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RESUMO
Botelho, M. B. S. Síntese e caracterização de materiais híbridos luminescentes obtidos
via sol-gel. 2013.198 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.

Este trabalho dedica-se ao estudo de sistemas luminescentes do tipo hóspede-hopedeiro
altamente emissivos. A preparação desses materiais se deu a partir da incorporação de
complexos organometálicos (Eu3+ e Ir3+) em matrizes mesoporosas inorgânicas e orgânomodificadas preparadas via sol-gel. Um complexo de európio foi imobilizado por
impregnação úmida nos mesoporos de xerogéis e de materiais derivados da peneira molecular
MCM-41, enquanto um complexo-surfactante de irídio foi inserido nos canais do MCM-41
como agente diretor da estrutura durante o processo de síntese. Previamente à incorporação
dos centros emissores, as matrizes hospedeiras foram caracterizadas do ponto de vista
estrutural, morfológico e óptico. As propriedades fotofísicas do material final foram
investigadas e comparadas com aquelas apresentadas pelos complexos em solução. Para o
complexo de európio foi realizado uma modelagem de suas propriedades ópticas através da
teoria do campo ligante, empregando o modelo de recobrimento simples. Nesse tratamento, a
geometria do estado fundamental foi obtida pelo método semi-empírico Sparkle/AM1 e
confirmada a partir de um mapeamento criterioso dos fatores de carga. Observou-se que, para
as amostras dopadas com o complexo de európio, a modificação da matriz hospedeira com
grupos orgânicos só leva a melhoria das propriedades ópticas do material final quando a
unidade orgânica substitui grupos silanol. Para o MCM-41 preparado com o complexosurfactante de irídio, constatou-se que as propriedades fotofísicas do material final são muito
superiores àquelas apresentadas pelo complexo em solução.

Palavras-chave: Materiais luminescentes. Complexos organometálicos. Metodologia sol-gel.
Espectroscopia óptica. Teoria do campo ligante.
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