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NOTAÇÃO, NOMENCLATURA E ABREVIAÇÕES 

C2H3°2 
Acetato 

C15H11°2 
Dibenzoil metanoato 
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dipy 

façam 
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IV 
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TBP 

TPA 

thd 
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Trifluoroaceti1-D-canforato 
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Ressonância magnética Nuclear 

Tributil-fosfato 

Trifluoroacetato 

2,2,6,6-Tetrametil-3,5-hep-

tanediona 

Tetrahidrofurano 

Oxido de tioxano 
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I . INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

i . i . nrrwoppcfo 

O presente trabalho surge coso una contribuição 

para a química doa elementos terras-raras, que no Brasil, amis 

especificamente em São Paulo, vem sendo desenvolvida há alguns 

anos por VICERTIIII a colaboradores. 

Os lantanídeos, eleaantos de transição f , possa 

aa uma qulaica peculiar. Suas propriedades básicas estão bea 

deter»! nadas a se encontra» bem relacionadas por vários auto 

res 114,30,52| _ 0 ttlemento jfcrio, membro do grupo IIIB, possui 

propriadadas muito semelhantes aquelas dos lantanídeos, poden 

do, portanto, aa muitos aspectos, ser classificado como tal. 

Mesta trabalho, sempre qua nos referimos a séria lantanídica es 

taramos incluindo o elemento Itrio. 

Os estudos sobra estes elementos geralmente vJL 

saa a exploração dessas propriadadas, principalmente no que se 

rafara a sua qulaica de coordenação. 

Mesta dissertação, nós descrevemos os compostos 

de adição dos trifluorosestatos da lantanídeos coa r. N,M-dime 
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tilformamida. Podemos explicar a escolha do anion trifluoroa 

cetato e da amida dissubstituida como segue: 

- i) O anion trifluoroacetato, derivado do ácido trifluoro 

acêtico, possui características coordenantes muito in 

teressantes (item 4.5.2), podendo ligar-se pelo átomo 

de oxigênio como mono e/ou bidentado, por exemplo. Sen 

do que a dependência destes modos de ligação, no caso 

especifico dos lantanídeos, pode estar associada com 

a tendência que estes elementos têm de decrescer em 

raio a medida que aumenta o numero atômico. 

- ii) A N,N-dimetilformamida, pode coordenar-se pelo átomo 

de oxigênio ou pelo átomo de nitrogênio. Geralmente no 

caso dos lantanídeos, a coordenação se dá pelo oxigê 

nio (item 4.5.3), podendo este fato ser caracterizado 

por espectroscopia vibracional. Entretanto, os vários 

estudos sobre estas amidas, mostram algumas discordân 

cias no que concerne a atribuição de suas bandas de 

absorção mais características. Ê principalmente nes 

se aspacto, que lançamos a nossa contribuição. 

A caracterização dos compostos, exceto para a técnica 

de difratogramas de raios X, foi toda realizada no Instituto 

de Química da USP. As conclusões que apresentamos no desenro 

lar desse trabalho são todas baseadas nesses métodos de carac 

terização. 
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1.2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos deste trabalho estão re 

lacionaâos com a preparação e caracterização dos compostos a 

qui relatados. Os passos para se seguir tais objetivos são 

descritos no Capítulo 2, segundo a linha de pesquisa que vem 

sendo desenvolvida por VICENTINI e colaboradores, onde a eta 

pa de preparação dos complexos á feita obedecendo-se rigorosa 

mente as propriedades do anion e do ligante, assim como a eta 

pa de caracterização, a qual é feita principalmente a partir 

de análises elementares, medidas de condutancia, difratogramas 

de raios-X (método do pó), espectros vibracionais, eletrônicos 

e de fluorescência. 

Baseado nesses dados pretende-se fazer conjectu 

ras sobre a simetria, número de coordenação e a natureza da lî  

gação metal - ligante nesses compostos. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

II.1. COMPOSTOS COM A N,N-DIMETILFORMAMIDA | | 

O grupo característico presente em amidas car 

boxllicas simples é -CONH-. Estas amidas também podem exi£ 

tir na forma secundária como -CONHft ou na forma de amidas ter 

ciárias como -CONHR2« 

A amida dissubstituida, N,N-dimetilformamida é 

derivada da formamida (HCONH-). As amidas geralmente são só 

lidas a temperatura ambiente, com exceção da formamida que fun 

de entre 2 - 5°C. 

Esta amida, como os membros menores de séries 

homólogas, é excepcional em alguns processos. Decompõe-se em 

seu ponto de ebulição sob pressão atmosférica em amõnia e mo 

nõxido de carbono; ela é formada e hidrolisada mais facilmen 

te que outras amidas. Sua constante dielétrica é muito alta 

(84, medida em comprimento de onda visível |~ 500 nm| e 25°) 

sendo maior que a da água (80). 

Os homólogos simples da formamida, apesar de 

seus grupos alquilas, ainda têm alta constante dielétrica e a 

inda são bons solventes para compostos iônicos; e por causa de 
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seus grupos alquilas são melhores solventes para compostos co 

valentes que a própria formamida. Logo, a dimetilformamida é 

amplamente usada como um solvente de laboratório. 

As amidas, em contraste com as aminas, são ba 

ses muito fracas e formam sais apenas com ácidos fortes e e£ 

tes são amplamente hidrolisados em soluções aquosas. Por ou 

tro lado, as amidas mostram propriedades ácidas e podem dar 

lugar a sais com metais. 

A química de coordenação das amidas, em relação 

aos íons lantanideos (III), já foi estudada por vários pesqui^ 

sadores e as propriedades dos compostos sintetizados, tais co 

mo ponto de fusão, numero de coordenação, condutância eletro 

litica e propriedades espectroscõpicas, entre outras, foram 

verificadas. Estas propriedades variam segundo a capacidade 

de coordenação do ânion ao lantanídeo. Geralmente, se oânion 

é pequeno, pode-se encontrar até oito moléculas de DMF coorde 

nadas ao íon lantanídeo. Maiores informações sobre as carac 

terlsticas coordenantes da dimetilformamida podem ser encon

tradas no Item IV.5.3. A seguir oferecemos um resumo (Tabela 

2.1) dos compostos de adição, tendo a dimetilformamida como lî  

gante, encontrados na literatura. 



.6. 

T*ABELA 2.1 - Complexos de lantanídeos tendo a N,N-dimetilfor 

mantida como ligante. 

Anion 

thd 

Caracterização Referências 

Ln = La - Eu, Tb - Tra, Lu 

Análise elementar. 

Análise termogravimétrica. 

Espectro NNR. 

Espectro IV. 

Difratogramas de raios-X. 

16, 51, 67 

façam Ln = Pr 

Espectro NMR. 

Número de coordenação. 

15 

C2H3°2 Ln = Ce - Gd 

Análise elementar. 

Espectro IV. 

53 

Ln = La, Sm, Gd 

Análise elementar. 

Condutância. 

Pontos de fusão. 

54 
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-r.tinuação TABELA 2.1. 

:ion 

•io4 

Caracterização Referências 

Ln = La - Sm, Y 38, 39 

Análise elementar. 

Condutância. 

Espectro IV. 

Peso molecular 

•e04 Ln = Tb, Lu, Y 42 

Cr(SCN)6|
3~ Ln = La - Lu 57 

Ponto de fusão. 

Solubilidade. 

Condutância. 

Estabilidade térmica. 

;^3~ Ln = La, Pr - Sm, Y 41 

Análise elementar. 

Condutância. 

Espectro IV. 

-:; Ln = Dy - Lu, Y 1 

Análise elementar. 

Condutância. 

Espectro IV. 
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Continuação TABELA 2.1. 

Caracterização Referências 

Ln = Pr, No, Ho 7, 40 

Espectro de absorção. 

Força do oscxlador. 

Condutância. 

Espectro IV. 

C15H1102" Ln = Eu 13 

Análise elementar. 

Ponto de fusão. 

Análise termogravimétrica. 

Espectro IV. 

Espectro de fluorescencia. 
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TJ 2. COMPOSTOS CONTENDS O ION TRIFLÜOROACETATO 

Praticamente as primeiras investigações sobre 

os trifluoroacetatos metálicos, foram feitas por SWARTS | |, 

que descreveu as preparações dos sais de trifluoroacetatos sim 

pies de Na(I), amônio, Ba(II), Al(III), Tl(I)r Pb(II), Fe(II), 

Cu(II), Ag(I), Hg(I) e Hg(II). Tais compostos foram obtidos 

pela reação do oxido metálico correspondente, hidróxido, car 

bonato ou sulfato com um excesso de uma solução aquosa de ãci 

do trifluoroacetico. Todas estas preparações produziram solu 

ções aquosas do sal trifluoroacetato, as quais por cuidadoso 

aquecimento, sob pressão reduzida, davam como produto o tri. 

fluoroacetato anidro, apresentando como propriedades princi_ 

pais baixa volatibilidade e razoável higroscopicidade. 

Por outro lado, os primeiros sais trifluoroace 

27 tatos contendo lantanídeos foram obtidos por HARA e CADY | |. 

Estes pesquisadores usando um processo semelhante ao de SWARTS, 

conseguiram sintetizar os trifluoroacetatos metálicos anidros 

dos seguintes lantanídeos: La(III), Ce (III), Pr(III) eNd(III); 

além dos actinídeos Th(IV) e U(VI). Os trifluoroacetatos de 

lantanídeos hidratados foram inicialmente conseguidos por RO 

BERTS | |, usando um processo semelhante ao de HARA e CADY , 

A adição de ácido trifluoroacetico anidri4o durante o processo 



de obtenção dos trifluoroacstatos, leva a obtenção de compos 

tos anidros, uma vez que ele remove qualquer traço de água 

que possa estar presente | |. 

Outros estudos sobre a sintese de trifluoroa 

cetatos metálicos têm sido descritos na literatura por outros 

autores. Além disso, os complexos trifluoroacetatos também 

foram obtidos pelo deslocamento de ligantes. 

Os sais de trifluoroacetatos já foram, então, 

preparados para os elementos do grupo I a VIII, bem como pa 

ra a maioria dos metais de transição - d e transição-f. En 

tretanto os compostos de adição desse grupo com os elementos 

lantanideos não estão bem descritos pela literatura. A Tabe 

Ia 2.2, contém um resumo dos estudos sobre esses compostos . 

Alguns compostos foram sintetizados com o intuito de se obser 

var propriedades intrinsecas ao lantanideo, como por exemplo, 

estudar o processo de radiação do eurõpio(III) e neodímio 
i ft oft o. A 

(III) em solventes orgânicos | ' ' | ou a conduta magnetic 
A "k 

ca dos ions lantanideos em pares iônicos | |. 

Trifluoroacetatos de lantanideos duplos com 

aluminio do tipo Ln(Al(O-CCF,).),, foram caracterizados por 

análise elementar, condutância eletrolltica e espectroscopia 

na região do infravermelho I |. 
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P£LA 2.2 - Compostos de adição dos trifluoroacctatos de lanta 

nídeos com outros ligantes» 

T igantes Características Observadas Referências 

Q - phen Ln • Hd 28 

Os compostos têm fórmula Nd(phen)A3. O 

Nd complexado com o-fenantrolina ê dis 

solvido em um solvente deu ter ado e em 

pregado como laser líquido. 

Ln = Pr, Nd e Sm 69 

Os compostos possuem fórmula Ln(TFA)... 

x(phen). Foram feitos estudos espectrais 

desses compostos observando-se os valo

res de energia e força do oscilador das 

bandas obtidas, assim como o efeito ne 

felauxético e parâmetros de ligação. 

Ln = Pr - Sm, Ho e Er 72 

Estudou-se o efeito da transferência de 

carga metal-ligante nesses compostos, ob 

servando-se que ele aumenta na série Pr-

Er o que foi atribuído ao decréscimo de 
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Continuação TABELA 2.2. 

Ligantes Características Observadas Referenciai 

covalência da série. O efeito foi 

estudado por espectroscopia de ab 

sorção. 

TBP Ln = Tb e Dy 73 

Os compostos possuem fórmula LnCTFA),. 

3TBP. Observou-se a transferência de 

energia de ions lantanldeos para mo 

léculas orgânicas na esfera externa a 

partir de um mecanismo proposto para 

determinar simultaneamente a constan 

te de velocidade da transferência de 

energia (k. ) e das probabilidades da 

energia transferida em encontrar com 

plexos de doadores e receptores de e 

nergia. 

dipy Ln = Pr, Nd e Sm 69 

Os compostos possuem fórmula Ln(TFA)3. 

x(dipy). Foram feitos estudos espec

trais desses compostos observando - se 
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Continuação TABELA 2.2. 

Ligantes Características Observadas Referências 

os valores de energia e força do os 

cilador das bandas obtidas, assim co 

no o efeito nefelauxético e parâme

tros de ligação. 

THF Ln - Pr e Nd 63 

Os compostos possuem fórmula Ln(TFA)... 

2THF. Foram conseguidos a partir de es 

tudos sobre compostos bimetalicos com 

ligações lantanídeo-estanho. Observou-

se que as reações desses compostos pro 

cedem com clivagem da ligação lantaní

deo-estanho. 0 mecanismo das reações é 

discutido. 

TSO Ln = La-Lu, Y 88 

Os compostos sintetizados possuem fór

mula Ln(TFA)-.3TS0. Foram caracteriza

dos por análise elementar, condutância 

eletrolltica, espectroscopia na região 

do IV, espectros de absorção e emissão 

e também foram determinados os seus pon 

tos de fusão, simetriaen9 de coordenação. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

A parte experimental foi desenvolvida conforme 

fluxograma da Figura 3.1, onde os círculos contêm as matérias 

primas utilizadas e os retângulos indicam as operações usadas 

oara combinar tais matérias primas. A seguir é fornecido um 

roteiro sobre métodos de preparação e as técnicas utilizadas 

para caracterização dos compostos de adição. 

III.1. MATÉRIAS PRIMAS 

III.1.1. Oxidos dos Elementos Lantanideos e Itrio 

Como material de partida, visando a preparação 

do carbonato básico, foram usados os óxidos de lantanideos com 

99,9% de pureza, procedentes da Sigma Chemical Co., tendo como 

composição Ln203 onde Ln está representando a série de lantani^ 

deos, incluindo itrio, com exceção do praseodimio, cija compo 

sição é Pr^O,,, e térbio, cuja composição é Tb.O_. No caso do 

elemento cério foi utilizado o carbonato básico obtido a par 

tir do cloreto de cério(III). 
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r-T̂ URA 3«1 ~ Fluxograroa indicando os materiais e métodos utiLi 

zados para a obtenção dos compostos Ln(TFA)_.2DMF. 

[ HTKá j 

misturar em bequer por meio de agitador magnético até 

pH - 5. 

Microanálise 

C, H, N 

I 
Dif. raios-X 

Absorção IV 

Homogeneização manual -í DMF ] 

Secar em dessecador a vácuo 

Tit. com-

plexométri^ 

T 3+ ca Ln 

Métodos espectrofotome-

tricos 

i. 
Med. Cond. 

eletrol. 

JL 
Absorção do Nd 

(sólido e solução) 

J_ 
Emissão do Eu 

(sólido e solução) 



III.1.2. N,N - Dimetilformamida 

A dimetilformamida (DMF) usada como ligante 

na preparação dos compostos de coordenação, foi de proceden 

cia Merck. 

II1.1.3. Ácido Tri fluoroacético 

0 HTFA de procedência Merck, foi usado na 

reação com o carbonato básico na preparação do sal de lanta 

nideo. 

III.1.4. Solventes 

Os solventes analíticos, necessários para a 

obtenção dos compostos de adição, utilizados na fase de carac 

terização dos compostos, na obtenção de espectros, medidas da 

condutância eletrolltica, testes de solubilidade e medidas de 

índice de refração,foram: rtitrometano, acetonitrila proceden 
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tes da Aldrich Company, acetona, etanol e.benzeno procedentes 

da Merck. 

III.2. PREPARAÇÕES 

III.2.1. Preparação dos Carbonatos Básicos de Lanta-

nídeos 

Os carbonatos básicos de lantanideos eItrio, 

geralmente são obtidos dissolvendo os óxidos correspondentes, 

com exceção do cério,com ácido clorídrico diluído em água, em 

seguida fervendo-se a solução e acrescentando-se uréia aos pou 

cos com a solução ainda fervendo, até atingir pH - 7. 0 produ 

to obtido foi então separado por filtração e lavado com água 

destilada até eliminar todo cloreto, o que foi verificado fazen 

do-se testes com íons Ag . 

0 carbonato básico de cério foi preparado a 

partir do cloreto seguindo-se o mesmo método citado acima. 



.18. 

III.2.2. Preparação dos Trifluoroacetatos de Lantani-

deos Hidratados 

Os trifluoroacetatos de lantanídeos hidratados 

foram preparados fazendo-se a reação de uma suspensão do carbo 

nato básico da terra-rara com uma solução aquosa do ácido trî  

fluoroacético, deixando-se pequeno resíduo de carbonato básico, 

geralmente isto acontece ao se atingir pH -5. 

A solução resultante foi filtrada a quente, o 

resíduo lavado com água e o filtrado evaporado em banho-maria , 

ao ar, até completa secagem. Obtêm-se dessa forma o sal que foi 

mantido em dessecador a vácuo sobre cloreto de cálcio anidro. 

III.2.3. Preparação dos Compostos de Adição Entre os 

Trifluoroacetatos de Lantanídeos e a N,N-Dime-

metilformamida 

Os compostos de adição foram obtidos pela adî  

ção de dimetilformamida ao sal hidratado e evaporando-se o ex 

cesso de ligante em dessecador a vácuo, sobre cloreto de cálcio 

anidro. Os aspectos gerais desses compostos são apresentados 
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no Item IV.1. 

As etapas de caracterização foram realizadas pa 

ra cada composto a medida que os mesmos eram obtidos, sendo que 

em nenhum caso foi necessário repetir o processo de preparação 

ou mesmo caracterização, por mais de duas vezes. Exceto para 

as medidas dos intervalos de fusão (Item IV.6). 

III.3. CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO 

III.3.1. Procedimento Analítico 

III.3.1.1. Determinação do Teor de Lantanídeos 

(III) e Itrio 

Para determinação do teor de lantanídeos e 

ítrio (III) usou-se o método descrito por LYLE e RAHMAN | | , 

utilizando como indicador o alaranjado de xilenol. Titulou-se 

com EDTA (0,0100 N) uma solução de aproximadamente 30 mg de a 

mostra do composto dissolvido em água destilada, a qual se a 

crescentou 3,0 ml do tampão ácido acético/acetato (pH =5,8) , 
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uma gota de piridina e 5 a 7 gotas do indicador alaranjado de 

xilenol. 

III.3.1.2. Determinação Quantitativa de Carbono, 

Nitrogênio e Hidrogênio 

O teor de carbono, nitrogênio e hidrogênio em 

cada composto de adição foi determinado no laboratório de Mi 

croanãlises do Instituto de Química da USP, por processo mi-

croanalítico, no qual utilizou-se o analisador de CHN da Per 

kin-Elmer, modelo 240. 

III.3.2. Medidas dos Intervalos de Fusão 

Os intervalos de fusão foram determinados no 

aparelho "Melting Point Apparutus" da Fisher-Johns, colocando-

se pequenas porções do composto entre lamínulas de vidro. Em 

seguida, observou-se o início e o final do processo de fusão, 

sendo que cada medida foi verificada pelo menos três vezes . 

Os intervalos de fusão foram conseguidos quando a amostra foi 



colocada no aparelho já aquecido (cerca de 80°C). Quando is 

to não acontece os compostos iniciam a fusão antes do ponto 

previsto, porém a fusão sõ se completa dentro dos intervalos 

estabelecidos. 

II1.3.3. Testes de Solubilidade 

Estes testes foram feitos de maneira quali 

tativa, pela observação do aspecto de uma pequena amostra do 

composto, ao se adicionar um dos solventes mais comuns usados 

no laboratório, os quais foram: nitrometano, acetonitrila, a 

cetona, metanol, etanol, água, benzeno e clorofórmio. 

III.3.4. Medidas de Condutância Eletrolitica 

Estas medidas foram realizadas num aparelho 

da Leeds e Northrup Co., constituído de uma caixa de resistên 

cias cat. 4760, acoplada a um galvanõmetro de ponteiro e uma 

cela de condutância de constante k = 0,10708 cm . As subs 
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âncias utilizadas como solventes foram nitrometano e acetoni 

rila e a temperatura de estabilização (?5,00 + 0,02 C) foi 

antida constante durante toda operação. 

III.3.5. Difratogramas de Raios-X (Método do Pó) 

Os difratogramas de raios-X (método do pó) fo 

ram obtidos através de equip mento Norelco, da Philips Eletro 

nic Instruments, e os ângulos foram convertidos a distâncias in 

terplanares utilizando-se a tabela "Tables for Conversion of 

X-ray Diffraction Angles to Interplanar Spacing", Ed. National 

Bureau Standards, USA (1950), a qual foi construída segundo a 

lei de Bragg. 

III.3.6. Espectros de Absorção na Região do Infraver

melho 

Os espectros infravermelhos foram determinados 

na região de 4000 - 400 cm através de um espectrofotômetro -

Perkin-Elmer, modelo 130 utilizando-se dois tipos de amostras: 
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dispersão em Nujol para os compostos de adição e o sal hidra 

tado e um filme do ligante, entre placas de KBr. 

III.3.7. Espectros de Absorção na Região do Visível 

Para obtenção dos espectros de absorção utî  

lizou-se um espectrofotômetro Cary, modelo 17. Estes foram 

obtidos a partir de amostras do composto contendo o elemento 

neodlmio, â temperatura ambiente e ã temperatura do nitroge 

nio liquido; como também em solução, usando como solventes ni_ 

trometano e acetonitrila ã temperatura ambiente. 

III.3.8. Espectros de Emissão 

Para obtenção de tais espectros utilizaram-

se amostras sólidas do composto contendo o elemento európio 3 

registrou-se os espectros a temperatura ambiente e a tempera 

tura do nitrogênio liquido utilizando o espectrofluorimetrO 

Zeiss - ZFM - 4. Foram também determinados espectros de solu 
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ções de nitrometano e acetonitrila, ã temperatura ambiente, 

III.3.9. Medidas do índice de Refração 

Foram feitas a partir de soluções do composto 

de neodímio com nitrometano e registrados num refratometro Abbe, 

modelo G, ã temperatura de 25 C. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV.1. ALGUNS ASPECTOS GERAIS DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO 

Os compostos de adição obtidos dos trifluoroace 

tatos de lantanídeos (III) e a N,N-dimetilformamida são todos 

cristalinos, inodoros e apresentam cor semelhante aos seus cor 

respondentes cátions hidratados. Todos são de fácil preparação, 

não tendo sido observados casos particulares para nenhum com

posto, uma vez que todos obedecem ao método de obtenção descri^ 

to no Capítulo 3. Por outro lado, a higroscopicidade desses 

compostos constitui um aspecto relevante, pois todos possuem ca 

ráter higroscópico elevado, o qual se acentua ainda mais para 

as chamadas terras-raras pesadas (Tb-Lu, Y), dificultando a£ 

sim o trabalho de caracterização dos mesmos.. Apesar do tempo 

necessário para cristalização no dessecador a vácuo (cerca de 

2 ou 3 dias) não houve necessidade de usar agente precipitante 

ou desidratante. As substâncias se mostraram solúveis em nitro 

metano, acetonítrila, acetona, metanol, etanol e água, porém in 

solúveis em benzeno e clorofõrmio. Os compostos apresenta pon 

to de fusão numa faixa que vai de 220°C a 72°C do início ao fim 

da série, respectivamente, apresentando uma queda brusca de 

244°C para 130°C, correspondente a passagem Gd-Tb. Entretan 

to os intervalos de fusão são constantes ao longo da série. 
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IV.2. DADOS ANALÍTICOS 

IV.2.1. Considerações Gerais 

Sabe-se que muitos íons metálicos podem ser de 

terminados através da titulação com um reagente com o qual for 

mam complexos em solução. Geralmente a solução a ser titula 

da ê tamponada em um pH adequado, principalmente quando se u 

sa EDTA, este procedimento evita que a liberação de íons hjL 

drogênio incorra numa grande mudança de pH durante a titulação 

22 
| | / um indicador é adicionado, usualmente alaranjado de xî  

lenol, e o íon metálico ê titulado com uma solução padrão do 

agente complexante. 0 final da titulação é marcado por uma re 

pentina mudança de cor. 

Ocorre que a estequiometria dos compostos lan 

tanídicos geralmente é deduzida a partir de titulações comple 

xométricas, por isso vários pesquisadores do campo se empenham 

em aperfeiçoar esta técnica |2'36'37'47'83|. 

O método gravimétrico que se baseia na precl 
O i 

pitação do oxalato | |, constituiu um método pioneiro, entre 

tanto por ser relativamente dispendioso foi praticamente subs 
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tituido pelo método complexométrico, porque este pode ser usa 
.47, 

do em microescala. No método original de LYLE e RAHMAN | |, 

cujo intervalo de pH é de 5,1 a 6,5 não está estabelecido que 

seja adicionado piridina, entretanto o método de KORBLePRIBIL 

37 ~ 

| | recomenda a adição deste composto e ainda que se traba 

lhe acima de pH = 4. Existe especial atenção quanto ao inter 

valo de pH, porque há um limite abaixo do qual não hã formação 

do complexo ion metãlico-indicador. A toxicidade do reagente 

piridina torna-o inconveniente, entretanto ele exerce uma fun 

ção importante que é a de elevar o pH inicial da solução, po 

is, durante a titulação a queda de pH é bastante pronunciada, 

logo, adicionando piridina, embora o pH decresça com a adição 

de EDTA, seu valor ainda é suficientemente elevado quando a t:L 

tulação chega ao ponto final. 

IV.2.2. Dados Analíticos dos Compostos Ln(TFA),.2DMF 

Os dados analíticos para os compostos aqui re 

latados são apresentados na Tabela 4.1, os quais confirmam a 

estequiometria sugerida (1:2) para os compostos de formula : 

Ln (TFAK.2DMF, onde Ln * La-Lu, Y. Os resultados na Tabela 4.1 

mostram que os valores (%) para os elementos observados são 

mais ou menos constantes e que as pequenas diferenças entre os 

valores teóricos e os valores observados são provavelmente de 

vidas a higroscopicidade dos compostos. 
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Ln 

TABELA 4.1 - Dados analíticos para os compostos de fórmula 

LnfCF-COO) .2DMF. 

Análise (%) 

Lantanídeo Carbono Nitrogênio Hidrogênio 

Teor. Exp. Teor. Exp. Teor. Exp. Teor. Exp. 

La 22,26 22,41 23,09 23,32 4,49 4,19 2,26 2,16 

Ce 22,41 22,82 23,05 23,22 4,48 4,16 2,26 2,03 

Pr 22,50 21,87 23,02 23,11 4,47 4,46 2,25 2,19 

Nd 22,90 23,21 22,90 23,25 4,45 4,44 2,24 2,41 

Sm 23,66 23,98 22,68 22,33 4,41 4,32 2,22 2,20 

Eu 23,85 24,44 22,62 22,53 4,40 4,30 2,21 2,97 

Gã 24,47 25,30 22,44 21,68 4,36 4,28 2,20 2,11 

Tb 24,67 24,92 22,38 22,29 4,35 4,64 2,19 2,19 

Dy 25,08 24,40 22,25 22,91 4,32 4,11 2,18 2,58 

Ho 25,37 25,19 22,17 22,12 4,31 4,88 2,17 2,84 

Er 25,62 24,82 22,09 21,84 4,29 4,46 2,16 2,73 

Tm 25,83 25,70 22,03 22,00 4,28 4,83 2,16 3,08 

Yb 26,28 26,15 21,90 22,65 4,25 4,58 2,14 2,87 

Lu 26,50 26,55 21,83 21,21 4,24 3,96 2,14 2,63 

Y 15,49 15,70 25,10 25,25 4,88 5,29 2,46 2,70 
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IV.3. DIFRATOGRAMAS DE RAIOS - X 

IV.3.1. Considerações Gerais 

Os raios-X desde sua descoberta por Roentgen, 

(1895), tem se tornado um excelente instrumento para o estudo 

de propriedades químicas e físicas de materiais. 

Todos sabem que os raios-X da mesma forma que 

luz, calor ou ondas de rádio, são radiações eletromagnéticas, 

porém, de comprimento de onda muito pequeno em relação as ou 

trás radiações. Sabe-se também que as transições eletrônicas 

das camadas de elétrons mais internas dos átomos se dão com o 

desenvolvimento de grande energia, logo, como os níveis de e 

nergia de elétrons mais inertes de átomos estão quimicamente 

relacionados ao número atômico, é possível distinguir um ele 

mento do outro, pelo uso da análise de fluorescencia de raios 

-X ||. Em resumo, a difratometria de raios-X detecta transî  

ções eletrônicas das camadas de elétrons mais internas, o que 

só acontece quando uma alta energia é absorvida. 

Por outro lado, os comprimentos de onda dos 

raios-X são aproximadamente os mesmos quando espaçados em só 

lidos ou líquidos. Então, medindo-se como os raios-X são es 
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palhados ou difratados, nõs podemos observar como os átomos es 

tão arranjados em ligas, moléculas e especialmente compostos 

cristalinos (o que ê nosso caso, uma vez que os compostos Ln 

(TFAK.2DMF são sólidos cristalinos) ou verificar a existência 

de isomorfismo comparando uma série de compostos entre si. 

IV.3.2. Difratogramas de Raios-X para os Compostos: 

Ln (TFA),.2DMF (Método do Pó) 

Para obtenção dos difratogramas de raios-X uti 

lizou-se o método do pó, também conhecido como método Debye-

Scherer, preferivelmente em relação ao método de Laue e de Ro 

tação, também muito utilizados por evaporação em dessecador a 

vácuo, processo que raramente leva a obtenção de cristais bem 

formados e este é um dos pontos fundamentais estabelecidos pa 

ra se empregar os outros dois últimos métodos citados, muito em 

bora isto também possa influir nos difratogramas obtidos pelo 

método do pó, o qual exige apenas que os cristais sejam reduẑ L 

dos a pó tão fino quanto possível. Sua aplicação nos permitiu 

verificar a existência de isomorfismo entre os compostos obtJL 

dos. 

A difração ocorre quando existe um número inteî  

ro de comprimentos de onda,nA, entre radiações espalhadas por 
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planos adjacentes de átomos. Os ângulos de reflexão (2 0) foram 

medidos e convertidos a distâncias interplanares (d) mediante o 

emprego da tabela citada no Item III.3.5» a qual foi construída 

a partir da equação de Bragg, nX=2dsen0, e que geralmente ê ma 

is conhecida como lei de Bragg, com A = 1,5418A para a radiação 

CuKa, atribuindo-se a n o valor 1 (um) e a linha mais intensa 

(I ) o valor 10. o 

Os resultados obtidos permitiram agrupar os com 

postos em três diferentes tipos de estruturas isorcorfas, a sa 

ber: a) La - Eu; b) Gd-Tb; c) Dy-Lu e Y. As Tabelas 4.2 , 

4.3 e 4.4, contêm os valores das distâncias interplanares (d) e 

das intensidades (%Q) das linhas observadas nos difratogramas 

destes respectivos tipos de estruturas. Note-se que o número de 

linhas diminui do grupo a) para o grupo c). Embora este fato 

não possa ser apontado como uma justificativa para os seus difra 

togramas diferentes, principalmente quando se considera que to 

da a série tem fórmulas iguais, devemos levar em consideração 

que isto ocorre porque a estrutura cristalina dos mesmos dife 

re de um para outro, o que pode influir nas linhas de intensida 

de dos respectivos compostos; observe, por exemplo, que a linha 

correspondente a distância - 9,43A dos compostos do grupo a) e 

c), não aparecem no grupo b). Além disso, está comprovado que 

em muitos casos a estrutura cristalina é modificada por efeito 

i 351 da contração lantanidica | |, o que leva a difratogramas dife 

rentes, muitas vezes chegando a alterar o número de coordenação 

de uma série. 



TABELA 4.2 - Diagramas de raios - X para os compostos de formula Ln (CF-COO) ,.2DMF (Ln=La-Eu). 

Ln La Ce Pr Nd Sm Eu 

IA. d (8) l/_ d (8) l/Tn d (8) i/_ d (8) l/T„ d (8) I/Trt d (8) 

10 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 0 , 0 

9 , 4 1 

8 , 4 3 

6 , 0 5 

4 , 9 6 

4 , 3 7 

4 , 0 6 

3 , 9 3 

3 , 8 6 

3 , 7 4 

3 , 6 2 

3 , 3 9 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 0 , 0 

9 , 4 1 

8 , 4 3 

6 , 0 5 

4 , 9 6 

4 , 3 7 

4 , 0 6 

3 , 9 6 

3 , 8 3 

3 / 7 4 

3 , 6 0 

3 , 3 9 

10 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 0 , 0 

9 , 4 1 

8 , 3 5 

5 , 9 9 

4 , 9 0 

4 , 3 5 

4 , 0 6 

4 , 0 0 

3 , 8 3 

3 , 7 4 

3 , 6 2 

3 , 3 9 

10 

4 

1 

-

3 

1 

2 

1 

2 

-

-

1 

1 0 , 1 

9 , 4 1 

8 , 2 7 

-

4 , 9 0 

4 , 3 7 

4 , 0 0 

3 , 9 4 

3 , 8 3 

-

-

3 , 3 9 

10 

3 

-

3 

-

-

-

3 

3 

-

3 

-

1 0 , 0 

9 , 4 1 

-

6 , 0 3 

-

-

-

3 , 9 3 

3 , 8 3 

-

3 , 6 0 

-

10 

4 

-

2 

2 

2 

2 

-

2 

2 

2 

-

1 0 , 0 

9 , 3 6 

-

5 , 9 7 

4 , 9 3 

4 , 3 1 

4 , 0 0 

-

3 , 8 0 

3 , 7 2 

3 , 5 9 

-
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TABELA 4.3- Diagramas de raios - X para os compostos de for 

mula Ln(CF3COO)3.2DMF (Ln = Gd e Tb). 

Ln Gd Tb 

x ' l o 

10 

5 

2 

3 

1 

3 

2 

6 

3 

9 

6 

1 

d (8) 

1 0 , 0 

8 , 1 9 

6 , 9 2 

6 , 4 2 

5 , 1 0 

4 , 5 3 

4 , 3 1 

4 , 1 5 

3 , 8 7 

3 , 8 3 

3 , 7 1 

3 , 4 0 

J / l o 

10 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

d (8) 

1 0 , 0 

8 , 2 7 

6 , 9 2 

6 , 4 2 

5 , 0 8 

4 , 5 3 

4 , 3 1 

4 , 1 5 

3 , 8 7 

3 , 8 2 

3,41 



TABELA 4.4 - Diagramas de raios - X para os compostos de formula Ln(CF_COO)_.2DMF (Ln = Dy - Lu, Y) 

Ln Dy 

i/IO d (8) 

-

10 

3 

2 

2 

2 

-

9,45 

9,03 

8,63 

6,26 

3,80 

x'lo 

-

10 

-

3 

-

5 

Ho 

d (A*) 

-

9,41 

-

8,59 

-

3,85 

Er 

"lo 

1 

10 

2 

1 

2 

4 

d (8) 

10,7 

9,41 

9,03 

8,67 

6,24 

3,83 

Tm 

x'lo 

7 

10 

-

-

1 

3 

d (8) 

10,5 

9,41 

-

-

6,24 

3,84 

X'lO 

7 

10 

-

2 

-

-

Yb 

d (8) 

10,5 

9,51 

-

8,42 

-

-

Lu 

X/IO 

10 

1 

4 

3 

2 

3 

d (8) 

10,5 

9,31 

9,03 

8,42 

6,24 

3,85 

^lO 

3 

10 

-

5 

-

8 

Y 

, a (8) 

10,6 

9,41 

-

8,b9 

-

3,85 
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IV. 4. MEDIDAS DE CONDUTÂNCIA ELETROLlTICA 

As medidas de condutância eletrolítica foram 5 

tilizadas com o objetivo de se obter informações sobre o com 

portamento dos compostos de coordenação. 

Os solventes utilizados para as medidas foram 

nitrometano e acetonitrila. Estes solventes foram escolhidos 

por apresentarem alta constante dieletrica e baixa viscosida 

de em relação aos solventes mais comuns; estes são os dois cri_ 

têrios mais relevantes para a escolha de um solvente, embora 

além destes, outros critérios também possam ser considerados, 

os quais são baixa condutividade especifica, facilidade de pu 

rificação e fraca capacidade doadora. 

Geralmente prefere-se trabalhar com a condutân 

cia molar, esta pode ser definida tal qual a* condutância equi_ 

valente, exceto que a concentração é dada em moles por litro 

em vez de equivalente grama por litro. 

A fórmula para se calcular as condutâncias ele 

trollticas molares é dada por: 

k k 

rsol. rsolv. IO3 

CM' 
m 
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k = constante da cela 

r = resistência da cela 

c„ =concentração molar em mililitros m 

103M 

m= a massa da amostra e M o seu peso molecular. A unî  

2 -1 dade de A_ ê fiem mol m 

A expressão dada acima é conseguida consideran 

do-se que para alguns trabalhos, como o nosso, ê necessário sub 

trair a condutancia do solvente daquela da solução para se ob 

17 
ter a condutancia devida ao eletrólito | |. 

Na Tabela 4.5, encontram-se os valores das con 

- —3 dutancias eletroliticas molares (concentração de 10 M) em nî  

trometano e acetonitrila para os compostos Ln(CF3COO)-.2DMF. 

or 

GEARY | | baseado em valores de trabalhos ante 

riores descreveu os chamados intervalos de valores para vá 

rios tipos de eletrõlitos numa grande gama de solventes orgâni^ 

cos que inclui nitrometano e acetonitrila. Considerando estes 

intervalos, observou-se que os resultados da Tabela 4.5, es 

tão muito abaixo dos mesmos, o que nos leva a crer que os com 

postos em questão comportam-se como não eletrõlitos ou que os 

Ions trifluoroacetatos estão coordenados ao íon lantanídeo. 

onde: 

\ 

sendo: 
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TABELA 4.5 - Condutancias eletrolxticas molares dos compostos 

de fórmula LníCF-COO) ,.2DMF em acetonitrila e ni_ 

trometano. 

\ 
Ln 

Condutância 

Acetonitrila Nitrometano 

La 

Ce 

Pr 

Nd 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lu 

Y 

Cone.,mM 

0,98 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,00 

1,00 

0,98 

0,99 

0,98 

1,00 

1,09 

1,07 

0,98 

1,04 

Am 

8,5 

8,9 

9,9 

8,7 

8,1 

7,9 

7,8 

7,6 

7,1 

6,7 

7,2 

6,9 

7,2 

6,2 

7,3 

Cone.,mM Am 

1,01 

1,04 

1,04 

1.11 

1,13 

1,00 

1,02 

0,96 

0,96 

0,99 

1,07 

1,05 

1,04 

1,05 

1,08 

2,3 

2,4 

2,7 

2,5 

2,7 

3,0 

3,1 

3,3 

3,3 

3,5 

3,7 

4,0 

4,4 

4,3 

3,2 



IV.5. ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

Neste item, vamos tecer algumas considerações 

sobre as propriedades mais importantes dos íons lantanídeos 

tripositivos, Ln , do anion trifluoroacetato (TFA) e da ami 

da dissubstituida N,N-dimetilformamida (DHF), os quais serão 

aqui tratados como cation, anion e ligante, respectivamente, 

pois estas considerações serão necessárias para se fazer a 

discussão dos resultados obtidos para os compostos usando a 

técnica de espectroscopia vibracional. 

IV.5.1. Considerações Sobre os íons Lantanídeos 

A configuração eletrônica dos lantanídeos é 

4fn~1 5s2 5p6 5dX 6s2 ou 4fn 5s2 5p6 6s2, onde os orbitais 

4f não são regularmente preenchidos ao longo da série (14 ele 

mentos que sucedem ao elemento lantânio). A Valencia normal 

dos íons lantanídeos é 3. Pela configuração pode-se clara 

mente perceber que os sete orbitais - f degenerados são bem 

2 6 
protegidos pela camada mais externa 5s 5p e isto geralmen 

te leva a uma participação não muito efetiva dos orbitais -f 



na formação da ligação durante a complexação I I. Este fato 

é geralmente indicado por evidências espectroscópicas. Espera 

-se que os Ions lantanídeos devido ao seu raio iônico relati 

vãmente grande tenham um número de coordenação maior que 6 . 

No entanto, esses números de coordenação variam de 3 - 12 e 

sao freqfiente.itente mais altos com ligantes pequenos, bidenta 

dos, tais como nitratos, enquanto ligantes monodentados e vo 

lumosos apresentam números de coordenação baixos. Ainda em re 

lação ao raio iônico, o que se conhece como contração lantani 

dica refere-se a diminuição do raio iônico com o preenchiroen 

to do subnível 4f e isso deve-se a imperfeita proteção de um 

14 -

elétron pelo outro no mesmo nível | |. A influencia da con 

tração lantanidica sobre o número de coordenação e geometria 

de coordenação é um conceito importante na química de coorde 

nação dos Ions lantanídeos | |. 

Os lantanídeos quando se coordenam comportam-

se como ácidos duros, típicos, preferindo ligar-se a doadores 

também duros, como flúor e oxigênio, por exemplo. 

IV.5.2. Considerações Sobre o Anion Trifluoroacetato 

No nosso caso o ânion para o ion tripositivo 

3+ Ln é o TFA. A fórmula estrutural desse ânion é dada na Fî  

gura 4.1. O TFA é membro da família dos carboxilatos, mas ape 
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sar disso, ele tem características individuais que o levam a 

24 
uma química única e interessante | |. 

Fv O " 

/ \ 
F 0 

FIGURA 4.1 - Fórmula estrutural do anion TF A. 

Vimos que os dados de condutância eletrolítica, 

Item IV.4., sugerem que o TFA está coordenado ao íon lantanídeo 

pelo oxigênio, formando um complexo que pode ser designado como 

tris-trifluoroacetato de lantanídeo, Ln(02CCF_)-, contendo duas 

DMFs. Sabe-se que o grupo trifluoroacetato pode se portar como 

um grupo mono ou bidentado ou formar ponte entre dois átomos me 

tãlicos, este ponto de vista está consistente com os simples ar 

gumentos de Valencia (Fig. 4.2), embora este composto seja mais 

i 241 
conhecido como um grupo monodentado ou formando ponte | I . A 

espectroscopia vibracional pode em princípio estabelecer as d:L 

ferenças entre estes possíveis modos de ligação, porém geralmen 

te é difícil fazer uma distinção clara entre os modos bidentado 

- 151 

e formação de ponte | |. 

Segundo GARNER | |, espera-se que os compostos 

contendo um grupo trifluoroacetato contenham picos corresponden 

tes a virtualmente todos os 15 modos vibracionais deste grupo. 
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Monodentado 0 M+ 

-„S' F,C C7 * -3 N e 
—*> F,C — 

3 

^0 — M 
/ 

— cC X 
\ 

Bidentado 

Cl M 4—»'F-C C ^ TI «•—»> C ^M F3 C — C<^ " • -3 

Formando ponte 

.0 M+ *p* — M 0 —M 

F3C — - C / — > F3C — C<^ ~ F3C - C 

O M 0 — M ^0+—M 

FIGURA 4.2 - Principais estruturas de ligação de Valencia de gru 

pos trifluoroacetatos monodentado, bidentado e for 
* 

mando ponte. 



.42. 

Então, o número de bandas no infravermelho e Raman, observadas pa 

ra um grupo trifluoroacetato deve ser independente de seu ambien 

te, e distinções entre os vários modos de ligação devem ser fe_i 

tas na base de posições de bandas e de suas intensidades relativas. 

Um importante estudo vibracional de ácidos trifluo 

roacéticos monômeros e dímeros isolados em matrizes de argônio e 

neônio foi realizado recentemente por REDINGTON e LIN | |. Este 

estudo não apenas permitiu que o espectro vibracional de ambas 

as espécies pudessem ser inequivocamente identificadas como tam 

bem resolveu algumas dificuldades concernentes ao espectro vibra 

cional do grupo trifluoroacetato. Além disso, os resultados in 

dicam que uma pequena barreira impede a rotação interna do grupo 

CF3 no ácido. 

Em trabalho recente, ZINNER | |, através de espec 

tros no infravermelho de trifluoroacetatos com TSO, verificou a 

existência de duas bandas correspondentes a v C00 localizadas em 

- 1722 e ~ 1682 cm" , concluindo que os grupos trifluoroacetatos 

não eram todos equivalentes. 0 mesmo fora constatado anteriorroen 

15i ~ 

te por BONE et ai. | |. Estes consideraram as bandas na região 

>3000 cm" , correspondentes ca. 3660 cm , ca. 3400 e 3200 cm" , 

as quais segundo os autores são devidas as três moléculas de á 

gua do composto praseodlmio, que também não são equivalentes. Os 

últimos autores, então, determinaram a estrutura do grupo trifluo 

roacetato ligado ao praseodlmio por métodos tridimensionais de dî  

fração de raios-X e constataram que a molécula tem uma estrutura 

dimérica, e os dois átomos de praseodlmio são ligados por quatro 
grupos trifluoroacetatos formando ponte, cada átomo tendo um nú 
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mero de coordenação oito e estando coordenados na forma de um 

antiprisma quadrado distorcido, sendo a esfera de coordenação 

completada pelos átomos de oxigênio de um grupo trifluoroaceta 

to monodentado e três moléculas de água. Esta observaçãoêmui 

to importante, porque raramente se pode dispor de análises de 

difração de raios-X para estabelecer a estrutura dos compostos 

sintetizados, porém baseados nesse estudo da estrutura do com 

posto de praseodlmio e comparando com outros trabalhos pode-se 

fazer boas previsões sobre a estrutura dos compostos que contêm 

o grupo trifluoroacetato. 

IV.5.3. Considerações Gerais Sobre a Dimetilformamida 

A âimetilformamida (HC(0)N(CH3)2, ou DMF), tem 

grupos funcionais com pares distintos de elétrons, portanto e£ 

pera-se que ela funcione como uma base de Lewis. Esta molécu 

Ia, devido a sua estrutura, possui as seguintes formas de reis 

sonância (Fig. 4.3): 

\ c _ N 

/ m / CH, 
H CH3

 J 

ÍD (II) 

FIGURA 4.3 - Formas de ressonância da âimetilformamida. 

\ _ 
,c — 

/ 

vCH„ 
• / 3 

— N 

x » , 
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Teoricamente, a coordenação a um Ion metálico poderá ocorrer 

tanto pelo átomo de oxigênio como pelo átomo de nitrogênio. A 

espectroscopia na região do infravermelho, geralmente propor 

ciona um meio de se determinar o sítio doador. Inclusive, nu 

merosos estudos sobre moléculas contendo o grupo funcional car 

bonila têm mostrado que a coordenação através da carbonila dî  

minui significativamente a freqüência de estiramento C - 0. 

Por causa da contribuição significativa da estru 

tura de ressonância II (Fig. 4.3), existe impedimento de rotação 

ao redor da ligação C - N e os grupos metila tornam-se totalmen 

te distintos. Se a coordenação da DMF ocorrer através do átomo 

de oxigênio, nenhuma equivalência dos grupos metila será obser 

vada, então, a espectroscopia RMN poderia proporcionar um outro 

meio de determinação do sitio doador da DMF. Enquanto isto, se 

a coordenação ocorrer via átomo de nitrogênio, certamente fa 

vorecerá a estrutura I, onde o único par de elétrons do nitrogê 

i 551 nio estará disponível para se coordenar ao metal | | . 

O composto DMF é um importante membro da família 

das amidas. Espera-se que o grupamento amida dissubstituido te 

nha freqüências vibracionais correspondentes aos estiramentos de 

C:0 e C:N; principalmente. Estas freqüências dão lugar a ban 

das de absorção que geralmente ocorrem nas regiões de 5 - 7 y, e 
65 

segundo RICHARD e THOMPSON | |, estas freqüências vibracionais 

são muito afetadas pela mudança de estado, de sólido a solução, 

nas amidas não substituídas' e monossubstituidas. 
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Muitos pesquisadores têm estudado o espectro de 

amidas, entretanto existe uma considerável confusão quanto a 

atribuição dessas bandas. Alguns autores costumam identificar 

as principais bandas de amidas designando-as por banda amida A 

e B ou banda I e II | ' |. A banda A ou I geralmente corre£ 

ponde a vC =0 tanto nas amidas substituídas como nas amidas 

não substituídas, sendo que para as amidas N,N-dissubstitui -

-1 
das ela ocorre na região de 1650 cm ; enquanto isto a banda 

amida B ou II, que ocorre entre 1520 e 1630 cm" , é mais dif£ 

cil de ser interpretada para as amidas não substituídas, poden 

do corresponder a vC-N, a vC=N ou a freqüência de dobramen 

to da ligação N - H (a freqüência correspondente a absorção de£ 

ta ligação ocorre em - 3200 cm~ e as amidas terciãrias não 

mostram nenhuma absorção nesta região), ou ainda como "overtone' 

ou combinação de bandas | |. Entretanto esta banda, aparen 

temente, segundo alguns autores, não ocorre no espectro das a 

i3 44 65i midas N,N-dissubstituidas | ' ' |. Este é um problema mui 

to particular destas amidas. 

Um estudo recente sobre a interação de uma sé 

rie de cátions com DMF tem mostrado que a complexação do cá 

tion pela amida enfraquece a ligação C « 0 e reforça tanto a li 

gação C-H como a ligação C-N do ligante. Estas investiga 

ções foram feitas usando espectroscopia no infravermelho e com 

paradas com dados recentes de ressonância magnética nuclear 

|23|. Da mesma forma VICENTINI e colaboradores I1'10»11'48 » 

|, têm feito estas observações em suas pesquisas com ami 
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das, atribuindo a vc-N uma freqüência de - 1500 cm . 

IV.5.4. Espectros de Absorção na Região do Infraverme

lho dos Compostos Ln(TFA),.2DMF. 

Para os compostos em questão identificou-se algu 

mas freqüências dos espectros de absorção no infravermelho; os 

mesmos foram obtidos pelo processo de dispersão em Nujol e uma 

amostra dos mais representativos, contendo os elementos LaeEu, 

além do sal hidratado de Ho, é apresentada na Figura 4.4, on 

de se pode identificar bandas correspondentes aos estiramentos 

V...C00 , v„C0 , v„CN , v_C00 , v_CF, , v,_CF_ e vLn - 0. O es as s s' s s j as j — 

pectro da DMF 5 apresentado na Figura 4.5. Uma tabela listan 

do as freqüências vibracionais dos três primeiros estiramentos 

e da vibração atribuída ao estiramento metal - ligante éapresen 

tada na Tabela 4.6. As bandas correspondendo a v C00, para to 

da série, foram observadas em cerca de 1458 cm , 'confundindo-

se com as bandas de Nujol* Por outro lado os estiramentos 

v CF-, e v CF, foram verificados na região de - 1200 a - 1100 
s i as 3 

cm" , regularmente, para todos os compostos. A presença de ban 

das de água próximas a 3500 cm , constatada nos espectros é u 

ma evidência do caráter higroscõpico dos compostos obtidos . 

Quanto as bandas v C00, sabe-se que a de mais alta freqüência 
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cm 

FIGURA 4.4 - Espectros de absorção na região do infravermelho em 

dispersão com Nujol dos compostos: (a) Ho(CF-COO)-. 

3H20 ; (b) La(CF3COO)3.2DMF e (c) Eu(CF3COO)3.3H20. 



FIGURA 4.5 - Espectro de absorção na região do infravermelho da dimetilformam!da. 

09 



TABELA 4.6 - Algumas freqüências observadas na região do in 

fraverroelho para os compostos. Ln<TFA)_.2DMF. 

Ln 

La 

Ce 

Pr 

Nd 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lu 

y 

V COO as 

1745s 

1755s 

1755s 

1758s 

1763s 

1765s 

1748w 

1755s 

1759s 

1740s 

1740s 

-

1738m 

-

1730vw 

v, COO as 
v CO 
s 

1670w-1650s 

1662s - 1650s 

1660s - 1645w 

1663s - 1648w 

1660s - 1645w 

1664w - 1650w 

1660w - 1648w 

1665s - 1645s 

1680s - 1655s. 

1655s - 1650m 

1660s - 1640m 

1658s - 1652m 

1655s - 1649sh 

1660s - 1650sh 

1660s - 1650sh 

vCN 

1500s 

1495s 

1498s 

1494m 

1495s 

1495m 

1458s 

1498m 

1500s 

1496s 

1498s 

1458s 

1460s 

1453s 

1498m 

vM-L 

- 447w 

-442w 

~ 445w 

-445w 

~ 445w 

-

-

-

-439w 

-450w 

~449w 

-

-453w 

-

- 450w 

DMF 1675VS 1501s 

Ln(TPA)3.xH20 1725s 1675s 

s • forte ; m • media; w • fraca; v • muito . 



corresponde aos modos bidentado e formando ponte enquanto a 

de mais baixa freqüência corresponde ao modo monodentado. No 

nosso caso, identificou-se para v COO freqüências em - 1730 

e - 1650 cm , indicando que os grupos trifluoroecctetos não 

são equivalentes. A banda correspondente a v CO no ligante 
s 

livre encontra-se na região de 1675 cm . No espectro dos 

compostos complexos, nessa região, regularmente não se obser 

vam bandas de freqüências superior a 1660 cm' , o que indica 

que a banda v CO foi deslocada para freqüências menores, Io 

go, confundiu-se com a banda de freqüência mais baixa de 

v COO, ficando assim impossível atribuir as freqüências des 
AS ^ 

tas duas vibrações separadamente. Entretanto, em vista dos 

deslocamentos observados, acreditamos que a DMF se liga pelo 

átomo de oxigênio, atuando como ligante monodentado. Consta 

tou-se a presença de uma banda fraca, constante eir. toda sé 

rie, em - 1500 cm" , tanto no espectro do ligante livre co 

mo no espectro do composto complexo, não tendo sido portanto 

deslocada, o que nos leva a crer que esta banda corresponde 

â freqüência de estiramento vC-N, enfraquecida pela in terá 

ção do cãtion. A banda que ocorre em cerca de - 445 cm foi 

atribuída a VM - L. 

Numa análise mais detalhada dos espectros dos 

compostos percebe-se que a banda correspondente ao estiramen 

to de freqüência mais alta de v COO vai enfraquecendo ao lon 

go da série ao mesmo tempo em que se desloca para freqüências 

menores, sendo que para alguns casos não foi identificada en 
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quanto que para outros ela apenas aparece como um ombro. Po 

de-se explicar este fato levando-se em consideração o efeito 

da contração lantanldica, o qual já foi também citado no Item 

IV. 3.2., onde designamos três séries isomorfas 'para-oscompos 

tos. Percebe-se que as alterações verificadas para as bandas 

v C00 podem ser relacionadas as referidas séries isomorfas; 
AS 

sendo assim, presume-se que o anion TPA perde um pouco do seu 

caráter de bidentado a medida que o raio iônico vai diminuin 

do ao longo da série. 

De acordo com o que vimos nos itens anteriores 

acreditamos que os compostos possuam número de coordenação a 

parente 8 (oito), o qual é muito comum para a maioria dos com 

postos dos lantanídeos | |. E devido aos grupos trifluoroa 

cetatos não serem equivalentes, possivelmente o composto não 

exista na forma de monômero. 

IV.5.5. A Banda Metal - Llgante 

Esse tipo de banda ocorre numa região de fre 

qflência vibracionai que está associada com um grupo especlfí 

co de átomos, no nosso caso os lantanídeos. Para os compo£ 

tos aqui relatados as bandas metal-ligante ocorrerão em fre 

qflências baixas possivelmente devido a fraca ligação metal-

ligante. A identificação destas bandas não é muito fácil 
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principalmente devido ao acoplamento de vibrações I I. 

Nos compostos que aqui descrevemos a banda me 

tal-ligante foi atribuída àquelas localizadas na região de 

- 450 cm . Pode-se observar que no espectro do ligaate li 

^ vre (Fig. 4.5), nenhuma banda ocorre nesta região. 

IV. 6. INTERVALOS DE FUSÃO 

Os prováveis intervalos de fusão para cada um 

dos compostos encontram-se listados na Tabela 4.7. Embora os 

intervalos de fusão encontrados ao longo da série sejam 1 

guais , observa-se uma significante diminuição nos valores 

quando se passa dos compostos que contém terras-raras leves 

(La - Gd) para os compostos que contém terras-raras pesadas 

(Tb - Lu), enquanto o valor do intervalo de fusão para o . com 

posto de adição do elemento ítrio (III) é aproximadamente î  

gual àquele do elemento hôlmio; isto nos parece plausível u 

ma vez que o raio iônico deste elemento é semelhante ao raio 

iônico do elemento hôlmio (III) | |. 
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\ 

TABELA 4.7 - Intervalos de fusão para os compostos 

Ln(TFA)3.2DMF. 

Ln Intervalo de fusão 

La 

Ce 

Pr 

Nd 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lu 

Y 

220 

226 

228 

232 

238 

244 

244 

130 

120 

93 

85 

90 

85 

72 

103 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• 

<°C> 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 

10° 
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IV.7. ESPECTROS DE ABSORÇÃO ELETRÔNICOS 

IV.7.1. Introdução 

Os espectros de absorção eletrônicos constituem 

um meio de caracterização muito importante para os íons lantaní^ 

dicos porque eles fornecem informações úteis sobre o sitio pon 

tual de coordenação ao redor do Ion central. Entretanto, trata-

se de matéria complexa e nos últimos anos vários estudos experJL 

mentais e teorias têm surgido com o objetivo de explicar os es 

pectros eletrônicos dos lantanideos não só no estado solido, co 

mo também em solução. Neste item, nós vamos rever algumas des 

sas principais teorias, tentanto aplicá-las a este trabalho, ex 

piorando as três alterações principais que ocorrem no espectro 

de ions lantanideos quando complexados. 

IV.7.2. Aspectos Gerais dos Espectros de Absorção Bletrô-

~ nicos 

Sabe-se que o espectro de ions lantanideos tri 

positivos, é geralmente constituído de bandas finas devidas ãs 

transições eletrônicas, as quais são proibidas pela regra de 
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Laporte e que ocorrem dentro da configuração 4f,<3 . 

Praticamente, o interesse no espectro f-f de £ 

ons lantanídeos começou com VAN VLECK | I, em 1937, numa êpo 

ca em que ainda não estava estabelecido se as linhas distintas 

\ no espectro de Ln eram devidas a configuração 4f lou a con 

figurações de energia mais alta (tais como 4fq 5d). VAN VLECK 

sugeriu que tais transições seriam devidas a radiações de qua 

drupolo, dipolo magnético e dipolo elétrico, e calculou a pro 

habilidade de transição (o) para cada uma dessas transições . 

Posteriormente outros estudos foram relatados sobre o espectro 

dos lantanídeos e hoje sabemos que as transições de dipolo e 

létrico nos lantanídeos são também conhecidas por transições 

de dipolo elétrico "forçadas", e são assim designadas porque 

sendo de paridade proibida elas ocorrem como transições em 

cristais e soluções (cuja força do oscilador está entre 10 

- 10~ ) e ocorrem como um resultado da interação do íon cen 

trai com a vizinhança do campo cristalino dentro de estados da 

configuração 4f qde paridade oposta- relaxando assim a restr.1 
o 

ção de paridade | |. 

Para nosso objetivo, podemos apenas fazer uso 

das conclusões destes estudos matemáticos e verificar as alte 

rações que ocorrem no espectro dos complexos de lantanídeos , 

que podem ser tratadas primeiramente como deslocamento do cen 

tro de gravidade das linhas em direção a números de onda meno 

res. Este fenômeno, o efeito nefelauxético, corresponde ao 

deslocamento de certas bandas, de absorção características dos 



cations aquosos em soluções aquosas diluídas ou sais simples 

levemente hidratados, para números de onda menores, isto ê, 

comprimentos de onda maiores. Segundo J0RGENSEN | | e seus 

colaboradores, este efeito atualmente está relacionado ao 

grau de covalência numa ligação química. Corresponde a uma 

diminuição dos parâmetros de repulsão intereletrônica (chama 

dos parâmetros de Racah) que são mais fracos que para o Ion 

livre. A segunda alteração ocorre na intensidade de certas 

transições devido a complexação, como conseqüência da nature. 

za dos ligantes e do ambiente de simetria do Ion lantanldeo. 

Estas transições são denominadas transições hipersensitivas. 

Acredita-se que estas transições sigam a regra de seleção do 

quadrupolo embora defenda-se também a idéia de que mecanismos 

vibrõnicos possam contribuir consideravelmente para o aumen 

to da intensidade |33|. 

32 
Segundo J0RGENSEN e JUDD | |, a hipersensiti^ 

vidade de algumas transições teria sua origem na polarizabi^ 

lidade dos ligantes, logo, baseados na teoria da heterogênea 

dade do dielétrico, o dipolo é induzido no ligante pela radia 

ção de campo. Já PEACOCK | |, propôs um mecanismo de acopla 

mento dinâmico para explicar a hipersensitividade. 

Uma terceira alteração resulta a influência do 

campo cristalino, que desdobra as transições individuais. Po 

rém este efeito pode ser amenizado determinando-se os espec 

tros a temperaturas baixas,' como por exemplo, a 77K (tempera 
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tura do nitrogênio líquido), ou ainda ã temperatura de 4K (He 

líquido), nesta temperatura desaparecem as transições dos com 

2S + 1 «• 

ponentes Stark superiores do nível L, de base, logo só o 

componente do Stark inferior do nível de base é populado e 

os espectros de absorção eletrônicos permitem determinar, sem 
56 ambigüidade, os componentes dos níveis excitados | |. 

A maioria dos trabalhos sobre espectros eletrô 

nicos é baseada nos compostos dos elementos neodímio e eurõpio. 

As informações tiradas desses trabalhos podem naturalmente 

ser extrapoladas aos outros elementos da série lantanídica, 

porque estes elementos possuem propriedades muito semelhantes, 

sendo comum afirmar-se que as propriedades de cada lantanídeo, 

diferem entre si, mais em grau que em espécie. 

Além disso, o espectro do íon neodímio triva 

lente é rico em bandas no visível e na região do infravermelho 

próximo. Estas bandas são causadas pelas transições do nível 

4 - 3 
fundamental Ig/o a o s níveis excitados J da•configuração 4f . 

Essencialmente, nossa intenção, é medir as 

três mudanças que ocorrem no espectro do íon neodímio e que já 

foram citadas anteriormente. 

0 parâmetro nefelauxético (0) pode ser medido 

a partir da expressão (4.1): 

v complexo 
3 = (4.1) 

v íon aquoso 

sendo que v é o número de onda em cm" da banda considerada. 
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Entretanto, devido a instabilidade dos complexos de terras—ra 

ras em solução aquosa, esta expressão não é bem aceita, sendo 

geralmente substituída por uma outra (exp. 4.2) proposta por 

CARO e DEROUET | |, que explicaram este substituição afirman 

2 
do que "a medida da posição de P, ,- c o m relação ao baricentro 

4 
de Iq/2 s limitada a um certo numero de compostos caracteri^ 

zados por uma forte intensidade das transições, isto ê, preci 

samente aqueles que mostram o efeito nefelauxético máximo. En 

tretanto, o calculo bastante complexo da posição dos níveis 

permite evitar este inconveniente e obter o efeito nefelauxé 

tico real. Este deve ser definido com relação a uma base empí̂  

rica. Escolheu-se o fluoreto como base porque ele tem estrutu 

ra conhecida, sítio bem definido e os espectros de absorção mUjL 

to finos permitem obter medidas precisas". 

G 2 S + X L a _ | J (compostos)| 

G |2S + V<Nd3+:LaF3>l 
(4.2) 

6 é a posição do baricentro de um nível energét.1 

co (cm ). Em geral, se 0 = 1, a interação Nd - ligante ê pra 

ticamente eletrostática, se f$< 1, existe contribuição co valente. 

Pode-se também determinar a partir do parâmetro 

nefelauxético, o parâmetro de Si..iha, 6, (exp. 4.3), onde S, ex 

pressa a covalência da ligação metal-ligante nos complexos. Na 

70 
expressão 4.3 proposta por SINHA | | é denominada por ele esca 
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la 6, o parâmetro de covalência é medido em percentagem, 

1 - B 
6 = . 100 (4.3) 

3 

O parâmetro 6 vem sendo muito usado por VICENTINI 

(entre outros pesguisaâores). Sua importância inside no fato que 

ele dá idéia do caráter covalente da ligação da seguinte forma: 

se 6 >1,5 a interação Ln - ligante apresenta uma contribuição co 

valente satisfatória, se 6< 1,5 essa contribuição ê pequena. 

A esta altura convém salientar que para um átomo 

» 3+ 3 

como o neodímio, com número de elétrons f Impar (Nd , 4f ), pra 

ticamente todas as transições são permitidas. Como já foi dito 

pode-se varrer o espectro dos compostos desse elemento ã tempera, 

tura ambiente ou ã baixa temperatura. 0 neodímio possui uma tran 
- 4 2 -1 

siçao IQ/2 "* pl/2' q u e o c o r r e Por volta de 23000 cm , muito 
2 — 

importante, porque pi/2 ® u m n^ve^ ^em isolado que nao se des 

dobra pelo campo cristalino e o espectro â temperatura ambiente 

permite determinar os cinco componentes Stark do nível Ig/2
 d e 

base e então determinar o baricentro deste nível. Já ã temper£ 

tura baixa o nível Stark de base IQ/ 2 está populado e pode - se 
«- 4 4 

observar transições para outros níveis tais como: Iq/2 "*" Gs/2' 
4 2 

(três componentes) e Ig/o "* G7/2 (<3uatr0 componentes). Essas 
transições ocorrem em torno de 560 - 600 nm. A posição dos bari^ 
centros de cada nível é obtida pela expressão (4.4), dada por 
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CARO e DEROUET | 9 | : 

(4 .4) 

n = J + 1/2 

E _ E ( 2 S + 1 L T ( 1 A * 2 S + 1 L - E 2 S + 1
L l 

( b a r i c e n t r o ) = V J ( l ) ) + n - l J 1 
J + 1/2 

Nos trabalhos experimentais, geralmente se utiliza a regra de 

SIMPSON | | para determinar o baricentro (6) das bandas. 

A intensidade de uma dada transição está relacio 

nada ao numero de ligantes, a simetria ao redor do íon e a ba 

sicidade do ânion (quanto mais básico ê o ânion maior ê a inten 

sidade dos ligantes em geral). A força do oscilador (P) mede 

a intensidade de uma banda, porque está relacionada ao coefici

ente de absortividade molar (e), o qual é difícil de ser deter 

45 minado em bandas mais complexas | |. Todos os registros de P 

geralmente se obtêm através de espectro em solução. 

A força do oscilador de transições hipersensiti 

vas parece ser muito suscetível a mudanças ambientais. Uma boa 

26 
explicação para esse fato vem dos estudos de GRUEN e DECOCK | [ 

que chegaram a conclusão que as alterações na força do oscila 

4 4 
dor da transição hipersensitiva Ig/o "* G5/2 Pode e8tar rela 

cionada a mecanismos vibrônicos e que a inclusão da covalência 

29 
seria necessária. Dois anos depois HENRIE e CHOPPIN | | rela 

cionaram a força do oscilador das transições hipersensitivas e 

chegaram a conclusão que a hipersensitividade pode ser explica 

da através de um mecanismo vibrõnico com a inclusão de covalên 



cia. O que comprova uma interdependência entre força do osci 

lador, transições hipersensitivas e parâmetros de covalencia. 

A força do oscilador pode ser calculada pela 
o 

expressão (4.5) | |. 

o 9n 
P = 4,319 x l ü ' ( e(v)dv (4.5) 

(n2 + 2) 2 

f e(v] 

onde, n = índice de refração 

v = energia de transição em número de onda 

e = coeficiente de absorptividade molar, e a integral 

Je(v)dv = A 

A = área sob a curva de absorção 

e = absorptividade molar, (A) deve ser representada co 

mo o produto da absorptividade pela espessura e concentração 

da substância, logo: 

A = ebc e = — 
b.c 

então, 
nrea _2 

e(v)dv • (cm" mol l) 
b.c 

onde, b é a espessura da substância ou caminho ótico 

c é a concentração molar da substância. 
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IV.7.3. Espectros de Absorção na Região do Visível do 

Composto de Formula T <* (TFA) 3. 2DMF 

IV.7.3.1. Espectro no Estado Sólido e ã Tempera 

tura Ambiente 

As transições consideradas no estudo do complexo 

de neodlmio são: 

4I - 2P X9/2 Pl/2 

G5/2 

G7/2 

Geralmente as duas últimas transições hipersensi^ 

tivas aparecem compostas, ou seja, não separadas porque elas o 

correm em regiões energéticas muito próximas, causando uma in 

terpenetração dos seus componentes. Entretanto para o nível J= 

7/2, um dos componentes Stark é sempre muito alargado dos outros 

três |9J. 

Estes fatores foram verificados no espectro do 

composto de neodímio apresentado na Figura 4.6. 

O valor 0 para o composto em questão foi calcula 

do a partir da expressão (2). O G (baricentro do composto) foi 



.63. 

• calculado utilizando-se a regra de Simpson; enquanto que para 

o composto Nd:LaF3 o calculo de G foi feito considerando a me 

4 dia da posição dos baricentros das duas transições Gey, e 

2 — 
G-j/2 e n r el aÇ a o ao nível fundamental mais a energia de esta 

bilizaçao no canqpo cristalino (centro de gravidade do nível 

Igy2)» este cálculo dá o valor: 

Sd 3 +:LaP 3 - 17089 cm"1 + 17179 cm'1 + „5 -̂1 = 

2 

= 17329 cm"1. 

12 o qual foi determinado por CASPERS | | e colaboradores. 

0 valor de G calculado para o composto em que£ 

tão foi de 17193 cm , logo o valor de 6 da transição compo£ 
4 4 2 

ta I Q / 2 "*" G5/2' G7/2' Para ° roesmo composto sera dado por: 

6. , 17193 cm"1 

G5/2' G7/2 = = °'992 

17329 cm"1 

Como descrito por CARO e DEROUET | |, para o 
2 ~ 

cálculo da transição do nível pi/2 (Que n a o se desdobra), de 

ve-se determinar 0, a partir do valor de energia mais alta do 

espectro e comparar com o valor 23468 cm , que é o valor pa 

ra o composto Nd:LaF, e que também foi calculado por CASPERS. 
No nosso caso observa-se duas- bandas correspondentes a região 



580 590 k,t 

FIGURA 4.6 - Espectro de absorção do composto de fórmula Nd(TFA)3.2DMF, ã temperatura ambiente. 
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«. 4 2 
da transição Ig/2 "* pi/2* Tomando-se a banda de energia mais 

alta, tem-se: 

- 23277 cm"1 

pl/2= T - - °'992 

23468 —" x 

Sendo assim, B • 0,992. Conforma a teoria, esse valor está 

- 3+ muito próximo da unidade, indicando que a interação Nd - DMF 

ê essencialmente eletrostãtica. 

Para confirmar este resultado, calculou - se o 

grau de covalencia metal-ligante a partir do parâmetro de cova 

lência 6 (exp. 4.3), que nos forneceu a seguinte informação: 

1 - 0,992 
6 = . 100 6 - 0,806 

0,992 

como 6 < 1,5 a contribuição da ligação covalente é muito peque 

na. 
1/2 Também calculou-se o fator úe covalencia (b ' ) 

do composto a partir da fórmula deduzida por HENRIE e CHOPPIN 

| |, dada pela expressão (4.6): 

1/2 , I l f i . I i | l / 2 | |(l-p)| 1 / 2 (4.6) 

onde 0 representa o valor médio das várias transições consdL 

deradas. 
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1/2 
O b é importante porque fornece a grandeza da 

covalencia segundo a mistura dos orbitais do ligante com os or 

bitais 4f do metal. Em geral, quanto maior o valor de b maior 

a covalencia, sendo que este parâmetro assome valores muito bai 

\ xos para o composto em questão (b = 0,063), o que evidencia 

o pequeno caráter covalente da interação Nd -ligante. 

IV.7.3.2. Espectro no Estado Solido ã Temperatura do N-

Liquido 

A Figura 4.7, apresenta o espectro do composto 

a 77K. Comparando os dois espectros (temperatura ambiente e baî  

xa temperatura), as diferenças observadas são: maior número de 

bandas e maior resolução daquelas já existentes à temperatura am 

4 4 2 
biente, correspondente a transição X9/2 ** G5/2' G7/2* ' En-

2 ~ 
tretanto a banda P w 2

 n*° f o i intensificada no espectro ã baî  

xa temperatura, ocorrendo menos intensa neste espectro que naque 

le ã temperatura ambiente. 

A principal importância do espectro a baixa 

temperatura é que ele pode informar sobre a simetria existente 

ao redor do Ion. 

86 
De acordo com WYBOURNE | |, quando se conside 

3+ 
ra o Ion Nd no campo cristalino, verifica-se que ele possui 



FIGURA 4.7 - Espectro de absorção do composto Nd(TFA)3.2DMF & temperatura do nitrogênio 

liquido. 

9\ 
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VT % 
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2 3 H r 
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12 3 4 5 6 7 t 

FIGURA 4.8 - Desdobramento dos níveis J em simetria cúbica e não 

cúbica | |, para o íon neodímio. 



duas possibilidades de desdobramento dos níveis de energia quan 

to ao número de componentes; o campo cristalino ê considerado 

como uma perturbação sobre o sistema do íon livre que desdobra 

os níveis em subníveis. O espectro em questão também pode nos 

levar a conjecturar sobre a simetria do composto, com base no 

número de bandas. A previsão da simetria é feita com base nas 

transições anteriormente estudadas. Sabe-se que o íonNd (f ) 

com número ímpar de elétrons, apresenta valores de J fraciona 

rios e múltiplos de 1/2. Se a simetria do composto for cúbica 

o número de níveis do composto ê calculado com base na teoria 

de grupo: se a simetria é não cúbica o número de níveis é dado 

por 3 + 1/2 | | (Fig. 4.8). Sendo assim, segundo o número de 

bandas do espectro do composto, podemos sugerir que este com 

plexo não possui simetria cúbica. 

TABELA 4.8 - Desdobramentos dos níveis J fracionários. 

Desdobramentos dos níveis 

Cúbica Não Cúbica 

1/2 1 1 

5/2 2 3 

7/2 3 4 

9/2 3 5 

Para um melhor entendimento da Figura 4.4, isto 

ê, das transições possíveis, a Tabela 4.8, oferece o desdobra 

mento dos níveis para as simetrias cúbica e não cúbica, para os 

diferentes valores de J, de maior interesse para as transições 

3+ 
dos compostos de Nd 



.70. 

IV.7.3.2. Espectros em Solução ã Temperatnra Ambiente 

As Figs. 4.9 e 4.10, apresentam os espectros 

em solução do composto de neodlmio, utilizando nitrometano e 

acetonitrila coso solventes. Desde que os espectros em solu 

ção geralmente apresentam-se diferentes dos espectros no esta 

do sólido, obtidos para um mesmo composto, normalmente costu 

ma-se compará-los para se avaliar as mudanças químicas ocorri 

das. No nosso caso também encontramos uma diferença razoável 

entre estes espectros. 

Orna vez que a transição hipersensitiva **/? 
4 2 

"*" G5/2' G7/2 9eral»ente e alterada por mudanças no ambien 

te químico, a força do oscilador (P) quando calculada para e£ 

sas transições pode realmente mostrar se o solvente afeta o am 

biente ao redor do Ln , indicando a existência de diferentes 

espécies em solução. O valor P para o composto, foi calcula 

do a partir da expressão (4.5), usando os solventes nitrometa 

no e acetonitrila, os resultados obtidos, assim como os para 

metros exigidos para o seu cálculo, encontram-se listados na 

Tabela 4.9. 

Observando os espectros das Figs. 4.6 , 4.7 , 

4.9 e 4.10, notamos que as diferenças maiores de um para o ou 

tro estão no contorno das bandas, o que é explicado pela mudan 

ça no ambiente químico ao redor do Nd . Embora essa diferen 
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ça não seja tão acentuada para o nosso caso, como mostrado pe 

Io espectro no estado sólido ã temperatura ambiente e pelo es 

pectro em solução de nltrometano. Os valores calculados para 

—6 -2 —1 
P embora próximos, 17,6 x 10 cm .mol „ *, nltrometano e 

—6 —2 —1 
16,7 x 10 cm .mol .1, para acetonitrila não são iguais e 

isto ê suficiente para justificar que ocorrem interações dife 

rentes com os dois solventes. 

IV. 8. ESPECTROS DE FLUORESCÊNCIA 

IV.8.1. Generalidades 

O espectro de fluorescência de íons lantanídeos 

pode ser relacionado ao espectro de absorção no que concerne 

a configuração eletrônica 4f. Entretanto, nem todas as tran 

sições possíveis resultam em fluorescência, o que eleva nova 

mente a importância do ambiente e conseqüentes efeitos de sî  

metria. Entretanto, a forte fluorescência, sob excitação vio 

leta, que ocorre por boa parte dos lantanídeos é um fenômeno 

bem conhecido. Além disso a análise desse espectro a baixa tem 

peratura oferece grandes possibilidades de se deduzir o sitio 

de simetria ao redor do Ion lantanldeo, o que neste item cons 

tltui o nosso objetivo. 
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TABELA 4.9 - Cálculo da força do oscilador i?). 

Solvente 

Acetonitrila 

Nitrometano 

A (cm2) 

335,574 

360,949 

Parâmetros 

n 

1,3443 

1,3799 

b (cm) 

2,00 

2,00 

* 

c (mol.£) 

0,0362 

0,0361 

P x 10^6 

(cm""2 mol i) 

16,7 

17,6 

Apesar dos vários mecanismos sugeridos para in 

terpretar a fluorescência dos ions lantanídeos aquele que ain 

da nos parece mais razoável, baseado sobretudo na interpretação 
D C 

de vários estudos ê aquele de WHAN e CROSBY | |. 

0 diagrama de níveis de energia sugerido por es 

ses autores mostra claramente o caminho para perda de energia 

de um ligante no estado excitado. Nesse diagrama eles sugerem 

que a excitaçao do ligante (S-*-S ) ê seguida por uma transfe 

rência de energia não radioativa formando um ligante triplete 

(T,, T 2). 0 ligante triplete pode fosforescer (T^ •*• S ) ou per 

der energia por uma transferência não radioativa para o Ion Ian 

tanldeo. Quando o último processo ocorre, o ion lantanideo ex 

citado pode perder sua energia por um processo radioativo, ou 

fluorescente, ou por uma série de processos não radioativos . 

WHAN e CROSBY ainda classificaram os íons com 

plexos dos lantanídeos dentro de três categorias: 



r-, 
6C0 A.nm 

FIGURA 4.9 - Espectro de absorção do composto Nd(TFA),.2DMF em solução de hitrometano, à 

temperatura ambiente. 



570 seo 990 A.iwn 

FIGURA 4.10 - Espectro de absorção do composto Nd(TFA)3.2DMF, em solução de acetonitrila/ 

a temperatura ambiente. 
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— — «. 3+ 3+ 
1 - aqueles que nao dao fluorescência: La e Lu onde as 

transições internas 4f nao são possíveis devido a confl 

- o 14 guraçao 4f e 4f , respectivamente, desses íons; 

3+ 7 «• 

Gd (- ), onde a camada de menor energia esta num nível 

mais elevado que o estado triplete do ligante e a tran£ 

ferência de energia do íon não pode acontecer; 

2 - aqueles que dão forte fluorescência: Sm , Eu , Tb e 

3+ 
Dy , porque a cada momento um nível de energia excitado, 

coloca-se abaixo do estado triplete do ligante; 

3 - aqueles íons que dão fraca fluorescência: Pr , Nd ,Ho , 

Er , Tm e Yb , como conseqüência de pequenas diferen

ças de energia entre termos que aumentam a probabilidade 

de dissipação de energia através de transições não radio 

ativas. 

A fluorescência dos íons lantanídeos trivalen 

tes resulta de transições internas 4f de caráter predominan 

te de dipolo elétrico, embora radiações de dipolo magnético 

sejam freqüentemente responsáveis pelas intensidades das lî  

nhas. 

As regras de seleção que governam estas transi^ 

ções podem ser descritas por ÒJ; para transições de dipolo 

elétrico AJ < 6, embora para um numero par de elétrons, tran 

sições de estado com J par .a J ímpar sejam geralmente fracas; 

e transições de dipolo magnético ocorrem com ÒJ - 0,+ 1, exce 
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toJ = 0-*J = 0 | I . Estas regras nem sempre são completamen 

te obedecidas. 

O Ion európio é muito usado nos estudos de fluo 

rescência; a preferência desse Ion, em relação aos outros, de 

ve-se ao fato de que além de exibir forte fluorescência, suas 

transições ocorrem entre os valores de J mais baixos do esta 

do excitado ( DQ .) aos valores mais baixos de J do multiple 

te fundamental F (J = 0, 1, 2, 3) e é muito sensível a mudan 

ças no sitio de simetria do metal. 

As transições permitidas, citadas acima, sãoco 

mumente encontradas em sítios que não possuem centro de sime 

5 7 -
tria para as transições D •*• F_, (J = 0-4) de Eu(III) e sao 
previstas pela teoria de grupo. Estas transições foram tabe 

21 — 

ladas por PORSBERG | |. As transições de J = 0 •• J = 1, possuem 

na maioria dos casos um caráter predominante de dipolo magne 

tico, além disso, estas transições são geralmente bem menos in 

tensas do que as transições permitidas por dipolo elétrico . 

IV.8.2. Espectros de Fluorescência do Composto de For-

-—••-•- mula Eu(TFA)3.2DMF 

Nesse item, baseado no espectro de fluorescên 

cia do composto Eu(TFA)~.2DMF, no estado solido, ã temperatu 

ra do nitrogênio liquido, vamos tentar sugerir a simetria mais 
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provável ao redor do íon metálico. 

O espectro do composto, no-estado sólidoea tem 

peratura ambiente, assim como ã temperatura do nitrogênio líqui 

do é apresentado na Figura 4.11. Nele nós conseguimos atribuir 

as transições esperadas para o íon Eu(III) menos aquela descri 

5 7 ta como D •*• F , embora apareça um pico muito fraco na re 
- - 5 7 

giao de - 580 nm. Como era esperado, a transição D -»• F3 apre 
5 7 senta-se mais fraca que a transição D •• F. . 

Analisando o espectro da Fig. 4,11, nõs podemos 

construir a seguinte correspondência entre transições e número 

de bandas observad*.? para cada uma delas: 

5 7 D •*• F ausente - 580 nm o o 

7 
F, 2 e 1 ombro - 590 nm 

7F, 3 - 610 nm 

Segundo CARO e PORCHER | | quando as intensida 
5 7 des das bandas correspondentes as transições D •*• F, , sao 

5 
maiores que as intensidades das bandas correspondentes a D ^ 

F., esta é uma evidência da ausência do centro de simetria . 

No nosso caso este fato está perfeitamente claro, sendo assim, 
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FIGURA 4.11 - Espectro de emissão do composto Eu(TFA)3.2DMF, no 

estado sólido, a) ã temperatura do nitrogênio li, 

quido e b) ã temperatura ambiente. 



nõs podemos concluir que o composto Eu(TFA)3.2DMF, não possui 

centro de inversão. Outra observação importante feita por CARO 

e PORCHER está relacioanda a transição D •*• F ; esses pes 

quisadores observaram que quando a referida transição está pre 

sente nos espectros de Eu (III), a simetria ao redor deste Ion 

deve ser C e C_ . Este aspecto também é considerado nos n nv r 

estudos de FORSBERG | | , cuja tabela, a qual já nos referimos, 

transcrevemos em parte', abaixo (Tabela 4.10), considerando a_ 

penas aquelas simetrias que poderiam ser atribuidas ao compos 

to em estudo. 

TABELA 4.10 - Desdobramentos dos níveis F_ e atividades das 
j 

5 7 transições D •* F-. 

J = 0 J = 1 J = 2 J = 3 J = 4 
Simetria 

r° ED MD r ED MD f ED MD f ED MD r ED MD 

D3h A,l - - A« 2- • A ^ - - A'2 - • A'x - -

E - + A ' 2 - + B* + - 2E + -

E + - A"x - - A"x - -

E" - + A"2 + - A"2 + -

E" - + E" - + 

D2d Al * " A2 ' + Al ' ~ A2 " + 2A1 " -

I + + B l - - Bx - - A2 - + 

B2 + - B2 • - B l - -

B2 + + 2E + + B2 + -

2E • • 
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A,nm 

FIGURA 4.12 - Espectro de emissão do composto Eu(TFA)3.2DMF em 

solução de nitrometano, ã temperatura ambiente. 
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FIGURA 4.13 - Espectro de emissão do composto Eu(TFA),.2DMF em 

solução de acetonitrila, à temperatura ambiente. 



Analisando estas duas simetrias concomitante 

mente com o espectro da Fig. 4.11, nós sugerimos que, de a 

cordo com as espécies ativas e também pelas transições per 

mitidas, a simetria mais provável para o composto é D_,. 

Fizemos também atribuições para as bandas cor 

5 7 5 7 
respondentes as transições D •*• F- e D -*• F., mas esi 

sas bandas se mostram pouco intensas e assim não foram con 

sideradas. 

Os espectros de emissão em solução de nitro 

metano e acetonitrila são apresentados nas Figuras 4.12 e 

4.13. Comparando estes espectros aquele obtido ã temperatu 

ra do nitrogênio líquido, notamos algumas alterações prova 

veIntente causadas pela interação do solvente e que esta al̂  

teração ê maior quando o solvente usado é acetonitrila, tal 

como aconteceu com o composto de neodimio. 
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V. RESUMO E ABSTRACT 

V.l. RESUMO 

Foram preparados os compostos de adição entre 

os trifluoroacetatos de lantanídeos e a N,N-dimetilformam!da, 

os quais podem ser representados pela fórmula geral Ln (CF-COO)-. 

2DMF. 

Tais compostos possuem aspecto cristalino, são 

inodoros e apresentam razoável caráter higroscópico; são solú 

veis em nitrometano, acetonitrila, etanol, metanol e água, e 

insolúveis em benzeno e clorofõrmio. Os intervalos de fusão 

variam entre 240° e 72°C. 

Os métodos químicos e físico-químicos usados 

para caracterizá-los foram: a) análise elementar do lantanídeo 

através de determinação complexométrica com EDTA, e processos 

microanaliticos de carbono, hidrogênio e nitrogênio; b) medî  

das de condutancia eletrolítlca em nitrometano e acetonitrila; 

c) diagramas de raios-X (método do pó); d) espectros na região 

do infravermelho e) espectros eletrônicos de emissão do com 

posto de európio, â temperatura do nitrogênio líquido (77K) e 

ambiente (300K); f) espectros de absorção na região do visí 

vel do composto contendo o elemento neodímio, nos estados só 



lido e solução e às temperaturas do nitrogênio liquido e ambî  

ente. 

Os resultados da análise elementar confirmam a 

estequiometria 1:2 para os compostos, enquanto os dados de con 

dutância mostram que eles apresentam comportamento de não ele 

trõlitos nos solventes nitrometano e acetonitrila. 

A análise dos diagramas de raios-X permitiu das 

sificar os compostos em três diferentes séries isomorfas, cor 

respondendo a: (a) La-Eu; (b) Gd e Tb ; (c) Dy-Lu, Y. 

Os espectros na região do infravermelho , roo£ 

tram que há um ligeiro deslocamento de cerca de 10 cm" da ban 

da vCO para freqüências mais baixas, em relação ao ligante lî  

vre. Isso porque a interação do Ln com a amida enfraquece a 

ligação C = 0 e reforça a ligação C-N do ligante. Também foi 

possível concluir, através dos espectros IV, que os anions 

(CF,C02)~ estão coordenados e que o ligante (DMF) se coorde 

na através do oxigênio carbonílico. 

A análise do espectro de fluorescência do com 

posto de eurõpio, ã temperatura do nitrogênio líquido, mostrou 

que a simetria provável do composto é D2d'
 u m a v e z q u e a t r aH 

5 7 
siçao D •* F. apresentou dois picos com um ombro, sendo es 

te atribuído ao desdobramento da espécie E, e a transição D 

•*• F, apresentou três bandas, uma delas duplamente degenera 

da; foi constatado ainda, um pico muito fraco em - 580 nm, cor 

- 5 7 
respondendo a transição D •* F , o qual foi atribuído a uma 



pequena distorção no poliedro fundamental. 

Os espectros de absorção na região do visível 

do composto Nd(TFA)..2DMF, obtidos em soluções de acetonitri^ 

la e nitrometano e no estado sólido, apresentam diferenças de 

um para o outro. Para os espectros em solução foram calcula 

dos as forças dos osciladores que nos indicam a ocorrência de 

interações diferentes com os dois solventes. Também foram cajL 

culados os parâmetros nefelauxêtico, 0, e de Sinha,6, e o fa 

- 1/2 -
tor de covalência, b ' , indicando que a natureza da ligação 

3+ 
Nd - ligante ê essencialmente eletrostãtica. 
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V.2. ABSTRACT 

Adducts of lanthanides trifluoroacetates and 

N,N-dimethylformamide, with general formula Ln(CF3COO)3.2DMF , 

were prepared. They are cristalline, odourless, slightly hygros 

copic; soluble in nitronethane, acetonitrile, ethanol, metha

nol, water and practically insoluble in benzene and chloroform. 

The compounds were characterized by microana

lysis of lanthanide, carbon, hydrogen and nitrogen; electro

lytic conductance measurements in nitromethane and acetonitrt 

le; X-ray powder patterns, infrared spectra, emission and 

absorption spectra at room temperature and at 77K. 

Conductance measurements indicate a behaviour 

of non-electrolytes. 

X-ray patterns show three types of isomorphous 

adducts: (a) La-Bu ; (b) Gd and Tb , and' (c) Dy-Lu, Y . 

IR spectra show a small shift (~ 10 cm" ) of 

vCO to lower frequencies indicating coordination through the 

oxygen. Evidences of coordination of the anion were also ob

tained. 

The number and position of the bands in the 

emission spectrum of the europium compound at 77X are consistent 

with D~. symmetry. The existence of a very weak band, attri 

5 7 
buted to D * F transition, is interpreted in terms of a 
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distortion of the fundamental polyedron. 

The neodymiun absorption spectra in the solid 

state and in nitromethane and acetonitrile show small dife

rences. The oscillator strengths show different degrees of 

interactions with those solvents. 

The parameters determined: nephelauxetic, co 

valence factor and Sinha's, indicate the electrostatic nature 

of the bonds between the central ion and ligands. 
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