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RESUMO
Cunha, C.S. Sintonização de cores de emissão fotoluminescente da rede de coordenação
[Bi(HPyr)] dopada com íons TR3+. 2018. 200p. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
A rede de coordenação constituída por íons bismuto trivalente e ácido piromelítico (H4Pyr),
[Bi(HPyr)], foi utilizada com sucesso como matriz hospedeira para a incorporação in situ dos
íons terras raras trivalentes TR3+: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+. O método de alto rendimento para a
síntese permitiu preparar e estudar a pureza de fase e cristalinidade das séries de amostras,
acelerando e facilitando a comparação entre os parâmetros de síntese. As técnicas de
espectroscopia de absorção no infravermelho, análise elementar e termogravimétrica,
microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raios X, bem
como a difração de raios X de pó e o refinamento de Le Bail dos compostos indicaram que a
dopagem não afetou a estrutura, cristalinidade, morfologia e estabilidade térmica da matriz. O
estudo das propriedades espectroscópicas da matriz [Bi(HPyr)] não dopada e dopada com íons
TR3+ permitiu a investigação dos processos de sensibilização do íons ativadores TR3+. As
propriedades espectroscópicas características do íon Eu3+ foi utilizada para estudar o sítio e
ambiente de coordenação dos dopantes por meio dos parâmetros de intensidades experimentais
𝐸𝑢
Ωλ (λ: 2 and 4), além do rendimento quântico intrínseco (𝑄𝐸𝑢
) do material [Bi(HPyr)] mono

dopado com Eu3+. A sintonização da cor de emissão pela mudança da concentração relativa dos
íons dopantes é investigada para os sistemas duplamente dopados com os íons Tb3+:Eu3+,
Tb3+:Sm3+, Dy3+:Eu3+ e Dy3+:Sm3+. Os sistemas contendo íons Dy3+ apresentam diferentes
tonalidades de emissão branca e ampla faixa de temperatura de cor correlata (CCT - 2500 a
7500 K), sendo promissores para o desenvolvimento de dispositivos emissores de luz branca de
fase única.
Palavras-chave: materiais metal-orgânicos, bismuto, terras raras, método hidrotérmico de alto
rendimento, fotoluminescência, sintonização de cores de emissão.
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ABSTRACT
Cunha, C.S. Photoluminescent emission color tuning of the coordination network
[Bi(HPyr)] doped with RE3+ ions. 2018. 200p. PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry.
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
The coordination network consisting of trivalent bismuth ions and pyromellitic acid (H4Pyr),
[Bi(HPyr)], was successfully applied as host matrix for in situ incorporation of the trivalent rare
earth ions RE3+: Sm3+, Eu3+, Tb3+ and Dy3+. The high-throughput methods for hydrothermal
synthesis allowed to prepare and study phase purity and crystallinity of sample series,
accelerating and facilitating the comparison between the synthesis parameters. Infrared
absorption spectroscopy, elemental and thermogravimetric analysis, scanning electron
microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy, as well as powder X-ray diffraction and
the Le Bail refinement of the compounds indicated that doping did not affect the structure,
crystallinity, morphology and thermal stability of the matrix. The study of the spectroscopic
luminescence properties of the nondoped and doped [Bi(HPyr)] allowed the investigation of
the sensitization processes of dopant RE3+ ions. The characteristic spectroscopic properties of
the Eu3+ ion were used to study the incorporation site and coordination environment of the
dopant by the calculation of the experimental intensity parameters Ωλ (λ: 2 and 4), besides the
𝐸𝑢
intrinsic quantum yield (𝑄𝐸𝑢
) of the Eu3+ single-doped [Bi(HPyr)]. Straightforward emission

color tuning by changing the relative concentrations of the dopant ions is possible and has been
studied for the systems double-doped with Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+, Dy3+:Eu3+ and Dy3+:Sm3+
ions. The Dy-containing systems show different shades of white emission and a wide range of
correlated color temperatures (CCT - 2500 to 7500 K), hence being a promising candidate for
the development of single-phase white light emitting devices.
Keywords: metal-organic materials, bismuth, rare earths, high-throughput hydrothermal
method, photoluminescence, emission color tuning.
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1. Introdução
Os elementos terras raras (TR) apresentam uma vasta gama de aplicações de alta
tecnologia, tornando-os de grande relevância estratégica. Dentre estas aplicações, cabe destacar
seu uso como cat alisadores no craqueamento de petróleo (La, Ce), ímãs em motores de carros
híbridos, alto falantes, discos rígidos e turbinas eólicas (Nd, Pr, Sm) [1], além de baterias
recarregáveis em veículos (La, Ce, Pr, Nd) [2], [3]. Além do mais, as propriedades
luminescentes distintas desses íons TRn+, tornam a aplicação desses centros emissores
imprescindíveis como dispositivos moleculares conversores de luz e luminóforos em telas de
TV, computadores lasers, tablets, celulares, lâmpadas fluorescentes, LEDs ou OLEDs (Ce, Nd,
Eu, Tb, Er, Y, Yb) [3]–[5], além de serem usados em aplicações médicas como agentes de
contraste em ressonância magnética (Gd) [6] etc.
Compostos de coordenação de íons terras raras trivalentes (TR3+), contendo ligantes
orgânicos capazes de absorver eficientemente a energia de radiação na região do ultravioleta,
podem transferir esta energia absorvida aos centros emissores, aumentando a eficiência da
emissão desses íons. Esta característica espectroscópica permite superar a baixa capacidade de
absorção dos íons TR3+ devido as transições intraconfiguracionais 4f serem proibidas pela regra
de Laporte (l = ±1) [7], [8]. Ademais, os íons TR3+ apresentam grande versatilidade por exibir
cores “monocromáticas” oriunda de bandas de emissão finas devido às transições 4f-4f de
caráter atômico [7], [9], [10].
Quando se utiliza íons TRn+ como dopantes em matrizes inorgânicas ou híbridas, também
é possível intensificar a intensidade luminescente por meio da transferência de energia (TE) da
matriz para o íon ativador. Um fator importante na preparação de materiais luminescentes por
meio da dopagem é a redução da supressão da luminescência por concentração [11], [12],
devido à distribuição destes dopantes na rede cristalina da matriz. Além disso, a dopagem com
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diferentes íons ativadores pode favorecer a sintonização de cores de emissão pela variação da
composição das espécies luminescentes [13]–[15].
Os Materiais Metal-Orgânicos (MMOs) apresentam vantagens como matrizes
hospedeira para a incorporação de íons TR3+, por combinarem a alta cristalinidade e rigidez dos
sólidos inorgânicos com a diversidade, flexibilidade e capacidade de modificação sintética das
moléculas orgânicas multidentadas [16]–[18]. Geralmente, os ligantes quelatos são utilizados
para a obtenção desses MMOs e se baseiam principalmente em anéis aromáticos contendo
múltiplos grupos carboxilatos. Estes grupos funcionais permitem a formação de ligações
químicas fortes e estáveis, com diversos modos de coordenação que afetam diretamente a
rigidez e termoestabilidade da estrutura que se estende em forma de cadeia de uma, duas ou três
dimensões [19], [20]. Desta forma, os sistemas MMOs são mais estáveis que complexos de
TR3+ discretos e possuem alta intensidade luminescente, tornando-os vantajosos para aplicações
como dispositivos moleculares conversores de luz (DMCLs).
Por fim, serão abordadas as principais características dos MMOs, indicando as suas
classificações, propriedades, aplicações, além dos parâmetros e métodos de síntese usados para
a sua obtenção, uma vez que estes materiais serão usados como matrizes para a incorporação
dos íons dopantes. Também serão apresentadas as principais características e propriedades dos
íons TRn+ utilizados como íons ativadores, bem como, os processos de transferência de energia
presentes nestes sistemas MMOs dopados.

1.1.

Materiais Metal-Orgânicos (MMOs)
Os Materiais Metal-Orgânicos (MMOs) são compostos formados por íons ou clusters

metálicos (nodos) coordenados a ligantes orgânicos multidentados (espaçadores) por meio de
ligações químicas fortes, gerando estruturas discretas (e.g. poliedros ou polígonos
metalorgânicos) ou estruturas de redes infinitas que se estende em uma, duas ou três dimensões
(Figura 1.1) [21]–[23].
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Figura 1.1. Representações esquemáticas das possíveis dimensionalidade estruturais dos MMOs.

O avanço científico dos MMOs permitiu a construção de uma grande diversidade de
arquiteturas moleculares devido às diferentes características dos íons metálicos, geometrias e
modos de coordenação dos ligantes [24], [25]. Além da riqueza estrutural, o caráter
interdisciplinar e vasta gama de aplicação destes MMOs, levou a uma variedade de termos para
descrever essa classe de compostos. Deste modo, várias terminologias e nomenclaturas foram
utilizadas de modo indiscriminado em vários trabalhos e grupos de pesquisa, causando malentendidos. Os termos “polímero de coordenação” (PC) e “estruturas metal-orgânicas” (MOFs)
apresentam sobreposições em seus significados, porém são comumente utilizados para
classificar os MMOs, que em alguns casos, também são chamados de “materiais híbridos
orgânico-inorgânicos” [26], [27].
Em 2013, com o objetivo de minimizar as discrepâncias na nomenclatura destes materiais,
a divisão de química inorgânica da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC)
elaborou uma classificação e definição dos MMOs, por meio da publicação de Batten et. al
[27]. Neste caso, a nomenclatura Polímero de Coordenação (PC) foi sugerida como um termo
genérico para definir compostos nos quais entidades de coordenação formadas por íons
metálicos e ligantes orgânicos são repetidas “infinitamente” em uma, duas ou três dimensões,
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por meio de ligações fortes ligante-metal e podendo ser estabilizadas por ligações fracas entre
as camadas [24]–[28]. Nesta denominação, o material não necessariamente precisa ser
cristalino, sendo que, uma mesma periodicidade pode não se estender ao longo de todo material.
O composto de cadeia única formado pela coordenação entre o íon cobalto (II) e o ligante 4,4’bipiridina [28] foi tomado como exemplo para ilustrar a recomendação da IUPAC na
identificação de PCs (Figura 1.2).

Figura 1.2. Estrutura molecular do Polímero de Coordenação (PC) contendo o íon Co2+ e o ligante 4,4’bipiridina, se estendendo em uma única dimensão [28]. Adaptado da referência [27].

Para os compostos de coordenação cujas estruturas se repetem em uma dimensão,
apresentando, porém, ligações cruzadas entre as cadeias, loops ou conexões espiro, e para
compostos cujas entidades de coordenação se conectam por ligações fortes metal-ligante em
duas ou três dimensões, a IUPAC sugere o uso do termo Rede de Coordenação (RC) como um
subconjunto dentre os Polímeros de Coordenação (PCs). Na Figura 1.3 são ilustradas as
estruturas de quatro materiais utilizados para exemplificar as condições consideradas
necessárias para o uso do termo Rede de Coordenação (RC).
Por fim, as Estruturas Metal-Orgânicas (MOFs) são indicadas pela IUPAC como um
subconjunto das Redes de Coordenação que possuem estrutura aberta, tendo poros ou canais
“potencialmente” vazios. As estruturas MOFs com a remoção das moléculas de solvente ou
espécies remanescentes das sínteses que preenchem os poros e canais, normalmente podem
colapsar, perdendo a porosidade.
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Figura 1.3. Estrutura molecular das Redes de Coordenação (RCs) contendo (a) ligações cruzadas [29],
(b) loops [30], (c) conexões espiro [31] e (d) conexões em 3D [32]. Adaptado da referência [27].

Deve ressaltar que várias estruturas MOFs mantêm a integridade de seus poros mesmo
após a remoção das espécies aprisionadas, sendo chamados de MOFs de porosidade permanente
ou “open-frameworks”, que podem adsorver outros compostos nos espaços abertos [25], [33],
[34]. Em casos muito específicos, a remoção do solvente ou a exposição do material a espécies
diferentes podem acarretar também em um rearranjo ou mudanças dinâmicas bem definidas na
estrutura, fenômeno também chamado de “breathing effect” [35]–[38]. Na Figura 1.4 é
mostrada a estrutura do material nomeado como MOF-5, que exemplifica as características das
Estruturas Metal-Orgânicas (MOFs).
Portanto, os compostos com arquiteturas e comportamento diferentes em relação à
remoção de solvente ou esvaziamento dos poros são também levados em consideração segundo
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à definição recomendada pela IUPAC para os MOFs. Desta forma, de acordo com a IUPAC,
os poros não precisam ser permanentes ou mantidos após a remoção das espécies aprisionadas.

Figura 1.4. Estrutura molecular do material intitulado MOF-5, formado por tetraedros de ZnO4
(poliedro azul) unidos pelo ligante 1,4-benzenodicarboxilato (O, vermelho e C, preto), resultando em
rede estendida em 3D com poros interconectados de 12 Å de diâmetro (esfera amarela) [17].

O esquema da Figura 1.5 ilustra de forma resumida que os MMOs têm sua terminologia
hierarquizada em estruturas discretas (0D) ou estruturas poliméricas infinitas (1, 2 ou 3D) que
podem ser generalizadas como PCs, contendo as RCs como subgrupo, que por sua vez, podem
ser classificadas como MOFs, caso a estrutura possua poros potenciais, sem a necessidade de
confirmação de porosidade.
A estrutura, rigidez geométrica e as características das redes formadas são determinadas
pelo número de coordenação e geometria do centro metálico e os tipos de interação dos ligantes.
Por exemplo, estas características resultam em diferentes propriedades físicas e funcionalidades
químicas, além do tamanho e a superfície dos poros, no caso das MOFs [17], [18], [39]–[41].
Vale ressaltar que as moléculas orgânicas adicionadas ao meio reacional também desempenham
papel importante na síntese e formação das estruturas desses materiais. Considerando que
podem atuar como: i) solvente, contribuindo para a desprotonação do ligante; ii) ligante ao se
coordenar ao íon metálico e iii) agente direcionador da estrutura [42].
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Figura 1.5 Esquema dos Materiais Metal-Orgânicos (MMOs) abrangendo estruturas discretas e
estendidas com periodicidade em uma, duas ou três dimensões subdivididos como Polímeros de
Coordenação (PC), Redes de Coordenação (RC) e Estruturas Metal-Orgânicas (MOFs).

Os contra-íons, assim como as moléculas orgânicas ou de solvente, que preenchem as
cavidades dos materiais, podem ser considerados como agentes para balanceamento de carga
ou principalmente como “templates”, direcionando e estabilizando a construção, o tamanho e a
forma dos poros das MOFs. Além disso, os templates podem ser substituídos por outras espécies
ou removidos, uma vez que não são ligados covalentemente à estrutura do material, conferindo
a possibilidade de obter cavidades com vários tipos de arquiteturas nos MOFs [25], [43].
De modo geral, a formação das estruturas dos MMOs é diretamente afetada por fatores
tais como: i) a natureza de coordenação do íon metálico, ii) as características do ligante, iii) a
razão entre metal-ligante, iv) a concentração dos reagentes, v) os tipos de solventes, vi) a
temperatura, vii) o pH e a pressão do meio reacional, viii) a rampa de aquecimento e
resfriamento, ix) o tempo reação, x) a presença ou tipo de contra-íons e templates, entre outros
fatores.
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Devido ao grande número de parâmetros a serem controlados, prever a estrutura final do
material continua sendo uma tarefa complicada, considerando que o íon metálico pode
apresentar vários sítios de ligação com pouca informação direcional e o ligante multidentado
pode ter diferentes modos de coordenação, como ocorre com os grupos carboxilatos [44]. A
fim de facilitar a previsão e planejamento das estruturas das redes estendidas, faz-se uso dos
princípios e estratégias da “química reticular”, considerada subclasse da engenharia de cristais.
Esta estratégia aborda a síntese desses materiais a partir de “blocos de construção” (building
blocks) moleculares rígidos, adicionados ao meio reacional ou formados in situ, e que manterão
sua integridade estrutural durante o processo de construção dos MMOs [17].
O conceito de “unidades de construção secundárias” (SBUs - Secondary Building Units),
criado para a descrição de fragmentos conceituais das zeólitas, foi satisfatoriamente aplicado
como ferramenta para a proposição dos blocos de construção dos MMOs, levando em conta a
geometria das unidades definidas pelos pontos de extensão, como os átomos de C nos íons
carboxilatos [17], [45]. Assim sendo, identificar as condições de reação que levam a formação
in situ de geometria específica de uma SBU inorgânica, e que será coordenada a uma SBU
orgânica rígida, pode gerar uma rede predeterminada pelo controle do número de coordenação
dessas espécies [17]. Este conceito possibilitou a simplificação da compreensão e previsão das
estruturas formadas e, consequentemente, o design da direcionalidade da rede de materiais
estruturalmente similares, a partir de diferentes formas geométricas [40], [46].
Na Figura 1.6 são exemplificados alguns tipos de unidades de construção secundárias
(SBUs) criados a partir de átomos/clusters inorgânicos e moléculas orgânicas rígidas contendo
grupos carboxilatos. Nestas representações pode-se observar a formação da geometria das
SBUs geradas pelos pontos de extensão dos átomos de carbono dos grupos carboxilatos, que
estão diretamente coordenados aos íons metálicos por meio dos átomos de oxigênio. Desta
forma, fica claro que a utilização das figuras geométricas e linhas para a representação do
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conjunto de átomos e moléculas constituintes da estrutura, facilitam de modo considerável o
entendimento da topologia das redes e unidades de repetição que as constituem.

Figura 1.6. Exemplos de SBUs de MMOs contendo ligantes carboxilatos. Em azul são mostrados os
polígonos formados pela coordenação metal-oxigênio, enquanto que os poliedros ou polígonos
vermelhos são formados pelos átomos de carbono do carboxilato, e os verdes são formados pela conexão
com os ligantes. Os átomos são indicados pelas cores: O, vermelho; C, preto e N, verde. Adaptado da
referência [17].

A série de compostos conhecidos como MOFs isorreticulares (IRMOFs – Isoreticular
MOFs) é a mais emblemática para a aplicação dos princípios da química reticular [47]. Esta
série foi desenvolvida com base na estrutura do MOF-5, posteriormente chamado de IRMOF1 [48], que possui o cluster de zinco - Zn4O(CO2)6 presente no acetato de zinco anidro e que
contém quatro tetraedros de ZnO4 com vértice comum e seis átomos de carbono do carboxilato,
definindo o SBU octaédrico [49], [50], como ilustrado na quarta unidade inorgânica (de cima
para baixo) mostrada na Figura 1.6. A coordenação deste SBU octaédrico com seis moléculas
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do ligante 1,4-benzenodicarboxilato (BDC) forma uma rede tridimensional cúbica com poros
interconectados, tendo SBUs nos vértices e anéis benzênicos nas bordas (Figura 1.4) [18], [39],
[47], [48]. Para o design da série dos IRMOFs foi necessária a determinação das condições de
reação que mantivessem a estrutura do cluster presente no reagente acetato de zinco anidro.
Mantendo o SBU octaédrico, foi possível funcionalizar os poros e modificar o comprimento
das cadeias dos ligantes bidentados, variando o tamanho dos poros na estrutura e mantendo a
topologia cúbica [18], [47].
Como mostrado na Figura 1.7, o ligante BDC utilizado para a síntese do IRMOF-1 foi
funcionalizado pela modificação dos grupos orgânicos ligados ao anel aromático, como a
adição de Br, NH2, OC3H7, OC5H11, C2H4 e C4H4 chamado de IRMOFs-2, 3, 4, 5, 6 e 7,
respectivamente. Também foram aplicados ligantes com cadeias maiores, expandindo o
tamanho dos poros (IRMOFs-8 a 16).

Figura 1.7. Série de MOFs isoreticulares (IRMOFs-n, sendo n: 1-16, e as esferas amarelas
representando os espaços vazios dos poros) e as fórmulas estruturais dos ligantes orgânicos utilizados
para a construção de cada IRMOF [18], [47].
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Entretanto, nesta série de materiais foi observado que o aumento da cadeia do ligante, não
necessariamente resulta em poros maiores, uma vez que leva a formação preferencial de fases
catenadas como para as IRMOFs-9, 11, 13 e 15, apresentando respectivamente a mesma
estrutura que as IRMOFs-10, 12, 14 e 16 não catenadas, obtidas por meio de artifícios sintéticos
para inibir esta catenação [18], [47].
Dentre as principais estratégias para impedir a catenação, pode-se citar: a) o uso de
ligantes estericamente impedidos; b) o uso de templates que direcionam o crescimento da rede,
mantendo espaços vazios; c) a síntese das MOFs a partir de soluções muito diluídas e d) o uso
de ligantes volumosos que podem ter parte de sua estrutura clivada após a síntese da MOF [51].
Quando as estruturas catenadas não se tocam, mantendo distância máxima, o processo de
intercrescimento é chamado de “interpenetração”, enquanto o termo “entrelaçamento” se refere
às redes catenadas com distância mínima, tendo muitos pontos de contatos entre as duas redes.
Apesar de reduzir o diâmetro dos poros, a interpenetração aumenta a área a superficial do
material por maximizar a quantidade desses poros, o que pode ser uma vantagem dependendo
da aplicação desejada. Já as estruturas entrelaçadas podem ser mais rígidas e estáveis, mesmo
após a remoção do solvente, uma vez que as paredes das redes são reforçadas, porém pode
causar também o bloqueio parcial ou total das entradas dos poros [25], [52], [53].
1.1.1. Aplicação dos Materiais Metal-Orgânico (MMOs)
As MOFs são consideradas muito versáteis, uma vez que podem ser sintetizadas por
vários métodos, sofrer modificação estrutural e funcionalização de sua parte orgânica. Além de
possuírem poros cujas propriedades como tamanho, forma e superfície, que podem ser
modificadas, conferindo flexibilidade, grandes áreas superficiais e diferentes locais de adsorção
de moléculas, centrados nos íons metálicos ou nos ligantes funcionais [44], [54]. Portanto, estas
características tornam as MOFs materiais promissores e mais efetivos para diferentes
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aplicações, comparado às zeólitas, apesar de terem menor estabilidade térmica que estas
estruturas inorgânicas [35].
Uma das aplicações mais estudadas para as MOFs é a sua capacidade de armazenamento,
transporte e liberação de moléculas de hidrogênio e metano em seus poros, de modo a tornar
viável o uso desses gases voláteis como fontes de energia, a fim de reduzir a dependência em
relação ao consumo de combustíveis fósseis [33], [47], [55]. Contudo, dificuldades técnicas
críticas que impedem a utilização dessas fontes de energia alternativas ainda são presentes,
como por exemplo alto custo e falta de um sistema seguro de armazenamento [55]. Deste modo,
um melhor aprofundamento das investigações das MOFs em relação à essa aplicação ainda é
necessário, porém se mostra promissor em relação a outros materiais usados para
armazenamento de hidrogênio. Isto se deve ao fato das MOFs não apresentarem problemas
como alta temperatura para a dessorção do H2, baixo teor gravimétrico de hidrogênio,
dificuldade de regeneração e alto custo [44], [52].
Em se tratando do armazenamento de moléculas de metano nas MOFs, são aplicadas
estratégias semelhantes utilizadas para o H2, por exemplo, o ajuste do tamanho, distribuição e
funcionalização das paredes dos poros, além do controle de fatores como alta área superficial,
grande volume livre, baixa densidade e forte interação energética com o adsorbato [44], [55],
[56]. O ajuste do tamanho dos poros tem papel primordial na captura dessas moléculas, visto
que poros maiores podem apresentar baixa energia de adsorção, se tornando espaços inúteis.
Por outro lado, poros menores têm maior energia de adsorção, porém com menor volume para
comportar as espécies adsorvidas de interesse. Entretanto, o ajuste do tamanho de poro ideal é
uma tarefa difícil já que a relação deste parâmetro com os outros se dá de modo complexo [56].
As características e funcionalidades modificáveis das paredes dos poros das MOFs, como
hidrofilicidade e quiralidade adquiridas pela incorporação de grupos funcionais específicos,
podem gerar múltiplos sítios de interações seletivas para uma espécie alvo. Deste modo, estes
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materiais atuam de forma vantajosa na separação e purificação seletiva de moléculas de gases
ou líquidos, como representado na Figura 1.8 [57].

Figura 1.8. Esquema da atuação das MOFs na captura e separação seletiva de espécies moleculares.

Assim sendo, ligantes orgânicos com grupos funcionais não coordenados e direcionados
ao interior dos poros possuem papel relevante na captura seletiva de moléculas, porém a sua
interação com o adsorbato deve ocorrer por meio de ligações fracas, com o intuito de favorecer
a regeneração da estrutura por meio da remoção da espécie aprisionada. A adsorção seletiva
ocasionada pelo ligante pode ser observada na separação entre CO2 e C2H2 causada pelos
átomos de oxigênio não coordenados no interior dos poros do MOF [Cu2(pzdc)2(pyz)] [57].
Este efeito é devido à seletividade das interações de hidrogênio com os prótons ácidos do
acetileno, levando a um confinamento mais efetivo desta molécula em comparação às
impurezas de CO2, que só são mantidas nos poros por interações fracas como as de Van der
Waals. Vale lembrar a importância e a dificuldade de separação entre as moléculas de C2H2 e
CO2, devido à grande relevância do acetileno de alta pureza para a indústria petroquímica e
eletrônica, além da similaridade de suas propriedades físico-químicas, de seus tamanhos e
formas, o que dificulta e encarece este processo [57].
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Também se destacam para estas aplicações de separação e purificação, as estruturas que
possuem sítios metálicos acessíveis, uma vez que podem adsorver fortemente moléculas com
regiões ricas em elétrons, como compostos contendo átomos de nitrogênio, oxigênio, fósforo
ou enxofre [58]. A importância comercial da atuação dos próprios centros metálicos das MOFs
para a purificação de materiais pode ser exemplificada pela remoção de compostos com enxofre
do gás natural, gasolina e diesel, ressaltando que em alguns casos, a modificação de cor da MOF
após a captura e remoção das espécies contaminantes, serve como um sensor da saturação e
regeneração dos sítios metálicos [59], [60].
Além do mais, a capacidade de separação das MOFs não depende apenas de sítios de
interações, como também do tamanho e área de entrada dos poros, que atuam como peneiras
moleculares. Neste sentido, mesmo materiais contendo poros pequenos têm seu grau de
importância, como as MOFs que adsorvem seletivamente moléculas de água, não permitindo a
entrada de moléculas como N2, O2, CO2 e metano [61], ou materiais que adsorvem parafinas,
metanol e dimetil éter, excluindo estruturas contendo grupos aromáticos [62].
A seletividade dos poros também possui grande relevância para processos catalíticos
industriais, onde pode atuar em relação ao tamanho e forma dos reagentes, produtos ou
intermediários das reações. As MOFs com arquiteturas abertas possibilitam um transporte de
massas com altos coeficientes de difusão nos poros, levando a uma grande acessibilidade dos
sítios ativos [41], [58], [59], [63]. Em catálise heterogênea, as MOFs podem ser aplicadas como
suportes carreadores de espécies ativas, como nanopartículas metálicas depositadas
quimicamente em fase de vapor (CVD) nas suas superfícies. Esta evidência foi observada para
o MOF-5 recoberto por átomos de cobre, ativo na síntese de metanol, ou paládio, usado na
redução do cicloocteno com hidrogênio [64]. É observado também que os sítios ativos podem
fazer parte da própria estrutura da MOF, como no caso de redes com ligantes quirais [65] ou
centros metálicos catalíticos desbloqueados [66]. Além disso, MOFs que não atuam como
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catalisadores, ou cuja incorporação de grupos funcionais ativos não ocorrem facilmente durante
a síntese, podem sofrer modificação pós-sintética, adicionando os sítios ativos ao longo da rede
após o material ter sido formado previamente [51], [67].
As MOFs com alta porosidade também são aplicadas no carreamento e liberação de
fármacos, de modo a aumentar a quantidade de medicação a ser transportada, além do tempo e
controle de sua liberação no organismo. Entretanto, para a sua viável aplicação, outros fatores
além do encapsulamento e liberação dos fármacos, devem ser investigados, como o controle da
degradação da matriz e sua destinação dentro do organismo, bem como a possibilidade de
detecção e diagnóstico para avaliar a distribuição do medicamento e eficiência do tratamento.
A versatilidade das MOFs possibilita a adaptação às propriedades físico-químicas de vários
medicamentos e suas aplicações, como mostrado para o anti-inflamatório ibuprofeno e drogas
antitumorais e antivirais como busulfano, trifosfato de azidotimidina, doxorrubicina e cidofovir
[68], [69].
De modo geral, os materiais luminescentes podem ser utilizados para uma vasta gama de
aplicações como dispositivos moleculares conversores de luz (DMCLs) [70], atuando como
sensores luminescentes para espécies químicas [71], nanotermômetros [72], marcadores ópticos
[73], displays de dispositivos eletrônicos [10], diodos emissores de luz (LEDs ou OLEDs) [74]–
[77], sondas luminescentes em ensaios biomédicos [78]–[81], revestimentos antirreflexo para
células solares [82], entre outras.
Em particular, os MMOs luminescentes atraem muita atenção uma vez que apresentam
maior estabilidade térmica em comparação a moléculas orgânicas e complexos luminescentes,
tornando-se mais viáveis para as aplicações e processos industriais [19]. A versatilidade desses
compostos, contendo vários tipos de ligantes orgânicos e íons/clusters metálicos, induz a vários
processos de luminescência (Figura 1.9), permitindo o ajuste das cores de emissão [15].
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Figura 1.9. Esquema representando as possibilidades de transferência de energia e emissão de uma
MOF heterometálica formada pelos íons metálicos M e TR, pelo ligante L e com espécie adsorvida no
poro [13], [15].

A luminescência dos MMOs pode ser originada apenas dos ligantes orgânicos,
particularmente daqueles com ligações conjugadas, que são forte absorvedores e emissores de
radiação UV-Visível por meio das transições n → * ou  → *. Os ligantes orgânicos
contendo anéis aromáticos, muito utilizados para a formação dos MMOs, além de conferirem
rigidez a rede do material, podem também apresentar inúmeras interações e sobreposições das
ligações  com os ligantes vizinhos empacotados na estrutura, tais como: i) deslocamentos ou
alargamentos das bandas de emissão, ii) diminuição do efeito vibrônico e iii) aumento da
intensidade e tempo de vida de emissão, apresentando propriedades luminescentes distintas
oriundas do ligante [13], [83]. Entretanto, em algumas estruturas abertas e com baixa densidade
como nas MOFs, dependendo da orientação dos ligantes e do tamanho dos íons metálicos, os
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ligantes podem estar distantes uns dos outros, minimizando suas interações de modo a
apresentar emissão semelhante quando estão isolados ou em solução [84].
O fenômeno de luminescência oriunda dos íons metálicos nos MMOs ocorre
principalmente em sistemas que contêm íons TRn+, que serão apresentados no item 1.2. Os íons
TR3+ possuem características espectroscópicas únicas e bem definidas, apresentando bandas
finas originárias de transições intraconfiguracionais 4f. A fraca intensidade das bandas de
emissão e absorção das transições 4f-4f (proibidas pela regra de Laporte) é compensada por
meio da sensibilização causada pelos ligantes orgânicos (efeito antena) que apresentam maior
absorção e, consequente, eficiente transferência de energia. Em compensação, os MMOs
estruturados com íons de metais de transição d normalmente não apresentam luminescência
oriunda desses íons metálicos. Uma vez que os íons de metais de transição d com elétrons
desemparelhados, geralmente atuam como fortes supressores da luminescência dos ligantes,
gerando MMOs não emissores. Já para os MMOs contendo íons metálicos de Zn2+ e Cd2+ com
camada completa (d10), a emissão pode ser oriunda tanto do ligante como por meio de processos
de transferência de carga LMCT ou MLCT [13], [14].
A emissão de MMOs por meio de processos de transferência de carga ocorre a partir de
um orbital centrado no ligante para um orbital do íon metálico (LMCT), ou o inverso, no qual
a carga de um orbital do íon metálico é transferida para um orbital do ligante (MLCT) [14]. Por
exemplo, a banda de LMCT pode ser observada para MMOs de Zn2+ ou Cd2+, a partir da
recombinação do par elétron-buraco formado entre os átomos de oxigênio do grupo carboxilato
do ligante e o íon metálico [13], [85]. Por outro lado, a banda de MLCT é geralmente observada
para MMOs contendo o íon metálico Cu+ [86], [87]. Vale ressaltar que ambos os processos de
transferência de carga podem competir com a emissão do ligante [14] e que as modificações
estruturais desses sistemas são capazes de influenciar as propriedades luminescentes [13], [88].
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Além das propriedades espectroscópicas intrínsecas dos MMOs, a existência de
porosidade permanente nas estruturas das MOFs permite a ocorrência de interações da rede
com espécies aprisionadas nos poros, gerando ou modificando as propriedades
fotoluminescentes dos materiais. A influência das espécies adsorvidas nos poros nos centros
emissores das MOFs pode ocasionar diferentes processos de transferência de energia que levam
a deslocamentos, alterações de intensidade e perfis de bandas de emissão etc.
As características dos adsorbatos possibilitam diversos processos de luminescência, tais
como: a) o aprisionamento de moléculas orgânicas que podem levar a interações - com o
ligante formador da rede, ocasionando a emissão de um estado excitado complexo formado
pelas duas moléculas (exciplexes/excimers [89]–[92]); b) a atuação das moléculas aprisionadas
na sensibilização de íons metálicos formadores das unidades de construção secundárias (SBUs)
inorgânicas, de modo a absorver e transferir energia, incrementando a eficiência de emissão do
material; c) a incorporação nos poros de íons metálicos ativadores, que podem ser sensibilizados
pelos ligantes da estrutura e d) a inclusão de espécies emissoras que podem conferir
propriedades luminescentes a MOFs que não emitem [13].
Os diversos processos de emissão, bem como a competição ou cooperação entre os sítios
ativos, favorecem a sintonização da luminescência dos MMOs, seja pela modificação das
espécies emissoras ou variação de suas concentrações, favorecendo o desenvolvimento de
dispositivos luminescentes com diversas cores de emissão. Além disso, estes materiais, em
especial as MOFs, devido à porosidade e seletividade de tamanho e forma, apresentam grande
potencial para aplicação como sensores luminescentes de temperatura e para reconhecimento
molecular de espécies químicas. Sua aplicação como sensores requer a variação detectável,
gradual ou abrupta de parâmetros como curvas de decaimento, posição, intensidade, largura e
formato da banda de emissão, permitindo monitorar a presença de um analito ou a mudança de
temperatura local [15], [51], [72].
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1.1.2. Métodos de síntese usados para a obtenção dos MMOs
A preparação de MMOs vem sendo realizada por meio de diferentes métodos de síntese,
por exemplo, utilizando o gradiente de concentração das amostras ou reagentes, que pode
ocorrer pela evaporação gradativa do solvente [93], [94] ou pelo transporte de massa em meios
pouco solúveis aos reagentes, por difusões em gel, líquido-líquido ou líquido-vapor (Figura
1.10) [44], [48], [95], [96].

Figura 1.10. Esquema exemplificando a síntese de MMOs a partir de métodos de transporte de massa
em meios pouco solúveis aos reagentes: difusão em gel (esquerda) e difusão líquido-vapor (direita) [97].

Estes métodos de síntese possuem a vantagem de formar cristais adequados para a
determinação estrutural por meio de difratometria de raios X de monocristal. Entretanto,
necessitam de maior tempo de reação e limitam as modificações das condições de síntese,
resultando em pouco controle da cinética de nucleação e da arquitetura molecular [98].
Nas últimas décadas, a preparação destes sistemas por meio da reação solvotérmica vem
sendo amplamente utilizada. Este método se baseia na reação heterogênea na presença de
solvente aquoso ou não aquoso (e.g. DMF, DMSO ou álcoois) que é armazenado e
hermeticamente fechado em um reator solvotérmicos com frasco de teflon revestido com aço
inox (Figura 1.11). Estes reatores são aquecidos em fornos convencionais a temperaturas
superiores ao ponto de ebulição do solvente, gerando pressões autogênicas (devido ao volume
de preenchimento) maiores que um atm no interior do sistema fechado. Em particular, as
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reações hidrotérmicas, que utilizam água como solvente, são as mais comumente empregadas,
uma vez que mimetizam processos geológicos de crescimento de cristais [99], [100].

Figura 1.11. Esquema dos componentes de reator solvotérmico com frasco de Teflon revestido com aço
inox [97].

O método solvotérmico apresenta vantagens tais como: a) a obtenção de materiais
homogêneos e uniformes com alta pureza e cristalinidade; b) faixa estreita de distribuição de
tamanho de partículas, morfologia e estequiometria controlada; c) baixa quantidade de defeitos;
d) boa reprodutibilidade; e) temperatura de aquecimento relativamente baixa (80 a 250 °C).
Além disso, este método ocorre em um processo de único passo com tempo de reação
consideravelmente menor comparado com os métodos de gradiente de concentração [99].
A síntese sob condições de alta pressão e temperatura permite a dissolução e
recristalização de precursores e moléculas orgânicas relativamente insolúveis sob condições
mais brandas, por meio das modificações das propriedades físicas e químicas dos solventes
[98], [101]. Esta variação das propriedades dos solventes sob condições hidrotérmicas é melhor
representada pelas moléculas de água em condições rigorosas de temperatura e pressão, na qual
as propriedades termodinâmicas e de transporte são bastante afetadas. Por exemplo, a
viscosidade das moléculas de H2O decrescem com o aumento da temperatura, chegando a
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reduzir 90 % do valor encontrado em condições normais, quando atinge-se a temperatura de
500 °C e pressão de 100 bar. Além do mais, a mobilidade de moléculas e íons sofre considerável
aumento em condições supercríticas. Outro parâmetro importante para a avaliação das
moléculas de água como solvente é a constante dielétrica, que decresce com o aumento da
temperatura, enquanto aumenta proporcionalmente à pressão, valendo ressaltar que a pressão
do meio reacional é determinada com base no volume do reator ocupado pelo solvente [100].
Deste modo, a síntese hidrotérmica pode ser considerada um caso especial de reação de
transporte químico, uma vez que a modificação da polaridade, viscosidade, constante dielétrica
e densidade do solvente afetam a capacidade de solvatação, mobilidade e solubilidade das
espécies. Portanto, favorece a nucleação de cristais, além da síntese e estabilização de novos
materiais e fases [100]. No método solvotérmico deve-se ajustar parâmetros tais como:
concentração, ordem de adição e estequiometria entre os reagentes, tipo de solvente, volume de
preenchimento do reator, temperatura e tempo de reação, além da taxa de aquecimento e
resfriamento, que desempenham papel importante na qualidade e pureza do material
cristalizado.
Além do uso do aquecimento resistivo (convencional) no método solvotérmico, outras
formas de aquecimento passaram a ser aplicadas de modo a melhorar a cinética da reação para
tornar os processos de síntese mais rápidos, baratos e ambientalmente corretos. A necessidade
de encontrar métodos de produção alternativos se deve ao fato do método solvotérmico
convencional requerer maior tempo de reação e produzir pequenas quantidades de produto
[102]. Cabe destacar que a síntese solvotérmica assistida por micro-ondas e por ultrassom
permitem a obtenção de compostos em um tempo de reação e gasto de energia
consideravelmente menor em relação ao método solvotérmico com aquecimento resistivo.
Apesar de permitir um melhor controle dos tamanhos, formas e composições das partículas,
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geralmente, não formam cristais de tamanho suficiente para análise de raios X de monocristal
[103]–[107].
Embora o aumento da taxa de reação causada pelo uso da radiação micro-ondas seja
comprovado, os motivos que levam a este resultado ainda não são bem determinados e podem
estar associados a diversos processos e fatores. Dentre as hipóteses sugeridas para a maior
velocidade de reação, estão a possibilidade de: a) maior taxa de aquecimento, b) aquecimento
mais uniforme da mistura reacional, enquanto no aquecimento resistivo o aumento da
temperatura ocorre gradualmente a partir da parede do frasco, c) superaquecimento ou formação
de “hot spots” no meio reacional, d) aquecimento seletivo de reagentes específicos em solução
que possuam alta seção de absorção, sendo aquecidos à temperaturas muito superiores às
espécies vizinhas e e) mudanças na associação e dissociação entre as espécies, induzidas por
meio da radiação micro-ondas [104], [105], [108]. Portanto, este aumento de eficiência das
reações assistidas por radiação micro-ondas é normalmente relacionado a efeitos térmicos
causados pela radiação, podendo também ser atribuído à efeitos não-térmicos que levam em
conta a interação dos reagentes com o campo eletromagnético de modo a favorecer a reação
química. Por exemplo, a indução da rotação de ligações químicas e a ativação de níveis
vibracionais de grupos funcionais, tornando-os mais reativos. Vale ressaltar que a dificuldade
do estudo da contribuição do efeito térmico da radiação micro-ondas para a aceleração das
reações se deve também à imprecisão dos valores de temperatura medidos ao longo da reação.
Muitas vezes as temperaturas obtidas são referentes ao frasco de reação e não da própria solução
[109]. Este método de aquecimento requer cuidados especiais, principalmente quando se utiliza
solventes voláteis, uma vez que o rápido aquecimento e aumento da pressão pode acarretar o
vazamento dos gases gerados ou em um caso extremo, levando a explosão do frasco de reação
[104].
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Em contrapartida, as reações solvotérmicas induzidas por ultrassom não ocorrem por
meio da interação das ondas acústicas com os reagentes, mas por meio da cavitação acústica
que consiste na formação, crescimento e colapso de bolhas em um líquido. Este colapso das
bolhas ocasiona em sua interface um intenso aquecimento local (hot spots) e alta pressão em
um período muito curto de tempo, seguido por uma alta taxa de resfriamento. Este processo
fornece grande quantidade de energia, suficiente para a ocorrência das reações, como quebra
de ligações químicas e formação de radicais livres ou estados excitados, além do aumento no
transporte de massas e colisões das partículas por meio da turbulência e ondas de choques [110],
[111]. Em teoria, a síntese sonoquímica produz em escala microscópica as mesmas condições
obtidas em escala macroscópica para reatores de alta temperatura e pressão [112].
Deste modo, a síntese assistida por ultrassom se mostra simples, eficiente, barata e
ecologicamente correta, permitindo altas taxas de reação, alta pureza do produto e controle da
cristalinidade por meio da variação do tempo e potência de irradiação do meio reacional com
ondas ultrassônicas [113].
Vale destacar que além dos métodos de síntese já mencionados, outros também já foram
aplicados para MMOs específicos, como por exemplo a precipitação à temperatura ambiente
[114] e métodos eletroquímicos [115] ou mecanoquímicos [116].
1.1.3. Método solvotérmico de alto rendimento
A descoberta e otimização de novos compostos é uma tarefa árdua quando aplicadas
estratégias experimentais clássicas que são lentas, trabalhosas e propensas a erros, dificultando
a exploração sistemática dos parâmetros e processos de síntese, além de suas complexas
interações [117].
Dentre os parâmetros e processos de síntese a serem investigados para o desenvolvimento
dos MMOs, pode-se citar a concentração e razão molar dos reagentes, sua ordem de adição e
modo de dosagem, o pH da solução inicial, o solvente ou proporção de cada solvente em uma
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mistura, as rampas de aquecimento e resfriamento, os patamares de temperatura, tempo de
reação, além dos procedimentos de filtração, lavagem e secagem dos compostos.
Deste modo, o estudo do efeito e interação dessas variáveis para a obtenção e otimização
dos materiais requerem uma grande quantidade de reações, sendo praticamente impraticáveis e
inviáveis por meio de métodos convencionais. Neste sentido, os métodos de alto rendimento e
seus conceitos podem ser ferramentas inestimáveis para a investigação e desenvolvimento de
novos materiais (Figura1.12) [118], [119].
A investigação de alto rendimento se baseia nos princípios de automação, paralelização
e miniaturização dos vários processos e métodos de síntese e caracterização dos compostos.
Seu objetivo é elucidar a descoberta de novos materiais e tendências de reações, investigar a
relação entre estrutura e propriedade, além de otimizar os procedimentos e condições de síntese
[120], [121].

Figura 1.12. Esquema comparativo dos aparatos utilizados nos métodos convencionais e de alto
rendimento [119].

Na aplicação do método de alto rendimento, uma batelada de reações permite a síntese de
série de compostos ao mesmo tempo sob condições idênticas, tornando a comparação e
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interpretação da influência dos parâmetros investigados mais confiáveis, rápidas e
economicamente viável. Ademais, a vantagem é que contempla a miniaturização dos frascos de
reação (Figura 1.13, esquerda) levando a um baixo consumo de reagentes e permitindo a
investigação de materiais mais dispendiosos [122]. A implementação do método de alto
rendimento pode se dar em diferentes níveis, desde sistemas que necessitem de dosagem manual
de reagentes e contato com as amostras até sistemas completamente automatizados (Figura
1.13, direita), variando assim os valores necessários para construção de uma plataforma de
reação [118], [123]–[125]. Após a otimização dos parâmetros de síntese para a obtenção dos
compostos, um subconjunto de materiais é selecionado para a produção em maior escala,
permitindo uma caracterização mais detalhadas por meio de variadas técnicas convencionais
[117].

Figura 1.13. Exemplo de bateria de reatores solvotérmicos miniaturizados, utilizados por Akporiaye et.
al. [123] (esquerda) e de sistema de alto rendimento automatizado, aplicado na preparação de géis por
Moliner et. al [124] (direita).

O desenvolvimento de reatores paralelos miniaturizados permite a utilização da
metodologia de alto rendimento para a investigação de sínteses solvotérmicas com aquecimento
convencional, porém tendo que superar obstáculos tais como: a) as altas temperaturas e
pressões, b) aquecimento lento ou não homogêneo dos reatores, c) as perdas de solvente por
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evaporação e d) da possível contaminação cruzada entre reatores vizinhos [118], [121]. Além
do sistema de reação hidrotérmica convencional, o método de alto rendimento também foi
implementado para as sínteses aquecidas com radiação de micro-ondas [126]. No caso das
caracterizações de alto rendimento, a identificação de fase dos compostos por equipamentos de
difração de raios X automatizados é muito comum, porém outras técnicas podem ser
configuradas para atuarem como sistemas de alto rendimento, como por exemplo a microscopia
eletrônica de varredura [127].

1.2.

Terras Raras (TR)
Os elementos químicos com números atômicos (Z) na faixa de 57 (lantânio - La) a 71

(lutécio - Lu) são denominados lantanídeos - Ln, e juntamente com os elementos escândio - Sc
e ítrio - Y, formam a série de 17 elementos conhecidos como “terras raras” ( 𝐴𝑍𝑇𝑅 =

21
45𝑆𝑐 ,

39
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
89𝑌 , 139𝐿𝑎 , 140𝐶𝑒 , 141𝑃𝑟 , 144𝑁𝑑 , 145𝑃𝑚 , 150𝑆𝑚 , 152𝐸𝑢 , 157𝐺𝑑 , 159𝑇𝑏 , 163𝐷𝑦, 165𝐻𝑜, 167𝐸𝑟 ,
69
70
169𝑇𝑚, 173𝑌𝑏

71
e 175
𝐿𝑢) [128].

O nome “terras raras” remete ao descobrimento destes elementos por volta do século
XVIII e XIX, e tem como base dois fatores, sendo o primeiro relacionado com sua extração na
forma de “óxidos”, que na época também eram chamados de “terras”. O segundo fator se deve
à dificuldade de separação desses elementos a partir de seus minerais, causada pelas suas
propriedades químicas e físicas extremamente semelhantes, o que inicialmente sugeriu que
estes elementos seriam “raros”.
A “raridade” destes elementos não se confirmou, uma vez que apresentaram considerável
abundância em comparação a outros elementos tidos como raros (Figura 1.14). Este é o caso
do túlio - Tm e lutécio - Lu, que são os elementos TR menos abundantes e mesmo assim,
encontrados em maiores quantidades que ouro, prata, paládio e platina. Enquanto que os
elementos TR mais abundantes, lantânio - La, cério - Ce e neodímio - Nd, são encontrados em
quantidades comparáveis ao cobre, chumbo e níquel. Vale ressaltar que, o promécio – Pm é o
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único elemento TR radioativo e não é encontrado na natureza, apenas recuperado a partir de
rejeitos nucleares [129]–[131].

Figura 1.14. Abundâncias relativas dos elementos terras raras e outros elementos na crosta terrestre
[132], [133].

As terras raras podem ser obtidas a partir de mais de 250 minerais à base de fosfatos,
carbonatos, silicatos, fluoretos, entre outros, sendo que por volta de 98-99 % desses minerais
são formados pelos elementos do lantânio - La ao samário – Sm [133]. Das várias fontes de
obtenção, cabe destaque aos minérios bastnasita - (La, Ce, Nd)CO3F, monazita - (La, Ce,
Th)PO4 e xenotima - YPO4, uma vez que representam grande parte das fontes mundiais de
extração [134], [135]. A separação das TR nesses minerais é uma tarefa dispendiosa devido às
suas semelhanças químicas, que são ressaltadas pela pequena variação nos valores dos raios
iônicos na série, bem como a predominância do estado de oxidação 3+, favorecendo a
permanência e substituição desses íons em um mesmo ambiente químico [129], [130].
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A configuração eletrônica geral dos elementos TR são [Xe]4fN6s2 ou [Xe]4fN-15d16s2 (La,
Ce, Gd e Lu), sendo N o número de elétrons no subnível 4f, mantendo os elétrons de valência
nas subcamadas 5d e 6s [129], [130]. O estado trivalente dos íons TR é mais estável e apresenta
a configuração eletrônica [Xe]4fN (N = 0 - 14), entretanto, para alguns íons TR, estados
divalentes (e.g. Sm2+, Eu2+, Tm2+ e Yb2+) e tetravalentes (e.g. CeVI, PrVI e TbIV) também são
observados (Tabela 1.1).

Tabela 1.1. Configurações eletrônicas dos elementos (TR0) e íons terras raras divalentes (TR2+),
trivalentes (TR3+) e tetravalentes (TRIV), abundância, termos espectroscópicos fundamentais e raios
iônicos dos íons TR3+ em ambientes químicos com números de coordenação (NC) entre 6 e 9 [7], [9],
[129], [136]–[138].
TR

Raio Iônico TR3+/ Å (NC)

Configuração Eletrônica
TR0

TR2+

TR3+

TRIV

Abundância

(6)

(7)

(8)

(9)

/ ppm

1,03

1,10

1,16

1,22

35,0

[Xe]4f0

1,01

1,07

1,14

1,20

66,0

1

0,99

-

1,13

1,18

9,1

(Termo fund.)
57
58

La

[Xe]5d16s2

[Xe]4f0 (1S0)

Ce

[Xe]4f15d16s2

[Xe]4f1 (2S5/2)

59

Pr

2

[Xe]4f 6s

[Xe]4f ( H4)

60

Nd

[Xe]4f46s2

[Xe]4f3 (4I9/2)

0,98

-

1,11

1,16

40,0

61

Pm

[Xe]4f56s2

[Xe]4f4 (5I4)

62

Sm

63

3

6

2

7

2

2 3

6

[Xe]4f 6s

[Xe]4f

7

Eu

[Xe]4f 6s

64

Gd

[Xe]4f75d16s2

65

9

Tb

[Xe]4f

0,97

-

1,09

1,14

0,0

5 6

0,96

1,02

1,08

1,13

7,0

6 7

0,95

1,01

1,07

1,12

2,1

0,94

1,00

1,05

1,11

6,1

0,92

0,98

1,04

1,10

1,2

[Xe]4f ( H5/2)
[Xe]4f ( F0)
[Xe]4f7 (8S7/2)

2

8 7

[Xe]4f 6s

[Xe]4f ( F6)
[Xe]4f ( H15/2)

0,91

0,97

1,03

1,08

4,5

67

[Xe]4f116s2

[Xe]4f10 (5I8)

68
69

Er

Tm

70

Yb

71

Lu

12

2

13

2

9 6

[Xe]4f

[Xe]4f 6s

Ho

2

7

66

Dy

10

[Xe]4f

[Xe]4f 6s

0,90

-

1,02

1,07

1,3

11 4

0,89

0,95

1,00

1,06

3,5

12 3

[Xe]4f ( I15/2)
13

[Xe]4f 6s

[Xe]4f

[Xe]4f ( H6)

0,88

-

0,99

1,05

0,5

[Xe]4f146s2

[Xe]4f14

[Xe]4f13 (2F7/2)

0,87

0,93

0,99

1,04

3,1

0,86

-

0,98

1,03

0,8

14

1

2

[Xe]4f 5d 6s

14 1

[Xe]4f ( S0)

Vale ressaltar que os estados TR2+/IV podem ser favorecidos por uma configuração
eletrônica contendo subníveis totalmente vazios (íon CeIV - [Xe]4f0), semipreenchidos (íons
Eu2+ e TbIV - [Xe]4f7) ou totalmente preenchido (íon Yb2+ - [Xe]4f14) [129], [139].
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De modo geral, as estabilidades dos estados TR2+/3+/IV são fortemente afetadas pelas
energias de ionização (EI) desses íons (Figura 1.15). As duas primeiras EI (TR 0→TR+ e
TR+→TR2+) variam muito pouco e possuem baixos valores. A terceira EI (TR2+→TR3+) é
facilmente acessada, enquanto a quarta EI (TR3+→TRIV) possui valor consideravelmente mais
alto, dificultando a formação do estado tetravalente e justificando a maior estabilidade do estado
trivalente [4], [140]–[144]. A terceira (TR2+→TR3+) e quarta (TR3+→TRIV) EI possuem as
mesmas tendências de queda de crescimento, relacionada intimamente com o preenchimento
mais estável dos subníveis (vazio, semipreenchido e totalmente preenchido), o que corrobora a
estabilização dos estados de oxidação menos comuns (TR2+/IV).

Figura 1.15. Quatro primeiras energias de ionização dos íons TR+, TR2+, TR3+ e TRIV [129].

Os elementos Eu e Yb apresentam os maiores valores para a terceira EI (TR2+→TR3+),
justificando a estabilização do número de oxidação 2+, assim como pode ocorrer para os
elementos Sm e Tm em alguns compostos. Os íons trivalentes La3+, Gd3+ e Lu3+ são os mais
estáveis dos íons TR3+, devido à menor EI do processo TR2+→TR3+ e maior EI do processo
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TR3+→TRIV (Figura 1.15). Em contrapartida, os estados de oxidação IV são mais estáveis para
os íons Ce, Pr e Tb, já que possuem a menor EI para o processo TR3+→TRIV, de modo que os
óxidos desses elementos são obtidos nas formas tetravalentes (CeO2) ou mistas (Pr6O11 e Tb4O7)
[129], [139].
Além da semelhança de carga entre os íons TR3+, os seus raios iônicos do La3+ ao Lu3+
sofrem uma progressiva diminuição conhecida como contração lantanídica, por volta de 16 %
para os números de coordenação (NC) de 6 a 9 (Tabela 1.1). Este efeito é devido à blindagem
ineficiente que um elétron 4f exerce sobre outro elétron 4f, fazendo com que o aumento da
carga nuclear seja mais sentido pelos elétrons externos, ocasionando um aumento significativo
da carga nuclear efetiva. A implicação da contração lantanídica pode ser claramente notada
quando se leva em consideração que o valor do raio iônico do ítrio encontra-se entre o do hólmio
e do disprósio [129], [130].
Outra característica relevante dos íons TR3+ que os tornam únicos quanto as propriedades
espectroscópicas, se deve à blindagem dos elétrons opticamente ativos nos orbitais 4f pelas
subcamadas externas 5s2 e 5p6, de modo a protegê-los do ambiente químico (Figura 1.16). Este
efeito resulta em bandas finas de absorção e emissão oriundas de transições
intraconfiguracionais 4f com caráter atômico devido à pequena influência do campo ligante
[10], [129], [140], [144].
O efeito de blindagem permite observar um desdobramento do campo ligante de íons
TR3+ (4f) em torno de 200 cm-1, valor muito pequeno comparado aos subníveis expostos ao
ambiente químico, como as configurações 3d, 4d e 5d dos metais de transição, que apresentam
desdobramentos da ordem de ~15000, 20000 e 25000 cm-1, respectivamente [7]. Além desta
implicação para as propriedades espectroscópicas dos íons TR3+, a blindagem dos orbitais 4f
em relação ao ambiente químico acarreta uma fraca sobreposição dos orbitais 4f com os orbitais
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dos ligantes. Esta característica leva à formação de ligações químicas metal → ligante com forte
caráter iônico e não direcional, devido também à menor razão carga/raio [129], [145].

Figura 1.16. Densidade de probabilidade radial (Ψ2) dos orbitais hidrogenóides 4f, 5s, 5p, 5d, 6s e 6p.
O esquema à direita representa as subcamadas dos elementos TR, mostrando a blindagem do ambiente
químico sofrida pelos elétrons 4f [146], [147].

Deste modo, a esfera de coordenação dos íons TR3+ é determinada principalmente por
fatores estéricos e de carga [141], [143], [148], [149], sendo considerados ácidos duros e,
portanto, interagem preferencialmente com bases duras como os átomos de flúor, oxigênio e
nitrogênio [150]. Esta preferência de coordenação explica o grande número de compostos à
base de íons TR3+ contendo por exemplo, ligantes como β-dicetonas [7], [151], [152] e
carboxilatos [153], [154], ligados aos íons por meio dos átomos de oxigênio, além de
heteroátomos como bipiridina ou terpiridina, coordenados pelos átomos de nitrogênio [133],
[155].
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1.2.1. Propriedades espectroscópicas dos íons terras raras
O menor efeito do desdobramento dos níveis de energia dos íons TR3+ causados pelo
campo ligante desempenha um papel fundamental na aplicação desses íons como sondas
espectroscópicas. Para se compreender a estrutura dos níveis de energia dos íons TR3+ e o
desdobramento sofrido em decorrência do campo ligante, é necessário conhecer a estrutura dos
níveis de energia como reportado por Carnall e colaboradores [149].
Na Figura 1.17, são apresentados os dobramentos sofridos pela configuração eletrônica
4f6 do íon Eu3+, originando os termos espectroscópicos, níveis de energia e subníveis. A
repulsão Coulômbica entre os elétrons com configuração 4fN gera o desdobramento dos termos
espectroscópicos (2S+1L) da ordem de 104 cm-1.

Figura 1.17. Diagrama parcial do desdobramento da configuração, termos e níveis de energia do íon
Eu3+, representando também os subníveis gerados pelo efeito do campo ligante.
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Em seguida, outro desdobramento da ordem de 103 cm-1 é causado pelo acoplamento spinórbita (J) entre o momento angular de spin total (S) e o momento angular orbital total (L) dos
elétrons 4f, originando os níveis (2S+1LJ) [141], [156]. Além desses desdobramentos, quando
ligantes são coordenados ao redor do íon livre, a quebra da simetria esférica pela influência do
campo cristalino desdobra os níveis com energia da ordem de 102 cm-1, conhecido como efeito
Stark, originando os subníveis (2S+1LJ(MJ)) [7]. Para os íons TR3+ com número ímpar de elétrons,
que constituem os chamados íons de Kramer (duplamente degenerados), os valores de
acoplamento spin-órbita (J) assumem valores semi-inteiros. Quando estes íons possuem
simetria não cúbica, apresentam um número máximo de componentes igual a J + ½ [157]–
[159]. Entretanto, sob aplicação de campo magnético externo, esses subníveis duplamente
degenerados são desdobrados graças ao efeito Zeeman [160]. Por fim, vale ressaltar que todos
estes desdobramentos são muito menores comparados à diferença de energia entre as
configurações 4fN e 4fN-15d excitada, que é da ordem de 105 cm-1.
Desta forma, conhecendo os dados espectrais dos íons TR3+ e sabendo que suas bandas
de absorção e emissão são finas e deslocam muito pouco sob a influência do campo ligante, é
possível calcular as energias dos níveis fundamentais e excitados, permitindo a construção de
diagramas de energia que podem ser utilizados para os íons TR3+ em praticamente qualquer
ambiente químico que estejam inseridos [161], [162].
Na Figura 1.18 é mostrado o diagrama de energia dos íons Ce3+ ao Yb3+, obtidos a partir
de matrizes de TROCl e TROBr, e que servem também de referência para o design de materiais
luminescentes à base de íons TR3+, além de evidenciar as principais transições
intraconfiguracionais 4f.
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Figura 1.18 Diagrama parcial dos níveis de energia 2S+1LJ de íons TR3+ baseado nos sistemas TROBr e
TROCl, destacando as principais transições de cada íon [161], [162].

Levando em consideração as transições 4fN-4fN e as propriedades luminescentes, o grupo
dos íons TR3+ podem ser agrupados em quatro tipos [7]:
1) Íons não luminescentes - Sc3+ (3d0), Y3+ (4d0), La3+ (4f0) e Lu3+ (4f14): não possuem
elétrons opticamente ativos devido aos orbitais vazios ou totalmente preenchidos;
2) Íons com alta intensidade luminescentes - Sm3+ (4f5), Eu3+ (4f6), Tb3+ (4f8) e Dy3+ (4f9):
possuem elétrons opticamente ativos e gap de energia relativamente grande entre o
primeiro nível eletrônico excitado e os níveis fundamentais, apresentando emissão
principalmente na região visível do espectro.
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3) Íons com fraca intensidade luminescentes - Ce3+ (4f1), Pr3+ (4f2), Nd3+ (4f3), Ho3+ (4f10),
Er3+ (4f11), Tm3+ (4f12) e Yb3+ (4f13): possuem elétrons opticamente ativos, porém
apresentam pequena diferença de energia entre os níveis eletrônicos, favorecendo
processos de decaimento não radiativos por acoplamento vibrônico que suprimem e
reduzem a intensidade de emissão.
4) Gd3+ (4f7) - possui um grande gap de energia ente o primeiro nível excitado (6P7/2) e o
nível fundamental (8S7/2) de 32000 cm-1, dificultando a população e transferência de
energia para este nível excitado e, portanto, fornece apenas informações espectroscópicas
dos ligantes ou matriz, mimetizando a esfera de coordenação dos outros íons TR 3+
luminescentes.
As transições 4fN-4fN dos íons TR3+ são proibidas por dipolo elétrico pela regra de
Laporte, por ocorrer entre estados de mesma paridade (Δℓ = 0). Entretanto, a relaxação desta
regra pode ocorrer, por exemplo, pelo mecanismo de dipolo elétrico forçado (DEF) que só
acontece em sítios não centrossimétricos, por meio da mistura de estados de configurações de
paridades opostas (4fN e 4fN-1-5d) [7], [70], [156]. Além disso, a mistura de J’s em níveis de
energia que possuam os mesmos números quânticos L e S ou o acoplamento vibrônico também
levam à relaxação da regra de Laporte, mas com maior influência em transições d-d devido à
maior interação metal–ligante e menor blindagem pelos orbitais d comparado aos orbitais 4f
[156], [163]. Ambos os mecanismos de dipolo magnético (DM) e dipolo elétrico forçado (DEF)
resultam em bandas de absorção e emissão com baixas intensidades e com tempos de vida de
emissão na ordem de ms, considerados relativamente longos [70].
As transições interconfiguracionais 4fN-1-5d1 também são observadas, principalmente
para os íons TR2+ (e.g. Eu2+ e Yb2+) ou TR3+ (e.g. Ce3+, Pr3+ e Tb3+) com maior tendência a
oxidar. Estas transições são permitidas pela regra de Laporte (Δℓ = ± 1) e apresentam bandas
de absorção e emissão com alta intensidade, tempos de vida de emissão curtos (na ordem de μs
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a ns), além de bandas largas e com considerável efeito nefelauxético, devido à grande influência
do campo ligante (transições envolvendo orbitais externos 5d) [144], [164], [165].
Além das transições entre os níveis de energia dos íons TRn+, podem ocorrer
transferências de carga a partir dos orbitais moleculares (OM) totalmente preenchidos com alto
caráter do ligante para os OM parcialmente preenchidos com maior caráter do íon metálico
[166]–[168]. Este tipo de transição, conhecidas como transferência de carga ligante-metal
(LMCT), também é permitida pela regra de Laporte e fortemente afetada pela
eletronegatividade do ligante, eletroafinidade do íon metálico e distância entre metal-ligante
[4], [7]. De modo geral, as bandas de LMCT são deslocadas para maiores energias quando
ocorre entre estados de ligantes com maiores eletronegatividades e íons metálicos com menores
eletroafinidades [144].
As intensidades das bandas emissão relativas às transições eletrônicas dos íons TR3+
possuem coeficiente de absortividade molar (ɛ) muito baixos (~ 1,0 mol L-1 cm-1), por serem
predominantemente intraconfiguracionais 4fN–4fN. Com esta característica óptica faz-se
necessário utilizar espécies como ligantes orgânicos, capazes de absorver energia e transferi-la
eficientemente para os íons TR3+, com consequente emissão (Figura 1.19). Este processo foi
reportado em 1942 por Weissman [169], sendo atualmente conhecido como efeito antena.

Figura 1.19 Esquema representando a ocorrência do efeito antena nos complexos contendo íons TR3+.
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O processo de sensibilização dos íons TR3+ por um ligante orgânico (Figura 1.20) se inicia
pela forte absorção da energia incidente (h), por meio dos estados singletos excitados desta
molécula (Sn), decaindo não radiativamente e populando estados Sn de menores energias, por
meio de processos conhecidos como conversão interna (CI).

Figura 1.20. Diagrama esquemático de níveis de energia, ilustrando os possíveis mecanismos e
processos de transferência de energia do Ligante para os íons TR3+, no qual as setas onduladas
representam processos de decaimento não radiativos e as setas sólidas representam a excitação e emissão
radiativas centrados nos ligantes e íons TR3+ [7], [70], [143], [170]–[172].

A população do primeiro estado singleto excitado (S1) pode acarretar a emissão radiativa
conhecida como fluorescência, devido ao decaimento para o estado singleto fundamental (S0),
originando a transição S1→S0 que é permitida por spin e, consequentemente, com tempo de
vida curto, da ordem de s a ns, ou essa energia pode ser perdida por relaxação vibracional RV (Figura 1.20).
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A população do estado tripleto (T1) a partir do estado S1 é chamada de conversão
intersistemas (CIS) e ocorre por meio da inversão do momento angular de spin do elétron
excitado, sendo assim, um processo mais lento. A emissão radiativa oriunda da transição
T1→S0, proibida por spin, é conhecida como fosforescência e apresenta tempo de vida mais
longo, na faixa ms a segundos (Figura 1.20).
A probabilidade de ocorrência do CIS pode ser aumentada quando o ligante se coordena
aos íons TR3+, principalmente a íons paramagnéticos como Gd3+, devido ao chamado “efeito do
íon pesado” que favorece o acoplamento spin-órbita dos estados S1 e T1, e consequentemente,
a eficiente população do estado T1 [7], [163]. Deste modo, segundo evidências teóricas e
experimentais, a sensibilização dos íons TR3+ por meio dos ligantes ocorre principalmente pelo
estado T1 que transfere energia para os níveis excitados (3) e (2) do íon TR3+, que estão
localizados abaixo deste estado, como esquematizado na Figura 1.20 [70], [143], [171], [172].
A sensibilização dos íons TR3+ também pode ocorrer a partir da transferência de energia
(TE) de um estado singleto excitado S1 do ligante, para um nível de maior energia (4) do íon
TR3+, que decai não radiativamente por RV, populando o nível emissor de menor energia (2),
resultando na emissão das cores características das transições 4f-4f dos íons TR3+ (Figura 1.20)
[173]. Entretanto, o mecanismo de sensibilização direta a partir do estado S1 possui menor
ocorrência para os compostos de íons TR3+ [8], [163].
No mecanismo de sensibilização também deve ser levado em conta o processo de
retrotransferência (RT), que pode ocorrer quando o estado T1 do ligante está muito próximo ou
abaixo do nível excitado do íon TR3+, atuando como um supressor da luminescência destes íons,
assim como o acoplamento vibrônico entre eles e moléculas do ligante [146], [174].
Este processo é exemplificado no esquema da Figura 1.20, na qual o nível (4) do íon TR3+
pode retrotransferir para o estado T1 do ligante a energia recebida do estado S1. Neste caso, o
estado T1 pode fosforescer ou até mesmo transferir energia para os níveis (3) e (2). A
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retrotransferência para o estado T1 também pode acontecer a partir do nível (3), caso estejam
muito próximos ou sobrepostos, favorecendo a fosforescência em detrimento da emissão 4f-4f
do íon TR3+ [174]–[176].
A emissão 4f-4f dos íons TR3+ ativadores pode ainda ser suprimida pela alta concentração
destes íons devido a processos de relaxação cruzada (“cross relaxation”) [177]. Isto ocorre
quando um nível excitado superior (E2) de um íon X decai para um nível excitado inferior (E1),
transferindo parte de sua energia para um íon Y próximo que é promovido para um estado que
apresenta energia semelhante a E = E2 - E1. Neste caso, os íons X e Y podem ou não ser do
mesmo elemento químico.
Normalmente, para reduzir a supressão de luminescência por concentração, os íons TR3+
opticamente ativos são randomicamente afastados nos sítios metálicos por meio da sua
dopagem em matrizes formadas por íons TR3+ opticamente inativos (Y3+, La3+ e Lu3+) ou íon
Gd3+ devido ao seu grande gap de energia (32000 cm-1) [178]–[182]. Cabe destacar que esta
estratégia também a facilita sintonização de cores de emissão por meio da mistura de diferentes
íons TR3+ opticamente ativos em concentrações baixas o suficiente para minimizar as
transferências de energia intermetálicas.
As semelhanças químicas entre os íons TR3+ permitem a sua substituição nas matrizes
hospedeiras sem que haja uma perturbação estrutural significativa. Entretanto, os precursores
dos íons TR3+ apresentam alto valor de mercado, o que encarece a produção destes materiais,
bem como sua aplicação tecnológica. Além do mais, grande parte dos MMOs formados por
íons TR3+ apresentam moléculas de H2O coordenadas em sua estrutura, suprimindo a
luminescência por meio de processos de decaimento não radiativos envolvendo os osciladores
O-H.
Deste modo, a obtenção de matrizes hospedeiras formadas por precursores com menores
custos de mercado, caráter anidro e que contenham íons metálicos com características que
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favoreçam a sua substituição pelos íons TR3+ ativadores tem atraído interesse da comunidade
científica. Assim sendo, estudos têm mostrado que os materiais contendo íons Bi3+ são atrativos
para a dopagem com íons TR3+ uma vez que este íon metálico apresenta raio iônico, carga e
número de coordenação preferencial similar aos íons terras raras trivalentes [183]–[188].
Outros benefícios que favorecem a utilização do íon Bi3+ é o fato de não ser tóxico, nem
carcinogênico, além de apresentar propriedades catalíticas [189], [190]. Vale mencionar ainda
que os precursores dos íons Bi3+ possuem baixo valor de mercado quando comparado aos íons
TR3+, produzindo materiais luminescentes com custos mais atrativos para a sua aplicação
tecnológica em maior escala.
Dentre as vantagens de se utilizar o íon Bi3+, cabe maior destaque o fato deste íon possuir
também propriedades espectroscópicas interessantes que possibilitam sua atuação como espécie
emissora e/ou sensibilizadora, podendo transferir energia aos íons TR3+ [191]–[194]. O íon Bi3+
livre apresenta configuração eletrônica 6s2, com estado fundamental 1S0 e estados excitados 3P0,
3

P1, 3P2 e 1P1 que resultam em processos de decaimento radiativos [195]. As principais bandas

de absorção do íon Bi3+ são atribuídas às transições 1S0 → 1P1 e 1S0 → 3P1, sendo a primeira
permitida por spin (S = 0), cuja banda formada é nomeada como banda C e geralmente possui
alta energia (além da região UV). Por outro lado, a transição 1S0 → 3P1 proibida por spin (S ≠
0), que gera a chamada banda A é permitida devido a relaxação causada pelo acoplamento spinórbita com o estado 1P1. No caso da banda B atribuída à transição 1S0 → 3P2 proibida por spin
pode ser relaxada por determinados modos vibracionais da estrutura dos materiais, enquanto a
transição 1S0 → 3P0 possui menor energia e é fortemente proibida por spin, porém pode atuar
como armadilha óptica em baixa temperatura [194]–[197].
Deste modo, em temperatura ambiente, o estado 3P1 é o principal responsável pela
emissão do íon Bi3+, que é conhecida por variar consideravelmente, podendo ser observadas em
larga região espectral, desde a região do UV até a região vermelha do espectro visível [198]–
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[200], além de apresentar também um grande deslocamento Stokes [201], [202]. Este
comportamento se deve à sensibilidade destes estados a fatores relacionados ao ambiente
químico como o número de coordenação, sítio de simetria, covalência das ligações, rigidez da
rede, o posicionamento descentralizados do íon Bi3+ etc [198], [203]–[205].
Além das transições interconfigurcionais 6s2 → 6s16p1 do íon Bi3+, outras também são
observadas e atribuídas às transferências de elétron intervalente para os clusters/pares de Bi
(IVCT) ou metal-metal (MMCT). As bandas MMCT, conhecidas como banda D, são formadas
pela deslocalização de um elétron a partir de um nível do íon Bi3+ em direção a um nível de um
íon metálico vizinho (Bi3+/Mn+ → Bi4+/Mn(n-1)+), que normalmente é um metal de transição com
configuração d0 ou d10. Quando o íon Bi3+ é utilizado como dopante em uma matriz contendo
íons Mn+, a absorção da banda D é caracterizada como uma transição do estado fundamental
1

S0 (Bi3+) para a banda de condução da matriz hospedeira [206]–[208]. Enquanto que em

materiais nos quais os íons Bi3+ estão presentes na forma de pares ou clusters (aglomerados) é
possível que ocorra a transferência de elétron reversível deste íon metálico para seu vizinho,
formando os íons Bi2+ e Bi4+ (Bi3+/Bi3+ → Bi4+/Bi2+) [209], [210]. Esta transição é conhecida
como transferência de elétron intervalente (IVCT) e só é observada quando o estado
fundamental 2P1/2 do íon Bi2+ se localiza abaixo do nível excitado 3P1 do íon Bi3+ isolado,
portanto, atuando como um eficiente supressor da luminescência da banda A (transição 3P1 →
1

S0) do íon Bi3+ [211].
Na Figura 4.6 são esquematizadas as transições interconfiguracionais do íon Bi3+ isolado

(bandas A, B e C, setas sólidas azuis), a transferência de elétron intervalente (IVCT) quando o
íon Bi3+ formam pares ou clusters na rede dos materiais (setas tracejadas roxas), e finalmente,
a transferência de carga metal-metal (MMCT) quando o íon Bi3+ é inserido em uma matriz
inorgânica formada por metais de transição d0 ou d10 (banda D, seta sólida verde). Vale ressaltar
que os estados excitados do íon Bi3+ podem estar sobrepostos à banda de condução da matriz
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de modo que a emissão da banda de MMCT possa ter energia próxima ou menor do que a
emissão da banda A, oriunda do decaimento radiativo do nível emissor principal 3P1 do íon Bi3+
isolado [207].
Uma vez que a emissão da banda A normalmente se localiza na região UV do espectro,
as bandas dos compostos de Bi3+ que aparecem na região visível são atribuídas às transferências
de carga metal-metal ou transferência de elétrons intervalente reversível. Entretanto, estas
atribuições podem gerar dúvidas e incertezas, devido ao caráter sensível e grande deslocamento
Stokes das transições do íon Bi3+, além das possíveis sobreposições existentes entre as bandas
A, IVCT e MMCT, observadas em vários compostos [193], [206], [207], [209], [211], [212].

Figura 4.6. Diagrama esquemático das transições eletrônicas interconfiguracionais (linhas sólidas
azuis), transferência de carga intervalente (IVCT, linhas tracejadas roxas) e transferência de carga metalmetal (MMCT, linha sólida verde), possíveis para os íons Bi3+ [207], [211], [213].

Dentre os materiais contendo íons Bi3+, a rede de coordenação [Bi(HPyr)] reportada por
Feyand et. al. [183] foi sugerida como uma promissora matriz hospedeira para a incorporação
de íons TR3+ devido principalmente ao seu caráter anidro e luminescente, uma vez que estas
características permitem reduzir a supressão causada por osciladores O-H da água, bem como
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aumentar a intensidade de emissão dos íons dopantes por meio da sensibilização matriz →
TR3+. A formação estrutural desta matriz [Bi(HPyr)] ocorre pela conversão de uma fase inicial
[Bi2(O)(Pyr)(H2O)] em uma fase intermediária do polimorfo [Bi(HPyr)] que, por fim, é
transformada na fase final desejada. Na Figura 3.8 são ilustradas as estruturas e os clusters
inorgânicos das três fases dos compostos [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] e dos polimorfos de [Bi(HPyr)]
formados e convertidos durante o processo de cristalização da matriz [Bi(HPyr)].

Figura 3.8. Estrutura cristalina das fases inicial [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] (a), intermediária [Bi(HPyr)] (b) e
final [Bi(HPyr)] (c) produzidas ao longo da reação do íon Bi 3+ com o ligante H4Pyr sob condições
hidrotérmicas, vista ao longo do eixo b (superior) e os respectivos clusters inorgânicos vistos ao longo
do eixo a (inferior), adaptados da referência [183].

O composto [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] se cristaliza após 5 minutos de aquecimento, formando
clusters de Bi4O12 a partir de poliedros de BiO8 com faces compartilhadas, conectados pelos
ligantes (Figura 3.8a). O polimorfo intermediário [Bi(HPyr)] se forma após uma hora de reação
(Figura 3.8b), enquanto a fase final da matriz só começa a ser formada após 12 horas de
aquecimento (Figura 3.8c). Ambos os polimorfos de [Bi(HPyr)] possuem em sua estrutura
poliedros de BiO9 que se conectam pelas bordas formando cadeias que são unidas pelos ligantes
HPyr3-, porém a diferença entre estas estruturas está no ângulo de conexão desses poliedros.
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Enquanto na fase intermediária os ângulos entre os íons Bi3+ são menores, levando a uma cadeia
em formato de ziguezague (Figura 3.8b inferior), na fase final do [Bi(HPyr)] estes ângulos entre
os íons metálicos são maiores, formando cadeias mais lineares (Figura 3.8c inferior) [183].
De modo geral, a conversão da fase de [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] para a fase intermediária de
[Bi(HPyr)] acarreta o aumento do número de coordenação de oito para nove do íon Bi3+, assim
como a liberação de uma molécula de água da estrutura, aumentando a entropia do sistema.
Além disso, a transformação do composto inicial para o produto final vem acompanhada da
progressiva diminuição de densidade e da simetria do grupo espacial, partindo de um material
monoclínico C2/c para P21/a e, por fim, chegando a um composto triclínico P1̅ mais estável
[183].
Desta forma, levando em conta as propriedades e características da rede de coordenação
[Bi(HPyr)] e dos íons TR3+, se faz relevante a preparação e estudo sistemático de materiais
luminescentes com diferentes cores de emissão para a aplicação como dispositivos moleculares
conversores de luz.
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2.1. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo principal preparar pelo método hidrotérmico uma rede
metal-orgânica formada a partir do íon Bi3+ e do ligante ácido piromelítico (ácido 1,2,4,5benzenotetracarboxílico, H4Pyr) dopados com íons TR3+ em diferentes concentrações. Além do
mais, investigar as propriedades fotoluminescentes desses materiais.

A seguir são descritos os objetivos específicos:
 Preparar a rede de coordenação (RC) de fórmula geral [Bi(HPyr)], a partir do método
hidrotérmico com aquecimento resistivo, utilizando-a como matriz para o estudo da
incorporação in-situ dos íons Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+, dopados individualmente na
concentração de 5,0 mol% em relação ao íon Bi3+. Esta síntese resulta nos compostos de
fórmula [Bi0,95TR0,05(HPyr)], sendo TR3+ = Sm, Eu, Tb e Dy;
 Aplicar reatores hidrotérmico de “alto rendimento” (2 mL) para a preparação de séries de
compostos duplamente dopados com diferentes concentrações de íons TR’: Tb3+ ou Dy3+
e TR”: Sm3+ ou Eu3+ (concentração total de 5,0 mol%) originando materiais de fórmula
geral [Bi0,95TR’xTR”y(HPyr)], sendo x + y = 0,05;
 Obter em maior escala compostos representativos das séries obtidas por meio do método
hidrotérmico de “alto rendimento”, utilizando reatores hidrotérmicos convencionais (20
mL);
 Caracterizar os materiais luminescentes produzidos em maior quantidade (reatores de 20
mL) por meio das técnicas de análise elementar (AE-CHN), análise termogravimétrica
(TG), espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR), difratometria de raios X convencional de pó (DRX), microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS),
a fim de obter informações sobre a estequiometria, estabilidade térmica, modos de
coordenação, estrutura e morfologia. Também, utilizar o método de difração de raios X
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de “alto rendimento” de pó para confirmar a cristalinidade e pureza de fase de todos os
materiais obtidos;
 Estudar as propriedades espectroscópicas da matriz [Bi(HPyr)] não dopada por meio de
medidas de luminescência convencional e resolvida no tempo, a partir dos espectros de
excitação, emissão e curvas de decaimento luminescente, a fim de determinar
experimentalmente as posições dos estados singleto e tripleto do ligante HPyr3-, além do
estado de transferência de elétron intervalente reversível (IVCT) dos clusters dos íons
Bi3+;
 Investigar as propriedades fotoluminescentes dos sistemas mono e duplamente dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”y(HPyr)], por meios dos espectros de excitação e
emissão, curvas de decaimento luminescentes, temperatura de cor correlata (CCT),
diagramas de cromaticidade CIE e a sintonização de cores de emissão em função das
diferentes concentrações dos íons TR3+ dopantes;
 Determinar os valores dos parâmetros de intensidades experimentais (2 e 4), taxas de
𝐿𝑛
decaimento radiativo (Arad) e não radiativo (Anrad), rendimento quântico intrínseco (𝑄𝐿𝑛
)

e coeficiente de emissão espontânea (Aij) para o íon Eu3+ no material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)];
 Avaliar as potencialidades dos materiais quanto às aplicações como dispositivos
moleculares conversores de luz (DMCLs). Investigar a aplicação dos sistemas dopados
com íons Dy3+ como emissores de luz branca monofásicos em uma grande faixa de
temperatura de cor correlata (CCT).
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2.2. Procedimento experimental
Nesta parte serão descritos os reagentes e solventes utilizados, os procedimentos para a
preparação da matriz [Bi(HPyr)] e sua dopagem in-situ com os íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ e
Dy3+), por meio do método hidrotérmico convencional e de “alto rendimento”, além das
técnicas experimentais de caracterização aplicadas a estes compostos.
2.2.1. Reagentes e solventes
Na Tabela 2.1 são apresentados os reagentes e solventes utilizados durante o processo de
síntese dos materiais [Bi(HPyr)] dopados com íons TR3+, bem como suas procedências, purezas
e códigos de registro CAS. Vale ressaltar que estes reagentes não passaram por nenhum
processo de tratamento, secagem ou purificação prévia.
Tabela 2.1. Fórmula molecular, procedência, pureza e CAS das substâncias químicas utilizadas na
síntese dos materiais.

Reagente

Fórmula

Procedência

Pureza / % CAS

Ácido Nítrico

HNO3

Sigma-Aldrich

70,00

7697-37-2

Ácido Piromelítico - H4Pyr

C10H6O8

Sigma-Aldrich

96,00

89-05-4

Nitrato de Bismuto

Bi(NO3)3

Alfa Aesar

98,00

10035-06-0

Pentahidratado

·5H2O

N,N-Dimetilformamida – DMF

C₃H₇NO

Merck

99,50

68-12-2

Óxido de Disprósio

Dy2O3

CSTARM

99,99

1308-87-8

Óxido de Európio

Eu2O3

CSTARM

99,99

1308-96-9

Óxido de Samário

Sm2O3

CSTARM

99,99

12060-58-1

Óxido de Térbio

Tb4O7

Rhodia

99,99

12037-01-3

Peróxido de hidrogênio

H2O2

Merck

30,00

7722-84-1
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2.2.2. Síntese dos nitratos de terras raras
A dopagem dos materiais ocorreu a partir dos precursores de nitratos de terras raras hexahidratados – TR(NO3)3·6H2O (TR: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+), que foram preparados de modo
similar ao procedimento descrito na literatura para os cloretos de terras raras [1]–[4]. Primeiro,
as suspensões aquosas dos óxidos de terras raras (Sm2O3, Eu2O3, Tb4O7 e Dy2O3) foram
mantidas sob agitação e aquecimento a temperatura de 80 °C. Ácido nítrico concentrado foi
adicionado lentamente a estas suspensões até que o pH atingisse valor de 6, digerindo os
óxidos como indicado na Equação 2.1:
∆

TR2O3(s) + 6 HNO3(aq) → 2 TR(NO3)3(aq) + 3 H2O(l)

(2.1)

No caso do óxido misto de térbio, constituído por íons Tb3+ e TbVI, foi necessária a adição
de H2O2(aq) juntamente com o HNO3(aq), a fim de reduzir completamente o TbIV a Tb3+ e obter
o Tb(NO3)3·6H2O, como indicado pela Equação 2.2:
∆

Tb4O7(s) + H2O2(aq) + 12 HNO3(aq) → 4 Tb(NO3)3(aq) + O2(g) + 7 H2O(l)

(2.2)

Deste modo, as soluções aquosas foram filtradas para remover as suspensões de óxidos
não convertidas em nitratos e, por fim, o solvente foi evaporado em banho-maria até a formação
de sólido branco cristalino de fórmula geral TR(NO3)3∙6(H2O) (sendo TR: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e
Dy3+), que foi seco e armazenado em dessecador.
2.2.3. Síntese da matriz [Bi(HPyr)]
A rede de coordenação [Bi(HPyr)] reportada por Feyand et. al. [5], usada como matriz
hospedeira neste trabalho, foi obtida por meio do método hidrotérmico com aquecimento
resistivo, utilizando frasco de Teflon (politetrafluoretileno - PTFE) com volume de 20 mL,
revestido com capa protetora de aço inox (Figura 2.1).
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Figura 2.1. Foto do reator hidrotérmico usado nas reações de maior escala: reator selado (esquerda) e
aberto, mostrando o frasco de Teflon de 20 mL e os componentes do revestimento de aço inox (direita).

Os reagentes sólidos, nitrato de bismuto penta-hidratado - Bi(NO3)3·5H2O (143.1 mg,
0.295 mmol) e o ligante ácido piromelítico - H4Pyr (250 mg, 0.984 mmol) cuja fórmula
estrutural é mostrada na Figura 2.2, foram adicionados ao frasco de reação mantendo a
proporção molar de 0,3:1,0 entre o íon metálico e ligante. Depois, foi adicionado 10 mL de
água (50 % de preenchimento do volume total do reator) de modo a manter uma pressão interna
(autogênica) ideal para a formação da matriz [Bi(HPyr)] não dopada.

Figura 2.2. Fórmula estrutural do ligante ácido piromelítico, também conhecido como ácido 1,2,4,5benzenotetracarboxílico (H4Pyr).
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O frasco de reação foi selado com o revestimento de aço inox e levado a um forno
convencional, sendo submetido a um processo de tratamento térmico constituído por três etapas,
como mostra a Figura 2.3. A primeira etapa era a rampa de aquecimento que foi programada
para aquecer o reator em um período de uma hora até a temperatura de 160 °C. Esta temperatura
foi mantida durante 32 horas durante a segunda etapa de aquecimento, sendo seguida pela
última etapa que é a rampa de resfriamento durante duas horas, até a estabilização na
temperatura ambiente.

Figura 2.3. Esquema do processo de tratamento térmico realizado nos reatores, indicando a rampa de
aquecimento (I), patamar de aquecimento (II) e rampa de resfriamento (III).

A mistura heterogênea resultante da reação hidrotérmica foi filtrada sob pressão reduzida,
lavada primeiro com 10 mL de DMF, para a remoção das moléculas do ligante em excesso.
Depois, o sistema foi lavado também com 10 mL de água para a remoção dos íons Bi3+ em
excesso. A matriz na forma cristalina branca foi seca ao ar, apresentando um rendimento de
80 % e sendo insolúvel em solventes como: água, etanol, isopropanol, acetona, clorofórmio,
benzeno, n-hexano, DMSO, DMF, entre outros. A Figura 2.4 apresenta o fluxograma da síntese
da matriz [Bi(HPyr)].
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Figura 2.4. Fluxograma de síntese da matriz [Bi(HPyr)] preparada pelo método hidrotérmico
convencional.

2.2.4. Síntese da matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons TR3+
No sistema preparado a partir da matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com os íons Sm3+, Eu3+,
Tb3+ e Dy3+ foi utilizada soluções aquosas de íons TR3+ com concentração 0,05 mol·L-1. A
concentração dos dopantes foi estabelecida em 5,0 mol% em relação à quantidade de íons Bi3+
na rede cristalina do material, correspondendo a um volume de 0,295 mL das soluções de íons
TR3+. Desta forma, apenas 9,705 mL de água foi adicionado ao frasco do reator, mantendo o
valor de 50 % de preenchimento. A massa do ligante H4Pyr foi mantida constante (250 mg,
0.984 mmol) para todos os compostos, enquanto que a quantidade de Bi(NO3)3·5H2O foi
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reduzida a 95,0 mol% (136.0 mg, 0.280 mmol) em relação ao sistema não dopado, a fim de
favorecer a dopagem substitucional dos íons Bi3+ pelos íons TR3+. O reator foi selado e
submetido ao mesmo processo de tratamento térmico em forno (Figura 2.3). A mistura
heterogênea resultante da reação hidrotérmica foi filtrada sob pressão reduzida, lavada primeiro
com 10 mL de DMF e depois com 10 mL de água, assim como realizado para a matriz não
dopada. Todos os materiais [Bi0,95TR0,05(HPyr)] (TR: Sm, Eu, Tb e Dy) são sólidos cristalinos
brancos, apresentando rendimento (80 %) e insolubilidade em diversos solventes semelhantes
à matriz [Bi(HPyr)]. A Figura 2.5 apresenta o fluxograma de síntese dos materiais
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] dopados com íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ ou Dy3+).

Figura 2.5. Fluxograma de síntese dos materiais [Bi0,95TR0,05(HPyr)] dopados in situ com íons TR3+
(Sm3+, Eu3+, Tb3+ ou Dy3+), preparados pelo método hidrotérmico convencional.
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2.2.5. Síntese da matriz [Bi(HPyr)] duplamente dopada com íons TR3+
A preparação das matrizes de [Bi(HPyr)] duplamente dopadas com íons TR3+ foi
realizada por meio do método hidrotérmico de “alto rendimento” com aquecimento resistivo.
Neste método foram utilizados 24 frascos de Teflon miniaturizados com 2 mL de volume, sendo
encaixados em suporte de aço inox que é fechado por uma base e tampa deste mesmo material,
seladas por dois parafusos, como ilustrada na Figura 2.6.

Figura 2.6. Foto do reator hidrotérmico de “alto rendimento” aberto (esquerda) e fechado (direita) usado
nas reações em série e em menor escala, mostrando os frascos de Teflon de 2 mL e os componentes do
revestimento de aço inox.

A utilização do reator hidrotérmico de “alto rendimento” permitiu a produção de uma
batelada de materiais (até 24 reações simultâneas) nas mesmas condições de temperatura e
tempo de reação, tornado a síntese da bateria de amostras mais rápida, sistemática e mais
econômica [6], [7]. As matrizes de [Bi(HPyr)] duplamente dopadas com íons TR3+ foram
realizadas por meio de soluções aquosas de TR(NO3)3, mantendo concentração de 0,05 mol·L1

para os sistemas com os íons Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+ e Dy3+:Sm3+, enquanto, o sistema

duplamente dopado com os íons Dy3+:Eu3+ utilizou soluções de concentração 0,01 mol·L-1, a
fim de obter uma sintonização de cor mais gradual. Todos os materiais luminescentes obtidos
tiveram concentração de dopagem constante de 5,0 mol% em relação ao íon Bi3+, para a soma
dos dois íons TR3+, variando apenas as razões entre os dois dopantes (Tabela 2.2).
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Tabela 2.2. Razões de concentração de dopagem e volumes adicionados das soluções aquosas de
TR(NO3)3 com concentração de 0,05 mol·L-1 para os sistemas Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+ e Dy3+:Sm3+, e
concentração 0,01 mol·L-1 para o sistema Dy3+:Eu3+.
[Bi0,95DyxEuy(HPyr)]
C. / mol%

V. / L

[Bi0,95TbxEuy(HPyr)]
C. / mol%

V. / L

[Bi0,95DyxSmy(HPyr)]
C. / mol%

V. / L

[Bi0,95TbxSmy(HPyr)]
C. / mol%

V. / L

Dy

Eu

Dy

Eu

Tb

Eu

Tb

Eu

Dy

Sm

Dy

Sm

Tb

Sm

Tb

Sm

4,95

0,05

146,1

1,5

4,7

0,3

27,7

1,8

4,7

0,3

27,7

1,8

4,7

0,3

27,7

1,8

4,90

0,10

144,6

3,0

4,5

0,5

26,6

3,0

4,5

0,5

26,6

3,0

4,5

0,5

26,6

3,0

4,85

0,15

143,1

4,4

4,2

0,8

24,8

4,7

4,2

0,8

24,8

4,7

4,0

1,0

23,6

5,9

4,80

0,20

141,6

5,9

4,0

1,0

23,6

5,9

4,0

1,0

23,6

5,9

3,5

1,5

20,7

8,9

4,75

0,25

140,2

7,4

3,7

1,3

21,8

7,7

3,5

1,5

20,7

8,9

3,0

2,0

17,7

11,8

4,70

0,30

138,7

8,9

3,5

1,5

20,7

8,9

3,0

2,0

17,7

11,8

2,5

2,5

14,8

14,8

4,65

0,35

137,2

10,3

3,2

1,8

18,9

10,6

2,5

2,5

14,8

14,8

2,0

3,0

11,8

17,7

4,60

0,40

135,7

11,8

3,0

2,0

17,7

11,8

2,0

3,0

11,8

17,7

1,5

3,5

8,9

20,7

4,55

0,45

134,3

13,3

2,7

2,3

15,9

13,6

1,5

3,5

8,9

20,7

1,0

4,0

5,9

23,6

4,50

0,50

132,8

14,8

2,5

2,5

14,8

14,8

1,0

4,0

5,9

23,6

0,5

4,5

3,0

26,6

4,45

0,55

131,3

16,2

2,2

2,8

13,0

16,5

0,5

4,5

3,0

26,6

4,40

0,60

129,8

17,7

2,0

3,0

11,8

17,7

0,3

4,7

1,8

27,7

4,35

0,65

128,4

19,2

1,7

3,3

10,0

19,5

4,30

0,70

126,9

20,7

1,5

3,5

8,9

20,7

4,20

0,80

123,9

23,6

1,2

3,8

7,1

22,4

4,10

0,90

121,0

26,6

1,0

4,0

5,9

23,6

4,00

1,00

118,0

29,5

0,7

4,3

4,1

25,4

3,90

1,10

115,1

32,5

0,5

4,5

3,0

26,6

3,80

1,20

112,1

35,4

0,3

4,7

1,8

27,7

3,70

1,30

109,2

38,4

3,60

1,40

106,2

41,3

Em todos os frascos de reação de Teflon foram adicionados 25,0 mg do ligante H4Pyr
(0,098 mmol) e 13,6 mg de Bi(NO3)3·5H2O (0.028 mmol), sendo acrescentado os diferentes
volumes das duas soluções de TR(NO3)3 e seguido pela adição de água até completar o volume
de 1 mL, correspondente a 50 % de preenchimento dos reatores. O reator hidrotérmico de “alto
rendimento” foi submetido ao mesmo processo de tratamento térmico em forno convencional,
em relação à matriz não dopada (Figura 2.3). A mistura heterogênea resultante da reação
hidrotérmica foi filtrada sob pressão reduzida e lavada com 10 mL de DMF e 10 mL de água.
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Este processo foi realizado com o auxílio de um sistema de filtração de “alto rendimento”
constituído por espaços circulares de 1 cm em bloco de Teflon, nos quais eram adicionadas as
misturas heterogêneas (pipetadas dos 24 reatores hidrotérmicos de 2 mL) e cujos produtos
sólidos eram retidos no papel de filtro preso ao porta amostra (Figura 2.8 a,b).
Deste modo, os quatro sistemas duplamente dopados foram constituídos pelos seguintes
61 materiais cristalinos brancos, insolúveis em diversos solventes e com rendimento 80 %:
[Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,047; 0,045; 0,042; 0,04; 0,037; 0,035; 0,032; 0,03; 0,027; 0,025;
0,022; 0,02; 0,017; 0,015; 0,012; 0,01; 0,007; 0,005; 0,003); [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (x:
0,047; 0,045; 0,04; 0,035; 0,03; 0,025; 0,02; 0,015; 0,01; 0,005); [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x:
0,0495; 0,049; 0,0485; 0,048; 0,0475; 0,047; 0,0465; 0,046; 0,0455; 0,045; 0,0445; 0,044;
0,0435; 0,043; 0,042; 0,041; 0,04; 0,039; 0,038; 0,037; 0,036) e [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] (x:
0,047; 0,045; 0,04; 0,035; 0,03; 0,025; 0,02; 0,015; 0,01; 0,005; 0,003). Para cada sistema
duplamente dopado foram produzidas algumas composições representativas em maior escala
(Tabela 2.3), utilizando reatores de 20 mL, a fim de obter quantidade suficiente de material para
caracterização completa pelas diferentes técnicas analíticas.

Tabela 2.3. Razão molar, massas de Bi(NO3)3·5H2O e H4Pyr, volume de água e solução de TR(NO3)3
0,05 mol·L-1 (TR’: Tb3+ ou Dy3+, TR”: Eu3+ ou Sm3+), para a síntese de maior escala (reator de 20 mL).
Sistema
Tb3+:Eu3+
Tb3+:Sm3+
Dy3+:Eu3+
Dy3+:Eu3+
Dy3+:Eu3+
Dy3+:Sm3+
Dy3+:Sm3+

Razão molar
ligante : metal
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3

TR’
mol%
4,0
1,0
4,4
4,6
4,7
2,0
1,0

TR”
mol%
1,0
4,0
0,6
0,4
0,3
3,0
4,0

H4Pyr
mg
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

H2O
µL
9705
9705
9705
9705
9705
9705
9705

Bi
mg
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0

TR’
µL
236
59
260
271
277
118
59

TR”
µL
59
236
35
24
18
177
236

Esse procedimento foi necessário pelo fato da quantidade de massa de cada reação de
“alto rendimento” ser muito baixa (10 mg) para a realização das análises. A Figura 2.7
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apresenta o fluxograma de síntese dos materiais [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] duplamente
dopados com íons TR3+ (TR’: Tb3+ ou Dy3+, TR”: Sm3+ ou Eu3+).

Figura 2.7. Fluxograma de síntese dos materiais [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] duplamente dopados com
íons TR3+ (TR’: Tb3+ ou Dy3+, TR”: Sm3+ ou Eu3+), preparados pelo método hidrotérmico de “alto
rendimento”.

2.2.6. Medidas instrumentais
A caracterização dos materiais luminescentes foi realizada visando obter as informações
sobre o grau de hidratação, estequiometria e fórmula molecular dos compostos, seus perfis de
decomposição térmica, modos de coordenação, estrutura, cristalinidade e morfologia das
partículas. Para esta finalidade, foram utilizadas as técnicas de análise elementar (AE-CHN),
análise termogravimétrica (TG), espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR),
difratometria de raios X de pó (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS). A investigação fotoluminescente dos
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materiais foi realizada por meio da espectroscopia eletrônica de excitação e emissão, além dos
tempos de vida de emissão dos estados excitados.
2.2.6.1. Análise elementar (AE-CHN)
A técnica de análise elementar (CHN) foi utilizada para caracterizar a matriz [Bi(HPyr)]
mono e duplamente dopados com íons TR3+, a fim de obter a percentagem de átomos de carbono
e hidrogênio presentes nas redes cristalinas dos compostos, contribuindo para determinar a
estequiometria da parte orgânica da estrutura. Esta análise foi realizada em um aparelho
EuroVector Euro EA elemental analyser disponibilizado no Instituto de Química Inorgânica da
Universidade de Kiel (Christian-Albrechts-Universität – CAU), Alemanha.
2.2.6.2. Análise termogravimétrica (TG)
Os sistemas mono e duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)
(HPyr)] foram caracterizados por meio da técnica de análise termogravimétrica a fim de
investigar o grau de hidratação e perfil de decomposição térmica dos materiais, bem como o
efeito causado pela dopagem na estabilidade térmica dos materiais. As análises foram realizadas
em um equipamento NETSCH STA 409 CD pertencente ao Instituto de Química Inorgânica da
Universidade de Kiel (CAU – Alemanha), e as curvas termogravimétricas foram obtidas em um
intervalo de temperatura de 50 a 700 °C com uma taxa de aquecimento de 4 °C·min-1 sob fluxo
de ar de 75 cm3·min-1.
2.2.6.3. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR)
Os espectros de absorção na região do infravermelho foram registrados para investigar os
modos vibracionais e de coordenação do ligante HPyr3- na matriz [Bi(HPyr)] e as suas possíveis
alterações causadas pela dopagem. Além do mais, a análise permite sondar o grau de
desprotonação dos grupos carboxilatos e a ausência de moléculas de água na estrutura dos
compostos. O padrão de sal sódico Na4Pyr, utilizado para a estimar os modos de coordenação
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do ligante HPyr3-, foi obtido por meio da desprotonação do H4Pyr com NaOH, resultando em
uma solução aquosa límpida de pH7 que foi evaporada até a formação de sólido branco
cristalino. Os espectros de absorção foram registrados na faixa espectral de 370 a 4000 cm-1,
com resolução espectral de 1,4 cm-1, em um espectrômetro de infravermelho com transformada
de Fourier (FTIR) Bruker ALPHA-P A220/D-01 equipado com uma unidade de reflexão total
atenuada (ATR). Este equipamento foi disponibilizado pelo Instituto de Química Inorgânica da
Universidade de Kiel (CAU – Alemanha).
2.2.6.4. Difratometria de raios X – método do pó (DRX) e refinamento Le Bail
Os difratogramas de raios X pelo método do pó da matriz não dopada, dos materiais mono
e duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] evidenciaram a
pureza de fase, além da manutenção da estrutura e cristalinidade dos compostos dopados em
comparação à matriz [Bi(HPyr)]. Os difratogramas dos materiais foram registrados por um
difratômetro Stoe Stadi P equipado com um detector MYTHEN2 em geometria de transmissão,
sendo as medidas realizadas na faixa de 2θ de 0 a 100° com passo de 0,015° e utilizando
radiação de CuKα1 ( = 1,5406 Å). Os sólidos foram dispersos em fita adesiva e encaixados em
porta amostra rotativo, a fim de evitar o aparecimento de picos de orientação preferencial. Esses
difratogramas de alta resolução foram utilizados para o refinamento dos parâmetros da cela
unitária dos materiais, por meio do método de ajuste de Le Bail [8], usando o software Topas
Academic v. 6.0 [9].
Para evidenciar a pureza de fase das baterias de amostras obtidas por meio dos reatores
hidrotérmicos de 2 mL, foi também utilizado um equipamento de difração de raios X de “alto
rendimento”. Este equipamento consiste em um difratômetro Stoe Stadi P com detector
MYTHEN2 em geometria de transmissão, porém com um suporte para o encaixe do mesmo
porta amostra que é acoplado ao sistema de filtração de “alto rendimento” mencionado no item
2.2.5. O suporte do porta amostra foi programado e controlado eletronicamente para a
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movimentação nas direções x e y de modo a modificar a posição dos materiais após a conclusão
de cada medida. Os difratogramas de raios X de “alto rendimento” foram registrados na faixa
de 2θ de 0 a 45° com passo de 0,015° e utilizando radiação de CuKα1 (=1,5406 Å). A variação
do intervalo do ângulo de varredura se deve ao bloqueio do braço do goniômetro, causado pela
presença do motor de movimentação e do maior suporte do porta amostras. Entretanto,
considerando que os picos de difração mais intensos dos MMOs se localizam em ângulos
menores do que 30°, este aparato é importante para a comparação e investigação das estruturas
cristalinas e pureza de fase destes materiais de modo rápido e sistemático. Ambos os
equipamentos de difração de raios X pertencem ao Instituto de Química Inorgânica da
Universidade de Kiel (CAU – Alemanha).
2.2.6.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de energia dispersiva
de raios X (EDS)
A morfologia e o tamanho das partículas da matriz não dopada, dos materiais mono e
duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] foram investigadas
por meio das micrografias eletrônicas de varredura obtidas em um microscópio Phillips XL30
ESEM FEG equipado com espectrômetro de energia dispersiva de raios X (EDS) Oxford XMax 50 mm2, pertencente ao Instituto de Química Inorgânica da Universidade de Kiel (CAU –
Alemanha). A voltagem utilizada para realização das micrografias e para as medidas de EDS
foi de 20 kV, sendo que as amostras sólidas foram dispersadas sobre uma fita de carbono fixada
no suporte de medida.
2.2.6.6. Espectroscopia de reflectância difusa
Os espectros de reflectância difusa da matriz não dopada, dos materiais mono e
duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] foram obtidos em um
espectrofotômetro Shimadzu UV-2600 equipado com esfera integradora ISR-2600, e utilizando
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BaSO4 como padrão. Este equipamento pertence ao Laboratório dos Elementos do Bloco f LEBf, IQ – USP.

2.2.6.7. Espectroscopia de fotoluminescência
A investigação das propriedades fotoluminescentes dos materiais foi realizada por meio
dos espectros de excitação e de emissão a temperatura ambiente (295 K), além das curvas de
decaimento de emissão dos estados excitados, da temperatura de cor correlata (CCT) e
diagramas de cromaticidade CIE.
Os espectros de excitação e emissão dos materiais luminescentes foram registrados
usando o modo de coleta de sinal em ângulo reto (90°) no espectrofluorímetro HORIBA Jobin
Yvon - SPEX-Fluorolog-3 equipado com um espectrógrafo de grade tripla iHR-320-FA e
lâmpada de Xenônio de 450 W, como fonte de excitação. Um sistema de fibra óptica em forma
de Y foi acoplado na câmara de amostra do espectrofotômetro e possibilitou realizar as medidas
de excitação e emissão conduzindo a radiação da lâmpada até a série de materiais depositados
no porta amostra de “alto rendimento”. Este porta amostra também foi utilizado nas medidas
de difração de raios X, como indicado no item 2.2.6.5. A emissão dos compostos é coletada
pela mesma fibra óptica no modo de reflexão, que direciona o sinal de volta ao
espectrofotômetro, equipado com à fotomultiplicadora R928P. Na Figura 2.8 são mostradas as
fotografias do aparato usado para as medidas de excitação e emissão das séries de compostos,
no qual a fibra óptica é direcionada ao porta amostra de “alto rendimento”. Esse equipamento
encontra-se no laboratório de análise in-situ de luminescência de sensores de coordenação
(ILACS) no Instituto de Química Inorgânica da Universidade de Kiel (CAU – Alemanha).
As curvas de decaimento luminescentes e espectros de emissão resolvidos no tempo
foram registrados em um espectrofotômetro de fluorescência Varian/Agilent CARY Eclipse
equipado com um monocromador de excitação e emissão de grade única, usando o modo de
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coleta de sinal da amostra sólida a 90°. Além do mais, foi usada uma lâmpada pulsada de
Xenônio 150 W com duração de pulso de aproximadamente 40 s. Este equipamento pertence
ao Instituto de Físico-Química da Universidade de Kiel (CAU – Alemanha). As curvas de
decaimento de luminescência da matriz e dos íons dopantes TR3+ foram registradas por meio
da emissão resolvida no tempo em comprimento de onda fixo, ajustando sequencialmente o
atraso de coleta de sinal pelo detector. O espectro de fosforescência da matriz [Bi(HPyr)] foi
registrado à temperatura ambiente, com um tempo de atraso na detecção de 0,1 ms, tempo coleta
de sinal de 5 ms e tempo de decaimento total de 10 ms após um flash.

Figura 2.8. Fotografias do aparato utilizado para as medidas de excitação e emissão da matriz não
dopada, dos materiais mono e duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)],
indicando o direcionamento da fibra óptica do espectrofotômetro (c, d) ao porta amostra de “alto
rendimento” (a, b).

A curva de decaimento de fluorescência da matriz [Bi(HPyr)] foi coletada por meio do
espectrômetro de fluorescência FLS980 da empresa Edinburgh Photonics, usando um
monocromador Czerny-Turner com grade tripla Turret e lâmpada pulsada de nanosegundos
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ultrarrápida nF920 (100 ps to 50 ms), disponível no laboratório de Química de Pigmentos
Naturais, IQ – USP.
Os diagramas de cromaticidade CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) e as
temperaturas de cores correlacionadas (CCT) foram determinadas a partir dos valores das
coordenadas de cores (x, y) geradas por meio do programa computacional SpectraLux 2.0 [10],
a partir dos espectros de emissão dos materiais em questão.
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3. Caracterização dos materiais
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos por meio de diferentes técnicas
de caracterização utilizadas para estudar as propriedades estruturais da rede de coordenação de
[Bi(HPyr)] reportada por Feyand et. al. [1], bem como investigar a incorporação dos íons TR3+
nesta matriz. As técnicas de análise elementar (AE-CHN), análise termogravimétrica (TG),
espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura
(MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS), possibilitaram o estudo dos
materiais produzidos em maior quantidade (reatores hidrotérmicos com frascos de 20 mL).
Estas técnicas forneceram dados relativos ao grau de hidratação, estequiometria, perfil de
decomposição térmica, modos de coordenação e morfologia das partículas.
A comparação dos resultados dessas análises para os materiais mono e duplamente
dopados com íons TR3+ - [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] e para matriz não
dopada permitiu investigar o efeito de dopagem e a localização desses íons TR3+ na rede
cristalina dos materiais. Vale ressaltar que a técnica de difração de raios X pelo método do pó
e refinamento estrutural pelo método de Le Bail foram imprescindíveis para a confirmação da
fase cristalina e pureza da matriz de todos os materiais produzidos.
As condições de síntese para a obtenção do composto [Bi(HPyr)] foram modificadas e
otimizadas em relação àquelas reportadas na literatura [1], de modo a obter sistemas dopados
com alta pureza de fase. As seguintes alterações foram realizadas nos parâmetros de síntese
originalmente reportados: i) a razão molar entre o íon Bi3+ e o ligante H4Pyr, adicionados no
início da reação, foram alteradas de 0,5:1,0 para 0,3:1,0 (M:L) mantendo um maior excesso de
ligante no meio reacional; ii) a temperatura de reação foi aumentada de 150 para 160 °C e iii)
o tempo de reação foi aumentado de 12 para 32 h. O objetivo destas modificações foi favorecer
a cinética de reação para formação do produto final [Bi(HPyr)]. Neste caso, a matriz é obtida
com sucesso após a cristalização e conversão da fase inicial do composto [Bi2(O)(Pyr)(H2O)]
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em uma fase intermediária de um polimorfo [Bi(HPyr)] que após maior tempo de reação produz
a fase desejada [1].

3.1. Estequiometria dos materiais luminescentes
As porcentagens experimentais de carbono e hidrogênio estimadas por meio da técnica
de análise elementar (AE-CHN) são mostradas na Tabela 3.1 para a matriz não dopada e para
os compostos mono dopados com íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ ou Dy3+) ou duplamente dopados
com íons TR3+ (Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+, Dy3+:Eu3+ ou Dy3+:Sm3+), preparados em reatores de 20
mL.

Tabela 3.1. Porcentagem de carbono e hidrogênio teórica e experimental, obtida por meio da análise
elementar dos materiais produzidos em reatores de 20 ml.

Materiais

%C

%H

Exp.

Teór.

Exp.

Teór.

[Bi(HPyr)]

26,1

26,1

0,6

0,7

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

26,5

26,3

0,6

0,7

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

26,3

26,3

0,6

0,7

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]

26,3

26,2

0,5

0,7

[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]

26,5

26,3

0,7

0,7

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

26,6

26,3

0,2

0,7

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]

26,3

26,3

0,5

0,7

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]

26,4

26,3

0,5

0,7

[Bi0,95Dy0,047Eu0,003(HPyr)]

26,5

26,2

0,6

0,7

[Bi0,95Dy0,046Eu0,004(HPyr)]

26,4

26,2

0,5

0,7

[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

26,4

26,2

0,5

0,7

Os valores experimentais das porcentagens de carbono e hidrogênio dos sistemas foram
comparados com valores teóricos e permitiram sugerir a estequiometria dos compostos por
meio da porcentagem da fração orgânica presente nos materiais. No caso de todos os compostos
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estudados, os valores das porcentagens experimentais e teóricas de carbono foram muito
próximos (variações menores que 1%), enquanto os valores muito baixos de %H apresentaram
erros maiores, mas permitiram estimar o caráter anidro dos materiais, sugerindo uma maior
compactação da rede cristalina, de modo a eliminar as moléculas de água do interior de sua
estrutura. A porcentagem de 26 %C no material indica a presença de apenas uma molécula do
ligante HPyr3- para cada centro metálico nos materiais, mantendo uma razão molar
metal:ligante (M:L) de 1:1 na qual somente três carboxilas são desprotonadas e podem se
coordenar aos íons metálicos por meio de seus dois átomos de oxigênio simultaneamente. Deste
modo, os dados de análise elementar indicam a fórmula geral [Bi(HPyr)] para a matriz e
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] para todos os compostos dopados com 5,0 mol% de íons TR3+.

3.2. Análise termogravimétrica
O conjunto de técnicas que investigam as propriedades físicas e químicas dos materiais
em função de rampas e patamares controlados de temperatura são conhecidas como análises
térmicas. Dentre estas técnicas, a termogravimetria (TG) é muito utilizada e se baseia na medida
de variação de massa dos compostos em função de um programa controlado de temperatura e
tempo, sob determinada atmosfera [2]. As curvas de TG são fortemente afetadas pela
quantidade de amostra adicionada à balança, taxa de aquecimento, natureza do gás injetado e
as características do porta amostra (composição e geometria) [3]. A TG indica a estabilidade, o
perfil e os processos de decomposição térmica dos compostos, permitindo estimar o resíduo
final e as temperaturas e produtos de eliminação, que podem ser mais detalhados pelo
acoplamento da saída de gases da balança térmica com espectrômetros de massa ou
espectrofotômetros de absorção no infravermelho [4], [5]. Além disso, a análise TG permite
obter informações sobre o número de moléculas de H2O nos materiais, bem como distinguir se
estão coordenadas à estrutura ou apenas adsorvidas, de acordo com a magnitude dos eventos de
perda de massa e da temperatura de desidratação [6].
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A TG pode ser realizada de diferentes modos, sendo os principais [7]: i) isotérmico,
monitorando a massa da amostra em função do tempo sob temperatura constante; ii) quasiisotérmico, aquecendo progressivamente a amostra até que ocorra variação de massa, momento
em que a temperatura é mantida constante, voltando a variar quando cessa esta perda de massa;
e iii) dinâmico, registrando a variação de massa em função do tempo e temperatura,
preferencialmente com velocidade constante de aquecimento.
Para a investigação da matriz [Bi(HPyr)] e dos compostos mono e duplamente dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] preparados em maior escala foi empregada
a técnica de TG dinâmica, que forneceu as curvas de TG apresentadas na Figura 3.1 e
registradas com 10 mg de amostra, no intervalo de temperatura de 50 a 700 °C em atmosfera
de ar, com fluxo de 75 cm3·min-1 e taxa de aquecimento de 4 °C·min-1.

[Bi0,95TR0,05(HPyr)]
100
[Bi(HPyr)]
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

Massa / %

90

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

80

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]
[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

70

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

60
50
100

200

300

400

500

600

700

Temperatura / °C
Figura 3.1. Curvas termogravimétricas (TG) dos materiais [Bi(HPyr)] não dopado, mono e duplamente
dopados com íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ ou Dy3+), medidos sob atmosfera dinâmica de ar com vazão
de 70 cm3·min-1 e taxa de aquecimento de 3 °C·min-1 até 700 °C.
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As curvas de TG da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais dopados com 5,0 mol% de apenas
um íon TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ ou Dy3+) ou duplamente dopados com íons Dy3+:Eu3+(4,4:0,6
mol%); Dy3+:Sm3+(2:3 mol%); Tb3+:Eu3+(4:1 mol%); Tb3+:Sm3+(1:4 mol%) (Figura 3.1)
apresentaram perfis das curvas de decomposição semelhantes, sugerindo que a dopagem desta
rede de coordenação com baixas concentrações de íons TR3+ não afeta a estabilidade térmica
do material.
A Figura 3.1 mostra que não existe perda de massa no intervalo de temperatura de 50 a
390 °C, indicando o caráter anidro dos sistemas e confirmando a ausência de moléculas de H2O
coordenadas ou adsorvida na estrutura cristalina corroborados pelos dados de análise elementar
(item 3.1). Por outro lado, no intervalo de temperatura de 390 a 540 °C ocorre uma perda de
massa correspondente a 50 % atribuída à decomposição térmica da parte orgânica, referente a
uma molécula do ânion ligante HPyr3- no material. No caso do intervalo de temperatura de 540
a 700 °C, o resíduo formado de 50 % corresponde à massa do óxido de bismuto Bi2O3, além
dos respectivos óxidos de terras raras TR2O3 (TR: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+), para os materiais
dopados.
Na Tabela 3.3 são apresentados os valores estimados de temperatura para o início e fim
do processo de decomposição do ligante. Os valores referentes ao início da decomposição
variaram muito pouco e podem ser considerados similares. Entretanto, as temperaturas de
formação dos óxidos apresentaram variações mais significativas e contendo valores maiores do
que o obtido para a matriz [Bi(HPyr)], corroborando o aumento da estabilização dos compostos
por meio da maior força de ligação entre O-TR3+. Portanto, o intervalo de temperatura para a
ocorrência da decomposição completa do ligante foi de 72 °C, porém, para os compostos
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)],

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)],

[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

e

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)], os valores da temperatura final de decomposição e do intervalo de
temperatura (T) são um pouco maiores. Nestes casos, foi possível observar uma quebra no
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fim do evento de decomposição (500 °C), possivelmente devido a ocorrência de erros
experimentais [8], uma vez que as medidas foram realizadas em períodos distintos.

Tabela 3.3 Temperatura inicial de decomposição do ligante (Ti), temperatura de formação dos óxidos
(Tf) e intervalo de temperatura do processo de decomposição dos materiais (T).

Ti / °C

Tf / °C

T / °C

[Bi(HPyr)]

395

465

70

[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]

397

469

72

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

396

538

142

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

397

496

99

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]

398

468

70

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

397

469

72

[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

397

522

125

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]

397

470

73

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]

395

505

110

Material

Por fim, a perda de massa observada ao longo do processo de decomposição térmica da
matriz [Bi(HPyr)] e dos sistemas mono e duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] confirma a estequiometria de uma molécula de ligante para cada
íon metálico, também sugerida pela análise elementar, além de evidenciar a considerável
estabilidade térmica desta rede de coordenação em comparação com compostos de
coordenação.

3.3. Espectroscopia de absorção no infravermelho
A técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho consiste na
investigação da interação das radiações eletromagnéticas que se estendem da região visível
(800 nm) até o início da região de energia de micro-ondas (0,1 mm) nos materiais. Deste
modo, a radiação no infravermelho é subdividida em três regiões, que são chamadas de
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infravermelho: a) próximo, com energia entre 12500 e 4000 cm-1, b) médio, entre 4000 e 650
cm-1 e c) distante, de 650 a 100 cm-1 [9].
A faixa de energia do infravermelho é extremamente útil para o estudo dos tipos e
geometrias de ligações químicas e modos vibracionais, indicando os grupos funcionais
presentes nos compostos. A energia fornecida ao sistema não permite o rompimento de
ligações, mas pode ser absorvida por meio da ressonância com a transição vibracional da
ligação ou da estrutura molecular do material [10]. Entretanto, vale ressaltar que nem todos os
modos vibracionais das ligações e grupos funcionais possuem atividade no infravermelho, uma
vez que somente as vibrações que resultem em variação no momento de dipolo elétrico das
ligações são observadas. Os modos vibracionais ativos na absorção no infravermelho são
principalmente aqueles oriundos das ligações entre átomos diferentes, além da vibração
antissimétrica e deformações angulares entre grupos de átomos iguais [11], [12].
Desta forma, em se tratando de vibração das moléculas, as ligações químicas são
comparadas a sistemas massa-mola, de modo a estudar suas interações com base na lei de Hooke
que estabelece que a força da “mola” F é igual a –k.x, sendo k a constante de elasticidade da
mola e x o seu deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Portanto, por meio desta
aproximação, pode-se inferir que a frequência de vibração () das ligações químicas depende
da massa dos átomos e de sua força de ligação. Deste modo, a frequência de absorção () de
uma ligação química entre dois átomos A e B, com massas mA e mB, é calculada por meio da
expressão  =

1
2

𝑘

√ , sendo k a constante de força e  a massa reduzida da mola, que é igual

a (mA.mB)/(mA+mB) [11]. Portanto, as ligações químicas entre átomos leves absorvem radiação
no infravermelho com frequências mais altas, como observado para os estiramentos das
ligações O-H (2500-3700 cm-1), enquanto ligações entre átomos pesados como no caso da
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coordenação dos átomos de oxigênio aos íons metálicos O-M possuem baixa frequência de
estiramento, normalmente abaixo de 400 cm-1 [11].
A desprotonação do grupo carboxila (COOH) presente em vários ligantes multidentados
utilizados para a síntese da materiais metal-orgânicos (MMOs), como indicado no Capítulo 1,
leva a formação do grupo carboxilato (COO-). Isto ocorre com o ligante H4Pyr na síntese da
rede de coordenação de [Bi(HPyr)], no qual três dos quatro grupos carboxila são desprotonados
durante a reação hidrotérmica, formando a unidade orgânica de ligação HPyr3-.Vale ressaltar
que os quatro ácidos carboxílicos do ligante H4Pyr possuem valores de pKa de
aproximadamente 1,92; 2,87; 4,49 e 5,64 [13].
Ambas as ligações C-O do grupo carboxilato são estabilizadas por ressonância devido à
distribuição homogênea da carga negativa, passando a ter mesmo comprimento de ligação.
Desta forma, quando considerado isoladamente, este ânion carboxilato apresenta simetria C2v
que é alterada ao se coordenar a um íon metálico, modificando as frequências de vibração dessas
ligações C-O. Os ânions carboxilatos podem se coordenar aos íons metálicos de vários modos,
possibilitando a formação de MMOs com vasta gama de estruturas e geometrias de coordenação
[14], [15].
Na Figura 3.2 são esquematizados os modos de coordenação comumente observados para
os MMOs construídos com ligantes que contêm o grupo funcional carboxilato, sendo nomeados
genericamente de modo monodentado (1), quelato (2), ponte bidentada (3) e ponte
monoatômica (4).
A coordenação do tipo monodentada (Figura 3.2a) se baseia na ligação de apenas um
átomo de oxigênio a um íon metálico, mantendo livre o segundo átomo de O, de modo a
modificar o comprimento e frequência de vibração das duas ligações C-O. A ligação dos dois
átomos de oxigênio do grupo carboxilato a um único íon metálico (Figura 3.2b) é conhecido
como tipo quelato e leva a uma modificação similar das frequências de vibração e comprimento
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para as duas ligações C-O, em relação ao grupo COO- não coordenado. O mesmo
comportamento é observado para o tipo de coordenação ponte bidentada com íons metálicos do
mesmo elemento (Figura 3.2c, d, e), sendo que este modo se baseia na ligação de cada átomo
de oxigênio do ânion COO- a cada íon metálico individualmente.

Figura. 3.2. Modos de coordenação habituais para os íons carboxilatos: monodentado (a); quelato (b);
ponte bidentada nas conformações syn-syn (c), syn-anti (d) e anti-anti (e); ponte monoatômica (f), ponte
monoatômica com ponte adicional (g) e ponte-quelato (h) [14]–[17].

As frequências e comprimentos de ligação C-O em modo de ponte bidentada também
podem sofrer influência da conformação das ligações O-M, uma vez que podem assumir a
forma syn-syn (Figura 3.2c), syn-anti (Figura 3.2d) e anti-anti (Figura 3.2e). Outro modo de
coordenação observado para o ânion COO- é a ponte monoatômica na qual um único átomo de
oxigênio se liga a dois íons metálicos (Figura 3.2f), além de outros modos oriundos da
combinação dos tipos já mencionados, como por exemplo a ponte monoatômica com ponte
adicional e a ponte-quelato (Figura 3.2g, h, respectivamente) [14]–[17].
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Os espectros de absorção no infravermelho do ligante H4Pyr, da matriz [Bi(HPyr)] e dos
materiais mono e duplamente dopados com íons TR3+ - [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] estão ilustrados na Figura 3.3. Estes espectros permitiram
investigar a presença e as frequências de vibração dos grupos funcionais carboxila (COOH) e
carboxilato (COO-), confirmar o caráter anidro dos materiais, bem como conhecer a vibração
da rede de coordenação como um todo. Neste trabalho, esta técnica também possibilitará avaliar
o efeito da dopagem nas frequências vibracionais em comparação à matriz.
Na Tabela 3.4 são apresentados os valores das bandas de absorção atribuídas para alguns
modos vibracionais do ligante H4Pyr, do sal sódico Na4Pyr, da matriz [Bi(HPyr)] e dos
compostos mono e duplamente dopados com íons TR3+ - [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] preparados em reatores de 20 mL.
As bandas de absorção do ligante H4Pyr (livre) observadas em 1696 e 1665 cm-1 são
atribuídas às vibrações de estiramento das ligações C=O (C=O) devido as interações de
hidrogênio intermolecular e intramolecular, respectivamente. A interação intramolecular causa
uma maior redução no valor de C=O em comparação à intermolecular. Ambos os tipos de
interação de hidrogênio apresentam papel relevante na diminuição da frequência C=O uma vez
que em ácidos monoméricos esta banda de absorção aparece em 1760 cm-1 [10], [18].
Além dessas bandas de absorção, o ligante H4Pyr apresenta também absorções em 1410
e 1303 cm-1 atribuídas à combinação do estiramento da ligação C-O (C-O) com a deformação
no plano das ligações C-O-H (δC-O-H). Enquanto que as bandas referentes ao estiramento da
ligação C=C em anéis aromáticos (C=C) são observadas em 1603, 1510 e 1446 cm-1, além de
bandas atribuídas ao C-O quando o grupo COOH forma dímeros (1244 cm-1) ou monômeros
(1114 cm-1) [10], [18]–[20].
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Na região entre 1280 a 950 cm-1 são observadas bandas de absorção referentes as
vibrações de deformação no plano das ligações =C-H (δ

=C-H),

enquanto as deformações fora

do plano aparecem entre 930 e 705 cm-1 [19].

[Bi0,95TR0,05(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,046Eu0,004(HPyr)]

Transmitância / Unid. Arb.

[Bi0,95Dy0,047Eu0,003(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]
[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]
[Bi(HPyr)] - matriz

(c=o)

Na4Pyr - sal sódico

H4Pyr - ligante livre

4000

3500

3000

2500

2000

1500

Número de onda / cm

1000

500

-1

Figura. 3.3. Espectros de absorção no infravermelho dos materiais mono e duplamente dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)], preparados em reatores de 20 ml, da matriz
[Bi(HPyr)], do sal sódico N4Pyr e do ligante livre H4Pyr.
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Tabela. 3.4. Frequências de absorção em cm-1 nos espectros de infravermelho dos materiais mono e duplamente dopados [Bi 0,95TR0,05(HPyr)] e
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)], preparados em reatores de 20 ml, da matriz [Bi(HPyr)] e do ligante puro H4Pyr.
Amostra
H4Pyr

O-H

C=O

as

s



C=C

C-O

δ =C-H

δ =C-H

(COOH)

(COO )

(COO )

(as-s)

(Ar.)

(COOH)

(fora do plano)

(no plano)

-

-

-

1592
1513
1487
1515
1487
1513
1487
1514
1486
1515
1486
1514
1485
1513
1488
1512
1488
1514
1487

1386
1362
1327
1360
1328
1359
1328
1359
1328
1360
1327
1359
1328
1360
1328
1362
1326
1361
1328

206
151
160
155
159
154
159
155
158
155
159
155
157
153
160
150
162
153
159

1446, 1510,
1603
1550, 1489
1442, 1610

1114, 1244,
1303, 1410
1240

1443, 1610

1242

1442, 1610

1242

1443, 1610

1242

1443, 1609

1241

1441, 1609

1241

1444, 1608

1242

1443, 1611

1242

1440, 1610

1242

815, 800,
750, 723
926, 868, 825
704, 805, 872,
900, 928
705, 805, 872,
899, 927
706, 805, 873,
899, 928
705, 805, 872,
898, 928
707, 805, 873,
899, 928
705, 805, 872,
899, 927
706, 805, 873,
899, 927
704, 805, 872,
899, 926
705, 806, 873,
898, 928

957, 1065,
1153, 1275
1133
997, 1132,
1144, 1175
996, 1134,
1144, 1176
997, 1134,
1143, 1176
995, 1132,
1144, 1175
995, 1133,
1144, 1175
996, 1133,
1145, 1176
996, 1133,
1144, 1175
996, 1134,
1146, 1176
996, 1135,
1142, 1179

Na4Pyr
[Bi(HPyr)]

3519, 3381, 3104, 3056,
2793, 2652, 2502
3432
2800

1696,
1665
1663

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

2787

1662

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

2798

1662

[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]

2788

1662

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]

2786

1662

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

2782

1662

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]

2790

1663

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]

2798

1660

[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

2783

1660
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O espectro de absorção da matriz [Bi(HPyr)] apresentou uma banda em 1663 cm-1,
também observada no espectro do ligante, atribuída à vibração de estiramento C=O do grupo
COOH sob forte interação de hidrogênio intramolecular. Já a banda de absorção larga de baixa
intensidade na região de 3100 a 2400 cm-1 é atribuída ao estiramento da ligação O-H (O-H) da
carboxila [19]. Além do mais, uma banda em 1240 cm-1 é observada, sendo atribuída à
frequência de estiramento da ligação C-O (C-O) do COOH realizando interação de hidrogênio.
Estas bandas de absorção (Figura 3.3) confirmam que a parte orgânica de rede de coordenação
não se encontra completamente desprotonada, como sugere a fórmula molecular [Bi(HPyr)],
onde o ligante tem três grupos carboxilatos e um grupo carboxila nesta estrutura cristalina.
A Figura 3.3 mostra a ausência da banda de absorção de alta intensidade centrada em
3400 cm-1, atribuída à frequência de estiramento da ligação O-H (νO-H) da molécula de H2O,
sugerindo o caráter anidro da matriz [Bi(HPyr)]. Este resultado corrobora com os dados de
análise elementar e da TG, confirmando que a matriz se encontra na forma anidra. Esta
característica torna a rede de coordenação [Bi(HPyr)] interessante para a incorporação de íons
ativadores (TR3+), a fim de obter materiais com alta intensidade luminescente. Considerando
que estes sistemas não contêm moléculas de H2O, que podem atuar como eficientes supressores
da luminescência por meio de osciladores O-H.
Além das bandas de absorção do grupo carboxila, também são observadas para a matriz
[Bi(HPyr)] as bandas características da absorção dos grupos carboxilatos, como aquelas
atribuídas ao seu estiramento antissimétrico (asCOO-) em 1513 e 1487 cm-1, bem como
aquelas atribuídas ao seu estiramento simétrico (sCOO-) em 1362 e 1327 cm-1 (Figura 3.3 e
Tabela 3.4). O valor da diferença entre as frequências de estiramento antissimétrico e simétrico
do grupo COO- (Δ = as - s) dos materiais são utilizados para estimar seus modos de
coordenação aos íons metálicos, por meio da comparação do Δ dos compostos em relação ao
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valor obtido para o padrão de sal sódico (Na4Pyr). A comparação dos valores de Δ dos sistemas
e do sal sódico permite sugerir os seguintes modos de coordenação dos grupos COO- [14]:
 Monodentado: observado quando Δcompostos > Δsal sódico, sendo que o material apresenta
aumento nos valores da frequência de estiramento antissimétrico (asCOO-) e
diminuição do estiramento simétrico (sCOO-) comparados aqueles do sal sódico;
 Quelato: observado quando Δcompostos < Δsal sódico, devido à diminuição da frequência
de estiramento antissimétrico (asCOO-) e aumento do estiramento simétrico (sCOO-),
mostrando comportamento inverso da coordenação monodentada;
 Ponte bidentada: observado quando Δcompostos  Δsal sódico, uma vez que os valores de
Δ das frequências de estiramento antissimétrico (asCOO-) e simétrico (sCOO-)
apresentam comportamento semelhante à coordenação do sal sódico.

O espectro de absorção de infravermelho para o padrão de Na4Pyr é apresentado na Figura
3.3, permitindo obter os valores de 1592 e 1386 cm-1 atribuídos às frequências de as e s dos
grupos COO-, respectivamente. Portanto, o valor de Δ = 206 cm-1 é tomado como referência
para indicar o principal modo de coordenação do grupo carboxilato do ânion HPyr aos íons
metálicos. Deste modo, como observado na Tabela 3.4, a matriz [Bi(HPyr)] apresentou valores
de Δ em torno de 151 e 160 cm-1, sendo ambos consideravelmente menores em relação à Δ
do padrão de Na4Pyr. Este resultado indica a coordenação preferencial dos grupos COO- pelo
modo quelato, porém com duas frequências de vibracão ligeiramente diferentes, o que pode
sugerir a ocorrência de modos de coordenação do tipo quelato puro (Figura 3.2b) e pontequelato (Figura 3.2h), como será confirmada pela difração de raios X e estrutura dos materiais.
Além das principais frequências já mencionadas, uma grande quantidade de bandas de
absorção de difícil atribuição, devido ao surgimento de modos mistos de vibração e sobretons,
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também podem ser observadas em energias na faixa de 1500 a 600 cm-1 [21], [22]. Enquanto
em regiões de vibração com baixas frequências, menores que 500 cm-1, também são esperadas
bandas de absorção de difícil atribuição relacionadas às ligações metal-ligante, devido às
elevadas massas dos íons utilizados [11].
Como pode ser observado na Figura 3.3, os perfis dos espectros de absorção dos materiais
mono dopados com íons (Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+) e duplamente dopados (Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+,
Dy3+:Eu3+ e Dy3+:Sm3+) são idênticos ao espectro da matriz [Bi(HPyr)]. Esta semelhança devese ao fato da baixa concentração de dopagem dos íons TR3+ (inferior a 5,0 mol%), bem como a
semelhança de carga, raio e número de coordenação entre os íons Bi3+ e TR3+, o que permite
uma eficiente incorporação dos dopantes sem degradação da estrutura ou separação de fase
[23]–[25]. A semelhança dos valores das frequências de vibração e dos modos de coordenação
dos compostos dopados pode ser comprovada por meio da Tabela 3.4, onde as bandas de
absorção variam poucos cm-1 em relação às bandas da matriz [Bi(HPyr)], assim como os valores
de Δ, que sugere a coordenação preferencial dos grupos COO- pelo modo quelato (puro e
ponte-quelato).

3.4. Difratometria de raios X e refinamento de Le Bail
As estruturas cristalinas apresentam arranjo atômico definido que se repete
periodicamente e tridimensionalmente ao longo do espaço. Este arranjo é conhecido como
célula unitária, que ao ser agrupada, dá origem à rede cristalina dos materiais. As células
unitárias podem ser descritas por meio das grandezas que constituem os parâmetros de rede:
comprimentos das arestas a, b e c dos três eixos x, y e z das células unitárias e os ângulos alfa
(α) entre as distâncias c e b, beta (β) entre a e c, além do gama (γ) entre a e b, que juntos
fornecem o valor do volume da célula [26]. Os sistemas cristalinos podem ser classificados, de
acordo com as características geométricas e dimensões dos seus parâmetros de rede a, b, c, α,
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β e γ, em sete tipos: triclínico, monoclínico, ortorrômbico, cúbico, tetragonal, trigonal e
hexagonal.
As radiações eletromagnéticas com comprimentos de onda na faixa de 0,02 a 100 Å são
conhecidas como raios X e possuem mesma ordem de grandeza do espaçamento interatômico,
de modo que a interação desta radiação com a matéria ordenada permite investigar a estrutura
cristalina por meio do processo de difração, conhecendo os valores das distâncias e ângulos
interatômicos, comprimentos de ligações, além dos planos cristalinos [27].
Na difração de raios X, esta radiação é espalhada em todas as direções ao incidir sobre
um átomo, de modo a gerar uma interferência construtiva dos raios X espalhados pelos vários
átomos do material, fornecendo os picos de difração. A periodicidade dos átomos em uma rede
cristalina aumenta a ocorrência de interferências construtivas e pode ser visualizada como um
conjunto de planos cristalográficos indexados por meio dos índices de Miller (hkl) [28], [29].
Na técnica de difração de raios X, uma placa metálica, normalmente de Cu ou Mo, é
bombardeada com um feixe de elétrons de alta energia 35 keV que “expulsa” os elétrons da
camada mais interna K dos átomos da placa, levando a uma cascata dos elétrons da camada L
para preencher a vacância formada. Este decaimento da camada L para a camada K libera
energia na forma de raios X característicos do elemento bombardeado, que são emitidos em
fase e direcionados à amostra a ser analisada [30].
Os feixes de raios X monocromáticos e paralelos incidem com um ângulo θ sobre os
planos de átomos com distância dhkl em uma rede cristalina (Figura 3.4), sendo difratados de
modo a gerar interferência construtiva ou destrutiva. Para que a interferência entre as ondas de
raios X seja construtiva é necessário que a Lei de Bragg (n = 2dhkl sen θ) seja obedecida, de
modo que os feixes percorram múltiplos inteiros (n, ordem de difração) do comprimento de
onda da radiação incidente (), o que é atendido quando os feixes incidente e difratado
percorrem a mesma distância de dhkl sen θ, correspondendo a /2.
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Portanto, a variação do ângulo de incidência dos raios X sobre uma mostra no intervalo
de 0 a 90° permite: i) obter todos os ângulos que satisfazem as condições de difração, ii) calcular
os valores das distâncias interplanares, por meio do comprimento de onda incidente relativo ao
elemento utilizado na fonte de geração de raios X, iii) obter os ângulos máximos de Bragg e iv)
obter a simetria e distâncias interatômicas que determinam a célula unitária [31].

Figura. 3.4. Difração de raios X por átomos localizados em planos paralelos, sendo θ o ângulo incidente
e difratado da radiação em relação aos planos atômicos e dhkl a distância interplanar.

Comparar a posição dos picos de difração em 2θ e as intensidades relativas dos
difratogramas das amostras com aquelas reportadas em bases de dados possibilita identificar a
estrutura, pureza de fase, cristalinidade e isomorfismo dos materiais obtidos. A difração de raios
X utilizando o método do pó é uma ferramenta muito utilizada para a análise de materiais
policristalinos, pois permite que vários cristais pequenos e orientados aleatoriamente sejam
incididos por raios X, de modo que apenas os planos cristalinos posicionados adequadamente
em relação ao feixe incidente difratem-no para o detector.
Para a análise quantitativa dos difratogramas de raios X de pó dos materiais policristalinos
pode-se utilizar o método de refinamento computacional de Le Bail. Este método permite obter
os parâmetros da estrutura cristalina dos compostos por meio da comparação dos padrões de
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difração registrados experimentalmente com um padrão calculado a partir de um modelo
estrutural já conhecido e obtido por difração de raios X de monocristal. Portanto, este
refinamento estrutural não pode ser realizado em materiais que possuam estrutura cristalina
desconhecida ou que não tenham nas bases de dados cristalográficos compostos com arranjos
estruturais comparáveis aos preparados. O refinamento de Le Bail faz parte dos métodos de
decomposição de padrões de pó pelo método dos mínimos quadrados, que permitem extrair a
melhor estimativa das intensidades dos picos de Bragg, bem como refinar os parâmetros da
célula unitária, a linha base, largura e perfil dos picos de modo simples e rápido, a partir de um
difratograma de pó completo. A maior vantagem deste método se deve à aplicação de restrição
do tamanho da célula unitária para a extração das intensidades dos picos, não necessitando
refinar cada posição de pico como um parâmetro individual de mínimos quadrados, como
ocorria em métodos anteriores, tornando as matrizes de cálculos para cada ciclo de refinamento
mais simples. Além do mais, o método de Le Bail é bem-sucedido para o refinamento de
difratogramas com picos sobrepostos pois leva em conta as intensidades dos picos individuais
que contribuem para a formação do pico resultante. Além disso, este método foi derivado do
método de Rietveld e é facilmente codificado e integrado aos softwares de análise Rietveld,
porém, não necessitando das coordenadas atômicas para o cálculo das intensidades e geração
do padrão de difração calculado a ser comparado, como neste último método [32].
Assim como no método de Rietveld, a qualidade da convergência entre o padrão calculado
e o experimental no refinamento de Le Bail é analisada por meio de índices como Rwp, Rexp, Rp
e GoF [33]–[36]. O índice Rwp (weighted-profile R-factor) é aplicado a fim de avaliar a
qualidade do refinamento por meio do cálculo da diferença percentual da intensidade calculada
e observada, sendo definido a partir da Equação 3.1, onde 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 e 𝑦𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 se referem às
intensidades observada e calculada no i-ésimo ponto do difratograma, respectivamente,
enquanto 𝑤𝑖 é o peso estatístico. O valor de 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 é obtido a partir de dados coletados no
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difratograma de raios X, enquanto 𝑦𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 é calculado levando em consideração parâmetros como
a rugosidade da superfície da amostra, o fator de absorção e de estrutura, o perfil e assimetria
do pico de difração, a polarização da radiação, a orientação preferencial, a contribuição da
radiação de fundo etc [33].

∑𝑖 𝑤𝑖 (𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 )2

Rwp = √

∑𝑖 𝑤𝑖 (𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 )2

(3.1)

O índice Rexp (expected R-factor) representa o valor esperado para Rwp no caso de um
modelo ideal, onde 𝑤𝑖 (𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 )2 assume o valor igual a um. Este índice é representado
pela Equação 3.2, sendo que N representa o número de pontos coletados, que na maioria dos
refinamentos, é muito superior ao número de parâmetros P e restrições C selecionadas, fazendo
com que a expressão (N – P + C) seja dominada pelo primeiro termo.

(𝑁 − 𝑃 + 𝐶)

Rexp = √∑

𝑜𝑏𝑠 )2
𝑖 𝑤𝑖 (𝑦𝑖

(3.2)

O fator de qualidade do ajuste GoF (goodness of fit) pode ser calculado por meio da razão
entre os índices Rwp e Rexp (Equação 3.3), de modo que este valor tende a um quando Rwp se
aproxima do valor estatisticamente esperado (Rexp). Entretanto, o valor de GoF pode ser
superestimado quando Rexp é alto, devido a uma boa coleta de dados, bem como pode ser
subestimado nos casos de valores baixos de Rexp. Portanto, a concordância entre os dados
experimentais e calculados deve ser avaliada visualmente nos difratogramas.
𝑅𝑤𝑝

GoF = 𝑅

𝑒𝑥𝑝

(3.3)

Por fim, o índice Rp (profile R-factor) mostrado na Equação 3.4 também ajuda a avaliar
a qualidade do refinamento por meio do cálculo da diferença percentual da intensidade
calculada e experimental ponto a ponto.
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Rp =

∑|𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 |
∑ 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠

(3.4)

Desta forma, a técnica de difração de raios X pelo método do pó foi utilizada para
caracterizar a matriz [Bi(HPyr)], os materiais mono dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e duplamente
dopados [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)] produzidos pelo método hidrotérmico convencional e de
“alto rendimento”. Estes dados permitem confirmar a pureza de fase dos materiais e a
manutenção estrutural da rede de coordenação com as dopagens com íons TR3+.
O estudo destes materiais ocorreu por meio da comparação da posição dos picos de
difração dos difratogramas obtidos pelo método de difração de raio X convencional e, também,
utilizando o método de “alto rendimento”. Além do mais, o refinamento dos padrões de difração
de raios X de alta resolução dos materiais preparados em maior escala (reatores de 20 mL) por
meio do método de Le Bail possibilitou quantificar a convergência dos dados experimentais
com a estrutura da matriz [Bi(HPyr)] obtida por difração de raios X de monocristal e reportada
por Feyand et. al. [1]. O refinamento estrutural forneceu informações relevantes em relação aos
parâmetros de rede (a, b, c, α, β e γ), volume da célula unitária, sistema cristalino e grupo
espacial da matriz e dos materiais dopados.
Os difratogramas de raios X de alta resolução registrados em difratômetro convencional
com porta amostra rotativo, dos materiais produzidos em reatores hidrotérmicos de 20 mL, são
apresentados na Figura 3.5.
A comparação da posição dos ângulos 2θ, bem como a relação de intensidade, entre os
picos de difração dos materiais apresentados, permite confirmar que os compostos mono
dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] com íons Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+ possuem a mesma estrutura
cristalina e grau de cristalinidade da matriz [Bi(HPyr)]. Estes dados não evidenciaram
influências significativas dos dopantes na segregação de fase e degradação estrutural da rede
do material utilizado como matriz hospedeira. Um comportamento semelhante foi observado
para os quatro materiais preparados em maior escala, como referências para os sistemas
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duplamente

[Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)]:

dopados

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)],

[Bi0,95Tb0,02Sm0,03(HPyr)], [Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)] e [Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)].
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[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]
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[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]
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[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]
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Figura 3.5. Difratogramas de raios X da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais mono e duplamente dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)] medidos com radiação de CuK1 (1,5406 Å) a 295 K.

Desta forma, pode-se inferir que os íons TR3+ dopantes substituem os íons Bi3+ em seu
sítio C1, sem que haja maiores distorções na rede cristalina e na simetria local, o que se torna
possível graças à semelhança de carga 3+, número de coordenação (NC: 9), e valores do raio
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iônico destes íons [rion: 1,240 (Bi3+); 1,132 (Sm3+); 1,120 (Eu3+); 1,095 (Tb3+) e 1,083 Å (Dy3+)
para o número de coordenação (CN): 9] [37], além da baixa concentração de dopagem de 5,0
mol% para todos os sistemas.
A dopagem da matriz [Bi(HPyr)] é favorecida, uma vez que a variação do valor do raio
iônico do íons Bi3+ em relação aos íons dopantes Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+ é de 8,7; 9,7; 11,7 e
12,7%, respectivamente, respeitando a Lei de Vegard que estabelece que para haver a completa
substituição de um íon por outro em uma matriz é necessário que a diferença de raio entre estes
íons seja inferior a 15% [38], [39]. Portanto, por esta série de fatores e devido à ausência de
deslocamento entre os picos de difração, mesmo após a dopagem dos materiais, pode-se afirmar
por meio da técnica de difração de raios X que não foi detectada segregação de fase e distorções
na rede cristalina em função da influência dos íons TR3+. A semelhança dos perfis espectrais de
absorção no infravermelho (Figura 3.3) dos materiais é corroborados com estes dados de raios
X.
Os difratogramas de raios X de alta resolução apresentados na Figura 3.5 foram
analisados quantitativamente por meio do método de refinamento de Le Bail, que permitiu
comparar estes difratogramas experimentais com os dados calculados por Feyand et. al. [1],
utilizando o software Topas Academic v. 6.0 [40]. Na Figura 3.6 são apresentadas as
comparações entre os difratogramas experimentais (linhas pretas) e teóricos (linhas vermelhas),
além da diferença entre ambos os dados (linhas azuis), obtidos pelo refinamento de Le Bail, o
que permitiu observar uma boa convergência entre estes dados experimentais e teóricos.
Os valores dos parâmetros (a, b, c, α, β e γ) e volume da célula unitária também foram
obtidos por meio do refinamento de Le Bail para a matriz [Bi(HPyr)] e para os materiais mono
e duplamente dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)], assim como o sistema
cristalino, grupo espacial e índices de qualidade dos refinamentos (Tabela 3.6).
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Figura. 3.6. Refinamento pelo método de Le Bail da matriz [Bi(HPyr)] e dos compostos mono e
duplamente dopados com íons TR3+ - [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)] apresentando
em preto os difratogramas de raios X experimentais, em vermelho os difratogramas calculados e em
azul a diferença entre ambos. As posições permitidas dos picos de Bragg são mostradas como traços
verticais.
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Tabela 3.6. Parâmetros da célula unitária (a, b, c, , , ), volume, sistema cristalino, grupo espacial, índices Rwp, Rp, Rexp e GoF, obtidos pelo refinamento
LeBail, a partir dos difratogramas dos materiais [Bi0,95TR0,05(HPyr)], [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)] e da matriz [Bi(HPyr)] (Figura 3.6). As quantidades de dopantes
são mostradas em mol%.

[Bi(HPyr)]

Eu3+(5,0)

Tb3+(5,0)

Dy3+(5,0)

Sm3+(5,0)

Tb3+(4,0)

Tb3+(2,0)

Dy3+(2,0)

Dy3+(4,4)

Eu3+(1,0)

Sm3+(3,0)

Sm3+(3,0)

Eu3+(0,6)

Rwp / %

5,10

5,63

4,14

5,97

5,68

4,63

5,05

5,87

5,37

Rp / %

3,79

4,30

3,05

4,47

4,29

3,46

3,74

4,16

3,96

Rexp / %

2,35

2,06

1,40

1,97

2,26

1,48

1,88

1,82

1,90

GoF

2,17

2,73

2,95

3,02

2,51

3,13

2,68

3,23

2,83

a/Å

7,27(1)

7,27(1)

7,27(1)

7,26(8)

7,27(1)

7,27(0)

7,26(9)

7,26(9)

7,26(7)

b/Å

8,16(4)

8,16(1)

8,15(8)

8,15(6)

8,15(9)

8,15(8)

8,15(7)

8,15(7)

8,15(6)

c/Å

8,64(4)

8,65(4)

8,65(3)

8,65(1)

8,65(2)

8,65(3)

8,65(2)

8,65(2)

8,65(1)

 

66,21(1)

66,16(5)

66,17(1)

66,17(6)

66,16(4)

66,17(2)

66,16(6)

66,16(4)

66,17(2)

 

86,58(8)

86,54(3)

86,54(5)

86,54(8)

86,54(2)

86,54(6)

86,54(4)

86,54(1)

86,54(5)

 

84,52(2)

84,48(8)

84,48(8)

84,48(6)

84,48(5)

84,48(8)

84,48(8)

84,48(3)

84,48(6)

V / Å3

467,3(2)

467,4(1)

467,2(0)

466,8(9)

467,1(9)

467,2(1)

466,9(9)

466,9(7)

466,8(4)

Sist. Crist.

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Triclínico

Grupo Esp.

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅

P1̅
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A qualidade desses refinamentos é confirmada pelos valores dos índices de Rwp, Rexp, Rp
e GoF que indicam uma boa correlação entre os dados experimentais e teóricos. O índice GoF
variou entre 2,17 e 3,15 sugerindo uma boa aproximação do valor de Rwp (de 4,14 a 5,87%) ao
valor estatisticamente esperado de Rexp (entre 1,40 e 2,35%). Além do mais, a pequena variação
do índice Rp, de 3,05 a 4,30 mostra uma diferença entre dados teóricos e experimentais
semelhante para os compostos investigados. Todos os materiais refinados mantiveram a
estrutura cristalina triclínica com grupo espacial P1̅, assim como valores idênticos para o
comprimento das arestas (a: 7,3 Å; b: 8,2 Å e c: 8,7 Å) e ângulos ( : 66,2°;  : 86,5° e  :
84,5°) da célula unitária, resultando em um volume de 467 Å3 para esta célula, como pode ser
observado na Tabela 3.6.
Estes resultados confirmam a conservação estrutural da rede de coordenação quando os
íons Bi3+ são substituídos pelos íons TR3+ dopantes em seu sítio de simetria original, ressaltando
a vantagem da matriz [Bi(HPyr)] para a incorporação de íons terras raras. Para obter a
representação da célula unitária do material (Figura 3.7a), por meio do software Diamond [41],
que indicou a distribuição espacial e ligação dos átomos de Bi, O, C e H, foi utilizado os dados
cristalográficos obtidos pela difração de raios X de monocristal para a matriz [Bi(HPyr)] [1].
Estas informações estruturais permitiram observar a ligação entre os poliedros de Bi formados
pelos nove átomos de oxigênio dos ligantes HPyr3- que constituem a primeira esfera de
coordenação dos íons Bi3+. A conexão destes poliedros de BiO9 ocasiona a formação de clusters
inorgânicos que se estendem em uma dimensão ao longo do eixo b, distanciados de 7,8307 ou
8,1587 Å pelas moléculas dos ligantes HPyr3-, uma vez que estas cadeias não são lineares e
apresentam ângulo de 152,21° entre os íons Bi3+.
A representação estrutural mostrada na Figura 3.7b confirma os modos de coordenação
do ligante HPyr3- aos íons Bi3+, também corroborando com os dados de absorção na região do
infravermelho apresentados no item 3.3. Pode-se observar que uma única molécula de HPyr3-
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se coordena a seis íons Bi3+ por meio de um grupo carboxila (COOH) e três grupos carboxilatos
(COO-), confirmando a desprotonação incompleta do ligante H4Pyr durante o processo de
síntese dos materiais.

Figura. 3.7. Representação da estrutura cristalina de célula unitária triclínica da rede de coordenação
da matriz [Bi(HPyr)] (a), dos modos de coordenação dos ligantes HPyr3- aos íons Bi3+ (b) e do ambiente
de coordenação do íon Bi3+, indicando os átomos de Bi vizinhos e os símbolos dos átomos de O e C (c).
As estruturas foram geradas a partir dos dados cristalográficos da referência [1] utilizando o software
Diamond [41].

Dois grupos carboxilatos se coordenam individualmente por ponte-quelato a dois íons
Bi3+, enquanto o terceiro grupo COO- se liga a um único íon Bi3+ de modo quelato puro. Por
sua vez, o grupo COOH do ligante se coordena a um íon Bi3+ de modo monodentado, apesar do
segundo oxigênio da carboxila também estar coordenado ao átomo de hidrogênio, assumindo a
forma de uma ponte bidentada com conformação syn-syn, que devido à grande diferença de
massa entre os átomos de Bi e H, leva a um caráter monodentado de vibração (Figura 3.2).
Portanto, os modos de coordenação observados para os dados cristalográficos da matriz
[Bi(HPyr)] concordam com os modos sugeridos pela comparação das frequências vibracionais
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as e s dos grupos COO- que indicaram a predominância do modo quelato com frequências
ligeiramente diferentes, sugerindo os modos quelato puro e ponte-quelato.
O fragmento da estrutura da matriz [Bi(HPyr)] apresenta três íons Bi3+ adjacentes em um
cluster inorgânico, cinco grupos carboxilatos e um grupo carboxila cujos oxigênios formam a
esfera de coordenação completa do íon Bi3+ central (Figura 3.7c). Portanto, nesta representação
é possível confirmar um ambiente químico nona coordenado e de que forma os grupos
carboxilatos estão ligados a dois átomos de Bi vizinhos, estruturalmente idênticos, a fim de
formar o cluster inorgânico.
O sítio de simetria do íon Bi3+ é formado por uma ligação monodentada com um átomo
de oxigênio simbolizado como O5, presente no carbono C26 do grupo carboxila, com uma
distância de ligação Bi1-O5 de 2,59 Å (Tabela 3.7). O átomo C15 de um grupo carboxilato
forma uma ligação do tipo quelato com o íon Bi3+ a partir dos átomos O2 e O7 com distâncias
de ligação de 2,57 e 2,43 Å, respectivamente.
Tabela. 3.7. Distâncias interatômicas entre os átomos de bismuto e oxigênio medidas a partir dos dados
cristalográficos da matriz [Bi(HPyr)] [1], utilizando o software Diamond [41].

Átomos
Bi1-Bi1 (d1)

Distâncias
Interatômicas / Å
4,175(1)

Bi1-Bi1 (d2)

4,2351(9)

Bi1-O1 (d1)

2,4612(6)

Bi1-O1 (d2)

2,5622(8)

Bi1-O2

2,5694(8)

Bi1-O4

2,4826(8)

Bi1-O5

2,5934(11)

Bi1-O6 (d1)

2,4040(5)

Bi1-O6 (d2)

2,5735(10)

Bi1-O7

2,4257(11)

Bi1-O12

2,5442(9)
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Os quatro grupos carboxilatos restantes se coordenam ao íon central de modo pontequelato, sendo representados como C1 e C19 por dois desses grupos serem estruturalmente
iguais. A coordenação “frontal” do grupo carboxilato do carbono C1 leva a formação das
ligações Bi1-O1(d2) e Bi1-O4 com comprimentos de 2,56 e 2,48 Å, respectivamente,
enquanto a coordenação “lateral” forma a ligação Bi1-O1(d1) de 2,46 Å. O mesmo
comportamento é observado para o grupo carboxilato do C19, no qual a coordenação “frontal”
gera as ligações Bi1-O6(d2) e Bi1-O12 com comprimentos de 2,57 e 2,54 Å, respectivamente,
enquanto a “lateral” forma a ligação Bi1-O6(d1) de 2,40 Å (Tabela 3.7).
Desta forma, observa-se que os pares de átomos O1 e O6 são os responsáveis pela
formação e estabilização das cadeias de poliedros BiO9, uma vez que se coordenam
simultaneamente, de modo “frontal” e “lateral”, aos dois íons Bi3+ adjacentes, resultando em
uma angulação de 152,21° entre estes íons. A distância entre os dois íons Bi3+ separados pelos
átomos O1 corresponde a 4,24 Å (d2), enquanto a distância Bi1-Bi1 entre átomos O6 foi de
4,18 Å (d1), de modo que estes valores podem ser considerados como a distância mínima entre
os íons TR3+ dopantes nos materiais [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x) (HPyr)].
Entretanto, a probabilidade de que estes íons estejam situados em sítios de simetria adjacentes
é pequena devido à baixa concentração de dopantes adicionados aos materiais, de forma que as
transferências de energia entre os próprios íons TR3+ e a supressão de luminescência por
concentração sejam minimizadas.
A formação da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais mono e duplamente dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)] requer cuidados para evitar uma reação
incompleta na qual as fases de [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] e do polimorfo intermediário de [Bi(HPyr)]
permaneçam, gerando compostos impuros. Deste modo, as condições de síntese foram
otimizadas para favorecer a formação do produto final, evitando que as dopagens afetassem as
conversões das outras fases. Portanto, confirmar a pureza de fase de todos os materiais
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preparados é de fundamental importância, sendo que a difração de raios X de “alto rendimento”
foi uma ferramenta primordial para esta tarefa, devido a sua agilidade e praticidade. Os padrões
de difração teóricos do composto de [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] e dos polimorfos de [Bi(HPyr)] são
apresentados na Figura 3.9 e permitiram avaliar a pureza de fase dos materiais de modo
comparativo uma vez que os picos de difração mais intensos das fases indesejadas se localizam
em 9,5° de ângulo 2θ, enquanto a matriz [Bi(HPyr)] tem o primeiro pico em 11°.

[Bi2(O)(Pyr)(H2O)] - fase inicial

Intensidade / Unid. Arb.

[Bi(HPyr)] - fase intermediária
[Bi(HPyr)] - fase final
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Figura 3.9. Padrões de difração de pó teóricos do composto de [Bi2(O)(Pyr)(H2O)] (linha azul), da fase
intermediária de [Bi(HPyr)] (linha vermelha) e fase final de [Bi(HPyr)] (linha preta) [1].

Os difratogramas de raios X de “alto rendimento” das baterias de amostras duplamente
dopadas [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (Figura 3.10) mostram a ausência de picos de difração
em torno dos ângulos 2θ inferiores a 11°, confirmando que as condições de síntese aplicadas
foram eficientes para a formação de compostos puros, mantendo a estrutura da matriz
[Bi(HPyr)]. Vale ressaltar que picos de orientação preferencial e variações nas intensidades
relativas podem ser observadas devido ao modo de deposição dos cristais no porta amostra de
“alto rendimento”, porém estes artefatos desaparecem quando os difratogramas dos materiais
são registrados em porta amostras rotativos.
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Figura 3.10. Difratogramas de raios X de pó dos sistemas duplamente dopados com íons TR3+: a)
Tb3+:Eu3+, b) Tb3+:Sm3+, c) Dy3+:Eu3+ e d) Dy3+:Sm3+.
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3.5. Microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de energia
dispersiva de raios X
As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) são obtidas por meio da
interação de um feixe de elétrons, gerados termoionicamente ou por emissão de campo, com o
composto estudado. O feixe de elétrons é acelerado por uma diferença de potencial (0,3 a 30
keV), percorrendo uma coluna que é mantida sob alto vácuo, de modo a remover as partículas
de ar para impedir sua interação com o feixe. A trajetória e foco do feixe de elétrons é ajustada
por meio de bobinas eletromagnéticas que atuam como lentes condensadoras ou objetivas.
A colisão dos elétrons com a superfície da amostra gera diferentes tipos de sinais
detectáveis, sendo os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados os mais utilizados para
a formação das imagens. O primeiro é gerado pela interação dos elétrons com os átomos de
camadas mais superficiais do material, havendo perda de energia, enquanto o segundo é
formado pela interação com átomos mais internos, não sofrendo perda de energia, apenas
variação de momento, além de possuir menor poder de resolução que os elétrons secundários.
Os diferentes tipos de elétrons gerados são captados por detectores localizados lateralmente
sobre a amostra e permitem a varredura de cada ponto de uma região. Vale ressaltar que a
qualidade e resolução das imagens nesta técnica são determinadas pela magnitude da interação
com o volume da amostra e não pelo tamanho da sonda eletrônica [42]–[44].
O acoplamento de um detector de energia dispersiva de raios X na câmara de vácuo do
microscópio permite determinar os elementos e a composição dos materiais por meio da
detecção dos raios X característicos. Esta energia é formada pela excitação dos elétrons mais
externos dos elementos da amostra, devido à sua interação com o feixe. O retorno dos elétrons
excitados para o estado fundamental ocasiona a liberação de energia que é característica de cada
elemento e ocorre na região de raios X. Esta técnica acoplada ao microscópio de varredura é
conhecida como espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) [45].
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A micrografia da matriz [Bi(HPyr)] apresentada na Figura 3.11a indicou a presença de
partículas com morfologia de prisma, contendo superfícies lisas, baixa porosidade e com
tamanhos variados, desde partículas menores que 5 m a partículas maiores que 20 m. Esta
variação de tamanho do material sugere que o processo de crescimento acontece ao longo de
toda a síntese, fazendo com que o crescimento dos cristais ocorram durante diferentes intervalos
de tempo e resultem em partículas com dimensões variadas ao longo do processo de obtenção.
Vale ressaltar que o lento processo de cristalização permitido pelo método hidrotérmico facilita
o controle morfológico e o crescimento das partículas do material.
As micrografias dos materiais mono dopados com íons TR3+ - [Bi0,95TR0,05(HPyr)]
(Figura 3.11b-e) ou duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (Figura 3.11f-i)
apresentaram morfologia e distribuição de tamanhos semelhantes quando comparadas à matriz.
Este resultado indica que a dopagem in-situ do composto de [Bi(HPyr)] com concentrações de
5,0 mol% de íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+) e suas misturas (Tb3+:Eu3+, Tb3+:Sm3+,
Dy3+:Eu3+, Dy3+:Sm3+) não ocasiona segregação de fase e conserva as características das
partículas da matriz, uma vez que estes íons TR3+ são incorporados à rede do material no mesmo
sítio de coordenação do íon Bi3+.
A análise de EDX foi realizada para os materiais de [Bi(HPyr)] dopados com íons TR3+
a fim de investigar as suas composições atômicas. Os espectros de EDX (Figura 3.12) e os
valores das concentrações elementares medidas em porcentagem atômica (Tabela 3.8)
confirmaram a presença dos elementos dopantes e indicaram desvios sistemáticos, de modo que
as quantidades de íons TR3+ estão acima dos valores esperados, assim como as razões TR/Bi.
Entretanto, deve-se ressaltar que a técnica de EDX possui limitações para a quantificação de
concentrações muito baixas de elementos, uma vez que o sinal pouco intenso de raios X
característicos podem estar próximos ao limite do detector e com baixo sinal/ruído,
superestimando os valores experimentais com as flutuações de sinal do equipamento.

117

Figura 3.11. Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da matriz e dos compostos
dopados com íons TR3+: a) [Bi(HPyr)], b) [Bi0,95Eu0,05(HPyr)], c) [Bi0,95Tb0,05(HPyr)], d)
[Bi0,95Dy0,05(HPyr)], e) [Bi0,95Sm0,05(HPyr)], f) [Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)], g) [Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)],
h) [Bi0,95Dy0,04Eu0,01(HPyr)] e i) [Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)].
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Figura 3.12. Espectros de EDX da matriz e dos materiais mono e duplamente dopados com íons TR3+:
a) matriz não dopada, b) [Bi0.95Eu0.05(HPyr)], c) [Bi0.95Tb0.05(HPyr)] d) [Bi0.95Dy0.05(HPyr)], e)
[Bi0.95Sm0.05(HPyr)],
f)
[Bi0.95Dy0.02Sm0.03(HPyr)],
g)
[Bi0.95Tb0.01Sm0.04(HPyr)],
h)
[Bi0.95Tb0.04Eu0.01(HPyr)], i) [Bi0.95Dy0.047Eu0.003(HPyr)], j) [Bi0.95Dy0.044Eu0.006(HPyr)], k)
[Bi0.95Tb0.022Eu0.028(HPyr)] and l) [Bi0.95Tb0.025Sm0.025(HPyr)].
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Tabela 3.8. Porcentagem atômica dos íons Bi3+ e TR3+ obtidos por espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) dos materiais mono e duplamente
dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”0,05-x(HPyr)]. As quantidades de dopantes são mostradas em mol%, entre parênteses.

Compostos

Bi at. %

TR’ at. %

TR” at. %

Razão TR’/Bi

Razão TR”/Bi

Razão TR’/TR”

Exp.

Teór.

Exp.

Teór.

Exp.

Teór. Exp.

Teór.

Exp.

Teór.

Exp.

Teór.

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

91,80

95,00

8,20

5,00

-

-

0,089

0,053

-

-

-

-

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

94,25

95,00

5,75

5,00

-

-

0,061

0,053

-

-

-

-

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]

93,33

95,00

6,67

5,00

-

-

0,071

0,053

-

-

-

-

[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]

94,14

95,00

5,86

5,00

-

-

0,062

0,053

-

-

-

-

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]

91,95

95,00

3,42

2,00

4,63

3,00

0,037

0,021

0,050

0,032

0,739

0,667

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]

91,09

95,00

3,07

1,00

5,91

4,00

0,034

0,011

0,065

0,042

0,519

0,250

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

96,30

95,00

2,34

4,00

1,32

1,00

0,024

0,042

0,014

0,011

1,773

4,000

[Bi0,95Dy0,047Eu0,003(HPyr)]

92,36

95,00

5,01

4,70

2,64

0,30

0,054

0,049

0,029

0,003

1,900

15,667

[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]

91,74

95,00

4,60

4,40

3,66

0,60

0,050

0,046

0,040

0,006

1,257

7,333

[Bi0,95Tb0,022Eu0,028(HPyr)]

89,93

95,00

4,51

2,20

5,56

2,80

0,050

0,023

0,062

0,029

0,811

0,786

[Bi0,95Tb0,025Sm0,025(HPyr)]

90,76

95,00

4,22

2,50

5,02

2,50

0,046

0,026

0,055

0,026

0,841

1,000
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A limitação do EDX para baixas concentrações atômicas pode ser claramente observada
nos valores das razões TR’/TR” para os materiais com dopagens inferiores a 1,0 mol% (Tabela
3.8), de modo que os valores experimentais foram consideravelmente discrepantes dos teóricos
para

os

compostos

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)],

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)],

[Bi0,95Dy0,047Eu0,003(HPyr)] e [Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]. Enquanto que para os valores das
razões

TR’/TR”

experimentais

e

teóricos

foram

próximos

para

os

compostos

[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)], [Bi0,95Tb0,022Eu0,028(HPyr)] e [Bi0,95Tb0,025Sm0,025(HPyr)].
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4. Espectroscopia eletrônica dos materiais [Bi0,95TR0,05(HPyr)]
Neste capítulo será abordado o estudo da espectroscopia eletrônica baseado nas técnicas
de reflectância difusa e de fotoluminescência da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais mono e
duplamente dopados com íons TR3+, [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)]. A
investigação das propriedades fotoluminescentes da matriz permitirá estimar a posição dos
estados excitados do material não dopado e compará-los com a posição dos níveis de energia
dos íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+). Portanto, por meio do diagrama de energia será
possível sugerir os processos de transferência de energia e sensibilização. O material mono
dopado [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] possibilitará, através das propriedades espectroscópicas
características do íon Eu3+, o estudo do ambiente de coordenação dos dopantes pelo cálculo dos
parâmetros de intensidades experimentais Ωλ (λ: 2 e 4), das taxas de decaimento radiativo e não
radiativo (Arad e Anrad) e rendimento quântico intrínseco do íon Eu3+ na matriz [Bi(HPyr)]. Nos
sistemas duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ ou Dy3+; TR”: Sm3+ ou
Eu3+) serão investigadas as sintonizações de cores de emissão por meio da variação da
concentração relativa dos pares de íons ativadores. A potencial aplicação dos sistemas contendo
íons Dy3+ como dispositivos emissores de luz branca de fase única será investigada através das
coordenadas de cores e temperatura de cor correlata (CCT).

4.1. Espectros de reflectância difusa dos materiais
As propriedades espectroscópicas de absorção da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais mono
dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] (TR: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+) foram investigadas por meio da
obtenção dos espectros de reflectância difusa que forneceram informações a respeito das
estruturas eletrônicas destes compostos na forma sólida na temperatura ambiente.
Os espectros de reflectância difusa do ligante H4(Pyr) e da matriz [Bi(HPyr)] foram
registrados no intervalo de 220 a 780 nm (Figura 4.1) e permitiram confirmar a cor branca
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destes compostos uma vez que não absorvem radiação na região visível do espectro, refletindo
mais de 90 % da energia nesta região. O ligante isolado H4(Pyr) utilizado como precursor para
a síntese dos materiais luminescentes possui forte absorção de energia abaixo de 320 nm, onde
ocorre uma abrupta diminuição da reflectância do ligante, chegando a menos de 10 %. A
absorção intensa do H4(Pyr) na região UV é atribuída às transições S0 → Sn oriundas das
ligações  conjugadas do anel aromático do ligante orgânico (Figura 4.1, linha preta) [1], [2].
A matriz [Bi(HPyr)] apresenta uma banda de absorção de alta intensidade na região UV (Figura
4.1, linha vermelha), mais larga e iniciada em menor energia (400 nm) em comparação ao
ligante isolado.
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Reflectância / %
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matriz [Bi(HPyr)]

60

T: 295 K
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Figura 4.1. Espectros de reflectância difusa da matriz [Bi(HPyr)] (linha vermelha) e do ligante isolado
H4Pyr (linha preta).

Além do mais, a banda larga de absorção da matriz [Bi(HPyr)] também pode estar
sobreposta as bandas atribuídas à absorção de estados excitados referentes ao íon Bi3+, como o
estado 3P1 do íon isolado (transição 1S0 → 3P1) ou o estado de transferência de elétron
intervalente reversível dos clusters de Bi3+ (Bi3+/Bi3+ → Bi2+/Bi4+) [3]. Portanto, a banda larga
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e intensa de absorção na faixa espectral de 220 a 400 nm sugere que esta matriz de bismuto é
muito eficiente na captação de energia UV.
O espectro de reflectância difusa da matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Eu3+,
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)] foi registrado no intervalo de 220 a 1020 nm (Figura 4.2) indicando que
este composto reflete a maior parte da radiação na região visível e do infravermelho próximo,
confirmando a sua coloração branca. A Figura 4.2 apresenta uma banda de absorção larga na
região de 220 a 400 nm, similar àquela observada para a matriz não dopada de [Bi(HPyr)]
(Figura 4.1, linha vermelha).
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Figura 4.2. Espectro de reflectância difusa da matriz mono dopada com íons Eu3+ [Bi0,95Eu0,05(HPyr)].
Espectro inserido indica as bandas de absorção das transições intraconfiguracionais do íon Eu3+.

Além do mais, com a ampliação da região espectral de 380 a 560 nm é possível observar
as bandas de absorção finas e de baixa intensidade atribuídas às transições intraconfiguracionais
do íon Eu3+ (Figura 4.2). Isto confirma o baixo coeficiente de absortividade molar das transições
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7

F0 → 5L6 (393 nm), 7F0 → 5D3 (416 nm), 7F0 → 5D2 (464 nm), 7F0 → 5D1 (525 nm) e 7F1 →

5

D1 (535 nm) do íon Eu3+, devido à baixa seção de choque do íon ativador [4].
O espectro de reflectância difusa do material mono dopado com íons Tb3+,

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)] foi registrado no intervalo de 220 a 1020 nm (Figura 4.3) indicando um
perfil de absorção similar ao composto [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] (Figura 4.2). O material contendo
íon Tb3+ também reflete a maior parte da radiação na região visível e do IV próximo, além de
apresentar a banda larga de absorção na faixa de 220 a 400 nm, referente à matriz [Bi(HPyr)].
Entretanto, neste material [Bi0,95Tb0,05(HPyr)], as bandas de absorção atribuídas às transições
intraconfiguracionais do íon Tb3+ não são observadas.

100

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

Reflectância / %

90
80

T: 295 K
70
60
50
40
220

320

420

520

620

 / nm

720

820

920

1020

Figura 4.3. Espectro de reflectância difusa da matriz mono dopada com íons Tb3+ [Bi0,95Tb0,05(HPyr)].

O espectro de reflectância difusa do material mono dopado com íons Dy3+,
[Bi0,95Dy0,05(HPyr)] foi registrado no intervalo de 220 a 1400 nm (Figura 4.4) e apresentou a
banda larga de absorção dominando boa parte da região UV, atribuída aos estados excitado da
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matriz [Bi(HPyr)]. Além do mais, bandas de absorção são observadas na região do
infravermelho do espectro, sendo atribuídas às transições intraconfiguracionais do íon Dy3+:
6

H15/2 → 6F3/2 (756 nm), 6H15/2 → 6F5/2 (807 nm), 6H15/2 → 6F7/2 (908 nm), 6H15/2 → 6F9/2 +

6

H7/2(1105 nm) e 6H15/2 → 6F11/2 + 6H9/2(1290 nm). A ampliação da região espectral de 400 a

500 nm, permite observar também as bandas de absorção de baixa intensidade do íon Dy3+,
próxima a região visível, indicando a baixa absorção nesta faixa de energia, resultando na
coloração branca do composto (Figura 4.4): 6H15/2 → 4G11/2 (426 nm), 6H15/2 → 4I15/2 (452 nm)
e 6H15/2 → 4F9/2 (474 nm) [5], [6].
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Figura 4.4. Espectro de reflectância difusa da matriz mono dopada com íons Dy3+ [Bi0,95Dy0,05(HPyr)].
Espectro inserido indica as bandas de absorção das transições intraconfiguracionais do íon Dy3+.

O espectro de reflectância difusa da matriz de Bi3+ mono dopada com íons Sm3+,
[Bi0,95Sm0,05(HPyr)] registrado no intervalo de 220 a 1400 nm (Figura 4.5), assim como nos
compostos já analisados, permitiu observar a banda larga de absorção na região UV, semelhante
à matriz [Bi(HPyr)]. As bandas de absorção apresentadas na região do infravermelho podem
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ser atribuídas às transições 4f5-4f5 do íon Sm3+: 6H5/2 → 6F11/2 (952 nm), 6H5/2 → 6F9/2 (1092
nm) e 6H5/2 → 6F7/2 (1254 nm). Enquanto que o espectro de reflectância inserido na Figura 4.5,
ampliando a região de 380 a 520 nm, permite observar também as bandas pouco intensas do
íon Sm3+ na região UV-Vis, na qual este composto reflete a maior parte da energia, conferindo
sua cor branca: 6H5/2 → 6P3/2 (403 nm), 6H5/2 → 6P5/2 (417 nm), 6H5/2 → 4G9/2 (440 nm), 6H5/2
→ 4I13/2 (463 nm), 6H5/2 → 4I11/2 (477 nm) [7]–[11].
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Figura 4.5. Espectro de reflectância difusa da matriz mono dopada com íons Sm3+ [Bi0,95Sm0,05(HPyr)].
Espectro inserido indica as bandas de absorção das transições intraconfiguracionais do íon Sm3+.

4.2. Fotoluminescência da matriz [Bi(HPyr)]
A matriz [Bi(HPyr)] não dopada também apresenta o fenômeno da fotoluminescência
uma vez que possui em sua estrutura cristalina espécies que podem ter seus níveis eletrônicos
excitados pela absorção de fótons, emitindo energia radiativa. Como apresentado no Capítulo
1, isto pode ser observado tanto no íon Bi3+ quanto na unidade orgânica de construção HPyr3-,
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uma vez que os ligantes orgânicos contendo múltiplas ligações conjugadas como anéis
aromáticos apresentam bandas de emissão na região espectral UV-Vis, devido às transições π*
→ n ou π* → π [1], [2].
O espectro de excitação no estado sólido da matriz [Bi(HPyr)] foi registrado na faixa de
250 a 450 nm em temperatura ambiente com lâmpada contínua, monitorando a emissão em 525
nm (Figura 4.7, linha azul). O espectro mostrou a sobreposição de várias bandas de absorção
em comprimento de onda inferior a 400 nm, região na qual estão presentes as bandas referentes
às transições de absorção dos estados singletos excitados (Sn) do ligantes orgânicos contendo
grupos aromáticos, como a unidade inorgânica de construção HPyr3-. Nesta mesma região
espectral do UV também são observadas as bandas de absorção referentes às transições 1S0 →
3

P1 (banda A) e IVCT dos íons individuais e clusters de Bi3+, respectivamente [3], [12], [13].
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Figura 4.7. Espectros de excitação (linha azul, Emi: 525 nm) e emissão (linha vermelha, Exc: 360 nm)
no estado sólido da matriz [Bi(HPyr)], registrados a 295 K. A fotografia inserida indica a cor de emissão
verde azulada do material, sob radiação UV.
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O espectro de emissão no estado sólido da matriz [Bi(HPyr)] foi registrado na faixa de
380 a 700 nm a 295 K com lâmpada contínua, monitorando a excitação em 360 nm e
apresentando duas bandas largas centradas em 415 e 525 nm (Figura 4.7, linha vermelha). A
atribuição das bandas de emissão da matriz [Bi(HPyr)] foi realizada com o auxílio das curvas
de decaimento e tempos de vida dos estados excitados das transições. A banda de emissão da
matriz [Bi(HPyr)] centrada em 415 nm teve a curva de decaimento registrada monitorando
Exc: 335 nm e Emi: 415 nm a 295 K (Figura 4.8), sendo melhor ajustada por uma função
biexponencial que forneceu os valores dos tempos de vida de 1: 0,35 ns e 2: 0,7 ns, mantendo
uma razão de amplitude de A2/A13,0. Estes valores de tempos de vida estão condizentes com
aqueles esperados para os processos de fluorescência oriundos do decaimento do estado S1 dos
ligantes orgânicos, uma vez que resulta em transições eletrônicas permitidas por spin (S n →
S0), portanto, apresentando tempo de decaimento curto, da ordem de ns a s [14], [15].
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Figura 4.8. Ajuste biexponencial da curva de decaimento de fluorescência da matriz [Bi(HPyr)], em
comparação com a reflectância do aparato, monitorando Exc: 335 nm e Emi: 415 nm, em 295 K.
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Em contrapartida, a banda de emissão da matriz [Bi(HPyr)] em 525 nm é atribuída à
transferência intervalente (IVCT) dos clusters de Bi3+ (Figura 4.7, linha vermelha), sendo que
a curva de decaimento registrada Exc: 325 nm e Emi: 530 nm a 295 K (Figura 4.9), forneceu
um valor de tempo de vida de 2,64 ms, a partir de um ajuste monoexponencial. Deste modo, é
possível afirmar que a matriz [Bi(HPyr)] exibe emissão competitiva entre a fluorescência do
ligante HPyr3- (S1→S0) e a transferência intervalente (IVCT) dos clusters de Bi3+
(Bi2+/Bi4+→Bi3+/Bi3+) quando o material em temperatura ambiente é exposto a uma radiação

Intensidade / contagens

UV contínua, resultando em uma cor de emissão verde azulada (Figura 4.7, fotografia inserida).
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Figura 4.9. Ajuste monoexponencial da curva de decaimento de luminescência da matriz [Bi(HPyr)],
monitorando Exc: 325 nm e Emi: 530 nm, em 295 K.

As medidas de luminescência resolvida no tempo foram realizadas a fim de separar as
contribuições das bandas de fluorescência do ligante HPyr3- e transferência de elétron
intervalente (IVCT) dos clusters de Bi3+ da matriz [Bi(HPyr)]. Desta forma, no espectro de
emissão da matriz [Bi(HPyr)] registrado em modo de fluorescência a 295 K (Figura 4.10, linha
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azul), de maneira que a radiação emitida é detectada em intervalos de tempo menores que 0,1
ms, foi possível observar o desaparecimento da banda de emissão em 525 nm, mantendo
apenas a banda em 415 nm. Também é possível observar no espectro de fluorescência (Figura
4.10, linha azul) uma banda de emissão de baixa intensidade em 360 nm, atribuída à transição
interconfiguracional 3P1 → 1S0 do íon Bi3+ (banda A), que geralmente possui tempo de
decaimento da ordem de ns a s, semelhante à fluorescência dos ligantes orgânicos [16], [17].
A baixa intensidade de emissão da banda A do íon Bi3+ se deve a sua supressão causada pela
transferência de elétron intervalente (IVCT) dos clusters de Bi3+, uma vez que o nível excitado
3

P1 fornece a energia necessária para a deslocalização eletrônica que leva a esta transferência

[3], [18].
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Figura 4.10. Espectros de fluorescência (linha azul), de IVCT (linha preta) a temperatura ambiente, 295
K e de emissão a baixa temperatura, 77 K (linha verde) no estado sólido da matriz [Bi(HPyr)], Exc: 325
nm.
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Por outro lado, o espectro de emissão resolvido no tempo aplicando um atraso de 0,1 ms
para a detecção da luminescência da matriz [Bi(HPyr)] (Figura 4.10, linha preta), indicou o
desaparecimento da banda em 415 nm, restando apenas a banda em 525 nm, atribuída à
transição de IVCT dos clusters de Bi3+. Este dado possibilita estimar a energia de transferência
de elétron (Bi2+/Bi4+→Bi3+/Bi3+), bem como a posição do nível 2P1/2 do íon Bi2+.
A fim de investigar o efeito da temperatura na emissão da matriz [Bi(HPyr)], foi
registrado na faixa de 380 a 770 nm o espectro de emissão à 77 K (Figura 4.10, linha verde),
que permitiu observar o surgimento de uma banda larga centrada em 445 nm, exatamente entre
as bandas da fluorescência do ligante e de IVCT do cluster de Bi3+. A banda de emissão
observada em baixa temperatura para a matriz [Bi(HPyr)] é corroborada pela banda de
fosforescência do ligante Pyr4- (transição T1→S0) reportada por Freslon et. al. [19] para o
composto de [Gd4(Pyr)3(H2O)12]·20H2O, registrado a 77 K (Figura 4.11).

Figura 4.11. Espectro de emissão monitorando em Exc: 308 nm a 77 K, do composto de
[Gd4(Pyr)3(H2O)12]·20H2O, obtido a partir da referência [19].
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Entretanto, vale ressaltar que devido às estruturas diferentes desses compostos contendo
íons Bi3+ e Gd3+, a banda de fosforescência da matriz [Bi(HPyr)] possui sua intensidade máxima
em maior energia, sugerindo uma maior aproximação das moléculas de HPyr 3- e sobreposição
interligantes dos orbitais  dos anéis aromáticos nesta rede cristalina. A banda de emissão na
forma de ombro, centrada em 525 nm da matriz [Bi(HPyr)] (Figura 4.10, linha verde) reforça
também a presença da banda de IVCT mesmo registrada em baixa temperatura.
Como apresentado no item 1.2.1, o estado tripleto T1 desempenha um papel relevante na
sensibilização dos íons TR3+, uma vez que estando em posição energética superior e compatível
aos níveis emissores dos íons ativadores, transfere energia eficientemente por meio do efeito
antena, sendo este mecanismo mais concordante com os resultados experimentais. A atuação
do estado T1 neste processo de sensibilização é favorecida pela ocorrência do “efeito do íon
pesado”, manifestado pela coordenação dos ligantes com íons TR3+, bem como íons
paramagnéticos como o Gd3+, que induzem o aumento do cruzamento intersistemas (CIS, S1 →
T1) e mistura dos estados singletos e tripletos excitados, por meio do acoplamento spin-órbita
[20], [21]. Portanto, a coordenação dos ligantes com íons TR3+ favorece a efetiva população do
estado T1 e a transferência de energia intramolecular ligante – metal [22], [23]. Desta forma, a
determinação da posição do estado T1 é importante para a investigação dos processos de
sensibilização dos íons TR3+, entretanto, a fosforescência dos ligantes normalmente é
completamente suprimida em temperatura ambiente por processos não radiativos que
despopulam o estado T1 [24]. Assim sendo, a obtenção da banda de fosforescência do material
requer o registro do espectro de emissão em baixa temperatura (77 K), permitindo a
determinação experimental da posição do estado T1 do ligante.
A fim de investigar os processos de sensibilização dos íons TR3+ dopantes pela matriz
[Bi(HPyr)], a energia dos estados excitados T1 e de IVCT (2P1/2 - Bi2+) foram obtidos
experimentalmente por meio da posição dos baricentros das bandas de fosforescência do ligante
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HPyr3- (T1→S0) e de transferência de elétrons dos clusters de Bi3+ [2P1/2 (Bi2+)→1S0 (Bi3+)]
(Figura 4.10, linha verde e preta), fornecendo os valores de 20660 e 18200 cm-1,
respectivamente. Enquanto que a energia do primeiro estado excitado S1 foi determinada pela
borda das bandas de absorção e excitação da matriz [Bi(HPyr)] (Figuras 4.1 e 4.7), fornecendo
um valor de 25640 cm-1.
Vale ressaltar que no caso dos compostos luminescentes em que os íons TR3+ ativadores
fazem parte da matriz e seus níveis de energia emissores estão abaixo do estado T1, não é
possível observar a banda de fosforescência do ligante, impedindo a determinação da energia
deste estado. Nestes casos é utilizado o artifício de substituir os íons TR3+ ativadores pelo íon
Gd3+, que devido ao grande intervalo de energia de 32000 cm−1 entre o nível fundamental 8S7/2
e excitado 6P7/2 [25], que normalmente não é sensibilizado pelo estado T1 dos ligantes que decai
radiativamente fosforescendo, favorecido pelos efeitos do íon pesado e paramagnético e,
também, apresentam ambientes químico semelhantes.

4.3. Fotoluminescência dos materiais mono dopados com íons TR3+
Nesta parte do trabalho serão investigadas as propriedades fotoluminescentes dos
materiais mono dopados com íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+), [Bi0,95TR0,05(HPyr)], por
meio dos espectros de excitação e emissão no estado sólido a 295 K, além de discutir as
características das transições intraconfiguracionais de cada íon dopante e avaliar a eficiência da
transferência de energia da matriz para o íon TR3+.
As propriedades intrínsecas do íon Eu3+ serão utilizadas para estudar o ambiente de
coordenação dos íons dopantes por meio dos parâmetros de intensidades experimentais Ωλ (λ:
2 and 4), além de determinar as taxas de decaimento radiativo e não radiativo (Arad e Anrad), o
número de moléculas de água na primeira esfera de coordenação do íon Eu3+ (qH2O) e o
rendimento quântico intrínseco do íon Eu3+ na matriz [Bi(HPyr)].
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4.3.1. Matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Eu3+
Dentre os íons terras raras trivalentes, o íon Eu3+ apresenta propriedades luminescentes
ímpares que o torna uma sonda espectroscópica eficiente. Isto se deve principalmente à sua
estrutura de níveis de energia no qual o principal nível emissor 5D0 não é degenerado,
facilitando a interpretação dos dados espectrais, uma vez que os desdobramentos observados
nas bandas de emissão atribuídas às transições 5D0 → 7F0-6 são oriundas apenas dos estados 7FJ
[4], [24], [26].
As transições 5D0 → 7FJ (J: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) apresentam características distintas por
serem governadas por diferentes mecanismos, misturas de configurações e regras de seleção,
valendo destacar as peculiaridades que tornam a espectroscopia dos íons Eu3+ tão rica para a
investigação sobre o sítio de simetria deste íon na estrutura dos materiais [26]. As transições
5

D0 → 7FJ (J: 0, 3, 5 e 6) são proibidas pelas regras de seleção de dipolo elétrico forçado e

dipolo magnético, porém, a relaxação da primeira regra devido ao efeito de misturas dos J’s
possibilita a observação destas bandas nos espectros de emissão do íon Eu3+ com intensidades
muito baixas. Entretanto, as transições 5D0 → 7FJ (J: 5 e 6) dificilmente são registradas nos
espectros dos compostos de coordenação.
A transição 5D0 → 7F0 envolve dois níveis de energia não degenerados, partindo do estado
emissor 5D0 para o estado fundamental 7F0, resultando em apenas uma banda de baixa
intensidade quando o material apresenta um único sítio de simetria principalmente na simetria
Cs, Cn e Cnv. Portanto, a presença de mais de uma banda atribuída à transição 5D0 → 7F0 é um
indício que o íon Eu3+ se localiza em dois ambientes químicos distintos ou que o composto
possui algum tipo de contaminação com isômeros ou outras amostras de Eu3+. Entretanto, a
existência de apenas uma banda da transição 5D0 → 7F0 não garante que o material tenha um
único sítio, devido ao não aparecimento desta banda em sítios com simetria diferente de Cs, Cn
e Cnv [27].
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A transição 5D0 → 7F1 é permitida por dipolo magnético e sua intensidade é praticamente
insensível ao ambiente químico no qual o íon Eu3+ está inserido, sendo utilizada como uma
referência interna para o cálculo dos coeficientes de emissão espontânea e parâmetros de
intensidades experimentais [20]. Por outro lado, a transição 5D0 → 7F2, governada pelo
mecanismo de dipolo elétrico forçado, é hipersensível ao sítio de simetria do íon Eu3+, podendo
apresentar intensidade muito alta em ambientes distorcidos ou não ser observada em ambientes
químicos com centro de inversão. Desta forma, a banda atribuída à transição 5D0 → 7F2 é a
principal responsável pela cor vermelha de emissão característica de compostos contendo íons
Eu3+. Já a transição 5D0 → 7F4 também é permitida por mecanismo de dipolo elétrico forçado,
tendo um caráter sensível [24]. Desta forma, o estudo espectroscópico da matriz [Bi(HPyr)]
mono dopada com íons Eu3+ traz informações valiosas a respeito das características do sítio de
simetria que este íon será incorporado, podendo atuar como sondas para os outros íons TR3+
em ambiente químico semelhante.
O espectro de excitação do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] no estado sólido a 295 K (Figura
4.12, linha azul) foi registrado na região de 300 a 550 nm, monitorando a emissão na transição
hipersensível 5D0 → 7F2 em 614 nm. A banda larga de excitação na faixa de 300 a 400 nm é
semelhante àquela obtida para a matriz [Bi(HPyr)] na qual se sobrepõe as transições de absorção
do estado S1 do ligante HPyr3-, além do estado 3P1 do íon Bi3+ isolado e IVCT dos clusters de
Bi3+. O espectro de excitação do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] apresenta bandas finas de
absorção com baixa intensidade atribuídas as transições interconfiguracionais 4f6 características
do íon Eu3+ (em cm-1): 7F0 → 5L6 (25348), 7F0 → 5D3 (24067), 7F0 → 5D2 (21552), 7F0 → 5D1
(19066) e 7F1 → 5D1 (18727) [4], [28] (Figura 4.12, linha azul). A presença da banda de
absorção de baixa intensidade atribuída à transição 7F1 → 5D1 evidencia a população térmica
do nível 7F1 do íon Eu3+ que tem pequena diferença de energia em relação ao nível fundamental
7

F0 (380 cm-1) [4]. A diferença de intensidade entre as bandas de absorção atribuídas à matriz
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[Bi(HPyr)] e ao íon Eu3+ permite sugerir a eficiente sensibilização deste íon dopante, uma vez
que a absorção de energia dos estados excitados da matriz é muito maior do que a absorção
efetuada pelos níveis excitados do íon Eu3+. Portanto, o ligante HPyr3- e o íon Bi3+ atuam como
espécies sensibilizadoras importantes, indicando a eficiente transferência de energia da matriz
para o íon dopante ativador.
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Figura 4.12. Espectros de excitação (linha azul, Emi: 614 nm) e emissão (linha vermelha, Exc: 350 nm)
no estado sólido do material monodopado de [Bi0,95Eu0,05(HPyr)], registrados a 295 K. A fotografia
inserida indica a cor de emissão vermelha do material, sob radiação UV.

O espectro de emissão do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] no estado sólido a 295 K (Figura
4.12, linha vermelha) foi registrado na região de 380 a 750 nm, monitorando a excitação na
banda de absorção da matriz em 350 nm. Somente as bandas de emissão atribuídas às
transições intraconfiguracionais (em cm-1) 5D0  7F0 (17265), 5D0  7F1 (16891), 5D0  7F2
(16287), 5D0  7F3 (15396) e 5D0  7F4 (14399) características do íon Eu3+ são observadas,
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sendo que a presença da banda referente à transição 5D0  7FJ sugere a localização do íon Eu3+
em uma simetria local Cn, Cnv ou Cs [4], [27], ressaltando que o íon Bi3+ se localiza em sítio C1.
Por outro lado, as bandas largas de emissão da matriz centradas em 415 e 525 nm
(Figura 4.7) não são observadas, confirmando também um eficiente processo de transferência
de energia intermolecular da matriz para o íon Eu3+. Isto se deve pelo fato dos estados S1 e T1
do ligante HPyr3-, além do 3P1 e IVCT dos íons Bi3+ transferirem energia não radiativamente
para os níveis excitados do íon dopante ativador. A predominância da intensidade de emissão
da banda em 614 nm, relativa à transição hipersensível 5D0  7F2, apresenta maior
contribuição da cor de emissão vermelha monocromática, como ilustrado na fotografia inserida
na Figura 4.12.
Os parâmetros de intensidades experimentais Ω (: 2, 4 e 6), ou parâmetros de JuddOfelt, foram determinados para o material luminescente [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] se baseando nos
valores das transições 5D0 → 7FJ (J: 2 e 4) do íon Eu3+, observadas no espectro de emissão a
295 K (Figura 4.12) [29]. De modo geral, as intensidades de emissão (I0→J) das transições 5D0
→ 7FJ (J: 0 - 6) do íon Eu3+ são expressas pela Equação 4.1:

𝐼0→J = ħ𝜔0→J 𝐴0→J 𝑁0

(4.1)

onde A0→J representa o coeficiente de emissão espontânea de Einstein, ω0→J é a frequência
angular da transição, N0 é a população do nível emissor 5D0 do íon Eu3+ e ħ corresponde à
constante de Planck reduzida [24], [30], [31].
Os valores de A0→J podem ser determinados experimentalmente a partir do espectro de
emissão dos íons Eu3+ no material a ser analisado, utilizando a transição 5D0 → 7F1 como
referência interna, uma vez que é permitida por dipolo magnético e praticamente insensível ao
ambiente químico [20]. Os coeficientes A0→J são calculados utilizando a Equação 4.2:
𝜎

𝑆

𝐴0→J = ( 0→J) ( 0→1 ) 𝐴0→1
𝑆
𝜎
0→J

0→1

(4.2)
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levando em conta os valores em cm-1 dos baricentros (σ0→J) e das integrais (S0→J) das bandas
de emissão referentes às transições 5D0 → 7FJ (J: 2, 4 e 6) [32]. Devido a banda referente à
transição

5

D0 →

7

F1 sofrer pouca variação, o coeficiente A0→1 tem valor igual a

0.31  10−11 𝑛3 (σ0→1 )3 , que corresponde a 50 s-1 [24], considerando o índice de refração (𝑛)
igual a 1,5 típico de complexos de Eu3+. Os parâmetros de intensidades Ω podem ser
determinados utilizando os valores dos coeficientes de emissão espontânea (A0→), a partir da
expressão:

Ω𝜆 =

3ħ𝑐 3 𝐴0→λ
5

4𝑒 2 𝜔3 𝜒⟨ 𝑥7𝐹𝜆 ‖𝑈 (𝜆) ‖ 𝐷0 ⟩2

(4.3)

onde 𝑒 representa a carga elementar do elétron, 𝜔 é a frequência angular da transição, ħ é a
constante de Planck reduzida, 𝜒 é o fator de correção de Lorentz dado por n (n2 + 2)2/9 e
5

⟨ 𝑥7𝐹λ ‖𝑈 (𝜆) ‖ 𝐷0 ⟩2 é o elemento de matriz reduzida, tendo valores de 0,0032 e 0,0023 para : 2
e 4, respectivamente [32]. Neste trabalho, o parâmetro Ω6 não pode ser calculado devido a
transição 5D0 → 7F6 não ter sido observada no espectro de emissão do [Bi0,95Eu0,05(HPyr)],
valendo ressaltar que esta transição não é facilmente detectável para a maioria dos compostos.
O parâmetro de intensidade experimental Ω2 é mais influenciado por pequenas mudanças
angulares na primeira esfera de coordenação ao redor do íon Eu3+ [33], [34], tendendo a zero
quando este íon se localiza em um sítio simetria próximo a um centro de inversão, devido à
contribuição do caráter hipersensível da transição 5D0 → 7F2.
O valor do parâmetro Ω2 corresponde 5 x 10-20 cm2 para o material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)]
sugerindo que íon Eu3+ se localiza em um ambiente químico com sítio de simetria que não
apresenta centro de inversão. Porém, este resultado mostra um baixo caráter hipersensível da
transição 5D0 → 7F2, o que indica uma esfera de coordenação pouco distorcida comparada a
compostos carboxilatos ou dicetonatos de íons Eu3+, cujos valores de Ω2 são consideravelmente
maiores (Tabela 4.1). O material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] tem valor de Ω2 muito baixo, sendo pouco
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maior do que compostos nos quais o íon Eu3+ se localiza em um ambiente químico que tende a
uma condição de centro de inversão, como no caso dos compostos [Y0,99Eu0,01(TMA)] [35] e
[Eu(NTA)(H2O)2]·(H2O) [36].
Os parâmetros de intensidades Ω4 e Ω6 são mais sensíveis as distâncias entre os íons Eu3+
e os ligantes doadores, fornecendo informação sobre o grau de covalência das ligações [33],
[34]. O valor do parâmetro Ω4 calculado para o material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] corresponde a 1 x
10-20 cm2 que também é considerado baixo em comparação a compostos de carboxilato ou
dicetonatos de európio (Tabela 4.1). Este resultado indica que as ligações químicas entre o íon
Eu3+ e os átomos de oxigênio do ligante HPyr3- apresentam menor caráter covalente neste
sistema.

Tabela 4.1. Valores dos parâmetros Ω2 e Ω4 do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] e de compostos de
carboxilatos e dicetonatos com íons Eu3+ reportados na literatura.

Materiais

Ω2 / 10-20 cm2 Ω4 / 10-20 cm2 Referências

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

5

1

-

[Y0,99Eu0,01(TMA)](a)

2

1

[35]

[Eu(TMA)(H2O)6]

11

10

[37]

[Eu(TLA)(H2O)4](b)

10

9

[37]

[Eu(EMA)(H2O)2](c)

14

10

[37]

[Eu(TTA)(H2O)2](d)

33

5

[31]

[Eu(NTA)(H2O)2]·(H2O)(e)

4

8

[36]

[Eu2(OXA)(H2O)6]·4(H2O)(f)

13

10

[38]

[Eu2(DOD)3(H2O)4](g)

9

10

[38]

(a)

H3(TMA): ácido benzeno-1,3,5-tricarboxílico; (b)H3(TLA): ácido benzeno-1,2,4-tricarboxílico; (c)H3(EMA):
ácido benzeno-1,2,3-tricarboxílico; (d)TTA: tenoiltrifluoroacetonato; (e)H3(NTA): ácido nitriloacético; (f)H2(OXA):
ácido oxálico; (f)H2(DOD): ácido dodecanóico.

𝐸𝑢
O rendimento quântico intrínseco (𝑄𝐸𝑢
), também conhecido como eficiência quântica de

emissão, é determinado por meio da excitação dos materiais investigados diretamente nos níveis
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excitados dos íons Eu3+ [39], sendo diferenciado em relação ao rendimento quântico de emissão
𝐿
(𝑄𝐿𝑛
) cujo valor é obtido por meio da excitação nos estados do ligante.
𝐸𝑢
O valor do rendimento quântico intrínseco do íon Eu3+ (𝑄𝐸𝑢
) foi obtido por meio da

Equação 4.4:
𝐸𝑢
𝑄𝐸𝑢
=

𝐴rad
𝐴rad +𝐴nrad

(4.4)

que relaciona os processos de decaimento radiativo (𝐴rad = ∑J=1,2,4 𝐴0→J ) e total (𝐴tot = 𝐴rad
+ 𝐴nrad ). A taxa radiativa 𝐴rad é adquirida pela soma dos valores dos coeficientes 𝐴0→J
calculados por meio da Equação 4.2, enquanto a taxa total 𝐴tot é obtida pelo inverso do tempo
de vida de decaimento do nível emissor 5D0 do íon Eu3+ (Eu) [40]. O valor da taxa de
decaimento não radiativo (𝐴nrad ) é fornecido pela diferença entre 𝐴tot e 𝐴rad , sendo afetado
por fatores como a retrotransferência de energia do íon Eu3+ para o ligante, as vibrações da
matriz e o acoplamento com os osciladores como grupos N-H, C-H e O-H [20], [41].
𝐸𝑢
Para o cálculo do rendimento quântico intrínseco do íon Eu3+ (𝑄𝐸𝑢
) foi obtida a curva de

decaimento do nível emissor 5D0 do íon Eu3+ para o material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)], por meio do
monitoramento direto nos níveis excitados deste íon ativador dopante (Figura 4.13). Desta
forma, o material foi excitado na banda fina em 464 nm, atribuída à transição 7F0 → 5D2 do
íon Eu3+, pelo fato de não estar sobreposta a nenhuma banda de absorção da matriz [Bi(HPyr)],
enquanto a emissão foi monitorada na banda mais intensa em 614 nm, atribuída à transição
hipersensível 5D0 → 7F2.
O ajuste monoexponecial da curva de decaimento do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)]
forneceu uma valor de 1,240 ms de tempo de vida para o estado 5D0 do íon Eu3+ (τEu), resultando
em valores de 807 s-1 para a taxa total (𝐴tot ), 235 s-1 para a taxa radiativa (𝐴rad ) e 572 s-1 para
a taxa não radiativa (𝐴nrad ). Deste modo, o balanço destas taxas de decaimento indica um
𝐸𝑢
rendimento quântico intrínseco (𝑄𝐸𝑢
) de 29 % para o íon Eu3+ como dopante na matriz
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[Bi(HPyr)]. Este resultado indica que o material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] possui maior eficiência de
emissão em relação a compostos similares formados por íons Eu3+ e ligantes carboxilatos
aromáticos (Tabela 4.2).

Intensidade / contagem

250

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

200

Exc: 464 nm; Emi: 614 nm; 295 K
150

: 1,24 ms
100

50

ajuste monoexponencial
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo / ms

Figura 4.13. Ajuste monoexponencial da curva de decaimento de luminescência do material
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)], monitorando Exc: 464 nm e Emi: 614 nm, em 295 K.

De modo geral, é observado na literatura que os compostos de coordenação contendo o
íon Eu3+ e ligantes carboxilatos são hidratados, o que suprime a luminescência do material
devido à ativação das vias de decaimento não radiativos envolvendo os osciladores O-H das
moléculas de água. Por outro lado, a utilização da matriz [Bi(HPyr)] é vantajosa para a
incorporação dos íons Eu3+ devido ao seu caráter anidro, o que permitiu aumentar de modo
𝐸𝑢
significativo o valor de 𝑄𝐸𝑢
, quando comparado aos compostos de [Eu4(Pyr)3(H2O)2] [42] e

[Eu4(Pyr)3(H2O)12]·20(H2O) [19] que contêm o mesmo ligante ácido piromelítico, variando o
número de moléculas de água (Tabela 4.2).
A influência do número de moléculas de H2O nas propriedades luminescentes do íon TR3+
pode ser confirmada levando em conta estes materiais nos quais a redução de dez moléculas
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𝐸𝑢
coordenadas e vinte adsorvidas de H2O permitiu um aumento de 11 para 18% no valor de 𝑄𝐸𝑢
,

enquanto que no material anidro [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] esse valor atinge 29%.
𝐸𝑢
Tabela 4.2. Valores de rendimento quântico intrínseco (𝑄𝐸𝑢
) e tempos de vida de decaimento do estado
5
3+
emissor D0 dos íons Eu para o material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] e compostos reportados na literatura.

Materiais

𝐸𝑢
𝑄𝐸𝑢
/ %  / ms Referências

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

29

1,240

-

[Eu4(Pyr)3(H2O)2]

18

0,520

[42]

[Eu4(Pyr)3(H2O)12]·20(H2O)

11

0,280

[19]

[Eu(cpbOH)(H2O)2]·(cpb)(a)

7

0,220

[43]

[Eu2(ip)3(H2O)9]·6(H2O)(b)

11

0,120

[44]

[Eu2(aip)3(H2O)10]·(aip)·4(H2O)(c)

9

0,170

[44]

[Eu2(bdc)3(H2O)4](d)

17

0,400

[45]

[Gd1,9Eu0,1(bdc)3(H2O)4]

20

0,460

[45]

[Gd1,75Eu0,25(bdc)3(H2O)4]

20

0,470

[45]

[Gd1,5Eu0,5(bdc)3(H2O)4]

22

0,480

[45]

[GdEu(bdc)3(H2O)4]

23

0,470

[45]

[Gd0,5Eu1,5(bdc)3(H2O)4]

21

0,450

[45]

[Gd0,25Eu1,75(bdc)3(H2O)4]

21

0,450

[45]

[Eu0,5Tb1,5(bdc)3(H2O)4]

20

0,470

[45]

[EuTb(bdc)3(H2O)4]

19

0,460

[45]

[Eu1,5Tb0,5(bdc)3(H2O)4]

19

0,460

[45]

[Eu2(oba)3(H2O)6]·3(H2O)(e)

13

0,310

[46]

[Eu4(oba)6(H2O)11]·(H2O)

12

0,280

[46]

[Eu2(hip)2(H2O)10]·(hip)·4(H2O)(f)

1

0,160

[47]

[EuTb(hip)2(H2O)10]·(hip)·4(H2O)

1

0,170

[47]

(a)

Hcpb: ácido 4-carboxifenilborônico; (b)H2(ip): ácido isoftálico ou ácido benzeno-1,3-dicarboxílico; (c)H2(aip):
ácido 5-amino-isoftálico; (d)H2(bdc): ácido tereftálico ou ácido benzeno-1,4-dicarboxílico; (e)H2(oba): ácido 4,4'oxybis-benzóico; (f)H2(hip): ácido 5-hidroxi-isoftálico.

Além do grau de hidratação que foi primordial para o aumento da luminescência do
material, também deve ser levado em conta a baixa concentração do íon dopante na rede da
matriz [Bi(HPyr)], o que favorece a menor contribuição da supressão da luminescência por
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concentração. Vale lembrar que o mecanismo de relaxação cruzada (cross relaxation) depende
do inverso da distância entre os íons e, portanto, com o aumento da concentração este
mecanismo se torna mais provável de ocorrer suprimindo a luminescência [48]. Assim sendo,
𝐸𝑢
o caráter anidro e a dispersão dos íons Eu3+ na matriz [Bi(HPyr)] justificam o valor alto de 𝑄𝐸𝑢

em comparação aos polímeros de coordenação com íons Eu3+.
Os valores dos tempos de vida dos níveis emissores dos íons Eu3+ (τEu) também permitem
estimar o grau de hidratação (𝑞𝐻2 𝑂 ) que corresponde ao número de moléculas de H2O presentes
na primeira esfera de coordenação deste íon [4], [49]. Deste modo, o valor de 𝑞𝐻2 𝑂 foi estimado
por meio da Equação 4.5 que normalmente fornece valores fracionados e com erros de ± 0,5
moléculas de H2O por íon [4], [41].
1

𝑞𝐻2 𝑂 = 1,05 (τ ) − 0,70
𝐸𝑢

(4.5)

Utilizando o valor de 1,240 ms do tempo de vida para o estado 5D0 do íon Eu3+ (τEu) foi
possível obter um valor de 𝑞𝐻2 𝑂 igual a 0,14, confirmando o caráter anidro do material. Vale
ressaltar que os desvios superestimados providos por esta equação são justificados pela inclusão
no cálculo de outras vibrações além dos grupos O-H que despopulam o estado emissor 5D0 do
íon Eu3+ por meio do acoplamento vibrônico [50].
Por fim, a capacidade do íon Bi3+ atuar como um sensibilizador para os íons TR3+,
juntamente com o ligante HPyr3-, além do caráter anidro da matriz [Bi(HPyr)], favorecem a
emissão do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)]. Consequentemente, este dispositivo molecular
emissor de luz vermelha pode atuar como marcador óptico.
4.3.2. Matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Tb3+
O íon Tb3+ (4f8) possui os mesmos níveis Stark do íon Eu3+ (4f6), porém invertidos, de
modo a apresentar o nível 7F6 como estado fundamental e o nível 5D4 como emissor com alta
degenerescência 13 e 9 de acordo com a regra de 2J+1, respectivamente. Esta característica
espectroscópica acarreta em bandas de emissão e absorção com maior número de linhas,

147

dificultando uma análise detalhada das transições dos espectros em comparação com os
compostos de Eu3+ [51]. Além disso, o íon Tb3+ não possui uma transição que possa ser utilizada
como referência interna, assim como a 5D0 → 7F1 no caso do íon Eu3+, o que limita a
investigação fotoluminescente dos compostos de térbio como sondas luminescentes.
Os espectros eletrônicos de emissão do íon Tb3+ apresentam as bandas oriundas das
transições 5D4 → 7FJ (J: 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0), sendo geralmente a transição 5D4 → 7F5 a mais
intensa e responsável pela cor verde característica dos compostos de térbio. As transições
5

D4→7FJ (J: 1 e 0) apresentam fraca intensidade de emissão, enquanto a transição 5D4→7F3 tem

intensidade média. O nível emissor 5D4 (20400 cm-1) do íon térbio possui maior energia em
relação ao nível emissor 5D0 do íon Eu3+ (17270 cm-1) [26].
O espectro de excitação do material [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] no estado sólido a 295 K (Figura
4.14, linha azul) foi registrado na região de 300 a 500 nm, monitorando a emissão na transição
5

D4 → 7F5 em 544 nm. A banda de absorção em 488 nm atribuída à transição 7F6 → 5D4 do

íon Tb3+ apresenta baixíssima intensidade comparada à banda larga de excitação na faixa de
300 a 400 da matriz [Bi(HPyr)] atribuídas as transições de absorção do estado S1 do ligante
HPyr3-, do estado 3P1 do íon Bi3+ isolado e IVCT dos clusters de Bi3+. A diferença de intensidade
entre as bandas de excitação da matriz [Bi(HPyr)] e do íon Tb3+ é consideravelmente maior do
que a diferença entre as bandas da matriz e do íon Eu3+ no material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] (Figura
4.14, linha azul). Este resultado sugere que o composto contendo Tb3+ é mais eficiente do que
aquele com o Eu3+.
O espectro de emissão do material de [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] no estado sólido a 295 K
(Figura 4.14, linha vermelha) foi registrado na região de 380 a 750 nm, sob excitação na banda
de absorção da matriz em 350 nm. A Figura 4.14 (linha vermelha) exibe apenas as bandas de
emissão características do íon Tb3+ atribuídas às transições (em cm-1) 5D4 → 7F6 (20408), 5D4
→ 7F5 (18382), 5D4 → 7F4 (17094), 5D4 → 7F3 (16103), 5D4 → 7F2 (15420), 5D4 → 7F1 (14970)
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e 5D4 → 7F0 (14738). Por outro lado, não são observadas as bandas largas de emissão oriundas
da matriz, o que confirma a eficiência do processo de transferência de energia intermolecular
da matriz para o íon Tb3+. A intensidade dominante da banda em 544 nm, relativa à transição
5

D4 → 7F5, resulta em um material com cor de emissão verde monocromática, como indicado

na fotografia inserida na Figura 4.14.
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Figura 4.14. Espectros de excitação (linha azul, Emi: 544 nm) e emissão (linha vermelha, Exc: 350 nm)
no estado sólido do material monodopado de [Bi0,95Tb0,05(HPyr)], registrados a 295 K. O Espectro de
emissão inserido amplifica a região de 630 a 700 nm, indicando as transições f-f do íon Tb3+ (5D4 →
7
F2,1,0). A fotografia inserida indica a cor de emissão verde do material, sob radiação UV.

4.3.3. Matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Dy3+
O íon Dy3+ possui configuração eletrônica ímpar 4f9, que resulta em um número quântico
J semi-inteiro, conhecido como íons de Kramer, os quais apresentam níveis de energia
duplamente degenerados em qualquer perturbação do campo ligante, de modo que seus níveis
se desdobram em no máximo J+1/2 componentes Stark para qualquer simetria exceto a cúbica
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[52]. Os compostos de Dy3+ apresentam bandas de emissão principalmente na região azul (480
nm) e amarela (572 nm) do espectro visível relativas às transições 4F9/2 → 6HJ/2 (J: 15 e 13),
respectivamente. A transição 4F9/2 → 6H15/2 é insensível ao ambiente químico e governada por
dipolo magnético, enquanto a transição 4F9/2 → 6H13/2 é hipersensível e dominada pelo
mecanismo de dipolo elétrico forçado. Desta forma, os materiais de Dy3+ apresentam emissão
que varia entre a mistura de cor azul e amarela dependendo do sítio de simetria que este íon se
localiza, sendo que em um ambiente químico com maior caráter centrossimétrico, a transição
4

F9/2 → 6H13/2 possui menor intensidade, destacando a cor azul de emissão [6]. Além do mais,

o nível emissor 4F9/2 do íon Dy3+ (20830 cm-1) possui energia próxima ao nível emissor 5D4
do íon Tb3+ (20430 cm-1), sendo sensibilizados de modo semelhante pelos ligantes ou matrizes
[53]–[56].
O espectro de excitação do material [Bi0,95Dy0,05(HPyr)] registrado na região de 300 a
500 nm a 295 K (Figura 4.15, linha azul), monitorando a emissão na transição 4F9/2 → 6H13/2
em 572 nm. As bandas de absorção atribuídas às transições 6H15/2 → 4G11/2 (23419 cm-1), 6H15/2
→ 4I15/2 (22124 cm-1) e 6H15/2 → 4F9/2 (21053 cm-1) do íon Dy3+ apresentam baixa intensidade.
Enquanto, a banda larga de absorção na faixa de 300 a 400 nm apresenta perfil semelhante
àquelas obtida para os compostos de [Bi(HPyr)] mono dopados com íons Eu3+ e Tb3+, indicando
a contribuição dos estados excitados S1 do ligante HPyr3-, 3P1 do íon Bi3+ isolado e IVCT dos
clusters de Bi3+. Assim como nos materiais mono dopados com íons Eu3+ e Tb3+, a absorção de
energia pela matriz se mostrou muito mais eficiente comparada ao íon Dy3+, indicando o
favorecimento do processo de sensibilização, no qual a emissão do dopante ativador ocorre
primordialmente pela excitação no ligante HPyr3- e no íon metálico Bi3+.
O espectro de emissão do material de [Bi0,95Dy0,05(HPyr)] foi registrado na região de 400
a 800 nm a 295 K, sob excitação na banda de absorção da matriz em 350 nm (Figura 4.15,
linha vermelha). A emissão do material confirma a eficiente transferência de energia da matriz
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para o íon Dy3+ devido à presença somente das bandas de emissão atribuídas às transições (em
cm-1) 4I15/2 → 6H15/2 (21978), 4F9/2 → 6H15/2 (20833),4F9/2 → 6H13/2 (17483),4F9/2 → 6H11/2
(15175), 4F9/2 → 6F11/2 + 6H9/2 (13333) características do íon Dy3+. Em contrapartida, as bandas
largas de emissão da matriz também não são observadas, ressaltando a eficiência do processo
de transferência de energia, assim como para os sistemas mono dopados com íons Eu3+ e Tb3+.
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Figura 4.15. Espectros de excitação (linha azul, Emi: 572 nm) e emissão (linha vermelha, Exc: 350 nm)
no estado sólido do material monodopado de [Bi0,95Dy0,05(HPyr)], registrados a 295 K. O Espectro de
emissão inserido amplifica as transições f-f do íon Dy3+ (4F9/2 → 6H11/2 e 6F11/2+6H9/2) na região de 600 a
800 nm. A fotografia inserida indica a cor de emissão azul esverdeada do material, sob radiação UV.

A intensidade dominante das bandas em 480 e 572 nm, relativas às transições 4F9/2 →
6

HJ/2 (J: 15 e 13) do íon Dy3+, respectivamente, resulta em um material com cor de emissão azul

esverdeada, como indicado na fotografia inserida na Figura 4.15. Deste modo, como a banda
da transição hipersensível 4F9/2 → 6H13/2 possui intensidade relativamente baixa e comparável
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com a intensidade da banda da transição pouco sensível 4F9/2 → 6H15/2, pode-se afirmar que o
íon Dy3+ se localiza em um ambiente químico pouco distorcido [6].
4.3.4. Matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Sm3+
O íon Sm3+ apresenta configuração com número ímpar de elétrons (4f5), sendo também
um íon de Kramer, apresentando níveis duplamente degenerados [57], [58]. Os compostos de
Sm3+ são conhecidos por exibirem emissão alaranjada sob radiação UV, devido às bandas finas
atribuídas às transições intraconfiguracionais 4G5/2 → 6HJ/2 (J: 5, 7, 9 e 11). As transições 4G5/2
→ 6HJ/2 (J: 5 e 7) possuem alto caráter de dipolo magnético, sendo que a primeira é dominada
por este mecanismo, porém tendo também contribuições significativas dos mecanismos de
dipolo elétrico forçado [7], [58]. A transição 4G5/2 → 6H9/2 é hipersensível ao ambiente químico
do íon Sm3+, permitida pelo mecanismo de dipolo elétrico forçado e proibida por dipolo
magnético, sendo geralmente a transição que origina a banda mais intensa dos espectros de
emissão dos compostos de samário. Já a transição 4G5/2 → 6H11/2 é dominada por dipolo elétrico
forçado [20], [59].
O espectro de excitação do material [Bi0,95Sm0,05(HPyr)] foi registrado na região de 300
a 525 nm a 295 K (Figura 4.16, linha azul), monitorando a emissão na transição 4G5/2 → 6H7/2
em 595 nm. As bandas de absorção de menor intensidade são atribuídas às transições
interconfiguracionais (em cm-1) 6H5/2 → 6P3/2 (24777), 6H5/2 → 6P5/2 (23923), 6H5/2 → 4G9/2
(22727), 6H5/2 → 4I13/2 (21580), 6H5/2 → 4I11/2 (20921) e 6H5/2 → 4G7/2 (20408) do íon Sm3+. As
bandas largas de absorção na faixa de 300 a 400 nm possui o mesmo perfil do todos os materiais
mono dopados, porém a relação de intensidade de absorção entre a matriz e o íon Sm 3+ sugere
um processo de sensibilização menos eficiente comparado aos materiais com íons Tb3+ e Dy3+,
uma vez que é possível realizar a excitação diretamente nos níveis do íon Sm3+.
O espectro de emissão do material [Bi0,95Sm0,05(HPyr)] foi registrado na região de 400 a
750 nm a 295 K (Figura 4.16, linha vermelha) sob excitação na banda de absorção da matriz
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em 350 nm. O espectro de emissão do material [Bi0,95Sm0,05(HPyr)] exibe as bandas atribuídas
às transições (em cm-1) 4G5/2 → 6H5/2 (17794), 4G5/2 → 6H7/2 (16750), 4G5/2 → 6H9/2 (15552) e
4

G5/2 → 6H11/2 (14205) características do íon Sm3+. Diferente da matriz [Bi(HPyr)] mono

dopada com os íons Eu3+, Tb3+ e Dy3+, o espectro de emissão do material de [Bi0,95Sm0,05(HPyr)]
também permite observar uma banda larga de baixa intensidade centrada em 525 nm atribuída
à transferência de elétron intervalente (IVCT, Bi2+/Bi4+ → Bi3+/Bi3+) dos clusters de Bi3+. Deste
modo, a transferência de energia da matriz para o íon Sm3+ é menos eficiente para este
composto, favorecendo os processos de retrotransferência e população do estado de IVCT. As
intensidades resultantes das bandas do íon Sm3+ sobrepostas à banda de IVCT dos clusters de
Bi3+ leva a um material com cor de emissão laranja, como indicado na fotografia inserida na
Figura 4.16.
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Figura 4.16. Espectros de excitação (linha azul, Emi: 595 nm) e emissão (linha vermelha, Exc: 350 nm)
no estado sólido do material monodopado de [Bi0,95Sm0,05(HPyr)], registrados a 295 K. A fotografia
inserida indica a cor de emissão laranja do material, sob radiação UV.
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4.4. Fotoluminescência dos materiais duplamente dopados
Nesta parte do trabalho serão investigadas as propriedades fotoluminescentes dos
materiais duplamente dopados com íons TR’: Tb3+ ou Dy3+ e TR”: Sm3+ ou Eu3+,
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)], sendo x: 0,05 – 0, por meio dos espectros de excitação e emissão
no estado sólido em temperatura ambiente (295 K). A sintonização de cores de emissão dos
materiais serão investigadas com base na variação de concentração dos íons dopantes,
mantendo-os separados na rede cristalina da matriz [Bi(HPyr)] a fim de minimizar as
transferências de energia e relaxações cruzadas entre íons TR’ e TR”. Este estudo é relevante
para o desenvolvimento de novos materiais luminescentes, possibilitando produzir diferentes
sintonização de cores de emissão que possam ser ajustadas levando em consideração apenas as
razões relativas entre os íons e as posições de seus níveis de energia em relação aos estados da
matriz sensibilizadora.
4.4.1. Materiais duplamente dopados com íons Tb3+:Eu3+
As propriedades luminescentes do sistema [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] foram investigadas
por meio dos espectros de excitação e emissão dos materiais duplamente dopados com
diferentes concentrações de íons Tb3+ e Eu3+ (x: 0,00; 0,003; 0,005;…; 0,047; 0,05). Os
espectros de excitação foram registrados a 295K na região de 260 a 500 nm, monitorando a
emissão mais intensa dos materiais (Figura 4.17). Quando os espectros de excitação dos
materiais [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,05; 0,047 e 0,045, Figura 4.17) são monitorados na
emissão na transição 5D4 → 7F5 (544 nm) do íon Tb3+, é observada uma banda de absorção de
baixa intensidade atribuída a transições 7F6 → 5D4.
Por outro lado, os espectros de excitação dos compostos [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x:
0,042 - 0,0) monitorados na transição 5D0 → 7F2 (614 nm) do íon Eu3+ exibem as bandas finas
de absorção atribuídas às transições 7F0 → 5L6 e 7F0 → 5D2.
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Figura 4.17. Espectros de excitação (Emi: 544 ou 614 nm – emissão mais intensa dos íons Tb3+ ou Eu3+,
respectivamente) no estado sólido dos materiais duplamente dopados de [Bi 0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x:
0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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A diferença de intensidade das bandas de absorção relativas às transições 4f-4f dos íons
Eu3+ e Tb3+ indicam que neste sistema a sensibilização do íon Tb3+ é mais eficiente. Além disso,
este resultado sugere que os níveis excitados do íon Tb3+ não transferem energia de modo
significativo na emissão do íon Eu3+ e vice-versa, uma vez que no espectro de excitação
monitorando a emissão de um determinado íon, não se observa as transições de absorção do
outro dopante.
Os espectros de excitação do sistema [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.17)
apresentaram bandas largas abaixo de 400 nm, com perfis semelhantes para todos os materiais
e para a matriz [Bi(HPyr)] mono dopada com íons Eu3+ (Figura 4.12, linha azul) ou Tb3+ (Figura
4.14, linha azul). Estas bandas de absorção são atribuídas às transições de absorção dos estados
Sn do ligante HPyr3- (S0  Sn), do estado 3P1 do íon Bi3+ isolado (1S0  3P1) e do estado IVCT
dos clusters de Bi3+ [Bi3+(1S0)/Bi3+(1S0)  Bi2+(2P1/2)/Bi4+(2S1/2)].
Os espectros de emissão do sistema [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.18) registrados a
295 K na região de 450 a 750 nm, sob excitação na matriz em 350 nm mostram bandas finas
atribuídas às transições 5D4 → 7F6-3 do íon Tb3+ e 5D0 → 7F0-4 do íon Eu3+, com mesmos perfis
de emissão dos compostos mono dopados [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] e [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] (Figuras
4.14 e 4.12, linha vermelha).
Nos espectros de emissão normalizados dos materiais de [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)]
amplificados na região espectral de 530 a 635 nm (Figura 4.19), onde se localizam as bandas
de emissão mais intensas desses íons dopantes (Tb3+: 544 nm, 5D4→7F5 e Eu3+: 614 nm,
5

D0→7F2) é possível confirmar que a emissão ocorre pela simples justaposição das bandas finas

de cada um dos íons dopantes.
De forma geral, a Figura 4.19 mostra que o aumento gradual da concentração do íon Eu3+
(x: 0,00 - 0,05) em relação ao íon Tb3+ exibe um aumento gradativo das intensidades das bandas
de emissão vermelha relativo às transições 5D0 → 7F0-4 do íon Eu3+.
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Figura 4.18. Espectros de emissão (direita, Exc: 350 nm) no estado sólido dos materiais duplamente
dopados de [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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Por outro lado, quando se aumenta a concentração do íon Tb3+ (x: 0,00 - 0,05) ao íon Eu3+
observa-se a emissão majoritária de cor verde oriundas das transições 5D4 → 7F6-0 (Tb3+). Este
efeito indicam a possibilidade de sintonização de cores da luminescência entre a emissão verde
e vermelha dos materiais [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] e [Bi0,95Eu0,05(HPyr)], respectivamente,
considerando apenas as concentrações de cada íon ativador. As tendências de variação das
intensidades das bandas de emissão dos íons Tb3+ e Eu3+ podem ser confirmadas pelas
intensidades integrais relativas [ITR/(ITb + IEu), TR: Tb ou Eu] em função da composição dos
materiais em termos das frações molares dos íons TR3+ dopantes (Figura 4.20).
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Figura 4.19. Espectros de emissão (Exc: 350 nm, a 295 K) no estado sólido dos materiais duplamente
dopados de [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), amplificados na região de 530 a 635 nm e
normalizados em relação aos respectivos picos de emissão mais intensos.

A razão de dopagem de íons Eu3+(1,0 mol%):Tb3+ (4,0 mol%) resulta em emissão mais
intensa das bandas de emissão atribuídas ao íon Eu3+, indicando um maior aumento da
contribuição das bandas do Eu3+ do que do Tb3+ (Figura 4.20). Este resultado pode estar
associado à estrutura dos níveis de energia dos íons dopantes em relação aos estados
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sensibilizadores da matriz (S1, T1 e IVCT), de modo a favorecer a população do nível 5D0 do
íon Eu3+, em detrimento do nível 5D4 do íon Tb3+.
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Figura 4.20. Razões de intensidades integrais relativas ITR (Tb ou Eu) / (ITb + IEu) entre as bandas de emissão
dos íons Tb3+ e Eu3+ em diferentes concentrações de dopagem (0,0 – 5,0 mol%) dos materiais
duplamente dopados de [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05).

Uma outra possibilidade seria a transferência de energia entre os próprios íons Tb3+ →
Eu3+ [60]–[62] que diminuiria a emissão do íon Tb3+ e a intensificação da emissão de Eu3+, o
que dificultaria a sintonização da luminescência pela variação de concentração devido ao
favorecimento de apenas um íon emissor. Entretanto, a transferência de energia Tb3+ → Eu3+
neste sistema [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] não é eficiente uma vez que mesmo nos materiais com
quantidades muito pequenas de íons Tb3+ (x: 0,003; 0,005 e 0,007), as transições 5D4→7F6-3
deste dopante ainda são observadas (Figura 4.20), considerando que em compostos onde estes
processos são operativos, os estados excitados do íon Tb3+ são completamente despopulados
nestas condições de concentração. A fim de otimizar o ajuste das cores de emissão e minimizar
as transferências e perdas de energia que não contribuem para a emissão simultânea dos
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múltiplos ativadores é necessário utilizar estratégias para distanciar os íons no sentido de evitar
a transferência de energia entre Tb3+→Eu3+. Portanto, neste trabalho, a vantagem de dopar a
matriz anidra de [Bi(HPyr)] com pequenas concentrações relativas de íons Tb3+ e Eu3+ permitiu
manter estes dopantes distantes o suficiente para minimizar tanto as transferências de energia
Tb3+ → Eu3+ quanto a supressão de luminescência por concentração. Desta forma, ambos os
íons ativadores permanecem emitindo suas cores características, de modo que a emissão
resultante possa ser sintonizadas pela variação das razões molares desses íons, como pode ser
observado diferentes cores de emissão ilustradas nas fotografias dos compostos de
[Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] sob irradiação de luz UV (Figura 4.21).

Figura 4.21. Fotografias dos materiais [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,05 – 0,00) sob radiação UV.
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O ajuste de cor pela concentração dos dopantes possibilitou, como previsto, a obtenção
de materiais com luminescência de diferentes tonalidades de cor verde, amarela, laranja e
vermelha, sendo vantajosos para a produção de vasta gama de marcadores ópticos e dispositivos
moleculares conversores de luz.
4.4.2. Materiais duplamente dopados com íons Tb3+:Sm3+
As propriedades espectroscópicas do sistema [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] foram
investigadas por meio dos espectros de excitação e emissão dos materiais duplamente dopados
com diferentes concentrações de íons Tb3+ e Sm3+ (x: 0,00; 0,005; 0,010;…; 0,047; 0,05). Os
espectros de excitação foram registrados na região de 260 a 550 nm (Figura 4.22), monitorando
a emissão mais intensa, que na maioria dos materiais foi na transição 5D4 → 7F5 (544 nm) do
íon Tb3+, permitindo observar a banda de absorção da transição de 7F6 → 5D4 (Tb3+) com
intensidade muito baixa. Já os compostos com x: 0,0 e 0,005 foram monitorados na transição
4

G5/2 → 6H7/2 (595 nm) do íon Sm3+ e permite observar as bandas de absorção das transições

6

H5/2 → 6P3/2-5/2, 4I13/2-11/2 (Sm3+).
Vale ressaltar que apesar da banda de absorção da transição de 7F6 → 5D4 do íon Tb3+

possuir intensidade muito baixa, no caso dos compostos duplamente dopados com íons
Tb3+:Sm3+, esta banda é um pouco mais intensa em comparação ao material mono dopado
[Bi0,95Tb0,05(HPyr)], indicando que a sensibilização do íon Tb3+ é um pouco inferior quando o
íon Sm3+ está presente na matriz.
Além do mais, os espectros de excitação do sistema [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] sugerem
que os níveis excitados do íon Tb3+ não possuem influência significativa na emissão do íon
Sm3+, uma vez que as bandas de absorção do íon térbio não são observadas ao monitorar a
emissão do íon samário e vice-versa (Figura 4.22).
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Figura 4.22. Espectros de excitação (Emi: 544 ou 595 nm – emissão mais intensa dos íons Tb3+ ou Sm3+,
respectivamente) no estado sólido dos materiais duplamente dopados de [Bi0,95TbxSm(0,05-x) (HPyr)] (x:
0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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As bandas largas de absorção localizadas abaixo de 400 nm estão sobrepostas e
apresentam perfis semelhantes em todos os materiais, sendo atribuídas às transições de absorção
dos estados Sn do ligante HPyr3- (S0  Sn), do estado 3P1 do íon Bi3+ isolado (1S0  3P1) e do
estado IVCT dos clusters de Bi3+ [Bi3+(1S0)/Bi3+(1S0)  Bi2+(2P1/2)/Bi4+(2S1/2)].
Os espectros de emissão do sistema [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.23) foram
registrados na região de 450 a 750 nm, sob excitação na matriz em 350 nm, apresentando as
bandas finas atribuídas às transições 5D4 → 7F6-3 do íon Tb3+ e 4G5/2 → 6H5/2-11/2 do íon Sm3+,
exibindo os mesmos perfis de emissão dos compostos mono dopados [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] e
[Bi0,95Sm0,05(HPyr)].
De modo geral, os espectros de emissão normalizados dos materiais [Bi0,95TbxSm(0,05-x)
(HPyr)] amplificados na região de 530 a 635 nm (Figura 4.24), na qual se localizam as bandas
mais intensas desses íons dopantes (Tb3+: 544 nm, 5D4 → 7F5 e Sm3+: 595 nm, 4G5/2 → 6H7/2),
indicaram que a emissão ocorre pela simples combinação das bandas finas de cada um dos íons
ativadores.
Na Figura 4.24 observa-se o aumento gradual das bandas de emissão do íon Sm3+, em
função da variação da concentração de dopagem (x: 0,00 - 0,05), ao contrário do observado
para o íon Tb3+. Este efeito da variação das bandas de emissão em função da razão molar de
dopagem indica a possibilidade de sintonização de cores da luminescência entre a emissão
verde e laranja dos materiais [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] e [Bi0,95Sm0,05(HPyr)], respectivamente.
Esta tendência de variação das bandas dos íons Tb3+ e Sm3+ foram confirmadas pelas
intensidades integrais relativas [ITR/(ITb + ISm), TR: Tb ou Sm] em função da composição dos
materiais em termos das frações molares dos íons TR3+ dopantes (Figura 4.25).
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Figura 4.23. Espectros de emissão (Exc: 350 nm) no estado sólido dos materiais duplamente dopados
de [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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Como as bandas de emissão do íon Sm3+ são mais alargadas em comparação as bandas
do íon Tb3+, as intensidades integrais relativas calculadas com base nas áreas das bandas de
emissão indicam uma inversão das intensidades pela adição equimolar dos dopantes, de modo
que a área das bandas de samário é similar à de térbio no material com adição de 2,0 mol%
(Sm3+):3,0 mol% (Tb3+), no composto [Bi0,95Tb0,03Sm0,02(HPyr)] (Figura 4.25).
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Figura 4.24. Espectros de emissão (Exc: 350 nm, a 295 K) no estado sólido dos materiais duplamente
dopados de [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), amplificados na região de 535 a 630 nm e
normalizados em relação aos respectivos picos de emissão mais intensos.

A transferência de energia Tb3+→Sm3+ [61] não atua de modo operativo neste sistema
[Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] uma vez que as bandas de emissão do íon Tb3+ são observadas com
intensidade considerável em todos os compostos, mesmo quando a emissão do íon Sm3+ é
dominante, sugerindo que o nível emissor 5D4 (Tb3+) permanece populado e decaindo
radiativamente para o nível fundamental 7FJ.

165

ySm3+ / mol%
5

4

3

2

1

0
1,0

1,0

[Bi0,95TbxSmy(HPyr)]
0,8

0,6

Tb3+

0,6

Sm3+
0,4

0,4

0,2

0,2

0

1

2

3

4

ISm3+ / (ITb3+ + ISm3+)

ITb3+ / (ITb3+ + ISm3+)

0,8

5

xTb3+ / mol%
Figura 4.25. Razões de intensidades integrais relativas ITR (Tb ou Sm) / (ITb + ISm) entre as bandas de emissão
dos íons Tb3+ e Sm3+ em diferentes concentrações de dopagem (0,0 – 5,0 mol%) dos materiais
duplamente dopados de [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05).

Desta forma, ambos os íons ativadores permanecem emitindo suas cores características,
de modo que a emissão resultante possa ser sintonizadas pela variação das razões molares
desses íons, como ilustrado nas fotografias dos compostos de [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] sob
irradiação de luz UV (Figura 4.26). A sintonização de cores de emissão pela concentração dos
íons dopantes permitiu a obtenção de materiais com luminescência de diferentes tonalidades de
cor verde, amarela e laranja, sendo vantajosos para a produção de vasta gama de marcadores
ópticos e dispositivos moleculares conversores de luz.
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Figura 4.26. Fotografias dos materiais [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,05 – 0,00) sob radiação UV.

4.4.3. Materiais duplamente dopados com íons Dy3+:Eu3+
As propriedades fotoluminescentes do sistema [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] foram
investigadas por meio dos espectros de excitação e emissão dos materiais duplamente dopados
com diferentes concentrações de íons Dy3+ e Eu3+ (x: 0,036; 0,037; 0,038;…; 0,049; 0,0495;
0,05). Os espectros de excitação foram registrados na região de 260 a 500 nm, monitorando a
emissão mais intensa dos materiais (Figura 4.27).
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Figura 4.27. Espectros de excitação (Emi: 572 ou 614 nm – emissão mais intensa dos íons Dy3+ ou Eu3+,
respectivamente) no estado sólido dos materiais duplamente dopados de [Bi0,95DyxEu(0,05-x) (HPyr)] (x:
0,036 – 0,050), registrados a 295 K.
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Os espectros de excitação dos compostos [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,044 - 0,05),
monitorados na transição 4F9/2 → 6H13/2 (572 nm) do íon Dy3+, apresentaram as bandas de
absorção das transições 6H15/2 → 4G11/2, 4I15/2, 4F9/2 (Dy3+) com intensidade muito baixa,
reforçando a eficiente sensibilização matriz → Dy3+ (Figura 4.27). Enquanto os espectros de
excitação dos compostos [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,036 - 0,043) obtidos monitorando na
transição 5D0→7F2 (614 nm) do íon Eu3+, exibiram as bandas finas de absorção atribuídas às
transições 7F0→5L6 e 7F0→5D2 do íon európio. Isto sugere que sob excitação no íon Dy3+ os
espectros de emissão do íon Eu3+ não sofrem nenhuma influência (e vice-versa). Esta
característica óptica indica que para obter a sintonização de cor com a contribuição dos dois
íons é necessário que a excitação seja realizada na banda larga da matriz abaixo de 400 nm,
atribuída ao ligante HPyr3- (S0  Sn), ao íon Bi3+ isolado (1S0  3P1) e ao clusters de Bi3+
[Bi3+(1S0)/Bi3+(1S0)  Bi2+(2P1/2)/Bi4+(2S1/2)].
Os espectros de emissão do sistema [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.28) registrados
na região de 450 a 750 nm, sob excitação na matriz em 350 nm, exibe as bandas finas das
transições 4F9/2 → 6H15/2-11/2 do íon Dy3+ e 5D0 → 7F0-4 do íon Eu3+.
Os espectros de emissão normalizados dos materiais [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)]
amplificados na faixa de 560 a 635 nm (Figura 4.29) também indicam a combinação das bandas
finas atribuídas às transições de cada íon dopante.
As tendências de variação das bandas dos íons Dy3+ e Eu3+ podem ser confirmadas pelas
intensidades integrais relativas [ITR/(IDy + IEu), TR: Dy ou Eu] em função da composição dos
materiais em termos das frações molares dos íons TR3+ dopantes (Figura 4.30). O aumento
gradual da intensidade das bandas de emissão do íon Dy3+ é diretamente proporcional à
concentração de dopagem (x: 0,036 - 0,05) dominada pela transição 4F9/2 → 6H13/2 (Dy3+), assim
como para o caso do íon Eu3+, cuja emissão é dominada pela transição 5D0 → 7F2 (Eu3+).
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Figura 4.28. Espectros de emissão (Exc: 350 nm) no estado sólido dos materiais duplamente dopados
de [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,036 – 0,050), registrados a 295 K.
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Figura 4.29. Espectros de emissão (Exc: 350 nm, a 295 K) no estado sólido dos materiais duplamente
dopados de [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), amplificados na região de 560 a 630 nm e
normalizados em relação aos respectivos picos de emissão mais intensos.
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Figura 4.30. Razões de intensidade ITR (Dy ou Eu) / (IDy + IEu) entre as bandas de emissão dos íons Dy3+ e
Eu3+ em diferentes concentrações de dopagem (0,0 – 5,0 mol%) dos materiais duplamente dopados de
[Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05).
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As intensidades integrais relativas dos compostos [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] indicam um
domínio das bandas de emissão oriundas das transições do íon Dy3+, levando a uma emissão
resultante de cor branca. Assim como nos outros sistemas, ambos os íons ativadores
permanecem emitindo suas cores características, de modo que a emissão resultante possa ser
sintonizada pela variação das razões molares desses íons, como ilustrado nas fotografias da
Figura 4.31. O ajuste de cor pela concentração dos dopantes favoreceu a obtenção de materiais
com emissão de cor branca e com várias tonalidades, sendo aplicáveis com marcadores ópticos
e dispositivos moleculares conversores de luz branca de fase única.

Figura 4.31. Fotografias dos materiais [Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,050 – 0,036) sob radiação UV.
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4.4.4. Materiais duplamente dopados com íons Dy3+:Sm3+
As propriedades fotoluminescentes do sistema [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] foi investigada
por meio dos espectros de excitação e emissão dos materiais duplamente dopados com
diferentes concentrações de íons Dy3+ e Sm3+ (x: 0,00; 0,003; 0,005;…; 0,045; 0,047; 0,05). Os
espectros de excitação (Figura 4.32) foram monitorados na transição do íon Dy3+ (4F9/2 →
6

H13/2, 572 nm) ou do íon Sm3+ (transição 4G5/2 → 6H7/2, 595 nm). Quando os espectros de

excitação dos materiais são monitorados no íon Dy3+, são observadas bandas de absorção de
intensidades muito baixas oriundas das transições 6H15/2 → 4G11/2, 4I11/2, 4F9/2. Enquanto que os
espectros monitorados no íon Sm3+ exibem bandas de absorção com maior intensidade
atribuídas às transições

6

H5/2 →

6

P3/2-5/2,

4

I13/2-11/2. Este resultado sugere uma maior

sensibilização para o íon Dy3+ nesta matriz. Em todos estes compostos, as bandas largas de
absorção da matriz [Bi(HPyr)] são observadas abaixo de 400 nm com o mesmo perfil,
semelhantes aos sistemas já mostrados.
Os espectros de emissão do sistema [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.33) sob
excitação em 350 nm apresentam as bandas atribuídas às transições 4F9/2 → 6H15/2-11/2 do íon
Dy3+ e 4G5/2 → 6H5/2-11/2 do íon Sm3+. Os espectros de emissão normalizados dos materiais
[Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] amplificados na região espectral de 550 a 620 nm (Figura 4.34)
confirmam a inversão das intensidades das bandas de emissão dos dopantes em função de suas
concentrações, sendo dominadas pela banda em 572 nm (4F9/2 → 6H13/2, Dy3+), exceto para as
concentrações x: 0,005; 0,003 e 0,0 que são dominadas pela banda em 595 nm de Sm3+
(4G5/2→6H7/2). O favorecimento do aumento das bandas de emissão do íon Dy3+ em relação ao
íon Sm3+ pode ser confirmado pelas intensidades relativas [ITR/(IDy + ISm), TR: Dy ou Sm] em
função das frações molares dos íons TR3+ dopantes (Figura 4.35), no qual as áreas das bandas
de emissão do íon disprósio passa a ser maior do que as áreas das bandas de samário pela adição
de 1,5 mol% de Dy3+:3,5 mol% de Sm3+.
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Figura 4.32. Espectros de excitação (esquerda, Emi: 572 ou 595 nm – emissão mais intensa dos íons
Dy3+ ou Sm3+, respectivamente) no estado sólido dos materiais duplamente dopados de [Bi0,95DyxSm(0,05x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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Figura 4.33. Espectros de emissão (direita, Exc: 350 nm) no estado sólido dos materiais duplamente
dopados de [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05), registrados a 295 K.
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Figura 4.35. Razões de intensidades integrais relativas ITR (Dy ou Sm) / (IDy + ISm) entre as bandas de emissão
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duplamente dopados de [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,00 – 0,05).
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Os íons ativadores dos compostos de [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] emitem simultaneamente
suas cores características em todas as concentrações, permitindo sintonizar as cores de emissão
pela variação de suas razões molares (Figura 4.36). Este ajuste de cor pela concentração dos
dopantes possibilitou a obtenção de materiais com luminescência de cor azul-esverdeada,
branca e laranja com diferentes tonalidades, podendo ser aplicados como marcadores ópticos e
dispositivos moleculares conversores de luz.

Figura 4.36. Fotografias dos materiais [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)] (x: 0,05 – 0,00) sob radiação UV.
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4.5. Diagrama de transferência de energia dos materiais
O tempo de vida de decaimento dos estados excitados dos materiais luminescentes (𝑖 ) é
definido como o tempo médio para a diminuição da população inicial do nível emissor a partir
de uma transição espontânea de um nível inicial excitado Ei, com população 𝑁𝑖 , para um nível
final de menor energia Ef. A variação de 𝑁𝑖 (𝑑𝑁𝑖 ) em um intervalo de tempo 𝑑𝑡 pode ser
expressa pela equação 4.6, na qual 𝐴𝑡𝑜𝑡 representa a taxa de decaimento total de emissão do
material [63].
𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑡

= −𝐴𝑡𝑜𝑡

(4.6)

Integrando a equação 4.6 para o intervalo de tempo de 0 a t é possível obter a expressão
4.7 que considera o valor de 𝑁𝑖 no instante inicial (𝑡 = 0) e 𝑁𝑖 no instante final 𝑡. O valor de
𝐴𝑡𝑜𝑡 equivale ao inverso de 𝑖 , de modo que este corresponda ao tempo necessário para diminuir
o valor de 𝑁𝑖 (0) para 1⁄𝑒 .
𝑁𝑖 (𝑡) = 𝑁𝑖 (0)𝑒 −𝐴𝑡𝑜𝑡𝑡

(4.7)

Assumindo que a densidade populacional 𝑁𝑖 é proporcional à intensidade de emissão (𝐼𝑖 ),
pode-se obter a equação 4.8 que fornece os valores de 𝑖 experimentalmente, por meio do ajuste
exponencial das curvas de decaimento de emissão dos materiais [64].
𝐼𝑖 (𝑡) = 𝐼𝑖 (0)𝑒

−

𝑡
𝑖

(4.8)

As curvas de decaimento dos níveis emissores dos íons TR3+ (Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+)
nos materiais mono dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] (Figura 4.37) e duplamente dopados
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (Figura 4.38) preparados em maior escala (reatores de 20 mL)
foram registradas a 295 K, com exc.: 325 nm e monitorando a banda de emissão atribuída às
transições dos íons TR3+: 5D0  7F2 (Eu3+: 614 nm), 5D4  7F5 (Tb3+: 544 nm), 4F9/2  6H13/2
(Dy3+: 572 nm), 4G5/2  6H7/2 (Sm3+: 597 nm). Estas curvas de decaimento de luminescência
foram plotadas por meio da determinação das intensidades de emissão de cada íon dopante
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variando o tempo de atraso de detecção em ms. Além disso, para todos os materiais investigados
foi possível ajustar as curvas de decaimento a funções exponenciais de primeira ordem, o que
sugere a emissão de um estado excitado pertencente a um íon TR3+ em um único sítio de
simetria.
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Figura 4.37. Ajuste monoexponencial das curvas de decaimento a 295 K dos materiais mono dopados
com íons Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+, [Bi0,95TR0,05(HPyr)], indicando Emi e os valores de .

O ajuste monoexponencial da curva de decaimento do nível emissor 5D0 do íon Eu3+
determinado para o material mono dopado [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] (Figura 4.37, linha vermelha)
forneceu um valor de tempo de vida de 1,170 ms, que é consideravelmente alto quando
comparado com compostos de coordenação com o íon Eu3+ [20]. Isso se deve ao caráter anidro
da matriz [Bi(HPyr)] que reduz a supressão da luminescência e a despopulação do estado
excitado por vias de decaimento não radiativos, como já discutido no item 4.3.1. Vale ressaltar
que a maioria dos complexos de Eu3+ possui tempos de vida menores que um devido à presença
de moléculas de água na primeira esfera de coordenação.
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Figura 4.38. Ajuste monoexponencial das curvas de decaimento a 295 K dos sistemas duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)], monitorando a emissão
máxima de cada íon dopante (Tb3+: 544 nm, Eu3+: 614 nm, Dy3+: 572 nm e Sm3+: 597 nm).
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O ajuste monoexponencial da curva de decaimento do nível emissor 5D4 do íon Tb3+ no
material mono dopado [Bi0,95Tb0,05(HPyr)] (Figura 4.37, linha verde) apresentou valor de tempo
de vida de 1,310 ms, maior em comparação aquele obtido para o íon Eu3+ no material
[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]. Esta diferença nos valores do tempo de vida pode ser justificada pelo maior
gap de energia ΔE (5D4 - 7F0) de 14700 cm-1 do íon Tb3+ em relação ao ΔE (5D0 - 7F6)
de 12100 cm-1 do íon Eu3+, uma vez que o tempo de decaimento do estado excitado é
inversamente proporcional ao ΔE entre o nível emissor e fundamental do íon metálico.
As curvas de decaimento dos níveis emissores 4F9/2 e 4G5/2 dos íons Dy3+ e Sm3+,
respectivamente, nos materiais [Bi0,95Dy0,05(HPyr)] (Figura 4.37, linha azul) e
[Bi0,95Sm0,05(HPyr)] (Figura 4.37, linha laranja) apresentaram valores próximos de tempo de
vida da ordem de 0,100 e 0,110 ms, que tem uma ordem de magnitude menor em comparação
aos tempos de vida dos íons Tb3+ e Eu3+. Estes valores concordam com os menores gaps de
energia ΔE (4F9/2 - 6F1/2) de 7220 cm-1 do íon Dy3+ e ΔE (4G5/2 - 6H11/2) 7230 cm-1 do
íon Sm3+, que leva a uma despopulação mais rápida destes níveis emissores.
Os

quatros

compostos

duplamente

dopados

[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)],

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)], [Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)] e [Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)] preparados
em maior quantidade por meio do método hidrotérmico convencional (reatores de 20 mL) foram
escolhidos como representativos para os sistemas duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05x)(HPyr)].

Nesta parte foi investigado o comportamento da variação dos tempos de vida de

um íon dopante na presença de um segundo íon ativador, sendo comparados com os dos
respectivos materiais mono dopados. Para cada composto duplamente dopado foram
registradas duas curvas de decaimento, sendo uma para cada íon TR3+ dopante de
interesse (Figura 4.38).
Na Tabela 4.3 o tempo de vida do nível emissor 5D4 do íon Tb3+ no material duplamente
dopado [Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)] equivale a 1,285 ms, sofrendo uma pequena redução em
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comparação ao valor de 1,310 ms obtido para o material mono dopado [Bi0,95Tb0,05(HPyr)].
Quando se leva em consideração o íon Eu3+, o valor de tempo de vida do nível emissor 5D0
corresponde a 1,181 ms, um pouco maior em relação aquele obtido para o material mono
dopado [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] (Eu: 1,167 ms).

Tabela 4.3. Valores dos tempos de vida dos sistemas mono dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] e duplamente
dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] obtidos por um ajuste de primeira ordem das curvas de decaimento
dos estados excitados dos íons Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+.

Materiais

Eu / ms

[Bi0,95Eu0,05(HPyr)]

Tb / ms

Sm / ms

1,167

[Bi0,95Tb0,05(HPyr)]

1,310

[Bi0,95Sm0,05(HPyr)]

0,110

[Bi0,95Dy0,05(HPyr)]
[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)]

0,102
1,181

[Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)]
[Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)]

Dy / ms

1,285
1,135

0,113

1,038

0,102
0,110

0,102

A pequena variação dos tempos de vida dos íons Tb3+ e Eu3+ no composto
[Bi0,95Tb0,04Eu0,01(HPyr)] comparado aos respectivos materiais mono dopados sugere um
processo de transferência de energia Tb3+  Eu3+ muito pouco significativo como discutido no
item 4.4.1. Este mesmo comportamento espectroscópico também é observado para o valores
dos tempos de vida dos íons Tb3+ e Sm3+ no material [Bi0,95Tb0,01Sm0,04(HPyr)] em relação aos
compostos mono dopados, uma vez que Tb diminui de 1,310 para 1,135 ms, enquanto Sm
aumenta de 0,110 para 0,113 ms, sugerindo a pequena influência da transferência de energia
entre os íons Tb3+  Sm3+ (Tabela 4.3).
Entretanto, é preciso levar em conta que os valores dos tempos de vida dos estados
excitados também podem ser afetados pela concentração dos dopantes, em razão da supressão
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de luminescência por concentração (quenching concentration) ou da migração de energia entre
íons próximos, as quais podem alterar a população e despopulação dos níveis emissores [65].
A migração de energia entre os estados excitados dos íons Eu3+, favorecida pelo aumento da
concentração deste íon de modo a manter o nível emissor 5D0 populado por mais tempo, pode
justificar a pequena variação nos valores dos tempos de vida do íon Eu3+ de 1,038 ms no
composto [Bi0,95Dy0,044Eu0,006(HPyr)] para 1,167 ms no [Bi0,95Eu0,05(HPyr)], enquanto que Dy
(0,101 ms) permanece constante (Tabela 4.3).
Por outro lado, os valores dos tempos de vida dos íons Dy3+ (0,110 ms) e Sm3+ (0,102
ms) no material [Bi0,95Dy0,02Sm0,03(HPyr)] não variaram em relação aos compostos
[Bi0,95Dy0,05(HPyr)] e [Bi0,95Sm0,05(HPyr)]. Este resultado indica que neste sistema a diferença
de concentração entre os materiais não influenciou o tempo de vida dos estados excitados e não
ocorre transferência de energia entre os íons dopantes.
Em geral, os resultados obtidos indicam que os valores dos tempos de vida dos estados
excitados dos íons TR3+ para os materiais duplamente dopados não são muito diferentes em
comparação aos compostos mono dopados. Isto indica que a transferência de energia entre os
dois diferentes íons ativadores é ineficiente (Tabela 4.3), ressaltando que a dopagem dos íons
TR3+ na matriz favorece o afastamento dos íons ativadores, minimizando as perdas de energia
e facilitando a sintonização de cores pela concentração de dopantes. Vale destacar que a
emissão dos materiais nestes sistemas são governadas pela sensibilização individual de cada
íon emissor pelos estados excitados da matriz [Bi(HPyr)] (Figura 4.39).
A determinação da energia dos estados excitados do singleto S1, do tripleto T1 do ligante
HPyr3- e da transferência de elétrons intervalente reversível (IVCT) dos clusters de Bi3+ permite
posicioná-los em relação aos níveis de energia dos íons Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+, de modo a
construir o diagrama parcial esquemático dos níveis de energia para os sistemas de [Bi(HPyr)]
dopados com íons TR3+ (Figura 4.39). Como apresentado no item 4.2, os estados T1 e de IVCT
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(2P1/2 - Bi2+) foram estimados experimentalmente por meio da posição dos baricentros das
bandas de fosforescência do ligante HPyr3- (T1→S0) e de transferência de elétrons reversível
dos clusters de Bi3+ [2S1/2 (Bi4+)/2P1/2 (Bi2+)→1S0 (Bi3+)/1S0 (Bi3+)], fornecendo os valores de
20660 e 18200 cm-1, respectivamente. Enquanto o estado S1 foi determinado pela borda das
bandas de absorção e excitação da matriz [Bi(HPyr)], fornecendo um valor de 25640 cm-1.

Figura 4.39. Diagrama parcial esquemático dos níveis de energia dos materiais de [Bi(HPyr)]
dopados com íons Sm 3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+, apresentando as transições envolvidas nos processos
de transferência e retrotransferência de energia dos estados S 1 (HPyr3-), T1 (HPyr3-) e IVCT
(clusters de Bi3+) (setas pontilhadas na cor azul, verde e preto, respectivamente), decaimentos
não radiativos (setas pontilhadas amarelas), bem como os decaimentos radiativos dos íons TR 3+
dopantes (setas coloridas sólidas)

Portanto, o diagrama parcial de energia esquemático mostrado na Figura 4.39 indica que
o primeiro estado excitado S1 do ligante HPyr3- (Figura 4.39, retângulo azul) pode popular os
estados excitados de mais alta energia dos íons TR3+, próximos a 25600 cm-1, decaindo não
radiativamente aos níveis emissores.
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Entretanto, o processo de sensibilização mais favorável para os íons TR3+ está associado
ao primeiro estado excitado T1 do ligante HPyr3- (Figura 4.39, retângulo verde), que é populado
pelo cruzamento intersistema a partir do estado S1 (Figura 4.39, seta pontilhada amarela),
devido a sua energia em 20660 cm-1 estar mais próxima aos níveis emissores dos íons TR3+,
em especial dos níveis 5D4 (20500 cm-1) e 4F9/2 (21060 cm-1) dos íons Tb3+ e Dy3+,
respectivamente.
O estado IVCT dos clusters de Bi3+ (Figura 4.39, retângulo preto) está sobreposto ao
estado T1 do HPyr3- possibilitando a transferência de energia entre si, bem como o decaimento
não radiativo populando este estado IVCT emissor de mais baixa energia. Vale mencionar que
o estado S1 também pode ter influência na população deste estado IVCT, transferindo energia
do mesmo modo que para o estado T1 (Figura 4.39, seta pontilhada amarela). O estado IVCT
pode também atuar na sensibilização dos íons TR3+, porém, assim como os estados T1 e S1,
pode agir como um supressor da luminescência dos dopantes por meio da retro-transferência
de energia (Figura 4.39, setas pontilhadas coloridas em direção aos estados excitados da matriz).
Isto ocorre nos casos em que estes estados se encontram abaixo, muito próximo ou em
ressonância com os níveis emissores dos íons TR3+.
A sensibilização do íon Eu3+ incorporado no [Bi(HPyr)] é dominada via transferência de
energia T1 (20660 cm-1) → 5D1 (19030 cm-1) → 5D0 (17294 cm-1) [66]–[68]. Além do mais o
estado IVCT (18200 cm-1) também possui grande influência neste processo, principalmente
populando o nível 5D0.
De modo geral, a sensibilização dos íons TR3+ nestes sistemas dopados se mostrou muito
eficiente como apresentado nos espectros de emissão ao longo deste capítulo, uma vez que as
bandas largas de fluorescência, fosforescência e IVCT da matriz [Bi(HPyr)] (Figura 4.7) não
são observadas devido aos processos de transferência de energia que populam os níveis
emissores dos íons dopantes. Somente no caso do sistema dopado com íons Sm3+ a
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sensibilização foi menos eficiente e o processo de retrotransferência foi observado, sugerido
pela presença da banda larga em 525 nm (IVCT), porém com intensidade mais baixa em
comparação com as bandas atribuídas às transições do íon Sm3+ (Figura 4.16).

4.6. Coordenadas de cores (x, y) e temperatura de cor correlata (CCT)
As cores de emissão na região visível do espectro eletromagnético são reproduzidas por
meio da combinação de três componentes monocromáticas (azul, verde e vermelho)
representadas por um colorímetro padrão como o adotado pela comissão Internacional de
l’Eclairage (CIE). Isto possibilita caracterizar e avaliar a cor resultante emitida pelos materiais
através de um diagrama tridimensional contendo os vetores cartesianos 𝑥(), 𝑦() e 𝑧(). Estes
vetores são obtidos a partir da simulação da resposta fotônica do olho humano às cores vermelha
𝑥(), verde 𝑦() e azul 𝑧() (Figura 4.40) [69].

Figura 4.40 Curvas das cores padrões CIE para x(), y() e z().
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Os vetores 𝑥(), 𝑦() e 𝑧() são definidos por meio das relações 4.9, onde 𝑋, 𝑌 e 𝑍 são
calculados por meio das integrais dos espectros de emissão em toda região visível (equações
4.10, onde () corresponde à curva de emissão) [70], [71].
𝑥=

𝑋
𝑋+𝑌+𝑍

;=

𝑌
𝑋+𝑌+𝑍

;𝑧=

𝑍
𝑋+𝑌+𝑍

𝑋 = ∫ 𝑑()𝑥̅ () ; 𝑌 = ∫ 𝑑()𝑦̅() ; 𝑍 = ∫ 𝑑()𝑧̅()

(4.9)
(4.10)

Normalmente, apenas os valores de 𝑥 e 𝑦 são utilizados para caracterizar a cor de emissão
dos materiais já que o valor de 𝑧 é determinado a partir dos outros, uma vez que a soma desses
valores equivale a um. Portanto, o mapa de cor pode ser expresso como uma projeção
bidimensional no plano xy, definido como diagrama de cromaticidade padrão CIE, que
representa todas as cores do espectro visível, sendo que a maior pureza de emissão se localiza
nos vértices desse diagrama.
As coordenadas de cores (x, y) dos materiais [Bi(HPyr)], [Bi0,95TR0,05(HPyr)] (TR: Sm3+,
Eu3+, Tb3+ e Dy3+) e [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ ou Dy3+; TR”: Sm3+ ou Eu3+)
foram determinadas por meio dos seus espectros de emissão utilizando o programa
computacional SpectraLux 2.0 [72].
O espectro de emissão da matriz [Bi(HPyr)] obtido sob excitação com lâmpada contínua
(Figura 4.7, linha vermelha) forneceu os valores das coordenadas de cores x: 0,251 e y: 0,391
correspondentes a uma emissão resultante entre a cor azul e verde, se localizando praticamente
no centro do diagrama de cromaticidade CIE (Figura 4.41). Este resultando concorda com a
composição da cor azul de emissão da banda de fluorescência (x: 0,186 e y: 0,083) e da cor
verde gerada pelo processo de IVCT (x: 0,321 e y: 0,603).
Na Tabela 4.4 são apresentados os valores das coordenadas de cores (x, y) determinadas
para os compostos do sistema [Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)] por meio dos espectros de emissão
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mostrados na Figura 4.18, bem como para o sistema [Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)], a partir dos
espectros da Figura 4.23.

520
0,8

540
x: 0,321
y: 0,603

0,6
500

y

Fluorescência
IVCT
Emissão resultante

560
580

x: 0,251
y: 0,391

0,4

0,2
480
0,0
0,0

600
620

x: 0,186
y: 0,083

460
0,1 0,2

0,3

0,4

x

0,5

0,6

0,7

0,8

Figura 4.41. Coordenadas de cores (x, y) e diagrama de cromaticidade CIE apresentando a cor de

emissão da fluorescência, da IVCT e a cor resultante sob luz contínua da matriz [Bi(HPyr)].

Além da determinação das coordenadas de cores (𝑥, 𝑦) para os materiais luminescentes
dopados com íon Dy3+, também foram obtidos os valores da temperatura de cor correlata (CCT)
que se baseia em um método gráfico que correlaciona a cor de emissores brancos com a cor
assumida para um emissor de corpo negro. O valor de CCT pode ser obtido por meio de uma
função polinomial de terceira ordem fornecida por McCamy (equação 4.11) [73], requerendo
apenas as coordenadas de cores (𝑥, 𝑦) dos compostos emissores brancos, uma vez que 𝑛
corresponde a (𝑥 − 𝑥𝑒 )⁄(𝑦 − 𝑦𝑒 ), sendo 𝑥𝑒 e 𝑦𝑒 os pontos do epicentro de convergência no
diagrama de cromaticidade, com valores de 0,332 e 0,186, respectivamente.
𝐶𝐶𝑇 = − 437𝑛3 + 3601𝑛2 − 6861𝑛 + 5514

(4.11)
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Os valores de CCT fornecidos por esta equação 4.11 apresentam desvios pouco
significativos e são muito úteis para o desenvolvimento e comparação das características de
iluminadores brancos [60], [74].
Tabela 4.4. Coordenadas de cores (x, y) dos sistemas [Bi0,95TbxTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR”: Sm3+ ou Eu3+).

x:
0,050

[Bi0,95TbxEu(0,05-x)(HPyr)]
Coordenadas de cor
x
y
0,249
0,579

[Bi0,95TbxSm(0,05-x)(HPyr)]
Coordenadas de cor
x:
x
y
0,050
0,246
0,578

0,047

0,341

0,524

0,047

0,267

0,568

0,045

0,371

0,507

0,045

0,263

0,570

0,042

0,430

0,473

0,040

0,302

0,552

0,040

0,447

0,460

0,035

0,326

0,539

0,037

0,475

0,446

0,030

0,345

0,529

0,035

0,471

0,447

0,025

0,375

0,512

0,032

0,518

0,420

0,020

0,397

0,503

0,027

0,555

0,399

0,015

0,419

0,478

0,022

0,574

0,387

0,010

0,456

0,459

0,020

0,567

0,391

0,005

0,486

0,451

0,017

0,605

0,369

0,000

0,542

0,418

0,010

0,617

0,361

0,007

0,633

0,353

0,005

0,632

0,348

0,003

0,613

0,339

0,000

0,649

0,340

Desta forma, a partir dos espectros de emissão mostrados nas Figuras 4.28 e 4.33 (direita)
foram determinados os valores das coordenadas de cores (x, y) dos compostos dos sistemas
[Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)] e [Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)], respectivamente, que permitiram
calcular por meio da equação 4.11 os valores de CCT mostrados na Tabela 4.5.
Os valores das coordenadas de cores (𝑥, 𝑦) determinados para os sistemas
[Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ ou Dy3+; TR”: Sm3+ ou Eu3+) (Tabelas 4.4 e 4.5)
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permitiram construir os diagramas de cromaticidade CIE apresentados na Figura 4.42, que
confirmam o caráter multicolor da luminescência sintonizável destes sistemas na região visível
em função da variação da concentração de dopagem dos dois íons TR3+, como já ilustrado nas
fotografias dos compostos sob radiação UV (Figuras 4.21, 4.26, 4.31 e 4.36).

Tabela 4.5. Coordenadas de cores (x, y) e temperaturas de cor correlata (CCT) dos sistemas
[Bi0,95DyxTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR”: Sm3+ ou Eu3+).

[Bi0,95DyxEu(0,05-x)(HPyr)]
x:

Coordenadas de cores

[Bi0,95DyxSm(0,05-x)(HPyr)]

CCT / K

x:

x

y

0,0500

0,291

0,351

7456

0,0495

0,299

0,350

0,0490

0,304

0,0485

Coordenadas de cores

CCT / K

x

y

0,050

0,291

0,351

7456

7066

0,047

0,30

0,353

6940

0,348

6834

0,045

0,306

0,356

6661

0,310

0,348

6524

0,042

0,312

0,357

6363

0,0480

0,315

0,348

6291

0,040

0,318

0,360

6075

0,0475

0,318

0,347

6153

0,035

0,327

0,361

5731

0,0470

0,328

0,348

5674

0,030

0,346

0,346

4929

0,0465

0,324

0,346

5883

0,025

0,376

0,376

4120

0,0460

0,328

0,348

5669

0,020

0,376

0,375

4113

0,0455

0,331

0,349

5547

0,015

0,398

0,379

3579

0,0450

0,338

0,348

5263

0,010

0,422

0,385

3110

0,0445

0,340

0,344

5174

0,005

0,468

0,398

2484

0,0440

0,350

0,348

4801

0,003

0,458

0,398

2625

0,0435

0,350

0,351

4812

0,000

0,542

0,418

1929

0,0430

0,359

0,346

4453

0,0420

0,384

0,347

3653

0,0410

0,399

0,346

3239

0,0400

0,402

0,347

3193

0,0390

0,414

0,346

2892

0,0380

0,426

0,347

2647

0,0360

0,433

0,346

2518
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Vale ressaltar que a sintonização gradual das cores de emissão para os sistemas ocorre
com a ausência de transferências de energia entre os íons dopantes (TR’ → TR”). Os valores
de CCT obtidos para os materiais dopados com íons Dy3+ (Tabela 4.5) indicaram emissão de
cores brancas com tonalidades variadas que englobam uma grande faixa de temperatura de 7456
até 1929 K, evidenciando a possível aplicação destes compostos para o desenvolvimento de
dispositivos emissores de luz branca de fase única com diversas tonalidades.
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3+

0,6
500

y

560

Tb

580
600

3+

0,4
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620
3+

Eu
0,2
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0,0
0,0

460
0,1 0,2

0,3

0,4

x
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0,8
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Figura 4.42. Diagramas de cromaticidade CIE apresentando a sintonização de cores de emissão dos
sistemas [Bi0,95TR’xEu(0,05-x)(HPyr)] (em cima) e [Bi0,95TR’xSm(0,05-x)(HPyr)] (em baixo), sendo TR’:
Tb3+ ou Dy3+.
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De modo geral, todos os materiais luminescentes preparados apresentaram considerável
intensidade e variadas cores de emissão, tornando-os promissores para o estudo e produção de
marcadores ópticos e dispositivos moleculares conversores de luz (Figura 4.43).

Figura 4.43. Resumo das propriedades de sintonização de cores de emissão dos sistemas duplamente
dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ e Dy3+; TR”: Sm3+ e Eu3+), sendo x: 0,00 - 0,05, além
das fotografias dos compostos sob Exc.: 360 nm.
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5.1. Conclusão
A matriz [Bi(HPyr)] (rede de coordenação) mono e duplamente dopada in-situ com íons
TR3+: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+ foi preparada com sucesso pelo método hidrotérmico de “alto
rendimento” com aquecimento resistivo, fornecendo uma série de materiais com menor
consumo de energia e reagentes precursores.
Os dados de análise elementar indicaram a razão molar metal:ligante (M:L) de 1:1 entre
o íon Bi3+ e o ligante HPyr3-, corroborando os dados de análise térmica que confirmou o caráter
anidro e a estequiometria dos materiais. Além disso, os perfis das curvas de TG dos compostos
indicaram a manutenção da estabilidade térmica mesmo após a dopagem.
Os espectros de absorção na região do infravermelho indicaram que os materiais mono e
duplamente dopados possuem frequências de vibração idênticas à matriz [Bi(HPyr)]. A banda
atribuída à frequência C=O do grupo COOH (1660 cm-1), confirmou a desprotonação
incompleta dos grupos ácidos do ligante precursor H4Pyr na formação dos materiais. Os valores
de Δ (asCOO- - sCOO-) em relação ao padrão Na4Pyr indicaram a coordenação preferencial
dos grupos COO- pelo modo quelato (puro e ponte-quelato).
O refinamento de Le Bail dos difratogramas de raios X de alta resolução dos materiais
indicou boa convergência entre os dados experimentais e teóricos, bem como mostrou valores
próximos para os parâmetros da célula unitária dos sistemas dopados em comparação à matriz.
Este resultado indicou que a dopagem in-situ não ocasionou segregação de fases e que a
substituição dos íons Bi3+ pelos íons TR3+ é eficiente. A técnica de DRX de “alto rendimento”
pelo método do pó confirmou a cristalinidade e pureza de fase das séries de amostras dos
sistemas duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ ou Dy3+; TR”: Sm3+ ou
Eu3+).
As imagens de MEV dos materiais indicaram morfologia de prisma com grande
distribuição de tamanho das partículas, enquanto os dados de EDX indicaram uma proporção
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coerente entre os íons dopantes, apesar dos valores superestimados para as composições
atômicas.
Os espectros de reflectância difusa da matriz [Bi(HPyr)] e dos materiais dopados
[Bi0,95TR0,05(HPyr)] exibiram a sobreposição de bandas largas de absorção na região UV (220
- 400 nm) atribuídas as transições S0 → Sn do ligante HPyr3-, a transição 1S0 → 3P1 do íon
isolado e IVCT dos clusters de Bi3+ [Bi3+(1S0)/Bi3+(1S0)  Bi2+(2P1/2)/Bi4+(2S1/2)]. As bandas
de absorção finas e pouco intensas na região visível e de infravermelho, atribuídas às transições
4f-4f dos dopantes confirmam a baixa seção de choque de absorção dos íons TR3+.
O estudo fotoluminescente da matriz [Bi(HPyr)] a 295 K mostrou duas bandas largas
centradas em 415 e 525 nm, atribuídas a fluorescência do ligante HPyr3- (S1 → S0) e
transferência de elétrons intervalente IVCT dos clusters de Bi3+ [Bi2+(2P1/2)/Bi4+(2S1/2) 
Bi3+(1S0)/Bi3+(1S0)], respectivamente. Enquanto que a emissão da matriz a 77 K apresenta uma
banda larga centrada em 445 nm, atribuída à fosforescência do ligante HPyr3- (T1 → S0).
A emissão dos materiais mono dopados [Bi0,95TR0,05(HPyr)] (TR: Sm3+, Eu3+, Tb3+ e
Dy3+) apresentam apenas as bandas finas 4f-4f dos íons dopantes, confirmando a eficiente
sensibilização [Bi(HPyr)] → TR3+, tanto do ligante HPyr3- quanto dos íons Bi3+ que possuem
papel relevante neste processo.
Os valores dos parâmetros de intensidade Ω2 e Ω4 do íon Eu3+ para o material mono
dopado [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] indicaram uma esfera de coordenação não centrossimétrica e pouco
distorcida, além de ligações químicas Eu3+-Oligante com menor caráter covalente comparado a
𝐸𝑢
outros compostos de Eu3+. O rendimento quântico intrínseco do material (𝑄𝐸𝑢
= 29%) é

superior aos polímeros de coordenação reportados na literatura, devido ao caráter anidro dos
compostos de [Bi(HPyr)] dopados com íons Eu3+ e do distanciamento desses íons ativadores.
Os materiais duplamente dopados [Bi0,95TR’xTR”(0,05-x)(HPyr)] (TR’: Tb3+ ou Dy3+; TR”:
Sm3+ ou Eu3+) com variadas concentrações de íons ativadores resultou na combinação das
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bandas finas de emissão dos íons TR3+, permitindo diferentes sintonizações das cores de
emissão. Os sistemas duplamente dopados com íons Dy3+ apresentaram emissão branca com
várias temperaturas de cor correlatas (CCT: 7456 a 2625 K).
O diagrama parcial dos níveis de energia destes sistemas dopados, permitiu sugerir os
processos de transferência de energia e a contribuição dos estados da matriz para a
sensibilização dos íons TR3+ ativadores. Os valores dos tempos de vida dos níveis emissores
dos íons TR3+ variaram pouco entre os materiais mono e duplamente dopados, indicando que a
transferência de energia TR’ → TR” é ineficiente nestes sistemas.
A dopagem da matriz [Bi(HPyr)] com íons TR3+ forneceu materiais com alta intensidade
de emissão de diversas cores. Dentre as vantagens de utilizar esta matriz, cabe destacar: i) o seu
caráter anidro; ii) similaridade de carga, raio e número de coordenação dos íons Bi3+ e TR3+;
iii) sensibilização dos íons ativadores tanto pelo ligante HPyr3-, quanto pelo íon Bi3+; iv)
possibilidade de utilizar baixas concentrações de dopagem, reduzindo o quenching de
concentração e transferências de energia entre íons TR3+; v) baixa toxicidade do íon Bi3+ e do
ligante H4Pyr; vi) menor valor de mercado do precursor de Bi3+ em comparação aos precursores
de íons TR3+, reduzindo o custo de produção dos compostos. Portanto, estes materiais
luminescentes são promissores para o estudo e desenvolvimento de dispositivos moleculares
emissores de luz com variadas cores de emissão.
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5.2. Perspectivas
 Investigar a concentração máxima de dopagem que ocasiona a supressão da
luminescência via relaxação cruzada;
 Utilizar as técnicas de HAADF-STEM e EDX-STEM para determinar a posição e a
distância exata dos íons TR3+ dopantes na estrutura cristalina da matriz [Bi(HPyr)];
 Determinar o índice de refração real do material [Bi0,95Eu0,05(HPyr)] para calcular o
rendimento quântico intrínseco do íon Eu3+;
𝐿
 Determinar o rendimento quântico absoluto dos materiais luminescentes (𝑄𝑇𝑅
);

 Utilizar modelos teóricos como o SPARKLE e cálculos semi-empíricos para calcular os
níveis de energia teóricos da matriz, os mecanismos de transferência de energia,
rendimento quântico de emissão, bem como os parâmetros de intensidade teóricos (Ω);

 Calcular o Índice de Reprodução de Cores (Color Rendering Index - CRI) para os
emissores brancos;
 Investigar a aplicação dos materiais como dispositivos emissores de luz branca (white
light-emitting devices - WLEDs) de fase única com variadas CCTs;
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