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R2 – Coeficiente de correlação
RMN – Ressonância Magnética Nuclear
S0 – Estado fundamental singlete
S1 – Estado excitado singlete
SI – Sistema Internacional
𝑆𝑟 – Sensibilidade relativa
t – Tempo
T – Temperatura
TC – Temperatura de Curie

TE – Transferência de energia
Tg – Transição vítrea
TGA – Análise Termogravimétrica
THF – Tetrahidrofurano
Tm – Túlio
TMS – Tetrametilsilano
TTA – Tenoiltrifluoroacetonato
T1 – Estado excitado triplete
Uv-Vis – Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível
V – volume
ZFC – Resfriamento com campo zero
 – Deslocamento químico
Δ – Parâmetro ratiométrico
λ – Comprimento de onda
λexc – Comprimento de onda de excitação
λem – Comprimento de onda de emissão
λmax – Comprimento de onda máximo
 – Permeabilidade magnética
0 – Permeabilidade magnética do vácuo
ν – Vibrações
i – Tempo de vida

 – Fluxo magnético
χ – Suscetibilidade magnética.
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RESUMO
O presente trabalho descreve os resultados encontrados na investigação das
propriedades fotofísicas, magnéticas e termocrômicas de dois sistemas poliméricos
complexados com íons lantanídeos. Foram usados copolímeros alternados de um derivado
de polifluoreno, usando como co-monômeros a terpiridina e a fenantrolina. Os dois
copolímeros foram sintetizados por acoplamento de Suzuki. No primeiro, o copolímero
fluoreno-terpiridina foi complexado com íons neodímio (LaPPS75Nd) e európio
(LaPPS75Eu). Os resultados foram interpretados investigando as propriedades fotofísicas e
magnéticas para o sistema complexado com íons neodímio(III) e -dicetona como ligante e
termocrômicas para o sistema complexado com íons európio(III) e -dicetona como
ligante. As medidas magnéticas mostraram que o copolímero original, não complexado,
exibiu um comportamento ferromagnético. No entanto, quando os íons neodímio(III) e dicetona como ligante são inseridos a cadeia principal, causando a perda da sobreposição
das nuvens π, a componente ferromagnética é suprimida e as amostras começam a exibir
um comportamento paramagnético. Quando LaPPS75 foi complexado com íons Eu e dicetona como ligante, seu comportamento fotofísico em função da temperatura foi
estudado. A região de emissão do polímero LaPPS75Eu se torna mais insensível à
temperatura em relação ao copolímero original, LaPPS75. Essa propriedade pode fornecer
a base para um sensor ratiométrico de auto-calibração. A sensibilidade relativa medida foi
de 0,49% K-1 a 260 K, subindo para 3,29 % K-1 a 380 K. Além das propriedades
termocrômicas, características importantes do novo metalopolímero incluem boa
solubilidade, boa capacidade de formação de filme e simplicidade estrutural, sem
necessidade de mais de um cromóforo inserido, como no caso de materiais contendo dois
lantanídeos diferentes. No segundo caso, em que se fez uso da fenantrolina como comonômero, o copolímero foi complexado com íons neodímio(III) e as propriedades
fotofísicas e magnéticas foram interpretadas . As medidas magnéticas mostraram que a
LaPPS59 (Fluoreno – Fenantrolina) exibiu um comportamento diamagnético. O
metalopolímero LaPPS59Nd3+, quando complexado com íons Nd3+, exibiu um
comportamento ferromagnético a temperatura ambiente.
Palavras-chave:

Polímeros magnéticos; Metalopolímeros; Neodímio;
Polímeros conjugados; Emissão dupla; Ferromagnético.

Terpiridina;

ABSTRACT
The present work describes the results found in the investigation of the photophysical,
magnetic and thermochromic properties of two polymer systems complexed with lanthanide
ions. Alternate copolymers of a polyfluorene derivative were used using terpyridine and
phenanthroline as co-monomers. The two copolymers were synthesized by Suzuki coupling.
The first, was fluorene-terpyridine copolymer complexed with neodymium (LaPPS75Nd) and
europium (LaPPS75Eu) ions. The results were interpreted investigating the photophysical and
magnetic properties for the system complexed with neodymium(III) ions and -diketone as
ligand and thermochromic for the complexed with europium(III) ions and -diketone as
ligand. The magnetic measurements showed that the original, non-complexed copolymer
exhibited a ferromagnetic behavior. However, when the neodymium(III) and -diketone ions
as the ligand are inserted into the main chain, causing the loss of π clouds overlap, the
ferromagnetic component is suppressed and the samples begin to exhibit paramagnetic
behavior. When LaPPS75 was complexed with Eu ions and -diketone as a ligand, its
photophysical behavior as a function of temperature was studied. The LaPPS75Eu polymer
emission region becomes more temperature insensitive than the original copolymer,
LaPPS75. This property can provide the basis for a self-calibration ratiometric sensor. The
measured relative sensitivity was 0.49% K-1 at 260 K, rising to 3.29% K-1 at 380 K. In
addition to the thermochromic properties, important features of the novel metalopolymer
include high solubility, good film forming ability and structural simplicity, with no need for
more than one inserted chromophore, as in the case of materials containing two different
lanthanides. In the second case, in which phenanthroline was used as a co-monomer, the
copolymer was complexed with neodymium(III) ions and the photophysical and magnetic
properties were interpreted. Magnetic measurements showed that LaPPS59 (Fluorene Phenantroline) exhibited a diamagnetic behavior. The metalopolymer LaPPS59Nd3+ when
complexed with Nd3+ ions, exhibited ferromagnetic behavior at room temperature.
Keywords: Magnetic polymers; Metallopolymers; Neodymium; Terpyridine; Conjugated
polymers; Dual emission; Ferromagnetic.
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1.

Introdução
Com a aproximação que existe entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, o

magnetismo tem uma ampla variedade de aplicações em tecnologias que ganham importância
com a descoberta de novos materiais magnéticos. Estas aplicações vão desde ímãs
permanentes, (ferromagnetismo), capazes de gerar um campo magnético, podendo ser
utilizados em fechaduras, motores elétricos, balanças eletrônicas, sensores de posição, etc., até
componentes sofisticados que são usados na indústria de computadores e de sistema de
comunicação.
A maioria dos materiais ferromagnéticos é constituída de metais de transição e por
terra-raras. Entretanto, nas últimas décadas têm surgido materiais poliméricos, como
polímeros semicondutores, que sem a introdução de metais de transição ou terra-raras podem
exibir magnetização espontânea em temperatura ambiente1,2, abrindo uma nova oportunidade
não somente para pesquisa básica, mas também para aplicações. No entanto, pouco tem sido
investigado em relação às suas propriedades magnéticas e o quanto estes materiais podem
contribuir para o futuro da eletro-eletrônica.
Polímeros conjugados também podem desempenhar propriedades termocrômicas com
aplicações potenciais para janelas inteligentes, sensores colorimétricos e diodos emissores de
luz3,4. Sistemas que contêm íons lantanídeos estão emergindo como materiais promissores,
devido às suas importantes características, como uma faixa de emissão estreita e longo tempo
de vida de luminescência5–7.
Neste trabalho utilizou-se da rota de síntese Suzuki para obtenção de polímeros
conjugados contendo fluoreno ligado aos monômeros terpiridina e fenantrolina. Estes tipos de
estruturas têm como propriedade principal a capacidade de complexação de íons metálicos,
fornecendo metalopolímeros. Em alguns casos, estas estruturas híbridas podem oferecer
propriedades elétricas e magnéticas diferenciadas, tais como melhoria da condutividade8,9,
transporte de carga8,10 e susceptibilidade magnética11.
Esta tese foi dividida em capítulos para o melhor entendimento, pois cada capítulo
trata de estruturas poliméricas diferentes e/ou caracterizações diferentes.
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O capítulo 1 apresenta uma introdução geral sobre polímeros conjugados, síntese desta
classe de polímeros, metalopolímeros, processos fotofísicos e magnéticos envolvidos na
caracterização destes materiais.
O capítulo 2 descreve a síntese do polímero conjugado [(9,9’-dihexil-2,7-fluoreno)6,6”-(2,2’:6’,2”-terpiridina)] (LaPPS75) e seus complexos, bem como os resultados e
discussões das caracterizações estruturais, fotofísicas e magnéticas.
O capítulo 3 descreve a síntese do polímero conjugado [(9,9’-dioctil-2,7-fluoreno)-3,8(1-10-fenantrolina)] (LaPPS59) e seus complexos, bem como os resultados e discussões das
caracterizações estruturais, fotofísicas e magnéticas.
O capítulo 4 descreve a complexação do polímero conjugado (LaPPS75) com íons
Eu(III) e -dicetona como ligante, bem como os resultados e discussões das caracterizações
estruturais e seu comportamento fotofísico em função da temperatura visando sua aplicação
como nanotermosensores.
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1.1. Polímeros Conjugados
Embora muitas pessoas provavelmente não percebam isso, todas estão familiarizadas
com os polímeros. Eles estão ao nosso redor no uso diário, em borrachas, plásticos, fibras,
resinas em adesivos, tintas, entre outros. E sua característica estrutural comum é a presença de
longas cadeias de átomos unidas covalentemente12.
Polímeros são macromoléculas compostas pela repetição de uma unidade básica,
chamada mero. Apresentam como características: leveza, fácil processamento e propriedades
que podem ser adequadas às necessidades, por modificação da estrutura química.
A palavra "conjugado" significa juntar ou ligar, e em moléculas conjugadas os átomos
estão ligados alternando ligações simples e duplas. O principal bloco de construção de
moléculas conjugadas é carbono. O exemplo de uma ligação dupla entre dois átomos de
carbono é o etileno, mostrado na Figura 1. O etileno tem uma cadeia principal de dois átomos
de carbono ligados por uma ligação dupla.

Figura 1: Representação dos átomos de carbono na estrutura do etileno ligados por uma
ligação dupla.
O processo de misturar ou combinar os orbitais atômicos, à proporção que os átomos se
aproximam um do outro para formar ligações, é chamado hibridização. A fim de compreender
a forma como as ligações são formadas é necessário começar com o átomo de carbono. O
processo de hibridização pode ocorrer também com outros elementos como o boro, berílio e
nitrogênio entre outros. Um átomo de carbono tem a configuração eletrônica 1s22s22p2 no
estado fundamental. Colocando em ordem de energia, teremos que: 1s2 < 2s2 < 2p2; o subnível
p se divide em três orbitais que correspondem aos eixos x, y e z (px, py e pz) orientados nos três
eixos, como mostra a Figura 2.
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2p2

px py pz

2s2

1s2

Figura 2: Configuração eletrônica do átomo de carbono com sua respectiva ordem de energia
dos orbitais e a subdivisão do orbital p.
A ligação com outro átomo de carbono ocorreria com os quatro elétrons na camada
externa, que são dois elétrons s e dois elétrons p. Como a diferença de energia entre o
subnível s e o subnível p de um mesmo nível é pequena, é possível que ocorra às
hibridizações. Essas hibridizações, mostradas na Figura 3, são combinações dos orbitais s
com os orbitais p e podem ocorrer de três maneiras: (1) quando um orbital s combina com três
orbitais p formando quatro orbitais híbridos do tipo sp3; (2) quando um orbital s combina com
dois orbitais p formando três orbitais híbridos do tipo sp2 e um orbital p puro no eixo z que
não foi hibridizado e (3) quando um orbital s combina com um orbital p formando dois
orbitais híbridos do tipo sp e dois orbitais p puros nos eixos y e z que não foram hibridizados.
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Figura 3: Hibridização dos orbitais s com os orbitais p, para a formação das ligações.
Assim, existem dois tipos de ligações que se formam entre os átomos de carbono,
ligações sigma (σ) e pi (). As ligações formadas entre os orbitais sp2 são chamados de
ligações σ. Cada átomo de carbono irá ligar-se com outro átomo de carbono e a dois átomos
de hidrogênio por uma ligação σ. Esta ligação gera uma densidade de elétrons altamente
localizada entre o átomo de carbono e hidrogênio. A ligação  é formada quando o orbital pz
em um átomo de carbono liga-se a outro orbital pz de outro átomo de carbono13. A ligação
dupla é formada pelas ligações σ e  entre os átomos de carbono. A ligação  produz uma
densidade de elétrons deslocalizados acima e abaixo do plano dos átomos de carbono, mas
não no plano nodal da molécula. Isto pode ser visto na Figura 4, onde as ligações  são
formadas a partir de orbitais p acima e abaixo do plano do anel em uma molécula de benzeno.
A ligação  é rígida, de tal modo que, a fim de rotacionar a molécula, a ligação  teria que ser
quebrada. Os elétrons na ligação  são mais fracamente ligados do que na ligação σ; por
serem

fracamente

ligados,

são

responsáveis

pelas

propriedades

semicondutoras.
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Figura 4: Formação das ligações  a partir de orbitais p acima e abaixo do plano do anel em
uma molécula de benzeno.
A descoberta dos polímeros conjugados teve início em 1977 com a contribuição dos
pesquisadores Alan J. Heeger, Alan MacDiarmid e Hideki Shirakawa. Nesse estudo
perceberam a capacidade do poliacetileno, como mostrado na Figura 5, conduzir corrente
elétrica após ser dopado com iodo. Este processo de dopagem é um processo redox em que o
iodo é reduzido (I2 + 2e-  2I-) e o polímero é oxidado resultando na presença de
transportadores de carga positiva, que podem deslocalizar sobre a estrutura conjugada do
polímero. Tal descoberta gerou enormes esforços de pesquisa na síntese e desenvolvimento de
novos materiais conjugados e essa contribuição resultou na atribuição de um Prêmio Nobel
em 200014.

Figura 5: Processo de dopagem no poliacetileno.
Os polímeros conjugados (PCs) são caracterizados por possuir em sua estrutura
ligações simples e duplas de forma alternadas. Seu sistema de elétrons  deslocalizados, que
criados por orbitais  sobrepostos, resulta em propriedades ópticas e eletrônicas. A Figura 6
mostra a deslocalização de elétrons reduz o intervalo de banda entre o orbital molecular
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ocupado de maior energia (HOMO) e o orbital molecular desocupado de menor energia
(LUMO) e, portanto, diminui a energia necessária para promover um elétron do HOMO e
melhorar a condutividade dos PCs15. A diferença de energia exata entre o HOMO e o LUMO
depende do tamanho da conjugação e da estrutura molecular16.

Figura 6: Representação gráfica da conjugação . (a) Os orbitais pz dividem-se em um sistema
 com orbitais ligantes e anti-ligantes, que são referidos como HOMO e LUMO,
respectivamente. Se imaginarmos uma molécula de benzeno, pareceria que os (b) orbitais pz
se deslocalizam em (c) um sistema que se estende sobre a molécula.
Na molécula de benzeno, Figura 6-b, os elétrons nos orbitais estão restritos aos seus
respectivos átomos de carbono, enquanto que na Figura 6-c os elétrons não estão mais
restritos aos seus respectivos átomos de carbono e são deslocalizados sobre a molécula.
Portanto, pelo fato da estrutura apresentar ligações simples e duplas de forma alternadas
(conjugadas), lhes dá mais liberdade de movimento. Para uma macromolécula, como ilustrado
na Figura 7, os elétrons podem até se deslocar em toda a cadeia polimérica. Na realidade, a
conjugação pode ser interrompida devido à conformação do polímero, como torções ou
defeitos químicos. Isso significa que os elétrons estão geralmente confinados a certos
segmentos do polímero16.
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Figura 7: Representação da quebra da conjugação em um polímero conjugado devido aos
defeitos e deformações.
Essa classe de polímeros tem recebido substancial e crescente interesse nos últimos
anos devido a uma grande aplicação em células fotovoltaicas orgânicas (OPVs)17, sensores
orgânicos18 e diodos emissores de luz orgânicos (OLEDs)19 (Figura 8). A magnitude das
aplicações de polímeros conjugados cria uma necessidade constante de otimização dos
polímeros existentes e o design de novos polímeros conjugados com propriedades
sintonizáveis.

(a)

(b)

(c)
Figura 8: Aplicações de polímeros conjugados. (a) Diodos emissores de luz orgânicos
(OLEDs), (b) células fotovoltaicas orgânicas (OPVs) e (c) sensores orgânicos.
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A maioria dos polímeros conjugados semicondutores são formados por moléculas
aromáticas como o benzeno, tiofeno e pirrol. Alguns exemplos clássicos dos primeiros
polímeros conjugados são mostrados na Figura 9.

Figura 9: Estrutura química da primeira geração de polímeros conjugados.
Alguns anos mais tarde, a crescente busca por novos materiais levou ao
desenvolvimento de uma série de polímeros conjugados utilizados em LEDs como poli[(2-(2etilexiloxi)-5-metoxi-p-fenileno)vinil] (MEH-PPV) e polifluoreno (PF), mostrados na Figura
10.

Figura 10: Estrutura química de polímeros conjugados utilizados em LEDs.
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Até agora, os PFs surgiram como os materiais emissores de luz azul mais atraentes
devido à sua alta eficiência, propriedades de transporte de carga, excelente solubilidade e
capacidade de formação de filme, boa estabilidade química e térmica e propriedades
sintonizáveis através de modificações químicas e copolimerização20–22. Portanto, eles são
amplamente utilizados como materiais ativos em dispositivos optoeletrônicos, especialmente
em camadas de emissão de luz em PLEDs23. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas várias
rotas sintéticas, cada uma com suas vantagens e desvantagens24. As rotas de acoplamento
mais comuns são o acoplamento arila-arila ou através de dupla ligação. Hassan e
colaboradores25 escreveram uma revisão detalhada e completa sobre a formação de ligações
arila-arila e os desenvolvimentos recentes neste campo. Os próximos parágrafos darão uma
breve introdução das reações de acoplamento usadas para síntese de polímeros conjugados.
1.2. Sínteses de Polímeros Conjugados
Muitos polímeros conjugados são sintetizados usando rotas de policondensação devido
à versatilidade dos reagentes que podem ser usados26,27. Dentre as rotas mais populares para a
síntese de polímeros conjugados são: reações de Wittig, Suzuki, Yamamoto e Stille, como
ilustradas na Figura 11. As reações de formação de ligação carbono-carbono são processos
importantes em química, pois fornecem etapas importantes na construção de moléculas mais
complexas a partir de precursores simples28.
A maioria das sínteses realizadas no Laboratório de Polímeros Paulo Scarpa (LaPPS)
usa a reação de policondensação de Suzuki. A reação de acoplamento cruzado de Suzuki é
uma reação orgânica que envolve um organohaleto e um organoborano para dar o produto
acoplado usando um catalisador de paládio e uma base. Um benefício em se utilizar a reação
de Suzuki é a baixa toxicidade de seus reagentes e subprodutos (especialmente quando
comparado aos monômeros e subprodutos da reação Stille)29.
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Wittig

Suzuki

Yamamoto

Stille

Figura 11: Rotas químicas para a síntese de polímeros conjugados.
O mecanismo da policondensação de Suzuki envolve três etapas, como mostrado na
Figura 12. A primeira etapa envolve a adição oxidativa do haleto de arila à espécie de Pd(0),
na segunda ocorre a transferência do grupo arila do ácido arilborônico para o centro metálico
formando o intermediário arila-paládio-arila, conhecido como transmetalação, e por último, a
eliminação redutiva para dar o produto de acoplamento e regenerar a espécie de paládio
cataliticamente ativa30.
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Figura 12: Ciclo catalítico das reações de acoplamento cruzado catalisadas com paládio.
Por meio dessa rota de síntese uma diversidade de polímeros conjugados tem sido
sintetizados. Mas uma nova classe de materiais híbridos, chamados metalopolímeros vem
chamando atenção da comunidade científica.
1.3. Metalopolímeros
Metalopolímero é uma classe única de materiais híbridos que incorporam centros
metálicos em polímeros orgânicos, aproveitando as propriedades benéficas tanto de materiais
inorgânicos quanto de orgânicos31. A Figura 13 mostra as várias disposições do complexo
metálico em relação ao esqueleto do polímero. Essas disposições foram descritas por Wolf
como Tipo I, Tipo II ou Tipo III, em que o metal está ligado ao esqueleto do polímero por um
ligante orgânico, ligado covalentemente ou diretamente incorporado ao esqueleto do
polímero, respectivamente.
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Figura 13: Representação estrutural de metalopolímeros Wolf I – III.
Os metalopolímeros têm sido estudados para diversas aplicações, como em células
fotovoltaicas, sensores, catálise e telecomunicações31. A vantagem desses materiais híbridos
consiste em combinar propriedades fotofísicas dos complexos metálicos, incluindo a emissão
fosforescente, longo tempo vida e o comprimento de onda de emissão ajustável, podem ser
aproveitadas e aplicadas, mas em uma forma de polímero facilmente processável.
1.4. Processos Fotofísicos em Complexos de Lantanídeos
As propriedades fotofísicas dos complexos de lantanídeos tornam estes sistemas ideais
para o desenvolvimento de metalopolímeros luminescentes. Os orbitais f dos íons lantanídeos
são protegidos do meio ambiente pelas camadas mais externas 5s2 e 5p6 resultando em
emissões estreitas de cores opticamente puras e longo tempo de vida radiativo32. Os
lantanídeos luminescentes podem ter bandas de emissão que vão desde regiões do visível (400
– 800 nm) até infravermelho próximo – NIR (800 – 1700 nm), controladas pela natureza dos
cátions de lantanídeos. Conforme mostrado na Figura 14, Nd3+, Er3+, Ho3+, Tm3+ e Yb3+ têm
emissão no NIR, enquanto Tb3+ e Dy3+ têm emissão no visível. As bandas de emissão do Sm3+
e Eu3+ estão localizadas nas regiões do visível e NIR.

34

Intensidade de emissão relativa

CAPÍTULO 1

Comprimento de onda (nm)

Figura 14: Espectros de emissão dos complexos de lantanídeos luminescentes, ilustrando as
bandas estreitas de emissão (adaptada da ref.33).
Uma vez que as transições f-f são proibidas pela regra de Laporte, os cátions de
lantanídeos livres têm baixos coeficientes de extinção e, portanto, não podem ser excitados
diretamente com uma boa eficiência. Como resultado, o número de fótons emitidos será
pequeno, o que resultará em baixa sensibilidade de detecção. Uma estratégia para superar essa
limitação foi inicialmente divulgada por Weissman34 em 1942 e consiste em localizar um
sensibilizador a uma distância controlada do cátion de lantanídeo. Este sensibilizador deve
cumprir a dupla função de absorver o maior número possível de fótons e transferir a energia
para o íon metálico do lantanídeo. Esta combinação de processos está apresentada na Figura
15 e é conhecida com o nome de '' efeito antena ''31.
S1

T1
CIS

Excitação

TE

Emissão

S0
Íon Ln3+

Ligante

(a)

Emissão do
Lantanídeo

Fosforescência

Ln3+

Fluorescência

Excitação do
Ligante

Antena

Transferência de energia

(b)

S0 : Estado Fundamental

S1: Estado Excitado

CIS: Cruzamento Intersistema

T1: Estado Excitado Triplete

TE: Transferência de Energia

Figura 15: (a) Ilustração representativa do efeito antena e (b) representação dos processos
envolvidos na emissão complexos de íons lantanídeos.
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As β-dicetonas, como ilustradas na Figura 16 foram reconhecidas como
sensibilizadores eficientes para aumentar a eficiência da emissão dos lantanídeos, devido à
eficácia da transferência de energia da β-dicetona para o cátion Ln3+. Assim, esta família de
complexos se desenvolveu rapidamente e atraiu muito interesse, devido em parte à sua fácil
síntese, mas principalmente às suas perspectivas promissoras em aplicações generalizadas,
que vão desde a ciência dos materiais até a análise biomédica35.

Figura 16: Representação de ligantes β-dicetonicas.
O processo de transferência de energia, como pode ser visto na Figura 15-b pode ser
descrito pela sequencia de eventos: (1) o complexo de lantanídeo é excitado a partir do estado
fundamental singlete S0 para o estado excitado singlete S1 pela absorção da energia pelos
ligantes; (2) a energia do estado excitado S1 é transferida para o estado excitado triplete dos
ligantes através do cruzamento intersistema; (3) há transferência intramolecular de energia do
estado triplete dos ligantes para um dos estados 4f excitados dos íons Ln3+; (4) a
luminescência do lantanídeo é produzida pelas transições 4f dentro do íon36,37.
Dexter sugeriu que a adequação da diferença de energia entre o nível de ressonância
do íon Ln3+ e o estado triplete do ligante orgânico é um fator crítico para a transferência
eficiente de energia36. A taxa de transferência de energia decresce com a diminuição na
sobreposição da banda de emissão do doador (ligante) com a banda de absorção do aceitador
(lantanídeo) quando a diferença de energia é muito grande. E a retro-transferência de energia
ocorrerá do íon Ln3+ para o nível de ressonância do estado tripleto do ligante quando a
condição reversa ocorrer36,37.
Sistemas poliméricos que contêm complexos de metais de lantanídeos têm atraído
muito interesse nos últimos anos31. Esse interesse está baseado nas características de
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luminescência do metal, quando ligados às cadeias poliméricas conjugadas38. Neste trabalho,
foi descrito em detalhe a síntese de polímeros contendo cátions de neodímio e európio ligados
diretamente na cadeia principal conjugada.
1.5. Lantanídeos (Ln)
Os lantanídeos são os elementos da primeira série de transição interna ou terceira
transição e vêm imediatamente após o lantânio. São classificados como elementos do bloco f,
juntamente com os actinídeos sendo caracterizados pelo preenchimento dos níveis de energia
4f, que geralmente não estão envolvidos em ligações. Estes elementos altamente
eletropositivos têm um estado de oxidação comum de +3 e geralmente suas propriedades
químicas e físicas são semelhantes, como conseqüência da sua configuração eletrônica39.
As inúmeras aplicações dos lantanídeos se devem às suas propriedades ímpares,
principalmente as espectroscópicas e magnéticas. Suas propriedades ópticas são diferentes de
outros íons e espécies moleculares porque absorvem e emitem luz em intervalos de
comprimento de onda estreitos, que surgem porque os orbitais 4f internos são protegidos por
orbitais de valência 5s e 5p preenchidos. A blindagem efetiva dos orbitais 4f minimiza as
interações com o ambiente e resulta em outras propriedades ópticas, incluindo intensidades de
transição fracas, longo tempo de vida e transições energéticas que são relativamente
insensíveis aos ligantes de coordenação.
As transições eletrônicas 4f, entre os vários níveis de energia, podem gerar numerosos
espectros de absorção e emissão. As configurações eletrônicas e os termos espectrais dos íons
lantanídeos trivalentes no estado fundamental estão listados na Tabela 1.
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Tabela 1: Configurações eletrônicas e termos espectrais de íons de lantanídeos trivalentes
(Ln3+) no estado fundamental.
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Número de elétrons 4f

A grande variedade de transições no ultravioleta, visível e infravermelho próximo de
lantanídeos foi descrita pela primeira vez por Dieke40. A Figura 17 mostra um exemplo dos
estados de energia observados para os fluoretos de lantanídeos. A estrutura eletrônica
observada resulta do acoplamento spin-órbita e efeitos do campo cristalino nos estados
eletrônicos dos lantanídeos.
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Figura 17: Diagrama de nível de energia eletrônica dos íons lantanídeos trivalentes.
Uma importante característica dos elementos lantanídeos é a ocorrência da contração
lantanídica, uma diminuição uniforme no tamanho atômico e iônico com o aumento do
número atômico. A principal causa da contração é o efeito eletrostático associado com o
aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f. Assim, é observada
uma mudança na química dos íons lantanídeos. Por exemplo, como consequência dessa
contração, a basicidade dos elementos decresce ao longo da série.
Os lantanídeos são classificados de acordo com os conceitos de Pearson como ácidos
duros; por isso, coordenam-se preferencialmente com bases duras, especialmente àquelas
contendo oxigênio e nitrogênio como átomos doadores41.
Por outro lado, os elétrons 4f com seu alto momento angular são responsáveis pelas
propriedades magnéticas dos materiais de lantanídeos e variam consideravelmente de átomo
para átomo, já que as interações intereletrônicas no átomo geram muitos estados que mudam à
medida que o número de elétrons se altera42.
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1.6. Magnetismos e Materiais Magnéticos
A palavra magnetismo está associada ao fenômeno pelo qual um ente tem o poder de
atrair e influenciar outro ente. A palavra surgiu na antiguidade, associada à propriedade que
fragmentos de ferro têm de serem atraídos pela magnetita, um mineral encontrado na
natureza, de composição química Fe3O4. A primeira utilização prática do magnetismo foi a
bússola, inventada pelos chineses na Antiguidade. E esse instrumento foi importante para a
navegação no início da era moderna43,44.
Os materiais magnéticos têm desempenhado papel muito importante nas aplicações
tecnológicas do magnetismo. Nas aplicações tradicionais, como em motores, geradores,
transformadores, etc, eles são utilizados em duas categorias: os imãs permanentes são aqueles
que têm a propriedade de criar um campo magnético persistente; os materiais moles, também
chamados doces ou permeáveis, são aqueles que são facilmente magnetizados e
desmagnetizados, els produzem um campo proporcional à corrente num fio enrolado, muito
maior ao que seria criado apenas pela corrente43,44.
O comportamento dos materiais num campo magnético externo é determinado pela
origem de seus dipolos magnéticos ou momentos magnéticos, e pela natureza da interação
entre eles. Os momentos magnéticos têm origem no momento angular intrinseco dos elétrons
nos íons ou átomos que formam a matéria44.
Macroscopicamente, a grandeza que representa o estado magnético de um material é o

vetor de magnetização M . Ele é definido como o momento de dipolo magnético por unidade
de volume,


M


1
i

V i

,

Equação 1


onde o somatório é feito sobre os todos os pontos i nos quais há dipolos de momento  i , no

interior de um volume V. V é escolhido suficientemente grande para que haja uma boa média

macroscópica, porém pequeno em relação ao tamanho da amostra para que M represente uma
propriedade magnética local44. O campo magnético pode ser expresso por duas grandezas: o



vetor indução magnética B e o vetor intensidade de campo magnético H . Enquanto H é

relacionado com a corrente que cria o campo, B depende tanto da corrente quanto da
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magnetização do meio. É o vetor B que determina o fluxo magnético  através de uma
superfície S,
 
   s B.da

Equação 2


onde da é um vetor normal externa à superfície em cada ponto. Na teoria macroscópica, a
magnetização é usada nas equações de Maxwell levando informações das propriedades


magnéticas do material, através da relação entre B e H . No sistema internacional de
unidades,






B  0 H  M



,

Equação 3

onde 0  4 x 10-7 N/A2 é a permeabilidade magnética do vácuo. No sistema CGS, a
relação entre os campos tem a forma,

 

B  H  4M

Equação 4

 
Vemos que no CGS, no vácuo, B = H e 0  1. A resposta do material a um campo

local H , caracterizado pelo comportamento de M, é representada pela suscetibilidade
magnética χ. No caso mais simples, a magnetização é induzida na mesma direção do campo
aplicado de modo que χ é um escalar definido por,



M
H

Equação 5

Note que, como M e H têm a mesma dimensão, a suscetibilidade é uma grandeza
 
adimensional. A permeabilidade magnética  é definida através da razão entre B e H ,



B  H

Equação 6

A relação entre  e χ, obtida anteriormente, é, nos dois sistemas de unidades:
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  0 1   

(SI)

;

(CGS)

  1 4

Equação 7

O motivo para apresentar as relações entre as grandezas magnéticas em dois sistemas
de unidades é o fato de que ambos os sistemas são muito usados tanto na engenharia quanto



na ciência43,44. A relação entre B e M com campo magnético aplicado H depende da
geometria da material.
O valor da suscetibilidade varia de 10-5 em materiais fracamente magnéticos até 106
em matérias fortemente magnéticos. Em alguns casos a suscetibilidade é pequena e negativa.
Em outros casos a relação entre M e H não é linear, de modo que a suscetibilidade varia com a
intensidade de campo magnético. Dependendo da origem microscópica de sua magnetização e
das interações internas, os materiais podem ser classificados em uma das seguintes categorias:
diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos43,44.
1.6.1. Diamagnetismo
Diamagnetismo é o tipo mais fraco de resposta magnética de um sistema e é
caracterizado por uma suscetibilidade negativa e da ordem de grandeza de 10 -5. A Figura 18
mostra como um material diamagnético se comporta na presença do campo magnético.
M



(a)

(b)




M  H

0

slope  

0

H

 0



  cons tan te

T



Figura 18: (a) Dependência do campo vs. magnetização e (b) variação térmica da
suscetibilidade magnética para uma substância diamagnética.
A origem do diamagnetismo está na variação do momentum angular orbital dos
elétrons induzida pela aplicação de um campo magnético externo. A explicação clássica deste
fenômeno vem da lei de Lenz pela qual uma variação de campo magnético resulta numa
corrente
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que
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criando um campo oposto ao aplicado. Este fenômeno ocorre em qualquer átomo. Mas como
ele é muito fraco, só aparece quando no material não há dipolos magnéticos permanentes que
produzam efeitos muito mais pronunciados. Os materiais diamagnéticos são aqueles que não
possuem dipolos magnéticos permanentes, ou seja, são aqueles cujos átomos ou íons têm
camadas eletrônicas completas. Este é caso dos gases nobres, He, Ne, Ar, Kr, Xe. E também o
caso dos sólidos com ligação iônica, cujos átomos trocam elétrons para ficarem com suas
últimas camadas completas, tais como NaCl, KBr, LiF CaF2.
Todavia, para ter extensa aplicação prática é necessário que a magnetização
macroscópica seja alta, o que ocorre apenas nos materiais ferro ou ferrimagnéticos.

Figura 19: Imagens ilustrativas da Lei de Lenz. (a) A introdução do campo magnético gera
uma variação do momento angular, a qual leva a uma magnetização com sentido oposto ao
campo magnético aplicado.
1.6.2. Paramagnetismo
Materiais paramagnéticos têm um momento magnético devido à presença de elétrons
desemparelhados nos orbitais mais externos. Quando um campo magnético é aplicado, há um
alinhamento parcial dos momentos magnéticos atômicos na direção do campo. No entanto, os
momentos magnéticos individuais não interagem e o momento magnético total é zero quando
o campo é removido. Isso resulta em uma magnetização positiva e suscetibilidade também
positiva, como mostra a Figura 2043,44.
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Figura 20: Curvas (a) M x H e (b) susceptibilidade em função da temperatura para materiais
paramagnéticos.
A ordenação dos momentos magnéticos em um material paramagnético na ausência e
presença do campo (H) é mostrada na Figura 21.

(a)

(b)

Figura 21: Ordenamento magnético em materiais paramagnéticos na (a) ausência e (b)
presença do campo magnético.
1.6.3. Ferromagnetismo
Materiais ferromagnéticos (FM) exibem alinhamento paralelo de momentos como
mostrado na Figura 22-a, o que resulta em uma grande magnetização à temperatura ambiente.
Além disso, os materiais FM retêm a magnetização mesmo depois que o campo aplicado é
removido. Além disso, há o comportamento chamado de histerese, ver Figura 22-b. A
histerese se caracteriza pela retenção da magnetização e desmagnetização em campo H  0.
Os elementos de transição Fe, Ni, Co e muitas de suas ligas são exemplos típicos de materiais
ferromagnéticos.
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(a)

(b)

Figura 22: (a) Ordenamento magnético e (b) curva de histerese em materiais ferromagnéticos.
Três características distintas de materiais ferromagnéticos são (1) sua magnetização
espontânea, (2) desmagnetização coercitiva e (3) a existência de temperatura de ordenação
magnética. A magnetização espontânea é a magnetização da rede que existe dentro de um
volume microscópico uniformemente magnetizado, mesmo na ausência de campo magnético
externo. A magnitude dessa magnetização na temperatura absoluta depende dos momentos
magnéticos do spin dos elétrons. Embora as forças de troca eletrônica nos FMs sejam muito
grandes, a energia térmica acaba por superar a energia de troca e produz um efeito aleatório
que leva ao paramagnetismo. Isso ocorre em uma temperatura específica chamada
Temperatura Curie (TC). Abaixo do TC, os momentos são ordenados (ferromagnéticos) e
acima, desordenados (paramagnéticos). A magnetização de saturação se aproxima de zero
acima de TC.


A área da curva de histerese só será a mesma se o campo H superar o campo H de
saturação. A Figura 23 mostra os laços de histerese magnética comparativa para materiais
magnéticos duros e moles. Materiais magnéticos duros geralmente apresentam baixa
permeabilidade inicial e alta força coercitiva (Hc > 1000 Oe). Eles se magnetizam quando
aplicamos a eles um alto campo magnético externo. Como mostra a Figura 23, esses materiais
apresentam magnetização remanente alta. Esses materiais têm grande utilização industrial,
pois são ideais para a construção de ímãs permanentes, pelo fato de, uma vez magnetizados,
reterem a sua magnetização. São geralmente usados para mídia de disco ou para uma
aplicação de ímã permanente. Por outro lado, materiais magnéticos moles exibem alta
permeabilidade inicial e também baixa coercividade (Hc < 100 Oe), magnetizam com mais
facilidade, apresentando magnetização moderada ou baixa. Estes materiais são usados para
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transformadores ou em aplicação de cabeça de gravação magnética. Uma vez que ambos os
tipos de materiais ferromagnéticos têm diferentes parâmetros magnéticos associados à
histerese, o seu comportamento de inversão de magnetização é também diferente.

Figura 23: Ciclos de histerese magnética típica de materiais ferromagnéticos moles e duros.
A maioria dos materiais ferromagnéticos são constituídos por metais de transição e por
terras-raras. Entretanto, nas últimas décadas polímeros conjugados condutores têm surgido
como candidatos a aplicações magnéticas que mesmo sem a introdução de metais de transição
ou terras-raras podem exibir magnetização espontânea em temperatura ambiente, abrindo uma
nova oportunidade não somente para pesquisa básica, mas também para aplicações. No
entanto, pouco tem sido investigado a respeito de suas propriedades magnéticas e o quanto
estes materiais podem contribuir para o futuro da eletro-eletrônica.
1.6.4. Propriedades magnéticas de moléculas orgânicas
O carbono é o bloco de construção de todas as formas de vida na Terra e é o quarto
elemento mais abundante no sistema solar. A configuração eletrônica do estado fundamental
do carbono é dada por 1s2 2s2 2p2; o carbono pode formar ligações simples, duplas ou triplas
com outro átomo de carbono. No entanto, sabe-se que o carbono, apesar de ter dois spins
desemparelhados na camada externa do orbital p como um átomo isolado, é diamagnético
devido à natureza das ligações que são estabelecidas entre os átomos de carbono. Em
particular, adotando o conceito de teoria orbital molecular, ver Figura 24, quatro elétrons
estão emparelhados no orbital da ligação  do carbono. Em outras palavras, o carbono sempre
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forma quatro ligações, não deixando elétrons desemparelhados. Assim, o momento magnético
do carbono mostra apenas um termo diamagnético, resultante do movimento de elétrons nos
orbitais, com uma contribuição paramagnética nula.
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Figura 24: (a) Diagrama de nível de energia do orbital molecular geral para os dois primeiros
níveis de energia, mostrando a formação de orbitais de ligação molecular (, ) e antiligante
(*, *). (b) Esquema de ligação para dois átomos de carbono fornecendo evidência para o
emparelhamento de todos os spins, confirmando assim a natureza diamagnética do par C-C.
Outra classificação envolve o tipo de ligações entre os átomos de carbono. Em geral, o
carbono tende a hibridizar prontamente seus orbitais 2s e 2p ao se ligarem a outros átomos de
carbono. São reconhecidos três estados hibridizados diferentes no carbono, isto é, (i) sp, (ii)
sp2 e (iii) sp3 , como mostra a Figura 3, dependendo do número de ligações s estabelecidas
entre os átomos de carbono. No caso da hibridação sp3, os átomos de carbono apresentam
quatro ligações simples com um arranjo tetraédrico, enquanto uma ligação dupla e duas
ligações simples são características da hibridação sp2 com geometria planar trigonal, Figura
25. A configuração que mostra uma ligação simples e uma ligação tripla está em
conformidade com a hibridação sp com átomos de carbono situados em uma linha.

47

CAPÍTULO 1

Figura 25: (a) Descrição esquemática da hibridação sp, sp2 e sp3 do carbono com uma
ilustração da estrutura de ligação.
Os materiais orgânicos são de interesse em uma ampla gama de aplicações industriais,
incluindo a produção de itens essenciais do cotidiano, como papel, combustível e adesivos,
bem como o avanço da pesquisa e desenvolvimento em plásticos, produtos farmacêuticos e
biotecnologia45.
A maioria das moléculas orgânicas e os materiais que eles compõem são isolantes
diamagnéticos, de acordo com sua estrutura eletrônica de camada fechada. Pode parecer
improvável que tais sistemas possam ter propriedades condutoras, ópticas ou magnéticas úteis
semelhantes às dos sistemas inorgânicos que compõem tantos dispositivos modernos. De fato,
muitos materiais orgânicos, naturais e sintéticos, têm propriedades elétricas, mecânicas e
ópticas interessantes e significativas. Essas características tornam possível construir novos
dispositivos com vantagens potencialmente consideráveis em relação aos produtos existentes,
incluindo seu peso leve, flexibilidade e baixo custo. A combinação de condutividade e
flexibilidade levou ao uso desses polímeros na fabricação de dispositivos eletrônicos, como
diodos luminosos e semicondutores orgânicos45,46.
Ainda podemos nos perguntar se os materiais orgânicos podem exibir níveis úteis de
magnetismo. A teoria convencional do ferromagnetismo através da interação de troca de spin
se aplica mais diretamente quando os íons têm elétrons de valência nas camadas d e f. Por
essa razão, o ferromagnetismo é mais frequentemente encontrado em elementos de transição e
lantanídeos45, que apresentam elétrons desemparelhados mesmo após a formação das sua
ligações química.
Investigações recentes sobre as propriedades dos magnetos orgânicos geralmente se
concentraram em materiais como moléculas pequenas (single-molecule) nos quais a interação
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de troca envolve os orbitais s e p47–49. Uma abordagem alternativa aos magnetos orgânicos
pode ser baseada em polímeros conjugados, como imaginado por Mataga em 196850. Devido
ao fato de que interações de troca entre os spins eletrônicos, quando suas funções de onda se
sobrepõem, podem se tornarem relativamente fortes através do sistema -conjugado, em
comparação com as interações em sólidos moleculares de radicais orgânicos, como sugerido
na Figura 26. Esta abordagem macromolecular tem um potencial para a obtenção de
propriedades magnéticas à temperatura ambiente49.
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Figura 26: Mecanismos de interação de troca indireta (a) espacial e (b) cadeia polimérica.
As propriedades magnéticas de polímeros condutores como a polianilina (PANI)51,52,
polipirrol (PPy)53,54, e politiofeno55,56 têm sido extensivamente estudados desde a descoberta
do poliacetileno altamente condutor, pois as propriedades magnéticas podem fornecer
detalhes importantes sobre espécies de transporte de cargas e spins desemparelhados. Por
exemplo, Jinder e colaboradores57 verificaram que a polianilina dopada com HCl apresentava
susceptibilidade linearmente proporcional ao grau de protonação. Por meio de estudos de
susceptibilidade, foi sugerida a coexistência de polarons e bipolarons em polianilina
dopada58,59 e polipirrol55,60. As propriedades magnéticas dos sistemas de polianilina foram
extensivamente estudadas por Kahol e colaboradores51,52. Quase todos os derivados de
polianilina, como polialquilanilinas e polianilinas sulfonadas, apresentaram uma dependência
quase linear da (T) com a temperatura (T), atribuída aos pares de polarons localizados
induzidos por desordem61 . A Figura 27 mostra o comportamento da susceptibilidade
magnética em função da temperatura de uma amostra sem tratamento térmico e com
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tratamento térmico de uma das formas da polianilina, a base de esmeraldina (EB).

Figura 27: Comportamento χT vs. T de uma amostra sem tratamento térmico (círculos
abertos) e com tratamento térmico (quadrados abertos) da EB-0.25 (adaptada da ref.51).
Adilson Jesus e colaboradores1 tem estudado ferromagnetismo em uma série de
polímeros conjugados62,2,63,64, onde a ordem magnética foi demonstrada após um processo de
dopagem, que pode ser feita pela criação de um polaron positivo no esqueleto polimérico com
a adição de contra-íons negativos como

perclorato (ClO4-)1, iodo65,66, m-ácido

cloroperbenzóico e tetrafluoroborato (BF4-)63. Também têm sido usados agentes externos,
como pressão1 e umidade62. A Figura 28 mostra um dos resultados obtidos por Adilson Jesus
e colaboradores1 em que observaram um comportamento ferromagnético para um derivado de
P3HT.
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(a)

(b)

Figura 28: (a) Representação esquemática da interação intercadeias polarons-polarons e (b)
curva de magnetização em função do campo magnético a 5 K (triângulo) e 300 K (círculo). O
inset mostra detalhes da histerese ferromagnética a 5 K e 300 K (adaptada da ref.1).
S. Majumdar e colaboradores67 estudaram as propriedades magnéticas do poli (3hexiltiofeno)

regioregular

(RRP3HT)

e

1-(3-metoxicarbonil)propil-1-fenil-[6,6]-

metanofullereno (PCBM) na faixa de temperatura de 5–300 K, como mostrado na Figura 29.
Observaram ferromagnetismo (FM) nas componentes individuais, mas na blenda esse
comportamento foi suprimido por grande sinal paramagnético (PM). A supressão da interação
FM foi concluída a partir da diminuição significativa da magnetização remanescente e dos
valores do HC na blenda em comparação com as componentes individuais. A resposta PM na
blenda foi explicada como resultado da separação dos portadores de carga em diferentes
trajetórias nas misturas de polímero e fulereno.
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(a)

(b)

(c)

Figura 29: Magnetização em função do campo magnético a 300 K para (a) pó do RRP3HT,
(c) pó do PCBM e (e) filme da mistura de RRP3HT: PCBM sobre substrato de SiO 2.
(adaptada da ref.67).
Outros sistemas que também têm chamado atenção no magnetismo são os
metalopolímeros, cujos íons metálicos são quimicamente ligados ao esqueleto polimérico.
Esta classe de polímeros também pode desempenhar um papel como material magnético68.
Estes materiais apresentam boa capacidade de solubilidade em solventes orgânicos com
capacidade de formação de filmes, flexibilidade e baixa densidade. Assim, garantirão que os
metalopolímeros tenham uma excelente potencial para uso em uma ampla gama de aplicações
avançadas, incluindo ciência de materiais69,70, catálise e biocatálise71,72, saúde73,74 e
energia75,76. E quando trabalhados em nanoescala são de particular interesse devido à
crescente produção de computadores de alta velocidade e dispositivos com alta capacidade de
armazenamento, como discos rígidos68.
A maioria dos metalopolímeros com propriedades magnéticas fazem uso dos metais de
transição, como Fe, Co e Ni, e vários ligantes87–89. Os íons de terras raras têm sido
previamente documentados quando complexados em polímeros conjugados80–82, exibindo
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comportamento ferromagnético em baixas temperaturas. Zheng e colaboradores79 sintetizaram
por policondensação um polímero conjugado contendo 1,10-fenantrolina, como ilustrado
naFigura 30-a. Este material foi complexado com três diferentes metais (Ni, Co e Fe) e as
propriedades magnéticas foram investigadas. As Figuras 30-b e -c mostram as medidas de
magnetização em função do campo magnético em baixa temperatura (5 K) e seus resultados
mostraram a presença de um ferromagnético mole.

(a)

(b)

(c)

Figura 30: (a) Rotas sintéticas do metalopolímero, (b) ciclo de histerese magnética do
metalopolímero DAPcDOD-Ni2+ em 5 K e (c) ciclo de histerese magnética do
metalopolímero DAPcDOD-Co2+ em 5 K. (adaptada da ref.79).
Feng e colaboradores83 sintetizaram um complexo de lantanídeo contendo em sua
estrutura fenantrolina e ligantes dibenzoilmetano (DBM) e investigaram suas propriedades
magnéticas. As curvas de magnetização obtidas a 300 K não mostraram comportamento
ferromagnético, mas sim uma característica superparamagnética, como mostrada na Figura
31. Outras estruturas de metalopolímeros conjugados com propriedades magnéticas também
têm sido relatadas80–85.
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Figura 31: Complexo de lantanídeo e curvas de magnetização em função do campo magnético
(a) fen-MMS, (b) Nd(DBM)3fen-MMS e (c) Yb(DBM)3fen-MMS a 300 K. (adaptada da ref.
83

).

1.7. Materiais Termocrômicos
Em materiais termocrômicos as propriedades dos grupos cromóforos são modificadas
pela temperatura. Como exemplos podemos citar a abertura do anel lactona de corantes leuco ou
a mudança no campo ligante de complexos86. O termocromismo de materiais inorgânicos é bem
conhecido desde séculos. Já na antiguidade a mudança de cor de certas pedras preciosas a alta
temperatura e a produção de pigmentos de cor via tratamento térmico eram conhecidas. A
mudança de cor dependente da temperatura pode ocorrer no estado sólido ou em solução e pode
ser reversível ou irreversível. A primeira investigação sistemática do termocromismo reversível
de sólidos inorgânicos foi publicada em 187187,86. Desde então, numerosos outros exemplos de
termocromismo de materiais inorgânicos foram relatados86,88,89.
O termocromismo no estado sólido de materiais inorgânicos pode ser dividido em duas
classes principais. Primeiro: materiais exibindo uma mudança gradual de cor no aquecimento.
Este fenômeno é generalizado, mas raramente relatado. Pode ocorrer devido a uma expansão de
rede no aquecimento ou em semicondutores devido à diminuição do “band gap” na elevação da
temperatura. Segundo: materiais exibindo uma alteração de cor distinta a uma temperatura
específica devido a uma alteração da modificação cristalina do material inorgânico. O óxido de
zinco é um exemplo de um semicondutor termocrômico, devido à diminuição no band gap no
aquecimento, o óxido de zinco branco fica amarelo86.
O termocromismo em solução de material inorgânico tem sua origem nas alterações do
número de coordenação do ligante. Este tipo de termocromismo ocorre em um grande número de
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complexos de cobalto e níquel, bem como outros de metais de transição. Semelhante ao
termocromismo de complexos inorgânicos em solução, os complexos metálicos orgânicos
também podem exibir o termocromismo em solução devido a uma mudança no número de
coordenação do ligante86.
1.7.1. Termocromismo em Polímeros Conjugados
O termocromismo de polímeros conjugados tem sua origem em alterações
conformacionais que influenciam o comprimento de conjugação efetivo do esqueleto do
polímero. Mesmo pequenas variações na estrutura podem levar a mudanças de cor distintas.
Especialmente, a planaridade do esqueleto do polímero tem uma influência significativa no
comprimento efetivo da conjugação. Qualquer torção reduz o comprimento efetivo de
conjugação e causa um deslocamento para o azul (efeito hipsocrômico) do comprimento de onda
da absorção. Alterações de cor de polímeros conjugados são geralmente reversíveis. Podem
ocorrer continuamente dentro de uma fase ou descontinuamente em uma transição de fase. Além
disso, exemplos de mudanças de cor irreversíveis baseadas em efeitos cinéticos também foram
relatados86.
1.7.2. Nanotermometria de Luminescência
Luminescência é a emissão de luz de uma determinada substância que ocorre a partir
de estados excitados eletronicamente, que foram populados por uma fonte de excitação
externa (radiação óptica, no caso da fotoluminescência). As propriedades dos fótons emitidos
dependem das propriedades dos estados eletrônicos envolvidos e estes, por sua vez, dependem
da temperatura local. Portanto, a nanotrometria de luminescência explora a relação entre a
temperatura e as propriedades luminescentes dos diferentes materiais. A nanotermometria de
luminescência baseia-se em seis parâmetros que definem a emissão de luminescência de um
dado material: intensidade, forma da banda, posição espectral, polarização, tempo de vida e
largura da banda. A Figura 32 demonstra qualitativamente como os espectros de emissão de
luminescência podem ser modificados quando cada um destes parâmetros é variado90.

55

CAPÍTULO 1

Figura 32: Representação esquemática dos possíveis efeitos causados pelo aumento da
temperatura da luminescência. As linhas vermelhas correspondem a altas temperaturas.
(adaptada da ref.90)
No caso da intensidade de luminescência, variações na temperatura alteram o número
de fótons emitidos por segundo, de tal forma que o espectro de emissão torna-se mais ou
menos intenso. Em relação ao formato da banda, a mudança de temperatura faz com que os
estados eletrônicos, a partir do qual a emissão é gerada, fiquem muito próximos em energia,
de tal modo que eles se acoplam termicamente. O perfil espectral da emissão é determinado
pela energia de separação entre os níveis de eletrônicos envolvidos. Assim, em qualquer
material emissor, as linhas espectrais de luminescência são dependentes da temperatura. De
maneira geral, aumentos na temperatura favorecem canais de desativação luminescentes,
diminuindo assim a intensidade emissiva.
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1.8. Motivação
Polímeros magnéticos feitos de componentes puramente orgânicos são um santo graal
da moderna pesquisa de polímeros. Eles poderiam, idealmente, combinar a versatilidade
estrutural de polímeros orgânicos com a propriedade física desejável do ferromagnetismo; sua
natureza orgânica permitiria a personalização altamente detalhada de características
estruturais e magnéticas (HOFFMAN e Colaboradores – 1998).
1.9. Objetivos
1.9.1. Objetivos Gerais
 Sintetizar e caracterizar sistemas poliméricos contendo íons lantanídeos;
 Estabelecer correlações entre estrutura, super-estrutura e propriedades
fotofísicas, magnéticas e termocrômicas, incluindo mecanismos emissivos dos
materiais sintetizados.
1.9.2. Objetivos específicos
 Sintetizar através da policondensação de Suzuki estruturas poliméricas
contendo unidades fluoreno alternadas com unidades terpiridina, fenantrolina.
Estas possuem as características eletrônicas e configuracionais adequadas para
a incorporação por coordenação dos íons lantanídeos;
 Introduzir os íons Nd+3 e Eu3+ nas unidades de terpiridina e fenantrolina da
cadeia polimérica;
 Analisar as propriedades fotofísicas, térmicas e magnéticas dos polímeros
puros e dos metalopolímeros;
 Caracterizar os intermediários sintetizados para a polimerização, bem como o
polímero final por Espectroscopia na região do Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR), Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de
1

H

e

13

C,

Calorimetria

Diferencial

de

Varredura

(DSC),

Termogravimétrica (TGA), Análise Elementar e Medidas Magnéticas.

Análise
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1.10. Materiais e Métodos
1.10.1. Reagentes
Os reagentes, carbonato de potássio (Vetec, 99 %), sulfato de magnésio (Vetec, P.A),
cloreto de neodímio(III) hexahidratado (Aldrich 99,9 %), dibenzoilmetano (Acros 98 %),
2,2’-6’,2’’-terpiridina (Aldrich, 98 %), 6,6’’-dibromo-2,2´:6´,2”-terpiridina (Aldrich, 90 %),
9,9’-dihexifluoreno-2,7-diborônico-ácido-bis(1,3-propanodiol)éster

(Aldrich,

97

%),

tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0) (Aldrich, 99%), tris[3-(trifluorometilhidroximetileno)-(+)canforato]

(Aldrich,

98

%),

9,9’-dioctilfluoreno-2,7-diborônico-ácido-bis(1,3-

propanodiol)éster (Aldrich, 97 %), 3,8-dibromo-1,10-fenantrolina (TCI America).
As sínteses foram monitoradas por cromatografia de camada delgada (CCD) em placas
cromatográficas de 2x7 cm recobertas com sílica gel 60 comercializadas pela Aldrich.
1.10.2. Solventes
Os solventes: diclorometano (Synth, 99,5 %), hexano (Vetec, P.A), trietilamina
(Vetec, P.A), metanol (Aldrich, 99,6 %), tetrahidrofurano (Synth, 99,8 %), tolueno (Aldrich,
99,3 %), clorofórmio (Synth, P.A), acetona (Vetev, 99,5 %), çlorofórmio deuterado, contendo
1 % (v/v) TMS (Sigma-Aldrich, P.A.).
1.10.3. Equipamentos e Metodologias
Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C foram obtidos em
um equipamento da Brucker Advance 400 MHz, com solução de polímero (30 mg mL-1)
contendo clorofórmio deuterado (CDCl3) e TMS como referência.
A massa molar do polímero foi determinada por Cromatografia de Permeação em Gel
(GPC) usando poliestireno como padrões e THF como eluente.
As análises térmicas – TGAs foram obtidas no equipamento Netzsch TG209. As
análises foram realizadas entre 0 °C e 550 °C sob atmosfera inerte (N2) e entre 550 °C e 850
°C sob atmosfera de oxigênio (O2) com uma taxa de aquecimento de 20 °C min-1.
Medidas de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foram realizadas em um
equipamento Netzsch DSC 204 F1, sob uma atmosfera de nitrogênio. Na primeira execução,
as amostras foram aquecidas de 20 a 200 °C e então resfriadas a 20 °C, com taxa de varredura
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de 10 °C min-1 e fluxo de nitrogênio de 15 mL min-1, respectivamente. Apenas a segunda
execução (resfriamento) foi registrada.
Os espectros de absorção na região do UV-Vis foram obtidos em espectrofotômetro
Shimadzu UV-3101PC. Para esta análise foram utilizadas diferentes concentrações dos
materiais, para isso, utilizou-se THF como solvente e uma cubeta quadrada de 1 cm.
As medidas de fluorescência na região espectral do UV-Vis foram feitas utilizando-se
um espectrofotômetro Shimadzu RF-5301PC em estado sólido e solução de THF. A medida
de fotoluminescência na região do infravermelho foi efetuada utilizando-se como fonte de
excitação (375, 405 e 514 nm) um feixe não focalizado de um laser de argônio contínuo. As
medições de fluorescência também foram realizadas a 20 - 400 K em incrementos de 10 K
dentro de um sistema de criogenia de ciclo fechado da APD Cryogenics, usando um
espectrógrafo SPEX 0,5 m. Decaimentos de fluorescência foram registrados usando contagem
de fótons em um espectrofluorímetro Edinburg Analytical Instruments FL 900 com MCPPMT em habitação Peltier, caracterizando um Hamamatsu R3809U-50. As medições foram
realizadas com excitação de comprimento de onda de λexc = 340 nm (LEDs UV & VIS
pulsados modelo-EPLED-340 com largura = 12,5 nm, 840 ps) e os sinais de emissão foram
coletados em λem = 414 nm para todas as amostras. O sinal de decaimento da amostra foi
deconvoluído a partir do sinal de pulso usando um difusor Ludox. As curvas experimentais
foram tratadas usando o software F900 fornecido pela Edinburgh Instruments, ajustando os
decaimentos com múltiplas funções exponenciais (Equação 8) usando rotinas de mínimos
quadrados não lineares minimizando 2. Os bons ajustes foram obtidos quando 2 estão
próximo de 1.
N
t 
F t    Bi exp 
i 1
 i 

Equação 8

Bi é um fator pré-exponencial que representa a contribuição fracionária para o
decaimento da componente com um tempo de vida i e t é o tempo.
Os espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foram
realizadas em pastilha de KBr utilizando equipamento BOMEM (Hartmann & Braun) MBSerie, varrendo a faixa espectral entre 4000 a 400 cm-1 e 32 scans/min. Os espectros de FT-IR
também foram adquiridos num espectrômetro MATTSON 7000 FT-IR equipado com o
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acessório de reflectância difusa Spectra-Tech (DRIFT), Os espectros foram registrados na
faixa de 400 - 4000 cm-1 usando resolução de 4 cm-1.
A caracterização magnética foi realizada utilizando-se um Magnetômetro QuantumDesign (MPMPS3) com técnica SQUID-VSM (magnetometria de amostra vibrante acoplado
com sensor SQUID). A magnetização em função da temperatura (MxT) foi realizada usando
os protocolos de resfriamento de campo zero (ZFC) e resfriamento de campo (FC) a 2 K min-1
e medições de magnetização em função do campo magnético aplicado (MxH) foram tomadas
até 300 K.
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Propriedades Magnéticas de um Derivado de Polifluoreno
Contendo Íons de Neodímio Complexado
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2.

Introdução
A classe de polímeros conjugados pode desempenhar um papel como material

magnético68. Alguns trabalhos foram publicados sobre polímeros com metais de transição
externos84,91 e íons lantanídeos80,85 inseridos na cadeia polimérica. Contudo, a grande maioria
dos esforços tem se preocupado com pequenos magnetos moleculares92,93, semicondutores
dopados94,95, e copolímeros heterocíclicos com ditiadiazol80,84,96. Algumas desvantagens
dessas abordagens ainda precisam ser superadas, principalmente a pobre solubilidade em
solventes orgânicos comuns, dificultando a formação do filme necessário ao processamento.
Até onde sabemos, o uso de copolímeros derivados de fluoreno ainda não foi
explorado como materiais magnéticos, especialmente quando combinados com sítios
apropriados para complexação com íons metálicos, como a terpiridina. Além disso, estes
materiais apresentam importantes propriedades de solubilidade em solventes orgânicos, com
habilidade de formação de filmes por técnicas usuais, tais como casting e impressão a jato e
propriedades mecânicas vantajosas, tornando-os especialmente atrativos para aplicações
tecnológicas.
Neste Capítulo, relatamos a síntese de um polímero conjugado [(9,9’-dihexil-2,7fluoreno)-6,6”-(2,2’:6’,2”-terpiridina)] (LaPPS75), um sistema que não precisa de qualquer
dopagem, nem formação de polarons para mostrar propriedades magnéticas. A escolha do
neodímio como metal para complexação foi devido às propriedades magnéticas conhecidas no
estado sólido e também ao fato deste elemento ter uma configuração eletrônica envolvendo os
níveis 4f com alta eficiência quântica de transições e emissão de luz em aproximadamente
1060 nm, a qual pode ser usada em telecomunicações.
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2.1. Experimental
2.1.1. Síntese do Poli[9,9’-dihexil-2,7-fluoreno)-6,6”-(2,2’:6’,2”-terpiridina)] – LaPPS75
Em um balão de uma boca, com gargalho alto, foram adicionados 210 mg (0,05 mmol)
de 9,9-dihexifluoreno-2,7-diborônico-ácido-bis(1,3-propanodiol)ester, 206 mg (0,05 mmol)
de 6,6’’-dibromo-2,2´:6´,2”-terpiridina e 2,21 g (15,99 mmol) de carbonato de potássio sob
atmosfera de argônio. Após três ciclos de argônio e vácuo, 24 mL de tolueno e 8 mL de água
destilada foram adicionados sob forte agitação e atmosfera de argônio. Dissolveu-se 20 mg de
tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0) em 2 mL de tolueno e adicionou-se à solução. Elevou-se a
temperatura até 110 °C e deixou a reação por 72 horas sob forte agitação e atmosfera de
argônio. Após, a solução polimérica foi filtrada e purificada em coluna cromatográfica.
Obteve-se 202 mg de produto, apresentando um rendimento de 68%. A Figura 33 ilustra a
rota de síntese do LaPPS7538,68.

Figura 33: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS75.
2.1.2. Síntese do Metalopolímero – LaPPS75Nd
Em um balão de uma boca foram adicionados 80 mg (0,142 mmol) do polímero
LaPPS75, 75 mg (0,327 mmol) de dibenzoilmetano e 0,2 mL de trietilamina em 20 mL de
THF sob atmosfera de argônio. Dissolveu-se 51 mg (0,142 mmol) de cloreto de neodímio(III)
hexahidratado em 3 mL de metanol e adicionou-se à solução do polímero. Deixou-se sob
agitação durante 24 h a 65 °C. Após o período, o solvente foi evaporado. O sólido amarelo foi
lavado com hexano e metanol respectivamente. Obteve-se 195,88 mg de produto,
apresentando um rendimento de 65,9 %. A Figura 34 ilustra a rota de síntese do
LaPPS75Nd38,68.
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Figura 34: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS75Nd.
2.1.3. Síntese do Composto Modelo – (LaPPS75M)
Em um balão de uma boca foram adicionados 64 mg (0,278 mmol) de 2,2´:6´,2”terpiridina, 184 mg (0,837 mmol) de dibenzoilmetano e 0,2 mL de trietilamina em 20 mL de
THF sob atmosfera de argônio. Dissolveu-se 100 mg (0,278 mmol) de cloreto de neodímio
(III) hexahidratado em 3 mL de metanol e adicionou-se à solução contendo os reagentes
anteriores. Deixou-se sob agitação durante 24 h a 65 °C. Após o período, o solvente foi
evaporado. O sólido amarelo foi lavado com hexano e metanol respectivamente. A Figura 35
ilustra a rota de síntese do LaPPS75M38,68.

Figura 35: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS75M.
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2.2. Resultados e Discussão
2.2.1. Caracterização Estrutural
Para confirmar a obtenção do produto desejado (LaPPS75), foram feitas análises de
RMN de 1H e

13

C do composto. A Figura 36 mostra o espectro de RMN 1H do LaPPS75.

Todos os picos foram identificados e correlacionados com os átomos de hidrogênios da
molécula, como apresentado na Tabela 2.

Figura 36: Espectro de RMN 1H do LaPPS75.
Os picos observados no espectro foram correlacionados com a estrutura da molécula
desejada. A integração da área dos picos determina o número de hidrogênios que
correspondem àquele sinal. Na Tabela 2 existem 15 hidrogênios aromáticos e 26 hidrogênios
alifáticos, comprovando a obtenção do polímero.
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Tabela 2: Deslocamentos químicos do espectro de RMN 1H do LaPPS75.
N°

δ (ppm)

N° de hidrogênios

1

0,5 – 1,0

6,14

3

1,0 – 1,5

11,97

2

1,25 – 1,75

3,99

4

2,0 – 2,5

4,14

6,5

8,45 – 8,95

4,81

7,8,9,10,11,12

7,75 – 8,40

10,01

Como complementação da caracterização estrutural foi feita a ressonância magnética
de carbono RMN

13

C, utilizando como sinal padrão 77,23 ppm referente ao clorofórmio. A

Figura 37 e a Tabela 3 apresentam o espectro e a correlação dos picos encontrados no
espectro com a estrutura do polímero.

Figura 37: Espectro de RMN 13C do LaPPS75.
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Tabela 3: Deslocamento químico do espectro de RMN 13C do LaPPS75.
n°

δ(ppm)

1, 13
2, 12
3, 11
4, 10
5, 9
6, 8
7
27, 39
29, 37
32, 34
17, 22
18, 21
15, 24
16, 23
38, 28
19, 20
30, 36
31, 35
14, 25
33
26, 40

14.01
22.61
24.00
29.79
21.56
40.46
55.43
119
120.32
121.43
126.20
128.22
129.03
137.58
138.63
139.10
141.70
152.00
155.58
155.96
156.90

Para determinar a massa molar do LaPPS75 utilizou-se da técnica de cromatografia
por permeação em gel (GPC). O valor da massa molar média ponderada (Mw) e numérica
(Mn) e o índice de polidispersividade (PDI) foram 21350 g mol-1, 12700 g mol-1 e 1,68,
respectivamente.
A Figura 38 mostra os espectros de FTIR para o LaPPS75 e seus complexos. As
principais bandas de absorção aparecem em 1425 cm−1 e 1566 cm−1, atribuídas às vibrações
ν(C=C) do anel benzeno dissubstituído em meta e ν(C – N – C) simétrica e a assimétrica,
respectivamente. Nos espectros dos materiais complexos, três bandas características foram
proeminentes, na faixa de 1415 cm−1 a 1600 cm−1, atribuídas às vibrações de estiramento
ν(C=C) do anel benzeno, ν(C – N – C) e ν(C=O), a última foi atribuído ao ligante DBM68.
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As vibrações ν(C=C) relacionadas aos anéis aromáticos praticamente não se alteram
para o polímero puro e o metalopolímero (1427 cm-1 e 1425 cm-1), englobando as vibrações
do fluoreno e da terpiridina. Para o composto modelo, a absorção aparece em 1413 cm-1, esse
deslocamento pode ser explicado pela coordenação com o íon lantanídeo, que influencia a
massa reduzida e a constante de força das ligações. Uma nova banda a 1518 cm-1 também
pode ser observada no metalopolímero, correlacionada aos sítios coordenados de terpiridina.
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1413 (C=C)
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Número de onda (cm )

Figura 38: FTIR da série 75 em pastilhas de KBr.
2.2.2. Propriedades Térmicas
A análise termogravimétrica (TGA) determina a variação de massa da amostra em
função da temperatura, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de
temperatura. Nesta técnica podemos verificar o valor de temperatura no qual se inicia a
degradação térmica. O conhecimento desses valores é importante na aplicação destes
polímeros em dispositivos óptico-eletrônicos como polímeros diodos emissores de luz
(PLED) e células solares.
2.2.3. Análise termogravimétrica (TGA)
Na análise termogravimétrica a amostra foi aquecida da temperatura ambiente até 900
ºC, sendo determinadas as temperaturas nas quais ocorre o início de perda de massa, sendo
essa temperatura chamada de temperatura de degradação térmica. A degradação do polímero
está relacionada ao rompimento da ligação química covalente, podendo ser na cadeia principal
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ou na cadeia lateral. Este rompimento gera espécies reativas, na maioria dos casos radicais
livres, que serão responsáveis pela propagação do processo.
A Figura 39 mostra o perfil das curvas de perda de massa das três amostras
sintetizadas. A estabilidade térmica medida por análise térmica gravimétrica (TGA) mostrou
que o início das temperaturas de degradação (Td5%) foram 223 °C para o LaPPS75, 228 °C
para o LaPPS75M e 233 °C para o (LaPPS75Nd), respectivamente. O conteúdo complexado,
determinado por TGA (resíduo de óxido), deu um valor de 21 % em uma base molar,
significando que para cada 100 unidades de repetição, 21 são complexadas. As perdas de
massa após a primeira foram diferentes, devido às diversas energias de ligação dos grupos
químicos de cada material.

LaPPS75M
LaPPS75
LaPPS75Nd

100

% Perda de massa

80

60

40

20

0
150
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900
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Figura 39: Análise termogravimétrica do LaPPS75, LaPPS75M e LaPPS75Nd.
A maior estabilidade térmica conferida aos compostos contendo íons de Nd(III) está
relacionada ao aumento da rigidez da cadeia, uma vez que a presença de um grupo volumoso,
como observado no LaPPS75Nd, funciona como uma âncora.
2.2.4. Analise de calorimetria diferencial exploratória (DSC)
A temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero puro (LaPPS75) foi de 132 °C,
enquanto que o polímero complexado (LaPPS75Nd) apresentou uma Tg de 192 °C indicando
um enrijecimento da cadeia pela incorporação do íon ao esqueleto polimérico, como ilustrado
na Figura 40. Além disso, o metalopolímero mostra duas transições vítreas, uma das quais
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corresponde àquela do material puro, não complexado e, portanto, é qualitativamente
consistente com o conteúdo complexado.
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Figura 40: DSC do LaPPS75 e LaPPS75Nd.
2.2.5. Propriedades Fotofísicas
Os espectros de absorção do LaPPS75M, LaPPS75 e LaPPS75Nd em soluções de THF
são mostrados na Figura 41. As curvas apresentadas estão com as intensidades normalizadas
para uma maior clareza dos resultados. Os espectros de absorção em solução do LaPPS75 e
LaPPS75Nd apresentaram uma banda larga e com dois máximos em 345 e 355 nm,
comportamento típico de derivados de polifluorenos. Os espectros de absorção de UV-vis do
LaPPS75M em solução de THF (10-5 mol L-1) exibiram uma banda larga centrada a 355 nm
atribuída aos ligantes do complexo de neodímio. Além disso, não foi possível observar as
bandas de absorção característica do íon Nd3+, devido à grande absorção da porção orgânica
em relação à porção metálica. As bandas de absorção do íon Nd3+ apenas foram observadas
quando aumentada a concentração, como mostradas na Figura 42.
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Figura 41: Espectro comparativo de absorção normalizado do LaPPS75, LaPPS75Nd e
LaPPS75M em solução de THF 10-5 mol L-1.
Os espectros de absorção normalizados do neodímio na faixa de 500 a 850 nm para o
LaPPS75M e o LaPPS75Nd em solução de THF são apresentados na Figura 42. Para ambos,
as bandas características do íon Nd foram observadas. Todas as transições observadas são
originárias do estado fundamental 4I9/2 para os vários estados excitados. A Tabela 4 apresenta
todas as transições relativas à absorção do íon Nd com os seus respectivos comprimentos de
onda.
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Figura 42: Espectros de absorção do íon neodímio no LaPPS75Nd e no LaPPS75M em
solução de THF 3x10-3 mol L-1.

71

CAPÍTULO 2
Tabela 4: Transições relativas ao espectro de absorção do íon neodímio complexado no
LaPPS75M e no LaPPS75Nd.
Transições (4I9/2 →)
4

G7/2, 4G9/2, 2K13/2
4

Comprimento de onda (nm)
500 – 550

G5/2, 2G7/2

550 – 610

4

S3/2, 4F7/2

720 – 770

F5/2, 2H9/2

770 – 830

4

4

F3/2

860 – 930

Comparando as intensidades das transições observadas na Figura 41 com as relatadas
na literatura para o Nd:YAG97, é perceptível que elas diferem consideravelmente. Para
Nd:YAG, a absorção mais forte é devida à transição 4I9/2  4F5/2 + 2H9/2 (775 – 800 nm),
enquanto que neste caso, a transição 4I9/2  4G5/2 + 2G7/2 (565 – 610 nm) é a mais
proeminente. Diferenças semelhantes também foram verificadas quando outros hospedeiros
são utilizados para o íon Nd e foram contabilizados para a estrutura de coordenação do metal
em relação ao hospedeiro98.
A Figura 43 mostra o espectro de emissão do metalopolímero e do composto modelo. A
dispersão em PMMA foi feita porque o LaPPS75M é um composto de baixo peso molecular
e, como tal, não foi capaz de formar um filme por si só. Para o composto modelo, as três
bandas de emissão características do íon Nd foram observadas no NIR, centradas em 915,
1067 e 1348 nm que foram atribuídas às transições 4F3/24I9/2, 4F3/24I11/2 e 4F3/24I13/2,
respectivamente. A emissão do LaPPS75Nd também apresentou três bandas características do
íon Nd, com um deslocamento hipsocrômico e um alargamento dos estados excitados em
relação ao LaPPS75M. As bandas estão localizadas em 908, 1060 e 1339 nm, as quais foram
contabilizadas para as transições 4F3/24I9/2, 4F3/24I11/2 e 4F3/24I13/2, respectivamente. As
alterações espectrais observadas podem indicar a ocorrência de alterações na estrutura de
coordenação local do Nd3+, devido às interações com a banda de conjugação da cadeia
polimérica, resultando na diminuição da polarizabilidade, como comentado na literatura38,99.

72

CAPÍTULO 2

4

F3/2

4

I11/2
Emissão do LaPPS75M
Emissão do LaPPS75Nd

I13/2

F3/2

0.4

F3/2

4

4

0.6

I9/2

0.8

4

4

Intensidade Normalizada

1.0

0.2

0.0
900

1000

1100

1200

1300

1400

Comprimento de onda (nm)

Figura 43: Espectros de emissão do LaPPS75M dispersos em matriz de PMMA e do
LaPPS75Nd em forma de filme, a partir de uma solução de tolueno (30 mg mL-1). A fonte de
excitação foi um laser emissor a 514 nm, com potência de 12 mW.
Os espectros de emissão para o polímero puro (LaPPS75) em solução e em filme estão
apresentados na Figura 44. Todos os espectros foram obtidos a partir do λex em 350 nm. Os
espectros das soluções mais diluídas, 10-6 mol L-1 e 10-5 mol L-1, apresentam bandas máximas
em 372 e 392 nm, respectivamente, e um ombro em 415 nm, que pode ser atribuída à banda
vibrônica, comumente vista em polímeros totalmente conjugados contendo fluoreno100.
Aumentado a concentração das soluções, observa-se um progressivo deslocamento
batocrômico, isto é, para menores energias; sendo observado também para o polímero no
estado sólido. No filme, o deslocamento batocrômico observado foi maior, isto pode ser
atribuído a maiores interações entre as cadeias no estado sólido.
Observando os espectros, nota-se que a primeira banda desaparece em soluções mais
concentradas e no estado sólido, indicando a ocorrência de filtros internos e/ou processos de
transferência de energia de espécies isoladas para espécies agregadas101.
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Figura 44: Espectros de emissão do LaPPS75 em diferentes concentrações de soluções em
THF e no estado sólido (λex = 350 nm).
Os espectros de emissão para o LaPPS75Nd em solução apresentados na Figura 45,
foram obtidos a partir de λex em 350 nm. Os espectros das soluções mais diluídas, 10-6 mol L-1
e 10-5 mol L-1, apresentam bandas máximas em 373 e 392 nm, respectivamente, e um ombro
em 415 nm, que podem ser atribuídas à transições vibrônicas, comumente vista em polímeros
totalmente conjugados contendo fluoreno100. O aumento da concentração das soluções levou a
um deslocamento batocrômico.
Analisando os espectros das soluções mais concentradas, notou-se o desaparecimento da
primeira banda, e em especifico, a solução mais concentrada, apresentou o desaparecimento
da segunda banda também. Isto está relacionado à ocorrência de filtros internos e/ou
processos de transferência de energia de espécies isoladas para espécies agregadas 101.
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Figura 45: Espectros de emissão do LaPPS75Nd em diferentes concentrações de soluções em
THF (λex = 350 nm).
2.2.6. Propriedades Magnéticas
Um caráter diamagnético era esperado para o polímero puro (LaPPS75), como de
costume para materiais poliméricos semicondutores102, que foi de fato visto na curva
magnetização vs campo magnético (MxH), como mostrado na Figura 46. No entanto, mesmo
considerando que a resposta magnética em 300 K é dominada pelo diamagnetismo, em 5 K,
uma mudança na resposta magnética foi observada.
A Figura 46 apresenta curvas MxH realizadas a 5 e 300 K para o LaPPS75. Em alta
temperatura, uma contribuição diamagnética foi observada em toda a faixa do campo
magnético aplicado. Este comportamento também esteve presente a baixas temperaturas
sobrepostas por comportamentos ferromagnéticos e paramagnéticos. A contribuição
ferromagnética está associada à histerese observada em 5 K [inset Figura 46], com campo
coercitivo (Hc) = 180 Oe. Por outro lado, a contribuição paramagnética está associada a um
campo de alta saturação, em torno de 20 kOe.
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Figura 46: Magnetização em função do campo aplicado a 5 K (violeta) e a 300 K (laranja)
para LaPPS75 em forma de pó. O inset mostra uma visão expandida da região em campo
baixo.
Na Figura 47, a magnetização em função da temperatura realizada usando o protocolo
ZFC (Resfriamento com campo zero) e FC (Resfriamento com campo) com H = 100 Oe é
mostrada. A irreversibilidade termomagnética presente nesta medida está associada a uma
pequena interação entre momentos magnéticos na amostra. De fato, estas apresentam
acoplamento e desacoplamento de momentos magnéticos e, como conseqüência, exibem
momentos paramagnéticos e ferromagnéticos simultâneos, bem como uma forte contribuição
diamagnética, associada a uma parte da amostra sem momentos magnéticos.
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Figura 47: Medidas de magnetização em função da temperatura, utilizando o procedimento
resfriamento a campo zero (ZFC) (azul marinho) e esfriado com campo aplicado (FC)
(magenta) de 100 Oe.
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A Tabela 5 resume os resultados comparativos das propriedades magnéticas do
LaPPS75 com alguns trabalhos da literatura. Vale ressaltar que o material apresentou valores
de campos coercitivos semelhantes aos reportados, sem a necessidade de dopagem.
Tabela 5: Propriedades magnéticas do LaPPS75 em comparação com resultados da literatura a
temperatura de 5 K.
Polímero Conjugado

Campo Coercivo (Oe)

Referência

LaPPS75

180

Este trabalho

Poli(3-hexiltiofeno)

80

F.R. de Paula e colaboradores1

Poli(3-metiltiofeno)

170

E.C. Pereira e e colaboradores2

Poli(3-metiltiofeno)

130

O.R. Nascimento e colaboradores64

Poli(N-perfluorofenilpirrol)

373

G. Cik e colaboradores103

Para comparar o comportamento magnético do LaPPS75M (baixo peso molecular) e
do LaPPS75Nd (metalopolímero), as curvas de magnetização de ambos os materiais em
função do campo aplicado foram medidas. A Figura 48 mostra o comportamento
paramagnético em 5 K para ambas amostras. Ao comparar as duas curvas, vê-se claramente
que LaPPS75Nd possui maior magnetização induzida pelo campo H do que LaPPS75M. Isso
explica a maior remanência do LaPPS75Nd, como resultado da maior contribuição de spins
paramagnéticos.
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Figura 48: Magnetização em função do campo aplicado a 5 K para LaPPS75Nd (vermelho) e
LaPPS75M (preto).
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Os valores máximos de magnetização (M) foram de 4,26 e 5,88 emu g−1 para
LaPPS75M e para LaPPS75Nd, respectivamente. O aumento observado em M para o
polimero complexado sugere que a complexação de terras raras, com β-dicetonas como
ligantes, podem efetivamente alterar o momento magnético desta classe de materiais.
Os resultados observados para a contribuição ferromagnética podem ser considerados
para as possíveis conformações da terpiridina104,105. Sabe-se que as propriedades magnéticas
são fortemente dependentes da ordenação da amostra65,106, e para a terpiridina, três
conformações diferentes são possíveis: trans-trans, cis-trans e cis-cis104,107, cada uma com
diferentes ângulos de ligação entre os anéis. A conformação trans-trans é a mais estável, com
uma geometria quase planar104,105 e a conformação cis-cis a menos estável, como mostrado
pelos resultados dos cálculos teóricos, na Figura 49. Usando as geometrias do estado
fundamental de monômeros, a diferença de energia livre calculada, entre os confôrmeros
trans-trans e cis-cis, apresentou um valor de 63 kJ mol-1. A configuração trans-trans é a mais
favorável ao empilhamento π-π e, de acordo com dados publicados108, uma boa interação
entre o campo magnético aplicado e o esqueleto do polímero é obtida quando as cadeias são
agregadas. Portanto, a origem do comportamento ferromagnético em baixas temperaturas do
LaPPS75 puro poderia ser considerada como a formação de empilhamento π-π109, onde a
configuração trans-trans é a mais próxima do coplanar.

trans-trans

Nitrogênio
Carbono
Hidrogênio

cis-cis

Figura 49: As duas conformações dos anéis de terpiridina no polímero: (a) trans-trans, (b) ciscis e os correspondentes ângulos diédricos.

78

CAPÍTULO 2
A diminuição na resposta magnética do metalopolímero em comparação com o
polímero puro foi atribuída à perda da sobreposição entre as nuvens π provocadas pelo grupo
volumoso complexado. Esse argumento também foi usado para explicar os resultados
magnéticos relatados em publicação recente109 para sistemas similares, indicando que o
empilhamento π é um fator favorável para o aprimoramento das propriedades magnéticas. Os
efeitos morfológicos no empacotamento de cadeias poliméricas conjugadas foram abordados
em várias publicações107,110,111.
No presente caso, o empilhamento inter-cadeias foi evidenciado pelo comportamento
clássico encontrado no comportamento fotofísico de polímeros conjugados, que é um
deslocamento progressivo para o vermelho, ou seja para menor energia, com o aumento da
concentração, como mostrado na Figura 44. O deslocamento batocrômico é tão pronunciado
que a primeira banda em 370 nm desaparece completamente em condições concentradas,
enquanto o da região centrada em 390 nm atribuído às cadeias empilhadas é proeminente em
todo o espectro. Esse comportamento está bem documentado na literatura112–114. Além disso, a
evaporação lenta do solvente durante a preparação da amostra, juntamente com o fato de que
a configuração mais favorável da terpiridina em solução é a trans-trans, a mais próxima da
coplanar, são condições favoráveis para o empilhamento inter-cadeias. A mudança na
configuração levou a um comportamento paramagnético dominante, como observado na
Figura 48, especialmente a baixas temperaturas.
Outro ponto interessante foi que, convertendo o conteúdo de Nd, expresso em emu g−1
para emu mol-1, obtém-se 4,116 × 106 emu mol-1 para o polímero complexado e 0,887 × 106
emu mol-1 para o composto de baixo peso molecular. Ou seja, para a mesma quantidade de
íons Nd, a resposta magnética observada é quatro vezes maior quando o lantanídeo está ligado
a uma cadeia conjugada. O fenômeno observado representa uma prova de que o uso de uma
cadeia conjugada amplifica quatro vezes a resposta de magnetização do material. Também
indica que os mecanismos que operam em polímeros conjugados diferem daqueles relativos
aos compostos de baixo peso molecular, devido à interação dos elétrons móveis do metal de
terra rara e a banda condutora do polímero93.
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2.3. Considerações Finais e Conclusões
Medidas magnéticas mostraram que o LaPPS75 (polímero puro) exibiu um
comportamento ferromagnético fraco, misturado com os paramagnético e diamagnético.
Quando os íons Nd são adicionados e ligados a sua cadeia, causando a perda da sobreposição
das nuvens π, a componente ferromagnética é suprimida e as amostras começam a exibir um
comportamento paramagnético, que é melhor observado em baixas temperaturas. O
mecanismo de interação entre os elétrons desemparelhados do metal de terra rara e o do
polímero conjugado proporciona um aumento de quatro vezes a resposta magnética em
comparação com compostos de baixo peso molecular.

80

CAPÍTULO 3

Comportamento Ferromagnético à Temperatura Ambiente de um
Metalopolímero Conjugado Derivado de Polifluoreno
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3.

Introdução
A maioria dos metalopolímeros com propriedades magnéticas fazem uso dos metais de

transição, como Fe, Co e Ni, e vários ligantes11,77–79. Os íons de terras raras têm sido
previamente

documentados

complexados

em

polímeros

conjugados80–82,

exibindo

comportamento ferromagnético em baixas temperaturas.
Diferentes cromóforos com sítios passíveis de complexação têm sido usados para
síntese de metalopolímeros conjugados, tais como piridina115, bipiridina111, terpiridina68,116,117
e fenantrolina79,118. A 1,10-fenantrolina possui características únicas de geometria rígida, com
três anéis aromáticos coplanares e dois átomos de nitrogênio com excelente capacidade
quelante. Tais propriedades conferem propriedades interessantes ao material para ser utilizado
no campo da optoeletrônica e do magnetismo.
A fenantrolina tem sido incorporada em diferentes estruturas poliméricas conjugadas e
a maioria dos estudos com este material está relacionada às propriedades optoeletrônicas118–
122

. Contudo, apesar da ampla utilização nessa área, poucos trabalham retratam as

propriedades magnéticas. Dentre os trabalhos publicados, poucos trabalhos têm feito o uso de
copolímeros derivados de fluoreno para exploração de suas propriedades magnéticas68,123. No
entanto, para o nosso conhecimento, ainda não foi reportado o comportamento magnético de
fluoreno combinado com sítios apropriados para complexação com íons metálicos, como
fenantrolina.
Neste capítulo relatamos sobre a síntese de um polímero conjugado poli[9,9’dihexilfluoren-2,7-il)-3,8-(1-10-fenantrolina)] (LaPPS59), um sistema com sítios passíveis de
complexação. A escolha pelo íon neodímio como metal para complexação foi devido aos
metais terras raras possuírem estruturas atômicas com elétrons desemparelhados nos orbitais
f, que determinam seu comportamento fotofísico e eletrônico, bem como suas propriedades
magnéticas.
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3.1. Experimental
3.1.1. Síntese do Poli[9,9’-dioctil-2,7-fluoreno)-3,8-(1-10-fenantrolina)] (LaPPS59)
Em um balão de uma boca, com gargalho alto, foram adicionados 300 mg (0,597
mmol) de 9,9’-dihexifluoreno-2,7-diborônico-ácido-bis(1,3-propanodiol)ester, 201 mg (0,597
mmol) de 3,8-dibromo-1,10-fenantrolina e 2,21 g (15,99 mmol) de carbonato de potássio sob
atmosfera de argônio. Após três ciclos de argônio e vácuo, 12 mL de tolueno e 4 mL de água
destilada foram adicionados sob forte agitação e atmosfera de argônio. Dissolveu-se 24 mg de
tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0) em 2 mL de tolueno e adicionou-se à solução. Elevou-se a
temperatura até 110°C e deixou a reação por 72 horas sob forte agitação e atmosfera de
argônio. Após, a solução polimérica foi filtrada e purificada em coluna cromatográfica e
extração de Soxhlet usando metanol. O polímero foi filtrado e seco sob vácuo durante 48 h,
resultando em 190 mg de produto com um rendimento de 63%. A Figura 50 ilustra a síntese
do LaPPS59.

Figura 50: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS59.
3.1.2. Síntese do Metalopolímero com Ligantes Dibenzoilmentano – DBM (LaPPS59Nd)
Em um balão de uma boca foram adicionados 80 mg (0,156 mmol) do polímero
LaPPS59, 466 mg (1,872 mmol) de dibenzoilmetano e 0,260 mL de trietilamina em 20 mL de
THF sob atmosfera de argônio. Dissolveu-se 55,9 mg (0,156 mmol) de cloreto de neodímio
(III) hexahidratado em 3 mL de metanol e adicionou-se à solução do polímero. Após agitação
durante 24 h a 60 °C, o solvente foi removido sob pressão reduzida. O sólido amarelo foi
filtrado num funil de Buchner e lavado com hexano e metanol, respectivamente, para
purificação. A Figura 51 ilustra a síntese do LaPPS59Nd.
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Figura 51: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS59Nd.
3.1.3. Síntese do Metalopolímero sem Ligantes DBM (LaPPS59Nd3+)
Em um balão de uma boca foram adicionados 80 mg (0,156 mmol) do polímero
LaPPS59 em 20 mL de THF sob atmosfera de argônio. Dissolveu-se 55,9 mg (0,156 mmol)
de cloreto de neodímio (III) hexahidratado em 3 mL de metanol e adicionou-se à solução do
polímero. Após agitação durante 24 h a 60 °C, o solvente foi removido sob pressão reduzida.
O sólido marrom foi filtrado num funil de Buchner e lavado com metanol. A Figura 52 ilustra
a síntese do LaPPS59Nd3+.

Figura 52: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS59Nd3+.
3.1.4. Síntese do Composto Modelo – (LaPPS59M)
O LaPPS59M foi sintetizado seguindo o procedimento descrito68. 1-10-fenantrolina
(0,080 g, 0,444 mmol), dibenzoilmetano (0,299 g, 1,332 mmol) e 0,2 mL de trietilamina
foram dissolvidos em THF seco (20 mL). Dissolveu-se o cloreto de neodímio (III)
hexahidratado (0,159 g, 0,444 mmol) em metanol (3 mL) e adicionou-se gota a gota solução.
Após agitação durante 24 h a 60 °C, o solvente foi removido sob pressão reduzida. O sólido
branco foi filtrado num funil de Buchner e lavado com metanol e hexano. A Figura 53 ilustra
a síntese do LaPPS59M.
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Figura 53: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS59M.
3.2. Resultados e Discussão
3.2.1. Caracterização Estrutural
O polímero (LaPPS59) foi preparado através da policondensação de Suzuki de
acoplamento cruzado, e os metalopolímeros (LaPPS59Nd e LaPPS59Nd3+) foram sintetizados
seguindo os métodos descritos anteriormente68. O composto modelo (LaPPS59M) foi
sintetizado para simular sítios complexados como mostrado no Figura 53. Todas as formas
aqui sintetizadas apresentaram boa solubilidade em solventes orgânicos como clorofórmio,
tetrahidrofurano, diclorometano entre outros. As estruturas químicas foram confirmadas por
espectros RMN de 1H e 13C e FTIR.
A Figura 54-a mostra o espectro de RMN 1H do LaPPS59. Todos os picos foram
identificados e correlacionados com os átomos de hidrogênios da molécula, como apresentado
na Tabela 6. Os picos observados no espectro com a respectiva integração corroboraram a
obtenção da estrutura desejada.
Como complementação da caracterização estrutural foi feita a ressonância magnética
de carbono RMN

13

C, utilizando como sinal padrão 77,23 ppm referente ao clorofórmio. A

Figura 54-b e a Tabela 7 apresentam o espectro e a correlação dos picos com a estrutura do
polímero.

85

CAPÍTULO 3

(a)

(b)

Figura 54: Espectros de RMN de (a) 1H e (b) 13C do LaPPS59.
Tabela 6: Deslocamento químico do espectro de RMN 1H do LaPPS59.
δ (ppm)

N° de prótons

0,5 – 1,5

22

2,0 – 2,5

4

7,5 – 10

12
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Tabela 7: Deslocamento químico do espectro de RMN 13C do LaPPS59.
n°

δ(ppm)

1, 13
2, 12
3, 11
4, 10
5, 9
6, 8
7
14, 25
15, 24
16, 23
17, 22
18, 21
19, 20
26, 36
27, 37
29, 34
30, 35
31, 32

14.02
22.57
31.49
29.66
23.97
40.38
55.78
149.64
129.72
136.38
125.97
128.19
140.94
132.70
136.71
152.47
151.32
128.04

A Figura 55 mostra os espectros de FTIR do polímero puro (LaPPS59) e seus
metalopolímeros. Para o LaPPS59 são observadas bandas intensas em duas regiões de
frequência, nomeadamente de 700 a 900 cm-1 e de 1200 a 1650 cm-1. As bandas fortes em 729
cm-1 e 823 cm-1 foram atribuídas ao movimento fora do plano dos átomos de hidrogênio nos
anéis heterocíclicos e ao hidrogênio no anel central, respectivamente, da fenantrolina124–126. A
banda em 729 cm-1 desloca para baixa frequência no LaPPS59Nd3+ aparecendo em 723 cm-1
devido a coordenação. A banda em 823 cm-1 não é afetada pela coordenação. Isto é bastante
esperado, já que o efeito primário da coordenação está no átomo de nitrogênio, e o anel
central não possui átomo de nitrogênio para fornecer qualquer sítio doador124–126.
Mais bandas intensas e características do espectro vibracional do LaPPS59 aparecem
na região 1200 a 1650 cm-1. Todas essas bandas envolvem estiramentos (C=C) e (C–N–C)
do anel benzeno. Todas essas bandas no LaPPS59Nd3+ se movem para freqüências mais altas.
A maior
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mudança na freqüência é encontrada nas vibrações envolvendo os modos de estiramento
(C=C) e (C–N–C). Isto é bastante esperado, uma vez que a coordenação ocorre no átomo
de nitrogênio e o efeito é transmitido por toda a região, resultando no reajuste de uma
densidade eletrônica124–126.
Nos espectros dos LaPPS59Nd e LaPPS59M, três bandas características foram
proeminentes, na faixa de 1408 cm−1 a 1595 cm−1, atribuídas às vibrações de estiramento
ν(C=C), ν(C–N–C) e ν(C=O), a última foi atribuída ao ligante DBM. As ν(C=C) relacionadas
aos anéis aromáticos praticamente não se alteram para o LaPPS59Nd e LaPPS59M.
LaPPS59
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Figura 55: FTIR da série 59 em pastilhas de KBr
3.2.2. Caracterização Térmica
A Figura 56 mostra o perfil das curvas de perda de massa das três amostras
sintetizadas. Análise Térmica Gravimétrica (TGA) mostrou que as temperaturas de
degradação (Td5%) foram 220 °C para o LaPPS59, 320 °C para o LaPPS59M, 250 °C para
LaPPS59Nd e 240 °C para LaPPS59Nd3+, respectivamente. O conteúdo complexo,
determinado por TGA (resíduo de óxido), apresentou um valor de 16 % e 38 % (base molar)
para LaPPS59Nd3+ e LaPPS59Nd, respectivamente. As perdas de massa após a primeira
degradação foram diferentes, devido às diversas energias de ligação dos grupos químicos de
cada material.
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(a)

LaPPS59

(b)

LaPPS59M

(d)

(c)

LaPPS59Nd

LaPPS59Nd3+

Figura 56: Análise termogravimétrica do LaPPS59, LaPPS59M, LaPPS59Nd e LaPPS59Nd3+.
Figura 57 Análise termogravimétrica do LaPPS59, LaPPS59M, LaPPS59Nd e LaPPS59Nd3+.

As curvas DSC do LaPPS59, LaPPS59Nd3+ e LaPPS59Nd ilustradas na Figura 57
mostraram o início da transição vítrea em torno de 121 °C, 126°C e 128 °C, respectivamente.
O aumento na transição vítrea indica um enrijecimento da cadeia pela incorporação do íon ao
esqueleto polimérico devido ao “efeito âncora”.
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Figura 58: Curvas de DSC relativas ao LaPPS59, LAPPS59Nd e LaPPS75Nd3+.
3.2.3. Propriedades Fotofísicas
Os espectros de absorção do LaPPS59M, LaPPS59, LaPPS59Nd e LaPPS59Nd3+ em
soluções de THF são mostrados na Figura 58. As curvas apresentadas estão com as
intensidades normalizadas para uma maior clareza dos resultados. O composto modelo
(LaPPS59M) apresentou uma banda larga na região do ultravioleta e com máximo de
absorção em 351 nm. Esta banda é atribuída aos ligantes do complexo de neodímio. Por outro
lado, polímero puro (LaPPS59) apresentou um banda larga e centrada em 370 nm. O espectro
de absorção do metalopolímero (LaPPS59Nd) apresentou uma banda larga com contribuições
do esqueleto polimérico e dos ligantes com máximos de absorção em 353 e 370 nm. Já o
LaPPS59Nd3+ apresentou um máximo de absorção em 376 nm, atribuída ao esqueleto
polimérico. Como observado nos espectros da Figura 58, não foi possível observar as bandas
de absorção característica do íon Nd3+, devido à grande absorção da porção orgânica em
relação à metálica. As bandas de absorção do íon Nd3+ apenas foram observadas quando
aumentada a concentração, como mostradas na Figura 59-a.
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Figura 59: Espectros comparativos de absorção normalizados do LaPPS59, LaPPS59Nd,
LaPPS59Nd3+ e do LaPPS75M em solução de THF 10-5 mol L-1.
Os espectros de absorção normalizados do neodímio na faixa de 500 a 800 nm para o
LaPPS59M, LaPPS59Nd e o LaPPS75Nd3+ em solução de THF são apresentados na Figura
59-a. As bandas características do íon Nd foram observadas. Todas as transições observadas
são originárias do estado fundamental 4I9/2 para os vários estados excitados. Todas as
transições relativas à absorção do íon Nd com os seus respectivos comprimentos de onda
podem ser vistos na Tabela 4 do capítulo anterior, pois os perfis espectrais se assemelham aos
obtidos para a série 75.
(a)

(b)

LaPPS59M

LaPPS59Nd

LaPPS59Nd

500

550

600

650

700

Comprimento de onda (nm)

750

3+

800

Intensidade Normalizada

Intensidade Normalizada

LaPPS59M

LaPPS59Nd

LaPPS59Nd

900

1000

1100

1200

1300

1400

3+

1500

Comprimento de onda (nm)

Figura 60: (a) Espectros de excitação do íon neodímio no LaPPS59M, LaPPS59Nd e no
LaPPS59Nd3+ em solução de THF 1x10-3 mol L-1. (b) Espectros de emissão do íon neodímio
no LaPPS59M dispersos em matriz de PMMA, e nos metalopolímeros (LaPPS59Nd e
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LaPPS59Nd3+) em forma de filmes, a partir de uma solução de tolueno (30 mg mL-1). A fonte
de excitação foi um laser emissor a 514 nm, com potência de 12 mW.
A Figura 59-b mostra os espectros de emissão dos metalopolímeros e do composto
modelo. A dispersão em PMMA para o LaPPS59M foi feita porque é um composto de baixo
peso molecular e, como tal, não foi capaz de formar um filme por si só. Para o composto
modelo, as três bandas de emissão características do íon Nd foram observadas no NIR,
centradas em 914, 1068 e 1344 nm que foram atribuídas às transições 4F3/24I9/2, 4F3/24I11/2
e 4F3/24I13/2, respectivamente. A emissão do LaPPS59Nd também apresentou três bandas
características do íon Nd localizadas em 928, 1063 e 1341 nm, as quais foram contabilizadas
para as transições

4

F3/24I9/2,

4

F3/24I11/2 e

4

F3/24I13/2, respectivamente. Já para o

LaPPS59Nd3+ apenas duas transições foram possíveis de observa, a primeira em 940 nm e
segunda em 1059 nm, referentes às transições 4F3/24I9/2, 4F3/24I11/2.
Os espectros de emissão para o polímero puro (LaPPS59) em solução e em filme estão
apresentados na Figura 60. Todos os espectros foram obtidos a partir do λex em 370 nm. Os
espectros das soluções mais diluídas, 10-6 mol L-1 e 10-5 mol L-1, apresentam bandas máximas
em 408 e 409 nm, respectivamente, e um ombro em 430 nm, que pode ser atribuída à banda
vibrônica, comumente vista em polímeros totalmente conjugados contendo fluoreno100.
Aumentado a concentração das soluções, observa-se um deslocamento batocrômico, isto é,
para menores energias; sendo observado também para o polímero no estado sólido. No filme,
o deslocamento observado foi maior, isto pode ser atribuído a maiores interações entre as
cadeias no estado sólido.
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Figura 61: Espectros de emissão do LaPPS59 em diferentes concentrações de soluções em
THF e no estado sólido.
Os espectros de emissão para o LaPPS59Nd em solução que estão apresentados na
Figura 61-a, foram obtidos a partir de λex em 370 nm. Os espectros das soluções mais
diluídas, 10-6 mol L-1 e 10-5 mol L-1, apresentam uma banda de emissão com máximas em 408
e 410 nm, respectivamente, e um ombro em 429 nm, que podem ser atribuídas às transições
eletrônicas e vibrônicas, comumente vista em polímeros totalmente conjugados contendo
fluoreno100. O aumento da concentração das soluções levou a um deslocamento batocrômico.
Analisando os espectros das soluções mais concentradas notou-se uma auto-absorção.
Há uma maior sobreposição dos espectros de absorção e emissão na região da banda 0-0, com
isso, esta banda é suprimida. Isto está relacionado à ocorrência de filtros internos e/ou
processos de transferência de energia de espécies isoladas para espécies agregadas101. No
espectro do filme a transição eletrônica aparece como um ombro, deslocado para menores
energias devido à maior interação entre as cadeias. Efeitos semelhantes foram observados nos
espectros de emissão do LaPPS59Nd3+ como encontrado na Figura 61-b.
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Figura 62: Espectros de fluorescência do (a) LaPPS59Nd e (b) LaPPS59Nd3+ em diferentes
concentrações de soluções em THF e no estado sólido.
3.2.4. Propriedades Magnéticas
A Figura 62 apresenta a curva de magnetização vs. campo magnético em 300 K para
LaPPS59 e LaPPS59Nd. Comparando as duas curvas foi verificado um caráter diamagnético
(curva preta) para o polímero puro (LaPPS59) e uma caráter paramagnético para o
LaPPS59Nd (curva azul). O comportamento diamagnético se deve provavelmente ao sistema
ser do tipo camada fechada, característico de materiais poliméricos semicondutores68,102.
Analisando o comportamento magnético do metalopolímero (LaPPS59Nd) observou-se uma
grande contribuição de spins paramagnéticos. A mudança observada de diamagnético
(LaPPS59) para paramagnético (LaPPS59Nd) sugere que a complexação do metal, com βdicetonas como ligantes, pode efetivamente alterar os momentos magnéticos desta classe de
materiais68. A literatura reporta que um campo magnético pode interagir rotacionando ou
distorcendo os orbitais moleculares127. Este efeito é mais pronunciado quando se trata de
orbitais moleculares 128. A primeira interação leva a efeitos diamagnéticos, uma vez que os
elétrons rotacionados produzem um campo magnético secundário que compensa parcialmente
o original. A segunda interação produz efeitos paramagnéticos, que criam um campo
magnético que se alinha, amplificando o original.
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Figura 63: Magnetização em função do campo magnético aplicado a 300 K para as amostras
do LaPPS59 e LaPPS59Nd no estado de pó.
Na Figura 63, a magnetização em função da temperatura realizada usando o protocolo
ZFC e FC com H = 100 Oe é mostrada. O resultado mostra um valor de suscetibilidade
positivo, o que comprova a presença de substâncias com elétrons desemparelhados no
sistema. Dois fatores que contribuem para melhoramento do comportamento magnético dos
materiais estão presentes, a complexação com Nd(DBM)3 no polímero e a presença de espécie
paramagnética (Nd) com elétrons desemparelhados.
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Figura 64: Suscetibilidade em função da temperatura, utilizando o procedimento ZFC
(resfriamento com campo zero) e FC (resfriamento com campo) com campo aplicado de 100
Oe para o LaPPS59Nd.
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A Figura 64 mostra a medida da magnetização vs. campo magnético (MxH) em 300 K
para o pó do metalopolímero (LaPPS59Nd3+), indicando a existência de comportamento
ferromagnético a temperatura ambiente. A contribuição ferromagnética está associada à
histerese observada, com campo coercivo (Hc) = 80 Oe. A magnetização de saturação (Ms) e
a magnetização remanescente (Mr) foram estimadas em 10 memu g-1 e 0,6 memu g-1,
respectivamente.
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Figura 65: Magnetização em função do campo magnético aplicado em 300 K para amostra do
LaPPS59Nd3+ no estado de pó.
No trabalho publicado na Journal of Polymer Science Part B68, destacamos que o
ferromagnetismo observado foi oriundo dos maiores graus conformacionais que a terpiridina
apresenta68. Aqui, os graus conformacionais da fenantrolina são mais restritos. A rigidez
imposta pela cadeia polimérica não permite alterações nas conformações dos anéis da
fenantrolina do LaPPS59 nem torções do esqueleto polimérico quando complexado com
metal (LaPPS59Nd e LaPPS59Nd3+). Isso indica que o comportamento magnético observado
nos três materiais provavelmente não esteja relacionado ao efeito conformacional, mas sim
relacionado à contribuição do ligante e a presença do metal com elétrons desemparelhados.
No primeiro caso, a presença do ligante DBM influenciou na perda do empilhamento
, como pode ser visto nos espectros de emissão na Figura 61-a em relação à Figura 60, onde
o máximo de emissão do LaPPS59Nd no estado sólido desloca para o azul. A literatura
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reporta que o empilhamento  favorece a interação do campo magnético com o esqueleto
polimérico68,108, bem como a interação magnética68,109,129, melhorando as propriedades
magnéticas dos materiais. O resultado observado na Figura 62 mostrou que a presença do
ligante no LaPPS59Nd levou à supressão do ferromagnetismo observado no LaPPS59Nd3+,
espécie sem ligante -dicetona. Para confirmar tal efeito foi sintetizado um composto modelo
simulando os locais complexados (LaPPS59M). O resultado da medida magnética
representado na Figura 65 mostra um comportamento paramagnético. Este resultado é
equivalente ao observado no LaPPS59Nd; indicando que o ligante DBM influencia na
mudança do comportamento magnético.
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Figura 66: Magnetização em função do campo magnético aplicado a 300 K para amostra do
LaPPS59M no estado de pó.
Para o segundo caso, relacionado à presença de espécie com elétrons
desemparelhados, os trabalhos mostram que as propriedades magnéticas dos metalopolímeros
surgem a partir das interações de troca magnética entre os íons metálicos na matriz
polimérica49,50. Mataga50 mostrou que esta interação é facilitada pelo sistema -conjugado.
Neste contexto, o ferromagnetismo observado no metalopolímero LaPPS59Nd3+ advém da
contribuição da nuvem  do polímero que facilita a interação magnética. Portanto, a
densidade de spin é um fator importante na observação do comportamento magnético109.
A Tabela 8 resume os resultados comparativos das propriedades magnéticas do
LaPPS59Nd3+ com alguns trabalhos da literatura que apresentam estruturas de
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metalopolímeros conjugados. Vale ressaltar que todos os materiais apresentados na tabela
apresentaram ferromagnetismo à baixa temperatura, com exceção do LaPPS59Nd3+ que
apresentou ferromagnetismo a temperatura ambiente.
Tabela 8: Propriedades magnéticas do LaPPS59Nd3+ e resultados da literatura.
Polímeros Conjugados

Campo Coercivo (Oe)

Temperatura (K)

Referência

80

300

Este Trabalho

10

5

Zheng e colaboradores79

DAPcDOD-Co2+

9

5

Zheng e colaboradores79

DAPcDOD-Fe2+

180

5

Zheng e colaboradores79

PTz-Nd3+

51.4

5

J. Tang e colaboradores80

PTz-Gd3+

26.1

5

J. Tang e colaboradores80

SWNT-PDTEN-Nd3+

165

5

B. He e colaboradores81

PBTCA-Nd3+

185.85

4

Yang e colaboradores82

PCBT-Fe2+

690

5

L. Jiang e colaboradores84

3+

LaPPS59Nd

DAPcDOD-Ni

2+

3.3. Considerações Finais e Conclusões
Investigações das propriedades fotofísicas dos compostos permitiram a localização das
bandas de absorção e emissão. Foi possível observar a desagregação do material quando o
material foi complexado. Foi possível quantificar o conteúdo de neodímio complexado na
cadeia polimérica a partir dos dados de TGA. Através das medidas de infravermelho e
ressonância magnética nuclear de 1H e

13

C foram confirmadas as estruturas dos LaPPS59,

3+

LaPPS59M, LaPPS59Nd e LaPPS59Nd .
Medidas magnéticas mostraram que a LaPPS59 (polímero puro) exibiu um
comportamento diamagnético. Quando é feita a complexação com Nd3+, o metalopolímero
resultante, LaPPS59Nd3+, exibiu um comportamento ferromagnético a temperatura ambiente.
No entanto, quando a complexação foi realizada com Nd(DBM)3, causando a perda do
empilhamento π, a componente ferromagnética foi suprimida e as amostras começaram a
exibir um comportamento paramagnético.
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Termocromismo de um Metalopolímero Derivado de Polifluoreno
Complexado com Íons Európio
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4.

Introdução
Uma estratégia útil para o desenvolvimento de sensores de temperatura em micro e

nanoescala é o uso de materiais com dupla emissão. Os desenvolvimentos atuais de sensores
de temperatura que operam com dupla emissão incluem complexos moleculares como LnMOFs130, nanopartículas de Eu3+: Tb3+: Fe2O3131, nanopartículas de Er3+: Yb3+: NaYF4132,
nanocristais semicondutores dopados com Mn2+ 133, [Ln(hfac)3(PAnPO2)]2134. A maioria dos
trabalhos baseia-se em três abordagens diferentes para alcançar os resultados fotofísicos: 1 mistura de dois luminóforos independentes, cada um com sua dependência única de
temperatura; 2 - dois luminóforos acoplados eletronicamente, de tal forma que, além da
emissão do doador, há também uma transferência de energia para o aceptor e 3 - mecanismos
de emissão onde a população dos estados excitados está em equilíbrio térmico133. O trabalho
de McLAurin133 é uma excelente revisão sobre o assunto. No entanto, a tendência dos
complexos a se decomporem na deposição de vácuo de filmes finos e a dificuldade em obter
uma grande e boa dispersão do dopante na matriz ainda são grandes inconvenientes para este
tipo de abordagem135.
A rota natural para contornar essa situação leva à busca de materiais nos quais os íons
metálicos são quimicamente ligados a um esqueleto polimérico, ou seja, metalopolímeros136.
Eles foram classificados em três tipos:32,137 Tipo I) ligado em uma cadeia lateral do esqueleto
do polímero138; Tipo II) ligado covalentemente à cadeia principal139,140 e Tipo III) inserido
diretamente na cadeia principal141,142. Cada tipo de metalopolímero tem suas próprias
vantagens e desvantagens, dependendo da aplicação32,36,143. Em alguns casos, esses
metalopolímeros podem apresentar emissões duplas (polímero e metal). Quando isso ocorre,
eles se tornam muito desejáveis como sensores de temperatura, porque podem superar vários
obstáculos encontrados como variação de concentração, oclusão óptica ou não-especificidade,
fornecendo sinais referenciados internamente133,144–147.
Nosso grupo tem se dedicado à síntese de metalopolímeros Tipo II, visando sistemas
de transferência de energia e propriedades termocrômicas68,111,146,148,149. Com relação às
propriedades termocrômicas, o interesse principal reside nas propriedades do estado sólido,
devido à potencial aplicação como nanotermômetros. Vários artigos foram publicados134,150,
incluindo o nosso146 descrevendo polímeros com emissões duplas sensíveis a variações de
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temperatura, mas a maioria deles está relacionada a propriedades em solução ou com
dispersões em uma matriz de dopagem151–153.
Este capítulo tem como objetivo relatar as propriedades termocrômicas de um novo
polímero, poli[(9,9’-dihexil-2,7-fluoreno)-6,6´-(2,2´:6,2´´-terpiridina)] complexado com íon
európio (LaPPS75Eu) em estado sólido. O metalopolímero tipo II é um material solúvel, com
boas propriedades de formação de filme. Adicionalmente, a rigidez imposta à cadeia
polimérica pelo íon volumoso inserido com os seus ligantes resultou numa quase
insensibilidade à temperatura. Isto significa que o polímero pode ainda ser usado como uma
matriz luminescente para padrão interno (nanotermômetros ratiométricos). Para comparação,
preparou-se a mesma estrutura sem complexação (LaPPS75) e um composto modelo de baixo
peso molecular, adquirido comercialmente, simulando os locais complexados (LaPPS75M).
4.1. Experimental
4.1.1. Síntese de poli[(9,9’-dihexil-2,7-fluoreno)-6,6'-(2,2':6,2"-terpiridina)] - (LaPPS75)
9,9’-dihexilfluoreno-2,7-diborônico-ácido-bis(1,3-propanodiol)ester (200 mg, 0,358
mmol), 6,6"-dibromo-2,2' -6'-2' -terpiridina (140 mg, 0,358 mmol) e carbonato de potássio
(2,213 g, 15,99 mmol) foi adicionado a um frasco de fundo redondo com gargalo alto sob
atmosfera de argônio. Após 3 ciclos de argônio e vácuo, foram adicionados 24 mL de tolueno
e 8 mL de água destilada sob agitação. Tetraquis(trifenilfosfina)-paládio(0) (30 mg, 0,0259
mmol) foi dissolvido em tolueno (2 mL) e adicionado gota a gota à solução. Após agitação
durante 72 h a 105 °C, o polímero foi re-precipitado com metanol. As impurezas e oligômeros
foram eliminados por extração com Soxhlet usando metanol e depois acetona. O polímero foi
filtrado e seco sob vácuo durante 48 h, resultando em 161 mg de produto com um rendimento
de 73%.

Figura 67: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS75.
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4.1.2. Síntese do Metalopolímero – LaPPS75Eu.
O LaPPS75Eu foi sintetizado seguindo o procedimento descrito na ref.154.
Resumidamente, o polímero LaPPS75 (0,100 g, 0,161 mmol) e tris[3-(trifluorometilhidroximetileno)-(+)-canforato] de európio (0,432 g, 0,483 mmol) foi dissolvido em CHCl3
(20 mL) sob argônio. Após agitação durante 12 h a 70 °C, o solvente foi removido sob
pressão reduzida para dar um sólido amarelo. O sólido amarelo foi filtrado num funil de
Buchner e lavado com metanol e hexano, dando um rendimento 56%.

Figura 68: Esquema ilustrativo da rota de síntese do LaPPS75Eu.
4.2. Resultados e Discussão
4.2.1. Caracterização Estrutural
As estruturas químicas foram confirmadas por espectros RMN de 1H e 13C e por FTIR.
A Figura 68-a mostra o espectro de RMN 1H do LaPPS75. Todos os picos foram identificados
e correlacionados com os átomos de hidrogênios da molécula, como apresentado na Tabela 9.
Os picos observados no espectro foram correlacionados com a estrutura da molécula desejada.
A integração da área dos picos determina o número de hidrogênios que correspondem àquele
sinal. Na Tabela 9 existem 12 hidrogênios aromáticos e 26 hidrogênios alifáticos,
comprovando a obtenção do polímero.
Como complementação da caracterização estrutural foi feita a ressonância magnética
de carbono RMN

13

C, utilizando como sinal padrão 77,23 ppm referente ao clorofórmio. A

Figura 68-b e a Tabela 10 apresentam o espectro e a correlação dos picos com a estrutura do
polímero.
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(a)

(b)

Figura 69: Espectros de RMN de (a) 1H e (b) 13C do LaPPS59.
Tabela 9: Deslocamento químico do espectro de RMN 1H do LaPPS59.
δ (ppm)

N° de hidrogênios

0,5 – 1,0

10

1,0 – 1,5

12

2,0 – 2,5

4

7,5 – 9

15
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Tabela 10: Deslocamento químico do espectro de RMN 13C do LaPPS75.
n°

δ(ppm)

1, 13
2, 12
3, 11
4, 10
5, 9
6, 8
7
14, 25
15, 24
16, 23
17, 22
18, 21
19, 20
16, 23
26, 40
27, 39
28, 38
29, 37
30, 36
31, 35
32, 34
33

14.65
23.26
32.21
30.44
24.64
41.11
56.08
152.65
129.67
138.26
125.94
128.08
139.75
137.58
158.21
119.94
142.35
121.13
156.22
156.21
121.88
139.28

A Figura 69 detalha os espectros de FTIR da série 75. O FTIR mostrou bandas de
absorção entre 1670 e 1400 cm-1 atribuídas ao estiramento (C = N), (C = C) e (C = O) da
terpiridina e da -dicetona coordenada ao íon lantanídeo. Para o LaPPS75Eu, a absorção em
torno de 1562 cm-1 e 1532 cm-1 podem ser atribuídas a locais não coordenados e coordenados
da terpiridina, respectivamente. Além disso, uma nova absorção é observada a 1652 cm -1,
referindo-se ao (C = O) do ligante β-dicetona, confirmando a complexação de LaPPS75 nos
átomos de nitrogênio da terpiridina e dos átomos de oxigênio da carbonila das -dicetonas155–
158

.
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Figura 70: FTIR da série 75 em pastilhas de KBr.
Para determinar a massa molar do LaPPS75 utilizou-se da técnica de cromatografia
por permeação em gel (GPC). O valor da massa molar numérica (Mw) foi de 13300 g mol-1 e
o índice de polidispersividade (PDI) foi 2,08.
4.2.2. Caracterização Térmica
A Figura 70 mostra o perfil das curvas de perda de massa do polímero puro (LaPPS75)
e do metalopolímero (LaPPS75Eu). As temperaturas de degradação térmica (Td5%)
apresentadas nas curvas termogravimétricas foram de 226 °C para LaPPS75 e 199 °C para o
LaPPS75Eu. O conteúdo coordenado de európio no polímero foi determinado através do
Eu2O3 no resíduo TGA111,159. O valor calculado foi de 29 % (base molar), significando que em
cada 100 unidades do polímero, 29 foram complexadas com o íon.
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Figura 71: Curvas termogravimétricas do LaPPS75 e do LaPPS75Eu.
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4.2.3. Propriedades Fotofísicas
4.2.4. Medidas em Solução
O espectro de absorção UV-Vis do LaPPS75M (composto modelo) em solução de
THF (10-5 mol L-1) mostrou uma banda larga centrada em 310 nm atribuída ao complexo de
európio. O espectro LaPPS75 (não complexado) exibiu duas bandas centradas em 345 e 360
nm, com um perfil típico de polifluorenos com terpiridina148,160,161. A absorção do copolímero
complexado (LaPPS75Eu) é a soma dos espectros correspondentes dos componentes
individuais (LaPPS75 e LaPPS75M), conforme mostrado na Figura 71.
Absorção

Emissão

Absorbância Normalizada
300

400

500

Emissão Normalizada

LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75M

600

700

Comprimento de onda (nm)

Figura 72: Espectros de absorção (símbolo) e emissão (linha contínua) normalizados do
LaPPS75 (linha azul/símbolo), LaPPS75Eu (linha vermelha/símbolo) e LaPPS75M (linha
preta/símbolo). A absorção foi medida em solução de THF (10−5 mol L-1) e é representada por
símbolos. A emissão foi medida em solução de THF (10-3 mol L-1) e é representada por linhas
sólidas. λexc = 350 nm (LaPPS75); λexc = 310 nm (LaPPS75M); λexc = 350 nm (LaPPS75Eu).
A espectroscopia de fluorescência no estado estacionário do LaPPS75 (polímero
puro), em solução de THF à temperatura ambiente, apresenta emissão na faixa de 360 a 500
nm (Figura 71), com duas bandas vibrônicas bem resolvidas em 370 e 392 nm, característicos
de derivados de fluoreno. O LaPPS75M (composto modelo) apresentou um espectro de
emissão com as linhas distribuídas principalmente entre 570 - 720 nm, as quais foram
associadas às transições 4f → 4f do estado excitado 5D0 para os níveis 7F0-4 do Eu3+

149

. O

LaPPS75Eu (metalopolímero), em solução de THF, mostrou apenas as bandas de emissão
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características do copolímero. A banda a 615 nm, referente ao metal, não foi observado nesta
concentração devido à fraca emissão do íon à temperatura ambiente.
4.2.5. Medidas no Estado Sólido
Para realizar os estudos de fotoluminescência em estado sólido (emissão em função da
temperatura e do tempo de vida da fluorescência), os materiais poliméricos (LaPPS75 e
LaPPS75Eu) foram analisados em forma de filme, utilizando-se spin coating a 1100 rpm de
THF 10-3 mol L-1 depositado em lâminas de quartzo. A espessura medida por um perfilômetro
foi de 0,153 e 0,165 µm para LaPPS75 e LaPPS75Eu, respectivamente. O complexo do
composto modelo de baixo peso molecular (LaPPS75M) foi estudado em forma de pó.
A Figura 72 mostra os espectros de absorção e emissão no estado sólido dos
copolímeros. A banda de emissão 0-0 foi deslocada de 370 nm para 400 nm, e a banda 0-1 de
392 nm para 424 nm em comparação com os espectros em solução. Estes desvios para o
vermelho são bem descritos na literatura, quando se passa de solução diluída para condições
concentradas22. Em estado sólido, o LaPPS75 mostra uma banda centralizada em 550 nm,
típica de agregados. Esta banda não está presente no LaPPS75Eu, indicando que a presença
do complexo é responsável pela desagregação das unidades de fluoreno. Simulações teóricas
mostraram que a presença do íon európio aumenta a rigidez do copolímero complexado,
diminuindo a interação inter-cadeias, a interação elétron-fônon e consequentemente os canais
não-radiativos146,148. Como observado para o LaPPS75Eu no estado sólido, a sobreposição
espectral entre os espectros de absorção e emissão não é grande o suficiente para assegurar
uma transferência de energia eficiente entre o fluoreno e o complexo. Assim, a intensidade de
emissão do európio é pequena em comparação com a da região polimérica.
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Figura 73: Espectros de absorção normalizados (símbolo) e emissão (linha contínua) no
estado sólido do LaPPS75 (linha azul/símbolo) e LaPPS75Eu (linha vermelha/símbolo) (λexc =
350 nm).
Para verificar o comportamento termocrômico dos materiais, os espectros de
fluorescência de LaPPS75, LaPPS75M e LaPPS75Eu foram registrados de 20 - 400 K durante
o aquecimento da amostra. Como mostrado na Figura 73, a intensidade desses espectros
diminuiu com o aumento da temperatura. Como bem descrito na literatura, a elevação da
temperatura favorece processos de desativação não-radiativa do estado eletrônico excitado,
explicando

a

diminuição

146,162,163
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.

da

intensidade
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o

aumento
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Figura 74: Espectros de emissão no estado sólido em função da temperatura (20 - 400 K),
mostrando a diminuição da intensidade da emissão com o aumento da temperatura. (a)
polímero não complexado (LaPPS75), λexc = 350 nm. (b) composto modelo (LaPPS75M)
representando os locais complexados, λexc = 310 nm. (c) metalopolímero (LaPPS75Eu), λexc =
350 nm.
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Na Figura 74, é possível observar que as curvas que representam a intensidade
normalizada de Eu (570 - 650 nm), quer no estado "livre" (LaPPS75M), quer inseridas via
complexação no esqueleto do polímero (LaPPS75Eu), mostram uma maior diminuição da
intensidade com o aumento da temperatura em comparação com a região do polímero. A
região de emissão do derivado de polifluoreno (350 - 500 nm) do metalopolímero
(LaPPS75Eu, triângulo azul) “sente” as variações de temperatura com menor intensidade em
relação à emissão na mesma região do polímero puro (LaPPS75, triângulo vermelho). O
comportamento pode ser explicado pela rigidez dada pela região complexada a toda a
estrutura, como discutido.
Além disso, deve-se ter em mente a diferença nos mecanismos fotofísicos que operam
em cada caso: a emissão do polímero ocorre através de um simples decaimento dos estados
singletos correspondentes, enquanto a emissão do európio é baseada no efeito antena, no qual
a energia é transferida dos ligantes para o íon. Este é um processo lento (em torno de
milissegundos) e devido ao acoplamento spin-órbita, ele passa pelo estado tripleto excitado,
antes de alcançar o estado emissor do metal. A conexão dos dois fatores produz o efeito maior
da temperatura sobre o complexo do que sobre o polímero. A maior sensibilidade à
temperatura da fosforescência em relação à fluorescência é um fenômeno bem
conhecido162,163. Ainda, uma observação cuidadosa da Figura 74 fornece outra informação
interessante: a complexação é uma via de mão dupla: aumenta a resistência à temperatura do
segmento do polímero bem como a dos sítios do európio. Este último pode ser explicado por
algum tipo de proteção do complexo pelos segmentos de polímero circundante, que atuariam
como uma gaiola de solvente sólido. Em outras palavras, quando ligados ao esqueleto
polimérico, os movimentos das regiões complexadas são submetidos às restrições impostas
pela cadeia e, portanto, são menos suscetíveis a vibrações do que moléculas pequenas e
isoladas.
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Figura 75: Comparação das razões de decaimento de intensidade com a temperatura para os
diversos materiais estudados, mostrando a influência da inserção de sítios metálicos
complexados na cadeia polimérica.
A Tabela 11 mostra o tempo de vida do estado excitado na escala de tempo de
nanosegundos para os compostos no estado sólido de 20 a 380 K a cada 60 K em λem = 414
nm. Decaimentos de fluorescência biexponencial foram observados para todas as amostras.
Os dois materiais (LaPPS75 e LaPPS75Eu) mostram uma tendência ao encurtamento do
tempo de vida com o aumento da temperatura. Os fatores de decaimento pré-exponencial não
variam muito, e a maior contribuição para o decaimento geral vem da componente mais curta
(~ 0,40 ns), o que significa que a coordenação não afeta a estabilização dos estados excitados.
Essa tendência biexponencial já foi observada em copolímeros baseados em derivados
de fluoreno e terpiridina e vários outros polímeros no estado sólido164,165. Os decaimentos
foram caracterizados por espécies isoladas na parte mais energética do espectro com tempo de
vidas curto, enquanto estados com vários graus de associação aparecem de maneira mais
complexa, com tempos de decaimento mais longos148. Além disso, a presença de dois tempos
de vida em todas as temperaturas indica que a complexação não foi capaz de desagregar
completamente as estruturas poliméricas, o que é compreensível, tendo em conta que os sítios
complexados são intercalados ao longo da cadeia em uma quantidade média de 29 % como
mencionado no item 4.2.2. Considerando o segmento polimérico, tanto no polímero puro
como no metalopolímero, pode-se observar que o intervalo de variação na faixa de 20 - 380 K
é menor para o metalopolímero. Em outras palavras, a rigidez transmitida pelo metal
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volumoso e seus ligantes provocam uma diminuição nas perdas radiativas. Esta observação é
completamente coerente com os dados da Figura 73.
Tabela 11: Tempo de vida do estado excitado do polímero (LaPPS75) e do metalopolímero
(LaPPS75Eu) no estado sólido, λem = 414 nm.
Temperatura (K)
20
80
140
200
260
380

Amostra
LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75
LaPPS75Eu
LaPPS75
LaPPS75Eu

τ1 (ns)
0.51 (94) ± 0.01
0.47 (88) ± 0.02
0.49 (94) ± 0.01
0.47 (89) ± 0.01
0.48 (95) ± 0.01
0.44 (87) ± 0.02
0.44 (88) ± 0.01
0.44 (89) ± 0.01
0.42 (78) ± 0.02
0.42 (89) ± 0.01
0.27 (90) ± 0.04
0.37 (82) ± 0.02

τ2 (ns)
1.79 (6) ± 0.02
1.67 (12) ± 0.02
1.77 (6) ± 0.01
1.71 (11) ± 0.01
1.68 (5) ± 0.01
1.62 (13) ± 0.01
1.38 (12) ± 0.01
1.60 (11) ± 0.01
1.20 (22) ± 0.01
1.61 (11) ± 0.01
0.99 (10) ± 0.03
1.45 (18) ± 0.01

τmédia (ns)
0.78
0.63
0.78
0.65
0.81
0.61
0.65
0.65
0.53
0.64
0.67
0.52

χ²
1.134
1.173
1.185
1.212
1.144
1.182
1.131
1.200
1.160
1.212
1.234
1.186

O comportamento dos materiais em função da temperatura reflete os resultados até
agora relatados, que podem ser descritos da seguinte forma: o metalopolímero contém
unidades complexadas e não complexadas, dispersas aleatoriamente ao longo da cadeia. Os
sítios contendo o metal emitem no vermelho, enquanto os não-complexados emitem na região
azul, cada um mantendo seu perfil espectral com variações de temperatura, mas respondendo
diferentemente em intensidade. Isso resultará em variações da cor final emitida. Para melhor
visualizar esse efeito, o diagrama de cromaticidade foi construído de acordo com as
coordenadas da Commission Internationale de I’Eclairage (CIE 1931), como mostra a Figura
75. Pode ser visto que para o LaPPS75 e para o LaPPS75M, a cor permanece praticamente a
mesma para o intervalo estudado, já que as mudanças na temperatura diminuem apenas a
intensidade luminescente, não afetando a posição do espectro. No entanto, para o
metalopolímero, como um material de dupla emissão, tendo uma emissão no vermelho e outra
na região do azul, mudanças na intensidade de qualquer uma dessas regiões afetarão a cor
final emitida. Portanto, para a região de baixa temperatura, as coordenadas do CIE para
LaPPS75Eu são mais deslocadas para a região vermelha, uma vez que em 20 K a intensidade
do azul (região polimérica) e vermelha (região európio) é maximizada para ambos os
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fluoróforos. À medida que, a temperatura aumenta as coordenadas CIE são gradualmente
deslocadas para o lado azul, devido à diminuição da intensidade de emissão do Eu, que é mais
pronunciada. Isso se torna mais claro observando a curva na Figura 75, na qual a razão entre
as intensidades do polímero e do Eu são plotados.
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Figura 76: Coordenadas CIE dos espectros fotoluminescentes do (a) Polímero (LaPPS75), do
(b) Composto modelo (LaPPS75M) e do (c) Metalopolímero (LaPPS75Eu) na faixa de 20 K
a 380 K. Os dados correspondem à medição de 20 pontos.
Levando em conta que a maior diferença entre as emissões do polímero e dos íons é
encontrada entre 260 e 380 K, essa região foi escolhida para estudar o metalopolímero como
um sensor de temperatura. Assim, o chamado “parâmetro ratiométrico de auto-calibração Δ”
pode ser definido como a razão entre a emissão de polímero λmax (406 nm) e a transição 5D0
→ 7F2 (Eu3+, 612 nm) do íon, que é Ipol/IEu em relação à temperatura166,167. Na Figura 76 a
calibração da temperatura é representada pela linha sólida que segue uma relação empírica, e
pode ser expressa como,
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 T 
  2,081 *10 5 exp
  1,516
 27,999 

(Equação 9)

O coeficiente de correlação encontrado foi R2 = 0,998, indicando que o
metalopolímero pode ser aplicado como um sensor luminescente nesta faixa de temperatura.
20
18
16

Ipol/IEu (u.a.)

14
12
10
8
6
4
2
0
260

280

300

320

340

360

380

Temperatura (K)

Figura 77: Razão da intensidade normalizada dependente da temperatura do Ipol (λmax) para IEu
(5D0 → 7F2), para o metalopolímero.
A sensibilidade relativa (𝑆𝑟 = (1⁄𝛥) 𝑑𝛥⁄𝑑𝑇) pode ser usada para avaliar o desempenho
do metalopolímero como um termômetro. Como mostrado na Figura 77, esta sensibilidade foi
determinada inicialmente como 0,49 % K-1 a 260 K, aumentando para 3,29 % K-1 a 380 K.
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Figura 78: Sensibilidade relativa generalizada dependente da temperatura do metalopolímero.
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4.3. Considerações Finais e Conclusões
Um novo metalopolímero derivado de fluoreno contendo sítios complexados com
európio foi sintetizado. Seu comportamento fotofísico em função da temperatura foi estudado,
visando sua aplicação como nanotermosensores. Os sítios complexados, em uma quantidade
de 29 %, em base molar, foram aleatoriamente intercalados ao longo da cadeia polimérica.
Em comparação com o material não complexado, o polímero puro, o metalopolímero
apresentou menor sensibilidade à temperatura, tanto para os segmentos poliméricos quanto
para os sítios complexados, mas esse efeito foi diferente para cada porção. Essas diferenças
forneceram a base para um sensor ratiométrico de auto-calibração. A sensibilidade relativa
medida foi de 0,49% K-1 a 260 K, subindo para 3,29 % K-1 a 380 K. Além das propriedades
termocrômicas, características importantes do novo metalopolímero incluem boa solubilidade,
boa capacidade de formação de filme e também sua simplicidade estrutural, sem necessidade
de mais de um cromóforo inserido, como no caso de polímeros contendo dois lantanídeos
diferentes.
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