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RESUMO 

 

Este trabalho descreve a síntese de novos polímeros de coordenação utilizando o ácido 4,4’-

sulfonildibenzóico (H2SDA) e os íons lantanídeos La
3+

 e Eu
3+

. Para a formação dos polímeros 

de coordenação, o H2SDA foi combinado com o sal Ln(NO3)3.6H2O (Ln = La ou Eu) em 

DMF, utilizando a metodologia de cristalização convencional. Os cristais obtidos utilizando o 

Lantânio e Európio, LaSDA e EuSDA respectivamente, apresentaram-se na forma de bastões 

alongados, com seis faces planas, incolores e transparentes. Uma diminuição na transparência 

é observada, na direção da cor esbranquiçada, à medida que o sólido é exposto ao ar. A 

espectroscopia de infravermelho evidencia a formação de um composto de coordenação, 

possuindo ligantes com modos de coordenação do tipo ponte. A difração de raios-X de 

monocristal para o LaSDA mostra a obtenção de um polímero de coordenação 

unidimensional, com formação de um sistema bimetálico, intercontectado por átomos de 

carbono, que se arranja na conformação de Paddle-Wheel. A difração de raios-X de pó não se 

mostrou satisfatória, entretanto pôde-se indicar que os padrões do LaSDA e do LaSDA 

simulado a partir dos dados de raios-X de monocristal possuem algumas similaridades. A 

comparação do LaSDA simulado e EuSDA sugere que eles não possuem a mesma estrutura 

cristalina. A espectroscopia de fotoluminescência revela informações sobre o comportamento 

do ligante no polímero de coordenação, por intermédio do espectro do composto LaSDA. 

Informações sobre o ambiente químico do íon Eu
3+

 foi determinado para o espectro do 

composto EuSDA. Este pôde ser classificado como possuindo um sítio de simetria sem centro 

de inversão, o que restringe o seu grupo pontual para C1, Cn, Cnv e Cs ou na direção de alguma 

simetria que se aproxime destas. Além disso, o EuSDA apresentou uma ótima eficiência 

quântica de emissão de 73% o que o caracteriza como um bom fósforo. A comparação dos 

espectros de emissão para os compostos EuSDA e o EuSDA* (material após remoção do 

solvente) mostra modificações no padrão de linhas que está relacionado com a mudança de 

simetria na vizinhança do íon Eu
3+

 após a remoção do DMF. 

    

Palavras-Chave: Polímero de coordenação. Ácido 4,4-sulfonildibenzóico. Íons lantanídeos. 

Fotoluminescência.   
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ABSTRACT 

 
This work describes the synthesis of new coordination polymers using 4,4’-sulfonildibenzoic 

acid and the lanthanide íons La
3+

 and Eu
3+

. In order to form the coordination polymers, 

H2SDA was combined with the salt Ln(NO3)3.6H2O (Ln = La ou Eu) in DMF, under 

conventional, open crystallization conditions. Both LaSDA and EuSDA crystals were 

obtained as colorless, transparent and rectangular crystals. A decrease in transparency towards 

white is observed with exposure of either solid to air. Infrared spectroscopy demonstrates the 

formation of a coordination compound, with ligands coordinating through bridge-type modes. 

Single crystal X-ray diffraction for LaSDA shows that a one-dimensional coordination 

polymer was obtained, forming a bimetallic system connected through O-C-O moieties 

arranged in a paddle-wheel configuration. Powder X-ray diffraction was not satisfactory, but 

it indicated that the experimental pattern from LaSDA and the one simulated the single crystal 

data feature several similarities. Comparison between LaSDA and EuSDA suggests that they 

are not isostructural. Photoluminescence spectroscopy reveals informations on the behavior of 

the ligand in the coordination polymer by spectra of the LaSDA. Information on the chemical 

environment of Eu
3+

 was determined from the luminescence spectrum of EuSDA. It was 

inferred that it possesses a symmetry site without an inversion center, restricting its point 

group to C1, Cn, Cnv e Cs or some other symmetry similar to those.  In addition, EuSDA 

presented good quantum efficiency of emission of 73%, characterizing it as a good phosphor. 

Comparison of the emission spectra for the compounds EuSDA and EuSDA* (material after 

undergoing solvent removal) showed changes in the line pattern, which is related to the 

change in symmetry around the ion Eu
3+

 after DMF removal. 

 

Keywords: Coordination polymers. 4,4’-Sulfonildibenzoic acid. Lanthanides ions. 

Photoluminescence.  
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1. INTRODUÇÃO 

A elevação intelectual da sociedade aliada à necessidade de melhoria na qualidade de vida 

ao longo do tempo vem promovendo um forte interesse no desenvolvimento de novos 

materiais. Nos setores de transportes, habitação, saneamento e alimentos, por exemplo, 

apresentam-se com frequência certos desafios que somente uma ciência inovadora pode 

confrontar. Neste âmbito diversos grupos de pesquisa em materiais, formados em sua maioria 

por químicos, físicos e biólogos, atualmente vêm empenhando esforços para elucidação destes 

problemas de forma mais inteligente, no sentido de obterem-se materiais multifuncionais que 

possam solucionar alguns dos problemas existentes atualmente (CALLISTER; WILEY, 

2006). 

Neste cenário certas classes de materiais têm mostrado grande importância, dentre os 

quais se destacam os compostos de alta porosidade, onde podemos citar os carbonos porosos 

(ZHAI et al., 2011), as sílicas modificadas (MOREAU; WONG CHI MAN, 1998) e as 

zeólitas (CARO et al., 2000) como sendo os materiais mais bem estabelecidos ao longo dos 

anos. Em geral as suas principais aplicações estão relacionadas com a alta capacidade de 

adsorção em fase líquida e gasosa, o que os torna ótimos candidatos para atuação nas mais 

distintas áreas, como em processos catalíticos, remoção de poluentes ambientais, estocagem e 

purificação de gases, dentre outras.  

Aliado a alta porosidade também é necessário que estes materiais apresentem uma relação 

de especificidade entre os poros da matriz sólida e a molécula a qual se deseja adsorver. Por 

possuir estrutura cristalina que promove o estabelecimento de poros bem definidos, o que 

facilita a seletividade de acordo com o seu tamanho e a sua disposição química, as zeólitas por 

muitos anos foram as maiores representantes da classe de materiais inorgânicos porosos 

(ERDEM et al., 2004), (BARTHOMEUF, 1996). No entanto, ao logo das últimas três décadas 

os polímeros de coordenação mostraram-se bem mais versáteis que as outras classes de 

materiais. 

Devido à construção dos polímeros de coordenação ser proveniente da combinação de um 

ligante orgânico com um íon metálico, o número de possibilidades de formação destes 

compostos é praticamente infinito. Nestes sistemas é possível obter-se ligantes com vários 

grupos funcionais distintos em uma mesma molécula que viabilizam a existência de um 

número grande de modos de coordenação com a espécie metálica e, por conseguinte, a 

formação das mais diversas estruturas cristalinas com as propriedades herdadas do cátion 
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metálico e do ânion orgânico. Na literatura é amplamente relatado o uso de íons lantanídeos 

para formação da unidade inorgânica no sólido polimérico, principalmente devido as suas 

propriedades espectroscópicas interessantes provenientes das transições intra f-f do íon 

metálico, onde se destacam a presença de linhas de emissão finas e bem definidas (alta pureza 

de cor) e longos tempos de vida, da ordem de 10
-3

 s, o que possibilita a exploração de suas 

propriedades fotoluminescentes na composição de dispositivos emissores de luz. 

O ácido 4,4’-sulfonildicarboxílico (H2SDA) pode atuar como ligante importante na 

formação de polímeros de coordenação, devido o mesmo possuir uma alta rigidez estrutural e 

uma variedade de sítios de coordenação, o que o qualifica com uma boa unidade de repetição 

orgânica para formação de compostos uni- (1D), bi- (2D) e tridimensionais (3D). Alguns 

trabalhos recentes já descrevem a utilização do H2SDA como ligante para formação de 

polímeros de coordenação utilizando metais de transição, no entanto até o presente momento 

não há relatos do uso de íons lantanídeos em sua constituição, o que motiva o investimento de 

pesquisas no sentido de se obter novos materiais com propriedades estruturais e luminescentes 

interessantes.  

Neste trabalho é apresentado a síntese de dois compostos de coordenação, o LaSDA e 

EuSDA, obtidos por meio da técnica de cristalização, pela combinação o H2SDA e os íons 

La
3+

 e Eu
3+

 respectivamente.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Este trabalho tem como objetivo central a síntese e a caracterização de polímeros de 

coordenação a partir do uso do ácido 4,4’-sulfonildibenzóico e o Ln(NO3)36H2O (Ln = Eu e 

La) empregando a técnica de cristalização por evaporação convencional assistida por 

aquecimento brando. Além disso, realizar um estudo detalhado da espectroscopia e da 

estrutura dos compostos obtidos. 
 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Sintetizar os compostos de coordenação LaSDA e EuSDA utilizando a metodologia 

de evaporação convencional assistida por aquecimento brando e empregando a 

síntese solvotermal; 

  Determinar a estrutura dos compostos obtidos por difração de raios-X de monocrital; 

  Caracterizar os compostos obtidos pelas técnicas de espectroscopia de 

infravermelho, análise elementar e difração de raios-X de pó; 

  Estudar as propriedades fotofísicas dos compostos EuSDA e LaSDA.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO 

 A química de coordenação vem se mostrando um importante campo de pesquisas 

pela possibilidade de formação dos mais diferentes compostos com múltiplas funcionalidades, 

o que os tornam promissores para uma extensa variedade de aplicações como em materiais 

adsorventes, catálise heterogênea, dispositivos ópticos, dentre outros (MILLWARD; YAGHI, 

2005; CZAJA et al., 2009; LI et al., 2009; HORCAJADA et al., 2012; HASEGAWA; 

NAKANISHI, 2015). Os compostos de coordenação são constituídos pela combinação de um 

íon metálico conectado a uma série de ligantes orgânicos, onde estes promovem interações do 

tipo ácido-base de Lewis, no qual o ligante atua como a espécie doadora de elétrons (a base) e 

o íon metálico como a espécie receptora de elétrons (o ácido) (ATKINS et al., 2010). Quando 

estas ligações do tipo ligante-metal se repetem em 1D, 2D ou 3D ao longo do espaço podemos 

obter uma sólido estendido com propriedades oriundas das características do metal, do ligante 

e/ou pela combinação entre as duas espécies. Esta classe de estruturas, tipicamente são 

denominadas na literatura por polímeros de coordenação (PC’s), redes de coordenação ou 

Metal-Organic Frameworks (MOFs), onde durante muitos anos as mesmas foram utilizadas 

como sinônimos na descrição destes compostos.  

 Vários exemplos para estes sólidos estendidos são relatados na literatura, 

principalmente no que se refere a aplicações industriais (CZAJA et al., 2009), como em 

processos de separação, estocagem e purificação de gases (LI et al., 2009), (MILLWARD; 

YAGHI, 2005). Além disso, eles também são citados na produção de biomateriais utilizados 

para tratamentos e diagnósticos (HORCAJADA et al., 2012), (FOUCAULT-COLLET et al., 

2013), e na formação de dispositivos ópticos capazes de gerar emissão de luz branca (CUI et 

al., 2014). Com relação a esta última, o nosso grupo de pesquisa vem empenhando esforços 

para o desenvolvimento destes tipos de materiais fotônicos com alto desempenho. Como o 

trabalho desenvolvido por da Luz e colaboradores (da LUZ, et al., 2014) que relata uma 

síntese racional do polímero de coordenação heteroestruturado [Ln2(Mell)(H2O)8], utilizando 

o método de epitaxia em fase líquida, onde suas camadas são cristalizadas em regiões bem 

definidas do sólido, resultando na produção de um material com emissão de luz sintonizável 

(azul, verde, vermelho e branca) decorrente da transferência de energia entre os íons 

lantanídeos. 
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3.1.1. UMA VISÃO GERAL SOBRE OS POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO  

 O primeiro registro de polímeros de coordenação foi apresentado por Hoskins e 

Robson em 1989 (HOSKINS; ROBSON, 1989), onde os autores tratam da síntese e da análise 

estrutural do material obtido a partir do CuCN e o 4,4’,4’’,4’’’-tetrabromotetrafenilmetano 

produzido em sistema de refluxo, formando o que eles denominaram na época de “uma nova 

classe de materiais sólidos poliméricos”. A estrutura do polímero possui fórmula molecular 

{(Cu[C(C6H4CN4)]}n
n+

 que descreve um arranjo infinito, similar ao diamante, com carga 

líquida positiva e com íons BF4
-
 ocupando espaço intersticiais como representado na Figura 1.  

 

 

Figura 1: Ilustração do primeiro relato de um polímero de coordenação obtido por Robson em 1988 (adaptado 

de HOSKINS; ROBSON, 1989).  

 

 

 

 Atualmente o termo MOF é o mais utilizado para referir-se a um número muito 

extenso destes PC’s. Esta nomenclatura começou a ser difundida por Yaghi e colaboradores 
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em 1995 (YAGHI; LI, 1995) para designar estruturas de coordenação tridimensionais com 

poros. Tendo em vista o grande interesse nesta classe de compostos, juntamente com a 

evolução das pesquisas na área e a diversidade dos métodos de síntese disponíveis, atualmente 

é possível adquiri-las com certa facilidade e, em alguns casos até em escala industrial.  

 Com tantas formas distintas para se referir a estes compostos de coordenação, certas 

dificuldades começaram a ser apresentadas no que se refere a clareza da definição desta classe 

de compostos por parte da comunidade científica. Na tentativa de solucionar isto, em 2013 a 

IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) decidiu apresentar algumas 

sugestões para a padronização da nomenclatura destes compostos (BATTEN et al., 2013). 

Primeiramente é importante retomar o pensamento de que a engenharia dos PC’s se baseia em 

blocos de construção orgânicos (ligantes) e inorgânicos (metais) autoorganizáveis, em que a 

extensão do polímero se dá pela forma de interação entre os componentes do sólido cristalino. 

A Figura 2 mostra um esquema para formação de redes 1D, 2D e 3D construídas pela 

interconexão dos blocos de construção orgânicos e inorgânicos (JANIAK; VIETH, 2010). 

 

Figura 2: Esquema para a formação de polímeros de coordenação uni-, bi- e tridimensionais.  
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 De forma geral a recomendação admite os polímeros e redes de coordenação como 

denominações válidas para os compostos uni-, bi- e tridimensionais, mas é preferível a 

utilização do termo polímero de coordenação para estes casos, e é esta definição que será 

adotada no presente trabalho. Além disso, fica estabelecido que apenas as redes 3D com poros 

em potencial devem ser chamadas de MOFs. Na Figura 3 é apresentado um diagrama 

hierárquico acerca da recomendação proposta pela IUPAC. 

 

 
Figura 3: Diagrama ilustrativo acerca das normas propostas pela IUPAC. 

 

 

3.2. SÍNTESE DE POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO 

 A busca pela mudança e aprimoramento na forma de obtenção de novos materiais 

vem recrutando esforços para desenvolvimento de rotas para síntese de PC’s mais favoráveis, 

os quais possibilitem a formação de novas estruturas com tamanhos e/ou morfologias 

variadas, com atribuição da redução no tempo de síntese para sua produção e com menor 

preço agregado, o que certamente favorecerá a sua aplicação em larga escala. Nos últimos 20 

anos as metodologias de síntese que vem sendo utilizadas com maior frequência são os 

métodos por eletroquímica, mecanoquímico, ultrassom, aquecimento convencional, síntese à 

temperatura ambiente e os métodos solvo- e hidrotermal (STOCK; BISWAS, 2012). Mesmo 

tendo conhecimento da variedade de metodologias disponíveis para formação destes 

compostos, é importante primeiramente entender os processos de nucleação envolvidos na 

formação do cristal para que se tome conhecimento dos parâmetros importantes no processo 

de cristalização, e por fim seja selecionada a rota de síntese mais favorável para o alcance da 

propriedade desejada. 
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3.2.1. TEORIA CLÁSSICA DA NUCLEAÇÃO 

 A nucleação pode ser entendida como o processo inicial para formação de um cristal, 

onde a sua ocorrência se dá na fase líquida ou na forma de vapor, na qual uma fração de íons, 

átomos ou moléculas são arranjadas (núcleos) para início da etapa de crescimento e formação 

do sólido cristalino (CALLISTER; WILEY, 2006). Esta nucleação pode ocorrer de forma 

homogênea, em uma solução saturada, ou heterogênea, nas paredes do aparato de 

cristalização, ou ainda suportada por partículas micro ou mesoporosas que não interagem com 

a solução. Em um sistema homogêneo o crescimento dos núcleos favorece a formação de 

cristais isométricos. No entanto, em sistemas heterogêneos a nucleação acontece em uma 

direção preferencial, que geralmente é induzida pela interação entre o substrato e o cristal 

(Figura 4) (LACMANN et al., 1999). Mesmo sabendo que as condições para que a nucleação 

homogênea ocorra sejam mais difíceis de se obterem do que as condições envolvidas em um 

sistema heterogêneo, os seus princípios são bem mais simples de serem abordados, o que é o 

suficiente para o entendimento global do processo. 

 

Figura 4: Representação para os sistemas de cristalização homogêneo e heterogêneo (adaptado de LACMANN 

et al., 1999) 

 

 

 A teoria clássica da nucleação se baseia no estudo do mecanismo de cristalização em 

sistemas homogêneos, e neste sentido é importante saber que este mecanismo é um processo 

completo, como mostrado nas etapas abaixo (ERDEMIR et al., 2009): 

 

Primeira Etapa: Formação da solução supersaturada e aparecimento espontâneo 

de uma nova fase, ocorrendo apenas quando o sistema encontra-se em uma 

situação de não equilíbrio; 
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Segunda Etapa: As moléculas dissolvidas na solução começam a se agregar 

(processo de aglomeração), o que eventualmente pode induzir a formação de 

núcleos que devem atuar como centros de nucleação; 

 

Terceira Etapa: O crescimento é governado pela difusão entre as partículas, 

formando as chamadas unidades de crescimento na superfície dos núcleos e 

viabilizando a incorporação na estrutura da rede cristalina. 

 

 No processo de nucleação os núcleos são governados pelas fases 

termodinamicamente mais estáveis circundados pelos seus vizinhos, entidades menos 

estáveis, separadas por uma interface muito fina (YI; RUTLEDGE, 2012). A explicação 

termodinâmica do processo é dada por meio de sua energia livre relacionada com a formação 

dos aglomerados (ΔG), que é expressa pela soma das contribuições da energia livre necessária 

para mudança de fase (ΔGv) e da energia livre de formação na superfície (ΔGS); este 

comportamento é mostrado graficamente na Figura 5. Como a fase sólida é mais estável que a 

fase líquida, o ΔGv contribui negativamente para o processo e consequentemente promove 

uma diminuição da energia livre de Gibbs de aglomeração. Na medida em que a área do 

aglomerado é elevada, observa-se que o ΔGS sofre aumento ao mesmo passo em que as 

interações de interface sólido-líquido aumentam. Neste intermédio o aglomerado encontra um 

tamanho crítico (rc), onde sua energia livre total (ΔG) possui um valor máximo, e a partir 

desta região a energia livre total sofre drástica redução, o que age no favorecimento do 

crescimento dos núcleos (ERDEMIR et al., 2009).   
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Figura 5: Gráfico da energia livre em um processo de nucleação (adaptado de  (ERDEMIR et al., 2009). 

 

 

3.2.2. CRISTALIZAÇÃO POR EVAPORAÇÃO CONVENCIONAL E MÉTODO 

SOLVOTERMAL 

A síntese de polímeros de coordenação por rotas de cristalizações convencionais é 

bastante conhecida na engenharia de cristais. Neste método a solução é preparada e 

armazenada em repouso, onde a nucleação e o crescimento dos cristais ocorrerão lentamente a 

medida em que a evaporação do solvente e combinações interatômicas acontecem, formando 

as novas ligações químicas. A cristalização utilizando o método convencional é muito 

interessante, uma vez que, promove um crescimento lento, e tipicamente favorece a formação 

de monocristais com tamanhos razoáveis e morfologias regulares. No entanto, alguns dos 

modos de coordenação dos PC’s somente são acessíveis com a introdução de energia 

adicional ao sistema. Por este motivo, outros caminhos têm sido desenvolvidos, como é o caso 

dos métodos solvo/hidrotermais. O método solvotermal envolve o aquecimento dos reagentes 

em um solvente orgânico sob condições de alta pressão e temperatura. Comumente este 

sistema é formado por um reator de teflon selado, que é revestido por uma capa metálica, 

onde a pressão dentro do reator é autogerada em função da temperatura utilizada no meio 
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reacional. Para a síntese de compostos de coordenação a faixa de temperatura usual 

compreende de 100° à 180 °C (RABENAU, 1985),  .  

 Alguns trabalhos relatam a síntese dos compostos metal-orgânicos utilizando a rota 

solvotermal com sucesso. Por exemplo, Ban e colaboradores (BAN et al., 2013) relatam a 

síntese da MOF ZIF-78 na forma de hastes hexagonais monocristalinas utilizando íons Zn
2+

 

ligados em ponte com os ácidos 2-nitroimidazolato e 5-nitrobenzimidazolato na formação de 

redes porosas com potencial utilização na captação de CO2. Também encontramos na 

literatura grandes contribuições na engenharia de cristais com poros de dimensões 

apreciáveis, como é o caso do artigo do Deng e colaboradores (DENG et al., 2012). Neste 

trabalho é reportado uma estratégia para a síntese de MOFs com poros maiores que 32 Ǻ, no 

qual foi desenvolvido pela expansão das dimensões da MOF-74, utilizando a estratégia do 

aumento no tamanho dos blocos de construção orgânicos. Este estudo apresenta-se muito bem 

detalhado desde a rota de síntese dos ligantes utilizados, como no desenvolvimento e 

obtenção dos polímeros de coordenação.  

 

3.3.  LIGANTES EM FORMA DE V (V-SHAPED) 

 Como anteriormente mencionado, a estrutura dos PC’s está diretamente ligada a 

conformação do ligante escolhido. Atualmente ligantes que possuem grupos ácidos 

carboxílicos em sua composição são os um dos mais reconhecidos na literatura, devido a seu 

sucesso em possibilitar a formação de múltiplos modos de coordenação oriundos das 

interações com o átomo metálico, o que confere a eles uma possibilidade de formação de 

diferentes estruturas cristalinas (BUKAMP et al., 2007). Dentre a classe de ligantes 

carboxilatos, os mais conhecidos são os ligantes que possuem o anel benzeno em sua 

constituição. Estes proporcionam certa rigidez estrutural promovida pelas ligações conjugadas 

do anel, além de possuir estrutura plana, o que possibilita que os blocos de construção 

orgânicos possam ser construídos em direções bem definidas no espaço. Na Figura 6 são 

mostrados os modos de coordenação mais comuns para o grupo benzeno carboxilato. 
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Figura 6: Modos de coordenação comumente encontrados para o grupo carboxilato. (I) monodentado, (II) 

quelato, (III) ponte bidentado (syn-syn), (IV) ponte oxo, (V) ponte bidentado (syn-anti), (VI) bidentado ponte 

(anti-anti) e (VII) oxo-quelato (BUKAMP et al., 2007).   

 

 

  

 Moléculas aromáticas com grupos carboxilatos também podem formar compostos 

um pouco menos rígidos, e um exemplo são os ligantes do tipo V-shaped (CHEN; LIU, 2002). 

Em especial estes ligantes possuem uma seção molecular em forma de V, que possibilita uma 

maior mobilidade conformacional quando comparados, por exemplo, com a classe de ligantes 

policarboxilatos rígidos. Os PC’s formados a partir dos ligantes V-shaped são conhecidos por 

produzir compostos interessantes como, por exemplo, estruturas em forma de hélices, o que 

pode ser também associado à enantioseletividade e à similaridade com sistemas biológicos, o 

que faz destes compostos muito interessantes (JIANG et al., 2009), (ZHANG et al., 2014) 

(GOSWAMI et al., 2013). Na Figura 7 são mostrados alguns exemplos de ligantes V-shaped 

que são utilizados na formação de PC’s.   
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Figura 7: Exemplo de ligantes do tipo v-shaped usados na construção de compostos de coordenação  

 

 

3.3.1. ÁCIDO 4,4’- SULFONILDIBENZÓICO (H2SDA) 

 Um dos ligantes pertencentes à classe V-shaped é o ácido 4,4’- sulfonildibenzóico. 

Este ligante apresenta como diferencial um grupo sulfona atuando como espaçador entre os 

anéis benzóicos, o que confere a ele propriedades diferentes dos outros compostos da mesma 

classe. Os seus grupos O-doadores possibilitam vários modos de coordenação, de acordo com 

a geometria do íon metálico envolvido. Outro fator relevante para a obtenção destes sólidos 

estendidos é a presença dos ácidos benzóicos dobráveis em ângulos de até 90°, decorrente da 

geometria tetraédrica distorcida da sulfona. Esta distorção possibilita a formação de diferentes 

topologias e favorece a estabilidade estrutural dos PC’s (CHEN et al., 2011), (YEH et al., 

2012).  

 O H2SDA é bastante conhecido como um bom ligante na formação de PC’s, 

principalmente no que se refere à busca de compostos porosos (YANG et al., 2014), (QIN et 

al., 2014), (WANG et al., 2013). Uma contribuição neste sentido é mostrada na sintese de sete 

polímeros de coordenação utilizando derivados de cobalto, zinco e cobre formando compostos 
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que vão desde complexos metálicos até a obtenção de polímeros 3D (HUANG et al., 2014). É 

importante mencionar que neste trabalho é relatada a importância da utilização de um ligante 

auxiliar N-doador (co-ligante) atuando tanto como extensor da rede polimérica quanto 

aumentando a rigidez estrutural do composto. Além disso, os autores relatam a estabilidade 

dos PC’s em diferentes solventes (CH3OH, C2H2OH, CH3CN e DMF).  

 

3.4.  PROPRIEDADES DOS ÍONS LANTANÍDEOS 

 Os lantanídeos são elementos que compõem o sexto período da tabela periódica, 

compreendendo os quinze elementos que vão do lantânio (La, Z = 57) ao lutécio (Lu, Z = 71). 

Estes elementos possuem uma configuração eletrônica geral [Xe]4f
n
5d

1-x 
6s

2 
com n variando 

de zero (La) a quatorze (Lu) e com valores de x = 0 ou 1. Eles tipicamente apresentam o 

número de oxidação +3, o que leva à configuração [Xe]4f
n
 (n = 1, 2, 3,..., 14), promovendo 

para a maioria de seus elementos uma camada f semi-preenchida, fato que é de suma 

importância para o surgimento das propriedades do íon (BÜNZLI, 2006).  

 Uma das principais características dos íons lantanídeos é o fato dos elétrons 

pertencentes aos orbitais 4f encontrarem-se protegidos da vizinhança pelos orbitais 5s e 5p. 

Este fenômeno é conhecido como efeito de blindagem (Figura 8). A principal consequência 

deste efeito é observado no comportamento das transições f-f, que apresentam linhas finas e 

bem definidas nos espectros de excitação e emissão, similar ao que ocorre em um espectro 

atômico. Além disso, o preenchimento preferencial do orbital mais energético (4f) 

proporcionado pelo efeito de blindagem favorece uma situação não usual de diminuição do 

raio iônico como o aumento do número atômico, e este processo é nomeado por contração 

lantanídica.  
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Figura 8: Representação do comportamento das funções de distribuição radial para os elétrons 4f, 5d, 6s do íon 

Ln
3+ 

(adaptado de COTTON, 2006). 

 

 

 Segundo o efeito de blindagem dos orbitais 4f é apropriado tratar este nível 

energético como um orbital atômico isolado que pode sofrer influência de um campo 

perturbativo promovido pelas entidades ligadas a eles. Assim é interessante considerar 

inicialmente o sistema formado pelo íon lantanídeo livre para a descrição dos seus níveis 4f de 

energia e em seguida considerar a influência do ligante no seu ambiente químico.  

 No caso do íon livre pode-se imaginá-lo em uma simetria esférica e sem a presença 

de ligações químicas, onde a influência do ambiente externo consiste em interações atômicas 

formadas pelo campo central (H0), pela repulsão coulombiana (HC) e pelo acoplamento spin-

órbita (HSO), respectivamente ordenadas de forma crescente em relação à magnitude da 

influência exercida no íon. O campo central se relaciona com a energia potencial gerada na 

configuração esferossimétrica. É a partir deste campo que são obtidos os níveis  de energia da 

configuração [Xe]4f
n
. A repulsão coulombiana entre os elétrons 4f

n
 promove a quebra de 

degenerescência destes estados
 
e formação dos níveis eletrônicos 

2S+1
L, onde S é o momento 

de spin total e L o momento angular de spin total. A interação spin-órbita promove o 

acoplamento dos números quânticos L e S na composição do momento angular total (J) para a 

formação dos níveis 
2S+1

LJ. Como consequência da interação spin-órbita entre os números 

quânticos L e S, teremos que estes dois números quânticos agora não são tão bem definidos, 
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ou seja, eles não representam números quânticos puros, mas sim, um envelope energético que 

contribui para a formação dos níveis como um todo. Este é um fator importante no 

relaxamento das regras de seleção de spin e na observação de transições eletrônicas intra 4f-

4f.  

 Quando nos referimos a formação de compostos com lantanídeos, considera-se que o 

efeito de blindagem torna o caráter covalente menos relevante na formação de suas ligações 

químicas e, sendo assim, a descrição mais apropriada se baseia na teoria do campo ligante e 

na teoria do campo cristalino. Esta abordagem pode ser entendida pela deformação da 

simetria esférica do íon livre provocada pela presença dos ligantes, que em uma aproximação 

eletrostática atuam como portadores de carga na deformação do ambiente químico do metal.  

 A presença do campo ligante (HCL) promove uma quebra de degenerescência dos 

estados 
2S+1

LJ em estados 
2S+1

LJ(MJ), implicando no surgimento dos chamados níveis starks, 

que são formados pelo acoplamento dos números quânticos MJ’s. Este acoplamento 

promovido pelo campo ligante, além de deformar a simetria esférica do íon também é 

responsável pelo embaralhamento destes estados estados eletrônicos, produzindo o fenômeno 

conhecido como mistura de J’s, onde os estados eletrônicos agora não possuem mais paridade 

bem definida e isto faz com que as transições f-f, que outrora somente possuíam ocorrência 

devido ao mecanismo de dipolo magnético, tenham as regras de seleção relaxadas (regra de 

Laporte e regra de seleção para o spin) e as suas transições por dipolo elétrico agora se 

apresentam mais permitidas, o que é um caráter essencial no estudo da espectroscopia de íons 

lantanídeos. 

 De maneira geral, a formação dos estados dos íons Ln
3+

 pode ser descrita pela 

composição de interações referentes ao íon livre (Híon livre) e interações devido ao campo 

ligante (HCL) como mostrado na Figura 9. A modificação de estados pela vizinhança deixa 

evidente que a simetria do sítio lantanídico é um fator muito importante e tem atuação direta 

na composição de suas transições eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

Figura 9: Principais interações intra-atômicas para o caso do íon lantanídeo livre e considerando a contribuição 

do campo ligante. 

 

 

3.4.1.  A ESPECTROSCOPIA DO ÍON Eu
3+

  

 Dentre os íons lantanídeos o mais utilizado é o Eu
3+

, e isto se relaciona com a 

característica de seus compostos apresentarem emissão de luz vermelha intensa, com alta 

pureza de cor, e principalmente pelo íon európio servir como uma ótima sonda estrutural. Esta 

última característica está intimamente relacionada com a natureza do seu nível emissor 
5
D0, 

que por não sofrer separação sob a influência do campo ligante favorece a formação de 

poucas linhas espectrais que podem ser relacionadas com a modificação da simetria em torno 

do íon. 

 As linhas de emissão do Eu
3+

 correspondem às transições 
5
D0

7
FJ (onde, J = 0, 1, 2, 

3, 4, 5 e 6) que são oriundas da configuração 4f
6
. Em termos do caráter da transição 

5
D0

7
F1 

o mecanismo predominante é regido por dipolo magnético e suas linhas não são tão afetadas 

pela mudança de simetria. Em outras palavras, sua intensidade permanece constante mesmo 

sofrendo alterações no campo cristalino. Já a transição 
5
D0

7
F2 é governada 

predominantemente pelo mecanismo de dipolo elétrico, mais sensível a alterações no 
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ambiente químico que circunda o íon. Isto quer dizer que pequenas mudanças na simetria do 

íon podem ser correlacionadas por alterações no padrão de linhas no seu espectro de emissão. 

Tendo em vista esta sensibilidade da transição 
5
D0

7
F2, e a inalteração da transição 

5
D0

7
F1, 

é comum se realizar avaliações entre a mudança da simetria do íon pela relação entre as áreas 

integradas I(
5
D0

7
F2)/I(

5
D0

7
F1) (R02/01) na comparação de sistemas com ambientes 

químicos similares. Ao passo que o valor numérico da razão aumenta, nota-se uma 

diminuição da simetria do íon. Na Figura 10 é revelado um exemplo entre dois sistemas 

cristalograficamente diferentes, o Na(Lu,Eu)O2 (possuindo centro de inversão) e o  

Na(Gd,Eu)O2 (sem centro de inversão), que apresentam comportamentos espectrais 

totalmente distintos. É possível notar que para o composto de maior simetria (Na(Lu,Eu)O2) 

observa-se que a relação entre as áreas integradas R02/01 possui valor bem menor que para o 

sistema de mais baixa simetria (Na(Gd,Eu)O2), mostrando que a propriedades espectrais do 

íon podem ser traduzidas eficientemente em informações estruturais (BLASSE; 

GRABMAIER, 1994). 

 

Figura 10: Correlação entre o ambiente químico do Eu
3+

 e a relação entre as intensidades das  
5
D0

7
F2 e 

5
D0

7
F1 para o seu espectro de emissão (adaptado de BLASSE; GRABMAIER, 1994). 
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 A transição 
5
D0

7
F0 também é governada por mecanismo de dipolo elétrico, 

contudo esta transição somente é verificada em simetrias muito baixas (tipicamente para 

sistemas que se aproximam dos grupos pontuais C1, Cn, Cnv e Cs), onde não há presença de 

centro de inversão, e a regra de seleção de Laporte, que outrora apresentava-se proibida (J = 

0), é relaxada. Além disso, ainda é possível, em alguns casos, estimar o número de sítios 

metálicos no composto pela quantidade de linhas presentes na transição 
5
D0

7
F0, quando 

houver ocorrência da mesma no sistema estudado, pois cada sítio deverá contribuir com uma 

linha nesta transição (multiplicidade: 2J+1 = 1). É importante notar que a ocorrência de cada 

transição é regida pelas regras de seleção e principalmente pela simetria do sistema metal-

vizinhança. Além disso, a propriedade de não separação do estado emissor 
5
D0 possibilita uma 

análise mais detalhada em relação aos desdobramentos espectrais das transições eletrônicas 

devido à relação de sua multiplicidade produzir poucas linhas (níveis Stark). 

 Na literatura vários já é bem conhecido o uso da correlação entre as informações 

estruturais em relação ao ambiente químico do íon Eu
3+

 (BUNZLI, 1987), (BRITO et al., 

2000), (VIANA et al., 2014). Neste sentido fica claro a necessidade do conhecimento das 

propriedades do íon Eu
3+

 no que se refere a caracterização de compostos mais complexos 

como os PC’s. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. REAGENTES 

Todos os procedimentos foram realizados usando reagentes de grau analítico adquiridos 

comercialmente, sem purificação prévia, os quais foram listados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Reagentes utilizados nos procedimentos experimentais. 
Composto Fórmula molecular Procedência Pureza 

Óxido de európio  Eu2O3 Sigma-Adrich 99,9% 

Óxido de lantânio La2O3 Vetec 99,99% 

Ácido 4,4’-sulfonildinbenzóico
i
 

C14H10O6S Sigma-Adrich 97,0% 

N,N-Dimetilformamida C3H7NO Dinâmica P.A. 

Metanol  CH3OH NEON P.A. 

Ácido nítrico HNO3 NEON P.A. 

Hidróxido de sódio  NaOH Dinâmica P.A 

4.2. PREPARAÇÃO DOS NITRATOS DE LANTANÍDEOS 

 Os sais de lantanídeos foram obtidos pela reação entre o ácido nítrico concentrado e 

o seu respectivo óxido, seguindo a procedimento empregado no Laboratório de Terras Raras – 

BSTR.  

 O procedimento utilizado para a síntese consiste no condicionamento do Ln2O3 (Ln = 

Eu ou La) em um béquer com 10 mL de água destilada, em seguida adicionamos ácido nítrico 

lentamente até que a solução adquira aspecto transparente. Neste momento a mistura é 

                                            

 

 

 
i
 O sal orgânico Na2SDA foi obtido pela neutralização do ácido 4,4’-sulfonildibenzóico utilizando 

NaOH em água.  
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mantida sob aquecimento e agitação, sofrendo evaporações e adições sucessivas do solvente 

até o alcance do pH próximo de 5. Quando o sistema encontra-se neste estado, o sólido 

residual é removido e transportado para um recipiente, lacrado e armazenado em local seco. 

Este procedimento é regido pela (Equação 1), como exibido abaixo. 

 

 

 

  

4.3.  PARTE EXPERIMENTAL 

4.3.1.  OBTENÇÃO DOS POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO LnSDA 

 Em um tubo de penicilina de 10 mL (Figura 11(A)) foi adicionado 0,375 mmol do 

Ln(NO3)36H2O (Ln = Eu
 
ou La), 0,150 mmol do Ácido 4,4’-sulfonildibenzóico (H2SDA) e 6 

mL de N,N-Dimetilformamida (DMF). Os reagentes foram misturados utilizando um sistema 

de agitação até a sua solubilização total. Em seguida, adicionou-se uma porção de óleo de 

silicone no interior de uma bacia de vidro, suficiente para preecher a metade do vaso. Por fim, 

o tubo de penicilina foi inserido no interior da bacia de vidro, sob aquecimento, à uma 

temperatura de 50 °C (Figura 11(B)). O sistema de cristalização foi mantido imóvel por 15 

dias, até a formação de cristais transparentes a base de Lantânio (LaSDA) e Európio 

(EuSDA). Os cristais LnSDA foram lavados cinco vezes, com porções sucessivas de 2 mL de 

DMF, e armazenados no interior de um eppendorf contendo aproximadamente 1 mL do 

solvente de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Equação 1) 
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Figura 11: Recipiente utilizado para a cristalização (A) e ambiente de cristalização para os polímeros de 

coordenação LnSDA em (B). 

 

4.3.2. PREPARAÇÃO DOS COMPOSTOS LaSDA* E EuSDA* 

 O material LnSDA* foi obtido após a remoção total do DMF utilizado para o 

armazenamento do LnSDA, com uma pipeta de Pasteur,  e seco a vácuo por 30 minutos. Após 

a secagem, os materiais LaSDA* e EuSDA* são obtidos com coloração esbranquiçada.  

 

4.3.3.  SÍNTESE DOS COMPOSTOS VIA SOLVOTERMAL (LnSDA 

SOLVOTERMAL) 

 Em um recipiente de teflon de 10 mL foram adicionados 0,150 mmols do H2SDA, 

0,375 mmols do Ln(NO3)3.6H2O (Ln = Eu
 
ou La) e 6 mL de DMF. Os reagentes foram 

misturados utilizando um sistema de agitação até a sua solubilização total. Em seguida 

recipiente foi fechado e devidamente selado, com sua capa metálica, e submetido a um 

aquecimento de 120°C por 5 dias. Após o fim da reação, observou-se a formação de um 

A

) 

B

) 
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material policristalino, o qual foi lavado cincos vezes, com porções sucessivas de 2 mL de 

DMF, e armazenado no interior de um eppendorf contendo aproximadamente 1 mL de DMF. 

4.4.  INSTRUMENTAÇÃO 

4.4.1.  ANÁLISE ELEMENTAR 

 As análises elementar, CHNS, foram realizadas em um analisador Carlo Erba 

Instrument, modelo EA1110. 

4.4.2.  ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO (FT-IR) 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho, foram obtidos a temperatura 

ambiente em um espectrômetro FT-IR Brucker, modelo IFS66, no intervelo de 4000 cm
-1

 à 

400 cm
-1

, usando pastilha de KBr. 

4.4.3.  DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DE MONOCRISTAL 

 Os dados da  difração  de  raios-X  foram  obtidos  em  um  difratômetro  de  

monocristal KUMA KM4CCD K-eixo, com  radiação Kα  Mo ( = 0.71073 Å) à temperatura 

de 120 K.   

4.4.4. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DE PÓ (DRX-P) 

 Os padrões de difração foram medidos em um difratômetro de raios-X da Bruker, 

modelo D8 Advance, com fonte de cobre (Kα = 1,54 Å), com passo de 0,02°, tempo de 

aquisição de 1 segundo e janela angular (2θ) de 5°-30°. 

4.4.4.1. PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS LnSDA PARA DRX-P  

 As amostras LnSDA foram pulverizadas em um almofariz de agata, ainda com 

solvente em contato com o sólido, e transportada novamente para um eppendorf contendo 

DMF. Após isso, as amostras foram depositadas em uma lamínula de vidro, juntamente com 
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uma gota de DMF sobre a superfície do pó, e rapidamente transportadas para o difratômetro 

de raios-X para aquisição dos resultados.  

4.4.4.2. PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS LnSDA* PARA DRX-P  

 O material LnSDA* foi obtido após a remoção total do DMF utilizado para o 

armazenamento do LnSDA, com uma pipeta de Pasteur,  e seco a vácuo por 30 minutos. Após 

isso, o material foi devidamente pulverizado e transportado para análises de difração de raios-

X. 

4.4.5. ESPECTROSCOPIA DE FOTOLUMINESCÊNCIA 

 As propriedades fotoluminescentes (espectros de excitação e emissão, e tempo de 

vida do estado excitado) dos materiais produzidos neste trabalho foram realizadas em um 

espectrofluorímetro Horiba Jobin Yvon, modelo Fluorolog-3 ISA. O aparelho é equipado com 

monocromador duplo de excitação e de emissão, modelo FL-1039/40. Lâmpadas contínua de 

xenônio com potência de 450 W e pulsada de xênon de 150 W, fotomultiplicadora R928P. Os 

dados foram coletados em um ângulo de 90°, em relação ao feixe de emissão. 

4.4.5.1. CÁCULO DAS TAXAS RADIATIVAS A01, A02, A03 e A04 

 As taxas radiativas A01, A02, A03 e A04 são também conhecidas como coeficiente de 

emissão espontânea (A0J), que estima quantitativamente um valor referente as transferências 

radiativas ocorridas para cada transição 
5
D0

7
FJ (com J = 1, 2, 3 e 4).  Para o cálculo destas é 

levado em consideração as áreas sob as curvas (S0J), as energias dos seus baricentros (0J), 

ambas referentes às suas respectivas transições observadas no espectro de emissão, e utiliza-se 

o índice de refração médio (n = 1,5), onde sua expressão é dada por: A0J = (
S0J

S01
) (

ν0J

ν01
).  Para 

o cálculo anterior a transição 
5
D0

7
F1, governada por mecanismos de dipolo magnético, foi 

tomada como referência devido a esta ser insensível a influências do campo ligante no íon. 

Deste modo o A01 é obtido pela expressão: A01 = 0,31x10−11(n)3(ν01)3
 (DONEGA; 

SILVA, 2000), (BORGES et al., 2012), onde A01 é o coeficiente de emissão espontânea para a 

transição 
5
D0

7
F1, 01 é a energia média do seu baricentro e o 0,31x10

-11
 um fator de 

correção para o íon Eu
3+

.  



 

 

37 

 

4.4.5.2. EFICIÊNCIA QUÂNTICA DE EMISSÃO  

 A eficiência quântica de emissão (η) é definida como a razão entre o número de 

fótons emitidos e o número de fótons absorvidos pelo íon. Neste trabalho, foi calculada a 

partir da Equação 2, onde Arad é a taxa de decaimento radiativo, dada por Arad = ∑ AJ
4
J=1  e a 

taxa de decaimento radiativo total (Atotal) é dada pela relação Atotal = τ
-1

, onde τ representa o 

tempo de vida para o decaimento radiativo relacionado com a transição 
5
D0

7
F2. Por fim, a 

taxa de decaimento não radiativo (Anrad) é dada pela diferença Anrad = Atotal – Arad.
 

 

(Equação 2) 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. APRESENTAÇÃO DO MATERIAL  

 Para a síntese dos materiais LaSDA e EuSDA foi escolhida uma metodologia de 

cristalização por aquecimento no interior de um tubo de penicilina aberto, a fim de 

proporcionar uma nucleação lenta e de se obter cristais grandes e regulares de forma 

reprodutível. Para otimização desta síntese buscou-se avaliar as variáveis temperatura de 

aquecimento, volume final de DMF no tubo e proporção dos reagentes de partida, onde o 

ajuste dos parâmetros possibilitou a formação de cristais alongados, com seis faces planas, 

incolores e transparentes. No entanto, observou-se que os cristais quando removidos do 

solvente apresentam pronunciada diminuição da transparência, tornando-se esbranquiçados, 

como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12: Imagem de microscopia óptica retratando a evolução temporal da cristalinidade e transparência dos 

materiais LaSDA  para o cristal recém exposto à atmosfera (A), t = 10 minutos (B) e t = 15 minutos (C) e para o 

EuSDA para o cristal recém exposto à atmosfera (D), t = 10 segundos (E) e t = 60 segundos (F).    
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 Para os experimentos de microscopia óptica, os cristais LaSDA e EuSDA foram 

transportados, ainda em contato com o solvente, para o microscópio. Logo após isso, o  DMF 

foi removido e as imagens foram adquiridas em intervalos de tempo suficientes para a 

observação de modificações na transparência e cristalinidade dos compostos. As imagens do 

cristal LaSDA revelaram a perda da transparência gradual do sólido frente ao aumento da 

exposição do mesmo à atmosfera, que é verificada para o cristal recém exposto (Figura 12 

(A)), e após passados t = 10 minutos (Figura 12 (B)) e t = 15 minutos (Figura 12(C)). Um 

experimento idêntico foi realizado para o composto EuSDA e observou-se a perda de 

transparência dos cristais em tempos mais curtos, com imagens geradas para o cristal recém 

exposto (Figura 12(D)), e após passados t = 10 segundos (Figura 12(E)) e t = 60 segundos 

(Figura 12(F)).  Este experimento mostra que a presença do solvente tem um papel muito 

importante na estabilidade dos cristais, e por isto no presente trabalho é dedicada uma parte 

das discussões para o estudo acerca desta influência nas propriedades do novo material. É 

importante mencionar que além da metodologia por aquecimento convencional empregada, o 

sistema foi avaliado nas condições solvotermais com objetivo de se obter os mesmos cristais 

de forma mais rápida e simples. Tendo em vista que todos os materiais apresentam a 

característica da perda da transparência após remoção do DMF, a partir deste momento os 

mesmos passarão a ser identificados por LnSDA* (Ln = Eu
3+ 

ou La
3+

). 

5.2.  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS 

Para análise dos compostos do tipo LnSDA é necessário que se conheça com mais 

detalhes os principais grupos funcionais presentes no ácido 4,4’-sulfonildibenzóico, e para 

isto o composto foi submetido a espectroscopia no infravermelho (FT-IR). O espectro da 

Figura 13 revela uma banda larga e de média intensidade na região de 3300-2500 cm
-1, 

referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico localizado nos terminais do ligante. 

Também é possível identificar o sinal referente à carboníla por uma banda única de perfil 

estreito e bastante pronunciada em 1693 cm
-1

. Ainda para a carbonila observa-se o 

estiramento fora do plano C-O-H representado por um sinal de intensidade mediana centrado 

em 1419 cm
-1

, além de um sinal em 939 cm
-1

 que está correlacionado com as ligações de 

hidrogênio intermoleculares presentes no sólido. Também é verificado o estiramento 

simétrico C-O com dois sinais situados em 1330 e 1286 cm
-1

, o que sugere a formação do 

dímero no ligante. Ainda são obsevados os sinais referentes aos estiramentos S(=O)2 
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assimétrico e simétrico do grupo sulfona em 1312 e 1161 cm
-1

, respectivamente. A presença 

do anel aromático é evidenciada pela presença dos estiramentos C=C do anel, composto por 

três sinais em 1600, 1577 e 1493 cm
-1

, além da presença dos estiramentos C-H assimétrico e 

simétrico em 2976 e 2868 cm
-1

, respectivamente (PAVIA et al., 2009), (SILVERSTEIN et al., 

2005). 

 

Figura 13: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o ligante 

H2SDA. 

 
 

 Tendo conhecimento dos grupos funcionais do H2SDA, agora é possível realizar-se 

uma análise comparativa com o composto sintetizado EuSDA  (Figura 14). Inicialmente pode-

se verificar que o estiramento assimétrico da carbonila (1658 cm
-1

) apresenta-se deslocado em 

relação ao ligante, e isto se dá devido a coordenação deste grupo com o íon metálico, que 

proporciona uma redução da frequência da vibração molecular e aparição de sua banda em um 

número de onda mais baixo do que observado para o ligante livre. Ainda de modo a fortalecer 

os indícios de coordenação no composto, o espectro revela um deslocamento do estiramento 

C-O de 1330 e 1286 cm
-1

, do ligante puro, para 1400 e 1389 cm
-1

 devido à coordenação do 
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íon lantanídeo pelo oxigênio na carbonila. Além disso, é observado o desaparecimento do 

estiramento C-O-H (1419 cm
-1

) e das ligações de hidrogênio intermoleculares presentes no 

ligante H-O---H (939 cm
-1

) em relação ao composto EuSDA, o que indica a desprotonação do 

ácido carboxílico e formação da ligação metal-ligante neste sítio. A análise do FT-IR indica 

também que os sítios de coordenação do composto são situados exclusivamente nas 

carbonilas do ligante, o que é indicado pelos sinais referentes aos estiramentos assimétrico e 

simétrico do grupo sulfona para o composto de coordenação (1300 e 1162 cm
-1

) que não 

sofrem deslocamentos significativos quando comparados ao ligante livre (1312 e 1161 cm
-1

). 

Além disso, o espectro mostra o surgimento de um novo sinal em 1440 cm
-1

 pertencente ao 

estiramento simétrico do NO3
-
, indicando a presença do íon nitrato no polímero de 

coordenação (JARDINE et al., 1970).  

 

Figura 14: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o 

composto EuSDA (em vermelho) e o H2SDA (em azul). 

 

 

 A análise das amostras EuSDA e LaSDA também foram realizadas de forma 

comparativa pela técnica de FT-IR, na qual é revelada a presença dos mesmos sinais em 

ambos os espectros, indicando que os dois materiais possuem os mesmos tipos de ligações 
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químicas e fornecendo fortes indícios acerca da obtenção de compostos isoestruturais (Figura 

15). Os materiais EuSDA-solvotermal e LaSDA-solvotermal, sintetizados pela metodologia 

solvotermal, também revelam similaridade entre os espectros de FT-IR quando comparados 

com os materiais obtidos via cristalização convencional, como mostrado no espectro da 

Figura A1.1 (apêndice). 

 

Figura 15: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para os compostos 

EuSDA (em vermelho) e LaSDA (em preto). 

 

 

 De forma a avaliar as modificações dos compostos após a remoção do solvente 

realizou-se os espectros de FT-IR para os materiais LaSDA* e EuSDA* e os seus resultados 

foram comparados com os seus respectivos cristais precursores LaSDA e EuSDA. 

Inicialmente é importante salientar que os compostos LaSDA* e EuSDA* possuem espectros 

de FT-IR de mesmo comportamento (Figura A1.2), indicando que os materiais devem possuir 

a mesma conformação com a ocorrência da eliminação do solvente. Tendo isso em vista a 

Figura 16 mostra os espectros do EuSDA (vermelho) e EuSDA* (vinho), onde não é possivel 

observar modificações significativas entre as bandas presentes no EuSDA e EuSDA*, neste 

caso nota-se apenas a diferença entre as suas intensidades, com sinais mais fracos e pouco 
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definidos para o EuSDA, que é ocasionada pela pouca quantidade de amostra coletada para 

realização da análise de FT-IR. Mesmo sem perceber modificações entre dos grupos 

funcionais responsáveis pelas ligações químicas do composto no espectro a ocorrência da 

mudança física nos cristais é notória, e isto é um fato importante para que haja alterações do 

seu comportamento estrutural. É evidente que a ausência de DMF produz uma modificação na 

estrutura, e que isto não acarreta alterações em suas ligações químicas. Deste modo, o que 

possivelmente está ocasionado esse fenômeno são distorções ao longo da rede cristalina 

(possíveis deformações na cela unitária) oriundas da remoção do DMF, que deve ser um 

componente determinante para a rigidez dos cristais, e são estas distorções que devem ser 

significantes o suficiente para promover a perda gradual da cristalinidade do material. 

 

Figura 16: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o composto 

EuSDA (em vermelho) e o EuSDA* (em vinho). 

 

  

 Devido à extensiva utilização de ligantes contendo o grupo ácido carboxílico na 

formação da classe de compostos de coordenação, juntamente com a necessidade de extrair o 

maior número de suas informações estruturais, Deacon e Phillips (DEACON; PHILLIPS, 

1980) realizaram um estudo bastante cuidadoso, que consistiu no estudo de espectros de FT-

IR de acetatos e trifluoroacetatos e a sua correlação com a estrutura cristalográfica obtida por 
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difração de raios-X. Como implicação desse trabalho pôde-se inferir os modos de 

coordenação mais comuns: ponte monodentada, quelato e ponte bidentada, realizando a 

diferença entre os números de onda dos estiramentos assimétricos (as) e simétricos (s) do 

COO
-
, realizando a comparação dos valores obtidos para o composto de coordenação em 

relação aos obtidos por um sal de sódio do ligante utilizado. Quando esta diferença (Δ) 

associada ao composto de coordenação exibir um valor muito maior que o obtido pelo sal de 

sódio, infere-se que o modo de coordenação para este sistema é o monodentado. No entanto, 

quando o composto de coordenação possuir um valor Δ menor que o obtido para o seu sal 

(Δsal) estima-se que o composto deve conter o modo quelato em sua constituição. Por fim, em 

compostos de cordenação com Δ maior que o obtido para um Δ’ que estime a presença da 

ligação do tipo quelato e com valor próximo do Δsal, é estabelecido que o modo de 

coordenação para este caso é o ponte bidentado (NAKAMOTO et. al., 1922). 

 Este método foi utilizado na tentativa de se estimar os modos de coordenação para os 

compostos EuSDA e LaSDA usando como padão o sal Na2SDA. Na Figura 17 pode-se 

observar o diferente comportamento dos estiramentos simétricos e assimétricos da carbonila 

para o composto EuSDA em relação ao sal do ligante. Observam-se dois sinais referentes ao 

estiramento simétrico em ambos os espectros relacionados a dois modos de coordenação 

distintos nos compostos. Também é percebida a presença de uma banda de intensidade média 

em 1565 cm
-1

 visualizada apenas no espectro do Na2SDA que é proveniente do estiramento 

C=C do anel que não ocorre no composto de coordenação EuSDA. 
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Figura 17: Estiramentos assimétrico e simétrico do COO
-
 presentes no espectro de infravermelho realizado em 

estado sólido e temperatura ambiente para o composto Na2SDA (em verde) e o EuSDA (em vermelho).  

 

 

 A avaliação das diferenças entre os estiramentos asCOO
-
 e sCOO

-
 nos compostos 

Na2SDA e EuSDA são apresentados na  

Tabela 2. O EuSDA possui dois valores de Δs, o 269 cm
-1

 e 243 cm
-1

, que são mais altos que 

os valores obtidos para o sal Na2SDA, 240 cm
-1

 e 223 cm
-1

, e isto sugere a presença do modo 

de coordenação do tipo ponte para o material. Como não foi verificada a presença de ligações 

do tipo quelato para este composto, não é possivel estimar se o modo de coordenação em 

ponte encontra-se na conformação mono- ou bidentada, mas esta descrição já traz 

informações importantes no que se refere ao seu ordenamento. Analogamente o composto 

LaSDA foi investigado tanto pelo seu padrão espectroscópico (Figura A1.3), em comparação 

com o Na2SDA, quanto pelo uso do método de determinação dos modos de coordenação 

presentes na  

Tabela 2. Devido a semelhança entre os espectros de FT-IR entre o EuSDA e o LaSDA a 

determinação dos modos de coordenação para este último utiliza o procedimento análogo ao 

executado para o EuSDA.  
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Tabela 2: Estiramentos assimétrico (asCOO
-
) s e simétricos (sCOO

-
)  obtidos por FT-IR, suas diferenças e os 

modos de coordenação estimados para cada composto. 

 as COO
-
  

(cm
-1

) 

s1 COO
-
 

(cm
-1

) 

s2 COO
-
 

(cm
-1

) 

Δ1  

(cm
-1

) 

Δ2  

(cm
-1

) 
Modos de 

coordenação 

Na2SDA 1620 1380 1397 240 223 --- 

EuSDA 1658 1389 1414 269 243 Ponte  

LaSDA 1660 1391 1417 269 243 Ponte 

  

  

5.3. ÁNÁLISE CRISTALOGRÁFICA DOS PC’s 

5.3.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DE MONOCRISTAL 

 A cristalografia dos compostos sintetizados foi analisada a partir da técnica de raios-

X de monocristal, que se baseou na utilização de cristais LaSDA. Como o composto apresenta 

a característica de perda parcial de cristalinidade com a ausência do DMF, as suas medidas 

tiveram que ser realizadas em com os cristais parcialmente úmidos (recém removidos do 

DMF) para melhoria na coleta de dados. Mesmo assim, foi possível obter-se resultados 

conclusivos que deve representar bem o composto LaSDA e são estes que irão ser utilizados 

para inferir as propriedades estruturais posteriores. 

 A difração de raios-X de monocristal revela a formação de um polímero de 

coordenação 1D com fórmula molecular La2(SDA)2(DMF)6(NO3)2, que possui um sistema 

cristalino triclínico e grupo espacial P1. Neste sistema o lantânio apresentou dois ambientes 

cristalográficos diferentes (La1 e La2), com número de coordenação igual a nove, ambos 

formando o poliedro LaO9 arranjados na geometria de antiprisma quadrada monoencapuzada, 

com grupo pontual de simetria C4v (KING, 1996) (RUIZ-MARTÍNEZ et al., 2008), como 

mostrado na Figura 18. É importante notar que mesmo pertencendo a ambientes 

cristalográficos diferentes, os centros metálicos La1 e La2 possuem certa semelhança na 

disposição estrutural, fato este que será relevante para as discussões posteriores.   
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 O ambiente de coordenação do íon também revela a presença de um arranjo 

bimetálico La1


La2 com distância igual a 4,76 Å. Esta interconexão é viabilizada pelos 

carbonos C14A, C1, C28 e C15 que configura uma estrutura rara, conhecida na literatura 

como roda de pás (Paddle-Wheel), e que aparecem com certa frequência em alguns PC’s 

(GUO et al., 2005), (LIU, C.-S. et al., 2007). Estas estruturas são conhecidas por 

possibilitarem aos cátions metálicos magneticamente ativos encontrarem-se dispostos em 

distâncias muito próximas um do outro no espaço. Esta proximidade possibilita que os centros 

metálicos possuam distâncias bem menores das distâncias metal-metal típicos, e isto pode ser 

muito interessante na composição de interações de curto alcance, o que favorece o aumento 

das propriedades magnéticas do composto (BISWAS et al., 2014), (LIU, C. et al., 2007). Para 

o caso do La
3+

 ([Xe]) não se deve observar comportamento magnético, mas a possibilidade de 

se obter a mesma estrutura, utilizando íons lantanídeos magneticamente ativos abrindo uma 

perspectiva interessante para aplicação deste composto.  

 

Figura 18: Visualização dos poliedros de coordenação para os centros metálicos La1 (poliedro verde) e La2 

(poliedro amarelo) e a sua conexão promovida por átomos de carbono na formação da configuração de Paddle-

Wheel. 

 

 

 O sítio metálico La1 (Figura 19) é coordenado a quatro moléculas do ligante SDA
2-

 

interconectados apenas por grupos O-doadores. O comprimento de ligação entre La-O, 

proveniente das interações metal-ligante, possuem valores iguais a 2,52 Å, 2,47 Å, 2,50 Å e 

2,48 Å para o La1-O1, La1-O5, La1-O7 e La1-O11, respectivamente. A vizinhança do íon é 

completa com átomos de oxigênios pertencentes a três moléculas de DMF que possuem 
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comprimentos de ligação iguais a 2,59 Å para o La1-O14, La1-O13 e La1-O15. Além disso, a 

primeira esfera de coordenação conta com o íon NO3
-
 representado pelas ligações La1-O16 e 

La1O17 com valores iguais a 2,64 Å e 2,70 Å, respectivamente. De forma a facilitar esta 

visualização, todos os comprimentos de ligação para o La1-O são listados na Tabela 3.  

 

Figura 19: Ambiente de coordenação para o centro metálico La1 

 

  

 

Tabela 3: Comprimento das ligações La1-O presentes no polímero de coordenação. 

Tipo de ligação Distância (Å) 

La1-O1 2,52 

La1-O5 2,47 

La1-O7 2,50 

La1-O11 2,48 

La1-O13 2,59 

La1-O14 2,57 

La1-O15 2,59 

La1-O16 2,64 

La1-O17 2,70 

 

 O segundo centro metálico (La2) presente no PC também é conectado através de 

grupos O-doadores, no qual partes destas ligações são compostas por quatro ligantes SDA
2-

 

com comprimentos da ligação La2-O iguais a 2,49 Å, 2,52 Å, 2,46 Å e 2,52 Å para o La2-O2, 

La2-O6, La2-O8 e La2-O12, respectivamente (Figura 20). O ambiente cristalográfico do 

centro La2 também revela a presença do íon NO3
-
 coordenado de forma bidentada pelas 
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ligações La2-O22 e La2-O23 apresentando valores iguais a 2,71 Å e 2,66 Å, respectivamente. 

Por fim, o poliedro de coordenação apresenta ainda três moléculas de DMF que completam o 

número de coordenação igual a nove com comprimentos da ligação La2-O iguais a 2,60, 2,60 

e 2,65 para o La2-O19 e La2-O20 e La2-O21 respectivamente. A Tabela 4 mostra os 

comprimentos de ligação La2-O para este centro metálico. 

 

Figura 20: Ambiente de coordenação para centro metálico La2  

 

 

Tabela 4: Comprimento das ligações La2-O presentes no polímero de coordenação. 
 

Tipo de ligação Distância (Å) 

La2-O2 2,49 

La2-O6 2,52 

La2-O8 2,46 

La2-O12 2,52 

La2-O19 2,60 

La2-O20 2,60 

La2-O21 2,65 

La2-O22 2,71 

La2-O23 2,66 
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 O PC possui expansão unidimensional no espaço como mostrado na Figura 21(A). A 

disposição da unidade de repetição é constituída pelo sítio bimetálico La1


La2, e é estendida 

formando canais com distância lateral média igual a 8,70 Å, gerado por dois ligantes SDA
2-

. 

Estes ligantes intercalam os seus centros metálicos (Figura 21(B)), os quais possuem uma 

distância entre os átomos de lantânio que determinam os vértices do canal, com valor igual a 

13,60 Å (Figura 21(C)). Além disso, a formação desta geometria é espaçada por dois átomos 

de enxofre, com valor iguais a 10,70 Å.   

 

Figura 21: Representação da extensão do polímero de coordenação 1D (A), visualização detalhada dos canais 

formados (B)  e as suas distâncias laterais e distâncias entre os centros metálicos La1


La1 e La2


La2 (C).  

 

 

 O empacotamento do PC se dá pelo ordenamento das unidades de repetição, 

mostradas na Figura 21, na forma de lamelas que se organizam paralelamente uma em relação 

à outra (Figura 22). A rigidez da estrutura cristalina é garantida pela presença de interações 

supramoleculares entre as espécies. A Figura 23 mostra uma região no PC onde há ocorrência 

de ligação de hidrogênio não clássica, do tipo C-H


O. Estas são oriundas de moléculas de 
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DMF e do anel aromático que interagem com os oxigênios do grupo sulfona. Na literatura 

estes tipos de interações intermoleculares são conhecidos por exercer um papel significante no 

empacotamento de alguns cristais. Para que ocorram estas ligações de hidrogênio não 

clássicas, é necessário que a distância entre as espécies doadoras (carbono) e aceptoras 

(oxigênio) possuam valores entre 3,2 Å e 4,0 Å. Além disso, o aspecto angular também é 

determinante para a presença destas interações em um ambiente cristalino. Neste âmbito, a 

configuração angular esperada para o CHO na ocorrência destas interações compreende a 

faixa de 90-180° (TAYLOR; KENNARD, 1982), (KOCH; POPELIER, 1995), (DESIRAJU, 

1991). A relação geométrica das ligações C-H


O para o composto LaSDA é apresentada na 

Tabela 5. Avaliando os valores obtidos para o PC, observa-se que o único conjunto de átomos 

que se aproxima destas condições é o C43-H43B


O3 com distâncias 0,96 e 3,84 para o C43-

H43B e C43-O3 respectivamente, e com ângulo C43H43BO3 igual a 97,24°.  

 

 

 

 

Tabela 5: Geometria para as prováveis ligações de hidrogênio não clássicas no composto LaSDA, onde os 

átomos doadores são representados por D e os átomos aceitadores pela letra A. 

D-H—A d(D-H) ( Å) d(H--A) ( Å) d(D--A) ( Å) Ângulo (DHA) (°) 

C43-H43B--O3 0,96 3,59 3,84 97,24 

C18-H18--O3 0,97 4,39 4,87 118,02 

C13-H13--O9 0,93 4,23 4,86 128,76 
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Figura 22: Empacotamento das lamelas formadas pelo polímero de coordenação 1D do composto LaSDA segundo o eixo cristalográfico “c”
-
. 
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Figura 23: Visualização região onde há ocorrência de interações supramoleculares no PC’s  LaSDA. 

 

 

 A cristalografia indica apenas um tipo de modo de coordenação para o ligante 

presente no PC, como exibido na Figura 24. O ligante mostrado na Figura 24(A) apresenta 

coordenação do tipo ponte bidentada formando ligações do tipo La1-O e La2-O, como 

também previsto pela análise de FT-IR, e a mobilidade do grupo sulfona presente na estrutura 

promove a formação de uma distorção angular referente ao conjunto de átomos C8-S1-C5 

igual a 105,31°. Para o ligante mostrado na Figura 24(B) observamos a mesma tendência de 

formação do modo coordenação ponte bidentada com a presença também de ligações do tipo 

La1-O e La2-O formadas entre o metal e o ligante, além da distorção angular C19-S2-C22 

igual a 105,59°. No trabalho de Huang e colaboradores (HUANG et al., 2014) foram 

sintetizados compostos de coordenação utilizando o H2SDA e observa-se que os valores para 

a distorção angular entre os anéis aromáticos do ligante, formada pelo conjunto de átomos C-

S-C, apresenta valores da mesma ordem de grandeza aos encontrados para a estrutura do 

LaSDA, o que aumenta a confiabilidade dos dados obtidos neste trabalho. 
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Figura 24: Modos de coordenação para o ligante SDA
2-

 no polímero de coordenação, tanto (A) quanto (B) 

apresentando ligações do tipo ponte bidentada.  
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Tabela 6: Dados cristalográficos para o polímero de coordenação LaSDA. 

Fórmula La4S2N8O28C46H58 

Massa molar (g.mol
-1

) 1790.76 g/mol 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P1 

a (Å) 11.2575 

b (Å) 11.5731 

c (Å) 12.6963 

 (°) 68.01 

 ( °) 84.60 

 (°) 89.68 

V (Å
3
) 1526.16 

 (Mg.m
-3

) 1.94832 g/cm
3
 

 

5.3.2.  DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DE PÓ 

 A difração de raios-X utilizando o método do pó (DRX- P) foi realizada para os 

compostos LaSDA e EuSDA a fim de se obter informações sobre a cristalinidade e 

identificação de fases dos materiais. No gráfico da Figura 25 é realizada a comparação entre 

os difratogramas do LaSDA, em azul, com o difratograma simulado (LaSDA simulado) 

obtido a partir dos resultados de raios-X de monocristal, em rosa. O padrão de difração para o 

LaSDA mostra comportamento característico de um composto cristalino, com picos de 

difração bem definidos. Além disso, observa-se a presença de um região amorfa no intervalo 

de 15° a 30°, referente ao vidro no qual a amostra foi suportada. A análise comparativa entre 

o LaSDA com o LaSDA simulado revela uma certa concordância dos picos de difração para 

ambos os difratogramas. No entanto, observa-se que alguns dos picos do LaSDA aparecem 

com diferentes intensidades relativas e com deslocamentos no sentido de menores ângulos em 

relação ao LaSDA simulado. Acredita-se que estes efeitos devem estar sendo provocados pela 

formação de outra fase que surge quando o composto entra em contato com a atmosfera ou 

com a presença de orientação preferencial do cristal. Mesmo com a análise de DRX-P não se 

mostrando tão satisfatória, acredita-se que o composto obtido experimentalmente possui a 

mesma estrutura descrita pelos resultados obtidos da difração de raios-X de monocristal. 
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Figura 25: Comparação do DRX-P entre o LaSDA experimental e o LaSDA simulado a patir dos dados de 

difração de raios-X de monocristal. 

 

 

 A comparação do padrão de DRX-P para o composto EuSDA com o LaSDA 

simulado foi realizado e os resultados são mostrados na Figura 26. O padrão de raios-X para o 

EuSDA também caracteriza o material como cristalino e contendo a presença da região 

amorfa referente ao suporte de vidro. A comparação dos difratogramas revela uma diferença 

significativa no que se refere ao posicionamento dos picos de difração do composto EuSDA 

em relação ao LaSDA simulado, indicando que o material com Európio não deve possuir a 

mesma estrutura que o composto com Lantânio ou que o material teve ocorrência de 

modificação estrutural durante uma das etapas da medida de DRX-P.  
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Figura 26: Comparação do padrão do DRX-P entre o EuSDA experimental e o LaSDA simulado a patir dos 

dados de difração de raios-X de monocristal. 

 

 

 A comparação entre os padrões de DRX-P para os compostos EuSDA solvotermal, 

LaSDA solvotermal, EuSDA e LaSDA simulado foi realizada e mostrada na Figura A1.4. 

Observa-se certa conhecidência dos picos de difração entre os padões de DRX-P dos 

compostos, mas os resultados também não se mostram conclusivos. Talvez a identificação de 

fases se torne mais clara com a elucidação estrutural por parte da difração de raios-X de 

monocristal para o EuSDA.  

  

5.4. ANÁLISE ELEMENTAR 

 A análise elementar foi obtida experimentalmente para os materiais LaSDA* e 

EuSDA* (Tabela 7). Os valores experimentais mostraram-se muito próximos entre si, 

fortalecendo a hipótese de que as mudanças ocorridas pelos cristais, quando o solvente é 
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removido, ocorrem igualmente para as duas amostras. Além disso, estes resultados foram 

comparados com a fórmula molecular proposta pela difração de raios-X de monocristal, 

La2(SDA)2(DMF)6(NO3)2 (LaSDA(DRX); massa molar =1790,76 g.mol
-1

), visando identificar as 

tendências dos compostos sintetizados. Observa-se que as porcentagens de carbono e 

hidrogênio possuem valores de mesma ordem de grandeza que o LaSDA* (C = 31,5%; H = 

3,6% ) e EuSDA* (C = 32,0%; H = 3,5%), quando comparados com o LaSDA(DRX) (C = 

30,8%; H = 3,3% ).  Fica evidente a remoção do DMF do polímero de coordenação, pela 

redução da porcentagem de nitrogênio do composto LaSDA(DRX) (N = 6,3%) em relação aos 

compostos á base de Lantânio e Európio (ambos com N = 4,6% ). A redução percentual do 

enxofre também é resultante da diminuição da porcentagem de nitrogênio na amostra 

LaSDA(DRX) (S = 3,6%), o que implica na obtenção de valores de S iguais a 5,3% e 5,4% para 

o LaSDA* e EuSDA*, respectivamente.  

 
Tabela 7: Análise elementar dos materiais LaSDA*, EuSDA* e os valores teóricos obtidos pela técnica de raios-

X de monocristal (LaSDA(DRX)). 

 C (%) H (%) N (%) S (%) 

LaSDA* 31,5 3,6 4,6 5,3 

EuSDA* 32,0 3,5 4,6 5,4 

LaSDA(DRX) 30,8 3,3 6,3 3,6 

5.5. ESPECTROSCOPIA DE FOTOLUMINESCÊNCIA  

 A Figura 27 exibe os espectros de excitação e emissão para o ligante H2SDA (Em = 

388 nm e Ex = 344 nm) e para o polímero de coordenação LaSDA (Em  = 428 nm e Ex = 333 

nm), ambos obtidos a temperatura de 20 ºC e no estado sólido
ii
. O espectro de excitação do 

H2SDA revela três bandas centradas em 326 nm, 344 nm e 360 nm, que são relacionadas com 

transições π- π* do ligante. O relaxamento destas transições é verificado por intermédio de 

outras três bandas no seu espectro de emissão em 388 nm, 409 nm e 438 nm. Para o composto 

de coordenação LaSDA observamos uma mudança de perfil no espectro de excitação, que 

                                            

 

 

 
ii
Todas as medidas as medidas de fotoluminescência foram realizadas no estado sólido, diferentemente das 

realizadas para os polímeros de coordenação LaSDA e EuSDA que foram obtidas com o sólido imerso em DMF.  
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agora apresenta-se com uma banda única centrada em 333 nm. Devido o La
3+

 não possuir 

elétrons nacamada f e, por conseguinte, não apresentar transições f-f, o sinal exibido estará 

relacionado apenas com o comportamento do ligante no polímero, e este fato provoca a 

restrição de níveis vibracionais do ligante ocasionado pela rigidez do sólido estendido. Por 

fim, a emissão deste sistema é verificada por uma banda única centrada em 428 nm. A curva 

de decaimento radiativo foi obtida pra o H2SDA (Figura A2.1), com excitação em 344 nm e 

monitorando a emissão em 387 nm, e para o composto LaSDA (Figura A2.2), com excitação 

em 333 nm e monitorando a emissão em 428 nm, onde em ambos os casos foi obtido o perfil 

monoexponencial com tempos de vidas iguais a 9,76 s e 8,31 s para o ligante e o PC 

respectivamente. Como tipicamente o decaimento radiativo para os compostos orgânicos 

obedecem ao mecanismo formado pela transição Singleto (S1)  Singleto (S0) com tempos de 

vida da ordem de alguns microsegundos, e como o ligante H2SDA apresenta valor próximo do 

tempo de vida obtido para o LaSDA, pode-se inferir que a banda observada para o polímero 

de coordenação está relacionada ao estado singleto do ligante.   

 

Figura 27: Espectro de excitação e emissão para o H2SDA (em = 388 nm e ex = 333; linha preta pontilha) e 

para polímero de coordenação LaSDA (em = 428 nm e ex = 344 nm ; linha preta cheia). 
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 O comportamento espectroscópico do composto LaSDA e do LaSDA* foi analisado 

de forma comparativa, em estado sólido e na temperatura de 20 °C, e os seus espectros de 

excitação, monitorando Em = 428 nm, são mostrados na Figura 28. A modificação no PC fica 

evidente para o espectro do LaSDA*, onde é verificado um alargamento na região de 

aproximadamente 342 nm a 403 nm juntamente com a manuntenção da banda centrada em 

um max = 333 nm, similar a observada no composto LaSDA. Este alargamento está 

relacionado com a formação de outros domínios cristalinos no material, que devem apresentar 

a conformação diferente da parte orgânica no PC’s original e isto ocasiona o aparecimento de 

outras bandas, que se apresentam sobrepostas e causam seu alargamento. 

 

Figura 28: Comparação dos espectros de excitação do LaSDA (em preto) e o LaSDA*(em azul) monitorando 

em = 428 nm.  

 

 

 A Figura 29 mostra o espectro de emissão, utilizando um Ex = 333 nm, para o 

LaSDA e o LaSDA*. O gráfico mostra um deslocamento para comprimentos de onda 

menores que para o composto LaSDA, com uma variação de um valor de Em = 428 nm para o 

Em = 410 nm do LaSDA*. Este deslocamento também sugere que devam ocorrer mudanças 

de conformação para o SDA
2-

 no PC com a remoção solvente, propiciando que a fração 
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orgânica busque alcançar um estado de menor energia no sólido, o que consequentemente 

provoca uma diminuição do seu comprimento de onda no espectro (deslocamento para 

maiores energias).  

 

Figura 29: Comparação dos espectros de emissão do LaSDA (em preto) e o LaSDA*(em azul) realizando 

excitação em em = 333 nm.  

 

 

 O espectro de excitação do EuSDA, obtido a temperatura de 20°C e no estado sólido, 

sob condições análogas ao composto a base de Lantânio, é mostrado na Figura 30. Observa-se 

no espectro a presença de uma banda larga e de baixa intensidade na região entre 240 nm a 

340 nm, com max = 313 nm, que é atribuída a transições π- π* do ligante SDA
2-

. Ainda para a 

Figura 30 são observadas as transições infra-4f
6
 do íon Európio compreendida na região entre 

315 nm a 550 nm. Uma vista geral do espectro de excitação mostra que a baixa intensidade da 

banda π-π*, que é característica de um cromóforo que promove uma conversão radiativa 

pouco eficaz no composto de coordenação, e isto sugere que a excitação direta no íon Eu
3+

 

favorece uma via mais eficiente que a promovida pela banda do ligante orgânico. 
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Figura 30: Espectro de excitação do EuSDA monitorando em = 620 nm. 

 

 

 O espectro de emissão do composto EuSDA (Figura 31) foi obtido pela excitação da 

transição 
7
F0

5
L6

 
(Ex = 394 nm). O gráfico exibe as transições 

5
D0

7
FJ (onde, J = 0, 1, 2, 3 e 

4) que são típicas para o íon Európio trivalente, onde a transição 
5
D0

7
F2 é a que apresenta 

maior intensidade no espectro e também é a responsável pela coloração vermelha 

característica no material. Observa-se também a presença da transição 
5
D0

7
F0 que indica 

que o centro metálico não possui centro de inversão, sugerindo que o sitio de simetria ao redor 

do íon deve possuir grupos pontuais de simetria C1, Cn, Cnv ou Cs ou arranjos diferentes que 

possuam distorções que levem na direção destes grupos. No espectro também são observadas 

as transições 
5
D1

7
FJ apresentadas no insert da Figura 31. Estas transições dificilmente são 

observadas, pois tipicamente os decaimentos não-radiativos, provocados majoritariamente por 

desativação térmica e efeitos vibrônicos, promovem o relaxamento da energia dos níveis mais 

altos para o nível emissor 
5
D0, no entanto, em sistemas com frequência de fônons não tão 

elevada, as taxas não-radiativas não são tão influentes como antes e as transições 
5
D1

7
FJ 

podem agora ser observadas (BLASSE; GRABMAIER, 1994). Este dado indica se o EuSDA 
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formar um PC’s, o mesmo deve possuir uma rigidez considerável e uma frequência de fônons 

baixa ao longo da extensão do sólido. 

 

Figura 31: Espectro de emissão do EuSDA com excitação em em = 394 nm. 

 

 

 A partir dos dados experimentais obtidos pelos espectros de excitação dos compostos 

LaSDA e EuSDA foi construído um diagrama de níveis de energia com os possíveis 

mecanismos de transferência de energia (ET), como mostrado na Figura 32. A determinação 

do envelope energético π*  foi representado pela região onde há presença de bandas nos 

espectros de emissão e excitação do LaSDA, compreendidos no intervalo de 478 à 310 nm 

(20920,5 e 31446,54 cm
-1

 respectivamente). A sensibilização do íon é promovido pela 

transferência de energia do tipo Ligante-Metal através da desativação da transição π π* do 

SDA
2-

,
 
no composto de coordenação, para os níveis excitados do Eu

3+
. Este mecanismo é 

completo pela ocorrência de processos não radiativos dos estados excitados para o estado 

emissor 
5
D0 e posterior decaimento radiativo para os estados 

7
FJ (representado pela taxa de 

decaimento radiativo, Arad). Por outro lado, também é possível realizar a excitação direta no 
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íon, e neste trabalho foi utilizado o comprimento de onda Ex = 394 nm que correspondente a 

transição 
 7

F0
5
L6. Observa-se a desativação por processos não radiativos até o alcance do 

estado emissor 
5
D0 e ocorrência de decaimento radiativo para os estados 

7
FJ. É importante 

salientar que os dados obtidos levam em consideração a formação de isoestruturas para os 

compostos LaSDA e EuSDA e, sendo assim, este diagrama de níveis de energia será melhor 

compreendido com a obtenção dos resultados de raios-X de monocristal para o EuSDA. 

 

Figura 32: Diagrama de níveis de energia para o EuSDA, mostrando os prováveis canais para o processo de 

transferência de energia (ET). 

 

 

 Os espectros de excitação dos compostos EuSDA e EuSDA* são comparados na 

Figura 33. O gráfico revela comportamento similar para ambos os espectros, com a presença 

das linhas atribuídas as transições intra-4f
6
 para o monitoramento em Em = 620 nm. 

Entretanto observa-se um aumento da transição π-π* do SDA
2- 

em relação a transição 

7
F0

5
L6 para o material EuSDA* que deve ser relacionado a mudança na estruturação do 

ligante no polímero de coordenação ao passo que há ocorrência da perda de cristalinidade do 

material e formação dos novos domínios cristalinos, como mencionado anteriormente.  
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Figura 33: Comparação dos espectros de excitação entre o EuSDA (em vermelho) e o EuSDA* (em vinho) 

monitorando em = 620 nm. 

 

 

 O comportamento do espectro de emissão também foi avaliado de forma comparativa 

entre o EuSDA e EuSDA* na Figura 34, realizando excitação no comprimento de onda de 

394 nm. A observação das linhas de emissão dos compostos mostra a presença da transição 

5
D0

7
F0 em ambos os espectros, indicando que não há centro de inversão nos materiais e que 

a simetria na vizinhança do íon continua restrita a grupos pontuais de simetria C1, Cn, Cnv ou 

Cs. É bem estabelecido que a transição 
5
D0

7
F2 é conhecida por sua hipersensibilidade a 

modificações no ambiente químico entorno do íon Eu
3+

. Neste sentido é observado para as 

amostras EuSDA e EuSDA* a presença de duas linhas de emissão referentes a esta transição, 

centradas em 612 nm e 620 nm, para ambos os materiais. No entanto é notada uma 

modificação na relação entre as suas intensidades para os dois compostos, indicando a 

modificação na simetria do íon metálico ao mesmo tempo em que os cristais tornam-se 

opacos.  
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Figura 34: Comparação entre os Espectros de emissão do EuSDA (vermelho) e o EuSDA*(vinho) com 

excitação em ex = 394 nm. 

 

 

 Os valores experimentais para a razão entre as áreas integradas das transições 

5
D0

7
F2 em relação a

 5
D0

7
F1 (R02/01), taxas radiativas (Arad) e não-radiativas (Anrad) e 

eficiência quântica de emissão (η) para os compostos EuSDA e EuSDA*estão disponíveis na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Valores experimentais para a razão entre as áreas integradas das transições 
5
D0

7
F2 em relação a

 

5
D0

7
F1 (R02/01), taxas radiativas (Arad) e não-radiativas (Anrad) e eficiência quântica de emissão (η) para os 

compostos EuSDA e EuSDA* 

      

 R02/01 Arad (s
–1

) Anrad (s
–1

) τ (ms) η (%) 

      

EuSDA 5,5 498,4 181,8 1,47 73,2 

 

  EuSDA* 5,6 500,1 2441,07 0,34 17,0 

 

 Os valores de tempo de vida para o estado emissor 
5
D0 foram determinados pela 

curva do decaimento exponencial (Figura A2.3), onde se obteve um ajuste monoexponencial 
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para ambos os materiais, indicando a existência de apenas um sitio de simetria para cada 

sistema. Observa-se que o composto EuSDA apresenta uma ótima eficiência quântica de 

emissão, igual a 73,2%, que está associada ao baixo valor da taxa não-radiativa (Anrad =181,8 

s
-1

) em relação a taxa radiativa (Anrad = 498,4 s
-1

), além de possuir um tempo de vida alto (τ 

=1,47 ms). A formação do composto EuSDA* não traz grandes modificações para o valor de 

taxa radiativas (Arad = 500,1 ),  enquanto que apresenta um aumento significativo para o valor 

de taxa não-radiativa (Anrad = 2441,1 ). Este fato, aliado a diminuição no tempo de vida  (τ = 

0,34 ms), obtido pela curva de decaimento radiativo da Figura A2.4, promove uma redução da 

eficiência quântica de emissão (η = 17,0 %). Isto indica que há uma modificação significativa 

na simetria do composto promovida pela remoção do DMF. Além disso, a razão entre as áreas 

integradas para as transições 
5
D0

7
F2 e

 5
D0

7
F1 (R02/01) apresentaram valores iguais a 5,5 e 

5,6 para o EuSDA e EuSDA* respectivamente. Estes altos valores encontrados indicam que o 

composto deve possuir uma baixa simetria na vizinhança do Eu
3+

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que: 

1.   Os compostos de coordenação LaSDA e EuSDA foram sintetizados contendo o 

ligante ácido 4,4’-sulfonildibenzóico e íons lantanídeos (Lantânio e o Európio) 

pelo método de cristalização; 

 

2.  A análise pela espectroscopia de infravermelho dos compostos LaSDA e EuSDA 

sugere a ocorrência de coordenção do  ligante SDA
2-

 com os íons lantanídeos, e 

classifica os modos de coordenação do ligante do tipo ponte; 

 

3.  A difração de raios-X de monocristal do LaSDA revela a obtenção de um 

polímero de coordenação unidimensional; 

 

4.  O experimento de difração de raios-X de pó não se mostrou satisfatório, porém o 

mesmo sugere que os compostos EuSDA e LaSDA não possuem a mesma 

estrutura cristalina; 

 

5.  A espectroscopia de fotoluminescência relaciona a perda de cristalinidade do 

LaSDA em relação ao LaSDA* pelo alargamento da banda de excitação e 

deslocamento da banda emissão (Δbandas = 18 nm), que deve ser acarretado pela 

formação de novos domínios cristalinos no sólido com a remoção de DMF da 

estrutura; 

 

6.  O composto de coordenação EuSDA apresentou as transições intra-f
6
 típicas para 

o íon Eu
3+

 no seu espectro de excitação, com a presença da banda pouco 

pronunciada em   = 313 nm , referente a transição ππ* do SDA
2-

.  O espectro 

de emissão mostra as transições 
5
D0

7
FJ (onde, J = 0, 1, 2, 3 e 4). A presença da 

transição 
5
D0

7
F0 indica que os grupos pontuais de simetria possíveis para o 

ambiente químico do Eu
3+

 neste sistema são C1, Cn, Cnv, Cs ou simetrias que se 

aproximemem destes grupos. A presença da transição 
5
D1

7
FJ sugere que o 

sólido EuSDA é bastante rígido e possuem baixa frequência de fônons. A 

eficiência quântica de emissão apresentou um valor alto igual a η = 73,2%, para 
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um tempo de vida τ =1,47 ms, exibindo uma  taxa não-radiativa Anrad =181,8 s
-1 

e 

uma taxa radiativa Anrad = 498,4 s
-1

; 

 

7.  O padrão de linhas dos espectros de emissão para os composto EuSDA e EuSDA* 

indicam a modificação significativa de simetria de um em relação ao outro quando 

o solvente é removido. Os valores para a razão entre as áreas integradas R(02/01) 

revelam que os compostos possuem uma baixa simetria para o ambiente químico 

do Eu
3+

. 
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APÊNDICE 1 - ESPECTROS DE FT-IR E DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X  

Figura A1.1:Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o 

composto EuSDA solvotermal (em vermelho) e o LaSDA solvotermal (em roxo) e LaSDA (em preto) 

 

 

 

Figura A1.2: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o 

composto EuSDA* (em vinho) e o LaSDA* (em ciano escuro). 
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Figura A1.3: Espectro de infravermelho realizado em estado sólido e temperatura ambiente para o composto 

Na2SDA (em verde) e o LaSDA (em preto). 

 

 

 

Figura A1.4: Comparação do padrão de DRX-P entre o EuSDA experimental (em vinho), EuSDA solvotermal 

(em preto), LaSDA solvotermal (em azul) e LaSDA simulado a patir dos dados de difração de raios-X de 

monocristal (em rosa). 
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Figura A2.2: Curva de decaimento radiativo para o LaSDA, utilizando ex = 322 nm em = 428 nm. 

 

 

 

 

APÊNDICE 2: CURVAS DE DECAIMENTO RADIATIVO 

Figura A2.1: Curva de decaimento radiativo para o H2SDA, utilizando ex = 344nm em = 388 nm. 
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 Figura A2.3: Curva de decaimento radiativo para o EuSDA, utilizando ex = 394 nm em = 620 nm. 

 

 

Figura A2.4: Curva de decaimento radiativo para o EuSDA*, utilizando ex = 394 nm em = 612 nm. 

 

 


