espectro vibracional dos complexos [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]

+, 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)2], [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e [Eu(Tp)3] na região entre 870 e 650 cm-1. 
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Figura 3. Espectros de emissão (à esquerda, com máximo fixado na banda de 

transferência de carga – CTB) e excitação (à direita, com máximo fixado na transição 

5D0 →
7F2) dos complexos [Eu(phen)(Tp)(Cl)2], [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e [Eu(Tp)3]. 

 

Os espectros de excitação das amostras (Figura 3) após a adição do ligante 

Tp ao complexo [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+ apresentaram bandas largas centradas em 

350 nm, as quais são atribuídas à transferência de carga (CTB). As linhas acima de 

370 nm são decorrentes das transições f-f do Eu3+. Os complexos 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)2] e [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] apresentaram duas bandas de 

transferência de carga (CTBs), com máximos em cerca de 357nm e 346 nm, 

indicando a presença dos dois ligantes (phen e Tp) no complexo. Os espectros de 



emissão (Figura 3) apresentam bandas típicas correspondentes às transições do 

estado excitado 5D0 do Eu3 + para o estado fundamental 7FJ (J = 0, 1, 2, 3, e 4). 

Comparativamente ao complexo [Eu(Tp)3], nota-se uma alteração da posição 

e do número de bandas para os complexos preparados com Eu/phen/Tp nas 

proporções molares de 1:1:1 e 1:1:2, sugerindo uma mudança no grupo pontual. 

Assim, o complexo [Eu(phen)(Tp)(Cl)2] deve apresentar uma simetria Cs distorcida 

ou C2v, enquanto que os complexos [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e [Eu(Tp)3] têm simetria D2v 

e D3h, respectivamente. As intensidades relativas das transições 5D0→
7F2 e 5D0→

7F1, 

os parâmetros de intensidade experimentais Judd-Ofelt (2 e 4), os decaimentos 

radiativos (Arad) e não radiativos (Anrad), o tempo de vida experimental (), a eficiência 

quântica (), e o número de moléculas de água (q) estão apresentados na Tabela 1, 

a seguir. 

 

Tabela 1. Razão entre as intensidade das transições 5D0→
7F2 e 5D0→

7F1 

(02/01), parâmentros de intensidade (2 e 4), decaimentos radiativo (Arad) e 

não radiativo (Anrad), tempos de vida experimental (), eficiência quântica (), e 

número de moléculas de água (q). 

Complexo 
0 → 2

0 → 1
 

2x10
-20 

cm
2 

4x10
-20 

cm
2  (ms) 

Arad  

(ms
-1

) 
Anrad  

(ms
-1

) 
 (%) q 

[EuCl2(H2O)6]Cl 2,7 4,8±0,2 8,0±0,4 0,16±0,02 0,31±0,01 5,94±0,30 5,0±0,8 6 

[Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+ 9,4 16,6±0,8 13,8±0,7 0,45±0,04 0,75±0,04 1,47±0,07 33,8±5,1 2 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)2] 5,2 9,2±0,5 11,7±0,6 0,86±0,09 0,50±0,02 0,67±0,03 42,7±6,4 0 

[Eu(phen)(Tp)2(Cl)] 4,0 7,0±0,3 12,0±0,6 0,91±0,09 0,43±0,02 0,66±0,03 39,7±5,9 0 

[Eu(Tp)3] 1,0 1,9±0,1 11,9±0,6 1,66±0,17 0,28±0,01 0,32±0,02 46,6±7,0 0 

 

As alterações relativas aos percursores [EuCl2(H2O)6]Cl e 

[Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+ podem ser observadas pela relação entre as áreas das 

transições 5D0→
7F2 e 5D0→

7F1 (02/01) e os parâmetros de intensidade 2 e 4. 

O deslocamento de moléculas de água efetuado pelo ligante fenantrolina (phen) 

implica na troca de átomos de oxigênio coordenados ao Eu3 + por átomos de azoto, 

modificando o ambiente químico e a geometria em torno do íon metálico. Nota-se 

ainda que a eficiência quântica () aumenta com a inserção de ligantes Tp, sendo 

maior para o complexo [Eu(Tp)3]. Os valores dos parâmetros 2 podem indicar a 

covalência da ligação estabelecida entre Eu3 + e os ligantes, uma vez que valores de 

2 mais elevados estão associados com ligações metal-ligante mais covalentes e 

com menor simetria.19-21 Como observado na Tabela 1, o complexo [Eu(Tp)3] 



apresenta o valor de 2 inferior aos dos demais complexos, corroborando que este 

complexo apresenta maior simetria (D3h). Os valores 4 são uma medida da 

polarizabilidade e da rigidez do ambiente químico em torno do Eu3+.22,23 Os elevados 

valores 4 encontrados correspondem a forte polarizabilidade e grande rigidez no 

ambiente químico para os complexos estudados. 

                          
                         (a)                                                                      (b) 

                      
                       (c)                                                                      (d) 

Figura 4. Os comprimentos de ligação metal-ligante (distâncias em Angstroms) dos 

complexos de: (a) [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+; (b) [Eu(phen)(Tp)(Cl)2]; (c) 

[Eu(phen)(Tp)2(Cl)]; e (d) [Eu(Tp)3]. (azul = nitrogênio; oxigênio vermelho =; cinza = 

carbono; verde claro = cloreto; verde escuro = íon európio). 

 

Cálculos computacionais foram efetuados para verificar a simetria dos 

complexos e investigar a natureza da ligação metal-ligante entre o íon Eu3+ e os 

ligantes (Tp) e (phen) (Figura . O número de moléculas de água e/ou íons cloreto foi 

considerado em concordância com os dados experimentais. Quando comparado 

com o complexo [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+, os comprimentos de ligação Eu–N e Eu–Cl 

aumentam com a adição gradual de ligantes Tp ([Eu(phen)(Tp)(Cl)2], 

[Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e [Eu(Tp)3]), corroborando as observações experimentais a 

respeito do deslocamento do ligante phen pelo Tp. Considerando o complexo 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)2] o aumento do número de ligantes Tp leva ao alongamento dos 



comprimentos de ligação metal-ligante Eu–N envolvendo os íons Eu3+ e os átomos 

de nitrogênio dos anéis pirazólicos (ligante Tp) nos complexos [Eu(phen)(Tp)2(Cl)] e 

[Eu(Tp)3]. Este aumento é mais pronunciado para uma das três ligações Eu–N, 

provavelmente devido a efeitos de repulsão estérica. 

 

Tabela 2. Análise GKS-EDA para ligações metal-ligante selecionadas (kcal.mol-1).  

Frag.(1) Frag.(2) E
int

 E
ele

 E
ex

 E
rep

 E
pol

 E
corr

 E
disp

 E
Pauli [a]

 E
orb [b]

 

[Eu(Tp)2]
+
 Tp

-
 -177,5 -155,2 -123,5 221,3 -94,2 2,7 -28,7 97,8 -122,9 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)]
+
 Tp

-
 -172,1 -153,5 -128,8 230,4 -98,6 4,7 -26,3 101,5 -124,9 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)]
+
 Tp

-
 -172,3 -152,7 -122,7 216,2 -92,1 5,1 -26,2 93,6 -118,3 

[Eu(phen)(Cl)2]
+
 Tp

-
 -189,1 -167,4 -105,6 198,2 -112,0 14,0 -16,3 92,6 -128,3 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)]
+
 Cl

-
 -128,0 -132,9 -84,8 155,2 -59,1 -1,9 -4,5 70,5 -63,6 

[Eu(phen)(Tp)(Cl)]
+
 Cl

-
 -129,5 -131,7 -77,7 145,5 -58,8 -2,5 -4,4 67,8 -63,2 

[Eu(Tp)(Cl)2]
0
 (phen)

0
 -52,4 -56,8 -71,2 129,6 -41,2 0,8 -13,6 58,4 -54,8 

[a] 
E

Pauli
 = E

ex
 + E

rep
 , 

[b] 
E

orb
 = E

pol
 + E

disp
        

 

De acordo com os resultados da análise GKS-EDA (Tabela 2), a maior 

contribuição para a energia de interação total (Eint) provém do termo eletrostático 

(E
ele), seguida pela contribuição do termo orbital (E

orb). Concentrando-se nas 

interações com o ligante Tp é possível notar que a magnitude da energia total de 

interação (Eint) sofre alterações dependentes do ambiente em torno do íon Eu3 +. A 

análise GKS-EDA também revela que a interação Eu3+–(Tp) são muito mais estáveis 

do que as interações entre o íon Eu3+ e o ligante fenantrolina (phen), mesmo no caso 

de [Eu(phen)(Tp)2]. Os valores do componente orbital (E
orb) estão em concordância 

com os parâmetros 2, ou seja, quanto maior o valor deste parâmetro maior o 

caráter covalente das ligações estabelecidas entre os íons Eu3+ e os ligantes.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho reportou-se a preparação e caracterização (espectroscopia de 

absorção no infravermelho e fotoluminescência) de uma série de complexos 

constituídos pela coordenação do íon Eu3+ com os ligantes tris-(pirazolil)borato e 

(Tp) e fenantrolina (phen) em diferentes proporções. Cálculos de estrutura eletrônica 

molecular baseados na Teoria do Funcional de Densidade foram conduzidos para 

avaliar a natureza da ligação química metal-ligante nestes complexos. Os resultados 

do infravermelho indicaram que o complexo [Eu(phen)(Tp)3] (Eu/phen/Tp com razão 

molar 1:1:3) não foi sintetizado, sugerindo que os ligantes Tp deslocam o ligante 

phen levando à formação do complexo [Eu(Tp)3]. Os espectros de emissão e 



excitação (fotoluminescência) corroboraram a interpretação dos espectros 

vibracionais. O espectro de excitação do complexo [Eu(phen)(Cl)2(H2O)2]
+ exibe uma 

banda larga entre 250 e 450 nm com máximo em 357 nm, a qual foi atribuída à 

banda de transferência de carga (CTB) do ligante phen para Eu3+. Os resultados da 

fotoluminescência revelam que o decréscimo da razão entre as áreas das transições 

5D0 → 7F2 e 5D0 → 7F1 (0→2/0→1) e do valor do parâmetro 2 exibem a mesma 

tendência em relação às alterações do ambiente químico do íon Eu3+, sugerindo 

aumento da simetria quando se passa do complexo [Eu(phen)(Tp)3] (simetria C2v) 

para o complexo [Eu(Tp)3] (simetria D3h). Elevados valores de 2  estão associados 

com ligações metal-ligante com maior caráter covalente e com menor simetria do 

ambiente de coordenação. Os resultados da análise GKS-EDA indicam que as 

interações Eu3+–(Tp) são mais estabilizadoras do que as que ocorrem entre este íon 

e o ligante phen (Eu3+–(phen)), em concordância com as evidências experimentais 

de que o terceiro ligante Tp remove o ligante phen da esfera de coordenação do íon 

Eu3+. 
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