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1. INTRODUÇÃO

1.1 - OBJETIVOS E APRESENTAÇÃO DA TESE

As características doadoras das amidas

tem sido investigadas mais ou menos extensivamente. Na

maioria dos casos estudados, observou-se que o oxi-

gênio da carbonila é o principal ponto de coordena-

ção. Observou-se, também, que esse oxigênio é melhor

doador do que o oxigênio carbonllico da acetona. Por

outro lado, a substituição de átomos de hidrogênio

por grupos metiIa não só bloqueia o átomo de oxigê-

nio, evitando a formação de pontes de hidrogênio,co-

mo também provoca o aparecimento de impedimos estéri-

cos, favorecendo o aumento da3 propriedades doadoras

das amidas com ligação pelo oxigênio da carbonila.

A pesquisa de dados na literatura quí-

mica revela inexistência de alguiu estudo meticuloso

das características doadoras de diamidas. Deve-se es_

perar, todavia, tratar-se de ligantes bidentados, ca

pazes de formar anéis quelatos de vários membros com

Ions metálicos.

O lantânio e os catorze lantanide-

c>5 que o sucedem formam a série mais longa e conti-

nua de elementos quimicamente semelhantes da Tabela Pe

riódlca. Os lantanldeos são normalmente trivalentes ,
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fortemente eletropositivos e têm, comparativamente,raios

iônicos elevados, que decrescent do lantãnio ao lutécio,

diminuição essa que é conhecida como a "contração lan-

tanidica". A influência dessa diminuição de tamanho

dos Ions ao longo da série provoca variações no número de

coordenação entre esses mesmos Ions e altera a configu

ração geométrica entre os compostos correspondentes. O

Itrio, embora não seja um lantanldeo, tem propriedades

químicas muito semelhantes aos lantanideos e seu raio

iÔnico tem valor numérico intermediário entre o Ho e

o Èr3+.

Classicamente, a química de coordenação

do Itrio e dos lantanideos mostrou interesse somente

pertinente ã separação analítica entre esses Ions e pos-

terior purificação dos compostos correspondentes. Mais

ou menos a partir de 1960 a pesquisa tem-se orientado

para objetivos mais acadêmicos, no sentido de esclare-

cer a natureza da ligação cátion-ligante, o provável nu

mero de coordenação do Ion metálico, sobre o ligante e

suas características doarloras, as influências da posi-

ção e da vizinhança do átomo doador, a correlação en-

tre estrutura e espectro de absorção, quer no estado só-

lido, quer em solução.

E1 fato bem conhecido que os lanta-

nideos formam complexos mais facilmente com ligantes con

tendo oxigênio como Átomo doador. Deve-se esperar, por-

tanto, complexos estáveis entre amidas e sais úe lan-
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tanldeos. A literatura tem apresentado número crescei)

te de trabalhos dedicados ao tema, favorecendo a me-

lhor compreensão da química de coordenação.

No presente trabalho, no qual descrevemos

a síntese dos compostos de adição entre nitratos dos

lantanídeos e uma diamina, a N,N,N*,N'-tetrametiladipa

mida (TMAA), procuramos através de caracterização dos

mesmos e das considerações teóricas pertinentes, con-

tribuir para a química de coordenação dos lantaní-

deos e do Itrio.
»

A revisão bibliográfica, embora breve,pro

curou não se apresentar estanque, por mera opção. Os

dados bibliográficos foram sistematizados ã procura de

um denominador comum: as prováveis relações existentes

entre as inúmeras espécies consideradas, as tendênci-

as de estudo futuro, os dados e argumentos, para algu-

mas especulações.

A parte experimental cuidou do trabalho de

laboratório e tarefas correlatas. Breves considera-

ções sobre as matérias pi imãs empregadas parece cons-

tituir sempre informação adequada. A preparação dos

compostos, envolvendo o ligante, bem como os sais de

lantanídeos e Itrio deve merecer atenção compulsória.

O procedimento analítico procurou Investigar sobre a

pureza dos produtos obtidos e sua estequiumetria.
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Apõs as considerações sobre a síntese ,

procurou-se abordar a caracterização dos produtos ob

tidos. Foram realizados estudos das espécies sóli-

das» bem como em solução de solventes não-aquosos di-

ante das razões bem conhecidas de qué tais espécies

complexas decompõem-se em presença de água. Os sóli-

dos obtidos apresentaram espectros de absorção na re-

gião do infravermelho, que permitiram conclusões sa-

tisfatórias sobre a ligação, e tornaram evidentes ou-

tras informações importantes. As medidas de interva-

lo de fusão não se limitaram, apenas, ã observação

do fenômeno em si; procurou-se estabelecer outras in-

formações, ainda que não-definitivas,não conclusivas.

Os sólidos cristalinos podem difratar os raios-X, per-

mitindo o registro gráfico das intensidades dos fei-

xes difratados em função dos ângulos de difração. Essa

característica permitiu a constatação da existência

de isomorfismo entre alguns compostos preparados, bem

como o pollmorfismo de uma ou outra espécie.

A caracterização dos compostos em solven-

tes não aquosos foi feita através de medidas de condu

tância eletrolítica, determinação de peso molecular

por método crioscópico e titulações condutométricas,

as quais permitiram estabelecer evidências interessan-

tes. Por outro lado, o registro do espectro de absor

ção eletrônica confirmou o comportamento singular dos

lantanldeos no que diz respeito ao tipo de bandas ' e

permitiu a obserção de que os compostos mantêm sua si-

metria nos solventes empregados.
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1.2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.2.1 - Amidas como ligantes

As amidas têm-se revelado bases caracte-

rísticas de Lewis perante ácidos correspondentes como,

por exemplo, os íõns metálicos. Neste estudo suscinto

apenas serão consideradas amidas orgânicas contendo a-

penas carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, in-

cluídas as uréias.

A literatura registra uma série extensa e

interessante de compostos de coordenação originária

dos grupos estruturais resumidos na Tabela I, a qual

contêm exemplos e as referências bibliográficas re-

centes. As amidas primárias e monosubstituldas apre-

sentam capacidade de formar cadeias através de pontes

de hidrogênio. Esse fato é compatível com a observa-

ção experimental de que muitos desses compostos exjL

bem constantes físicas anômalas (notadamente o ponto

de fusão) em relação às espécies químicas estrutural-

mente correspondentes que não apresentam tais liga-

ções. Todavia, nas amidas com dissubstituições num

átomo de nitrogênio, os pontos de fusão apresentam-se

geralmente mais baixos, de conformidade com a inexis-

tência dessas ligações. Assim, a N,N-dimetilacetanü

da, a N,N-dimetilformamida ou a N,N,N',N'-tetrametil-

uréia são líquidos â temperatura ambiente,enquanto que

a uréia ou a N,N'-dlmetiluréia são sólidos nas mesmas

condições.



TABELA I •

Aiaidas como llqantes em compostos de adição

Grapo estrutural Exemplos Algumas referências
recont.es

C - <
I!
o

N.N-dimetiliormajnlda (DMF); N.N-dlfenllformamida (DPD, N,N-dlmetilace-

tanida (DMA); propionamida (PA): n-butlramlda (NBA)i laobutiramida

(IBA); trlmetilacetanida (TMA); N-metll£ormamida (NHF)i N.H-dimetilbu-

tiramida (DHBu); N.N-dlnietilauramida (DHL) i N,N-dietllfon»amida(DEF) ;

N-metilaeataiaida (NNA)

6 , 1 3 , 1 4 , 40

N - C -
II
O

Uréia (D), N.N'-dlnetilureia (DMl) sim) i N.N-diwetllurela (DMU ass) ;
N,N-dietUuréia (DEU): N,N'-etilenouréla (EU)j N,N,N',N'-tatr«wtllu-
réia (TNU)! clclopropilenourSla (CPU)

4, 10, 11, 12,41.

4»

T-butirolactana (BuL); N-metll-T-butirolactarea (NHBuL)> í-valarolac-

tama (VaL)i N-netil-<- valerolactana (NMVaL)i c-caprolactaM (CaL) ;

N-netil-c- caprolactama (NMCaL)

- c -* - s -
o õ

o- C. 1 . 2. 3 . 4

fl.N.N'.H'-tetrametiloxalamida (TM0) i N,N,N',N'- tatraiMtiliMlenaiiilda
(TUMA): N.H.N'.N'-tetranetllsucclnaniidafTHS) i H.N.N1 .W'-tetramatllglu-
taranida (TOGA) > N.N.N1 ,N'-tetrajnetlladlpamida (TNAA) i N.N.N',H'-tetra
netil-a.a-dlmetllmalonanida (HMMA); N,N,II' .N'-tetram^til-S,3-dimetllglu
taramida (HHGA)

15, 16, 17, 18, 82

N.N.N'.N^tetrametllantida do ãcldo i tá l ico (TMAF) 19

- C - C - I»
K.N-dtnetllaeetoaeetamlda (DHAA) 20
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Potencialmente, a uréia e seus derivados

podem se coordenar com Ions metálicos através Jos ã-

tomos de nitrogênio ou oxigênio. PENLAND e colabora-

dores , por exemplo, estudando complexos entre al-

guns metais e uréia, concluiram que a coordenação o-

corre através do nitrogênio nos compostos de Pt

(II) e Pd (II), enquanto que Cr (III), Fe (III), Zn

(II) e Cu (II) se coordenam através do oxigênio.

No estudo do espectro vibracional das es-

pécies químicas, que apresentam pontes de hidrogênio,

e de seus compostos de adição, não se pode tirar

conclusões inequívocas sobre a posição de coordena-

ção, pois a maioria das vibrações não são puras. Por

outro lado, a própria existência desse tipo de liga_

ção pode provocar o aparecimento de valores numéricos

não esperados para freqüências de vibração, em ge-
2

ral, conhecidas. Assim, RAO et ai. , examinando os

espectros na região do infravermelho de complexos en-

tre a N,N'-dimetilureia com Cd (II), Pt (II) e Fe

(III), observaram que não se pode distinguir os dois

tipos de coordenação esperado:.

Ao contrário,na N,N,N',N'-tetrametiluréia,

nas midas N, N-díssubstituIdas e seus complexos, onde

não há efeitos de ligação por hidrogênio, esse estu

do tem-se revelado mais produtivo, sendo possível e£

tabelecer semelhanças interessantes entre os dados
•

obtidos experimentalmente e, consequentemente, diri-
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mir dúvidas quanto â atribuição da posição âe coordes

nação.

As amidas e seus complexos podem ser carac

terizados por meio das bandas de absorção devidas às vi

brações de estiramento N-H e C=0, de deformação N-H e

a certas vibrações mistas. Uma banda bem caracterís-

tica ê devida, essencialmente, à vibração de estira-

mento do grupo carbonila (vC«O). Outra banda importan-

te é decorrente da deformação NH2 (6NH ) nas

amidas primárias e ê atribuída â mistura de deforma-

ção angular N-H e estiramento C-N no caso das amidas

secundárias. Além dessas, outras bandas característi-

cas do grupo amídico tem sido assinaladas . A Tabe_

Ia II resume de forma simplificada alguns dados regis-

trados na literatura.

As uréias não diferem significativamente das

amidas. A banda v___, por exemplo, aparece em -1680

(na uréia) ou .1640 cm (na N,N,N*,N'-tetrametilurêia),

ao passo que a banda vc_« surge em -1500 cm" na

TMU. Por outro lado, tem sido útil considerar a vibra_

ção de deformação fora-do-plano do grupo ^C=O (*C»0)

na caraeterização de uréias e de seus compostos de a-

dlção. Nesse modo de vibração o átomo de oxigênio e

os dois substituintes vibram numa direção em relação ao

plano central, enquanto o carbono se desloca em dire-

ção oposta. A referida banda aparece,por exemplo, nas

proximidades de 760 na TMU, 790 na uréln e 775 cm na

DMU sim.4.



Amidas

TABELA II

Algumas freqüência» características de vibração de amida» no estado solido (cm"1)

Modo predominante: Modo predominante:
WC-O °NH,

Mistura de Modo predominantes Modo predominante:
VC-N • WH-H VM-H VC-H

R-CONH,

R-CONHR'

R-CONR*.

165OS

168O-1S3OS

167O-163OS

165O-162O»

157O-151OS

335O-318Om

347O-314Om

-1500m

Lactamas de anéis

maiores
-J68Os 31OOW 32OOS

s (strong), forte;

w (veak). fraca;

m (medium), média;

R, alquila e/ou arila
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Na maioria dos casos de formação de com-

postos de coordenação, observa-se que o oxigênio da

amida ê o principal ponto de ligação e que o oxigê-

nio da carbonila amldica apresenta propriedades doado-

ras mais intensas do que as da propanona . Tal com

portamento tem sido atribuído ã deslocalização do par

de elétrons não-ligados do nitrogênio para um orbi-

tal molecular i, envolvendo O, C e N .

Essa situação pode ser visualizada quando

se descreve a estrutura do grupo amldico através
0

dos híbridos de ressonânciat

* I ,-
• »

(D dl)

0 grupo funcional carbonila é formado por

uma ligação o e uma ligação 1>. A ligação * carbonllica

ê sempre fortemente polarizada, com densidade pronun-

ciada na extremidade em que se situa o oxigênio, cu-

ja eletronegativldade é consideravelmente maior do que

a do carbono. Por outro lado, o par de elétrons des-

localizados do nitrogênio, ocupando um orbital mole-

cular «, já mencionado, intensifica a polarização no

atomo de oxigênio, possibilitando uma interação efi-

ciente com Sons metálicos fortemente eletropositivos,
7 8

como, por exemplo, oe lantanldeos .
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Considerando as amidas isoladamente, ainda

>e pode constatar um aumento na capacidade doadora

dessas bases de Lewis quando radicais orgânicos (al-

quila, arila) substituem os átomos de hidrogênio nas

ligações com o nitrogênio e, consequentemente, blo-

queia» o átomo de oxigênio, provocando o aparecimento

de impedimentos ectêricos, que favorecem a coordena-

- » 5 9
çao com o átomo de oxigênio .

Um estudo breve e interessante objetivando

comparar a eficiência de algumas amidas como bases
*

de Lewis foi realizado por ZACKRISSON * OLOFSSON 5.

Esses pesquisadores, trabalhando com medidas termoquí

micas qualitativas, obtidas em reações entre amidas

e receptores de pares de elétrons, tais como SbCl_

ou SnCl., concluíram, por exemplo:

(a) que amidas simples (DMF, DMA) tem

capacidade doadora muito mais intensa do que a aceto-

na;

(b) que a TMü se comporta como base

de Lewis mais forte do que a DMA e a DMF perante a es

pécie SbCl~.

Os argumentos apresentados nesse estudo ba

seiam-se nos efeitos indutivos e na substituição de

grupos -CH- por -NfCH.)., estes, mais eletronegati-

vos do que aqueles.

A representação dos híbridos de reasonân-



cia evidencia a intensificação do caráter polar da

ligação carbono-oxigênio, que corresponde a uma diml

nuição do caráter de dupla ligação do grupo carbonlla.

Essa diminuição provoce o decréscimo no valor numérico

da freqüência de vibração de estiramento (v_g) a o

mesmo tempo que eleva a freqüência correspondente ã

ligação carbono-nitrogênio (vc_M), agora reforçada, sl̂

tuação essa representada na estrutura ressonante (II).

Os lons metálicos capases de formar com-

postos de adição com ligantes fortemente polarizados

devem preferir a coordenação através do átomo de oxi_

gênio da estrutura (II), que, assim, apresenta maior

contribuição nesse tipo de ligação. Essa é a razão

pela qual os lantanídeos tripositivos e outros ions

metálicos receptores fortes de pares de elétrons tem

apresentado numero considerável de compostos de coor-

denação com amidas como ligantes.

Situação contrária, e que não depende de

efeitos de intensa polarização, ocorre na coordenação

através do átomo de nitrogênio, que é acompanhada de

aumento da freqüência de vibração de estiramento do

grupo carbonila e decréscimo da correspondente frequên

cia da ligação C-N.
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1.2.2 - Compostos de adição entre sais de ítrio

e de lantanldeos coro monoamidas acíclicas

Mesmo num breve exame da literatura po-

de-se constatar que a química de coordenação dos

Ions lantanldeos 'apresenta número muito menor de tra-

balhos publicados do que a correspondente guímica dos

metais de transição "tipo d". Duas razões se impõem:

(a) ao contrário dos orbitais d, dos e-

lementos de transição respectivos, os orbitais f, ca-

racterísticos dos lantanldeos, não contribuem, signifi

cativãmente, na formação de complexos ou nas ligações

de Ions lantanldeos;

(b) a disponibilidade de lantanldeos co

mo matéria-prima para a síntese de compostos é relati-

vamente recente.

No estudo de complexos lantanidicos,em ge-

ral, depara-se com algumas características importantes

e contrastantes com a da química dos demais elemen-

tos de transição "tipo d". A extraordinária importân-

cia da configuração eletrônica é evidenciada por al-

guns fatores decisivos na formação e estabilidade dos

complexos, bem como, no conhecimento de dados estrutu

rals. Assim é que, para os Ions de metais de transi-

ção "tipo d",tanto os espectros eletrônicos,como as me

didas de susceptibilidade magnética permitem interpre-

tações da simetria molecular; a formação e estabilida
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de de seus complexos são relatadas em função da parti-

cipação dos elétrons dos orbitais d na ligação metal-

ligante, através da hibridização de orbitais» por exem

pio, 3d, 4s, 4p, e sobreposição dos orbitais híbridos

resultantes com orbitais convenientes do ligante.

Por outro lado, ao se considerar a química de coor-

denação dos Ions lantanldeos,verifica-se a impossible

dade de interpretações definitivas sobre a configura-

ção geométrica, guando se estuda o espectro eletrôni

co dos compostos desses Ions metálicos; por sua vez,

a* estabilidade de seus complexos (muito poucos perma-

necem em solução aquosa sem sofrer decomposição e/ou

hidrólise) depende do fato de que os elétrons nos

orbitais 4f necessitam envolver orbitais energética -

mente menos favoráveis (5d, 6s, 6p) para o processo de

21hibridizaçao, caso esta ocorra . Tais razoes tem

sido descritas e analisadas por diversos pesquisado-

21-24res , estabelecendo o contraste existente entre

a química de coordenação dos metais de transição "ti-

po d" e a dos lantanldeos, que embora de transição

(tipo f) apresentam romportamento quimico muito mais

25

semelhante ao dos metais alcalino-terrosos . Toda-

via, são classicamente conhecidos quelatos de Itrio e

lantanldeos, espécies essas, aliás, relativamente bem

numerosas, tais como os beta-dlcetonatos, os poliami-

nopolicarboxllatos, entre outros. Esses complexos po-

rém sobrexistem em solução aquosa, graças ao caráter

coordenante extraordinário dos anéis quelatos, compe-
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tindo con a água e evitando a formação das espécies

[Ln(H2O)n]
3+.

Apenas uma simples abordagem do estudo bi

bliogrãfico da química de coordenação dos lantanideos

também leva à conclusão de que a ligação entre esses

Ions e agentes coordenantes depende» fundamentalmente,

da eletronegatividade do átomo ligado ao Ion metálico.

Essa é a razão pela qual os complexos de lantanideos

em geral, apresentam coordenação através de átomos ex

traordinarlamente doadores como o flúor, o oxigênio,
#

o nitrogênio, o cloro, isto é, os Ions lantanideos

funcionam como aceptores de "classe a", consoante o

critério de AHRLAND, CHATT e DAVIES 7 ou típicos "áci-
o

dos duros", na classificação de PEARSON . Em todo

caso, em quaisquer circunstâncias observadas experi-

mentalmente os Ions lantanideos funcionam como ácidos

de Lewis, capazes de se combinar com bases fortemen-

te doadoras

Os ligantes, que não podem competir com a

água na esfera de coordenação dos lantanideos, podem,

todavia, coordenar-se ao Ion, desde que os compostos

resultantes sejam sintetizados em meio não-aquoso. Es-

sas espécies seriam, na sua grande maioria, resultan-

tes da substituição parcial ou total das molécula» de
água de solvatação por outras espécies de moléculas,

21

e são consideradas "compostos de adição" . Cabe sa-

lientar, entretanto, que existem compostos de adição
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cuja estabilidade cristalina é suficientemente elevada

para permitir sua cristalização de soluções aquo-

sas

Os compostos de coordenação dos lantanl-

deos tripositivos podem ser agrupados em três séries,

segundo o(s) átomo(s) doador(es) ' .

(a) compostos que se coordenam pelo ã-

totno de oxigênio;

(b) compostos em que a coordenação o-
" •» 26

corre pelo átomo de nitrogênio ;

(c) compostos em que a coordenação o-

corre pelos átomos de oxigênio e nitrogênio, simulta-

neamente .

Na última série, podem ser citados compos-

tos contendo aminoácidos,ácidos aminopolicarboxllicos,

poliamlnocarboxilicos e poliaminopolicarboxllicos como

ligantes. Na segunda série estão os compostos oriun-

dos de ligantes, tais como 2,2'-dipiridila, 1,10-fe -

nantrolina, ftalocianina, piridina, quinolina, uro-

tropina. A primeira série, a mais extensa, apresenta

variedade relativamente grande de compostos que in-

cluem como ligantes espécies inorgânicas, como 0 ,

0H~, CO 3
2", H0 3~, SO^2", C104", V0 3", e orgâni-

cas, caracterizadas pelos grupos coordenantes carboxl-

lato (acetato, formlato, oxalato), fenolato (comple-

xo* oriundos do pirocatecol, do pirogalol), carbonila,
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alcõxido, N-õxidos, éteres.

Considerando o jã extenso depositário de

trabalhos sobre compostos de adição entre ions meta 11̂

cos e anddas em geral, o presente estudo procura en-

volver» de forma objetiva e suscinta, apenas, aspec-

tos da química de coordenação entre compostos de lanta

nideos e Itrio com amidas aciclicas, incluindo-se a

uréia e seus derivados, não apenas por suas similarida

des, mas visando manter a continuidade de trabalho

sobre o tema, que vem sendo desenvolvido, sistemática

mente, neste institute.

A Tabela III resume exemplos significati-

vos, tentando estabelecer entre as espécies correla-

ções importantes de síntese, estequiometria, caracteri_

zação. Breves considerações históricas, todavia, são

relatadas a seguir.

27Atribui-se a CANNERI a preparação dos

primeiros compostos de coordenação entre sais dos ele

mentos das terras raras (no caso, acetatos) e uréia(ü)

como ligante, em 1925. Nesse e noutros trabalhos so-

bre o comportamento químico dos lantanldeos evidencia

-se a preocupação primária dos pesquisadores na sepa-

ração e posterior purificação dos lantanldeos. Mais

tarde, a simplificação dos métodos de separação anal!

tica e purificação química desses elementos, tornan-

do-os mais acessíveis aos pesquisadores, tornou possí-
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vel a evolução da sua química de coordenação.

A química dos compostos de adição de sais

de lantanldeos com amidas acíclicas desenvolveu-se a

partir de 1960 com os estudos de MOELLER e colaborado

res. Usaram inicialmente a N,N-dimetilformamida (DMF)

28 29
como ligante e os sais, iodetos e acetatos . Nas

suas publicações fizeram observações relativas â sinte

se e ã caracterização dos compostos.

Em 1963, BULL, MADAN e WILLIS 3 0 prepara-

ram e caracterizaram o composto La(NO-)-. 4DMA (DMA, a

N,N-dimetilacetamida) juntamente com mais vinte e cin-

co outras espécies não-lantanídicas. Posteriormente ,

em 1965, MOELLER e VICENTINI estudaram os pcrclora-

tos de lantanldeos com o mesmo ligante. Nos anos se

32—37
guintes, VICENTINI e colaboradores estenderam

esse estudo a outros compostos de adição, oriundos de

diversos sais dos lantanldeos.

KRISHNAMURTHY e SOUNDARARAJAN 3 8' 3 9 amplia

ram os estudos dos compostos de adição com a N,N-dl-

metilformamida, isolando e estudando os percloratos e

os cloretos. Em 1969 foram Investigados os perclora-

40tos com a N,l1-difenilformamida (DPF) pelos mesmas

autores.

Em 1967, com os trabalhos de CONDORELLI e

41

SEMINARA foram reiniciadas as pesquisas dos com-

postos de adição com a uréia como ligante; os autores
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usaram cloretos de alguns lantanideos. üs mesmos pes-

quisadores, dois anos depois, ampliaram suas investi-

42

gações a outros derivados da uréia - a N,N'-dime-

tiluréia (DMÜ sim}, a N,N-dietilurêia (DEU), a N,N,

N'^'-tetrametilureia (TMÜ) e a N,ir-etilenouréia(EU)

utilizando cloretos e nitratos dos lantanideos. Simul-

taneamente, os trabalhos independentes de VICENTINI e

colaboradores levaram ã síntese e caracterização de

cloretos e nitratos de lantanideos com a tetr£

metilurêia. No ano seguinte, GIESBRECHT e KAWASHITA45

apresentaram nota prévia sobre os produtos de reação

entre os percluratos desses mesmos Ions metálicos e o

ligante considerado. Dois anos apôs, KAWASHITA rela-
4

tou em sua tese o estudo sobre tais compostos e ou-

tros oriundos de percloratos de neodlmio e érbio e os

ligantes uréia e N,N'-dimetilureia.

Ainda em 1970 surgiram novas pesquisas so-

bre sais de elementos das terras raras solvatados pela
lo 11

uréia, quando ALIEVA e colaboradores ' * desenvolve

ram estudos de solubilidade em sistemas aquosos de

cloretos e sulfatos de lantãnio e cério, obtendo sóli-

dos cristalinos de formulações variadas.

Em 1971, VICENTINI e colaboradores apresen

taram estudo sistemático dos compostos de adição entre

47
brornetos e N,N-dimetilacetamida, bem como perrena,

tos 4 8 e NjN/N'^'-tetrametilureia. Outro derivado da

uréia, a ciclopropilenouréia (CPU), atuou como ligan-
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49
te nos compostos investigados por BURGESS e TOOGOQD .

Em 1972, durante a XXIV Reunião Anual da

Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência, VI-

CENTINI e NUNES apresentaram comunicação relativa

à obtenção e à caracterização de perrenatos de alguns

lantanldeos solvatados pela tetraine ti luréia, de com-

posição diversa dos anteriormente sintetizados

Em 1973, PERKIER e VICENTINI 1 2 descreve-

ram os isotiocianatos dos lantanldeos coordenados pela

TMU. Outra investigação sistemática está sendo realjL

zada presentemente sobre os compostos de adição entre

brometos dos lantanldeos e o mesmo ligante

1.2.3 - Compostos de coordenação com amldas de

ácidos dicarboxllicos e cetoamidas

A grande maioria dos complexos metálicos

com ligantes orgânicos dessa natureza,encontrados na

literatura, contem os grupamentos estruturais:

H 3 < \

H3C O O CH3

n» 0 , 1 , 2 , 3 , A

c.

- C - Nil - C -
II II
O O



-22-

Recentemente, foram incorporados a esses

complexos metálicos os compostos sintetizados com a

tetrametilamida do ácido ftãlico e uma cetoamida.

As diamidas tem-se mostrado capazes de

atuar como ligantes bidentados. Todavia, uma caracte

rlstica fundamental diferencia as tetrametilamidas de

ácidos dicarboxllicos e cetoamidas das imidas acícli-

cas. Assim ê que nessas imidas o intervalo no qual

se apresenta a banda intensa relativa à freqüência

de vibração de estiramento do grupo carbonila aparece

entre 1700-1740 cm , enquanto nas amidas se estende

na faixa de 1630-1680 cm"1 (vide item 1.2.1).

Na presente revisão, não serão considera-

dos cs estudos relativos aos compostos de coordenação

de imidas aclclicas.

Sobre os compostos de coordenação com a-

midas de ácidos dicarboxíllcos e cetoamidas são conh£

cidos, atualmente, os seguintes ligantes:

N,N,N',N'-tetrametiloxalamida (TMO),

H-C
3 \

H3C

N - C -
II
0

cII
0

- N
\

CH.
^ 3

CH3



- 2 3 -

N,N,N* ,K'-tetrair,etilr.ialonainida (TMMA),

H,C CH,
3 \ / *

N - C - CH, - C - N

/ II 2 II \
H3C O O CH3

N,N,N',N'-tetraB>etilsuccinamida (TMS),

H-C
3 \

N
/

H3C

- C -
| |
0

(CH.
* - c

II
0

/
- N

\

• C T 3

CH,

N,N,N',N'-tetrametilglutaramida (TMGA),

N - C - (CH,) - C - N

/ II II \
H3C O O CH3

N , N , N ' , N ' - t e t r a m e t i l a d i p a m í d a (TMAA),

H_C CH
3 \ /

N - C - (CH,). - C - K
/ M 2 4 II \

H3C O O CH

N,N,N',N'-totrametil-a,a-dimetilmalonamida (HMMA)

Jl-C
3 \

N
/

H3C

- C -

',}

CH
1
C -

CH

C -
II
0

/

\

Ch,
3

CH,
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N,N,N*,N'-tetrametil-3,3-dlmetilglutaramida (HMGA),

H,C CH, CH,
3 \ I 3 / 3

N - C - CH, - C - CH, - C - N
'' H 2 I 2 II \

H3C O CH3 O CH3

N,N,N',N'-tetrametilamida do ácido ftálico (TMAF),

I
N

/ \
H3C CH3

e N,N-dimetilacetoacetamida (DMAA),

C C H 2 C K

0 0 CH3

52Em 1966, BULL e ZIEGLER apresentaram

trabalho relatando a síntese e o estudo de comple-

xos entre a N,N,N',N'-tetrametilmalonamida (TMM ou

TMMA) e percloratos de alguns Ions metálicos, formula

dos [M(TMM)n](ClO4)n, sendo n*2 para M-Mn (II), Co

(II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II) e Pb(II),

e quando n=3, M* Cr (III) e Fe (III). Em suas obser

vações, a amida livre apresentou um valor numérico (Se

1645 cm para a freqüência de estiramento do grupo

carbonila, enquanto para os complexos ocorreu deslo-
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camento (mínimo, 14, máximo, 63 cm ) para regiões roe

noB energéticas, indicando que a coordenação ê feita

através do oxigênio carbonllico e esperando-se que o

ligante atue como bidentado.

Ainda no mesmo ano, BAGNALL e colaborado-

res relataram trabalho com cloreto de uranilo e

tetracloretos de urânio e tõrio, sintetizando compos-

tos de adição entre esses sais e TMMA, bem como com

outros ligantes similares, a N,N,N*,N'-tetrametil-a,a-

dimetilmalonamida (HMMA), a N,N,N',N'-tetrametilgluta

ramida (TMGA) e a N,N,N\N'-tetrametil-3,3-dimetllglu-

taramida (HMGA). Tais espécies apresentaram as se-

guintes formulações: UO2C12. 1,5TMMA (ou TMGA),UO2C12.

HMMA (OU HMGA), ThClj. 2TMMA, ThCl4. 1,5TMGA (HMMA ou

HMGA), UClj. 1,5TMMA (TMGA ou HMGA)e UClj.HMMA. Veri-

ficaram os valores numéricos de 1647 (HMGA),1645(TMMA)

1640 (TMGA) e 1628 cm (HMMA) para as freqüências

de estiramento das amiúas livres, diminuindo para va-

lores mais baixos nos complexos, com deslocamentos da

ordem de 22 a 53 cm . Também nesse caso os autores

sugerem que tais amidas atuam como ligantes bidenta-

dos, mediante coordenação através dos átomos de oxigê-

nio da carbonila.

Trabalhando com percloratos de Mn (II), Pb

(II), Cd (II), Co (II), Cu (II), Ni (II), Fe (II) e

Zn (II) e empregando a N,N,N*,N'-tetramètlloxalamida

(TMO) e a N,N,N',N'-tetrametilBUccinamida (TMS) como
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ligantes, GOOD e SIDALL , en 1968, apresentara» es-

tudo sobre 16 quelatos metálicos e concluirá» que a

coordenação ocorre pelos dois átomos de oxigênio da

carbonila. O relato inclui observações sobre espec-

tros de absorção eletrônica no visivel e na região

do infravermelho, determinações de peso rnoxecular e

susceptlbi1idades magnéticas e estabelece comparações

entre alguns complexos sintetizados e estudados por

BULL e ZIEGLER 5 2 acima referidos.

Em 1969, VICENTINI e PERRIER 5 3 apresenta-

ram 'relato sobre a preparação e características de

compostos de adição de fórmulas gerais Ln(NO_)_. 2TMMA

e LnfClO.),. 4TMMA, sendo Ln = Ce, Pr e Nd. De acordo

com os dados oriundos de medidas de condutância molar

em nitrometano e interpretações de espectros na re-

gião do infravermelho (sólidos em Nujol), o Ion

perclorato apresenta-se fora da esfera de coordena-

ção do Ion lantanldeo, enquanto o íon nitrato se en_

contra coordenado. A coordenação entre o Ion me-

tálico e a amida é feita através dos átomos de

oxigênio carbonllicos.

Em 1972, VICENTINI 18 apresentou resulta-

doB da extensão do trabalho iniciado com nitratos e

percloratos de cério, praseodlmlo e neodímio, descre-

vendo estudo para as duas séries desses sais com os

lantanldeoa (incluindo o Itrlo) e o mesmo ligante. As

formulações se confirmaram» Ln(NO,)3.2TMMA e LnfClO.),.
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4TMMA, sendo Ln* La» Sm ao La e Y. Os nitratos mostra

rant-se, ainda, praticamente nío-eletrõlitos. Apenas

os compostos de hõlmio, lutécio e Itrio apresentaram

dados multo próximos aos dos correspondentes eletrôli

tos 1:1. Os percloratos mantiveram comportamento de

eletrôlitos 1:3. Os espectros na região do infraver-

melho mostraram o Ion nitrato coordenado,enquanto que

o perclorato mantinha a simetria T^, característica de

que o Ion não se encontra coordenado.

VICENTINI e colaboradores, em estudos re-

centes, relataram a preparação e o estudo de compos-

tos de adição entre o mesmo ligante (TMMA) e perclora

tos de escândio (III), gálio (III) e índio (III)54,bem

como cloretos e isotiocianatos dos lantanldeos. Os

citados percloratos apresentaram comportamento eletro

lltico concordai)te com as interpretações dos espec-

tros na região do infravermelho, e podem ser formula

dos segundo [M(TMMA) ̂ [ (CIO.),. Os cloretos tem a com-

posição LnCl_. 2TMMA e os Isotiocianatos apresentam as

composições: Ln(NCS)3> 3TMNA (La-Yb e Y exceto Pm) e

Lu(NCS).. 2TMMA. Em todos os compostos estuda-

dos, o espectro vibracional indicou que a coordenação

com o Ion metálico ocorre através do oxigênio da car-

bonila, esperando-se, ainda, que o ligante atue como

agente blcoordenativo.

Em prosseguimento aos estudos sistemáti-

cos de VICENTINI/ estão sendo caracterizados compostos
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de adição entre percloratos de lantanldeos e a N,

NfH'fM'-tetranetiladipanida. Tratam-se de compostos

de fórmulas Ln(C104>3. 4TMAA (Ln « La, Ce, Pr, Nd)

e Ln(C104)3. 3TMAA (Ln* Sn, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,

Tm, Yb( Lu e Y). O comportamento coordenante espe-

ra-se ser o mesmo já abordado: ligação bicoordena-

tiva, através dos átomos de oxigênio da carbonila.

Outro estudo característico envolve

percloratos de lantanldeos com a N,N,N',N'-tetrame-

tilamida do ácido ftálico (TMAP). Os resultados ana
0

liticos indicaram a formulação geral Ln(CIO-),.4TMAF.

Espera-se que a amida funcione como ligante bident£

do, e que a coordenação se faça através dos átomos

de oxigênio.

Apenas uma cetoamida aparece nessa série

de compostos de adição. Estudo recente revelou

que a N,N-dimetilacetoacetamida (DMAA) se comporta

como ligante bidentado, tendo os átomos de oxigênio

como pontos de ligação, produzindo compostos de fór-

nula geral LnfClO.K. 4 DMAA, nos quais o Ion per cio

rato mantém a simetria Td tanto no estado sóli-

do como em solução dlluida (da ordem de 10* MJ em

nitrometano.
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1.2.4 - Compostos contendo grupo» nitrato coorde-

nados

A química de coordenação do Ion nitrato

desenvolveu-se a partir de 1957, quando GATEHOUSE e

colaboradores mostraram, através da análise do es-

pectro vibracional na região do infravermelho, a possi.

bilidade de se distinguir entre o Ion nitrato e o

grupo nitrato ligado por covalência.

O Ion nitrato livre apresenta um átomo de

de nitrogênio ligado a 3 outros átomos de oxigênio,num

mesmo plano, sendo que as ligações N-0 formam entre

si ângulos de 120°, Em geral, a distância das liga-

ções N-0, que no Ion livre mede 1,245 A, tende a au-

mentar quando ocorre coordenação através do átomo de

oxigênio, enquanto a distância da ligação entre o ni-

trogênio e o átomo de oxigênio que não se coordena,

tende a encurtar-se . Os ângulos ONO, de 120°, tam

bem sofrem alterações, consoante discussão apresentâ

da mais adiante.

De acordo com a descrição apresentada, o

Ion nitrato (geometricamente semelhante aos Ions BO.

e C03 ) pertence ao grupo de ponto D3h, cujos modos

normais de vibração se apresentam na Figura I. As fre-

qüências de vibração correlatas encontram-se na Tabela

IV.
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Figura I, Modos vlbraclonais do iun nitrato

Grupo de ponto D 3 h

v, - vibração de estiramento simétrico;

v- - vibração de deformação fora-do-plano;

v. - vibração de estiramento assimétrico;

V. - vibração de deformação angular.



-31-

TABELA IV

Freqüências de vibração do Ion nitrato livre

Espécies Freqüências, cm Atividade

Raman Infravermelho

^ ( v ^ -1050 (w) ativa inativa

l"(v_) 835 - 815 (m) inativa ativa

E1 (v3) 1390 - 135O(s) ativa ativa

E1 (v4) 740 - 725(w) ativa ativa

m(medium), média; s(strong), forte; w(weak), fraca

O Ion nitrato coordenado tem-se revelado 11_

gante versátil, levando-se em conta a já considerável

série de complexos coracterizados. E* interessante sa-

lientar que muitas espécies têm suas estruturas estabe-

lecidas por técnicas de difração de raios-X. Assim, a

interpretação dos espectros na região do infraverme-

lho tem evidenciado que, embora a planaridade da espé-

cie seja preservada, a simetria altera-se quando ocor-

re coordenação do Ion. As novas simetrias poderão ser

C~ ou C , dependendo das variadas possibilidades es-

truturais ou modos de coordenação propostos, teorica-

mente e/ou baseados em dados experimentais. Em traba-

lho recente de revisão bibliográfica, envolvendo aspec-

tos estruturais do grupo nitrato coordenado, ADDISON e
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Descrlcio

siraetricamente
bldentado

assimetricamente
bidentado

Grupo de Ponto

C2v

8

monodentado

monodentado

2v

M

M.

V
M

°\—o
c/ «

1
I

ponte

ponte

ponte

2y

2y

M,
O

tridentado

Figura II. Modos de coordenação possíveis do grupo
nitiatoSv
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colaboradores descreveram os referidos modos de co

ordenaçãoi aqui reproduzidos na Figura II.

No modo de coordenação simetricamente bî

dentado o Ion metálico permanece equidistante dos dois

átomos de oxigênio de cada grupo nitrato. Deve-se

esperar, nesse caso, que a coordenação através de do-

is átomos de oxigênio torne máxima a interação metal-

nitrato para um certo grau de repulsão nitrato-nitra

to. As dimensões do Ion nitrato alteram-se de confor

midade com a seguinte situação: a ligação terminal

N-o'encurta-se, enquanto as duas outras, envolvendo á-

tomos de oxigênio coordenados, tornam-se mais longas;

por outro lado, o ângulo 0N0, envolvendo o nitrogênio

e os dois átomos de oxigênio coordenados, resulta me-

nor do que 120°, ao passo que os dois outros ângulos

0N0 correspondentes aumentam.

0 modo assimetricamente bidentado ocorre

quando há uma pequena mas significativa diferença

(por exemplo 0,2 a 0,7 A) entre as distâncias do áto

mo metálico aos dois átomos de oxigênio coordenados do

grupo nitrato. Favorecem esse modo de coordenação (a)

uma distribuição eletrônica no íon metálico que seja

não-simêtrlca em relação aos dois átomos de oxigê-

nio coordenados ao nitrato e (b) a presença de um 11̂

gante com forte efeito trans situado em posição trans

em relação a somente um dos dois átomos de oxigênio

coordenados do grupo nitrato. Em geral, as variações
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observadas nas dimensões do grupo nessa coordenação a£

semelham-se âs do grupo monodentado, comentado a se-

guir.

Nos grupos nitrato monodentados uma distãn

cia metal-oxigênio ê consideravelmente maior do que a

outra (por exemplo, 0,8 a 1,1 A), de modo a permitir

significativa ligação entre o átomo metálico e um ato

mo de oxigênio do grupo nitrato. Esse modo de coorde-

nação ocorre quando (a) o numero de ligações metal-ni-

trato que se pôde formar é limitado â unidade por ca-
0

da grupo nitrato e (b) as interações estêricas com ou-

tros ligantes na primeira esfera de coordenação impe-

dem a coordenação bidentado do grupo nitrato. 0 ângu-

lo de interligação 0N0, oposto ao átomo de oxigênio co-

ordenado, aparece maior do que 120°, enquanto os dois

outros são .geralmente menores do que 120°. A distância

N-0, relativa ao átomo de oxigênio que se coordena ao

átomo metálico é maior do que as correspondentes aos

dois outros átomos de oxigênio não-coordenados.

A tendência de distribuir carga a dois áto-

mos de oxigênio, já observada na coordenação simétrica

mente bidentada, é também satisfeita na coordenação

por ponte. Nesta situação o grupo nitrato coordena-se

a mais de um átomo metálico. A maioria dos grupos nî

trato por ponte envolve coordenação por dois átomos de

oxigênio, sendo cada um ligado a um átomo metálico dî

ferente. Há dúvidas sobre as tendências de variação
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nas dimensões do ion nitrato coordenado segundo esse

modo, porém, em geral, as modificações lineares e aii

gulares assemelham-se âs descritas para a espécie bi-

dentada.

A Tabela V apresenta alguns exemplos de

ontendo os vários modos de c

grupo nitrato, encontrados na literatura

compostos, contendo os vários modos de coordenação do

TABELA V

Alguns compostos contendo grupos nitrato coordenados

'Composto Modo de Coordenação

Ti(NO.)^

Sn(NO_).

Co(NO_),

Cu(NO_)2

La(NO~)-(bipy)2

Tb(NO_)_(bipy)_

Cu(NO_)2(MeCN)2

LiNO

NaNO.

K[AU(NO.).]

Cu4(NO3)2(OH)6

simetricaminte bidentado

simetricamente bidentado

simetricamente bidentado

simetricamente bidentado

simetricamente bidentado

simetricamente bidentado

assimetricamente bidentado ou ponte(a)

assimetricamente bidentado ou ponte(b)

monodentado

monodentado

monodentado

ponte (c)

bipy-2,2'-bipiridila; HeCN- acef.onitrila; py- piridinaj
(a) M - 0 v (b) Mv (c) M

> >
IV



-36-

Através da interpretação dos espectros de

absorção na região do infravermelho, pode-se estabel£

cer, de imediato, se o nitrato encontra-se ou não co-

ordenado ao ion metálico. As diferenças espectroscópi-

cas surgem quando se observa que as três bandas cara£

terlsticas do Ion nitrato livre são substituídas por

seis outras, as quais também são ativas no Raman. Um

critério simplificado e objetivo de constatação do ni-

trato coordenado consiste em verificar (a) a inexistên-

cia da banda intensa em 1390-1350 cm ,característica

da .espécie lônica, (b) o aparecimento de uma banda

em 1034-970 cm , proibida no nitrato iõnico no espec-

tro vibracionai, na região do infravermelho, (c) exis-

tência de duas bandas em 1531-1481 cm~ e 129O-1253cm

(d) existência de uma banda em 800-781 cm" , invaria-

velmente menos energética do que a correspondente ao

ion nitrato e (e) ocorrência de duas bandas em -739 e

-713 cm , fracas e nem sempre observáveis simultanea-

mente

62

Na Tabela VI encontra-se a correlação en-

tre os modos de vibração normais dos grupos de ponto

D3h' C2 - c ' representativos do Ion nitrato livre (o

primeiro) e do nitrato coordenado (os dois últimos).

A Tabela VII apresenta as freqüências rela-

tivas âs vibrações do nitrato iônico e do grupo nitra-

to coordenado, consoante atribuição adotada por GATE-

HOUSE 56.



TABELA VI

Correlação entre os grupos de ponto p3h*
 C2v e ^B

Grupo de ponto Espécies

C2v

Cg ^(A1) v6(A") v2(A») v4(A')



TABELA VII

Descrição dos modos de vibração do ton nitrato e do grupo nitrato coordenado

Ion nitrato, N0

espécies

estiramento N-0

deformação fora-do-plano

v3(E«)

estiramento assimétrico NO,

deformação angular NO

v cm"1

Grupo nitrato,

espécies

1050

831

1390

estiramento N-0

rocking" fora-do-plano

estiramento simétrico NO

estiramento assimétrico NO.

720 v3(A1)

deformação angular simétrica

v5(B1)

deformação angular assimétrica

cm
1O34-97O

800-781

1290-1253

1531-1481

-739

-713

i

O9
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ADDISON e SIMPSON 6 3 r baseados em critérios

de enumeração das espécies de simetria, estabeleceram

proposição sobre a correlação entre as freqüências

nos nitratos mono- e bidentados e as respectivas espé-

cies t

Atribuições

estiramento simétrico NO.

estiramento N-0

deformação angular simé-
trica N0 2

estiramento assimétrico
N0 2

deformação angular N0_

"rocking"fòra-do-plano

Estira

mento

B

B,

Modos Vibracionais

NO~Mono NO~bideii

dentado
(cm-1)

tado
(cm-1)

v1(129O) v2(985)

v2(lO00)

v
3(74O)

 V
3(785)

. v.(148O- v.(125O)
1 4 1550) 4

v5(715) v5(75O)

B. v6(7O0)

A Figura III exibe os modos de vibração do

nitrato monodentado.

A observação da Figura II permite inferir

da imposssibilidade de distinção entre os modos de coor-

denação do grupo nitrato, baseando-se, apenas em con-

siderações de simetria e simples constatação da exis-

tência de seis bandas ativas no espectro vibracional

dedicado ao estabelecimento de critérios com o objeti^

vo de identificar o modo pelo qual o nitrato se coor-
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R

o Ion nitrato
K

/ \
O O

v,CA,J

o Estiramento simétrico NO-

t Estiramento N-O
o

• Deformação angular simétrica N0_
to

°^ Estiramento assimétrico NO
o-»

Deformação angular assimétrica NO_

Ot

"Rocking" fora-do-plano

eg .

Figura III. Modos de vibração do nitrato monodentado
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dena. Assim ê que TOPPING 64f NUTTALL e TAYLOR
 65, ba-

seados na interpretação de espectros na região do infra

vermelho afastado (356-212 cm"* ), apresentaram argumen-

tos sobre a identificação de bandas relativas às fre-

qüências de estiramento metal-oxigênio, observáveis de

maneiras distintas para nitratos mono-(uma única banda)

e bidentados (duas bandas); critério este sucetlvel de

criticas 57.

As posições das duas mais elevadas freqüên-

cias de vibração de estiramento N-0 constituiu crité-

rio* adotado por CURTIS e CURTIS 66na identificação de

nitratos mono- e bidentados, e levaram FIELD e HARDY

a apresentarem a sugestão de que a ocorrência de uma

banda intensa em freqüências superiores a 1570 cm

juntamente com outra banda semelhante em freqüências

mais baixas do que 1280 cm" constituem critério indi-

cativo da existência de grupos nitrato tipo ponte,pois

tais valores se encontram fora dos limites de v, e v.

nos nitratos mono- e bidentados.

GATEHOUSE et ai, usaram a variação da fre

quência v, jomo critério de avaliação do grau de ca-

ráter covalente da ligação metal-nitrato, considerando-

a estender-se entre os limites observados no nitrato

iônico (-815 cm" ) e na espécie CH,NO3 (895 cm" ), esta

admitida como tendo caráter covalente máximo.

FERRARO sugeriu um critério de avalia-

ção da força do caráter covalente do grupo nitrato, ob-
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servando a extensão do desdobranento da freqüência v-

(relativa ã espécie iônica) em v. e v. (referentes ao

nitrato coordenado), extensão essa avaliada segundo a

simples subtração v^ - v^. Deste modo, considerando a

natureza covalente da espécie CK.NO. (V4~vis 385 cm )

e um caráter mínimo covalente em NaNO~(v.-v, • zero),

o autor concluiu que os grupos nitrato,existentes nos

solvatos de alguns lantanideos e de outros Ions metã_

licos em fosfato de tributila, TBP, com essa diferença

(v.-v.) variando de 193 a 261 cm" , não são puramente

iôn.icos, bem como apresentam maior grau de covalência

do que o existente nos correspondentes hidrates (onde

v.-v, varia de 110 a 204 cm~ ).
4 1

0 espectro Raman permite estabelecer diferen

ciação entre os modos vibracionais A. e B., pois a pri-

meira espécie pode sofrer polarização, enquanto a últi

ma é despolarizada. As razões de despolarização das

três vibrações mais elevadas de estiramento no espectro
CO

Raman levaram FERRARO, WALKER e CRISTALLINI ,em 1965,
ca

e ADDISON, AMOS, SUTTON e HOYLE , em 1967, a estabe-

lecer a distinção entre nitratos monodentados e simetri_

camente bidentados. Sobre o assunto, ADDISON resu-

miu em tabela exemplos de seqüência de polarizações es-

peradas e observadas das três freqüências mais elevadas

no Raman (v-,v1 e v2) relativas ãs bandas exibidas por

grupos nitrato, concluindo sobre a concordância apreciíí

vel dos resultados nos compostos contendo nitratos re-
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conhecidamente monodentados (HNO_ e CH-HO,, ambos C )

e simetricaroente bidentados (Ti(NO-). e Sn(NO.)., am-

bos C. ); as seqüências estão assim dispostas:

« aumento de freqüência

monodentado (Cg) B1(dp) A^p) A.(p)

simetricamente bidentado (C2y) A^p) B1 (dp) A

p, polarizada; dp, despolarizada

7O 7rt 71

BRINTZINGER , HESTER IKJ'l±t GROSSMAN

tentaram estabelecer as alterações prováveis de fre-

qüência que deveriam ocorrer, teoricamente, em conse-

qüência de um aumento na polarização do Ion nitrato

pelo Ion metálico e/ou de uma elevação do caráter co-

valente da ligação metal-oxigênío. No caso do nitrato

monodentado concluíram que deve ocorrer um desdobramen

to do modo vibracional E1, decompondo-se em A, e B.,

correspondendo este último a uma freqüência mais alta.

No ligante bidentado, pode-se prever também um desdo-

bramento de E', porém neste caso, a freqüência relati

va ao componente A. seria mais alta do que B.. . Se hou

vessem diferenças apreciáveis entre essas freqüên-

cias, ou se o número de vibrações ativas no infraver

melho fosse diferente nos dois casos (nitratos mono-

e bidentados), poder-se-ia decidir através do espec-

tro vibracional qual dos dois tipos de ligação ocorre

em determinada espécie complexa. Todavia, todos mo-

dos vibracionais mostram-se ativos no infravermelho e
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as respectivas freqüências não sofrem variações aprecia

veis entre as espécies mono- e bicoordenatlvas ' .

A Figura IV mostra os diagramas de correlação entre as

espécies envolvidas, quando ocorre aumento de polariza

ção, segundo modelo adaptado por ADDISON e colaborado-

re. 57.

0 critério se baseia na seqüência de inten-

sldades relativas das três freqüências no Raman, atri-

buíveis ãs vibrações fundamentais do nitrato, foi de-

senvolvido recentemente por AMOS (vide referência 57),
9

face ao acúmulo de dados atualmente existentes sobre a

matéria. No já citado trabalho de revisão sobre as-

pectos estruturais de grupos nitrato coordenados, são

encontradas as intensidades relativas, no espectro Ra-

man, para bandas referentes ã vibração de estiramento

N-0 nas várias espécies de nitrato de estrutura conheci,

da. A Tabela VIII resume alguns exemplos extraídos da

referida compilação .
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TABELA VIII

Intensidades relativas nó espectro Raman para bandas

referentes ã vibração de estiramento N-0 em alguns

nitratos de estrutura estabelecida57

Estrutura

0

monodentado

Composto

HNO3

CH-NO3

de

freqüência
Bandas

1 2

w vs

s vs

3

s

w

W s

simetricamente bidentado

Ti (NO,).
J 4

[Ce (NO.),]2-
3'6"

vs w

vs w

s v;

m

m

w(weak), fraca; vs (very strong), muito -forte;s (strong)
forte; m (medium), média.



2. TRABALHO EXPERIMENTAL

2.1 - MATÉRIAS PRIMAS

2.1.1 - Nitratos de lantânio (III) a cério (III)

hexaidratados

Foram utilizados os sais provenientes das

firmas E. Merck Ag Darmstadt e K and K Laboratories,Inc.

respectivamente, ambos produtos de qualidade analítica.

2.1.2 - Oxidos dos elementos lantanldeos edo Itrio

Os nitratos hidratados de lantanldeos e

Itrio (exceto os de lantânio e cério) foram preparados

a partir dos seus respectivos õxidos, de 99,9% de pureza

e de procedência da Sigma Chemical Company. Os õxidos

utilizados foram os de composição M.O. (sendo M os lan-

tanldeos e o Itrio) para os casos dos elementos Nd,

Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu e Y. Os õxidos de

praseodlmio e térbio apresentam as composições P̂ gO-ii

e Tb4O?.

2.1.3 - Ácido nltrico e outros reagentes usuais

0 ácido nltrico (densidade 1,40, pureza

65%) empregado na preparação dos sais hidratados, bem

como outros reagentes comuns em laboratório, tais como

solução decinormal de hidróxido de sódio (Titrisol) são

de procedência da E. Merck, já referida.
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2.1.4 - Dicloreto de adipila e dimetilamina

Na preparação do ligante foram usados di_

cloretos de adipila (K and K Laboratories, Inc.) e dime

tilamina "titulo min. 99% GLC, p.e. 7 C, reagente pu-

ro" , Carlo Erba.

2.1.5 - Solventes

Os solventes que de diversas maneiras

foram utilizados nos trabalhos de laboratório são de va

riadas procedências: E. Merck - metanol, etanol, cloro-

fõrmio, benzeno, tetracloreto de carbono, éter de petrô

leo; Aldrich Chemical Co. Inc. - acetonitrila e nitro-

metano; J.T. Baker Chemical Co. - etanol, metanol; Caí:

Io Erba - nitrobenzeno.

0 nitrometano e o nitrobenzeno, foram em-

pregados em medidas de condutância eletrolltica, razão

pela qual houve necessidade de purificá-los através de

destilação fracionada. O nitrobenzeno foi seco com

sulfato de sódio anidro, e destilado em coluna de fra-

cionamento "Vigreux" de aproximadamente 45 cm de altu-

ra, â pressão ambiente, aproveitando-se a fração de

2O7-2O8°C, que apresentou condutividade especifica de

-7 —17,1 x 10 mho.cm . O nitrometano foi mantido sobre

cloreto de cálcio anidro durante vários dias, destila

do em coluna de fracionamento de aproximadamente 13ücm

de altura, empacotada com anéis de Raschiy e com efi-

ciência de 10 a 12 placas teóricas, aproveitando-se a
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fração que destilou a 98,2°C, à pressão ambiente, cu-

ja condutividade especifica foi de 4,5 x 10~ mho.cm

0 éter dietílico (Cario Erba) utilizado

na síntese do ligante foi retificado segundo o método

de Hershberg e Newman,descrito por CASON e RAPOPORT ,

recolhendo-se o destilado a 34,7°C.

2.1.6 - Resina de troca iônica

A resina de troca iônica empregada foi a

espécie catiônica AMBERLITE IR-12O-H+ de duas procedên-

cias: de B.D.H. Laboratory Chemicals Oivison ou da

QEEL, Química Especializada Erich Loewenberg. A colu-

na empregada tinha as seguintes dimensões aproxima-

das; altura correspondente ã parte de menor diâmetro da

coluna, 30-35 cm; menor diâmetro interno, 11-13 mm.

2.2 - PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS

2.2.1 - Síntese do ligante

0 ligante empregado foi a N,N,N',N'-tetra

metiladipamida (TMAA), obtida por uma reação ãcido-

base, segundo procedimento descrito por GREENWOOD ,

Em balão de 3 bocas, de 2 litros de capa-

cidade, mantido em banho de ãgua-e-gelo de dicloreto

de adipila dissolvido num litro de éter dietílico ani-

dro, acoplado a um agitador eletromecânico e contendo

um condensador Allihn (refrigerado a água gtlada) e a
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um funil de separação, fei-se reagir 70,S g (0,387 no

les) sob agitação continua, durante 90 minutos» com

76,8 g (1,70 moles) de dimetilamina anidra. A amina

foi adicionada gota â gota através do funil de separa

ção. A seguir a mistura reagente foi mantida ã tempera

tura ambiente, sem agitação, no próprio aparato de rea

ção, durante um dia.

Posteriormente, a mistura foi transferi-

da para um beaker, tratada com 2OO ml de água des-

tilada, e agitada até dissolução do sólido formado. En

tão, adicionou-se 23 ml de ácido clorídrico concentrado

(densidade 1,19) com o objetivo de eliminar o excesso

de ami na que não reagiu. A camada etérica foi separei

da mediante extração em duas porções de 100 ml de água

destilada, usando um funil de separação.

A solução aquosa resultante, de colora**

ção marrom-escura, contendo a amida e impurezas, foi

levada a um extrator continuo líquido-llquidceropregan

do clorofôrmio (aproximadamente um litro) como agente

extratante. A amida e algumas impurezas foram extraí,

das pelo clorofór.nio após 12 horas de trabalho.

0 extrato, também de coloração marrom-es-

cura, foi então transferido para uma cápsula de porcela

na e o clorofôrmio evaporado em banho-maria, obtendo-se

um sólido de aspecto algo cristalino, ainda com a mês

ma coloração já referida.



-51-

Finaimente, mediante recristalizaçao, em

pregando pequenas quantidades, e usando éter de petrô

leo, fração 65-llO°C como agente de extração, obteve-

se a amida, consoante o seguinte procedimento: o sóli-

do, oriundo da evaporação do clorofõrmio, ê dissolvi-

do em éter de petróleo, sob aquecimento à temperatura

de ebulição da mistura, obtendo-se duas fases - uma,

límpida (menos densa) e outra sob forma de um óleo vi£

coso, de coloração marrom-escura. A fase menos densa

foi recolhida em recipiente mantido em banho de ã-

gua-ê-gelo, havendo formação de um depósito sólido. E£

te foi separado por filtração, sob pressão reduzida ,

em funil de placa porosa, obtendo-se agulhas brancas

finíssimas,muito leves, que fundiram entre 81-82 C.Como

teste de controle de qualidade, além da determinação

do ponto de fusão, foram obtidos espectros de absor-

ção do sólido na região do infravermelho em suspensão

em Nujol, em pluorolube, bem como prensado em pastilhas

de brometo de potássio. As bandas características da

amida mostraram-se compatíveis com os dados apresenta

dos na literatura química sobre amidas N,N-dissubstitoí

das 3,16,17,18,52^

2.2.2 - Preparação dos nitratos hidratados de lan-

tanldeos (III) e de Itrio

Os nitratos dos elementos lantanldeos (ex

ceto os de lantânio e cério) e de ítrio foram prepara-

dos tratando-se uma suspensão de, aproximadamente, 2g
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do oxido correspondente em cerca de 10 ml de água desti

lada, com ácido nltricô concentrado, em banho-maria» a-

té dissolução quase total, conservando-se o meio frací*

mente ácido. Nos casos dos Óxidos de praseodlmio e

térbio foram adicionadas algumas gotas de água oxigena-

da a 130 "volumes" durante o processo de dissolução.A-

pós filtração em papel para 2liminar o excesso de õxî

do o filtrado» recebido em cápsula de porcelana, foi

evaporado em banho-maria. Os cristais dos nitratos hi-

dratados obtidos foram mantidos em dessecador sobre cio

reto de cálcio anidro, à pressão ambiente,para comple-

tar a secagem.

Os nitratos de lantânio (III) e cêrio

(III), referidos no Item 2.1.1, foram utilizados direta

mente nas preparações.

Cabe salientar que nessas preparações não

i,e trabalhou com qualquer espécie química do elemento

promécio.

2.2.3 - Preparação dos compostos de adição: nitra-

tos de ítrlo e lantanídeos (III) coorde-

nados pela N,N,N',N*-tetrametlladlpamlda

Cerca de 1,0 g do nitrato de lantanldeo

ou de Itrio foram dissolvidos em 15-25ml de etanol ani-

dro e tratados com soluções etanõlioas contendo a quan

tidade necessária de N,N,N',N'-tetrametllaâlpamlda. Nos

casos dos compostos de lantânio, cério, praseodlmio,neo
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dlmio, samãrio, európio, gadolínio, térbio, dlsprósio,

hõlmio, êrbio e ítrio houve formação de um óleo ama-

relado, que cristalizou raspando-se as paredes do re-

cipiente com um bastão de vidro. Nos casos dos com

postos de itérbio. tülio e lutêcio a cristalização

dos produtos somente se processou, quando se atritou

as paredes do recipiente ou se juntou um germe do

composto obtido previamente. Os produtos foram se-

parados em funil de placa porosa, lavados com etanol

absoluto e mantidos em dessecador, ã pressão reduzida,

para eliminação do solvente.

Nessas preparações foram utilizadas quan

tidades correspondentes à proporção 1:4 (sal de lan-

tanldeo: amida) para o caso do composto de lantânio

e a proporção 1:2 para os demais.

Os rendimentos obtidos foram, praticamen

te, quantitativos, considerando as proporções ILa:

2TMAA e lLn« 1,5TMAA (Ln= Ce-Lu, Y).

A equação química representativa da sín-

tese pode ser assim formuladas

Ln(NO3)3.nH2O + xTMAA *- LníNOjJj. xTMAA +
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2.3 - TESTES DE SOLUBILIDADE

Os testes de solubilidade visaram facili-

tar a abordagem para o procedimento analítico poste-

rior. A verificação da solubilidade foi feita qualita-

tivamente ã temperatura ambiente, manipulando-se peque

nas quantidades de amostras em tubos de ensaio e tes-

tando- as com solventes usuais» polares e nío-polares.

Embora apreciavelmente solúveis em água,

os compostos obtidos não são higroscõpicos.

Os compostos são consideravelmente solú-

veis em nitrometano, acetonitrila e metanol; são solú-

veis em nitrobenzeno e acetona; são muito pouco solú-

veis em clorofórmio e tetrac."Voreto de carbono e prati-

camente insolúveis em éter dietllico e benzeno.

As soluções desses compostos em nitrometj»

no, nitrobenzeno, acetonitrila e metanol são bastante

estáveis, não havendo decomposição aparente mesmo após

alguns dias.

2.4 - PROCEDIMENTO ANALÍTICO

2.4.1 - Determinação quantitativa dos Ions de lan-

tanídeos (III) e Itrlo

Pesou-se, aproximadamente, 300 mg de amos,

tra em papel de filtro quantitativo, e colocou-se em

cadinho de porcelana, previamente aquecido a 90O°C e de
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vidamente tarado. Em seguida,a amostra,ainãa envolvida

em papel de filtro, foi aquecida lentamente até a quei-

ma do papel; após alguns minutos,elevou-se a temperatu-

ra até atingir 900°C, temperatura em que permaneceu

durante cerca de 30 minutos. Os cadinhos foram transfe

ridos para dessecador contendo cloreto de cálcio ani-

dro, deixou-se resfriar, e procedeu-se a pesagem. As

porcentagens de cério, praseodlraio e térbio foram caleu

ladas com base na formação dos óxidos CeO_, Pr-°ii e

Tb.O-, respectivamente. Para o cálculo das porcenta-

gens dos demais lantanideos e do Itrio, considerou-se a

fórmula Ln.O., representativa dos óxidos corresponden -

tes.

Algumas determinações foram confirmadas

mediante titulação das espécies com solução padroniza

da de EDTA, empregando-se xilenolorange como indica-

dor. Outras, procedeu-se de acordo com o método class

sico de precipitação direta com solução de ácido oxáli-

74
co, segundo VICKERY , seguida de filtraçao em papel

de filtro quantitativo e calcinação do oxalato formado

em mufla a 900°c até peso constante.

2.4.2 - Determinação quantitativa de íon nitrato

0 Ion foi determinado fazendo-se passar

3OO mg do composto, previamente dissolvido em pequenos

volumes de água destilada/ através de uma coluna con-

tendo resina de troca lônica, a AMBERLITE-IR-120-II*'. o
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âclâo eluiâo foi titulado com solução de hidróxido de

sódio O,1OON, usando-se vermelho de metiIa como indica

dor.

2.4.3 - Determinação quantitativa do nitrogênio

0 nitrogênio total contido nos compos-

tos foi determinado pelo método clássico de Dumas, con

soante técnica descrita por NIEDERL e SOZZI .

2.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO

2.5.1 - Estudo dos compostos sólidos

2.5.1.1 - Espectros de absorção na região do in-

fravermelho e Raman

As medidas esp^ctrofotométricas na re-

gião do infravermelho, na faixa de 4000 a 400 cm , fo

ram executadas por meio de um espectrofotometro Per-

kin-Elmer, modelo 337, usando-se suspensão da substân-

cia em Nujol e em Fluorolube, colocada entre janelas

de brometo de potássio.

Os espectros na reyião do Hainan foram de

terminados, usando uu substancias sólidas, por meio de

um espectrometro Raman-Lasea da Jarrell-Ash, Modelo

25-300, equipado com Laser de Ions Argônlo CRL. Mode-

lo 54 (5.154 e 4,88o A) pata excitação.
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2.5.1.2 - Medidas dos intervalos de fusão

Os intervalos de fusão foram observa-

dos, colocando-se pequena porção do composto entre Ia

mlnulas de vidro/ verificando-se o inicio e o final

de fusão. Usou-se, para todos os casos, a mesma veloci

dade de aquecimento, e repetindo-se cada observação. Em

pregou-se o aparelho de procedência da Fisher-Johns.

2.5.1.3 - Diagramas de difração de raios-X (Méto-

do do pó)

Os difratogramas de raios-X (método do

pó) dos compostos preparados foram obtidos por meio de

um aparelho NORELCO, da Philips Electronic Instruments,

equipado com goníômetro, que alimenta um registrador

de pena, produzindo registro automático. As amostras

foram preparadas em forma de pó fino, sendo uma camada

delgada do material inserida no caminho dos raiOB-X, u-

sando-se radiação de Cu-K . O tempo de exposição foi

de, aproximadamente, 50 minutos. Na análise dos resul-

tados, efetuou-se a conversão dos ângulos medidos a di£

tãncias interplanares, utilizando-se as "Tables for

Conversion of X-ray Diffraction Angles to Interplanar

Spacing", Ed. National Bureau Standards, USA (1950).

2,5.2 - Estudo dos compostos em solução

2.5,2.1 - Determinação de pesos moleculares

Procedeu-se de acordo com a técnica de£

orita por FINDLAY para a medida do peso molecular,con
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soante o método crioscõpico de Beckmann. Assim» as

medidas de variação de temperatura foram efetuadas

com termômetro Beckmann (APSA, Jumo, em 1/1OO°C, Germa

ny) calibrado previamente.

Como solvente, utilizou-se o nitrobenze

no purificado (descrito em 2.1.5). Sua constante crî

oscópica foi determinada experimentalmente, empregan-

do- se o naftaleno como Bubstância-pa.^rio.

Para as medidas, manipulou-se massas de

0,5'a 1,2 g de substância em aproximadamente 30 g de

nitrobenzeno, para se obter variações de temperatura

nunca superiores a 0,08°C.

2.5.2.2 - Medidas de condutividade eletrolltica

Utilizou-se uma ponte de condutivida-

de, modelo RC-16B da Industrial Instruments e uma ce

Ia de condutividade da Leeds & Northrup de constante

de cela K - 0,l070Q cm (esta, previamente determina
C o ^

da por meio de solução aquosa de cloreto de potás-

sio) . As medidas foram executadas em soluções aproxî

madamente millmolares, empregando-se nitrometano, ace-

tonitrila, metanol e nitrobenzeno como solventes. A

estabilização da temperatura em 25,00 - 0,02°C foi

conseguida ãs custas de banho termostatizado, usando-

se o Ultratermostat Uniwersalny, modelo UTU, de fabri-

cação poloneza.
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2.5.2.3 - Titulações condutométricas

As titulações condutométricas foram

realizadas em recipiente de, aproximadamente, 100 ml

de capacidade» colocado em camisa através da qual

se fazia circular água a 25,00 - 0,02°C, proveni-

ente de um termostato (Ultratermostat Uniwersalny ,

modelo já citado). Foram empregados eletrodos de

platina piatinizada de cerca de 1 cm de área, e

afastados entre si de 1 cm. A sua constante de ce

Ia' não foi determinada, dada a medida relativa das

condutâncias em cada titulação executada.

Para as medidas, utilizou-se uma cai-

xa de resistência da Leeds & Northrup (cat. 4760,

série 1561424) acoplada a um galvanômetro de pon-

teiro, de mesma procedência (cat. P1-29-C, resistên-

cia interna 250 ohm).

Manipulou-se soluções alcoólicas de

N,N,N*,N'-tetrametiladipamida e nitratos de lantânio,

praseodlmio, itrio e itérbio hidratados, todos em

concentração 0,02 molar. Em todos os casos, 30 ml

de solução da amida foram titulados com até cerca

de mesmo volume de cada solução dos referidos ni-

tratos .
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2.5.2.4 - Espectros de absorção eletrônica de al-

guns Ions lantanldeos nas regiões do

visível e do infravermelho próximo

Os espectros de absorção nas regiões do

visível e do infravermelho próximo, na faixa de comprî

mentos de onda de '350 a 1000 nm, foram obtidos por

meio de um espectrofotômetro automático Cary, modelo 14

provido de registro gráfico.

Empregou-se soluções da ordem de 0,02 mo-

lar dos compostos de adição de praseodlmio, neodlmio,s£

mário, európio, térbio, disprõsio, hólmio, érbio, tú-

lio e itérbio, em acetonitrila e nitrometano, trabalhan

do-se com cubas de vidro de 1,000 ou 2,000 cm de canvi

nho ótico. Todavia, não se registrou espectros sati£

fatõrios das soluções dos compostos de térbio, túlio e

itérbio. •

A partir do registro grafico dos espec-

tros obtidos, procedeu-se a determinação da abeortivida

de molar em cada comprimento de onda adequadamente ob-

servado.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - ASPECTOS GERAIS DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO, ESTEQUIO

METRIA E DADOS ANALÍTICOS

Os compostos de adição preparados (vide í-

tem 2.2.3) apresentaram aspecto cristalino, quando exa

minados com auxilio de microscópio ou de lupa. Os criei

tais têm as mesmas colorações dos Ions lantanldeos hi

dratados, porém bastante esmaecidas.

Sobre as características fluorescentes,ob

servou-se que o composto de dispróslo praticamente

não fluoresce, o de terbio apresenta fraca flúorescêii

cia, exibindo coloração ainarelo-esverdeada tênue e o

de európio fluoresce mais intensamente, com coloração

característica rõsea-avermelhada. As amostras sóli-

das foram excitadas por luz ultravioleta de baixo com

primento de onda proveniente de lâmpada da Black Light

Eastern Corp., modelo R-51. Aliás, tais observações so

bre o comportamento ótico estão compatíveis com a es-

trutura eletrônica dos lantanídeos, considerando que os

elétrons em 4f, responsáveis pelas bandas dos espec-

tros, permanecem tão blindados pelos orbitais 5s e 5p,

completamente ocupados, razão pela qual não há intera-

23 24 77ção pronunciada com o campo ligante ' ' ,

Os compostos nâo são, praticamente, higros-

cópicos e não apresentaram bandas de água na região
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do infravermelho.

Os resultados analíticos são encontrados na

Tabela IX, e comprovam a esteguiometria proposta. Os da

dos comprovam a observação generalizada de que nas sé-

ries de compostos de lantanldeos em geral ocorre dimî

nuição da capacidade de coordenação (decréscimo do nu

mero de coordenação), quando se percorre a série na or_

dem crescente dos números atômicos ou na escala des-

21 22 31

cendente dos raios ionicos ' ' . Na presente si-

tuação, pode-se concluir, em tese, que o número de co

ordenação do lantânio deve ser superior aos dos de-

mais elementos. Todavia, a validade desta conclusão d£

ve ser verificada, experimentalmente, através de deter-

minações da estrutura cristalina ' ' . Por outro

lado, deve-St esperar nas espécies aqui relatadas, nú-

meros de coordenação elevados, tendo em vista que o â-

nion nitrato pequeno,como se conclue adiante, também se
encontra coordenado ao ion metálico.

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS SÓLIDOS

3.2.1 - Espectros de absorção na região do infra-

vermelho e Raman

Considerações sobre os dados bibliografia

cos relativos às bandas características do espectro

vibracional das amidas N,N-dissubstituidas (vide Item

1.2.1) e do grupo nitrato (Item 1.2.4) mereceram aten-

ção prévia neste trabalho.



TABELA IX

Aspectos dos cristais e resultados analíticos do» composto» de formula geral . xTMAA

Composto Coloração dos cristais
Lantanldeo

Teor. Obs.

An&lise (%)

Nitrato

Teor. Ob».

Nitrogênio total

Teor. Ob».

Ce(NO3)3

Pr(NO3)3

Nd(NO3)3

oy(NO3)3

Ho(N03)3

Er(NO3)3

Tm(NO3)3

. 2TMAA branca

. 1,STMAA branca

. 1,STMAA verde,esmaecida

. 1,STMAA azul-violeta,esmaecida

. 1,STMAA amarelo-creme clara

. 1.STMAA branca

. 1,STMAA branca

. 1,5TMAA branca

. 1,5TMAA branca

. l,5T»íAA air are lo-creme clara

. ltSTMAA rõsea, esmaecida

. 1,STMAA branca

. 1,STMAA branca

. 1,STMAA branca

1.5TMAA branca

19,15 19,26

22,36 22,39

22,46 22,71

22,87 23,16

23,61 23,78

23,SO 23,95

24,43 24,66

24,63 24,6O

25,O4 25,20

25,32 25,36

25,59 25,78

25,78 25,92

26,24 26,4O

26,45 26,21

15,45 15,51

25.64 25,60

29,69 29,60

29.65 29,78

29,49 29,51

29,21 28,94

29,14 29,10

28,90 28,89

2B,82 28,75

28.66 28,52

28,56 28,52

28,45 28,48

28,38 28,36

28,21 28,09

28,12 28,04

32,33 32,31

13,51 13,46

13,41 13,61

13,40 13,55

13,33 13,23

13,20 13,06

13,16 13,19

13,O« 13,26

13,O2 13,25

12,95 12,79

12,9O 12,8O

12,86 12,75

12,83 12,96

12,74 12,88

12,71 12,82

14,61 14,70
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As observações e os argumentos aqui expos-

tos dizem respeito aos resultados obtidos no trabalho

experimental e sua conseqüente interpretação.

Na Tabela X encontram-se os valores numéri

cos de algumas freqüências de bandas existentes no li-

gante e nos compostos de coordenação preparados. As

figuras V, VI e VII apresentam regiões do espectro da

N,N,N',N'-tetrametiladipainida, cujas bandas caracterls,

ticas do grupo carbonila (yCs0) e da ligação carbo-

no-nitrogênio t>U_») se encontram concordantes com os

dados compilados na literatura 3,16,17,18,52^ A s figu_

ras de VIII a XIII ilustram espectros típicos dos com-

postos de adição aqui relatados.

Pode-se observar que os espectros dos com-

postos não apresentam bandas de água, evidenciando

que os mesmos são anidros, apesar de terem sido obti-

dos a partir de nitratos hidratados. Por outro lado,

trata-se de mais uma confirmação de que os compostos,

praticamente, não são higroscópicos, pois a absorção

de umidade ambiente, durante o processo de trituração

das amostras em Nujol ou Fluorolube, é causa freqüente

do aparecimento de bandas características de água (em

geral, nos intervalos de 3550-3200 e 1630-1600 cm ,se

gundo NAKAMOT0 62.

Verificou-se noB espectros dos compostos

deslocamento da banda correspondente â freqüência de

vibração de estiramento do grupo carbonila tyCmQ) para



TABELA X

Algumas freqüências observadas nos espectros de absorção na» região do infravermelho da TMAA e

Composto

TMAA

La(W>3)3. 2TMAA

Ce(NO3>3. 1.5TMAA

Pr<NO3)3. 1.5THAA

Nd(NO3>3. 1.5TMAA

Sm(tK>3)3. 1.5TMAA

Eu(NO3>3. 1.5TMAA

Gâ(NO3>3. 1.5TMAA

Tb(NO3>3. 1.5TMAA

Oy(NO 3) 3. 1.5THAA

Mo(N03)3. 1.5TMAA

Er(NO3>3. 1.5TMAA

Tm(NO 3) 3. 1.5TMAA

Yb(NO3)3. 1.5TMAA

Lu (NO")-. 1.5TMAA

Y(NO 3) 3. 1.5TMAA

v O O

163OS

1640-1603»

162O-1583S

162O-1583S

162O-1582s

162O-1582s

162O-1583s

162O-1583S

1621-1585S

163O-1585S

162O-1585s

163O-1585s

1625-16OOS

1625-159OS

1625-15958

1620-1585s

dos comoostos de formula

VC-N

1500n

lSlOw

15O5w

15O5w

15OOw

15OOw

15O3w

15O3w

151OW

151OW

15O5w

151Ow

15O5w

1510W

15O5w

1510w

V4

geral

vl

Ln(N0,),. xTMAA

Freqüências

V2

1465s 1325-13O5S 1040-1036m

1465s

14 60s

14 70s

1475s

14 70s

1475s

1480s

1470s

1470s

14 70s

1475-144Os

1478s

1475-144O8

1470s

1290s

12 90s

1295s

1295s

1295s

13OOS

1300s

13OOs

1300m

13OOm

1303s

1310s

1303s

1310»

1029m

1030m

1033m

1033m

1033m

1032m

1033m

1033m

1033m

1033m

1035m

1033m

1033m

1033m

de 0-NO

V6

820m

819m

817m

819m

817m

816m

816m

818m

818m

817m

817m

818m

814m

816m

815m

2
V3

733w

769m

768m

769m

769m

769m

767m

769m

770m

769m

770m

750m

77O-767m

748m

7 70-7,-. 7m

V5

711m

733m

733m

734m

735m

735m

735m

738m

745m

743m

745m

713m

742m

7O9w

740m

2v, v

1640

1638

1634

1638

1634

1632

1632

1636

1636

1634

1634

1636

1628

1636

1630

4"vl

160

175

170

175

180

175

175

180

170

170

170

172

166

172

160

s (strong), forte; m (medium), media; w (weak), fraca
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(%) 3DNVÜIWSNVU1

Figura V, Espectro da TMAA em suspensão
região de 4000-1300 enre-

Nujol, na
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Figura VI. Espectro da TMAA em suspensão de Nujol
r a a i ã o <3e 1333-4OO em~l

na
região de 1333-400 cm"
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(%) 30NV11IWSNVH1

Figura VII . Espectro da TMAA em suspensão de Fluorolu
be, na região de 4000-1300 cm"1. •""
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(%) 30NV.UIWSNVM1

Figura VIII. Espectro do composto de fórmula La(NO.),.
2TMAA em suspensão de Nujol, na região de 4000-1300'j

cm"1
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(%) SONVlUWSNVdl

Figura IX. Espectro do composto de fórmula La(NO-)..
2TMAA em suspensão de Nujol,na região de 1333-4OOem 1
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3DNV11IWSNVM1

Figura X. Espectro do composto de fórmula Nd(NO3)-.
1,5TMAA em suspensão de Nujol. na região de 4000-

-1300 cm"1
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(7.) 33NV1.UWSNVIU

Figura XI. Espectro do composto de fórmula NdfNO-)..
1,5TMAA em suspensão de Nujol, na região de 13 33-400cm1-1
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Figura XII. Espectro do composto de fórmula La(NO-),.
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regiões menos energéticas, em relação â banda observada

na amida livre, o que permite inferir que a coorde-

nação do Ion lantanldeo e do itrio ocorre pelo átomo

de oxigênio da carbonila, muito provavelmente pelos

dois átomos de oxigênio existentes na molécula da ami

da, esperando-se que a TMAA se comporte como ligante bi_

dentado. Além disso, essa banda deslocada apresentou-se

em todos os espectros dos compostos de adição, desdobra

da com um pico bem definido e um ombro, enquanto que

na amida livre não se observaram desdobramentos nos es-

peotros obtidos em Nujol, em Fluorolube e em pastilhas

de brometo de potássio. Sobre o aparecimento desse om

bro será estabelecida discussão complementar, mais adi-

ante .

A banda correspondente à vibração de estira

mento da ligação carbono-nitrogênio (vc_«) aparece fra-

ca nos espectros dos compostos, nem sempre diferente

da observada no espectro da amida livre, e, praticamen

te, não é alterada, encontrando-se na faixa de 1510-

1500 cm"1.

0 deslocamento da banda de vibração da car-

bonila (vc,0 em -1630 cm" na amida livre) para re-

giões de menor freqüência, evidencia a coordenação pelo

oxigênio e confirma não só os fundamentos teóricos de

que os átomos de nitrogênio se encontram esterlcamen-

te mais impedidos do que os de oxigênio, como também

e, consequentemente, esclarece haver maior contribui-
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ção da estrutura N=C-0 " na coordenação com o lanta-

nídeo e com o ítrio, o que seria de se esperar, face

ao caráter eletropositivo desses Ions - "ácidos du-

ros" típicos, na classificação de PEARSON , e perten -

centes â "classe a" na sistemática sugerida por AHR-

LAND, CHATT e DAVIES 7.

Foi constatada a inexistência da banda in-

tensa em -1390 cm características do íon nitrato

56 62
livre , mas foram registradas seis bandas atribuí

das ao íon nitrato coordenado ' ' evidenciando
0

assim que este também se encontra na esfera dè coor-

denação dos íonsítrio e lantanídeo. Por outro lado,a

banda em -1040 cm~ , correspondente ao modo A*, (v.),

normalmente não-permitida no espectro na região do

infravermelho para nitratos iônicos, aparece segundo a

sua correlata A, (v_) em -1033 cm" .

De conformidade com o estudo previamente

apresentado (vide item 1.2.4), não se pode decidir,i-

nequivocamente, se o grupo nitrato coordenado está a-

tuando segundo ligante mono e/ou biâentado, ou, ain-

da, como ponte, quando se considera, apenas, a intre-

pretaçao dos espectros vibraclonais na região do infra

vermelho. Todavia, o uso do critério, que emprega a

diferença entre os valores numéricos das freqüências

de vibração de estiramento N-0 em -1400 (vj e -1300

cm (v,), como estabelecimento de distinção do grau de

covalência do grupo nitrato,também foi aq- 1 utilizado.
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As diferenças apreciáveis encontradas (Tabela X) revê

Iam caráter covalente pronunciado a exemplo de ob

servações semelhantes nos -ltratos de alguns lantanl-

78
deos (mais pesados) hidratados (v,~v,= 171 a 1904 1

cm ), nos nitratos duplos anidros K_Pr_(NO_)q e

K^Nd-ÍNO-íg (v. " v = 154 e 147 cm , respectivamen-

te) e nos compostos de coordenação entre nitratos
80

de alguns lantanldeos com a 4,4'-dipiridila ^V4~vi~

120 a 160 cm ); além disso, a análise estrutural por

técnicas de difração de raios-X na espécie ÍLa(bipy)_

(NO-)31, sendo bipy, 2,2'-dipiridila, revelou que os

três Ions nitrato funcionam como ligantes simetrica-

mente bidentados, fixando-se em dez o número de coorde

81nação do lantanio . Assim, baseando-se no fato de

que o valor numérico da diferença entre as freqüên-

cias v e y , seja indicativo de um grau maior de ca-

ráter covalente; que esse caráter seja mais intenso

em nitratos bidentados ou tipo ponte ; que a suposi-

ção do Ion nitrato pequeno funcionando como ponte pa-

rece pouco provável, embora não eliminável, é coersn

te supor que nos compostos aqui relatados todos os

grupos nitratos apresentam-se como ligantr bicoordena^

tivos, o que permite concluir que o número de coorde

nação do lantanio é dez, e sugerir o número de coor-

denação nove para os demais lantanldeos. No entanto ,

nenhuma afirmação definitiva pode ser feita, a menos

que se estabeleça a estrutura dos compostos por téc-

nicas de difração.
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0 ombro jâ citado, observado em todos os es

pectros dos compostos de adição e inexistente no da and

da livre, merece algunas considerações. O exame dos es»

pectros dos compostos de adição de percloratos de lan-

tanldeos com o mesmo ligante levaram ã observações da

não ocorrência desse ombro , situação que permite in

ferir que se trata de uma banda atribuída ao nitrato

coordenado, provavelmente oriunda de combinações de fre

quências mais baixas. O composto de lantânio, apre-

sentou a freqüência mais alta,1640 cm ,enquanto vários

compostos apresentaram a freqüência mínima de 162Ocm~ .

82
KRISHNAMURTHY e SOUNDARARAJAN estudando compostos de

coordenação entre antipirina e nitratos de alguns ele-

mentos das terras-raras,também observaram uma banda seme

lhante, porém ainda mais intensa, em -1630 cm . Esses

pesquisadores acreditam tratar-se de uma vibraç ío cor

respondente ao nitrato coordenado, eliminando as possi-

bilidades de existência de bandas pertencentes à água

(os compostos ali descritos são anidros) e, ainda, dî

ante da observação sobre o aparecimento de bandas de

fraca intensidade, existentes nos percloratos de lanta

83

nldeos com o mesmo ligante. WALKER e FERRARO ob-

servaram uma banda em 1610 cm em nitratos de tú-

lio, itérbio e lutécio, e atribuiram-na à presença de

grupos nitrato tipo ponte ou bidentado. Por outro la-

do, são conhecidas as probabilidades de aparecimento

de bandas de combinação ou harmônicas (vide, por exem

pio, ADDISON e GATEHOUSE, J. Chem. Soe. 1960, 613); nes
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te caso, hâ possibilidade de se admitir que as ban-

das entre 1640 e 162O cm , observáveis nos compos-

tos aqui descritos, resultam da freqüência harmônica

2V, (vide Tabela X). Paralelamente a tais observa-

ções, também foram registradas diversas freqüências

(1686, 1642, 1626 e 1600 cm" , por exemplo, no caso

do composto de Eu), observadas em compostos de adi-

ção entre percloratos de lantanldeos e a N,N,N',N'-te

18

trametilmalonamida , sugerindo que tais bandas de-

vem estar associadas ao ligante.

Obs. A antipirina pode funcionar como li-

gante bidentado 84. KRISHNAMURTHY e SOUNDARARAJAN, no

82
pre-citado trabalho , embora sugerindo que a banda

em -1630 cm esteja associada ao nitrato coordenado,

também esclarecem da existência de bandas de fraca in-

tensidade nos percloratos com o mesmo ligante.Assim,

permanece a hipótese de que a banda em -1630 cm~ nos

nitratos e as de fraca intensidade nos compostos de a

dição de percloratos com a antipirina estejam real-

mente associadas ao ligante, segundo o desdobramento

supracitado.

A observação dos contornos dos espectros

e a comparação dos dados espectrais dos compostos aqui

descritos (vide Tabela X) sugerem a existência de sé-

ries isomorfas, posteriormente confirmadas pelo estu

do dos difratogramas de ralos-X dessas espécies. Ve-

rificaram-se semelhanças mais acentuadas nos compos-
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tos de cêrio ao érbio. Certas particularidades, embo

ra pouco pronunciadas, só foram observadas nos com-

postos de itérbio e Itrio: desdobramento da banda v.

do grupo nitrato; a banda v. ligeiramente deslocada

para freqüências mais altas; a banda v, localizada em

posições um pouco menos energéticas. O espectro do

composto de lantânio apresentou-se algo diferente dos

demais: desdobramentos dl banda relativa ã freqüên-

cia de vibração de estiramento da carbon!Ia (vc=jQ) é

perceptlvelmente diferente dos desdobramentos nos de

mais compostos; as bandas v., e v_ apresentam-se des_

dobradas em dois picos cada uma.

A Tabela XI contem os valores das fre-

qüências mais importantes observadas no espectro Ra-

man. Não foram determinados todos os espectros nes-

sa região, mas foram obtidos dados relativos às dife

rentes séries de compostos preparados. Nem sempre

foi possível obter espectros de boa qualidade, em

alguns deles não houve manutenção da linha base e ai

gumas vezes o ruído registrado dificultou a in-

terpretação dos mesmos. E' interessante salientar

que as bandas correspondentes aos estiramentos v

e v_ M são multo fracas, contrastando com aquelas ob

servadas na região do infravermelho. São observadas

cinco ou seis bandas devidas ao grupo 0N0, , sendo

que algumas apresentam desdobramento. Nota-se a se-

guinte relação entre as intensidades das três fre-



TABELA XI

Algumas freqüências observadas nos espectros da TMAA e nos compostos de fórmula geral

Composto

TMAA

La(NO3)3.

Ce(NO3)3.

Kd(MO3)3.

Eu(NO3)3.

Gd(NO ) .

Ho(N03)3.

Er(NO3)3.

Tm(NO3)3.

Lu(NO3)3.

».n»,),.

2TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1,5TMAA

lf5TMAA

1,5TMAA

1,5TMAA

1,5TMAA

1,5TMAA

1.5TMAA

Ln

vc«o

1627m

164O-1595W

1595w

1592w

-

-

1592vw

-

-

-

1634-16O2w

(NO.)-.

VC-N

151Ow

-

15O9w

15O9w

1510vw

15O8vw

15O8vw

-

-

-

1515w

xTMAA na

V4

-

1465m

1485m

1483m

1475m

1485m

1465m

1465m

1461m

1463m

147Om

região do Raman

Freqüências

vl V2

-

13O7w 1038s

1300W 1035s

1038s

1038s

1038s

1040s

1040s

1040s

1295vw 1040s

13OO-1295W 1036s

0-N02"

V6

- '

8O3vw

8O5vw

8O5vw

805 vw

8O5vw

8O2vw

8O4vw

8O9w

8O7w

8O5vw

V3

-

73Ow

772w

77 3w

77Ow

772w

772vw

768vw

752w

753w

76Ow

V5

-

705m

737m

740m

74Om

743m

749m

750m

710m

708m

748-732m

s (strong), forte; m(xnedâuin), media; w (weak), fraca; vw (very weak), muito fraca
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quências mais altas: v.-média, v. - fraca ou não ob-

servada e «2 " forte. Como tivemos oportunidade de

salientar (vide Item 1.2.4 e Tabela VIII) esta sequên

cia constitue um critério que vem corroborar a idéia

de que este grupo atua como ligante bicoordenativo .

Outro aspecto a salientar é que a planaridade do ion

nitrato é preservada em todos os tipos de nitrato

coordenado e eui conseqüência a banda v,, ativa no

Raman, deve ser fraca, tal como foi observado. (Tabe-

la XI). Em linhas gerais, os contornos dos espectros
0

indicam a existência de séries de substâncias com a

mesma estrutura, tal como foi evidenciado pelos dados

de espectro na região do infravermelho e como vere-

mos ^elos dados de raios-X.

3.2.2. - Medidas de intervalos de fusão

Todos os compostos de adição

aqui relatados fundem, quando aquecidos cuidadosamen

te. Foi possível observar a reprodutividade da lei-

tura dos intervalos de fusão, logo após a recristali-

zação dos compostos recém-fundidos. Por outro lado,

um teste executado no corposto de praseodlmio, reve-

lou não haver modificações no espectro de absorção

na região do infravermelho da espécie recristalizada

logo após a fusão, sugerindo não haver decomposição

aparente na temperatura de fusão. Porém um estudo

adequado sobre a informação dessa decomposição deve
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ser conseguido às custas da interpretação de termogra-

mas, obtidos por técnicas de análise termogravimetrica

e/ou análise térmica diferencial. Por outro lado,

a pirõlise desses compostos, leva â formação dos óxi-

dos metálicos correspondentes, sendo tal fato aprovei^

tado neste trabalho na confirmação de resultados ana-

líticos (vide Item 2.4.1).

A Tabela XII apresenta os intervalos de fu

são, observados nos compostos de adição aqui estudei
m

dos, bem como as temperaturas de fusão de nitratos de

85lantanldeos hidratados e outros compostos de adi-

82ção , para efeito de comparação.

Pode-se constatar, porém com descontinuida_

des visíveis, a tendência geral de elevação dos in-

tervalos de fusão entre os compostos aqui relatados,

â medida que se percorre a série lantanldica em or-

dem crescente dos pesos atômicos dos elementos.KRISH

NAMURTHY e SOUNDARARAJAN, em trabalho já citado , ob-

tiveram alguns nitratos de lantanídeos coordenados

pela antipirina, nos quais observaram essa mesma ten

dência, mais ordenada, porém com uma única descontinui

dade no composto de gadollnio. Observa-se, ainda,que

as temperaturas de fusão desses compostos de adição

apresentam-se significativamente mais elevadas do que

ãs dos correspondentes nitratos hidratados.



TABEIA XTI

Intervalos de fusão verificados nos compostos de fórmula^geral Ln(HO-),. xTWAA e dado» relativo»

aos pontos de fusão de nitratos de lantanídeos hidratados e de outro» compostos de adição

Composto

,. xTMAA

Intervalo de
fusão rc)

. 3apa

Composto Ponto de
fusão(°C)

Ln(NO3)3.

Composto Ponto de
fusão(°C)

l>a<NO3)3.

Ce(NO3)3.

Pr(NO3)3.

NdtNO3)3.

Sm(NO3)3.

EU(NO3)3.

Gd(NO3)3.

Tb(NO3;,.

Dy(NO3)3.

HO(N03)3.

Er(NO3)3.

Tm(NO3)3.

Yb(NO3)3.

Lu(NO3)3.

Y (NO3)3.

TMAA

2TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

1.5TMAA

155- 6

16O- 1

161- 2

169-7O

172- 3

173- 4

179-80

169-70

165- 6

178- 9

172- 3

174- 6

161- 2

175- 7

177- 8

81- 2

La(NO3>3.

Ce(N03)3.

Pr(NO3)3.

na /MA \
n u \ n\j A / «* •

Sm(NO3)3.

Gd(N03)3.

Er(NO 3) r

V /NO )

3ap

3ap

3ap

3ap

3ap

3ap

3ap

3ap

161

163

175

179

184

188

183

183

La(NO3)3.

Ce(NO3)3.

Pr(HO3)3.

Nd(HO3)3.

Sm(NO3)3.

Bu(NO3)3.

6d(N03)3.

Tb(NO3)3.

Dy(NO3)3.

HO(N03)3.

Er(NO3)3.

Tm(NO3)3.

Yb(NO3)3.

Lu(NO3)3.

Y (NO3>3.

6H2O

6H2O

6HJO

6H2O

6H2O

4H2O

4H2O

6K2O

4H2O

4H2O

4H2O

4H2O

xH2O

XH2O

6H2O

70

96

6O

70

68

91

94

não determinado

90

84

84

90

não fundiu

não fundiu

88

ap, antipirina; a - vide referência 82; b - vide referência 85
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3.2.3 - Diagramas de dlfração de ralos-X

Os compostos de adição preparados

são sólidos cristalinos, isto é, permitem a observa

ção do fenômeno de difração de raios-X.

Os diagramas encontrados nas tabelas

XIII a XVI foram obtidos a partir da avaliação das

posições das linhas observadas nos difratogramas de

raios-X pelo método do pó. As tabelas contêm as

intensidades relativas dessas linhas, atribuindo-se,
0

sempre, â linha mais intensa de cada difratograma o

valor numérico 10.

Comparando-se os valores das distâncias

interplanares (d) e das respectivas intensidades re

lativas das linhas (I/I ) foi possível distinguir i
o —

somorfisírio entre os compostos do cério ao érbio,bem

como entre os compostos de itérbio e Itrio. Também

os compostos de túlio e lutécio são isoestruturais

entre si. O composto de lantânio, todavia, como

se esperava, apresenta estrutura cristalina diferen-

te dos demais.

0 isomorfismo, aliás, era esperado nes-

ta série, visto a interessante e conhecida semelhan-

ça de comportamento estrutural e breve variação en-

tre os valores numéricos dos raios iônicos entre os

22
lantanldeos
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TABELA XIII

Diagrama de raios-X do composto de fórmula La(N03)3.2TMAA

I/Io

1,1

1,1

1,1

1,0

4,9

IO

9 , 3

10

3 ,3

0 , 9

0 , 9

0 , 9

0 ,7

1,1

0 , 6

1,9

2,4

1,0

2 ,1

2,1

2,7

0 , 6

0 ,7

d(&)

15,8

15,2

14,5

13,4

8,75

8,18

8,11

7,76

6,32

5,75

5,03

4,79

4,62

4,53

4,44

4,33

4,21

4,04

3,90

3,62

3,39

3,15

2,88



tee

-

-

t9'C

«ft

L*'t

. -

to't

it't

tt't

ec't

«c't

9t't

E9't

t9't

Ot'S

«9'5

St'5

OS'S

-

-

-

Cl'i

ct't

E»'l

Tt't

tc't

99't

01'»

(YIP

9

I

O

c

t

t

L

«

9

0

t

«

0

9

t

t

9

£

t

t

Z

0

'0

-

-

'I

'I

'I

-

'0

'I

'0

't

'I

•I

'I

'0

•I

'X

"I

'I

-

-

-

'9

'I

•c
"I

'c
OI

't

I/I

-

-

-

ot'

9t'

£«'

-

to'

SI'

if

tt'

«•

9t'

19'

It'

Ot*

-

St'

£t'

-

-

9*'

Ct'

Et'

«9'

If

tc*

99'

Ot'

C

c

c

t

t

t

t

t

t

t

t

9

9

9

9

t

t

t

t

t

1

«

(YIP

t

I

9

ç

t

«

£

1

S

0

9

C

C

0

0

t

9

«

9

t

t

-

-

'0

'I

'I

-

'0

'0

'0

'I

'0

'I

'I

•o

'0

-

'I

•t

-

-

'T

'c
•r

't

'X

•t

01

'I

I/I

9*

IZ

tc

Oi

91

as

to

ti

LI

St

Tt

It

E9

0»

Si

:a

»«

cz

«I

«t

«9

tc

99

oz

't

•r
•c

't

'C

'£

-

't

't

't

't

't

•t

't

-

'9

-

'9

'S

'9

'9

-

't

't

'£

-

'I

'•

(VIP

in

T

*

5

L

t

z

«
«
9

C

9

0

I

E

0

I

L

C

t

0

t

t

0

a

'0

"0

'0

'0

'u

'I

-

'0

'0

'0

'I

't

'I

't

-

'I

-

'I

"T

'O!

'0

-

t

't

'C

-

•t

OI

't

I/I

m

ft

;>

£«

to

it

tt

it

»»

It

£9

Í.C

• 9

It

0«

5»

CI

ct

tt

tc

99

Ot

'I

-

-

'C

'c

'C

-

't

t

't

-

t

'»

•t

•»

'9

'9

-

'9

'9

-

'9

't

t

't

-

'I

't

't

(VIP

q

I

<

»

t

E

I

t

«

o

£

»

C

I

9

0

0

4

9

«

9

t

I

5 ~

'0

-

-

'D

'0

't

•o

'o

'0

-

'0

'I

'0

'o

'9

"I

-

'I

"I

-

•I

'C

'z
'I

-

'I

OI

•o

I/I

-

-

«»'

91'

-

OO'

£0'

£T'

-

-

if

-

£9'

Of

«»'

-

-

OC'

« '

-

CI'

Cf

Z9'

tl'

tt'

»f

Of

c
c

»

t

t

t

»

»

9

9

9

9

£

t

t

t

1

1

f

(VIP

E

t

»

a
t

t

•

9

5

i

t

9

£

t

C

9

•

'0

-

-

'I

'£

-

'I

•o

'I

-

-

'I

-

'!

't

'C

•z
-
-
'0

'I

-

•c

•c
•s
'1

•t

OT

•t

I/I

9i

tt

91

l«

£0

£1

sr
9t

£9

S9

ot

it

It

OC

9«

CI

ct

Z9

tc

tt

OZ

•I

'c

-

-
'C

'C

-

'»

•t

-

-

•»

•t

't

•t

'9

-

'9

'9

'9

-

'9

'L

't

'I

-

'•

'f

'*

(VI9

X

z

L

9

I

C

C

»

g

5

I

1

t

9

t

C

f

9

C

C

"5

•o

'0

-

-

'0

J

-

'0

'0

-

-

'0

't

'0

'0

'0

-

'0

'I

'0

-

'I

'C

'I

•t

-

•I

01

'I

I/I

9«

CE

0£

91

OO

£0

«I

tc

£C

9t

11

«9

0»

»9

9£

91

tc

It

CI

£•

C9

9t

'£

-

'C

'C

-

•t

't

•t

•t

-

't

•t

't

't

'9

'9

'9

'9

'9

'9

-

't

'L

't

-

-

't

-

(VI»

s
t

s
c

s
9

s
s

t

s
8

9

0

t

t

t

1

c

t

t

t

'0

'0

-

'0

'0

-

'0

•t

'0

'0

-

'0

'o

'0

'0

'I

'O

"0

'I

'0

'o

-

't

•I

•t

-

-

ot

-

I/I

s«

ot

91

00

«0

«I

CE

Lt

it

ti

tt

Ct

st

Et

to

ct

ct

il

tc

99

at

'E

-

-

'£

'C

-

•t

't

't

't

-

't

'»

•t

't

'9

-

•i

'9

-

-

'I

•L

'L

'L

'

'•

'•

'«

(V)»

9

t

0

1

9

f

C

5

(

•

t

t

t

t

£

9

*

9

C

•o .
-
-
•T

't

-

'0

•o
'0

'0

-

•o
'I

'0

'0

'0

-

'0

•o

-

-

'0

'I

•t

•t

-

'I

OT

«'0

"Õt/t

9*

tc

98

00

to

CI

K

it

t*

tl

«9

Ot

S£

Ct

t«

9«

CI

Ct

C9

tc

tt

OZ

•t

-

'C

-

•i

-

't

't

'r
't

-

't

•t

't

'9

-

'9

•9

'S

-

'9

't

't

't

-

't

't

'«

(VtP

t

9

£

*

f

Z

c

9

£

9

9

9

t

I

t

L

t

t

9

£

L

"3

4

'0

-

'0

-

'0

-

'0

'0

'0

'0

-

'0

'0

•o
'0

'0

-

'0

't

'0

-

'0

'T

'I

'I

-

•o

OT

•o

I/I

9<

K

ot

91

00

«0

CT

cz

Lt

tt

E9

C9

Ot

S£

91

tt

n
0

CI

ct

C9

Tt

tt

9t

Ot

't

-

'£

't

'C

-

'»

'*

't

't

-

't

't

't

't

'9

-

'9

'9

'9

•1

•

'I

'I

'L

'I

'I

'•

(V>P

(

<

9

9

9

0

0

t

0

I

t

t

E

8

S

1

S

I

c
0

I

%

•

'0

't

'0

'I

-

'I

'I

'X

•o

-
'I

't

'I

'I

't

-

'0

'I

'o

'o

-

't

'c
'C

'o

•z
01

't

I/I

AiX V73SV1

-tt-



-88-

TABEIA XV

Diagramas de raios-X dos compostos de fórmulas

) 3 . 1,5TMAA e YfflO^j. 1,5TMAA

Yb . Y
o o

I/I d(A) I/I d(A)

4,8

10

1,5

0 , 9

3,8

3 ,9

0 , 3

1 ,0

1,8

2 , 0

1,8

0 , 5

2,8

1,8

1,1

0,5

1,7

0 , 5

1,2

0 ,6

0 ,3

0 , 2

0 , 3

0 ,9

8,34

8,11

7,69

7,13

6,86

6,70

6,37

5,68

5,34

5,27

5,03

4,37

4,19

3,95

3,85

3,77

3,70

3,44

3,37

3,28

3,15

2,95

2,85

2,79

4,7

10

1.4

3 ,7

3 , 0

1 ,0

1,9

1,5

1,5

1,4

1,0

3 ,8

2 , 1

1,2

1,1

1,9

-

1,1

-

0 , 5

-

-

3 ,»

8,42

8,18

7,76

7,25

6,91

6,75

6,37

5,71

5,37

5,30

5,06

4,39

4,20

3,97

3,86

3,78

3,72

-

3,37

-

3,15

-

-

2,80
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TABELA XVI

Diagramas de ralos-X dos compostos de fórmula geral

1

1 , 3

-

1,1
8 , 0

-

10

5 , 4

4 , 0

2 , 9

2 , 6

1 , 7

1 , 8

1 , 6

5 , 0

-

1,8
-

1,4
-

4 , 1
2 ,4

1,8

3 ,6

1,9

1,8

2 , 0

-

-

1,5

1,5

o
d (A)

10,1
-

9,30
8,66

-

8,26
7,37
7,13
7,02
6,41
6,10
5,60
5,43
5,03

-

4,62
-

4,48
-

4,13
3,95
3,69
3,63
3,56
3,53
3,48

-

-

2,94

2,68

Ln(N0,) , . 1,

Yb

2 , 0
-

-

9 , 8

-

IO

5 , 1

4 , 2

3 ,5

2 , 3

1 , 7

1,7

1 , 9

4 , 7

4 , 5

2 , 0

-

2 ,2

1,8

4 ,9

2 ,8

2 ,5 '

4 , 0

-

2 ,5

3 , 0

2 , 1
2 , 3

3 , 4

2 , 3

5TMAA

O
d (A)

10,0

-

8,58

-

8,26

7,31
7,08
7,02
6,41
6,10
5,60
5,43
5,06
5,01
4,62

-

4,46
4,27

4,11
3,95
3,69
3,57

-

3,53
3,46
3,34
3,00
2,93
2,67

I / I c

1 , 2

1 , 4

0 , 7

6 , 3

7 , 0

10

2 ,5

1 , 5

2,6

1 ,1

1,1
0 , 9

0 , 7

2 , 8

6 , 0

0 , 8

0 , 9

0 ,7
-

2,6

1,3

1,7

2 ,5
-

1,3

1 , 0

0 , 7

-

0 , 9

0 , 8

L u o
, d (A)

10,1
9,93
9,30
8,66
8,50
8,18
7,31
7,08
6,96
6,37
6,06
5,57
5,43
5,06
5,01
4,60
4,55

4,46
-

4,09
3,93
3,69
3,62

-

3,54
3,46
3,34

-

2,93
2,67



-9O-

O composto de samário foi repreparado,em

duas porções, utilizando-se, para sua cristalização,

pequenas quantidades dos compostos de lantânio e de

Itrio para cada porção, na tentativa de se conse-

guir outras variedades cristalinas. Todavia, a anali

se dos resultados obtidos nos difratogramas de raios-

X revelou a mesma estrutura da espécie previamente

obtida, que é isomorfa dos compostos do cério ao êr

bio, já citados. E* interessante ressaltar que

18VICENTINI observou duas variedades cristalinas com

a mesma composição: Sm(NO.)-. 2TMAA (sendo TMAA, a N,

N,N*,N'-tetrametilmalonamida).

A verificação de que o iterbio se encon

tra em série isomorfa com o Itrio e não com o luté-

cio, como se poderia esperar, mereceu especulação.

Assim, procedeu-se a repreparação do composto de i-

térbio, empregando-se, para sua cristalização, peque-

na porção do composto de lutécio. Desta feita,após

cristalização mais demorada, precipitou a espécie

que apresentou difratograma de raios-X semelhante ã

dos compostos de lutécio e tülio, evidenciando o iso-

morfismo entre os três.
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3.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS EM SOLUÇÃO

3.3.1 - Determinação de pesos moleculares

Uma aplicação interessante e útil da

lei de RAOULT, para soluções ideais» refere-se a deter

ininação do peso molecular de uma substância existente

em solução. Procura-se medir as diferenças de tempe-

ratura entre o ponto de solidificação do solvente puro

e o da solução considerada, e relacioná-las com a con-

centração molal do soluto e a constante crioscópica do

solvente.

Considerando que os compostos obtidos

apresentaram-se solúveis em nitrobenzeno, segundo um

aparente comportamento de não-eletrõlitos, tornou-se

útil e viável o estudo da determinação do peso mole-

cular de algumas espécies pelo método de Beckmann, ad-

mitindo, para os casos aqui relatados, como se fos-

sem sistemas moleculares ideais.

A solubilidade limitada dos compostos em

nitrobenzeno, todavia, não permitiu o emprego de mas-

sas de soluto mais elevadas. Por esse motivo, as va-

riações de temperatui et apresentaram-se muito pequenas.

Os dados referentes a essas determinações encontram-se

na Tabela XVII. Os dados, no entanto, indicam que o

composto do lantânio é monômero, enquanto os demais são

dlmeros.
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TABELA XVII

Resultados das medidas de peso molecular para os compos-

tos Ln (NO.).. xTMAA em nitrobenzeno (Método Crioscópico)

Peso Molecular
Composto Teórico Observado

Monõmero DÍmero
»

La(NO3)3. 2TMAA 725 1450 798

Pr(NO3)3. 1,5TMAA 627 1254 1574

Gd(NO,),. 1,5TMAA 644 1288 1O61

V (UO3)3. 1,5TMAA 575 1150 1O11

Vb(1103)3. 1,5TMAA 659 1318 1336
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3.3.2 - Medidas de condutividade eletrolitica

A escolha de um solvente adequado às de

terminações de condutividade de complexos metálicos

leva em consideração os dados relativos ã constante

dielétrica, ã viscosidade, à condutividade específi-

ca, â facilidade de purificação e â capacidade doado-

ra diante dos ions metálicos.

Em termos qualitativos, solventes de

constante dielétrica elevada, caráter polar acentua

do, e baixa viscosidade são preferidos nas medidas de

condutividade eletrolitica. Com tais características

o nitrometano, a acetonitrila e o metanol são particu-

larmente úteis. Por outro lado, o nitrobenzeno, tam-

bém de constante dielétrica elevada, tem a desvanta-

gem da viscosidade elevada, em relação aos demais ci-

tados (vide Tabela XVII).

Em situações nas quais seja necessária

a manutenção do ambiente em torno do ion central, a

escolha do solvente deve recair em espécies de fraca

capacidade doadora, de modo a não interagir com o com

plexo originalmente formado. Tem-se enfatizado que o

nitrometano e a acetonitrila são solventes de fraca

capacidade doadora, sendo o primeiro um agente coor-

denante bem mais fraco do que o último .

GEARY realizou compilação de dados so-

bre o uso de medidas de condutividade em solventes o£

gânlcos na caracterização de comnosto de coordenação e
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TABELA XVIII

Algumas constantes físicas Importantes em medidas de

condutividade eletroliti ;a

Constante Viscosidade Condutividade

dielétrica g~ .seg" específica,

Riho.cn

Nitrometano 35,9 0,595 a 6,56 x lo"7

Nitrobenzeno 34,8 1,634 a 9,1 x IO"7

Metanol 32,6 0,545 b 1,5 x lo"9

Acetonitrila 36,2 0,325 a 5,9 x IO"8

a- a 30°C

b- a 25°C
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apresentou resultados e discussão em amplo e interessai»

86
te estudo de revisão . Nesse trabalho sao sugeridos

intervalos aceitáveis para eletrõlitos-tipos em vá-

rios solventes. Assim., para os solventes aqui cons ide

rados, os intervalos estão indicados na Tabela XIX.

Os compostos descritos neste trabalho

são solúveis em nitrometano, acetonitrila, metanol e

nitrobenzeno. Por esse motivo foi possível realizar

medidas de condutividade eletrolltica nesses solventes.

Nas tabelas XX a XXIII são encontrados

os valores numéricos da condutância molar (-A-M) para

as diversas espécies, calculados com base nos dados ob

tidos nas medidas de condutividade eletrolltica de so-

luções em concentração da ordem de meia a uma unidade

milimolar (c, rnM).

No estudo das espécies sólidas (vide í-

tem 2.5.1), verificou-se que o composto de lantânio a

presentou particularidades interessantes no que se refe

re ao número de ligantes, espectros de absorção na re-

gião do infravermelho, difratogramas de raios-X. Ad-

mitindo- se que, em solução concentrada de nitrobenzeno,

esse composto de lantânio seja monômero, ao contrário

dos demais, admitidos como dlmeros, e comparando-se os

intervalos sugeridos com os resultados apresentados,

pode-se concluir:

(a) que em nitrometano, nitrobenzeno

e acetonitrila o composto de lantânio apresenta-se pra
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TABELA XIX

Intervalos sugeridos para os valores de condutância

molar ( -A- M) dos diferentes eletrÓlitos-tipos, em

concentração da ordem de uma unidade milimolar

Solvente Tipo de

eletrólito

Intervalos de

(mho.cm .mol~ )

Nitrometano

Nitrobenzeno

Acetonitrila

Metanol

Não-eletrólitos

Eletrólitos 1:1

Eletrõlitos 1:2

Eletrólitos 1:3

Eletrólitos 1:4

Nao-eletróli tos

Eletrõlitos 1:1

Eletrõlitos 1:2

Eletrõlitos 1:3

Eletrólitos 1:4

Não-eletróli tos

Eletrõlitos 1:1

Eletrõlitos 1:2

Eletrõlitos 1:3

Não-eletrólitos

Eletrõlitos 1:1

Eletrõlitos 1:2

Eletrõlitos 1:3

abaixo de 75

75 - 95

15O - 180

22O - 260

290 - 330

abaixo de 20

20 - 30

50 - 60

7O - 82

90 - 100

abaixo de 120

120 - 160

220 - 300

34ü - 420

abaixo de 80

80 - 115

160 - 220

290 - 350 ?
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TABELA XX

Dados sobre a

Composto

condutancia molar

nitrometano

Concentração(mM)

dos compostos

A., (mho. cmn

em

•mol~

La(NO3)3. 2TMAA 1,03 27,2

Ce2(NO3)6.3TMAA 0,498 47,8

Pr2(NO3)g.3TMAA 0,620 47,8

N62(NO3)g.3TMAA 0,530 50,4

0,505 64,4

Eu2(NO3)g.3TMAA 0,730 69,2

Gd2(NO3)g.3TMAA 0,575 78,8

Tb2(NO3)g.3TMAA 0,520 89,0

Dy2(NO3)g.3TMAA 0,464 95,4

Ho2(N03)6.3TMAA 0,645 95,8

Er2(NO3)g.3TMAA 0,535

Tn»2(NO3)6.3TMAA 0,605

Yb2(NO3)g.3TMAA 0,510

Lu~(N0-)c.3TMAA 0,580

Y- (N0-),.3TMAA

i JO

101

103

102

105

0,530 100
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TABELA XXI

Dados sobre a condutancia molar dos compostos em

acetonitrila

Composto Concentração (mM) 7VM(mho.cm .mol )

La(NO3)3. 2TMAA

Ce2(NO3)6. 3TMAA

. 3TMAA

. 3TMAA

6. 3TMAA

2 3 g . 3TMAA

Gd2(NO3)g. 3TMAA

Tb-(NO-)C. 3TMAA
i JO

Dy2(NO3)g. 3TMAA

Ho2(N03)g. 3TMAA

g. 3TMAA

Tm2(NO3)g. 3TMAA

. 3TMAA

. 3TMAA

(NO3)g. 3TMAA

0,675

0,535

0,560

0,460

0,495

0,590

0,565

0,489

0,493

0,525

0,550

0,530

0,840

0,585

40,0

67,8

64,2

58,8

70,4

72,2

79,8

92,4

102

113

122

134

139

140

125
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TABELA XXII

Dados sobre

Composto

condutancia molar dos

nitrobenzeno

Concentração (niM)

compostos

.Au (mho. cmn

em

2 -
.mol 1)

La(NO3)3. 2TMAA

)g. 3TMAA

) g . 3TMAA

) g . 3TMAA

) 6 . 3TMAA

) 6 . 3TMAA

)g. 3TMAA

2 3 ) g . 3TMAA

Dy 2(NO 3) g. 3TMAA

) g . 3TMAA

)g. 3TMAA

)g. 3TMAA

)g. 3TMAA

)g. 3TMAA

)g. 3TMAA

1,16

0,490

0,493

0,495

O,500

0,505

0,540

O,499

0,500

0,610

0,500

0,520

0,510

0,498

0,530

5,6

11,0

11,0

11,2

13,8

15,6

17,0

19,2

21,4

21,6

24,2

23,4

24,2

24,2

22,8
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TABELA XXIII

Dados sobre a condutancia molar dos compostos em

metanol

Composto Concentração (mM) -AM(mho.cm .mol" )

La(NO3)3. 2TMAA

)g. 3TMAA

Pro(N0-),. 3TMAA

Nd2(NO3)g. 3TMAA

Sm_(NO_)c. 3TMAA

Eu2(NO3)g. 3TMAA

Gd2(NO3)g. 3TMAA

g. 3TMAA

. 3TMAA

, 3TMAA

. 3TMAA

. 3TMAA

. 3TMAA

. 3TMAA

Yo (NO,),. 3TMAA

1,04

0,650

0,486

0,552

0,478

0,590

0,515

0,550

0,478

0,465

0,500

0,530

0,463

O,52O

O,52O

74,4

139

148

150

151

160

163

161

162

147

157

157

172

160

166

Ü12 L ! C TI-. C A
; 'I1.:1 o • CbVr
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ticamente como não-eletrõllto, evidenciando que nas so-

luções desses solventes os Ions nitrato ainda se encon-

tram coordenados, enquanto que para os demais compos-

tos, observados como dlmeros em soluções concentradas

de nitrobenzeno, deve-se esperar, todavia, que em solu

ções muito mais diluídas (da ordem de 10 molar) ocor

ra dissociação em espécies condutoras. Nota-se que a

medida que percorremos a série dos lantanldeos, há um

aumento da condutancia, sendo que os últimos apresen-

tam um comportamento de eletrólitos 1:1.

(b) que em metanol, espera-se ter o-

corrido dissociação e/ou solvôlise, características des

86
se solvente , pois este provocou a ocorrência de um

comportamento eletrolltico mais pronunciado, segundo,

praticamente, eletrólitos 1:1 (composto de lantânio) e

1:2 (os demais compostos).

Deixamos de apresentar qualquer especu-

lação quanto ãs espécies possíveis em solução nos sol-

ventes estudados, pois somente um tratamento experimen

tal sistemático e adequado, que se poderá considerar

futuramente poderá conduzir a dados concretos sobre as

mesmas.

Admitindo que os ligantes tenham compor-

tamento idêntico nos compostos aqui estudados, pode-se

verificar mais uma vez a diminuição da capacidade de co

ordenação dos lantanldeos S medida em que o raio iôni
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co descrece, quando se observa que em todos os casos

ocorre uma tendência geral de aumento do valor numérico

da condutância molar dos compostos do lantânio ao lu-

técio, em cada solvente estudado. Esse aumento é com-

patível com a elevação crescente do número de espécies

eletricamente carregadas em solução.

3.3.3 - Titulações condutométricas

Conforme está descrito no Item 2.2.3, os

nitratos de Itrio e dos lantanldeos reagem com a N,N,

N1jN'-tetrametiladipamida, em solução etanõlica, produ

zindo compostos de adição anidros. Tais reações podem

ser representadas pelas seguintes equações:

2TMAA —=-=- >La (N03) 3. 2TMAA

C-H-OH
2Ln(NO3)3.nH2O + 3TMAA -^-2 >Ln2(NO3)g. 3TMAA

sendo Ln= Ce ao Lu, Y

Parece óbvio, portanto, que em soluções

etanõlicas ocorram substituições de ligantes na esfera

de coordenação do lon metálico. Assim sendo, tais subs

tituições devem produzir descontlnuidaâes, mais ou me-

nos apreciáveis, nos valores das condutividades, quan-

do Be adiciona solução etanõlica de nitrato de Itrio ou

lantanldeo hidratados a um certo volume, tomado prévia-
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mente, de solução etanôlica da amida. Essas desconti-

nuidades, aliás, constituem os fundamentos das titula-

ções condutometricas.

De conformidade com o método usado, po-

se-se empregar a condutividade eletrolltica para se-

guir o curso de uma titulação, desde que haja diferen

ça significativa na condutância específica entre a solu

ção original e o reagente ou os produtos da reação.

Não i necessário conhecer a constante de cela, pois os

valores relativos são suficientes para permitir a loca-
m

lização dos pontos de equivalência.

Nas figuras XIV a XVII encontram-se os

gráficos das titulações condutometricas executadas. A

condutância é corrigida para a diluição, multiplicando-

se por (V + VO)/V , sendo V o volume de partida (da

solução da amida) e V o volume de solução do Ion meta

lico adicionado. Pode-se observar as inflexões caracte

rlsticas da existência de espécies ILa: 2TMAA e 2Ln:

3TMAA (Ln representando o Pr, Yb e o Y).

Nos gráficos obtidos observa-se outra in

— 3+

flexao que corresponde a relação lLn : 4TMAA, sugerin

do a possibilidade da existência de outras espécies

oriundas dos mesmos componentes. Tentativas de ob-

tenção de tais espécies foram infrutíferas.
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10 20
Volume ii« loluçflo da l.a''a<fclono(to, ml

Figura XIV, Titulação eondutométrica de 30 ml de sclu-
ção etanõlica 0,02M de TMAA com La[NO3)-. 6H.0 0,02M

no mesmo solvente,
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10 20

Voluma ds tolução da Pr 3 ' odlclonodo.rnf

*'iiüííiL-KV• Titulação condutométrica de 30 ml de solu-
ção etariolica 0,02M de TMAA com Pr (NO-)-. 6H«0 0,O2M

no mesmo solvente
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Vulum»

Figura XVI. Titulação condutométrica de 30 ml de solu-
Ç 6 êtanfrttca 0 ,02M de TMAA com Yb(NO3),. 6H-0 O,02M

no mesmo solvente
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10 20

Vohimt <ta toiuçòo d* Y * f odlcionodo, ml

30

Figura XVII. Titulação condutometrlca de 30 nil de solu-
çao etanõllca 0,02M de TMAA com YiNO,),. 6H,0 0,O2M no

mesmo solvente
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3.3.4 - Espectros de absorção eletrônica

Tem-se observado que as colorações carac-

terísticas dos compostos de Ions lantanideos triposî

tivos persistem em solução e não são afetadas inten-

samente por modificações do ânion presente ou pela adî

ção de agentes complexantes. Tais colorações depen-

dem, fundamentalmente, dos cations lantanideos.

Também é fato bem conhecido que os e-

litrons existentes nos orbitais 4f são diretamente

responsáveis, tanto pelas propriedades magnéticas como

pela absorção de luz, observáveis nas espécies catiô-

nicas da maioria dos lantanideos. Ambas as proprieda-

des, segundo se estuda, dependem da existência de elé-

trons desemparelhados nesses orbitais.

»
A teoria esclarece que as bandas de

absorção, associadas a tais colorações, são pouco afe-

tadas por alterações no meio, em virtude da proteção

ou blindagem efetiva, exercida pelos elétrons distri-

buídos nos orbitais 5s e 5p sobre os elétrons 4f. A-

liás, por essa razão, e ao contrário dos Ions de me-

tais de transição "tipo d" (onde a correlação estrutu-

ra e espectro de absorção é melhor conhecida) os Ions

lantanideos não oferecem evidências estruturais sobre

a configuração geométrica de suas espécies, quando se

22interpreta o espectro eletrônico . O número de co

ordenação do ion lantanideo em solução não pode ser

22
determinado diretamente
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Te* sido de importância fundamental me

dir as quantidades de lux, de diferentes comprimentos

de onda, absorvidas por cada espécie. Discute-se, e

se descreve as intensidades das bandas de absorção

em termos de absortividade molar. Tem-se observado

que quase todos os lantanldeos tripositivos absorvem

em posições definidas no intervalo de 2.O0O a 1O.OOO

Ã. Os Ions coloridos absorvem na região do visível, e

ocasionalmente, na região do ultravioleta. O neodí-

mio, o disprósio, o túlio, per exemplo, também absor-

vem na região do infravermelho próximo. Algumas espe_

cies incolores absorvem na ultravioleta (cério, gado-

línio) ou no infravermelho (itérbio).

Os espectros de absorção de cada íon

lantanldeo tripositivo (exceto Ce(III) e Yb(III)) con*

têm varias bandas agudas e definidas. Aliás, tais ban

das são ainda mais agudas e definidas para os compos-

tos quando sólidos cristalinos do que em solução; em-

bora não intensas, apresentam picos que permitem medi-

ções em unidades de angstrom ou fração. Por outro

lado, diferem das bandas largas de absorção dos Ions

de metais de transição "tipo d". A diminuição da tem

peratura e a adição de agentes complexantes fortes tam

bem tornam as bandas de absorção dos lantanldeos tripo

sitivos ainda mais agudas. Todavia, tanto o sólido

cristalino, como a solução ou, ainda, a introdução

de grupos complexantes não alteram o aspecto geral do
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espectro de tais Ions, ou não variam mais do qu>

ranente os comprimentos de onda dessas bandas de absor

ção ~ ' . Em contraposição, as bandas de absor-

ção das espécies Ce(III) e Yb(III) são largas, e so-

frem alterações pela ação de grupos complexantes

Outra característica importante, oriun-

da do estudo de espectros eletrônicos é a intensifi-

cação de certas bandas de alguns desses Ions tripositi

vos de terras raras (notadamente o neodlmio, o érbio

e b hólmio), originando aumentos da ordem de 10 a 100

22 24 87vezes, dependendo do ligante ' ' . Os primeiros

estudos teóricos sobre a origem dessas modificações fo

88ram desenvolvidos por JORGENSEN e JUDD ,em 1964, que

denominaram tais bandas de "hipersensitivas", enquanto

que os cálculos teóricos originais das intensidades es>

pectrais foram propostos, independentemente, por

89 9OJUDD e OFELT , dois anos antes. Desde então as

bandas "hipersensitivas" têm merecido atenção de al-

24 87guns pesquisadores ' , que tentam através de traba

lhos teóricos e experimentais, explicar os fatores pro

váveis associados a essas intensificações.

A tabela XXIV apresenta as transições

hlpersensitivas conhecidas, de acordo com os dados da

referência 24, p.93.

As bandas de absorção refletem varia-

ções de energia resultantes das transições de elê-



trons de um nível para outro. As denominadas "regras

de seleção" determinam quais são as transições eletrô

nicas que produzem absorção ótica e quais as que não

produzem. Assim, por exemplo, a importante e conheci

da regra de Laporte estabelece que estão proibidas tc-

das as transições que envolvam redistribuição dos elé-

trons num único nível quântico. Deste modo, as bandas

relativamente estreitas e de baixa intensidade, que

ocorrem nas regiões do visível e do infravermelho prõxi_

mo, e que são devidas às transições internas dentro da

configuração 4fn são proibidas pela regra de Laporte;

por outro lado referida configuração deve representar o

estado energeticamente mais baixo para tais transições.

O nível mais elevado deve corresponder tanto a configu-

ração 4fn 5d quanto a 4fn~ 5g ou configuração simi-

lar 4fn , onde algumas pequenas diferenças de energia

23
sao permitidas

Certos efeitos existentes no espectro de

absorção de compostos de coordenação dos elementos

das terras raras tem mostrado que os estudos, que des-

crevem a influência do campo cristalino sobre esses

8*7
Ions, parecem insuficientes. Assim, JORGENSEN , em

conhecido trabalho sobre séries nefelauxéticas, descre-

veu sobre a importância da contribuição covalente, tra

duzindo-se, notadamente, por deslocamento global do es-

pectro de absorção, por influência do ligante sobre os

elétrons em 4f, sendo o fenômeno conhecido como "efei-

to nefelauxético".
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TABELA XXIV

24
Transições hlpersensitivas nos lantanldeos

Ln . Transições X,nm

Nd 4 I 9 / 2
 4G 5 / 2 578,0

4 520,8

Sm 6 H 5 / 2
 6 F 1 / 2 1612,9

Eu 7F Q
 5D 2 465,1

1298'7

HO 5Ig % 450,5

381 ?
o

5 2 ° ' 8

Sl/2 377'4

Tm 3Hg
 3F4 793,7



-113-

No presente trabalho, procurou-se obser

var alterações prováveis e esperadas semelhanças nos

espectros de absorção de alguns Ions lantanldeos tripo

sitivos, coordenados pela N,N,N*,N'-tetrametiladipami-

da, em soluções de nitrometano e acetonitrila. Somente

pequenas variações, aparentemente pouco significati -

vas, foram detetadas nas resoluções de algumas ban-

das. Apenas uma situação, provavelmente algo signifi

cativa, aparece na resolução da banda intensa e hiper-

sensitiva entre 445 e 465 nm, no espectro do compos-

to do hólmio, quando os dois picos resultantes apresen

tam intensidades ligeiramente alterãveis, mediante va-

riação de solvente.

A tabela XXV contém as absortividades

molares (e ) calculadas para vários comprimentos demax

onda (A „) das principais bandas dos compostos de

praseodimio, neodímio, samário, európio, disprõsio,

hólmio e érbio, em soluções de nitrometano e acetoni

trila. Para fins de comparação, foram juntados os

dados relativos às absortividades molares em solu-

ção aquosa dos nitratos de lantanldeos respectivos.

Os espectros dos compostos de adição

aqui descritos» em ambos os solventes/ encontram-se

nas figuras XVIII a XXIII.

Comparando-se os espectros entre si e

as respectivas absortividades molares, verifica-se
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Figura XVIII. Pr (NO,)-. 1,5TMAA 0,0200M em nitrometano,
,000 cm (a); Idem O,O22OM em acetonitrlla, celacela 2

2,000 cm (b).



-116-

0,7

0J6

ft 00

Figura XIX. Nd(N03)_. 1,5TMAA 0,0240M em nitiometano,
cela 2,000 cm (a); idem O,O24OM em acetc
la 2,000 cm (b).

acetonltrlla, ce-
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m
m

Ofl

no MO

Figura XX. Nd(NO3)3. 1,5TMAA O,O24OM em nitrometano,
cela 2,000 cm (a)T idem O,O24OM em acetonitrila, ce
la 2,000 cm (b). "•
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0,0-

360 380 400
X,nm

420

Figura XXI
c e l a 2,000 cm
l a 2,000 cm

Sm(NO,)-. 1,5TMAA O,O25OM em nitrometano,
t (a ) ; idem O,O24OM em a c e t o n l t r l l a , c e -

(b) .
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Figura XXII. Ho(NO,)-. 1,5TMAA O,O235M em nitrometano,
cela 2,001 cm (a)7 idem, O,O245M em acetonitrila,
cela 2,001 cm (b).
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Figura XXIII. Er(N0,)3. 1,5TMAA 0,0200M em nitrometa-
no, cela 2,000 cm (a?) idem/ 0,02l0M em acetonitrila,
cela 1,000 cm (b)
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que não existem diferenças apreciáveis, evidenciando

que não hã interação - pelo menos pronunciada - com

os solventes, e que a simetria, ao redor do Ion cen-

tral, é mantida para todos os compostos estudados.

Aliás, tal fato está de acordo com os dados de con-

dutância molar nos dois solventes considerados, vis_

to que os compostos apresentam o mesmo comportamento

eletrolltico.

Por outro lado, como é de se esperar,

devem ocorrer ligeiros deslocamentos nos comprimentos

de onda das bandas de absorção, bem como desdobra-

mentos mais ou menos significativos nessas bandas,quan

do se cemparam os dados referentes aos nitratos de

lantanídeos em solução aquosa (Tabela XXV) com os

valores obtidos para os respectivos compostos de adi-

ção com a .TMAA. Esse argumento, por sinal, é coerteii

te com o fato de que as colorações dos Ions das ter-

ras raras nos compostos aqui relatados tornam-se mais

esmaecidas do que as correspondentes aos nitratos M

dratados (vide Item 3.1). Nesse caso, deve-se espe-

rar, também, alterações de simetria ãs vizinhanças

do Ion metálico, durante a transformação do nitrato

hidratado no composto de coordenação com a amida.

Embora não ocorram alterações apreciá-

veis entre os espectros eletrônicos dos lantanídeos

em solução aquosa e os correspondentes Ions solvata-

dos pelo ligante, deve-se esperar, todavia, varia-
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ções ia pouco mais pronunciadas» caso detetávels» quan

do se compara» espectros entre ligantes monodentados

e bidentados , devido ao efeito quelato. E* pro-

vável» portanto, que as amidas bicoordenativas provo-

ques perturbações ligeiramente mais intensas nesses

espectros do que as correspondentes monodentadas.

Ao que parece» o aumento de intensidade

das bandas de absorção hipersensitlvas resultam de

uma elevação no número de coordenação» segundo obse£

91vaçao relatada por KARRAKER . Referida probabili_

dáde está de acordo com os dados observados nos va-

lores das absortividades molares, quando se espera que

nos compostos de adição aqui relatados os números de

coordenação sejam algo mais elevados do que os corres-

pondentes aos nitratos hidratados respectivos.



4. SUMARIO

A reação entre nitratos hidratados dos

lantanldeos e do itrio com a N,N,N',N'-tetraroetilf^

paraida (TMAA) em etanol conduziu ã formação de compos-

tos de adição de composição geral LníNO^K. xTMAA(x=

2, Ln= La; x= 1,5, Ln= Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd,Tb, Dy,

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y).

* Os produtos de reação são cristalinos,

apresentam as mesmas colorações dos Ions lantanldeos

hidratados, porém bastante esmaecidas. Praticamente

não são hlgroscópicos e fundem a ~170°C. São solú-

veis em nitrometano, nitrobenzene acetonitrila e me-

tanol. 0 composto de térbio apresenta fraca fluo-

rescência e o de európio fluoresce mais intensamen-,

te, sob luz ultravioleta.

Os compostos obtidos foram caracteri-

zados por meio de análise elementar, espectros na re

gião do infravermelho e Raman, do visível e do Infra-

vermelho proximo, medidas de condutância molar, de pe-

so molecular, titulações condutométricas e diagra-

mas de ralos-X.

Os espectros Indicaram que a coordemi
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ra C.v e/ou Cg, indicando que os mesmos se acham coorde

nados aos lantanldeos. Os espectros de absorção eletrô-

nica em nitrometano e acetonitrila são muito semelhantes,

sugerindo que a simetria em torno do ion central é a

mesma nesses solventes.

Os valores obtidos para as medidas de con

dutância molar mostram que os compostos comportam-se

como eletrõlitos 1:1 em nitrometano, nitrobenzeno e ace-

tonitrila, enquanto que em metanol são eletrõlitos 1:2.

As medidas de peso molecular, pelo méto-

do crioscópico, em nitrobenzeno, parecem evidenciar que

o composto de lantânio é um monômero, enquanto que os

demais são provavelmente dímeros em soluções concentra

das.

As titulações condutométricas forneceram

evidências da existência das espécies acima bem como

da possibilidade de existência de espécies lLn :4TMAA,

as quais não foram Isoladas.

Os difratogramas de raios-X permitiram a

identificação de quatro tipos de estrutura cristalina

nesta série de compostos; no primeiro tipo são incluí-

dos os compostos do cérlo ao érbíof no segundo, os



SUMMARY

The reaction between hydrated rare-earth

and yttrium nitrates with N,N,N',N'-tetramethyladipainiâe

(TMAA) provided adducts of general composition Ln(NO3)..

xTMAA (xs 2, Ln= La; x« 1,5, Ln= Ce, Pr, Nd, Sm,Eu, Gd,

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y).

The products are crystalline, present

the same, but less intense colors of the hydrated Ian-

thanide ions. They are practically not hygroscopic, and

melt at -170°C. They are soluble in nltromethane, ni-

trobenzene, acetonitrile and methanol. The compound of

terbium exhibit weak fluorescence and the compound of

europium fluoresces with more intensity under ultra vio

let light.

The compounds were characterized by

elemental analysis, infrared, Raman, visible and near

infrared spectra, molar conductance and molecular weight

measurements/ conductometrie tltrations ard X-ray pow-

der patterns.

According to spectra/ the ligand it bond

ed to the lanfchanlde lona fhrftuah fho enrhnnvi nitvaan.
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indicate the existence of the same symmetry around the

central ions in these solvents.

The values obtained for the molar con

ductance measurements indicate that the compounds be-

have generally as 1:1 electrolytes in nitromethane, ni

trobenzene and acetonitrile and as 1:2 electrolytes in

methanol.

Cryoscopic molecular weight measu-

rements in nitrobenzene give evidence that the com-

PQunds of lanthanum is monomeric and the others are

dimeric in concentrated solutions.

From the conductometric titrations,e-

vidence was obtained for the existence of species

3+ 3+

lLa : 2TMAA, 2Ln : 3TMAA, and also species of compo-

sition lLn : 4TMAA, which were not isolated.

According to the X-ray powder patterns

four types of structures were identified: the first ty_

pe contains the compounds from cerium to erbium; the

second the compounds of thullium and lutetium and

the third the compounds of yttrium and ytterbium, A

different pattern was obtained for the compound of Ian

thanum. It is Interesting to note that the ytterbium

occurs in two DolvmorDhic forma. _
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