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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1. INTRODUÇÃO

Um número bastante grande de publicações vem sendo

dedicado aos compostos de adição de sais inorgânicos das ter

ras raras a ligántes contendo oxigênio como átomo doador, es

pecialmente com ligántes aniônicos como os carboxilatos e 6 -

dicetonatos. A partir de 1960 e mais intensamente após 1970,

um interesse grande tem surgido em se isolar espécies comple

xas de elementos lantanídeos* com ligántes neutros.

Koppikar |58| e Giesbrecht |33| em revisões biblio-

gráficas realizadas recentemente apresentam de forma ampla

os .compostos sintetizados, suas propriedades e estudos espec

troscópicos. Pode-se notar também que são poucos os trabalhos

contendo ânions derivados de ácidos orgânicos.

*Apendice 1



Verifica-se também que os ligantes que contêm o

grupo CO constituem o grupo maior de compostos de adição com

os lantanídeos. Isto se deve ao fato de que hâ um grande nú-

mero de ligantes deste tipo e da grande afinidade dos lantaní^

deos pelo oxigênio.

0 estudo dos compostos de adição envolvendo as ter

ras raras com diamidas aciclicas iniciaram-se em 1969 com

Vicentini e Perrier |110| empregando como ligante a NJNJN'^N1-

tetrametilmalonamida (TMMA). A partir de então uma série de

trabalhos foram desenvolvidos com a TMMA e sais de lantaní-

deos contendo ânions inorgânicos como: percloratos e nitra-

tos |100, 10l| , cloretos e isotiocianatos |lll|, hexaflúoro

fosfatos 1102| e iodetos 11031 .

Com o intuito de dar continuidade a estes estudos

e ao se verificar a inexistência de trabalhos com ânions de-

rivados de ácidos orgânicos fortes, foram preparados compos-

tos de adição entre os sais de trifluorometanossulfonatos de

lantanídeos com á TMMA.

0 ânion trifluorometanossulfonato reúne duas ca-

racterísticas muito importantes: ser um oxidante fraco e ter

baixa capacidade coordenadora, que lhe confere uma perspecti_

va muito interessante no estudo da química de coordenação das

terras raras.



1 . 2 OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo Geral

Contribuir para o conhecimento da química de coorde

nação das terras raras.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Sintetizar os compostos de adição obtidos pela

reação entre os trifluorometanossulfonatos de lantanídeos e

ítrio com a N,N,N' ,N'-tetrametilmalonamida (TMMA) .

- Caracterizar os compostos de adição obtidos por

meio de:

• titulação complexométrica do Ion lantanideo

com EDTA;

• análises elementares de carbono, nitrogênio e

hidrogênio;

• espectros na região do infravermelho;

• medidas de condutância eletrolitica;

• difratogramas de raios-X pelo método do pó;

• espectros eletrônicos de absorção na região

do visível

• espectros eletrônicos de emissão.



- Obter informações relacionadas a:

" tipo de ligação;

• simetria ao redor do Ion lantanÜdeo

• número de coordenação /

• variação da estrutura na série lantanídica

- Fazer comparações entre o comportamento de tais

complexos com aqueles contendo ânions inorgânicos.



2. CONSIDERAÇÕES GERAIS A RESPEITO DOS LANTANÍDBOS

2.1. INTRODUÇÃO

Os lantanídeos, também denominados de terras raras de

vido â sua ocorrência em õxidos (oxido =terra, em nomenclatu-

ra antiga),são os elementos encontrados no grupo IIIB e sex-

to período do sistema periódico. Este conjunto de elementos

que se inicia pelo lantânio e que é seguido por maisquatorze,,

forma uma série longa de elementos quimicamente semelhantes.

Os seus Ions apresentam em geral número de oxidação (3+) e

configuração eletrônica completa do xenônio, adicionando su-

cessivamente de um a quatorze elétrons ao subnlvel 4f. São

fortemente positivos e apresentam em relação a outros ions

um raio iônico relativamente grande.

Embora o Itrio não pertença â série lantanídica, tem

propriedades químicas semelhantes ao lantânio. 0 ion apresen-

ta número de oxidação (3+) e configuração eletrônica completa



do criptônio. 0 raio iônico do Ion Y é intermediário entre

os do Ho e Er e sua coordenação é normalmente idêntica ã

destes Ions, e portanto será incluído neste estudo.

Ao se percorrer a série lantanídica encontramos o

promicio que ê radioativo, este se apresenta em pequenas quan

tidades, e foi somente an 1962 que o primeiro grama deste ele

mento - promêcio 147 - foi obtido por separação de produtos

de fissão. Ambas as propriedades espectrais e químicas o co-

locam entre o neodímio e o samário na série lantanídica.

Pode-se dividir a série lantanídica em dois conjun-

tos de elementos. O primeiro constituído de lantânio ao gado

Hnio denominado de terras cêricas e o segundo do térbio ao

lutêcio e mais o ítrio, designado de terras ítricas.

2.2. OCORRÊNCIA E SEPARAÇÃO DAS TERRAS RARAS

Dos muitos minerais conhecidos somente um número li-

mitado tem concentrações elevadas de terras raras que os tor

nam economicamente viáveis. Dentre os minerais que apresentam

interesse comercial hoje se encontram: a monazita, que ê ba-

sicamente um ortofosfato de lantanideos contendo sobretudo

terras céricas; a bastnazita , que é um fluorocarbonato de lan

tanideos constituído essencialmente de terras céricas e a xe

notina,que ê um ortofosfiito de lantanídeos contendo,em maior

porcentagem, terras ítricas. Os três minerais são encontrados

no Brasil, sendo o mais comum e a fonte principal entre nós

a monazita.



O que se verifica ao estudar a composição destes nú

nerais é que nunca se encontra apenas um dos lantanldeos,mas

sim todos, incluindo o Itrio e excluindo o promêcio. Este fa

to se deve à semelhança dos raios iônicos, do estado de oxi-

dação e de outras propriedades.

Os lantanideos não são elementos raros 4 as abundân

cias são relativamente elevadas. 0 que existe em menor quan-

tidade é o túlio, que em termos porcentuais ê tão comum quan

to o bismuto, arsênio, cãdmio ou mercúrio. O que os torna ra

ros é a dificuldade de serem obtidos puros devido ao fato de

terem propriedades semelhantes.

A partir dos minerais encontrados, uma série de pro

cedimentos devem ser realizados para se poder obter os elemen

tos individuais. 0 primeiro passo do processo consiste em uma

concentração física do mineral realizando moagem e classifi-

cação granulométrica, separação do componente principal das

impurezas e os componentes secundários são separados por pro

cessos gravimétricos, eletrostaticos e magnéticos. A segunda

etapa do processo consiste na abertura do minério por ataque

químico que proporciona a separação dos componentes princi

pais. A terceira, consiste na separação individual das terras

raras a qual é um problema complicado da química clássica de

vido às propriedades semelhantes destes Ions. Estas separa

ções podem ser realizadas utilizando um ou uma combinação dos

seguintes processos: oxidação ou redução seletiva, cristaliza*

ção e precipitação fracionada, troca iônica e extraçãoporsol-

ventes. Dentre os processos citados o mais vantajoso é o de

troca iônica pois possibilita a separação individual das ter

ras raras em elevado grau de pureza.
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2.3. CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA

As configu^ ões eletrônicas dos elementos lantanl-

deos e do ítrio assim como os termos espectroscôpicos do es-

tado fundamental uos átomos neutros e dos cations trivalentes

são apresentados na Tabela 2.1.

Observamos ao percorrer esta tabela uma irregulari-

dade no preenchimento dos orbitais 4f nos átomos neutros, a

qual não é verificada para os cations trivalentes.

Os elétrons 4f como são efetivamente protegidos pe-

los elétrons mais externos 5s e 5p têm uma participação mui-

to pequena no comportamento químico destes elementos e na for

mação de ligações.

2.4. ESTADOS DE OXIDAÇÃO

A soma dos três primeiros potenciais de ionização

apresentam valores relativamente baixos, de tal modo que es-

tes elementos são altamente eletropositivos e seus compostos

têm uma natureza essencialmente iônica.

0 estado de oxidação (3+) é característico de todos

os lantanldeos, tanto no estado sólido quanto em solução aquo

sa, ou em outros solventes. Alguns lantanldeos apresentam es

tados (2-0 e (4+) mas estes são sempre menos estáveis do que

o estado (3+).



Tabela 2.1 - Configuração eletrônica e termos espectroscópicos do estado fundamental

Ln
*

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Y

Lantânio

Cério

Praseodlmio

Neodimio

Promécio

Samârio

Euròpio

Gadolinio

Têrbio

Disprõsio

Hôlmio

Erbio

Túlio

Itêrbio

Lutécio

Itrio

NOMERO

ATÔMICO

57

58

59

•60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

39

CONFIGURAÇÃO

Ln

IXelSdW

|Xe|4f15d16s2

|Xe|4f36s2

|Xe[4f46s2

|Xe|4f56s2

|Xe|4f6s2

|Xe|4f76s2

|Xe|4f75d16s2

|Xe|4f96s2

|Xe|4f106s2

|Xe|4f1:L682

lXe|4f126s2

|Xe|4f136s2

|Xe|4f146s2

|Xe|4f145d16s2

|Kr|4dX5i2

ELETRÔNICA

(2°3/2)

I ^J . 1

( 4 l9/2 )
* f mm

(7F0)

(9D2)

(6lí15/2)
*>«V mm

(4I15/2)

(3H6)

(2r7/2>

(lso>
(2D3/2)

( 2 D 3 / 2 »

(termo espectroscopico)

Ln3+

|Xe|4f°

IXeMf1

|Xe|4f2

[Xe|4f3

|Xel4f4

|Xe 4f5

|Xe 4f6

|Xe 4f7

|Xe!4f8

|Xe,4f9

|Xe:tf10

|Xe!4fU

|Xe|4f12

X |Xe|4f13

|Xe 4f 1 4

|Kr|4f°

i\)

(2F5/2)

(3H4)

( 4 l9/2 )

(6H5/2)

(?F0)

(8s7/2)

(\s/2)

(5I8)

s\5/2)

(3H6)

(2F7/2)

( l so )
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Dos elementos que apresentam o estado (4+) apenas o

cério ê o mais importante em solução aquosa, pois forma sais

como o sulfato cérico, usado como agente oxidante em volunte-

tria.

Todos lantanídeos podem ser encontrados no estado
/

(2+), em matrizes de cloreto de metais alcalinos-terrpsos no

estado solido, mas em solução, apenas o eurõpio ê estável.

Pode-se considerar de uma maneira bastante simples

que a estabilidade observada para o estado (3+) seja decor-

rente de um balanço entre a energia de ionização e a energia

de hidratação dos ions. Há outros fatores termodinâmicos e

cinéticos que são importantes e que auxiliam na compreensão

da estabilidade dos estados de oxidação.

A Tabela 2.2 apresenta os estados de oxidaçao en-

contrados para a série lantanidica.

2.5. TAMANHO DOS LANTANlDEOS

Como resultado da blindagem imperfeita de um elétron

4f por outro elétron 4f o aumento do número atômico faz com

que aumente a carga nuclear efetiva, a qual conduz a uma re-

dução no tamanho dos lantanídeos. Esta diminuição no tama-

nho com o aumento do número atômico, que é verificado

para estes elementos, é denominada de contração lantanidica.

Pela análise da Tabela 2.2 verifica-se que esta cor

tração é mais-acentuada para os ions trivalentes do que para



Tabela 2.2 - Algumas propriedades dos elementos lantar.Idieos

Ln

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

NUMERO DE
QXIDACÃD
*

+ 3

+3,+4

+3,+4

+3

+ 3

- • •2 ,+ 3

+2,+3

+3

+3,+4

+3

+3

+3

+3

+2,+3

4 3

R A I O
ATÔMICO

A)
1,88

1,82

1,83

1,82

1,81

1,80

2,04

1,80

1,78 '

1,77

1,77

1,76

1.75

1,94

1,73

RAIO IÕNICO
Ln3+ (X)

1,06

l,03(0,92)b

l,01(0,90)b

0,99

0,98

(l,ll)*0,96

(1,09)* 0,95

0,94

0,92(0,84)b

0,91

0,89

0,88

0,87

(0 ,93)* 0,86

0,85

NCIJSK.) IM
cl£TRONS4£

EM Ln3*

0

\

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COR

incolor

incolor

verde

lilá»

rosa

amarelo

incolor

incolor

rosa claro

amarelo

amarelo pálido

rosa

verde pálido

incolor-

incolor

SOMA DAS TRÊS
PRIMEIRAS ENERGIAS
DE I O N I Z A Ç A O ( K J / T T D 1 )

3493

3512

3623

3705

—

3898

4033

3744

3792

3898

3937

3908

4038

4197

3898

a. raio iônico do Ion Ln
b. raio iônico do Ion Ln

2+

4+
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os átomos neutros. Este mesmo efeito é verificado tambrôi pa_

ra cada série de transição d .mas é sempre meno? oronuneisdo

do que para os lantanldeos.

Sc for considerado apenas c estado (}<•) verifica-

se que esta contração é suficiente para causar diferenças em

grau em algumas propriedades que ependem do \.*manho do? íons.

Assim se verifica,como decorrênc.a de contração de tamanho :

una diminuição do número de coo denação, decrí ?,cimo na basi-

cidaáe, decréscimo no caráter lõnico de comporcos binaries so

lidos e um decréscimo na facilidade de oxidação ao longo da

série.

Esta contração é tão acentuada que o tamanho do

Y est-J situado entre o tamanho do Ho e Er , e que os ions

lantanldeos trivalentes mais pesados são tão pequenos quanto

o íon Y3+.

2.6. PROPRIEDADES MAGNÉTICAS

Dentro da série lantanídica verifica-se que os ions

La e Lu com configuração 4f e 4f respectivamente, são

diamagnéticos assim como o ion Y , ao passo que os demais

lantanldeos como possuem elétrons desemparclhados nos orbi-

tais f são todos paramagneticos.

Há uma diferença bastants acentuada entre as pro

priedades dos ions da primeira série de transição d e os lan

tanídeos e portanto não se pode formular o momento magnético

para as terras raras considerando apenas o spin como é feito
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para os elementos da primeira série de transição d. Devidc à

blindagem dos elétrons 4f pelos níveis mais externos 5s e 5pt

aqueles se encontram bem protegidos de campos externos,o que

é suficiente para permitir uma contribuição orbital signifi-

cativa. Portanto, para os lantanideos, na formulação do mo-

mento magnético, deve-se considerar além do spin a contribui,

ção orbital. Esta diferença entre estes elementos justifica

o fato de que o Ion Gd com configuração 4f sendo o Ion

dentro da série que apresenta o maior número de elétrons de-

semparelhados deveria apresentar o maior momento magnético ,

mas o que se verifica é que os Ions D]

apresentam o maior mor.:ento magnético.

mas o que se verifica é que os Ions Dy e Ho são os que

2.7. ESPECTROS ELETRÔNICOS

2,7.1. De Absorção

Enquanto que nos Ions de transição os orbitais d apre

sentam uma interação intensa com os ligantes, os lantanideos

com orbitais f apresentam fraca interação com os ligantes a

qual minimiza a estabilidade por efeitos do campo ligante.

Mesmo assim tem-se levado em conta as contribuições covalen-

tes na formação das ligações dos Ions lantanideos para se po

der explicar certos efeitos que surgem nos complicados espec

tros resultantes das transições eletrônicas f-»f.

' Dentre os lantanideos veritlca-se que os Ions La ,

3+ 3+
.-.Lu e Y nao apresentam bandas de absorção na faixa de 200
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a 1000 nm, enquanto que os ions Ce , Eu , Gd e Tb ab-

sorvem na região do ultravioleta. Na região do visível é cons

tatada bandas de absorção para os Ions Pr , Nd , Er , Ho ,

Sn , Dy e Tm e na região do infravermelho próximo, para

O Yb3+.

£ sabido que transições de mesma paridade são proibi^

das para o Ion isolado (regra de Laporte)»já para o Ion eic um

ambiente químico a proibição ê parcialmente removida. Como

para os lantanídeos a participação dos orbitais 4? nestas in-

terações é muito pequena, devido â proteção pelos orbitas 5s

5p , ocorre o surgimento de bandas fracas e estreitas.

Para os íons lantanídeos a influência do campo cris-

talino do ligante ê muito pequena, mas,suficiente para provo-

car a quebra de degenerescencia dos níveis J e provocar o apa

recimento de bandas, A extensão pela qual esta degenerescencia

ê removida depende tanto da força quanto da simetria do campo

e da simetria das espécies formadas.

informações importantes podem ser obtidas a respeito

da interação íon-ligante ao se estudar as bandas hipersensiti_

vas as quais são bandas especiais, pois são sensíveis ao meio

em que o lantanldeo se encontra, às mudanças de temperatura e

concentração; e para as terras raras estas bandas hipersensi-

tivas são as mais intensas. Dentre a série, apresentam transi^

ções hipersensitivas na região do visível os íons: Vã , Ho

3+ 4 7
e Er sendo as mais estudadas as transições I9/2 ~* Gs/2 e

4 2 d o I o n Nd3*'



Pelo estudo dos espectros em solução obtém-se infor

mações a respeito da força do oscilador uma vez que a deter-

minação da absortividade molar (c) é difícil devido ã comple

xidade do espectro e de seus baixos valores.

2.7.2. De Emissão

Ao se percorrer a série lantanldica verifica-se que

alguns cations tripositivos ao serem excitados por radiação

ultravioleta apresentam forte fluorescência. Os que apresen-

tam fluorescência mais intensa são: Sm , Eu , Tb e Dy ,

3+ 3+especialmente Eu e Tb

A força da fluorescência está ligada â remoção da

degenerescencia do Ion e portanto depende do ambiente ao re-

dor do cation ou seja da força do campo ligante e da sime-

tria.

O estudo dos espectros de fluorescência sobretudo de

compostos no estado sólido dá informações a respeito da sime

tria (microssinetria) ao redor do Ion lantanídeo, número de

coordenação e a possibilidade de indicar a geometria mais pro

vável.

Dentre os Ions que apresentam esta propriedade, o

mais estudado é o Eu devido aos baixos valores de J das li-

nhas de emissão mais fortes ( DA -* F_, J*= 0, 1, 2). As
u J

transições a partir do estado Dn são úteis para a interpre-

tação da simetria porque apresentam J = 0 o qual não pode ser

desdobrado pelo campo ligante. Devido a estes fatos o Eu é

uma excelente sonda estrutural.
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2.8. QUÍMICA DE COORDENAÇÃO

Os lantanidcos se comportam como ácidos de Lewis e

são classificados como duros |82| , ligando-se preferencia^

mente a ligantes bastante eletronegativos como fluoretos, ou

/com ligantes que contenham oxigênio como átomo doador. A for

inação de complexos com ligantes bidentados na presença de

água é bem sucedida desde que o ligante possa formar quelatos

através do oxigênio, como os 6 dicetonatos, EDTA e ânions car

boxilatos (RCO_). Em presença de água, complexos que conte-

nham ligantes com N, S e halogênios (exceto flúor) como áto-

mo doador, não são estáveis e não podem ser sintetizados em

meio aquoso uma vez que a água compete com o ligante e ela é

um ligante mais forte.

A estabilização por campo cristalino ê pequena e

comparável a efeitos térmicos e,como os lantanideos são re-

lativamente grandes, há uma predominância do caráter eletros

3+
tático nas interações Ln -ligante com pouca contribuição co

valente. Ocorre portanto uma pequena participação dos orbi

tais 4f na formação das ligações.

Verifica-se que os arranjos típicos espaciais dos

ions lantanideos são bastante diferentes dos apresentados pe

los Ions dos metais de transição d. Esta diferença é devi-

do â desigualdade apresentada entre estas duas séries de ele

mentos no que diz respeito ao tamanho dos ions. Como os ions

lantanldeos têm um tamanho maior, isto implica num aumento

no número de coordenação. Os metais de transição d apresen-

tam com dificuldade número de coordenação igual a seis devi-

do â forte repulsão dos ligantes na esfera de coordenação.
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Os ions lantanídeos normalmente apresentam número de

coordenação variando de seis a nove ocorrendo exemplos com

número de coordenação 10 e 12. Verifica-se esta alta coorde-

nação (10 e 12) com ligantes pequenos como nitratos que po-

dem atuar como bi e tridentado. O número de coordenação mais

comum para os complexos envolvendo as terras raras/é oito com

um arranjo dodecaedral ou de antiprisma quadrado. Os fatores

determiantes na escolha do número de coordenação e do arranjo

dependem basicamente do tamanho do Ion lantanideo assim como

do volume do ligante e da sua distribuição ao redor do Ion

central.

2.9. ATIVIDADE BIOLÓGICA

A respeito da atividade biológica das terras raras e

de seus compostos,pouco se conhece, mas geralmente eles apre-

sentam baixa toxicidade e não são conhecidos efeitos acumula-

ti vos .

Quantidades grandes de terras raras em animais origi_

nam hiperglicemia, queda de pressão, degeneração do baço,cre£

cimento do fígado, desenvolvimento de grânulos e redução da

pressão sangüínea. A exposição a vapores ou inalação provocam

irritação dos olhos, irritabilidade e sarna na pele.

Os ions lantanideos atuam como anticoagulantes quan

do administrados na forma de complexos como sulfoisonicotinato.

' Eles se concentram sobretudo no figado e no esqueleto e sua

eliminação ê pequena. Quanto ao promécio sua periculosidade é

devido â radioatividade de seu nuclideo.
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2.10. APLICAÇÃO DAS TERRAS RARAS

A Tabela 2.3 apresenta um resumo dos principais usos

que se faz dos lantanídeos e também relaciona os elementos erç

pregados em cada uma destas aplicações.



Tabela 2.3 - Aplicação das terras raras |119|

UTILIZAÇÃO

Camisas de lampião a gás

pedras de isqueiro

Motores de avião a jato
Cápsulas espaciais

Fabricação de tubos de pressão
Conponentes automobilísticos

Fabricação de chapas
Encanamentos

Arco voltáico

Catalisadores
Crakinq do petróleo

Televisão a cores

Micro-soldação e
conipu t adore s

Cirurgia de retina,
íris

Tolimento de vidros,lentes
para uso na luz solar

Coloração de vidro?

Cerâmicas

Absorção de neutrons

Combate a tumores

TERRAS RARAS ENVOLVIDAS

oxido de tõrio + 1% de oxido cêrico

mischmetal + 3% ferro

mischmetal + magnésio
/
/

ferro + mischmetal (pequenas quantidades)

aço + mischmetal

fluoretos de terras leves '

õxidos de terras raras

CaS/Ce+Eu - cor vermelho e verde
Sr5(PO4)3Cl/Eu

2+ - cor azul

YAG*C) dopado com Nd - origina laser
de > pequeno

(c)YAG dopado com Er - origina laser
de A maior

oxido de cério IV

Ce/Ti - cor amarela
Nd/Se - cor rosa

õxidos de terras raras pesadas^
sulfetos de terras raras

Eu, Dy, Gd+Er

l65oy

(a) Mischmetal: liga obtida pela eletrõlise do cloreto da mistura

de terras raras ("cloreto de cério técnico) fundida

(b) Terras leves: lantânio ao gadolínio

(c) YAG': granada de alumínio e ítrio - Y-jAlj-O^

(d) Terras pesadas: térbio ao lutécio e ítrio



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. COMPOSTOS DE ADIÇÃO ENTRE SAIS DOS ELEMENTOS LANTA-

NlDEOS E A NrNvN',N'-TETRAMETILMALONAMIDA (TMMA)

O primeiro trabalho envolvendo sais de lantanídeos e

a TMMA data de 1969 com estudos realizados por Vicentini e Perrier

I110[. A partir de então uma série de trabalhos são encontra-

dos, nos quais os ânions são derivados de ácidos inorgânicose

desenvolvidos por Vicentini e colaboradores.

Os resumos destes trabalhos encontrados na literátu

ra são apresentados na Tabela 3.1..

A N,N,N',N'-tetrametilmalonamida é uma diamida pro-

veniente de um ácido dicarboxllico (ácido roalônico) e apresen

ta a seguinte fórmula estrutural:
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o v o
\ r C - C - C

N ' N J

Í3C CH3

Pode-se verificar através da formula estrutural que

a TMMA apresenta quatro pontos de coordenação, através dos â

tomos de oxigênio e nitrogênio. 0 que se observa nos traba-

lhos registrados na Tabela 3.1 é que esta amida atua sempre

como bidentada e a coordenação ocorre através dos oxigênios

carbonilicos uma vez que hâ um abaixamento na freqüência re-

lativa ao estiramento vCO quando a coordenação ocorre, ao

passo que a freqüência relativa ao estiramento v CN permane-

ce praticamente inalterada ou então ocorre um pequeno deslo-

camento para regiões de freqüência mais alta, e nem sempre

é possível determinar esta banda. Isto se deve provavelmente

ao fato de que ocorre um impedimento estérico nos átomos de

nitrogênio devido â presença dos grupos metila e pelo fato

também de que os.lantanídeos são ácidos duros segundo a nota

ção de Pearson |82| e portanto preferem se ligar a bases du-

ras. Como o oxigênio é uma base mais dura que o nitrogênio ,

a coordenação ocorre preferencialmente pelos átomos de oxigê

nio carbonilico que também não estão estericamente ijipedidos.

Encontram-se na literatura trabalhos nos quais a

TMMA atua como ligante com íons ü 3 + |14|, U 4 + |03|,Tte4+ |lO5|,

Sc , In +, Ga 11061 e alguns elementos da primeira série

de transição d 1131, Em todos estes compostos a coordenação

ocorre através dos átomos de oxigênio carbonílico e a TMMA

atua como bidentada exceto com TeBr^, UCl^ e cloreto de ura-
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nilo em que ocorre a formação de espécies poliméricas e a

TMMA atua então como monodentada.

A grande tendência que a TMMA tem em atuar como bi-

dentada, quer com terras-raras, quer com outros elementos,de

ve-se â formação de anéis quelatos de seis membros, os quais

são estáveis sobretudo quando o ligante possui ligações du-

plas.

Castellano e Becker |21, 22| determinaram, por di-

fração de raios-X, a estrutura dos compostos Ln(PF,)3.4TMMA

(Ln = Sm, Er) e La(PFg)_.5TMMA e verificaram a quelação da

TMMA em todos os casos, sendo que iu ccaposto de lantânio,

quatro TMMA atuam como bidentados e uma como monodentada.

Pela análise das medidas espectrais na região do in

fravermelho e pelos resultados de condutância contidos na T£

bela 3.1 verifica-se que o número de coordenação aparente pa

ra os íons lantanídeos variam de sete a nove,considerando a

TMMA como bidentada.

A TMMA mostrou um significativo efeito inibidor no

crescimento de tumores quando testado como agente carcinostá

tico contra carcinoma mamario 755 em ratos pretos |3l|.
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Tabela 3.1 - Compostos de adição dos clerentos lantanídeos

nos quais a TMMA atua como ügante*

ÂNION

NO3

•

•

RESUMO

Ln(NO3) .2TMMA (Ln = La-Lu, Y)

Solubilidade: pouco solúveis em nitrometa

no; insolúveis em etanol, clorofõrmio, te

tracloreto de carbono, benzeno, dioxano e

éter ctílico.

Espectro IV: os compostos não apresentam

bandas de água. Deslocamento de vCO para

freqüências menores (AvCO=20-45 cm" ) ,

vCN praticamente inalterado. A coordenação

ocorre pelos oxigênios carbonílicos.O ânion

e s tá coorden ado.

Condutância: não eletrólitos em nitrometano

Difração de raios-X: cinco séries isomorfas:

a) La-Pr, Sm; b) Nd-Dy; c) Ho e Y;

d) Tm e Yb ; e) Er e Lu.

Espectro de emissão: do composto de Eu.

Simetrias prováveis C», C ou C.. Geometria

antiprisma quadrado monoencapuzado.

Número de coordenação: dez, considerando 0

NOZ bidentado.

Espectro no visível 1 do composto de Nd,

sólido ã Tamb. e 77 K. 0 íon Nd ei lá num

sítio não cúbico e a ligação é essencial-

mente eletrostatica.

"3 = 0,9921 b 1 / 2 = 0,063 6=0,80

REFERÊNCIA

Vicentini,G.

,e Perrier, M.

|11O|, (1969)

Vicentini,G.

|1OO, 101|,

1971 e 1972

Serra, O.A.

194| , 1976

Vicentini, G.

Carvalho, L.R.F.
|104| , 1979

(ã) corresponde ao espectro eletrônico de aboorção na região
0

do visível.
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continuação da tabela 3.1,

ÂNION

NO~

CIO^

*

RESUMO

6 —2 —1
P x 10 = 32,5 cm .mol .1 em solução

de nitrometano.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido ã Tarob. e 77 K. Simetria D_d dis

torcida.

Ln(C104)3.4TMMA (Ln = La-Lu, Y)

Solubilidade: solúveis em nitrometano;

insolúveis em etanol, clorofõrmio,tetra

cloreto de carbono, benzene, dioxano e

éter etílico.

Espectro IV: os compostos não apresen-

tam bandas de água. Deslocamento de vco

para freqüências menores (AvOD=19-27cm V

vCN praticamente inalterado. A coordena

ção ocorre pelos oxigênios carbonilicos.

A simetria T, do ânion i mantida,d

Condutância: eletrólitos 1:3 3m nitro-

metano.

Difração de raios-X: três séries de dia

gramas: a) La; b) Ce-Ho; c)Er-Lu, Y.

Espectro de emissão: do composto de Ba.

Simetrias prováveis C. e/ou C_.

Número de coordenação: oito, consideran-

do o ligante bidentado.

REFERENCIA

Vicentini,G.

Perrier, M.

|11O|, 1969

Vicentini,G.

llOO, 1011
1971 e 1072

Serra, O.A.

|94|, 1976



continuação da Tabela 3.1

ANTON RESUMO REFERÊNCIA

CIO, Espectro no visível; do composto de Nd

solido à Tamb. e 77K. O íon Nd3+ está

num sítio não-cúbico.

0,9899

,6

b 1 / 2 = 0,071 6 = 1.02

-2 -1 -
25,6 cm .mol .£ em solução

P xlO
de nitrometano.

Espectro de emissão; do composto de Eu

solido ã Tamb. e 77K. Simetria propôs-

ta D2<J distorcida ou S. com geometria

dodecaedral distorcida.

Vicentini,G. e
Carvalho,L.R.F.
|104|, 1979

Cl LnCl3-2TMMA (Ln = La-Lu, Y, exceto Tm)

Os compostos são higroscõpicos.

Fundem com decomposição em torno de

250 °C.

Solubi1idade; solúveis em metanol; in-

solüveis em etanol, acetona, benzeno,

tetracloreto de carbono, clorofõrmio,

nitrobenzeno e nitrometano.

Espectro IV; bandas de água são obser-

vadas. Desloca .Tento vCO para freqüên-

cias mais baixas, vCN deslocadas para

freqüências mais altas. A coordenação

ocorre pelos oxigênios carbon!licos.

Condutância; eletrõlitos 1:2 em meta-

nol.

Pifração de raios-X; cinco séries iso-

morfas: a) La ; b) Ce ; c) Pr-Er, Y ;

d) Yb ; e) Lu.

Vicentini,G.,

Perrier, M.f

Zinner, L.B.e

Amin, M.I.

, 1974
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continuação da Tabela 3 . 1 .

ÍHIOH

Cl"

NCS*

RESUMO

Espectro de emissão: do composto de Eu.

Simetrias prováveis C-» C ou C..

Número de coordenação: sete

Espectro no visível: do composto de Nd

sólido ã Tamb. e 77K. 0 íon Nd está

num sítio não cúbico e a ligação é es-

sencialmente eletrostatica.

"0 = 0,9854 b 1 / 2 = 0,085 6 = 1,48

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido ã Tamb. e 77K. Simetria propos-

ta C 2 e geometria prisma trigonal mo-

noencapuzado.

Ln(NCS)3-3TMKA (Ln = La-Yb, Y)

Ln(NCS)3.2TMMA (Ln = Lu)

Os compostos são pouco higroscõpicos.

Ponto de fusão.

Solubilidade: solúveis em metanol e

nitrometano; pouco solúveis emetanol,

acetona e nitrobenzeno; insolúveis em

benzeno, clorofórmio e tetracloreto

de carbono.

Espectro IV: deslocamento vCO para

freqüências mais baixas c ocorre um

desdobramento nestas bandas, desloca-

mento vCN para freqüências mais altas.

A coordenação ocorre através dos oxi-

gênios carbonílicos.

REFERÊNCIA

Serra, O.A.

[ 94 |, 1976

/

Vicentini,G.e

Carvalho, L.R.F.

|104|, 19 79

Vicentini,G.

Perrier, M.,

Zinner, L.B. e

Amin, M.I.

|111f, 1974
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continuação da Tabela 3.1

ANION

NCS

PF,

KESUMO

0 anion está coordenado através do nitro

gênio.

Conihitância: eletrõlitos 1:1 em metano}

e nHrometano. o composto de Lu ê não-

elolrôlito om nitrometano.

Difração de raios-X; duas series de dia-

gramas: a) l,a-Yb, Y ; b) Lu.

Esj*ytro no v i s í v e l ; do composto de Nd

no pstado sól ido ã Tamb. e 77K. O IOn

Nd + es tá envolvido nutn s í t i o r.ão cúbico.

ê = 0,9892 b V 2

P x l O 6 = 28, H cm"2,

de nitrometaiio.

0,073 6 = 1,09

1.1 em solução

Esjxictro do_J'missão; do composto de Eu

sólido ã Tamh. e 77K. Simetria D 3 h e

geometria de prisma trigonal biencaou-

zado.

Núnyro de «^ordenação; oito, com três

TMMA bidenta»llls edois íons NCS' coorde

nados.

63
Ln(!'F6)3.4TMMA (Ln «• Ce-Lu, Y)

SoljibiUdadoi solúveis em água, aceto-

nitrila, nitiometano e nitrobenzeno,in

solúveis em im-tanol, tetracloreto de

, ben;-,?no, clorofórmio e éter

REFERÊNCIA

Vicentini ,G.e

Carvalho,L.R.F.

11041, 1979

Vicentini, G.e
Becker,R.W.
| 1 0 2 | , 1978
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continuação da Tabela 3.1

ANION

_

P F6

*

RESUMO

Espectro IV: deslocamento vCO para frequên

cias mais baixas, vCN praticamente inal-

terada. A coordenação ocorre através dos

oxigênios carbonílicos.

A simetria O_ do ânion é mantida.

Espectro Raman: deslocamento vCN para

freqüências mais altas. 0 ânion mantém

a simetria 0. .

Condutância: eletrõlitos 1:3 em nitro-

metano, acetonitrila e nitrobenzeno.

Difração de raios-X: três séries de dia-

gramas: a) La ; b) Ce-Tb; c)Dy-Lu, Y.

DTA e TG

Espectro no visível: dos compostos de Pr,

Nd, Ho e Er em solução de acetonitrila.

De Nd no estado sólido à Tamb. e 77K re-

vela sítio nao-cúbico para o ion Nd

Espectro de emissão: do composto de Eu

à Tamb. e 77K. Simetria proposta D 2, e

geometria dodecaedral.

Número de coordenação: oito, consideran-

a TMMA bidentada.

Espectro no visível: do composto de Nd

F = 0,9925 b 1 / 2 = 0,062 «=0,78

6 —2 —1 -P x10 = 26,8 cm .rool .1 em solução

de nitrometano.

REFERÊNCIA

Vicentini,G. e

Carvalho,L.R.F.

|l04|, 1979
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continuação da Tabela 3.1.

ANION

PF7
6

RESUMO

Difração de raios-X: do composto de Sm re

vela uma estrutura de antiprisma quadrado

com os ligantes quelatos nas faces quadra

das do antiprisma com simetria local D ,.

NC igual a oito.

* composto de Er revela uma estrutura de

antiprisma quadrado tendo duas TMMA nas

faces quadradas e duas TMMA na lateral

entre as faces quadradas coin simetria

D-,. NC igual a oito.

• composto de La revela uma estrutura de

antiprisma quadrado monoencapuzado ten-

do uma TMMA ocupando dois vértices da

face quadrada da base, duas TMMA, os

vértices entre as duas faces quadradas,

uma TMMA os vértices do capuz e uma TMMA

monodentada ocupando um vértice da face

quadrada, com simetria local C- .

NC igual a nove.

Em todos os compostos a simetria 0. do ânion

ê mantida.

LnI3,5TMMA (Ln = La,Ce)

Ln I3.4TMMA (Ln = Pr-Lu, Y)

Os compostos são pouco higroscopicos.

Solubilidade; solúveis em água, nitrome-

tano, acetonitrila e excesso de TMMA ;

menos solúveis em metanol e etanol; pou-

co solúveis em nitrobenzeno e acetona ;
insolúveis em benzeno, tetracloreto de

carbono e clorofôrmio.

REFERÊNCIA

Castellano,E,E.

e Becker, R.W.

,-|21|f 1981

Castellano,E,E.

e Becker, R.W.

|22|, 1981

Vicentini,G. e

Carvalho, L.R.F.

|103|, 1979

*
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continuação da Tabela 3.1.

ÂNION RESUMO REFERÊNCIA

Espectro IV; não tem bandas de água. Deslo

camento do vCO para freqüências mais baixas,

vCN praticamente inalterado. A coordenação

ocorre pelos oxigênios carbonilicos

Condutância; eletrôlitos 1:3 em nitrometa-/

no, acetonitrila e metanol.

Difração de raios-X; quatro séries de dia-

gramas: a) La e Ce ; b) Pr-Dy; c) Ho

d) Er-Lu, Y.

Espectro novisivel: do composto de Nd

solide à Tamb. e 77K. O íon Nd está en-

volvido num sitio não-cúbico. e a ligação

é essencialmente eletrostática.

= 0,9938 b 1 / 2 = 0,056 6 = 0,62

6 —2 —1 —
P x10 = 24,9 cm ,mol .1 em solução
de nitrometano.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido á Tamb. e 77K. Simetria D

geometria dodecaedral.
2d

Número de coordenação: oito, consideran-

do a TMMA bidentada.

Vicentini,G. e

Carvalho, L.R.F.

|1O4|, 1979

* parte dos resultados obtidos nesta tese foram apresentados na

Sixteenth Rare Earth Research Conference, na Florida State Uni-

versity, Tallahassee, realizado entre 18 e 21 de abril de 1983.

Estes foram publicados no Journal of the Less-Common Metals,94:

285-95, 1983 sob o t í tulo: N,N,N',N'-tetramethylraalonamide ad-

ducrts of lanthanide trifluoromethanesulphonates.
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3.2. COMPOSTOS DE ADIÇÃO ENTRE SAIS DOS ELEMENTOS LANTANl

DEOS E A N,N,N',N'-TETRAMETILADIPAMIDA (TMAA) .

No estudo dos compostos de adição formados por diand

das aclclicas excluindo a TMMA , com os elementos lantanídeos..
/

encontram-se apenas trabalhos coma N,N,N',N'-tetrametiladipa

mi da. Um número pequeno de publicações, a respeito destes com-

postos» é encontrado ,e todos os trabalhos realizados com esta

diamida envolvendo as terras raras foram elaborados por Vicen

tini e colaboradores.

A Tabela 3.2 apresenta um resumo dos trabalhos en-

contrados na literatura a respeito dos compostos de adição en

tre a TMAA e os lantanídeos.

A N,N,N',N'-tetrametiladipamida i uma diamida acícli

ca proveniente do ácido adípico e muito semelhante ã TMMA apre-

sentando três unidades metilênicas a mais que esta. A TMMA apre-

senta a seguinte xõrmula estrutural:

Pela observação de sua fórmula estrutural se verifi-

ca a existência de quatro pontos de coordenação, que são atra-

vés dos átomos de oxigênio e nitrogênio. Pela análise da Tabe-

la 3. 2 se observa que a TMAA atua sempre como bidentada e que

a coordenação ocorre sempre pelos oxigênios carbonílicc , Os
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estudos espectrais na região do infravermelho apresentam um

deslocamento da banda relativa ao estiramento vC0 para fre-

qüências mais baixas, enquanto que a freqüência relativa ao

estiramento vCN permanece praticamente inalterada. A prefe

rência pelo oxigênio carbonIlico deve apresentar a mesma jus

tificativa que para a TMMA (item 3.1) devido ã semelhança en

tre estas amidas.

Pela análise da Tabela 3.2 verifica-se que,quando

o ânion não está coordenado |48, 66, 1071 , duas séries de coin

postos são formadas. A primeira contém quatro ligantes (La—

Nd) e a segunda contém três ligantes (Sm-Lu, ¥) com número de

coordenação oito e seis respectivamente. O estudo por difra-

ção de raios-X destes compostos também confirma a existência

destas duas séries. Portanto, quando o ânicn não está coorde

nado, existe um comportamento muito semelhante entre os com-

postos.

Um fato bastante interessante que se observa ac se

trabalhar com a TMAA é que os números de coordenação mais fre

quentes são seis e oito. Quer se tenha ou não o ânion coorde

nado hã uma predominância de compostos com número de coorde*

nação seis e geometria octaedral. Esta coordenação e geome -

tria são pouco comuns aos lantanideos uma vez que o número de

coordenação mais comum é o oito com geometria dodecaedral ou

de antiprisma quadrado.

A TMMA por formar anel quelato menor que a TMAA po-
0

de permitir a acomodação de um número maior de moléculas do

ligante ao redor do ion lantaníáeo. Este fato pode ser obser

vado mais nitidamente quando se compara as estequiometrias dos

compostos de TMMA e TMAA com ânions não coordenantes.



Tabela 3.2. - Compostos de adição dos elementos lantanídeos

nos quais a TMAA atua como ligante

ANION RESUMO REFERÊNCIA

CIO, Ln(ClO4)3.4TMAA (Ln = La-Nd)

Ln(ClO4)3.3TMAA (Ln = Sm-Lu, Y)

Os compostos são pouco higroscôpicos.

Solubilidade; solúveis em metanol» nitro-

metano; pouco solúveis em etanol, cloro-

fôrmio e acetonitriia; insolúveis em ace-

tona, benzeno, tetracloreto de carbono e

éter etílico.

Expectro IV; os compostos não apresentam

bandas de água. Deslocamento de vCO para

freqüências menores (ivCO = 40 cm ), VCN

praticamente inalterado.A coordenação ocor

re pelos oxigênios carbonilicos. A sime-
tria T, do ânion é mantida,

d

Condutância; eletrólitos 1:3 em acetonitri

la e n:trometano.

Pifração de raios-X; duas sér ie s isomor-

fas : a) La-Nd e b) Sm-Lu, Y.

Número de coordenação: o i to para a primei-

ra s é r i e e s e i s para a. segunda s é r i e .

Ligante bidentado.

Vicentini,G.e

Isuyama, R.

I 107 | t 1975

NO- Ln(NO3)3,2TMAA (Ln = La)

Ln2(NO3)6.JTMAA (Ln = Ce-Lu, Y)

Intervalos de fusão: 155-180°C

Vicentini, G.e

Lima, W. N.

} 108 |, 1975



continuação da Tabela 3.2

ANION RESUMO REFERÊNCIA

NO, Solubilidade: solúveis em acetonitrila, ni

trometano, nitrobenzeno e metanol;pouco so

lúveis em clorofôrmio; insolúveis em benze

no, tetracloreto de carbono e éter etílico.

Espectro IV; ocorre um desdobramento da

banda relativa â freqüência vco e um deslo

camento vCO para freqüências menores £vCO=

10-45 cm" ) e o vCN praticamente inaltera-

do. A coordenação ocorre pelos oxigênios

carbonílicos (da amida. O ânion está coor-

denado.

Espectro Raman; Evidências que o íon NO-

está coordenado como ligante bidentado.

Espectro no visível e IV próximo; compos-

tos de Nd, Pr, Sm, Eu, Dy, Ho, Er. As in-

tensidades são diferentes em relação aos

Ions hidratados e as mesmas espécies devem

estar presentes em solução de nitrometano

e acetonitrila.

Condutância; La é não-eletrólito em aceto-

nitrila, nitrometano e nitrobenzeno e ele-

trõlito 1:1 em metanol. Os de Ce-Lu, Y são

eletrólitos 1:1 em acetonitrila, nitrometa

no e nitrobenzeno e eletrólitos 1:2 em meta

nol.

Medidas criosoõpicas : em nitrobenzeno indi-

ca que o La é monomérico e os demais dimé-

ricos.

Pifração de raios-X: quatro séries isomor-

fas: a) La ; b) Ce-Er ; c) Tm-Lu; d) YbeY.

O Yb ocorre em duas formas polimórficas.



continuação da tabe la 3.2

ÂNION RESUMO REFERÊNCIA

PF, L n ( P F g ) 3 . 4 T M A A (Ln = L a - N d )

Ln(PF c ) . , . 3TMAA (Ln = S m - L u , Y)

Intervalo de fusão: 169-183°C.

Os compostos não são higroscópicos.

Solubilidade; solúveis em água, aceto-

nitrila e nitrometano; pouco solúveis

em metanol; insolúveis em acetona,clo-

rofõrmio, nitrobenzeno, tetracloreto de

carbono e éter etilico.

Espectro IV; deslocamento vco para fre-

qüências mais baixas (AvCO = 15-30 cm ),

\CN praticair<ente inalterado. Coordenação

ocorre pelos oxigênios carbonlliccs. A

simetria 0. do ânion é mantida.

Condutância: eletrólitos 1:3 em aceto-

nitrila e nitrometano.

Espectro no visível: dos compostos de Pr,

Nd, Ho é Er em solução de acetonitrila.

Espectro de emissão: dos compostos de Eu

e Tb sólidos ã 77K são praticamente idên

ticos ao«? de perclorato. A simetria pro-

posta ao redor do ion Eu é D.. .

Dlfração de raios-X: duas séries isomor-

fas: a) La-Nd ; b) Sm-Lu, Y.

Os compostos apresentam o mesmo espectro

que os respectivos percloratos.

Isuyaxna, R.;

De Oliveira,W. e

Vicentini,G.

|48 |, 1978



continuação da Tabela 3.2.

NCS

RESUMO

Ln(NCS)3.2TMAA (Ln = La-Lu)

Intervalos de fusão: 150-206°C.

Os compostos são pouco higroscópicos.

Solubilidndc: solúveis em água; pouco so-

lúveis em metanol e acetonitrila; insolú-

veis em nitrometano, benzeno e tetraclore

to de carbono•

Espectro IV: deslocamento de vCO para fre-
—1quencias mais baixas ti vCO = 10-35 cm ),

vCN praticamente inalterado. O ânion está

coordenado através do nitrogênio, sendo

que apenas dois ânions estão coordenados.

Condutância: eletrólitos 1:1 em acetoni-

trila e eletrólitos 1:1 em metanol.

Espectro no visível: do composto de Nd

sólido ã Tamb. e 77K. O íon Nd não es-

tá envolvido por simetria cúbica e a li-

gação ê essencialmente eletrostática.

6= 0,987
1 / 2

0,080 6 = 1 ,32

Espectro de emissão: do-composto de Eu

sólido a 77K. Simetrias propostas C ou

C4. Uma geometria octaedral distorcida

(C. ) é sugerida para os compostos de Ce-

Lu.

Número de coordenação: sei?.

Pi fração de raios-X: duas séries de dia-

gramas: a) La e b) Ce-Lu.

REFERÊNCIA

Vicentini,G. e

Nobre, F.G.

|109|, 1979



continuação da Tabela 3.2

AN TON RESUMO REFERENCIA

CF3SO3 Ln(CF3SO3)3.4TMAA (Ln = La-Nd)

Ln(CF3SO3>3.3TMAA (Ln = Sm-Lu, Y)

Intervalo de fusão; 170 - 206*C

Os compostos são pouco higroscõpicos.

Solubilidade: solúveis em nitrometano,

água e nitrobenzeno; pouco solúveis em

acetonitrila e metanol.

Espectro IV; deslocamento de vCO para

= 10-20freqüências mais baixas

cm ), vCN praticamente inalterada. A

coordenação ocorre pelos oxigênios car

bonílicos. O ânion está coordonado.

Condutância: eletróiitos 1:3 em nitro-

metano.

Espectro no visível: do composto de Nd

solido â Tamb. e 77K. O Ion esta envol^

vido por uma simetria não cúbica e a

ligação é essencialmente eletrostâtica.

6 = 0,995 b 1 / 2 = 0,0366 6= 0,538

P x10 =15,6 cm" .mol .£ em solução

de nitrometano.

Espectro de emissão; do composto de Eu

sólido â Tamb. e 77K. Simetria propos-

ta 0. e arranjo octaedral distorcido.

Número de coordenação; seis e oito.

Difração de ralos-X; duas séries iso-

morfas: a) La-Nd ;e b) Sm-Lu, Y.

Machado,L.C,

|66|, 1982



3.3. O ANION TRIFLÜOROMETANOSSULFONATO E SEUS COMPOSTOS

DE ADIÇÃO COM OS ELEMENTOS LANTANlDEOS

O ânion trifluorometanossulfonato (CF-SO-) é deriva

do de um ácido orgânico bastante forte, o ácido trifluororae-

tanossulfônico, o qual ê provavelmente tão forte quanto o áci

do perclõrico. Tanto o ânion quanto o ácido a ele conjugado

apresentc*»n uma elevada estabilidade térmica e resistência a

sofrer oxidação e redução.

£ encontrado na literatura um bom número de traoa

lhos que se dedicam ao estudo dos sais de trifluorometanos -

sulfonatos envolvendo elementos representativos e elementos

de transição d e f, onde são abordados basicamente a prepara

ção e estudos espectroscõpicos. Um resumo destes trabalhos a

té 1982 assim como as referências bibliográficas são encontra

dos no trabalho de Melo I7ll .

Howelis e Cown [46[ apresentam uma revisão sobre os

trabalhos realizados até 1976 sobre o ácido trifluorometano£

sulfônico e seus derivados.

Na química de coordenação é vantajoso se trabalhar

com ânions que apresentam pequeno caráter doador, isto é, â-

nions não-coordenantes. Os mais freqüentemente utilizados são:

perclorato, hexafluorofosfato e tetrafluoroborato. Também é

interessante que o ânion seja um agente oxidante fraco pois

assim na presença de cátions complexos que são bons agentes

redutores, devido â presença de ligantes orgânicos, não se

formam compostos explosivos. Este ânion reúne ambos os reqvd

sitos, o que o torna especialmente útil na síntese de compos



tos de coordenação e na química de organometãlicos onde o â-

nion tetrafluoroborato freqüentemente se decompõe, produzin-

do compostos fluorados e o ânion perclorato dando origem a

compostos explosivos.

Embora o ãnion trifluorometanossulfonato apresente

um caráter não-coordenante acentuado, ele pode atuar comotri,

bi ou monodentado e como ponte |114J.

A Tabela 3.3 apresenta um resumo dos trabalhos rea

lizados com compostos de adição de terras raras envolvendo o

ânion trifluorometanossulfonato.

Pode-se verificar pela analise da Tabela 3.3 que na

maioria dos compostos estudados o ânion não se encontra coor

denado; tem-se apenas três trabalhos nos quais a coordenação

ocorre |71, 114, 121|. Outro fato comum que pode ser ressal-

tado é que para a maioria dos complexos o número de coordena

ção mais freqüente é oito e apenas com a DMA e TMAA é que se

obtém números de coordenação nove e seis, respectivamente.As

geometrias sugeridas são basicamente o antiprisma quadrado ,

o prisma trigonal biencapuzado e em poucos casos a octaedral

e prisma trigonal triencapuzado.

Santos e colaboratores |89| determinaram por difra-

çâo de raios-X a estrutura dos sais de trifluorometanossulfo

natos de neodímio e hôlmip hidratados. Verificaram que na pri_

meira esfera de coordenação o lon lantanídeo está envolvido

por.nove moléculas de água, sendo que os oxigênios das molé-

culas de ãgua formam um prisma trigonal triencapuzado, com

simetria D~. . 0 ânion não está coordenado.



Tabela 3.3. - O ânion trifluorometanossulfonato e seus com-

postos de adiçlo com os elementos lantanídeos

LIGANTE

1 NH
Etileno-
uréia

cíclica

EU

f NHu
H

Propileno

uréia
cíclica

PU

RESUMO

Ln(EU)g(CF3SO3)3 (Ln = Eu, Ho)

Ln(PÜ)8(CF3SO3)3 (Ln = La, Nd, Eu, Er)

Ponto de fusão ao redor de 2009C.

Solubilidade: pouco solúveis nos solventes

orgânicos comuns.

Espectro IV: coordenação pelo oxigênio.

0 âníon não está coordenado.

Condutância: eletrólitos 1:3 em nitrometa-

no-etanol (9:1).

Espectro no visível: do composto de Nd em

solução. Aumento da intensidade em relação

ao íon-aquo e determinação da força dos os

cilador em solução de nitrometano-etanol

(1:1) e acetonitrila.

Espectro Mflssbauer: dos compostos de Eu

mostram que a ligação Ln-0 é essencialmen-

te iônica.

Espectro de emissão: dos compostos de Eu

no estado sólido a 77K. Simetria D. e geo

metria de antiprisma quadrado.

Número de coordenação: oito.

REFERÊNCIA

Seminara, A. e

RizzarellifEt
193[,^980



continuação da Tabela 3.3

LIGANTE RESUMO REFERÊNCIA

2r2'-Bipiridina
N,N'-diôxido

BipyO2

Ln(BipyO2)4(CF3S03>3 (Ln = La, Nd, Eu, Ho)

Solubi1idade: solúveis em acetonitrila,

âlcoois e nitronetano. /

Espectro IV: deslocamento de vNO para

freqüências mais baixas ftvNO = 30 c m ) .

Coordenação através do oxigênio (NO).

O ânion não está coordenado.

Condutância: eletrólitos 1:3 em aceto-

nitrila.

Espectro no visível; dos compostos de

Nd e Ho em solução. Aumento da intensi-

dade em relação ao lon-aquo. Determina-

ção da força do oscilador em solução de

etanol e acetonitrila.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido a 77K. Simetrias prováveis D.

distorcida ou C. e geometria de anti-

prisma quadrado.

Número de coordenação: oito

Seminar a, A. e
l&zzarelli, E.
I 93 I , 1980

Picolinaaida
PA

Ln(PA)4(CF3SO3)3.H2O (Ln = La, Nd)

Ln(PA)4(CF3SO3)3.2H2O (Ln = Eu, Ho)

Solubilidade: solúveis em acetonitrila,

álcoois e nitrometano.

Espectro IV: coordenação ocorre através

do oxigênio carbonilico e do átomo de

nitrogênio da piridina. O ânion não es-

ta coordenado.

Seminara,A. e

Rizzarelli,E.

)93|, 1980



continuação da Tabela 3,3

LIGANTE RESUMO

Condutância: eletrôlitoS 1:3 em acetoni-

trila.

Espectro no visível; dos compostos de Nd

e Ho em solução. Aumento da intensidade

em relação ao lon-aquo. Determinação da

força do oscilador em solução de etanol

e acetonitrila.

Espectro de emissão; do composto de Eu

solido ã 77K. Simetria C < v ou C4-

Número de coordenação: oito.

REFERENCIA

Piridina-

N-óxido

PyO

Ln(PyO)8(CF3SO3)3 (Ln = La, Nd, Eu, Ho)

Solubilidade: solúveis em acetonitrila,

álcoois e nitronetano.

Espectro IV; deslocamento de vNO para

freqüências nut is baixas ?. vNO =35 cm* ).

Coordenação através do oxigênio (NO).

0 ânion não está coordenado.

Condutância; eletrõlitos 1:3 em aceto-

nitrila.

Espectro no visível; dos compostos de

Nd e Ho em solução. Aumento da intensi-

dade em relação ao íon-aquo. Determina-

ção da força do oscilador em solução de

etanol e acetonitrila.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido â 77K. Simetria C 2 y distorcida.

Número de coordenação: oito. •

Seminara,A. e

Rizzaielli, E.

|93|, 1980



c o n t i n u a ç ã o da T a b e l a 3 . 3 .

LIGANTE

1,10-

fenantrolina

Phen

H3CV

He' /C=°
H 3 C

Tretametil-
uréia

TMÜ ,

••

RESUMO

Ln(Phen)4(CF3SO3)3 (Ln = La, Nd)

Ln(Phen)2(CF3SO3)3.4H2O (Ln = Eu)

Solubilidade: solúveis em acetonitri-

la, álcoois e nitrometano.

Espectro IV: coordenação pelo nitro-

gênio. 0 ânion não está coordenado.

Condutância: eletrõlitos 1:3 em aceto-

nitrila.

Espectro no visível: do composto de Nd

em solução. Aumento da intensidade em

relação ao íon-aquo. Determinação da

força do oscilador em solução de aceto

nitrila.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido ã 77K. Simetria C2 .

Número de coordenação: oito.

Ln(CF SO3)3.5TMU (Ln = La-Nd)

Ln(CF3SO3)3.6TMU (Ln = Sin-Lu, Y)

Os compostos são higroscõpicos.

Fundem com decomposição em torno de

150ÇC os que contém 5 ligantes e a

1309C os que contém 6 ligantes.

Solubilidade: solúveis em acetona,

acetonitrila, etanol, metanol e ni-

trometano.

-1 REFERÊNCIA

Seminara,A. e

Rizzarelli, E.

|93^ 1980

Vicentini, G. e

Zinner, L.B.

|1141 , 1980



ccontinuaçao da Tabela 3,3

LIGANTE RESUMO

Espectro IV: não apresenta bandas de

água. Deslocamento de vco para fre -

quências mais baixas (A vCO = 75-100 an~ ).

Para co compostos com 5 TMU o ânion es-

tá coordenado e com 6 TMU o ânion n ío

está coordenado.

Condutância: eletrólitos 1:1 em nitro-

metano (La-Nd) e eletrólitos Ir2 (Sm-

Lu e Y). Eletrólitos 1:2 em acetonitrila.

Espectro no visível: do composto de Nd

sólido ã Tamb. e 77K. 0 íon Nd está

em sítio não cúbico.

1=0,9904 b 1 / 2= 0,693 6=0,97

Determinação da força do oscilador em

solução de acetonitrila, nitrometano

e TMU.

Espectro de emissão: do composto de Eu

sólido ã Tamb. e 77K, Simetria O. .
n

Pifração de raios-X: 6 séries de dia-

gramas: a) La ; b) Ce ; d) Pr ;

d) Nd ; e)Sm e. f) Eu-Lu, Y.

REFERÊNCIA

Ln(CF3SO3)3.6HMPA (Ln = La-Nd, Eu)

Ln(CF3SO3)3.4HMPA (Ln » Nd-Lu, Y)

Ponto de fusão ao redor de 2959C.

Os compostos não são higroscõpicos.

Solubilidade: solúveis em acetona, ace

tonitri Ia, etanol, metanol, nitromecano
c cloroíórnúo.

Zinner, L.B.e

Vicentini, G.

|121| , 19B0



continuação da Tabela 3.3

LIGANTE

Hexametil-
fos forotriamida

HMPA

RESUMO

Espectro IV: não apresenta bandas de água

Deslocamento de vPO para freqüências mais

baixas (Av PO = 100 cm ) e deslocamento

\f»N para frqquências mais altas. A coor-

denação ocorre pelo oxigênio (PO).Os com

postos com 6 ligantes o ânion não está co

ordenado. Para os compostos com 4 ligan-

tes ê sugerido dois ânions coordenados

bidentados e um ânion não coordenado.

Condutância: os compostos com 6 HMPA são

eletrólitos 1:3 em acetonitrila e eletrõ

litos 1:2 em nitroroetano. Os com 4 HMPA

são eletrólitos 1:2 em acetonitrila elil

em nitrometano.

Espectro no visível: dos compostos de Nd

sólido ã Tamb. e 77K. 0 íon Nd está em

sítio não cúbico, nos hexakis o sítio su

gerido i cúbico. A ligação é essencial-

mente iõnica. Espectros em solução de aos

tonitrilae nitrometano.

Espectro de emissão: dos compostos de Eu

sólido a 77K. Com 6HMPA temos simetria

C. e geometria octaèdral distorcida.Com

4HMPA simetria D 2 d.

Pi fração de raios-X: duas sér ie s isomorfas:
a) La-Nd, Eu b) Nd-Lu, Y.

REFERÊNCIA



cont inuação Tabela 3 , 3

LIGANTE

Ácido
2-quinolina-
carboxílico

2-HAN

RESUMO

Ln(CF3SO3)3-8(2-HAN) (Ln = Nd, Eu)

Solubilidade: solúveis em ãlcoois, aceto

nitrila e água.

Espectro IV: o espectro é consistente

com o ácido na forma neutra e ligado ao

cãtion através do oxigênio carbonflico.

O ânion não está coordenado.

Condutância; eletrõlitos 1:3 em aceto-

nitrila e nitrometano.

DTA e TG

Espectro no visível; do composto de Nd.

Aumento da intensidade em relação ao íon-

aquo. O íon Nd está em sítio não cú-

bico.

Espectro UV; do composto de Nd em solu-

ção de etanol.

Espectro de emissão; do composto de Eu

sólido a 77K. Simetria D.,.

Número de coordenação: oito.

REFERÊNCIA

Musumeci, A.

|75| , 1981

Pirazina-N-

óxido

PyzNO

Ln (CF3SO3) 3. 6pyzNO. 31^0

(Ln = La-Eu, Tb, Er, Tm, Y)

Os compostos são muito higroscõpicos.

Espectro IV: deslocamento de vNO e 6 NO

indicam coordenação pelo oxigênio. O

ânion não está coordenado,

Condutância: não eletrõlitos em nitro-

metano e eletrõlitos 1:2 em acetonitrila.

Vicentini ,G.e
Silva, M.A.
| 1 1 2 | , 1982



continuação da Tabela 3.3

LIGANTE RESUMO REFERÊNCIA

Espectro no visível; do composto de Nd sõlil

do ã Tamb. e 77K. 0 íon Nd está em sitio

não cúbico.

6 - 0,9889 b 1 / 2 = 0,0745 6 = 1,12

P x10 = 21,5 cm .mol .1 em acetonitrila

6 —2 —1
P x 10 = 27,2 cm .mol .í, em nitrometano

Espectro de emissão; do composto de Eu sõli

do à 77K. Simetria D~. com pequena distor-

ção para C~ e geometria de prisma trigonal

triencapuzado.

Pi fração de raios-X: três séries de diagramas:

a) La, Ce b) Nd, Sm, Eu, Tb, Er,Y

c) Tm

2-picolina-

N-óxido

2-picNO

Ln(CF3SO3)3.5(2-picNO) (Ln = La-Lu, Y)

Os compostos são higroscõpicos.

Solubilidade; solúveis em água, etanol,ace-

tonitrila, nitrometano e clorofórmío.

Espectro IV; deslocamento vNO para freqüên-

cias mais baixas (AvNO - 15 cm ) e desloca

men to o>NO e tfCH. O ãnion está coordenado.

Condutância: eletrõlitos 1:2 em acetonitri-

la e nitrometano.

Espectro no visível; do composto de Nd sólî

do ã Tamb e 77K. O ion está em sitio não cú

bico e a interação é eletrostática com con-

tribuição covalente.

Melo,D.M.A.

|7l|, 1982



continuação da Tabela 3.3

LIGANTE

,0

N,N-dimetil-
acetamida

DMA

RESUMO

B" = 0,983 b 1 / 2 = 0,092 6 = 1,73

Espectros em solução de nitrometano, aceto-

nitrila e clorofórmio e determinação da /

força do oscilador.

Espectro de emissão: do composto de Eu sõli

do ã Tamb. e 77K. Simetria C_ e geometria

de prisma trigonal biencapuzado.

Número de coordenação: oito

Difração de raios-X: 2 séries isomorfas:

a) La-Pr b) Nd-Lu, Y

Ln(CF3SO3)3.3DMA.6H2O (Ln = La-Tb)

Ln(CF3SO3)3.2DMA.6H2O (Ln = Eu-Lu, Y)

Espectro IV: deslocamento de v CO para fre-

qüências mais baixas (üvCO = 20-30 cm" ).

Deslocamento vCN para freqüência mais alta.

Coordenação através do oxigênio carboníli

co. 0 ânion não está coordenado.

Condutância: eletrõlifcos 1:1 em nitrometa

no e 1:2 em acetonitrila.

Espectro no visível: do composto de Nd só

lido â Tamb e 77K. 0 Ion Nd3+ está em sí-

tio não cúbico e a ligação é essencialmen-

te cletrostática.

REFERÊNCIA

Vicentini,G. e

Tamura, T.

1 1131 , 1982



continuação da Tabela 3,3

LIGANTE RESUMO

B = 0 , 9 9 4 ) 1 / 2 = 0,054 6 = 0,58

P x 10 = 35,9 cm .mol .£. em ni t ro-

metano.

P x 10 = 32,6 cm" .mol" .8. em aceto-

n i t r i l a .

Espectro de emissão; dos compostos de
Eu solido ã Tamb. e 77K. Com 3 ligan-
tes simetria D... e geometria de pri£
ma trigonaltriencapuzado.com 2 ligantes
simetria D3h e geometria de prisma trigonal
biencapuzado.

Difração de raios-X: duas séries isomorfas:

a) La-Tb b) Eu-Lu

e determinação da e s t r u t u r a do compos-

REFERÊNCIA

Becker, R.W.;

to |Pr(DMA)3(H2O)6 |(CF3SO3)3 indica 1 Castellano,E.E.;

simetria D-. e qecnetria de prisma tri

gonal triencapuzado com número de coo£

denação nove. Seis oxigênios da H?0 es

tão nos vértices do prisma e três oxi-

gênios da DMA no capuz. A simetria C_

do ânion é mantida, .

Vicentini, G.

e Tamura, T.

|6| , 1981.

U
II
0

t<;t rametilenos

«ulfóxido

TMSO

Ln(CF3SO3)3.7,5TMSO (Ln = La-Lu, Y)

Espectro IV: deslocamento de \S0 para

freqüências mais baixas, indicando co-

ordenação através do oxigênio . O ânion

não está coordenado.

Condutância: oletrólitos 1:2 em nitro-

jnetano o em acetonitrila.

Zinner, L.B. e

Araújo, F.A.

|12C |, 1982



continuação da Tabela 3,3

LIGANTE RESUMO

Espectro no visível: do composto de Nd no

estado sólido ã Tamb. e 77K. O íon Nd es

tá em sitio não cúbico e a ligação ê es-

sencialmerte eletrostática.

8 = 0,9898 b 1 / 2 = 0,0714 1,03

PxlO = 12,7 cm mol .1 em acetonitrila

p x 10 = 12,8 cm mol ,*• em nitrometano

Espectro de emissão: do composto de Eu a

77K. Simetria D d, geometria de antipris

ma trigonal biencapuzado ou octaedro bi-

encapuzado com uir. dos ligantes atuando co

mo ponte. 0 número de coordenação sugeri,

do é oito.

Difração de raios-X; apenas uma série

isomor.fa.

REFERÊNCIA



4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. MATÉRIAS PRIMAS

4.1.1. Preparação dos carbonatos Básicos de Lantanldeos

Na preparação dos carbonatos básicos hidratados de

lantanídeos foram utilizados os õxidos de lantanídeos de pro

cedência da Sigma Chemical Co., cem pureza de 99,9% e com as

seguintes composições: M,03 (M=La, Nd, Sn, Eu, Gd, Dy, Ho ,

Er, Tm, Yb, Lu e Y). Pr^O^. e Tb.0_. No entanto, para a ob-

tenção do carbonato básico de cério erapregou-se cloreto de

cério (ITI) hidratado procedente da Cario Erba. Nestas prepa

rações foram utilizados também uréia e ácido clorídrico, de

procedência da Bayer e da Carlo Erba, respectivamente.



4.1.2. Preparação dos Trifluorometanossulfonatos de Lan-

tanídeos (III) e Itrio (III)

Na obtenção destes sais, foi adicionado aos carbo

natos básicos, o ácido trifluorometanossulfõnico, proceden-

te da Aldrich Chemical Co.. /

4.1.3. Preparação da N, N, N',N'-tetrametilmalonamida

Na obtenção da TMMA foi inicialmente preparado o

dicloreto de malonila, a partir dõ reação entre o ácido ma-

lõnico procedente da Riedel-De Haenag Seelze-Hannover com o

cloreto de tionila de procedência da Merck.

Numa segunda etapa foi preparada a dimetiiaminaani

dra, a partir do cloridrato de dimetilamina procedente da

Cario Erba.

A partir de reação entre o dicloreto de malonila e

a dimetilamina anidra, em meio etérico, sintetizou-se a TWA .

O éter etílico empregado foi da Carlo Erba, e foi seco com

sódio metálico.

4.1.4. Preparação dos Compostos de Adição

Cs compostos de adição foram preparados através da j

reação entre os carbonatos básicos e a TMMA,empregando-se em i
i

algumas sínteser o ortoformiato de trietiIa, e em outras, o j

2,2-dimetoxipropano, ambos da Aldrich Chemical Company. \



4.1.5. Outros Solventes

Foram empregados na realização dos testes de solubi

lidade dos compostos de adição, os seguintes solventes: meta

nol e éter etílico da Cario Erba; clorofõrmio, etanol, benze

no e acetona da Merck; tetracloreto de carbono da Écibra, ni

trobenzeno da Mallinckrodt Chemical Works; e nitrometano e

acetonitrila da Aldrich Chemical Co..

Na realização das medidas de condutância eletrolíti_

ca e na obtenção dos espectros eletrônicos de absorção e ends

são em solução, foram utilizados a acetonitrila e o nitrome-

tano procedentes da Aldrich Chemical Company; a condutância

específica dos mesmos apresentou valores de 6,0.10 ü .cm

—6 —1 —'1
e de 4,9.10 fi .cm respectivamente.

4.2. PREPARAÇÕES

4.2.1. Preparação dos Carbonatos Básicos de Lantanídeos

Os carbonatos básicos hidratados, exceto de cério,

foram preparados dissolvendo-se os õxidos correspondentes com

ácido clorídrico diluído e fervendo-se a solução com uréia

até pH = 7. Depois a solução foi filtrada, e o produto lava-

do com água até eliminar todo o cloreto, realizando-se tes-

tes com nitrato de prata no filtrado. O carbonato básico de

cério foi obtido tratando-se a solução de cloreto de cério

com uréia, e depois, seguiu-se o mesmo procedimento descrito

para os demais. *



Os carbonatos básicos hidratados foram mantidos em

frascos de vidros em dessecador sobre cloreto de cálcio ani-

dro.

4.2.2. Preparação dos Sais de Lantanídeos e Itrio '

Os trifluorometanossulfonatos de lantanídeos triva-
í

lentes hidratados e de Itrio foram preparados, partindo-se de

uma suspensão aquosa de carbonato básico hidratado. Adicionou-

-se aos poucos e sob constante agitação ácido trifluorometa

nossulfônico até dissolver praticamente todo o carbonato bá-

sico, mantendo-se o pH entre 4 e 6. Depois a solução foi fil

trada, o resíduo lavado com água,e o filtrado evaporado em

banho-maria até secar completamente. Em seguida, foi levado a

mufla, durante uma hora, ã temperatura de 200°C. Depois o sal

foi mantido em dessecador contendo cloreto de cálcio anidro.

4.2.3. Preparação do Dicloreto de Malonila

0 dicloreto de malcnila foi obtido através da rea-

ção entre o ácido malônico com o cloreto de tionila, confor-

me o procedimento descrito por Raha 184 E.

Em um balão de 250 ml colocou-se 52 g de ácido ma-

lônico seco, finamente pulverizado e 120 ml de cloreto de tio

nila. Adaptou-se um condensador de refluxo contendo,na saída,

um-tubo com cloreto de cálcio anidro, O balão foi aquecido



durante 72 horas, c?n banho-maria, mantido entre 45-50<>C. Du-

rante este período, a mistura foi agitada periodicamente v

gradualmente foi se tornando vermelho-acastanhada. Finalmen-

te a mistura foi aquecida a 60°C durante seis horas.

A mistura foi transferida para una aparelhagem de

destilaçao. Inicialmente se removeu o cloreto de tionila que

não reagiu, sob pressão reduzida, utilizando uma trompa d'ã

gua, tomando-se o cuidado de intercalar entre esta c a apa-

relhagem um tubo com cloreto de cálcio ani-íro. Pelo condensa

dor fez-se circular água resfriada por meio de uma serpenti-

na imersa em banho de gelo. A parte não destilada foi trans-

ferida para outro balão e a destilaçao também se processou a

pressão reduzida, utilizando-se agora uma bomba de vácuo,in-

tercalando-se entre esta e a aparelhagem um tubo contendo hi

drõxido de sódio em lentilhas e cal sodada. O dicloreto de

malonila, líquido amarelo-pãlido, destilou entre 58-60°C a

28 mmHg com rendimento de 45%.

4.2.4. Preparação da Dimetilamina

Em um Kitassato de 1í colocou-se 150 g de hidróxi-

do de sódio em lentilhas, sob o qual foi gotejada lentamente

uma solução concentrada de cloridrato de dimetilamina. A di-

meti lamina na forma gasosa passou através de uma torre de se

cagem contendo hidróxido de sódio em lentilhas e cal sodada e

depois foi condensada e recolhida em ampolas, que estavam sol

dadas a um adaptador ligado ã saída do condensador. Pelo con

densador fez-se circular álcool etílico a aproximadamente -25°C



per resfriamento com gelo seco. Te rirá. nada a reação a ampola

foi imediatamente selada.

4.2.5. Preparação da N,N,N' ,N*-tetrametilmalonamída

A TMPíA fei obtida através da reação entre o diclore

to de malonila e a dimetilamina em meio etêrico anidro, con-

forme procedimento descrito por Bredereck e Bredereck |ll| .

Em um balão de três tubuladuras, equipado com con -

densador de refluxo e agitador, colocou-se 120 ml de éter

etílico anidro, sendo este sistema mantido em banho a - 25°C.

Adicionou-se 100 g de dimetilamina e logo após começou-se a

gotejar a solução contendo cloreto de malonila dissolvido em

200 ml de éter etílico anidro, mantendo o sistema sob agita-

ção contínua. Terminada a adição retirou-se o banho e mante-

ve-se a agitação por mais duas horas. Separou-se a massa pas

tos? formada da solução, por filtração a vácuo e extraiu-se

este resíduo em um Soxhlet com éter etílico anidro durante40

horas. As soluções etéricas reunidas foram destiladas reti-

rando-se primeiro o éter e depois, sob pressão reduzida, a

TMMA. A TMMA destilou entre 137-139°C a 2 nunHg, com rendimen

to de 40%,



4.2.6. Preparação dos Compostos de Adição

Os compostos de adição são obtidos pela reação entre

a N,N,N" ,N'-tetramctilmalonaiaida (TMMA) e os trif luorometanos

sulfonatos de lantanídeos.

Foram realizados vários testes, experimentados vá-

rios solventes (etanol, acetona, metanol, clorofõrmio e éter)

e desidratantes como o ortoformiato de trietila e 2,2-dimeto-

xipropano. Estes testes também foram feitos com vários elemen

tos da série lantanídica mas se obtinha sempre um óleo, e a

partir deste, trocando-se o solvente ou levando ã secagem,não

se conseguia obter o produto no estado sólido.

Verificou-se ao fazer os testes com ortoformiato de

trietila que se fosse colocado ligante em excesso, chegar-se-

ia a um óleo e mesmo sob agitação constante não se conseguia

cristalizá-lo. Adicionando mais sal formava-se uma massa pas-

tosa, mas não ocorria a precipitação; então nes;e ponto come-

çou-se a adicionar gota a gota, e sempre sob agitação, a TMMA

e com isso conseguiu-se precipitar o composto. Verificou-se en

tão a importância de se usar quantidades estequiometricas do

sal e do ligante.

Baseando-se na estequiometria cie 1 mol de sal:4 mo-

les de ligante, foi possível preparar os compostos de aoição

de praseodímio ao lutécio e Itrio. E através da razão 1 mol

de sal':5 moles de ligante, os compostos de lantânic e cério.

0 procedimento utilizado nara a preparação destes

compostos pode s^r descrito da seguinte maneira:



Inicialmente pesava-se em um béquer 500 mg de sal

e sobre este adicionava-se a TMMA de tal modo a manter a es-

tequiometria descrita anteriormente.

Depois, com o auxílio de um bastão de vidro,tritura

va-se o sal com o 1 igante até se cbter um?, pasta homogênea e

deixava-se por uns 30 minutos em um dessecador com cloreto de

cálcio anidro. Apôs este tempo adicionavuiiL-sc pequenas quanti_

dades de ortoformiato de trietila na p: ̂paração dos compostos

de cêrio, praseodlmio, neodlmio, eurôpiv. érbio, ]utécio e

Itrio; e de 2,2-dimetoxipropano na síntese dos compostos de

lantânio, samãrio, gadolinio a hõlmio, túlio e itêrbio. Sob

agitação constante adicionavam-se, então,pequenas quantidades

de TMMA até que não ocorresse mais turvação da solução e que

se formasse uma massa pastosa consistente. Com o auxílio do

bastão de vidro triturava-se esta massa até que se despreen-

desse totalmente do béquer. Depois deixava-se em repouso don

tro de um dessecador contendo cloreto de cálcio anidro, dr.-

rante 5-6 horas, agitando-se periodicamente. Após isto, os

compostos de adição eram transferidos para um funil de placa

porosa e lavados com pequenas porções de ortoformiato de trie

tila ou 2,2-dimetoxipropano e imediatamente após a filtração,

eram colocados em um dessecador contendo cloreto de cálcio ani

dro,o qual era acoplado a uma bomba de vácuo. Quando os com-

postos estavam totalmente secos, eram transferidos para fras

cos de vidros e guardados èm dessecador sobre cloreto de cál̂

cio anidro.

Foram também obtidos os compostos de adição de lan-

tânio e lutécio dopados com európio. Portanto, em meio de2,2-

dimetoxipropano na proporção de I molde sai:5 moles de li-



gante e mais 2% em massa de sal de eurõpio obteve-se o com-

posto de adição de lantãnio dopado; e em meio de or to f or mi â

to de trietila na razão de 1 mol de sal:4 moles de ligantee

mais 2% em massa de salde eurõpio, foi possível obter o com

posto de adição de lutécio dopado com eurõpio seguindo o mes

mo procedimento descrito anteriormente.

4.3. ANALISE E CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO

4.3.1. Determinação Quantitativa dos lons Lantanídeos (III)

e Itrio (III)

A análise dos íons lantanídeos foi feita de acor-

do com a técnica de titulação complexométrica com EDTA, con_

forme procedimento descrito por Lyle e Rahman |65j.

Pesou-se em um erlenmeyer de 50 ml aproximadamen-

te 0,0200 g de amostra, esta foi dissolvida depois em água

destilada, sob continua agitação. Adicionou-se, logo após ,

3 ml de solução tampão de ácido acético-acetato (pH = 5,8),

uma gota de piridina e 4 gotas do indicador alaranjado de

ortoxilenol. Esta amostra foi titulada com EDTA (0,0100 N)

até a viragem do indicador, sendo cada amostra processada em

duplicata.



4.3.2. Determinação Quantitativa de Carbono, Nitrogênio e

Hidrogênio

As análises de carbono, hidrogênio e nitrogênio fo

ram feitas no laboratório de microanálises do Instituto de

Química, utilizando um analisador CHN, modelo 240, da Perkin-

Elmer.

4.3.3. Solubilidade dos Compostos de Adição

Os testes de solubilidade foram realizados n;ualita

tivãmente utilizando-se vários solventes. Foram colocadas pe

quenas quantidades de amostra em tubos de ensaio e adiciona-

dos a estas diversos solventes.

4.3.4. Determinação do Intervalo de Fusão dos Compostos

de Adição

Os intervalos de fusão foram obtidos no aparelho i
j

"Melting Point Apparatus" da Fisher-Johns, provido de termo- j
>

metro de graduação mínima de 0,5°C. Pequenas quantidades de

amostra foram colocadas entire lamínulas de vidro, observando

se o início e o final da fusão. Usou-se a mesma razão de aque j

cimento para todos os compostos. •



4.3.5. Espectros de Absorção na Região do Infravermelho

Os espectros de absorção na região do infraverme-

lho foram obtidos utilizando um espectrofotometro Perkin-

Elmer modelo 283 de 4000 a 400 cm usando um filme do li-

gante e dispersões dos compostos de adição e do sal em Nu-

jol entre placas de brometo de potássio.

4.3.6. Medidas de Condutância Eletrolítica

Foram realizadas medidas de condutância eletrolí-

tica de soluções aproximadamente milimolares dos compostos

de adição usando nitrometano e acetonitrila. A temperatura

foi mantida constante a 25,00 - 0,02 °C por meio de um ba-

nho termostático Precision Scientific (cat. 66600, série

17Ac-10). Empregou-se um equipamento da Leeds e Northrup Co.,

com uma caixa de resistência (cat. 4760, série 1561424) aco

piada a um galvanômetro de ponteiro (cat. P-1-29-C , série

1604387, com resistência interna de 250 ohm) e cela de con-

dutividade de constante K = 0,10708 cm .
c

4.3.7. Difratogramas de r,aios-X pelo Método do PÓ '

t
|

Os difratogramas de raios-X foram obtidos usando- ;

se amostras bem pulverizadas, por meio de um equipamento No j
t

relco, da Philips Electronic Instruments utilizando-se alvo

de cobre e filtro de níquel, dando a radiação Cufc U=l,54#18£). '



4.3.8. Espectros Eletrônicos de Absorção na Região do

Visível

4.3.8.1. Espectros no Estado Sólido

Os espectros eletrônicos na região do visível dos

compostos de adição e dos sais de praseodímio, neodímio,hôl-

mio e érbio na faixa de comprimento de onda de 4 30-460 nm,

560-600nm e 425 a 435 nm, 440-465 nm e 510-540 nm respecti-

vamente, foram obtidos em um espectrofotometro automático

Cary, modelo 17. Utilizou-se dispersão em fluorolube e ja-

nela de quartzo de 0,5 mm de caminho óptico. Os espectros

dos compostos de adição foram obtidos ã temperatura ambien-

te e ã temperatura de nitrogênio líquido (77K), e os dos

sais ã temperatura ambiente.

4.3.8.2. Espectros em Solução

03 espectros eletrônicos de absorção dos compostos

de adição de praseodímio, neod.ímio, hôlmio e érbio em solu-

ção de nitrometano na região de 4 30-460 nm, 560-600 nm, 440-

465 nm e 510-545 nm respectivamente e dos sais de praseodí-

mio, neodímio, hôlmio e érbio em solução aquosa na região de

430-460 nm, 560-600 nm e 425-435 nm, 440-465 nm e 510-545nm

foram registrados em um espectrofotometro automático Cary,mo

delo 17. Utilizaram-se soluções aproximadamente 20 mM em

nitrometano e água usando-se cubas de quartzo de 2,00

cm de caminho ótico. Os espectros foram registrados ã

temperatura ambiente.



4.3.9. Medidas do Índice de Refração

Foram realizadas medidas do índice de refração ero

solução de nitrometano dos compostos de adição de praseodímio,

neodímio, hôlmio e érbio, em solução aquosa dos sais de tr_i

fluorometanossulfonatos de praseodímio, neodímio, hõlmio e

érbio, empregando-se um refratômetro Abbe, Bausch & Lomb, à

temperatura de 25°C-

4.3.10. Espectros Eletrônicos de Emissão

Foram registrados os espectros de emissão (flúores

cência) â temperatura ambiente e de nitrogênio líquido (77 K )

do composto de adição de eurõpio e dos compostos de lantânio

e lutécio dopados com eurõpio, no estado sólido. Registrou-

se também o espectro de fluorescência do composto de adição

de európio em solução de nitrometano ã temperatura ambiente

usando-se solução aproximadamente 20 mM e cuba de quartzo de

1,00 cm de caminho óptico.

Os espectros de emissão foram registrados em um es

pectrofotometro Perkin-Elnter MPF-4. As ar.iostras foram irradia

das com radiação monocromática de comprimento de onda de 394

nm.



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. ASPECTOS GERAIS ACERCA DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO

Os compostos de adição foram obtidos pela reação

entre N,N,N',N'-tetrametilmalonamida (TMMA) e os trifluorome

tanossulfonatos de lantanldeos conforme procedimento descri-

to no item 4.2.6. Algumas dificuldades foram encontradas na

preparação destes compostos, mas foi possível cristalizar to

dos os compostos da séria lantanídica.

Os compostos obtidos eram higroscôpicos, cristali-

nos, com coloração semelhante ã dos cãtions hidratados mas

um pouco menos intensa que estes.

Quanto ã solubilidade, foram realizados testes qua

litativos em vários solventes, os quais mostraram que os com

postos são solúveis em água, nitrometano, acetonitrila, meta

nol e etanol e muito pouco solúveis em tetracloreto de carbo

no, éter etílico, clorofónrío e benzeno.



5.2 DADOS ANALÍTICOS

Os dados analíticos sao apresentados na Tabela 5.1.

pela análise dos resultados obtidos pode-se ver que hã uma

boa concordância entre os valores encontrados por microanáli-

se de carbono, nitrogênio e hidrogênio e titulação complexomê

trica do íon lantanídeo e os valores teóricos, o que confirma

a existência das estequiometrias:

Ln(CF3SO3)3.5TMMA (Ln = La e Ce)

Ln(CF3SO_) .4TMMA (Ln = Pr-Lu, Y)

Ao se comparar os valores i/̂ tidcs experimentalmente

com os teóricos, verifica-se que são bastante concordantes so

bretudo para nitrogênio e lantanídeos. Quanto ao hidrogênicyos

valores experimentais são sempre mais eílevados que os teóricos

e isto se deve ao fato de os compostos absorverem água duran-

te o processamento,uma vez que são higroscópicos.

Quanto aos compostos de adição de lantânio e lutécio

dopados com európio,também verifica-se que os valores obtidos

por microanãlise de carbono, nitrogênio e hidrogênio e titula

çãç complexomêtrica do íon lantanídeo são bastante concordan-

tes com os valores teóricos dos compostos não dopades. Embora

os resultados obtidos por microanãlise de carbono estejam um

pouco abaixo dos valores esperados, pode-se confirmar as este

quiometrias La(CF^SO,)..5TMMA e Lu(CF SO3),.4TMMA, uma vez

que os demais resultados são bastante concordantes.

As estcquiometrias encontradas para os compostos de

adição de trifluorometanossulfonatos com TMMA estudados neste



Tabela 5.1 - Dados analíticos e intervalos de Cusào

COMPOSTO

L a ( C F 3 S O 3 ) 3

C e ( C F 3 S O 3 ) 3

P r ( C F 3 S O 3 ) 3

N d , C F 3 S O 3 » 3

S M C F 3 S O 3 ) 3

Eu<CF 3 SO 3 > 3

G d ( C F 3 S O 3 ) 3

T b ( C F 3 S O 3 > 3

D y ( C F 3 S O 3 ) 3

H O ( C F 3 S 0 3 ) 3

Er(CF S O 3 > 3

T m ( C F 3 S O 3 ) 3

Y b ( C F j S O 3 ) 3

L u ( C F 3 S O 3 > 3

Y « C F 3 S O 3 ) 3

Eu :l«itCF3f*J

Eu :Ui (CF,9O

.5THMA

.5TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

.4TMMA

4THMA

.4TMMA

.4TMMA

3»3.51>WA

3 ) 3 . 4 T . « A

Teor.
10,10

10,17

11,56

11,79

12,20

12,35

.12 ,70

12,84

13,09

13,26

13,42

13,54

13.82

13,96

7,62

10.10

1 3 , -r.

Ln

Exp.

10,19

10,22

11,38

11,75

12 ,40

12,68

12 ,90

12,90

13,35

:3,33

13.35

13,64

1 4 , 0 8

14 ,35

7 ,73

1 0 , 0 3

1 4 , 4 0

Teor.
33,14

33,12

30,49

30,41

30,27

30,22

30,10

30,05

29,96

29,90

29,85

29,81

2 9 , 7 1

29 ,67

31,85

3 3 , 1 4

2 9 , 6 7

ANALISE (%

C

E x p .

33,07

32,19

2 9 , 4 6

2«»,98

3 0 , 1 9

2 9 , 4 5

2 9 , 5 7

29,63

29,53

29,80

29,37

29,06

29,58

2 8 , 8 3

3 1 , 2 3

3 0 , 1 5

2 7 , 8 2

)

Teor.
10,17

10,17

9 ,18

9 ,16

9 , U

9,10

9,06

9 ,05

9 ,02

9 ,00

8,99

8,97

8 , 9 5

8 ,93

9 ,59

10,17

8,93

N
Exp.
9. 80

10,26

9,07

9,24

9,12

8,98

9,02

8,85

9,03

8,60

8,93

8,98

9 , 0 1

8 , 7 9

9 , 5 2

1 0 , 2 6

8 , 5 0

Teor.
5,09

5 , 0 8

4 , 5 9

4 , 5 8

4 , 5 6

4 , 5 5

4 , 5 3

4 , 5 2

4 , 5 1

4 , 5 0

4 , 4 9

4 . 4 9

4 , 4 7

4 , 4 7

4 , 7 9

5 . 0 ,

•1 . -I 7

H

E x p .

5,05

5,48

4,84

5,09

5 , 1 0

4 , 6 0

4 , 7 3

4 , 6 5

4 , 5 6

5 , 0 0

4 , 8 7

4,78

4 , 4 5

4 , 6 9

4 , 9 6

5 , 0 1

4 , 5 4

INTERVALO

DE FUSÃO

(•C)

97-107

94-100

85-92

102-107

125-130

135-142

132-139

136-142

125-134

136-143

143-152

149-154

148-155

140-148

124-133

911-105

140-149



trabalho são bastante semelhantes âs obtidas por Vicentini e

colaboradores |102, 103 |, no estudo dos compostos de adição

entre hexafluorofosfator e iodetos com a TMMA, respectivamen-

te. No caso dos hexafluorofosfatos, o composto de cério apre-

senta quatro moléculas de TMMA,ao passo quo para os iodetos e

trifluorometanossulfonatos,apresenta cinco TMMA.

5.3. INTERVALO DE FUSÃO

Os intervalos de fusão dos compostos de adição são

apresentados na Tabela 5.1. Os valores médios do intervalo de

fusão para cada composto, exceto dos compostos dopados, estão

apresentados no gráfico da Figura 5.1.

Ao se analisar os valores obtidos, verifica-se que

de modo geral há um aumento no intervalo de fusão dos compos-

tos ao longo da série lantanídica, sendo que este aumento não

é regular, havendo alguns pontos onde hâ quebra da continui -

dade.

Os intervalos de fusão dos compostos de lantânio e

lutécio dopados com európio são muito próximos dos encontrados

para estes mesmos compostos não dopados. Também os dados ana-

líticos destes compostos dopados são multo concordantes com

os dos compostos não dopados. Pode-se dizer então que o eurõ-

pio está realmente apenas "dopando" estes compostos, uma vez

que as análises elementares e os intervalos de fusão assim o

demonstram.
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Figura 5.1 - Valores médios dos intervalos de

fusão dos compostos de adição
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5.4. ESPECTROS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO

Através do emprego desta técnica é possível verifi-

car se a coordenação da TMMA aos ions lantanldeos ocorre atra

vés dos oxigênios carbonílicos ou pelo nitrogênio e/tambémexa

minar se o ânion está ou não coordenado.

5.4.1. Considerações sobre o Grupo Funcional Amida

Dentre as funções orgânicas encontra-se o grupamen

to amida que pode ser representado pela fórmula geral:

R — C R, Ri e R, = H,arila, alquila
2

Se R,= R« = H temos uma amida não substituída se

R. = H e R- = alquila e/ou arila temes uma amida nonossubstituí

da e se R, e R2 = alquil/e/ou arila uma amida dissubstituída.

No caso da TMMA os grupos R, e R2 são metilas e portanto trata

se de uma diamida dissubstituída.

O grupo funcional amida é planar e apresenta uma for-

te conjugação interna pir que pode ser representada pelas for-

mas canônicas abaixo:

R _ C ' 4—> R — C

(a) (b)



Os elétrons não ligantes do nitrogênio têm uma mobi-

lidade maior do que os do oxigênio e a menor eletronegativida-

de do nitrogênio favorece a forma (b). Devido a isto a ordem

da ligação CO diminui e a CN aumenta, portanto a freqüência re

lativa a CO diminui e a CN aumenta.

As amidas têm sido extensivamente estudadas na re-

gião do infravermelho | 2, 7, 29, 62, 86 | em ccnecção com a es-

trutura da penicilina, do agrupamento amídico dos peptldeos e

proteínas e em derivados da uréia.

As freqüências características das amidas são devi-

das aos grupos NH (amidas não substituídas e monossubstituídas),

CO e CN, que ocorrem em três regiões do espectro: 3050-3550

cm" , 1470-1700 cm e 1300 - 1400 cm . Nas amidas estas fre-

qüências recebem denominações especiais que são apresentadas

na Tabela 5.2.

Tabela 5.2. -Denominações das bandas características das amidas

BANDA

AMIDA I

AMIDA II

AMIDA III

AMIDA IV

AMIDA V

AMIDA VI

ATRIBUIÇÃO

estiramento CO (vCO)

deformação NH (6NH)

estiramento CN(vCN) acoplado a uma

vibração NH

vibração da cadeia

deformação NH para fora do Flano

vibrações da cadeia



A Tabela 5,3 apresenta um resumo das principais

atribuições e as respectivas freqüências na região do infra-

vermelho encontradas na literatura |2, 7, 29, 62, 86 I para

as amidas não substituídas, mono edissubstituídas.

As amidas N,tt-dissubstituídas não possuem hidrogênio

amídico e então não têm possibilidade de formar ligações de

hidrogênio e como conseqüência, a freqüência ^CO náo varia

com o estado físico da amida. Mas esta freqüência varia com

a natureza do solvente, sendo que,em solventes polares capa-

zes de o formar ligações de hidrogênio, há um deslocamento

vCO para a região de freqüências mais baixas.

As amidas N,N-dissubstituídas são caracterizadas ba

sicamente pela freqüência relativa ao estiramento CO e esta

banda,além das considerações feitas anteriormente, também é

afetada pelo grupo R do ãcido e pelos grupos R, e R_ ligados

ao nitrogênio, como ocorre em outras amidas. Abaixo são apre

sentadas as variações das freqüências vco relativos aos gru

pos R, Rx e R2 | 2 !

R — c: R - C'

R = alquila

R, e R2 a lqu i la

R. e' R2 a r i l a

vCO

1650 cm-1

1677 cm
-1

R. alquila eR,arila 1667 cm
-1

R = a r i l a

R. e R_ a r i l a

R. alquila

vCO
R. e R2alquila 1640 an"

1650 cm-1

eR-ari la 1650 cm
- 1



região do infravermelho

AMI DA

Não

substituída

Monos-

substitulda

.Dis-

substituída

FREQÜÊNCIA

(cm"1)

3530

3415

1675-1715

1650-1670

1580-1650

1399-1418

3400-3470

3500

3280-3330

3060-3100

3420-3440

3440-3460

1640

1680

1680

1475-1580

1560

1290-1300

600-620

720

1550-1650

~15°0

ATRIBUIÇÃO

v as .NH

vs.Nil

vCO

vCO

amida I I

amida I I I

vNH

vNH

VNH

vNH

vNH

amida I

amida I

amida I

ami da I I

amida I I

amida I I I

amida IV e VI

amida V

amida I

VCN

OBSERVAÇÕES

solução diluída

(a)

solução diluída

solução concen-.. .
trada ou sólido

(c)

—

clorofórmio

(e)

sólido ^)

forma eis ' g '

forma trans'^'

sólido

com substituintes
eletrõfilos no N

solução diluída

solução

sólido

—

—

—

(h)

( i )

(a) em solução concentrada ou sólido a freqüência diminui devido ã ligação de H

(b) o abaixamento da freqüência se deve a forças reticulares 2 ligação de H
que resulta numa diminuição da ordem de ligação 00.

(c) a intensidade desta banda é 2 ou 3 vezes menor do que a banda amida I

(d) N-alquilamidas e imidas cíclicas

(e) N-arilamidas

(f). atribuída a moléculas ligadas por ligação de hidrogênio

(g) ^C — N N H eis *S- "~ N v R trans R = alquila
(h) não varia com o estado físico
(i) baseado nos trabalhos |34, 48, 60, 66, 100, 102, 103, 105-109, 110, 111 |



Verifica-se também que a freqüência relativa ao es-

tiramento (vCO) nas amidas dissubstituídas ê menor do que em

cetonas normais. Este fato deve ser devido ao efeito de res-

sonância com a forma iônica que é possível de ocorrer nestas

amidas, conforme descrito no inicio deste item.

No estudo dos compostos de adição com lantanídeosen

volvendo amidas dissubstituídas encontra-se uma série de tra

balhos coma N,N,N', N'-tetrameti lmrüonanida (TMMA) e a N,N,N',

N1-tetrametiladipamida (TMAA). Para o ligante livre verifica

se que o estiramento do grupo carbonila (vCO) que para alftft

aparece em 1640 |102, 103, 111| ou 1645 cm"1 |100, 101, 110|

e para a TMAA eir. 1610 cm"1 | 66 | , 1625 | 48, 109 | ou 1630 cm"1

1107r 1081, está na região em que é esperado para as amidas

dissubstituídas. Ainda em relação ao ligante livre, verifi-

ca-se tanto para a TMMA |100-103, 110, 111| quanto para a

TMAA |48, 66, 107-109| na região de 1500 cm o aparecimen-

to de uma banda fraca, que é atribuída ao estiramentoCN(vCN).

A Figura 5.2 apresenta o espectro do ligante li-

vre (TMMA) sintetizado e utilizado neste trabalho.

Pela análise do espectro, a banda forte em 1645 cm

ê atribuída ao estiramento da carbonila (vCO) e a banda fra

ca que aparece em 1490 cm é atribuída ao estiramento CN

(vCN), baseando-se nas considerações descritas anteriormente.

A banda forte na região de 3500 cm indica a presença de

aguar
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Figura 5.2 - Espectro de absorção da TMMA na região do infravermelho



As amidas ;x>dem se coordenar aos ions lantanldeos

através dos átomos de oxigênio ou nitrogênio. 0 que se ve-

rifica, entretanto, através das informações espectrais nos

trabalhos encontrados na literatura para as diamidas dis-

substituídas, como a TMMA e TMAA, i que a coordenação ocqr

re pelo átomo de oxigênio |48, 66, 100-103, 107-111 |. Este

fato tem sido atribuído ao impedimento estêrico nos átomos

de nitrogênio devido â presença dos grupos metiIas, ao ca-

ráter de ácido duro dos lantanideos |82| e ainda ã presen-

ça de uma estrutura de ressonância iônica nas amidas.

Ao ocorrer a coordenação através do átomo de oxi-

gênio, a estrutura (b) ê estabilizada e com isto há um des

locamento das bandas relativas ao estiramento CO e CN para

a região de freqüências mais baixa e mais alta respectiva -

mente.



5.4.2. Considerações sobre o ânion Trifluorcretanossulfonato

0 ânion trifluorometanossulfonato (CF^SO.), embo-

ra apresente baixa capacidade doadora, pode atuar como mono,

bi ou tridentado.

Representando o ânion coir. XSO_(X = CFO , tem-se

uma molécula piramidal com simetria C- . Este tratamento,não

considerando as vibrações relativas ao grupo CF., leva a uma

simplificação e ê possível de ser feito,tuna vez que,se oco£

rer a coordenação, esta se darã através dos oxigênios do

S03 |1, 15, 42, 63, 71, 114, 121 |. Portanto, no estudo des-

te ânion, as vibrações relativas ao grupo S0_ é que são as

mais relevantes,

No caso em que o ãnion não está coordenado, ou

quando ele atua como tridentado, a simetria C é mantida e

sâo esperados,utilizando a teoria do grupo, 9 modos vibrado

nais fundamentais- dos quais três são degenerados. Eles po-

dem ser representados da seguinte maneira:

r vibracional « 3A. + 3E

sendo esperadas seis bandas relativas às espé -

cies A. e E , ativas tanto no infravermelho quanto no Ra-

man. Quando o ãnion se coordena através de um ou dois áto-

mos de oxigênio, tem-se moléculas piramidais do tipo XSO-Y

e XSOY- respectivamente. Em ambos os casos a simetria C é

observada e pela teoria do grupo são esperados nove modos vi-

bracionais fundamentais que poaem ser representador por;



r vibracional = 6A1 + 3A'*

sendo que as espécies A* e A*' são ativas no infravermelho e

Raman.

A Tabela 5,4 apresenta a correlação entre, os modos

normais de vibração do ânion nos dois grupos de ponto.

No estudo vibracional do trifluorometanossulfonato.

Miles e colaboradores | 72| assumem uma configuração F-CSO-

para o ãnion e um grupo de ponto C^ , sendo neste trabalho

feitas atribuições relativas aos grupos SO. e CF..

Tabela 5.4 - Correlação entre os modos vibracionais de vibra

ção do ârr.on CF,SOl nos grupos C. e C

C3v ^tty V2(A1} W V4 ( E ) V5 ( E )

vs.SO, vCS ôs.SO, vas.SO. ôas.SO, PSO3

(A1) V2(A') V3(A') VgíA
1) V8(A") V7(A') V9

s.: simétrico

as.: anti-simétrico



Com base na teoria do grupo e na configuração assu- i

mida sao esperados, então, 18 modos vibracionais fundamen - |

tais dos quais seis £ao degenerados e que podem ser represen |

tados por: ;

vibracional = 5A, + A_ + 6E

sendo as espécies Aj e E ativas tanto no infravermelho quan

to no Raman enquanto que a A. é inativa em ambos.

Ao se percorrer a literatura, se encontra uma série

de trabalhos onde são feitos estudos vibracionais deste ânion

com sais de metais alcalinos, alcalino - terrosos, elementos

da primeira série de transição d e lantanídeos. A Tabela 5.5

apresenta as atribuições dos espectros de infravermelho rea-

lizada? nestes estudos,

Uma das primeiras tentativas de atribuição das ban-

das relativas ao estiramento dos grupos SO. e CF. deste ãnion

foram realizados por Haszeldine e Kidd |40, 411 e Gramstad

e Haszeldine |36|. Para eles, a atribuição feita ao estiramen

to anti-simétrico do SO., (vas.SO,) era duvidosa,uma vez que

estiramento CF do grupo CF3 ocorre na região (1110-1250 caT ).

No estudo realizado.por Miles e colaboradores |72| ,

as atribuições das freqüências vibracionais do íon trifluoro

metanossulfonato foram feitas por comparação com outras mo-

léculas que contêm grupos CF^ e SO . Estar atribuições são

complicadas pelo fato de que as vibrações internas dos dois

grupos piramidais CF3 e S03 ocorrem na mesma região do espec



-1,Tabela 5.5 - Dados espectrais na região do infravermelho (cm )

CCWU&ID

NaCFjSOj

*gcr3so3

B«(CF3SO3I2

KCFJSOJ

NacrjSOj b

B«(cr3so3)2
b

•KCFJSOJ

cu(cr3so3)2

Co«CF 3 S0 3 ) 2

^ ( C F J S O J ^ . W B J O *

ratcr3so3)2

FeiCF 3 SOj) 3

m(crjao3)3 .9Mj09

v a s . S O .

1279

1266

1274

1258

1168(E)

1180(E)

-

1235

1270-126Sd

V4(E)

1339 <̂ (E>

1230
1078

-

v a . S 0 3

1042

1026

1040

• 1 0 3 1

1036(^1

1036(Aj)

1040

1058 v^)

1042

1035-1038 •

VV
1062 \lk$

1014

1025 (A1)

«as .SOj

—

—

—

-

5 9 1 < E l a

6 3 0 < E 1

592._,a
637 ( E )

6 5 2

640vâ(E)

6 3 0

S28-S30
Vj(EI

«47 v <E)

63S
600

630IE)

4«.SO3

-

-

-

-

-

5770^)

52S

S30v3(A1)

5J5

638-640*

W
5 2 3 x ^ 1

SIS
SOS

580 (Ax)

«cr3

1176

1176

1183

1176

1232 (Ax)

-

1182

1183

1197

-

-

-

11751*^

6cr3

—

-

-

-

5 1 5 ( E ) a

5 3 0 ( E )

—

592

S9S

-

—

-

520 (E)

vCS

-

-

-

-

319 (Aj)

327(A1)

7 8 8

77 5C v2(Aj)

775C

775-78Cw

-

fEmCNCXA

«0

40

4

93

42

66

as. • anti-simétrico • « simétrico
a : o desdobramento das espécies (E) ê devido provavelmente a efeitos do estado sólido

b : a banda ei* 771 cm i atribuída, como sendo devida.predaidnantenente, a uma deformação CF., porque nesta
região um acoplamento ocorre envolvendo provavelmente vCS + íCfj.A banda em 1290a»-l 6 atribuída a vas.CF,.

b'i a banda «* 1280 et» e atribuída a vas.CFj

c : ê una banda traça a qual t atribuída cone sendo devida provavelmente ao modo Vj.
d : para o sal aquecido a banda náo i iarga.

e t para o sal aquecido ocorre desdobramento.

f : A b.inda en 350 cm"

'i : A banda

m" êe n 3 5 0 c m " ê a t r i b u í d a a um r o c k i n g d o o r u p o S O . | f I F ) .

«-m T j c cm" c . > t t l b u j < l f l .1 «m.> d o f o r m . i ç . i o M m ó t r l i M >V' . i m p o C f , .



tro e portanto um acoplainento destas vibrações deve ser espe

rado. Para auxiliar este estudo foram empregados também es -

pectro Raman, Raman polarizado e calculo das freqüências.

Verifica-se que as atribuições feitas por Miles e

colaboradores I 72 | relativas ao estiramento anti-simétrico 90-

e ao estiramento CF, se encontram invertidas em relação aos

demais trabalhos.

A atribuição feita por Balicheva |4 | no estudo do

tri f luoroinetanossulf onato de potássio relativo ã banda em

1267 cm" não é concordante com a realizada por Gramstad e

Haszeldine í 361 no estudo deste sal, os quais a consideramco

mo sendo devido a um estiramento assimétrico SO_ ao invés de
3

um estiramento CF^. As outras atribuições feitas são concor-

dantes com os demais trabalhos.

O estudo f̂ -ito por Arduini e colaboradores 11 | re-

presenta o ânion como XSO, com simetria C- e se preocupa irais

coin as atribuições relativas ao -grupo SO,. Também são fei-

tas atribuições relativas ao estiramento e deformação do gru

po CF- mas as demais bandas relativas às vibrações CF- nes-

tes sais não são claras devido às vibrações mais intensas do

grupo S0-.

Os espectros vibracionais de Co(CF3SO-)2 11 I e

Fe(CF3SO-)2 I 42| indicam uma simetria C- para o grupo XSO-

neste sal. Este resultado é interpretado como indicativo de

que o ânion age como ligante tridentado, em ponte, no qual os
#

três oxigêníos do SO. estão envolvidos na coordenação ao ion

Co + e Fe + de uma maneira equivalente. Entretanto, nos sais
de*Cu(CF3SO3)2 |1 | e Fe(CF3SO3)3 |42 | c- grupo XSO3 sofre . um



abaixamento de simetria que pode ser evidenciado pelo desdo-

bramento de V4- Esta redução na simetria pode ser resultado

de uma coordenação na qual dois átomos de oxigênio de cada

ânion são mais fortemente ligados ao ion metálico do que o

terceiro.

/

No trabalho realizado com sais de lantanídeos por

Seminara e Rizzarelli |93| o ânion ê representado como XSO

com simetria C_ . As atribuições feitas por eles em rela-

ção âs deformações simétricas e anti-simétricas do SO3 apre-

sentam valores de freqüência invertidos em relação ãs de-

mais atribuições registradas na Tabela 5.5. Um desdobramen-

to dos modos v. e v^ e portanto uma distorção da simetriaC,

ocorre nos sais aquecidos,que ê atribuído mais ao efeito do

estado solido do que a uma coordenação do ãnion. Assim ,

tanto para os sais hidratados quanto para os aquecidos, são

considerados que apenas trifluorometanossulfonatos iônicos

estão presentes.

As atribuições ao ânion trifluorometanossulfonato

feitas por Machado I 66l ao estudar o sal de neodítnio nona-

hidratado relativas à deformação simétrica do SO. e deforma

ção do CF. são concordantes com as apresentadas por Miles

| 72 | mas invertidas em relação aos demais trabalhos nos quais

estas atribuições cão feitas conforme pode ser visto na Ta-

bela 5.5.

As figura 5.3 apresenta os espectros dos sais de
m

trifluorometanossulfonato de neodlmio nonahidratado e do tri

fluorome tanossul f onato de eurõpio di-hidratado , A analise dos

espectros permitiu as atribuições registradas na Tabela 5.6.
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Figura 5.3 - Espectros de absorção na região do infravermelho do» composto»:

(a) Eu(CF3SO3)3.2H2O (b) Nd(CF3SO3)j.9H2O



Tabela 5.6 - Dados espectroscõpicos na região do infravermelho (cm )

COMPOSTO

Nd(CF3SO3)3.9H2O

Eu(CF3SO3)3.2H2O

VSO3

as. s.
v4(E) v ^ )

llil »«

fiso3
as. s.

\>5 (E) v3 (A^

630 520

635 520

VCF3

1180

1185

6CF3

580

580

VOH*

3530
3420
3250

3530
3420
3255

«OH*

1655
1635

1655
1635

s. s simétrico as. • anti-simétrico

* relativo â molécula de H,0



Ao se analisar a Tabela 5,5 e as considerações teci

das até então, vê-se que a situação é complexa pelo fato de

que estudos realizados não concordam completamente nas atri-

buições relativas aos modos vibracionais do CF, e S0-. Veri-

fica-se que o ânion trifruorometanossulfonato, ao se coorde-

nar, o faz através dos oxigênios do grupo SO- |l, 15v 42,63,

71, 114, 121I , o que provoca um abaixamento da simetria e

portanto um desdobramento da banda localizada na região de

1200-1280 cm"1 | 1, 42, 71, 114, 12l| relativa ao modo v4 .

Tal fato não ocorre na região de 1190 cm . Portanto, a ban- ;

da localizada na região de 1250 cm deve ser relativa a um

estiramento do grupo SO» | 151 e não a um ostiramento do gru-

po CF, como Miles |72| propõe. Tal consideração i bastante

concordante com as atribuições feitas por Arduini, Haszeldine

e Haynes |l, 40-42 |. Com base nestas considerações e pelo

fato de que em outros trabalhos envolvendo o ânion trifluoro

metanossulfonatc realizados por Vicentini e colaboradores 171,

112-114 | e por Zinner e colaboradores I 120, 121 I , que pre

feriram utilizar a atribuição feita por Arduini |1 | , as atri i

buições feitas neste trabalho para os estiramentos e deforma

ções dos grupo SO. e CF3 do ânion CF-SO^ são baseados nos

estudos de Arduini e colaboradores.

Ao se cor.parar os espectros, vê-se que são seme-

~ -1 -

lhantes, exceto que a banda na região de 1300-1200 cm e me-

nos larga para o sal di-hidratado - Tal banda para ambos os

espectros não apresenta uma boa resolução e se verifica a

presença de um ombro em 1225 cm . Este aparente desdobramen

to desta banda relative ao estiramento assimétrico do grupo

SO, não é considerada como sendo devido a uma provável coc-
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denação do ãnion ao Ion lar>tanídeo mas sim a efeito do esta-

do solido |72, 93 | t uma vez que na determinação estrutural

realizada por difração de raios-X dos sais de Nd e Ho nona-

hidratados |89| , verifica-se que o ânion CF3SO3 não está

coordenado, sendo que o íon Ln está coordenado às nove mo-

léculas de água, produzindo um arranjo de prisma trigonal

triencapuzado. Como os espectros são similares, temos em am-

bos os casos trifluorometanossulfonatos iônicos em que a si-

metria C, e mantida.

5.4.3. Considerações sobre os Compostos de Adição

Os espectros na região do infravermelho de dois com

postos de adição com estequiometrias diferentes são apre-

sentados na Figura 5.4. A análise dos espectros dos compos

tos obtidos permitiu as atribuições registradas na Tabela 5.7.

Verifica-se que para os compostos de adição há um

deslocamento da banda relativa ao estiramento CO para a re-

gião de freqüências mais baixas. Err. todcs cs casor ocor-

re um desdobramento desta banda, o qual é atribuído, em al-

guns trabalhos, às vibrações simétricas e anti-simétricas do

ligante bidentado |24, 111J , embora a explicação mais fre-

qüente é que tal desdobramento seja devido a efeitos do es_

tado sólido |19, 100f 105, 110, • 1111.

A banda correspondente ao estiramento CN aparece pou

co definida e em alguns casos não pode ser atribuída. Ela apre

senta um pequeno deslocamento para freqüências maiores em re-

lação ao ligante 'livre.
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Tabela 5.7 - Dados espectroscopicos na reqião do infravermelho (crr. )

COMPOSTO

La(CFjSO}>3.5THHA

CelCF3SO])].5TMMA

PrlCFjSOj) J.4TMHA

NdlCrjSOj)3.4TMMA

Sn<CF3SO3>3.4THMA

Eu(CF3SO3)3.4TMtM

GdICfjSOj) J.4TMM*

wCO

1630-1610

1625-1590

1620-1590

1625-1590

1625-1595

1625-1595

1620-1595

Tb(CF3SOj)3.4TMMfc ' 1625-1595

l>y(( F3SO3)3.4TMMA

Hr»tC?3SO3)3.«TMMIk

FrlCFjSO3)3.4Tt*HA

T-tCFjSOj) J.4TMMA

VblCFjSOj)J.4TMMA

l«(CF3SO3>3.4TMMA

VCF3SO3>3.4TNMA |

TMMA

EutCF3SO3>3.2H20

1620-1595

1625-1595

1625-1595

1625-1590

U20-159C

1625-1605

1625-1600

1645

-

\>CN

1500

1490

-

1485

1495

1490

1490

-

-

1490

1490

1490

-

1495

1495

1490

i

VSO,
aa. s.

1265 1 0 2,
1220 1 0 "

1 2 6 5 10251220 l 0 "

1 2 6 0 10251220 1 0 Z 5

1225 1 0 "

1 2 6 5 10251225 l 0 "

1 2 6 5 10251220 1 O Z S

" 6 0 1025
1225 1 0 Z 5

1 2 6 0 10J01220 l 0 2 0

llll " 2 5

llíí ™
1 2 6 0 1025
1220

\m »»»_,
1260 ,-«
1225 1 0 " i

-

«SO,
ds. a.

635 515

630 520

630 515

635 52C

635 520

635 51S

635 515

625 SIS

635 515

630 515

630 515

630 SIS

625 515

635 515

635 515

- .

|2*§ 1025 635 520

1 v^i

1145

1145

1140

1145

1145

1155

1145

1140

1145

1145

1145

1140

1140

1150

1155

-

1185

*cr

570

575

575

570

575

575

575

570

570

570

570

570

S.J

575

575

vtn-C
a*.

4C0

400

400

410

400

400

405

400

40S

405

tos

405

405

410
N.

405

-

580 -
09

a .inU-stnctrica simétrica



Em face das observações feitas, pode-se concluir que

a TMMA se coordena ao ion lantanideo através dos oxigênios

carbonilicos da amida porque quando isto ocorre a estrutura b

(item 5.4.1) ê estabilizada. Com isto, há um enfraquecimento

da ligação CO e um fortalecimento da ligação CN. Deste modo

os deslocamentos verificados nos espectros dos compostos de

adição são justificados satisfatoriamente. Esta afirmativa po

de ser corroborada pelos fatos já mencionados no item 3.1 e

pelas conclusões obtidas em alguns trabalhos com a TMMAe 1MAA

|48, 66, 100-103, 107-111 |.

Nos espectros na região do 3500 cm são verificadas

bandas relativas ao estiramento do grupo OH da água. Isto se

deve ao fato de que os compostos são higroscópicos e portanto

absorvem água quando da preparação das dispersões em Nujol.

Ao se comparar os estiramentos e deformações do grupo

SO3 do ãnion trifluofometanossulfonato, podemos ver que para

os compostos de adição as freqüências são bastante próximas ãs

encontradas para os sais e não ocorre desdobramentos destas ban j

das nos compostos obtidos. Podemos dizer então que nestes com

postos a simetria C. do ânion é mantida e que portanto ele não

se coordena ao ion lantanideo.

Verifica-se que há um deslocamento de 40 cm na fr£

quência relativa ao estiramento CF do grupo CF, nos compostos

de adição quando comparado com o sal. 0 ligante apresenta uma

banda intensa em 1135 cm enquanto que o sal tem uma banda em

1185 fcm atribuída ao estiramento CF,. Então provavelmente no

composto de adição ocorre uma mistura destas bandas provocando

-p deslocamento verificado.
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São encontradas na região de baixa freqüência 450-

200 cm" |48, 103, 107, 108I bandas relativas aos estiramen

tos simétricos e assimétricos metal-ligante. A banda que apa-

rece em 400 cnf" foi atribuída ao estiramento assimétrico da

ligação metal-oxigênio do liijante com base nas atribuições

feitas por Vicentini e Carvalno |103| no estudo dessas ban-

das em compostos de adição de icdetos de lantanideos com a

TMMA.

Os espectros dos compostos de adição de lantãnio e

lutécio dopados com eurõpio SÃO OS mesmos que os encontrados

para os compostos de lantãnio e lutêcio não dopados.

5.4.4. Considerações Gerais sobre os Espectros na Região

do Infravermelho

Pelo estudo dos espectros na região do infraverme-

lho dos compostos de adição, pode-se tirar as seguintes con-

clusões :

- A coordenação da TMMA aos ions lantanideos se

dá pelo oxigênio carbonilico;

- A simetria C 3 v do ânioné mantida, o que sugere

que o trifluorometanossulfonato não se coordena;

- A banda em 400 cm" foi atribuída como sendo de-

vida ao estiramento assimétrico da ligação metal-

ligante;

- A presença de bandas de água nos espectros reve-

la que os compostos são higroscópicos.
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5.5, MEDIDAS DE CONDUTÂNCIA ELETROLlTICA

O emprego desta tScnicc, juntamente com o estudo

dos espectros de absorção na região do infravermelho dos

compostos de adição, permite verificar se o ânion está ou

não coordenado ao ion lantanideo.

As primeiras medidas condutometricas de alguns

compostos de coordenação, como método auxiliar na elucida-

ção de estruturas moleculares, teve inicio em 1893 com

Werner e Miolati |47| . Estas primeiras medidas foram reali

zadas em solução aquosa; entretanto, o emprego de água, co

mo solvente, nos estufas condutomêtricos, tem diminuído mui-

to, devido a problemas de hidrõlise e dificuldades de solu

bilização; devido a isto, o emprego de solventes orgânicos

tem aumentado rapidamente nas medidas de condutância.

A escolha do solvente para as determinações con-

du tome tricas envolvendo compostos de coordenação é de vi-

tal importância para o sucesso e confiabilidade das medidas

realizadas. Para tanto, alguns critérios devem ser observa

dos, tais como: elevada constante dielétrica, baixa visco-

sidade, facilidade de purificação e baixa capacidade de

doação em relação aos ions metálicos.

A Tabela 5.8 apresenta alguns dos solventes mais

comumente usados em medidas de condutância eletrolitica,jun-

tamente com os valores aceitáveis de algumas das proprieda-

des acima mencionadas.



Tabela 5.8 - Algumas propriedades dos solventes mais coroumente

usados em medidas de condutância

SOLVENTE

Acetona
*"* Nitrometano

Nitrobenzene

4 Metanol

Etanol

* Acetonitrila

Dinetilfbrnamida

Dinetilsulfôxiâo

Piriâina

CONSTANTE

DIElflTRICA a ' d

2 0 , 7

3 5 , 9

34,8

32,6

24,3

36.2

36,7

46,6

12,3

VISCOSIDADE

0,295 b

0 ,595 b

l ,634 b

0,545a

1,078a

0,325b

0,796a

1,960a

0,829b

CONDUTIVIDADEd

ESPECIFICA (ohm"1,can"1)

—ft
5,8 x 10 °

6,56 x l 0 ~ 7

9 , 1 x IO"7

1,5 x IO"9

1,35 xlO" 9

5,9 x IO"8

06-2,0 xlO"7

3 , 0 x IO"8

4 ,0 x IO"8

D N SbCl 5
C

17 ,0

2 , 7

4 , 4

20,0

19,0

14 ,1

24,0

2 9 , 8

33 ,1

a:

b: 30«C

c: valores extraídos da referência |47

d: valores obtidos da referência |32 I.

Ver Apêndice 2
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Em função dos critérios citados anteriormente, po-

de-se relacionar da Tabela 5.8, como solventes particularmen

te úteis, a acetonitrila, o nitrometano e o metanol. Embora

o nitrobenzeno, o dimetilsr.ulfoxido e a dimetilformamiãa apre

sentem alta constante dielétrica, o seu emprego é restrito,

devido ao fato de que o nitrobenzeno tem alta viscosidade e

é bastante tóxico*. Quanto ao dimetilssulfóxido e diisetilfor-

mam! da r eles apresentam forte capacidade coordenante e difi-

culdades de purificação, enquanto que o primeiro tem também

alta viscosidade. A piridina tem além de baixa constante die

létrica, forte capacidade doadora e odor desagradável, o que

a torna inadequada para trabalhos rrondutométricôs. Em rela-

ção ao etanol, o seu uso é limitado devido a efeitos solvoli^

ticos e pelo fato de que apresenta valores baixos de conduti

vidade molar. No que diz respeito à acetona, a interpretação

dos valores de condutância molar dos complexos estudados ne£

te solvente, é bem mais confuso e duvidoso do que em relação

a outros solventes orgânicos» o que a torna pouco utilizada.

Uiiia série de estudos, utilizando-se vários métodos,

foram realizados por Drago |27|, a respeito da capacidade co

ordenante dos solventes orgânicos em relação a íons metali^

cos complexados ou não. No caso dos estudos condutometricôs é

muito importante saber identificar quando ocorre coordenação

do solvente e se esta envolve ou não o deslocamento de ou-

tros ligantes. Quando houver deslocamento de um ligante por

uma molécula do solvente não ocorrerá alterações no tipo de
*

eletrõlito se ambos forem neutros, mas quando um ligante ani.
i

ônico for substituído por uma molécula neutra do solvente ou
i

*Apindice 3 ' ,
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por reações solvolíticas envolvendo a transferência de um

próton do solvente, haverá modificações quanto ao tipo de

eletrôlito. Quando isto se processa haverá uma jnodificação

nos valores das condutâncias molares a qual depende da ex-

tensão em que a reação se processa , o qus torna a utiliza-

ção do solvente inviável. /

Os dados da capacidade de coordenação de alguns sol

ventes orgânicos mais comuns em relação aos Ions metálicos ,

baseados no número de doação, apresentados na Tabela 5.8,for

necen a seguinte seqüência: piridina >dimetilsulfoxido> di-

metilformamida> metanol- etanol >acetona >acetonitrila >nitro

benzeno>nitrometano. O nitrometano e a acetonitrila apre-

sentam uaa capacidade doadora menor do que a água.

No que diz respeito ã qualidade do solvente a ser

empregado para fins condutomitricos , este deve apresentar: alta

pureza (maior que 99%), ausência de água, gases dissolvidos

sobretudo oxigênio, e precisa ter a menor condutividade espe-

cífica possível.

Dos solventes anteriormente eleitos como úteis no

emprego de medidas de condutância é importante ressaltar que

o uso da acetonitrile. é prejudicado pela sua alta capacidade

coordenadora e dificuldade de purificação em relação a outros

solventes, enquanto que o metanol deve ser empregado com cui-

dado em vista de seus efeitos solvollticos. Em vista disto,pa

rece claro que o nitrometano seja o solvente mais adequado pa

ra os estudos condutometricôs de compostos de coordenação.
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Verifica-se que a maioria dos trabalhos determinara

a condutãncia molar para uma única concentração |lO, 32|.Quan

do ocorre a formação de um dímero, trímero ou espécies poli-

méricas maiores, tal procedimento pode levar a interpreta -

ções errôneas. A melhor maneira então de se fazer a determi-

nação, seria obter a condutividade para um faixa de concen-

tração, faixa esta em que os compostos sejam solúveis. Este

procedimento permitiria não apenas uma identificação mais

positiva dos efeitos dissociativos ou associativos como tam

hém a aplicação da lei de Onsager | 101.

Na revisão feita por Geary para um grande número

de compostos de coordenação, a respeito dos valores de con-

dutãncia molar obtidos por diversos pesquisadores em variem

solventes, foi possível estabelecer faixas aceitáveis de con

dutividade molar para diferentes tipos de eletrólitos con-

forme apresentado na Tabela 5.9.

Tabela 5.9 - Intervalos de condutãncia molar dos diferentes

tipos de eletrólitos para concentrações da or-

dem de 10 M, em nitrometano e acetonitrila {32)

SOLVENTE

NlTWJMb'l'ANO

m

TIPO DE ELETRÕLITO

1:1

75-95

120-160

2:1

150-180

220-300

3:1

220-260

340-420

4 : 1

290-330

500
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Diante de todas as questões discutidas e de alguns

problemas que poderiam limitar o uso desta técnica, Barthel

|5| nos afirma que este método ê ainda o mais preciso de to

das as medidas eletroquimicas.

Foram preparadas soluções milimolares dos compos-

tos de adição em nitrometano e acetonitrila. Os valores de

condutividade molar obtidos neste estudo são apresentados na

Tabela 5.10.

Ao se comparar os dados obtidos com os fornecidos

por Geary e indicados na Tabela 5.9 vê-se que os valores de

condutãncia molar, tanto em acetonitrilíi quanto em nitro-

metano estão bem próximos ao limite inferior das faixas es-

tabelecidas em ambos os solventes para eletrôlitos 3:1. Ao

se verificar os valores obtidos de condutãncia molar em ou-

tros estudos de compostos de coordenação envolvendo o ânion

trifluorometanossulfonato, vê-se que os resultados obtidos

estão abaixo dos valores estipulados na Tabela 5.9 e nestes

casos foram interpretados como sendo devido â formação de

pares iônicos e não de uma coordenação do ãnion |93, 112-114,

121|. Também Geary nos afirma que as informações obtidas re

ferentes a complexos de lantanídeos em solução de nitrometa

no são confusas.

Em vista disto e pelo fato de que os valores obti

dos estão muito próximos das faixas estabelecidas por Geary

pode-se afirmar que se tratam de eletrôlitos 3:1.

0

Ao se percorrer a Tabela 5.10 verifica-se que os

valores de condutãncia molar obtidos para os compostos dopa

dos de lantânio e lutécio são essencialmente os mesmos que
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Tabela 5.10 - Dados sobre a condutância eletrolltica

molar dos compostos de adição

COMPOSTO

La(CF3SO3)3 .5TMMA

Ce(CF3SO3)3 .5TMMA

Pr(CF3SO3)3 .4TMMA

Nd(CF3SO3)3 .4TMMA

Sm(CF3SO3)3-4TMMA

Eu(CF3SO3)3 .4TMMA

Gd(CF3SO3)3 .4TMMA

Tb(CF3SO3)3 .4TMMA

Dy(CF3SO3)3 .4TMMA

H o ( C F 3 S 0 3 ) .4TMMA

Er(CF3SO3)3 .4TMMA

Tm(CF3SO3)3.4TMMA

Yb(CF3SO3)3.4TMMA

Lu(CF3SO3)3 .4TMMA

Y(CF3SO3)3 .4TMMA

12u :L a(CF,S0 3 ) , . 51WA

Eu+ :Lu(CF3SO3)3.4'IMft

NITROMETANO

Conc.,mM Am

0,99

1,03

1,10

1,12

1,07

1,01

1,03

1,05

1,06

1,05

0,99

1,04

1,01

1,04

1,00

1,04

1,00

199

205

200

219

211

220

210

214

206

211

231

211

210

205

222

199

221

Cone. ,mM

0,97

1,05 /

1,06

1,12

1,03

1,17

1,02

1,03

1,07

1,05

1,09

1,02

1,03

1,06

1,00

—

IA

Am

344

329

315

329

334

329

336

337

336

337

341

342

337

347

338

—
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os encontrados para os respectivos compostos não dopados.

Portanto, pelas informações fornecidas pelos valo-

res de condutância molar e pela espectroscopia na região do

infravermelho, pode-se afirmar que o ânion trifluorometanos

sulfonato não esta coordenado aos íons lantarideos.



5,6. DIAGRAMAS DE Dl FRAÇÃO DE WUOS-X

Os diagramas de difração de raios-X utilizados nes

t« trabalho foram obtidos empregando-se o método do pó. Ouao

deste método permite caracterizar os compostos no estado só-

lido, assim como a verificação de isomorfismo entre os com-

postos de adição estudados.

O método do pó tem a vantagem de ser simples, espe

cialmente quando aplicado m moléculas pequenas» mas é limita

do em relação ao método de di fração utilizando monocristais,

devido ao fato de que quando um cristal é reduzido a pó ai*

gumas informações são perdidas |9|.

Os compostos de adição estudados são sólidos cris-

talinos e estáveis e portanto permitiram a obtenção de difra

togramas de raios-X utilizando o método do pó. As Tabelas 5.11

a 5.14 apresentam os valores das distâncias interplanares(d)

e das respectivas intensidades relativas (I/Ift>- Estas in-

tensidade* relativas foram obtidas atribuindo-se â linha mis

intensa de cada diagrama o valor numérico 10. As conversões

dos ângulos medidos (28) em distâncias interplanares (d) fo-

ram feitas pelo emprego de tabela indicada na referência|99j.

Os difratogramas de raios-X apresentam quatro sé-

ries isomórficas assim distribuídas: a) compostos de adição

de lantânio e cério; b) compostos de neodimio e eurõpio ;

cr compostos de praseodlmio, samário, gadolínio a itérbio •

Itrio; d) o composto de lutécio. As Figuras 5.5 a 5.8 apresan

tan um difratograna de cada uma das quatro séries isomórfic



Os coapostos de lantânio e ccrio, por apresentarem

uaa estequioaetria diferente dos deaais coapostos, pois con-

tên um ligante a aais, justificaa os difratograaas diferentes.

Quanto aos deaais, eabora apresentea coaposições estequioaé-

tricas semelhantes, verifica-se a existência de três séries

para estes coapostos e de uaa não uni foraidade nos/ coapostos

constituídos por praseodímio, neodlaio, saairio e európio.Es

tas mudanças estruturais ocorridas, eabora a estequioaetria

permaneça inalterada, pode ser õevida a variações dos raios

iônicos que ocorrem na série lantanídica}56|.

As análise das Tabelas S.ll a 5.14 permite verifi.

car pequenas diferenças nos valores das distâncias interpla-

nares (d) e dos correspondentes valores de in tens idades rela

tivas ea uaa série isoaõrfica. Isto se deve ao fato de se ter

uaa granulação não uniforme da aaostra, assia coao dificulda

des ea manusear os coapostos quando da preparação das amos-

tras, devido a sua higroscopicidade.

Os coapostos de adição de lantânio e lutécio dopa

dos com eurõpio apresentam difratograaas idênticos aos apre-

sentados pelos respectivos compostos nãc dcpados.
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Tabela 5,11 - Valores obtidos dos difratoaraa»s de raios-X
dos compostos de fôrmila geral
Ln(CP3SO3)3.5TMNA (Ln « La, Ce)

La

d. It

_
10,9

-

8.67
-

7,83
7.43
6.92

-

6.37
6,33
6,15
5,83
5,61
5,34
5,22
5,01
4,70

4,51
4,37
4,31
4,13
4,06
3,99
3,92
3,82
3,62
3,44
3,23
3,10

I/Io

1.7
-

2 .0
-

3 , 1
2 . 5

7 .2
-

5 . 1
5 ,4

4 , 8

6 , 6

2 ,7

3 ,0

2 , 1
2 , 8

5 , 3

4 , 8

5 ,0

4 , 2

10,0
4 , 8

5 ,8

4 , 0

4 , 2

3 , 1
2 , 3

3 , 1

1,5

Ce

d.X

11.8
11.2
9.72
8.76
8.04
7.83

-

6.92
6.66
6.37
6.28

-

5,87
5,57
5,34

-

4,90
4,70
4,55
4,37

-

4,13
4,10
4,00
3,92
3,82
3,63
3,41
3,26
3,10

" ' o

4 .4

9 .9

3 . 3

4 . 1

3 . 3

5 . 1
-

10.0
2 .9

6 . 0

7 .5
-

8 .1

3 , 3

1.9
-

3.7

5 .5

2,6

3 ,5
-

9 ,8

4 ,1
6 , 1

2 ,8

3 ,5

3,6

2,1
2,7

2 ,2

B'OLIOTECA

a
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Tabela 5 .12- Valores obtidos dos dif ratogramasde raios-X

dos compostos de adição de fórmula geral

Ln(CF3SO3>3.4TMMA (Ln = Nd, Eu)

d . X

10,7
9,31

-

8,51
7,20
6,71
6,24
5,72
5,54
5,25
4,85
4,70
4,60
4,21
4,15
4,02
3,95
3,85
3,77
3,62
3,47
3,07
2,89
2,70

Nd

I/I0

5 ,8

8 ,5
-

2 , 3

4 , 4

5,2

10

2 , 0

6 , 1
3 ,4

4 ,5

2 , 3

1,8

3 ,7
7 ,2

2 ,8

7,0

3,7

1,7
2 ,5

2,6

1,7

3,4

2,4

d . X

10,7
9,31
8,75
8,43
7,14
6,66
6,24

-

5,51
5,25
4,85
4,70
4,60
4,21
4,15
3,99
3,93
3,83
3,77
3,60
3,47
3,12
2,88

Eu

I/I0

6 , 4

8,2

2,4

2,5

3,6

5,0

10

-

5,3

3 ,8

3 ,1
2,7

2 ,3

3,6

6 ,5

3,6

7,4

3 ,3

2,6

3,0

3,5

2,2

2 ,3
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(continuação da Tabela 5.13)

9,72
8,67
8,34
8,27

-

7,76
6,97
6,86
6,56
6,07
5,95
5,34
5,07
4,40
4,21

-

4,08
4,02
3,80
3,68

3,35

HO .

1/Jo

10

5 , 6

3 , 2

2 , 8

-

3 , 4

4 , 6

2 ,8 .
2 , 8
9 , 8
6 , 7

2 , 8
2 , 6

3 , 9

7 , 3

-

3 .7

4 ,0

3 , 3
1,7

1 , 6

9,72
8,75
8,34
8,27

-

7,83
6,97
6,86
6,51
6,11
5,95

-

5,07
4,42
4,21

-

4 ,13
4,02
3,82
3,59

-

Er

I / X o

10

3 , 4

3 , 6

2 , 6
-

3 ,4
3 , 7

3 , 1
2 , 2
6 ,4
3 , 7
-

2 , 0

2 , 3

4 , 2

-

2 , 5
2 ,4

2 ,8
2 , 2

-

9,72
8,67
8,34
8,27
7,97
7,76
6,97
6,86
6,56
6,07
5,95
5,34
5,04
4,42

-

4,19
4,08
4,02
3,79
3,69

3.34

Tm

10

7 , 4

3 , 9

3 , 9

2 , 7

3 , 3

5 ,1
4 , 0

2 ,5
10

8 ,5

3 ,0
3 , 3
4 , 2
-

8 ,8

4 , 3
3 ,7

3 ,4

2 ,0

2 .4

9,72
8,67
8,43
8,27

-

7,83
6,97
6,86
6,56
6,07
5,95
5,34
5,07
4,40
4 , 2 5

4,19
4,10
4,00
3,79
3,68

3,35

Yb

10

6 , 2

3 , 3

2 , 8
-

3 , 0

3,7
2 ,9
2 ,0

10
7,9
2 ,5
2 , 3

4 , 2
3 , 0

6,9

5 ,0
3 ,8
3 ,2

2 ,1

1,9

Y

d,K

9 ,51
8,51

-

8,27

7,69
6»97
6,86
6,56
6,07
5,95
5,31
5,07
4,37

-

\ 4 , 1 9
4,08
4,00
3,79
3,69

3,31

J / I 0

8 ,6
5 ,6

-

3 , 6
-

4 ,4
4 , 2
5 ,6
3 ,5

10
9 , 2

3 ,2

3 , 1
5 ,9

-
P '

, ±

6 ,0
4 , 6

3 , 1

3 ,0
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Tabela 5.14 - Valores obtidos do difratograma de
raios-X do composto de adição de

fórmula gera l Lu(CF3SO3).4TMMA

Lu

d, X

11,8

10,9

9,41

8,35

8,12

7,97

7,44

6,67

6,46

6,11

5,99

5,79

5,44

5,31
5,01

4,65

4,56

4,48

4,29

4,23

4,13

4,04

3,95

3,90

3,83

3,74

3,62

3,35

3,27
3,19

I/!o

2,5

2 ,4

10

3 ,1
1,3

2 ,3

1,3
5 ,0
8,2

5 ,2

5 , 2

5 , 1
2 ,0

2 ,7

2,4

2 ,3

2 ,0
5 ,7

3 ,1
5 ,5

8,5

5,1
2 ,5

3,9

6 ,1
1,8
3,7

2,2

2 ,9

2 ,0
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Figura 5.5 - Oifratograma de raios-X do composto Ce(CF3SO3)-.5TMMA.

o
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10 5̂ 20 25 30
Figura 5,6 - Difratograma de raios-X do composto Nd(CF-SO-)3.4TMMA
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5 10 15 20 25 30 35~ 29(°)
Figura 5.7 - Difratograma de raios-X do composto Ho(CF3SO3)3.4TMMA
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Figura 5 .8

15 20 25 30
Difratograma de raios-X do composto LuíCF-SOj).4TMMA

35 20Í°)
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5 . 7 . ESPECTROS ELETRÔNICOS DE ABüORÇÃ) NA REGIÃO DC VISlVEL

5.7.1. Considerações a respeito das Propriedades Espec-

troscópicas dos íons Lantanídeos

A correlação entre estrutura e espectro de absor

ção para complexos de metais de transição d é bem compreen-

dida em termos da teoria do campo ligante. Entretanto, tal

fato não ê verdadeiro para complexos envolvendo os íons lan

tanídeos e dCtinídeos. Ê bem sabido que os espectros de ab-

sorção na região do visível, infravermelho próximo e ultra-

violeta próximo, consiste de bandas finas, bem definidas e

fracas nos compostos sólidos ocorrendo um alargamento des

tas em solução, devido â interação vibrõnica com o solvente.

Ainda em solução se tem presente espécies de diferentes com

posições e estruturas em equilíbrio que, juntamente com a

baixa intensidade, a relativa inércia nas mudanças espec-

trais ao se alterar o ambiente ao redor do íon lantanídeo e

complexidade das bandas, dificulta o estudo espectral em so

lução.

As dificuldades mencionadas anteriormente são de

vidas ao fato de que os elétrons 4f são fortemente protegi-

2 6

dos pela camada externa 5s ^p ,que faz com que os íons lan-

tanídeos sejam afetados muito pouco pelas alterações no am-

biente ao seu redor.

Para os íons lantanídeos, os níveis de enetjia

das configurações 4fn são obtidos considerando-se as intera

ções eletrostáticas e o acoplamento spin-órbita. Como se sa



110

be, a repulsão intereletrônica gera os termos espectroscõpi-

cos também denominados de termos de Russel-Saunders, sendo

2S+1
representados por L, onde L ê o momento angular orbital total

e S o momento angular de spin. O acoplamento spin-orbitaacres

centa aos termos espectroscõpicos o valor de J de tal forma

que os níveis de energia para os Ions são expressos como

L, onde J adquire os valores de L+S, L+S-l,..., L-S.

A Tabela 5.15 apresenta os termos provenientes das

configurações 4fn sendo de interesse os casos em que n varia

de 1 a 13. Verifica-se que os termos que aparecem em fn são

os mesmos de f devido ao princípio da equivalência: elé-

trons e buracos. O termo fundamental ê aquele que apresenta

a máxima multiplicidade de spin (2S+1) . No caso em que se tem

dois termos com a mesma multiplicidade de spin se considera o

estado com o valor de L mais elevado como sendo o termo fun-

damental .

Na Tabela 5.15 também é apresentado para cada con-

figuração fn, o seu termo fundamental, o valer que J pode

assumir para este termo e o estado fundamental. Para se de-

terminar o valor de J do estado fundamental deve-se seguir

as seguintes regras:

— se o número de elétrons for menor que 7, o va-

lor de J ê igual a L-S ;

— se o número de elétrons for igual a /, o valor

* de J será igual ao de S, uma vez que L=€>.

— se o número de elétrons for maior que 7, o va-

lor de J será igual a L+S.



Tabela 5.15 - Termos das configurações fn dos íons lantanídeos trivalentes

(íons livres)

Ln3*

Ce, Yb

Pr, Tm

Nd. Er

Pm. Ho

Sm, Dy

Eu. Tb

Cd

OGHFlCUMÇto

f1 . f13

f2 . f12

f3 . f11

í4 . f10 •

f6. f8

f7

ESTADO FUNDAMENTAL

S

1/2

1

3/2

2

5/2

3

7/2

L

3

5

6

6

5

3

0

J

5/2.<7/2)

4 , (6)

9/2,(15/2»

4, (8)

5/2, (15/2)

0. (6)

7/2

2S+1.
LJ

^5/2' ' F7/2)

\. <2v

l1/2.{ I15/2)

"5/2'* H15/2'

\ • <7p6>

'^7/2

TERMOS

2F

1SDGI 3PFH

2PDFGHIKL 48DFGX
2222

1SDFGI'IKLN 3PDFCHIKLM 5SL>FCI
24 423 2 3243422

'PDFGHIKLMNO 48PDFGHIKLM *PFH
457675532 2344332

18PDFGHIKLMN0 3PDFGHIKbMNO
4 648473422 659796633

SSPDFGHIKL 7r
32322

2SPDF C HIKLMNOO 4SPDFGHIKLMN
2571010 997542 226575513

*PDFGHI 8

N9 DE

TERMOS

1

7

i

17

47

73

119

119

Os valores do J e kj colocados ontre parênteses referem-se âs configurações f a f .

Os números colocados abaixo dos ternos indicam quantas vezes o mesmo aparece.
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A aproximação de um campo cristalino distorce a sî

metria esférica do Ion e a degenerescência é quebrada parcial

•ente ou totalmente, dependendo da simetria do campo crista-

lino,resultando no desdobramento dos níveis J en 2J+1 ou 3*1/2

componentes Stark, conforme o número par ou Impar de elétrons

do Ion, respectivamente. Estes desdobramentos são muito pe-

quenos, da ordem de 100 cm , comparável a efeitos térmicos.

Portanto, para os Ions lantaníâeos, a ordem de perturbaçãoé:

campo cristalino< acoplamento spin-õrbita< repulsões inter-

eletrônicas |30| .

As transições eletrônicas observadas nos espectros

de absorção dos lantanldeos podem ocorrer basicamente pelos

seguintes mecanismos:

- Pipolo Elétrico (DE):

As transições que ocorrem por dipolo elétrico são

proibidas para o íon livre e para compostos com centro de in

versão, pois transições de mesma paridade (f -*f) não são per

mitidas pela regra de Laporte. Entretanto, transições fracas

envolvendo este mecanismo são verificadas como sendo decorren

tes da interação do íon central com o campo ligante, misturar)

do os estados de paridade oposta da configuração fn, relaxan

do com isto a restrição de paridade pela remoção do centro de

inversão (mecanismo estático). Esta remoção pode também acon

tecer por meio de um acoplamento vibrônico do íon central com

seus ligantes (mecanismo dinâmico). Se a transição é proibi-
m

da, mas ocorre devido a acoplamento vibrônico, a intensidade

ê dependente da temperatura |69| . As regras de seleção | 12 |

que regem este mecanismo são:
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AS-0 !&J!<4 |AL|*4 (secanisno estático)

AS * 0 | AJ |< 2 | AL|i 2 (mecanisiro dinâmico)

- Pipolo Magnético (DM):

São permitidas entre estados de mesma paridade e

portanto podem ocorrer em compostos com centro de inversão .On

geral são mais fracas mas há casos em que elas contribuem de

maneira significativa nas intensidades observadas. No limi-

te do acoplamento spin-órbita as transições entre o estado

fundamental e o multiplete de base do primeiro estado excita

do pode ser permitido apenas por dipolo magnético. As regras

de seleção Il2, 69, 117| para este mecanismo são asseguintes:

AS = 0 AL = 0 |AJ|íl

j=0-»j'=0 (proibida)

- Quadrupolo Elétrico (QE):

Também são de paridade permitida mas são extrema-

mente fracas e possuem as seguintes regras de seleção |12,69 |:

2 | AL |< 2

J = l ouO -• J1 = 0 L = l o u O - » L r = o (proibidas)

£ sabido que os espectros eletrônicos de absorção dos

ions \antanldeos são caracterizados pela presença de bandaspou

co intensas e pouco sensíveis ao ambiente químico ao redor do

íon lantanídeo. Entretanto, existeir. alguns Ions que apresentam

bandas sensíveis ã variação: na natureza ao ligante, a mudan-
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ças de concentração e temperatura {23, 54, 55|. Estas ban-

das são denominadas de hipersensitivas.

A Tabela 5.16 apresenta as transições hipersensiti

vas dos ions lantanldeos na região do visível, sendo mais

intensamente estudada a do neodlmio.

Tem-se verificado, sobretudo para as transições M

persensitivas que,quando ocorre a complexação, há um deslo-

camento destas bandas para a região de comprimento de onda

maior, uma variação na forma da banda e dependendo da natu-

reza do ligante se verifica um aumento de 10 a 100 vezes na

intensidade quando comparada com os espectros relativos ao

íon aquoso |23, 56, 96, 98|.

A seguir são apresentadas, de maneira sucinta, vá-

rias teorias propostas por uma série de pesquisadores na ten

tativa de explicar o mecanismo que rege as transições nos

íons lantanideos.

A teoria proposta independentementt por Judd |52|

e Ofelt |79| em 1962 tem sido de grande valia na explicação

da intensidade da maioria das transições com base em um ca»n

po cristalino induzindo transições de dipolo elétrico entre

os componentes Stark individuais. As variações nas intensi-

dades das bandas são atribuídas a ação de um campo elétrico

não homogêneo do meio. A intensidade das transições normal-

mente fracas de quadrupolo elétrico são intensificadas como

resultado de um campo elétrico não homogêneo.

Ĵ írgensen e Judd |51 | fizeram um estudo prof undo do

mecanismo que origins n hipursernsitividade e concluíram que

estas transições são de natureza de pseudoguadrupolo porque
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Tabela 5.16 - Transições hipersensitivas dos íons

lartanídeos na região do visível J45, 98

T 3+Ln

Pr

Nd

Eu

Dy

Ho

Er

Transição

3 H _̂

3H -*

4 _̂

I9/2

?Fo -

6 l i
1 5 / 2 -

I15/2 "*

3P2(a)

G5/2

G7/2

\

^ Gll/2

4
X15/2

2HHll/2

Comprimento
de onda (nm)

440

588

578

521

465

427

450

521

Número

de onda (can" )

'22500

17000

17300

19200

21500

23400

22200

19200

a - Sinha não considera estas transições como hipersensitivas! 98 |.

b - j^rgensen e Judd não considera esta transição como hiper -

sensitiva |51 i-
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a força do oscilador calculada para as transições quadrupola-

res são muito mais fracas que para as hipersensitivas e que

se baseiam na não homogeneidade do meio (dielétrico) ao re-

dor do íon lantanídeo, 0 eleito é sentido mais amplamente com

solventes que têm moléculas muito polarizãveis e um arranjo

assimétrico ao redor do íon. Eles verificaram também que as

transições hipersemsitivas obedecem a regras de seleção de qua

drupolo elétrico. A polarizabilidade não homogênea do solven-

te foi visualizada como um aumento na variação do vetor campo

elétrico da radiação eletromagnética através do Íon lantanídeo,

umentando consideravelmente a intensidade das transições de

quadrupolo.

Posteriormente Judd |53| sugeriu que a hipersensiti-

vidade estava relacionada a variações na simetria do campo

cristalino.

As diferenças observadas na hipersensitividade emcris

tais de Y2°3
 e LaF, dopados com Nd levaram Krupke |61| a

propor que a hipersensitividade e devido às variações na sime

tria.

Os estudos realizados por Karraker |54, 55| com sais

de lantanídeos em solução, no estado sólido e com complexos,

basicamente fjd ice tona tos, sugeriram que as variações na inten

sidade das hipersensitivas seja devido a mudanças no número de

coordenação e na simetria. 0 aumento da intensidade da hi per

sensitiva é resultado do aumento do campo elétrico produzido

pelo aumento da concentração ou temperatura.
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Os resultados do trabalho de Choppin e colaborado-

res |23| sugerem que efeitos covalentes são importantes no

estudo dos complexos lantanídicos e que as mudanças na for-

ma e intensidade das bandas relativas ãs transições hiper

sensitivas podem ser usadas como uma indicação qualitativa

da simetria. Posteriormente, Henrie e Choppin |4^| concluí

ram que a hipersensitividade pode ser explicada por meio de

um mecanismo vibrônico com a inclusão de covalència. Eles

obtiveram uma correlação aproximadamente linear entre força

do oscilador e efeito nefelauxético (covalència estimada)pa

ra as transições hipersensitivas numa série de complexos de

neodímio.

As teorias de Judd e J#rgensen não explicam o enor

~ 4 4
me aumento da força do oscilador para a transição In/?"* GC / 2

para o Ndl_ e NdBr3 no estado gasoso. Gruen e Dedock |9|,pro

põem um mecanismo vibrônico incluindo covalència para expli-

car o fato.

Verifica-se também que a hipersensitividade não po

de ser explicada apenas por argumentos de campo cristalino,

pois esta teoria não explica a existência de transições hi_

persensitivas em complexos lantanídicos octaedrais |88| e

nem o grande desdobramento dos níveis J = 3/2 no estudo fe£

to por Pappalardo |80| com Er(C_Hc),.

Para interpretar os fatos mencionados anteriormen-

te, Mason e colaboradores |67, 68|, desenvolveram o mecanis-

mo de acoplamenoo dinâmico envolvendo uma perturbação mútua

do íon metálico e dos ligantes. Esta teoria descreve a in-

tensidade das transições hipersensitivas como originadas pe-
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la correlação coulòmbica de dipolos elétricos induzidos nos

ligantes pelo momento quadrupolar da transição do íon metá-

lico.

A teoria do dielétrico não homogêneo propõe que os

dipolos são induzidos nos ligantes pelo campo da radiação e

como estão distribuídos ao acaso se cancelam mutuamente en-

quanto que para o mecanismo de acoplamento dinâmico» os dipo-

los são induzidos pela distribuição de carga causada pelas

transições f •• f e estes se correlacionam para produzir um

efeito máximo. Esta é a principal diferença entre as duas teo

rias.

Na revisão feita por Peacock |81| sobre as intensi-

dades das transições f -*f nos lantanídeos é dado um grande

destaque â enorme contribuição que a teoria de Judd e Ofelt

ofereceu ã compreensão das intensidades das transições dos

íons lantanídeos. Ao lado disto, ê também discutido o pro-

blema da hipersensitividade onde é feita uma consideração bre-

ve sobre o "modelo coval.-nte", e se verifier que, embora al-

gumas teorias já tenham sido propostas, conforme jã discuti

do anteriormente, ainda a origem e o mecanismo das transições

não ê totalmente claro.

Mais recentemente, na revisão realizada por Henrie e

colaboradores |45| , eles verificaram que há uma relação di-

reta para as transições hipersensitivas entre força do osci-

lador (intensidade) e a basicidade do ligante (medida da ca-
m

pacidade de doação eletrônica do ligante) e que uma diminui-

ção na distância Ln-ligante resulta num aumento da intensida

de. Baseado nos fatos jnencionaco«= a proposta deFtes pesqui-



sadores c explicar a hipcrsensitividade por inclusão de

tos covalentes no tratamento feito por Judd e Ofelt através

de estados de transferência de carga que permite a utilização

de perturbações vibrônicas ou estáticas ou ambas come mecanis

mo(s) para a mistura de estados de paridade diferentes de fn

com estados da configuração f ,uma vez que é assumido que as

transições sao de dipolo elétrico.

O modelo da covalência proposto por Henrie |45| pa-

rece indicar que a hipersensitividade ocorre independentenen

te da presença ou ausência de centro de inversão no complexo,

uma vez que a sua ocorrência está mais intimamente ligada à

capacidade doadora do ligante. Com este modelo é possível ex

plicar também os fatos observados por Gruen e Dedock e por

Pappalardo.

Pelo que foi colocado, pode-se ver que o estudo e o

entendimento das transições hipersensitivas é muito importan

te pois permite obter informações sobre aspectos estruturais

da química de coordenação das terras raras e da basicidade

dos ligantes. Além disso, as mudanças na forma das bandas e

na intensidade destas transições podem também nos fornecer in

dicações a respeito da simetria. Outro fato muito importante

baseado na relação intensidade-basicidade tem aberto um enor

me potencial para o emprego de ions lantanideos como sondas

estruturais de sítios em sistemas biológicos, sobretudo onde

cálcio é necessário |78|,
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5.7.2 Efeito Nefelauxético

Este efeito ê caracterizado pelo deslocamento das

bandas no espectro de absorção para a região de comprimento

de onda maior,ou seja, na direção do vermelho, en( relação a

uma dada base que freqüentemente é o espectro de absorção do

neodlmio em solução aquosa. Ephraim e colaboradores |49| fo

ram os primeiros a fazerem estas observações no estudo de

espectros de absorção de alguns sais e complexos com acetil.

acetonato de Pr , Nd e Sm no estado sólido ou em solu-

ção aquosa utilizando como referência o íon em solução aquo

sa ou sais altamente hidratados. Entretanto, os fluoretos

anidros apresentavam pequeníssimo deslocamento para o azul.

0 efeito nefelauxético i traduzido como a expansão

da nuvem eletrônica e é uma medida da covalência na intera-

ção metal-ligante a qual é devida, segundo Jfrfrgensen 149! ,

a mudanças nas integrais, relativas ã repulsão interoletrô-

nica, Jjrfrgensen |50| propõe que deve ocorrer uma participação

direta dos orbitais 4f na formação de orbitais moleculares e

uma transferência parcial de densidade eletrônica do ligan-

te para os orbitais 6s e 6p não preenchidos dos íons lanta-

nídeos. Com isso, este efeito não pode ser tratado ape

nas em bases de um modelo eletrostatico mas se deve conside

rar a contribuição covalente nestas interações.

• O efeito nefelauxético pode ser quantificado pelo

parâmetro nefelauxético ÍB). Para os ions lantanídeos não

se pode determinar 6 utilizando a mesma expressão que é empre

gada para os metais de transição d:
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B = — (5.1) li e B são os parâmetros de repul-

são interletrõnica de Racah do ion

no complexoe doíon livre respecti-

vamente .

2S+1
A separação dos níveis L_ depende tanto do para

metro de repulsão intereletrônica quanto do acoplamento spin-

órbita. Além do mais, os espectros dos Ions livres para os

lantanídeos são desconhecidos, exceção feita ao Pr . Em

função disto é necessário expressar utilizando outra refe-

rência, por exemplo o Ion aquoso. Portanto, a expressão pas

sa a ser:

8 . j p (S2}
víon aquoso

v = número de onda em cm

v* = baricentro da banda relativo ã transição

em estudo

Para uma determinada transição, as seguintes consi-

derações foram feitas para o cálculo de $.:

- para compcst.os de adição no estado sólido, o va-

lor de ^íon aquoso utilizado é relativo ao espec

tro do sal hidratado correspondente, no estado só

lido.

• ~ para os compostos de adição em solução o valor do

víon aquoso usado é relativo ao espectro do sal

correspondente, em solução aquosa.
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Ao se verificai que os fiuoretos apresentam um des-

locamento menor do que o Ion aquoso. Caro e Derouet |18 | pro

puseram determinar o parâmetro nefelauxetico usando como re-

ferência uma matriz de fluoret»

através da seguinte expressão:

ferência uma matriz de fluoreto de lantãnio dopada com Nd ,

G[2S+1L .
6 _ J (complexo) ' .,-
2 G\2S+h 3+ IG' LJ(Nd3+:LaF3)

!

G é o baricentro da banda, em cm

A equação 5.3 pode ser aplicada também para se de-

terminar o valor do parâmetro nefelauxetico para outros Ions,

utilizando a matriz de fluoreto de lantãnio dopada com oíon

2S+1

em estudo, Os valores de G| Lj(Ln3+-LaF )' s^° forneci-

dos por Carnall e colaboradores |16| para os Ions Pr +, Ho

e Er

3+A matriz de fluoreto de lantãnio dopada com íonsln

foi escolhida como base porque apresenta uma estrutura bem co

nhecida, bandas de absorção muito finas que permitem medidas

precisas e pequeno deslocamento.

O baricentro das bandas pode ser determinado fazen

do-se a integração numérica da curva, com o auxílio da regra

de Simpson |70|.

O parâmetiO nefelauxitico médio pode ser determina

da através da seguinte expressão:

p = 1 + 2 (5.4)
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Ryan e JgJrgensen |88j verificaram uma dependência do

efeito nefelauxético com o número de coordenação em comple-

xos lantanídicos em solução. Eles sugeriram que o fato ê de

vido a um encurtametto da distância metal-ligante com a di-

minuição no número de coordenação, acentuando o efeito de

deslocamento para a região do vermelho.

5.7.3. Fator de Covalência

1/2O fator de covalência expressso por(b ), mede a

quantidade de mistura dos orbitais 4f dos lantanídeos cornos

orbitais do ligante, ou seja, é uma medida do caráter cova-

lente na interação Ln -ligante. Este fator está relacio-

nado com o parâmetro nefelauxético e pode ser determinado pe

Ia expressão |18, 44|:

b 1 / 2 = | 1/2(1 - 3)11/2 (5.5)

I é o efeito nefelauxético médio,

5.7.4. Parâmetro de Covalência de Sinha

0 parâmetro de covalência de Sinha (&) |96, 98|,

expressa o caráter covalente nas interações entre o íon lan

tanídeo e o ligante. Em soluçio,o valor de 6 compreende tanto o

efeito do ligante quanto o do solvente.
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Este parâmetro pode ser expresso em porcentagem da

seguinte maneira:

6 = 1 ^ B * 10° (5.6)
6

B = valor médio do parâmetro nefelauxético.

No estudo dos compostos de adição em solução, o va-

lor de <N é calculado substituindo-se na expressão 5.6,3 por

g_ de tal modo que:

6 = — SJ— x 100 (5.7)

8, = valor do parâmetro nefelauxético utilizan

do como referência o íon aquoso

Sinha propõe que complexos de Nd que têm valores

de ô menor que 1,5 apresentam fraco caráter covalente enquan

to que se 6 for maior que 1,5 o caráter covalente é forte.

5.7.5. Força do Oscilador

Devido ao fato de as bandas de absorção dos íons lan-

tanideos serem pouco intensas, é mais conveniente determinar

o força do oscilador, que é uma medida da intensidade de uma

banda* |17J, do que o coeficiente de absortividade molar. A

força do oscilador (P) pode ser determinada pela seguinte ex

pressão |17| :



P = 4,31.10"9-^D— e(v)dv (5.8)

I

n = índice de refração do meio

r. = coeficiente de extinção molar

v = freqüência em cm

A
e(v)dv= -7- A = area da banda

b.c

b = caminho ótico em cm

c = concentração molar

0 valor de A é determinado por integração numérica da

curva, utilizando a regra de Simpson Í70|. Os valores numéri_

—6cos encontrados para P sao da ordem de 10 e expressos em
_2 _]_

(cm .mol .i).

Tem se verificado J45, 54, 55, 92 íque, para as tran

sições hipersensitivas, a força do oscilador ê bastante sen-

sível a mudanças que ocorrem ao redor do Ion lantanldeo. Hen

rie e colaboradores I451 apresentam uma correlação entre o

valor da força do oscilador e a basicidade do ligante forne-

cida pelo pKa, ou seja, relaciona o efeito da basicidade do

ligante com a intensidade das transições hipersensitivas.
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5.7.6. Os Compostos de Nd<CF3SO3)3.4TMMA e

e seus Espectros de Absorção na Região do Visível:

Considerações Gerais»

5.7.6.1. Espectros no estado sólido, ã Temperatura Ambiente

0 íon Nd apresenta, como visto na Tabela 5.16,

duas transições hipersensitivas na região do visível,quesao:

4 T 9 / 2 "•
 4G 5 / 2 (578 nm)

4 I 9 / 2 -»
 2G 7 / 2 (573 nm)

sendo Ig/2 ° nível fundamental.

Estas duas transições se encontram em regiões ener-

géticas bastante próximas, e em geral não poc i ser distingui

das no espectro,pois ocorre uma interpretação dos seus compo-

nentes. Portanto, no presente trabalho considera-se a transi-

4 4 2
çao composta I<w2 "•

 Gs/2' G7/2*

Outra transição utilizada no estudo do íon Nd é

4 2

a Io/o "* pi/2* E m b o r a e*a n a o seJa hipersensitiva, e conve-

niente, pois o nível p w 2
 n a o é desdobrado em componentes

Stark pelo campo cristalino, pois (J + 1/2 = 1).

Os espectros do sal hidratado de neodímio e do com

posto de adição de neodímio, na região correspondente às tran

sições acima mencionadas, são apresentados na Figura 5.9.
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4 30 435 X.nrr
— o

j

570 575 580 585 590 595 600 X.nm

Figura 5.9 - Espectros de absorção na região do visível:

a) Nd(CF3SO3)3.9H2O sólido â temperatura ambiente;

b) Nd(CF3SO3)3.4TMMA sólido a 77K;

c) Nd(CF3SO3)3-4TMMA sólido â temperatura ambiente;

d) Nd(CF3SO3)3.4TMMA em solução de nitrometano;

e) Nd(CF3SO3>3.9H2O em solução aquosa.
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4
Os bariccntros üa banda relativa à transição

4 2 - -
Gr/,» G7/2 Para ° sa* hidratado e composto de adição sao

apresentados na Tabela 5.19.

A determinação do parâmetro nefelauxetico foi fei-

ta utilizando-se as expressões 5.2 e 5.3. Para se calcularB2

valor ue G»M-*+-LaF ^oi consi£*erado como a média da posi-

4 2
G e
4 2

ção dos baricentros das duas transições G,,, e G7/2
 d©

Nd : L a F3 e m relação ao nível fundamental ( I_ .Jí, mais a es

tabilização no campo cristalino (centro de gravidade do ní-

vel I Q / 2 ^ utilizando os valores f

laboradores |20|. Portanto, temos:

vel I Q / 2 ^ utilizando os valores fornecidos por Caspers e co

17089 cm"1 + 17179 cm * + 1 9 5 cm-l = 1 7 3 2 9

4 4 2
Os valores de l> para a transição Ig .- •*• G5/2'

 G7/2

utilizando as expressões mencionadas anteriormente são apre-

sentados na Tabela S.19.

Pode-se determinar também o valor de 8 para a transi^

4 2
çao Ig/2 "* pi/2* P a r a e s t a transição considera-se a banda

de absorção de energia mais alta em relação ao nível Stark

de base como sendo a posição do baricentro, conforme conside

rações feitas por Caro e Derouet |18|, tanto para o compos-

to de adição, sal hidratado, quanto para o padrão Nd :LaF,-

Com base nisto, 3 pode ser expresso como:

o _ Ebanda de maior energia no complexo

E banda de maior energia no padrão



2
Os valores da energia correspondente ao nível p-\/2

em relação ao componente Stark de base Ig/2 P
a r a ° complexo,

sal hidratado e Nd :LaF , assim como os valores de Bobtidos

estão registrados na Tabela 5.19.

Tomando-se os valores do parâmetro nefelauxetico cal-

culado para as transições 4 I g / 2 -•
 4G 5 / 2,

 2G ? / 2 e %/2-*\/2

utilizando como refeiancia o padrão Nd :LaF- é possível se

determinar o valor médio do efeito nefelauxetico através da

seguinte expressão:

B 6

8 = S/2' S/2 + S/2

B = valor médio do parâmetro nefelauxetico

0 valor médio do parâmetro nefelauxetico calculado

através da expressão 5.10 é apresentado na Tabela 5.19.Pode-

se verificar também que os valores de 6, e B_ são bastante

semelhantes e além disso estes valores (&,, B2
 e fT) estão

próximos da unidade, indicando que a interação Nd -TMMA ê

essencialmente eletrostática.

Para o íon Nd determinou-se F através da expres-

são 5.10 para que se possa fazer a~i numas ''omparaçõps posterio

res. A partir do valor de F e com o auxílio das expressões

5.5 e 5.6 foi possível determinar os valores do fator de co-

valência e o parâmetro de Sinha, os quais estão registrados

na Tabela 5.19. Os valores obtidos confirmam a baixa contri-

buição covalente na interação entre o íon neodímio e a TMMA.



Ao se comparar os valores obtidos,neste trabalhe, pa

ra o valor médio do parâmetro nefelauxêtico, o fator de cova

lência e o parâmetro de Sinha, com os obtidos por Vicentini

e Carvalho J104| para os compostos de adição de TMMA com per

clorato, hexafluorofosfato e iodeto, verifica-se que existe
/

forte semelhança, Com relação aos espectros no estado sólido

- 4 4 2
relativo a transição íq/o "* G5/2r G7/') o b s e r v a~ s e Ç u e há

diferenças entre o obtido neste trabalho e os registrados

para os compostos mencionados anteriormente, embora as este-

quiometrias sejam as mesmas. Tais diferenças são devidas a

uma perturbação do sítio do neodímio devido a efeitos do es-

tado sclido ou â perturbação causada pelo ânion ou então, a

ambos os fatores.

Para o sal de Nd(CF-SO-)3.9H_O a espécie presente no

estado sólido é |Nd(H2O)9| (CFJSOJ)', ou seja, o Ion Nd3+es-

tã envolvido por nove moléculas de água num arranjo de pri£

ma trigonal triencapuzado, com simetria D . , como comprovado

por Santos e colaboradores |89| através de difração de raios-

X. Portanto, o espectro obtido para o sal hidratado de

mio no estado sólido é relativo ao cromõforo |LnOg| com nume

ro de coordenação nove e simetria D31. Verifica-se que o es-

« •. — 4
pcctro no estado solido deste sal relativo a transição Ig/2"*
4 2 1
G5/2' G7/2 ^ i f e r e ^° obtido por Karraker |55| para o

Ud(BrO3) ,9H_0 e^oora este apresente a mesma estrutura, nume

ro de coordenação e simetria como mencionado por Helmholz

!431 que o trifluorometanossulfonato. Estas diferenças es-

pectrais provavelmente se devem aos mesmos fatores menciona-

dos anteriormente.
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5.7.6.2. Espectro no Estado Sólido, ã Temperatura de Nitro-

gênio Líquido

O espectro do composto de adição à temperatura de

77K é apresentado na Figura 5.9.

Ao se comparar o espectro ã temperatura ambiente

com o obtido a 77K se verifica que são essencialmente os mes

mos, exceto que a baixa tenperatura ocorre intensificação e

melhor resolução das bandas.

No caso, em que se têm valores de J fracionários,o

cálculo do desdobramento dos níveis pelo campo cristalino ê

feito utilizando-se grupos duplos. Com base nisto, Runciman

|87| propõe o número de níveis para uma série de valores de

J fracionários nas simetrias cúbica e não-cúbica conforme

apresentado na Tabela 5.17. A simetria não cúbica engloba os

seguintes sistemas cristalograficos:

- hexagonal que contém os sistemas hexagonal e rom

boedral;

- tetragonal;

- baixa simetria que contém os sistemas ortorrômbi.

co , monoclínico e triclínico.

A relação entre os trinta e dois grupos pontuais se

gundo a notação de Schoenflies e os sistemas cúbico e os seis

sistemas cristalograficos pertencentes â simetria nao-cúbica

é apresentada na Tabela 5.18.



Tabela 5.17 - Desdobramentos dos níveis J fracionários |87

•
SISTEMA

COBIÇO

NÃO COBIÇO

VALORES DE J

1 / 2

1

1

3 / 2

1

2

5 / 2

2

3

7 / 2

3

9 / 2

3

5

11/2

4

6

13/2

5

7

15/2

5

8

17/2

6

9

Tabela 5.18 - Relação entre os grupos de ponto e os sistemas cristalograficos

SISTEMA

CÜBICO

HEXAGONAL

TETRAGONAL

OTORROMBICO, MONOCLINJOO
E TRICLlNICO

Oh'

D 6h

D 4 h

D 2h

0 ,

' D 6

' D 4

' D 2

T d , T h

' C 6V

' C 4V

' C2V

GRUPOS

, T

V
C 4 h '

C 2 h '

D 3 h '

CA>

C 2 '

DE

D3d

D 2d

C s '

PONTO

' °3 ' C6h' V

' S 4

C l ' S 2

C 3 v ' C 3 h ' C 3



Como o ípn Nd apresenta valores de J fracionários,

deve-se recorrer ã Tabela 5.17 para se determinar os desdobra

mentes dos níveis. Para tanto, o diagrama da Figura 5.10 apre

senta os desdobramentos de J para os sistemas cúbicos e não-

cúbico assim como as transições possíveis, considerando que

a 77K somente a componente Stark inferior do nível de base es

tá populada.

SIMETRIA

CÚBICA

'5/2

SIMETRIA

NÃO-CDBICA

7/2/-

T4
1 2

T/2 / : -

3 4 5 6 7 8

/

Fiqura 5.10 - Desdobrdmento dos níveis J nus sine trias

cúbica e não-cúbica.



134

Além disso, para um átomo 4fn com número Impar de elé

3+ - -
trons# como o Nd , praticamente todas as transições sao per

mitidas |21|. Em função disto, como o espectro do composto de

adição apresenta mais que seis bandas relativas ãs transições

I9/2~» G5/,» G 7 / 2 e i 9 / 2 -» P1/2» pode-se dizer ,que o íon

neodímio está envolvido por simetria não cúbica.

A simetr .a não cúbica é verificada também para os com

postos NdX_.4TMMA, onde X = C10~, PF~ e I~, nos estudos rea-

lizados por Vicentini e Carvalho |lO4| .

5.7.6.3.Espectros em Solução, ã Temperatura Ambiente

A Figura 5.9 apresenta os espectros de absorção do

composto de adição em solução de nitrometano, na região das

transições hipersensitivas, e do sal de neodímio em solução

~ 4 2
aquosa na região das hipersensitivas e Ig/2 "*

 pi/2* *° s e

comparar os espectros do composto de adição, e do sal de neo

dímio cm solução, com os obtidos no estado sólido ã tempera-
4 4

tura ambiente na região relativa as transições Ig/_ ->
 G5/2'

G ' vê-se que há diferenças quanto ao número e a forma das

bandas para o composto de adição, entretanto para o sal os

espectros são semelhantes sendo que no estado sólido as ban-

das se apresentam melhor definidas. Para o sal, em relação ã
4 2

traijsiçao Jq/o "* pi/2' os e sP e c t ros em solução e no estado

sólido são essencialmente os mesmos, provavelmente devido ao

fato desta transição não ser hipersensitiva.
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A força dos oscilador (r para o composto de adição

e para o sal, determinada para a transição I9/2 "* %/2'

foi obtida cmpregando-se a expressão 5.8. O valor de P as-

sim como os valores das grandezas necessárias para o seu cal

rulo se encontram na Tabela 5.20.
/

O valor da força do oscilador do composto de adi-

ção é da mesma ordem de grandeza que o obtido por Vicentini e

Carvalho |lO4| para os compostos NdX 4TMMA, onde X = CIO.,1 ,

PF.. Além disto, os espectros em solução de nitrometano des-

tes compostos são basicamente os mesmos que o obtido para o

composto de adição em estudo, indicando que em solução a mes-

ma espécie está presente, a qual é atribuída ã espécie

| Nd(TMMA)4|
3+.

A

Para o sal, verifica-se que para a transição I./? -*
4 2 •
G5/2' G7/2 ° v a l o r d a força do oscilador ê essencialmente

a mesma que o obtido por Karraker | 55| para os sais NdCl. e

Nd(C104)3 e por Seminara |93| para o trifluorometanossulfo-

nato, todos em solução aquosa.

Observa-se também que o espectro do Nd (CFJ30.) .9H_0

é essencialmente o mesmo que o obtido por Karraker |55Í para

o Nd(BrO,)-.9H_0 em solução aquosa. Pode-se dizer então que

em solução aquosa a espécie envolvida em ambos os casos é a

mesma e é atribuída a (Ndíí^OJl

Conforme visto no Item 5.7.5, a força do oscilador

é uma medida da intensidade de uma banda para uma dada tran-

sição. Em função disto, para o íon Nd , comparando-se os va

lores de P de alguns compostos de fórmula geral NdX..4TMMA ,
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sendo X = PF~, C10~. I~ e Nd(NCS) 3,3TMM* c Nd(NO3)3,2TMMA for

necidos pela referência |104{ con o obtido neste estudo, ob-

tém-se a seguinte ordem relativa ao aumento da intensidade das

transições hipersensitivas:

= C104= PF6 - CF3SO3 < NCS

Utilizando o mesmo argumento mencionado anterior-

mente, é possível, comparando-se os valores da força do oscî

lador obtida para compostos de adição, em solução de nitro-

metano, em que o ânion trifluoronetanossulfonato não está co

ordenado, propor uma seqüência relativa ao aumento da inten-

sidade das transições hipersensitivas I9/2 "* G5/2' G 7 / 2 ^

ra o íon Nd . Com base nos valores de P fornecidos pelas re

ferências |66, 112, 113, 1211 e por este trabalho, verifica-

se que a intensidade das transições hipersensitivas aumenta

na seguinte ordem:

HMPA <TMAA <pyzNO = TMMA <DMA

Outro fato a ser mencionado é que o valor da for-

ça do oscilador para o composto de adição é cerca de três

vezes maior que o sal de neodimio revelando que há um aumen-

to na intensidade das bandas referentes às transições hiper-

sensitivas para o neodimio no composto de adição em relação

ao íon aquoso.

Para o composto de adição em solução, foi possvcl

determinar o parâmetro nefelauxético (fc,i através da expres-

são 5.2 e a partir deste valor com o auxílio da expressão 5.7

determinou-se o valor do parâmetro de Sinha. Os valores obti_
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tidos estão registrados na Tabela 5,21, Verifica-se também que

hâ um deslocamento da banda relativa à transição hipersensiti^

va para o composto de adição em solução para a região do ver-

melho quando comparado com o espectro do Ion aquoso respectivo.

5.7.7. Os Compostos Pr (CFJSOJ) 3.4TMMA e Pr(CF3SO3),.9H2O e

seus Espectros de Absorção na Região do Vísvel: Con-

siderações Gerais.

5.7.7.1. Espectros no Estado Sólido

Ao se percorrer a Tabela 5.16 verifica-se que o íon

Pr apresenta duas transições hipersensitivas na região do vi

sível. Neste estudo optou-se por trabalhar na região correspon

3 3dente a transição H. -» P- porque esta e mais intensa que a

outra e além disso, Seminara e colaboradores |92! fizeram al-

gumas determinações espectrais para alguns compostos de pra-

seodímio nesta região, e deste modo será possível realizar al̂

gumas comparações posteriores.

Os espectros obtidos para o composto de adição, ã

temperatura ambiente e â do nitrogênio líquido, e do sal hi-

dratado â tempeaatura ambiente na região correspondente ã tran

sição H. •* P2 são apresentados na Figura 5.11.

Ao se comparar os espectros no estado sólido, vê-se

que há uma diferença significativa entre o do sal hidratado o

*» do composto de adição. 0 espectrr de ror.pnsto do adição a
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o

435 440 445 450 455 , nm

Figura 5.11 - Espectros de absorção na r e g i ã o do v i s í v e l :
a) Pr(CF,SO3)3.4TMMA em solução de n i tremetano;

b) Pr(CF3SO3)3.9H2O em so lução aquosa;

c) Pr(CF3SO3)3.9H.O sól ido â temperatura anfoiente;
d) Pr(CF3SO3)3.4TMMA sól ido a 77K
e) Pr(CF3SO3)3.4TMMA sól ido â tenperatura anfciente.
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77K é essencialmente o mesmo do obtido ã temperatura ambien-

te, sendo que â baixa temperatura as bandas se apresentam me

lhor definidas.

Os baricentros das bandas relativas ã transição

H. •• P_ para o composto de adição de praseodímio e para o

sal hidratado são apresentados na Tabela 5.19.

5.7.7.2. Espectros em Solução, à Temperatura Ambiente

O espectros do composto de adição em solução de ni~

trometano e em solução aquosa do sal de praseodímio na re-

gião da transição H. -» P- são apresentados na Figura 5.11.

Ao se comparar com os espectros obtidos no estado sólido ã tem

peratura ambiente, vê-se que para o composto de adição há uma

alteração significativa quanto â torma da banda, ao passo que,

para o sal os espectros são essencialmente os mesmos. Além

disso, o espectro do sal no estado sólido ê muito semelhan-

te ao do composto de adição em solução de nitrometano.

Através da análise dos espectros em solução e com o

emprego da expressão 5.8 foi possível determinar a força do

oscilador. 0 valor de P, assim como os valores das grandezas

necessárias para o seu cálculo, são registrados na Tabela

5.20. 0 valor da força do oscilador do composto de adição

é da mesma ordem de grandeza que o encontrado para o sal.

Com base nas observações feitas na análise dos es-

pectros em zcl'jcao, quanto ã forma da banda e intensidade das

bandas, relativa â transição H- •+ p^ pode-se concluir que
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esta transição não é sensível às alterações no ambiente ao re

dor do ion Pr + e que portanto não ê hipersensitiva. Pesqui-

sadores como Sinha |98|, Peacok |8l| não consideram esta tran

sição como sendo hipersensitiva.

5.7.8. Os Compostos Ho(CF3S03)3.4TMMA e Ho

seus Espectros de Absorção na Região do Visível:

Considerações Gerais.

5.7.B.I. Espectros no Estado Sólido

O ion Ho apresenta uma transição hipersensitiva

na região do visível, 5 l g - Gg sendo
 5 I g o nível fundamertal.

Os espectros obtidos, relativos a esta transição, do compos-

to de adição ã temperatura ambiente e do nitrogênio líguüo,

e do sal hidratado ã temperatura ambiente são apresentados na

Figura 5.12.

Ao se analisar os espectros no estado sólido regis

trados na Figura 5.12 verifica-se que há diferenças signifi-

cativas entre o do sal hidratado e o do composto de adição.

0 espectro do composto de adição a 77K é essencialmente o

mesmo do obtido ã temperatura ambiente,só que a baixa tempe-

ratura as bailas se apresentam melhor resolvidas.

• Os baricentros das bandas relativas à transição I -»

G6, para o composto de adição e para o sal hidratado são apre

sentados na Tabela 5.19.
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o

-c

d

445 450 455 460 465 X, rim

Figura 5.12 - Espectros de absorção na região do v i s í v e l :
a) Ho (CF3SO3) 3 . 4TMMA em solução de nitrometano;
b) Ho(CF,SO-)-.9H2O em solução aquosa;

. C) Ho(CF3S03.4TMMA sol ide a 77K;
d) Ho(CF3S03)3.4TMMA sól ido ãtenperatura antjiente;
e)' Ho(CF3S03)3.9H20 sõl idoã tenperatura anbiente .



O espectro obtido para o sal hidratado de hôlmio no

estado sólido ê relativo ao cromõforo | HoOg| , apresentando o

Ho número de coordenação nove e simetria ^^h' ° sa*

HoíCF^SO-j)«.9H-0 apresenta no estado sólido a espécie

|Ho(H20)J (CF3SO3)~ na qual o íon Ho está envolvido por

nove moléculas de água num arranjo de prisma trigonal tri-

encapuzado com simetria D«. , como descrito por Santos

e colaboradores |89j através do estudo por difração de

raios-X.

5.7.6.2 ..Espectros em Solução, ã Temperatura Ambiente

Os espectros em solução de nitrometano do composto

de adição e em solução aguosa do sal de hôlmio na região da

transição I« -• G, são apresentados na Figura 5.12. Ac se

comparar estes espectros com os obtidos no estado sólido ã

temperatura ambiente, vê-se que para o composto de adição

hã semelhanças entre eles, ao passo que para o sal os espe£

tros não são totalmente similares. Os espectros em solução

do composto de adição e do sal não são semelhantes.

Outro ponto a ser destacado é que o espectro obtido

em solução aguosa para o trifluorometanossulfonato de hôl-

mio na região correspondente ã transição Ig -» G6 é idênti^

co ao obtido por Karraker |55| para o cloreto de hôlmio em

solução aquosa.



5.7.9. Os Compostos Er (CFJSO-J) 3.4TMNA e Er {CF3SO3)3.9H2O e

seus Espectros de Absorção na ião do Visível :

Considerações Gerais.

5.7.9.1. Espectros no Estado Solido '

O íon Er apresenta uma transição hipersensitiva na

— 4 2 4
região do visível, 1.,,. "* Hn/2 Sfm<*° Ii5/2 ° n*vel funda

mental. Os espectros obtidos, relativos a esta transição, do

composto de adição â temperatura ambiente e do nitrogênio lí-

quido, e do sal ã temperatura ambiente são apresentados na

Figura 5.13.

Ao se comparar os espectros apresentados na Figura

5.13 verifica-se que há diferenças, mas nlo muito marcantes,en

tre o espectro do sal hidratado e do composto de adição no es

tado sólido. O espectro do composto de adição a 77K se encon-

tra melhor resolvido mas basicamente é o mesmo do que o obti-

do ã temperatura ambiente.

Os baricentros das bandas relativas â trar.sição

l
"H... ._ para o composto de adição e pa

tado de érbio são apresentados na Tabela 5.19.

4 2T15/2 -» Hll/2 Para ° c°mPOsto de adição e para o sal hidra-
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Figura 5.13 - Espectros de absorção na região do visível:

a) Er (CF-jSO,) ..4TMMA em solução de nitrometano;

b) Er(CF3SO3)3.9H2O em solução aquosa;

c) Er (CF3SO3) 3 . 9H2O só l ido ã tenperatura ambiente;

. d ) Er(CF3SO3)3.4TMMA s ó l i d o a 77K;

e) Er(CF3SO3>3.4TMMA à temperatura ambiente.



5.7.9.2. Espectros em Solução, à Temperatura Ambiente

Os espectros em solução de nitrometano do compos-

to de adição e em solução aquosa do sal de êrbio na região

4 2
da transição I75/0 "* ^\\/2 s a o apresentodos na Figura

5.13. Ao se comparar estes espectros com os obtidos no es-

tado sólido â temperatura ambiente, vê-se que há uma alte-

ração apreciável para os espectros do sal; entretanto, pa-

ra o composto de adição, semelhança na forma da banda é ve

rifiçada. Os espectros em solução do composto de adição e

do sal não se apresentam semelhantes.

- 4
Verifica-se também que para a transição ^s/?"*

2
Hll/2 ° e s P e c t r o obtido em solução aquosa para o sal de tri

fluorometanossulfonato de érbio é idêntico ao obtido por

Karraker |55| para o cloreto de êrbio em solução aquosa.

5.7.10. Determinação do Parâmetro Nefelauxetico, de Sinha

e do Fator de Covalência para os Compostos de Adi-

ção de Praseodímio, Hôlmio e firbio no Estado Sólido

Com o auxílio das expressões 5.2 e 5,3 foi possí-

vel determinar os valores do parâmetro nefelauxetico utili-

'3*
zando como referência o íon aquoso e a matriz Ln :IaF_. A partir



destes valores (8, e 0_) e com o emprego da expressão 5.4 de-

terminou-se o valor médio do parâmetro nefelauxetico i&). A

partir do valor de 0 e com a utilização das expressões 5.5

e 5.6 foi possível obter os valores do fator de covalência e

do parâmetro de Sinha. Os valores obtidos para estes parâme -

tros estão registrados na Tabela 5.19.

\te ri fica-se que os valores de 8] e 8-> são semelhan-

tes, e que estes, juntamente com os valores de 6~ estão próxi_

mos da unidade, indicando que as interações Ln -TMMA são es-

sencialmente eletrostáticas. Isto também é confirmado pelos

1/2
parâmetros b e 6.

5.7.11 Determinação da Força do Oscilador para os Compos-

tos de Adição e para os Sais Hidratados de Hôlmio

e Érbio.

Através da análise dos espectros em solução aquosa

e de nitrontetano e com o emprego da expressso 5.8 foi possível

determinar a força do oscilador (P). Os valores de P, assim

como as grandezas necessárias para o seu cálculo estão regis-

trados na Tabela 5.20.

Para o trifluorométanossulfonato de hôlmio o valor

de p obtido neste trabalho i muito semelhante ao encontrado

por Seminara e colaboradores |93| no estudo do mesmo sal em

solução aquosa.
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Os valores da força do oscilador obtidos para os

sais tri fluorometanossulfonato de hôlmio e érbio são pra-

ticamente os mesmos que os encontrados por Karraker |55| pa

ra o cloreto e perclorato de érbio e hôlmio em solução aguo

sa.

5.7.12. Determinação do Parâmetro Nefelauxêtico e de Sinha

para os Compostos de Adição de Praseodimio, Hôlmio

e Erbio em Solução.

Utilizando-se as expressões 5.2 e 5.7 e cora os va-

lores dos baricentros obtidos para os espectros em solução

registrados na Tabela 5.21, foi possível determinar os para

inetros 6 e 6. Os valores obtidos estão registrados na Ta-

bela 5.21.

Os valores obtidos para o parâmetro de Sinha são da

mesma ordem de grandeza dos obtidos por Seminara e colabora

dores |92| no estudo de compostos de adição em solução de

algumas uréias substituídas. Eles verificaram também, que

alguns compostos de adição de praseodimio e hôlmio apresen-

tavam um pequeno deslocamento para a região do azul, enquan

to que outros compostos de praseodimio e hôlmio juntamente

com o de érbio apresentavam.um pequeno deslocamento para J

região do vermelho.



Tabula 5.19 - Parâmetros espectroscôplco* para os compostos no «staâo solido.

COMPOSTO

Pr(CF3SO3)3.
•

Pr3+:Lar3
a

Nd(CF3SO3>3.

Nd(CF 3SO 3) , .

Na3NLaF3

Ho(CF3S03)3-

Ho(CF3S03)y

Ho :LaF3

Er(CF SO3>3 .

Er (CF^SO-j) _ .

Er3+:LaF3
a

4TMMA

9H 2O

4TMMA

9H 2O

4TMMA

9H2O

4TMMA

TRANSIÇÃO

3 HH4

4l9/2 "
J9/2

4
I g 2 ,

4j

3C9/2" "

%

,4 2_
G5^! ' G 7/2

' G5/2' S/2
' P l /2
« 4r 2r* G5/2' °7/2
^ P l / 2

-s

4 T - 2H
J15/2 H l l /2

BARICENTRO

nm cm

445,8

444,3

439,6

583,8

430,0

577,9

427,6

577,0
426,0

452,4

451,4

450,7

524,1

522,9

517,1

22431

22507

22746

17128

23256

17304

23386

17329
23468

22104

22153

22187

19080

19124

19337

« i

0,997

—

0,990

0,994

—

—

0,998

—

—

0,998

—

0,986

-

—

0,988

0,991

_

0,996

—

—

0,987

—

0

0

0

0

B

,992

-

—

, 9 9 0 *

,997

—

—

,993

b 1 / 2

0,063

—

-

0,071

"—

• • "

0,038

—

-

0,059

—

6

0,81

-

—

1,01

_

0,30

—

-

0,71

—

* Para o Ion Nd , ü foi determinado através da expressão (5.10).

a:Dados extraídos da referência |16Í.



Tabelo 5.20 - Forças do oscllador para os compostos em solução

COMPOSTO

Pr(CF 3SO 3 ) 3 .4TMMA

P r ( C F 3 S O 3 ) 3 . 9 H 2 O

Nd(CF3SO3)3 .4TMMA

3 3 3 2

Ho(CF 3S0 3 ) 3 .4TMMA

H O ( C F 3 S 0 3 ) 3 . 9 H 2 0

Er(CF,SO,) , .4TMMA3 J 3

E r ( C F 3 S O 3 ) 3 . 9 H 2 O

TRANSIÇÃO

T 9 /2"* G 5 /2 ' G 7/2

5 T -• 5 rI 8 ^ G 6

4 T ^ 2 H

^15/2 Hll/2

SOLVENTE

nitrometano

água

nitrometano

água

nitrometano

água

nitrometano

água

CONCENTRAÇÃO

M X I O 3

19,59

18,82

21,20

23,30

19,76

20,72

20,67

21,14

n

1,3820

1,3333

1,3810

1,3335

1,3819

1,3332

1,3824

1,3334

AREA

293,28

215,15

328,10

203,96

259,93

262,00

211,12

133,45

P x 106

(cm"2mor1.a

13,1

10,4

27,2

7,95

23,1

4,68

8,95

2,30



Tabela 5.21 - Parâmetros espectroscõpicos para os compostos «m solução

COMPOSTO

Pr(CF3SO3)3.4TMMA

Pr(CF3SO3)3.9H2O

Nd(CF3SO3)3-4TMMA

Nd(CF3SO3)3.9H2O

Ho(CF;JS01)3.4TMMA

Er(CF3SO3)3.4TMMA

Er (CF_SOi) -»• 9H_O

TRANSIÇÃO

4 T -• 4r 2r
*9/2 G5/2' G7/2

4I -*2P9/2 *l/2

4T Jr 2rJ9/2 G5/2' G7/2
4I -»2P*9/2 Pl/2

4, ^ 2
T15/2^ Hll/2

SOLVENTE

nitrometano

água

nitrometano

água

nitrometano

água

nitrometano

água

BARICENTRO

nm cm"

446,1 22416

443,9 22527

583,2 17146

576,8 17337

427,5 23392

452,7 22089

451,5 22148

523,1 19116

522,3 19146

0,995

0,989*

0,997

0,998

6

0,50

1,11

0,30

0,20

* - 4 4 2
e1 para o composto de adição de neodimio foi calculado para a transição IQ/ 2 **

 Gs/2'Q/ 2 **
 Gs/2' G7/2



5.7.13* Considerações Gerais sobre os Espectros de Absorção

na Região do Visível

Pelo estudo dos espectros na região do visível dos

compostos de adição e dos sais hidratados de praseodímio, neo

dlraio, hôlrão e érbio são relevantes os seguintes fatos:

Os espectros no estado sólido, ã 77K, dos compos-

tos de adição» são essencialmente os mesmos que

os obtidos ã temperatura ambiente, exceto que os

primeiros apresentam uma melhor resolução.

Os parâmetros obtidos revelam a natureza eletros-

tãtica das ligações Ln -TMMA.

- Os valores dos baricentros das bandas para os sais

hidratados assim como para os adutos, no estado

sólido, são bastante próximos dos valores encontra

dos para os respectivos corr.postos em solução.

- Os espectros em soli yão aquosa dos trifluorometa-

nossulfonatos de neodímio, hôlmio e érbio são idên

ticos aos obtidos para o bromato de neodímio e pa

ra o cloreto de hôlmio e érbio. Os valores de P

também são semelhantes revelando que em soluão aquo

sa a mesma espécie está envolvida.

- A espécie Ln(H2O)g (Ln = Nd, Ho) é atribuída aos

sais de naodímio e hôlmio no estado sólido.

- Para os compostos de adição, tanto no estado sóli-

do quanto em solução, verifica-se um deslocamento

das bandas hipersensitivas para a região do ver-

melho.



O ion Nd está envolvido por una simetria não cú-

bica no composto de adição.

Os espectros dos sais hidratados são diferentes dos

obtidos para os respectivos compostos de adição tan

to no estado sólido quanto em solução, exceto para

o praseodímio cujo espectro do sal no e.stado sólido

e em solução é semelhante ao obtido para o composto

de adição em solução.

Os espectros dos adutos de praseodímio e neodxntio

ã temperatura ambiente e a 7/K são diferentes dos

obtidos em solução.

Os espectros dos adutos de hôlmio e érbio ã tempe-

ratura ambiente, a 77K e em solução são semelhantes

indicando a presença das mesmas espécies nestas con

diçÔes.

Os espectros dos sais hidratados de praseodímio e

neodimio no estado sólido ã temperatura ambiente são

semelhantes aos obtidos em solução aquosa, entretan

to para os sais de hôlmio e érbio isto não se veri-

fica.

Os valores da força do oscilador para os compostos

de adição de neodimio, hôlmio e érbio é de pelo me-

nos três vezes maior do que os valores obtidos para

os respectivos sais em solução.

O valor da força do oscilador para o aduto de pra-

seodímio é maior do que o obtido para o respectivo

sal em solução.

Os resultados obtidos permitem admitir que a tran-
3 3sição H- •• Pj do praseodímio não e hipersensitiva.
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As pequenas diferenças verificadas nos valores dos

parâmetros calculados para os adutos não são con

sideradas significativas, uma vez que estas tam-

bém estão presentes quando se ccnpara os dados re

ferentes a Ln :LaF^ com aqueles em solução aquo

sa, para a mesma transição.

Em solução de nitrometano, para o aduto de neodí-

mio é atribuída a espécie (Nd(TMMA) | .

No estudo dos sais hidratados constata-se o fato

mencionado por Sinha, Caro e De roue t 118, 98j que

os fluoretos são mais iônicos que os Io:.3 aquosos.

Para os compostos de adição no estado sólido o pa

rámctro de Sinha aumenta na seguinte ordem:

Ho < Er < Pr < Nd, enquanto que em solução a ordem é:

Er < Ho < Pr < Nd.



5.8. CONSIDERAÇÕES SOBRE NOMEROS DE COORDENAÇÃO E

GEOMETRIAS CARACTERÍSTICAS DOS IONS LANTANlDEOS

Diferentemente dos Ions de metais de transição d,

os Ions lantanldeos, por serem de tamanho maior, apresentam

em geral números de coordenação também maiores que os des-

tes metais de transição. Estes, por sua vez, apresentam nú-

meros de coordenação entre 4 e 6 e só com muita dificuldade,

devido âs fortes repulsões ligante-ligante na esfera de co-

ordenação, é que possuem então uma coordenação superior a

seis. Entretanto, os íons lantanldeos apresentam números de

coordenação variando de seis a nove, podendo em alguns ca-

sos, atingir números iguais a dez, onze ou doze, na presen-

ça de ligantes bidentados pequenos, como conseqüência do au

mento do espaço ao redor dos cátions grandes.

Em sólidos cristalinos o estabelecimento da este-

reoquímica ao redor do íon lantanideo pode ser obtida com

uma confiabilidade muito grande e com bastante precisão,

pelo emprego de métodos por difração de raios-X. Outra manei_

ra de se obter uma indicação a respeito da microssimetria do

Ion lantanideo é através do emprego de técnicas espectros

cópicas.

Em solução o problema de se obter a geometria da

espécie em estudo é mais complexo, pela dificuldade em se

obter õ número de coordenação e pela competição oferecida pe

Ias moléculas do solvente em relação aos ligantes. Em solu-

ção aquosa somente as espécies formadas por ligantes fortes
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podem ser caracterizadas; entretanto, a situação ê favoreci-

da em sistemas não aquosos, sobretudo quando se trabalha com

solventes pouco coordenantes como nitrometano, acetonitrila.

Muitos fatores estão envolvidos e irão influenciar no

tipo de estrutura e na escolha do r.úmero do coordenação quan

do da formação dos complexos lantanídicos. Dentre estes po-

dem ser destacados os seguintes: a) preservação da simetria

esférica ao redor do íon lantanídeo; b) minimização das re-

pulsões entre os ligantes e metal-metal, sendo que isto depsn

de de requisitos como: raio do íon metálico e dos ligantes,do

número de coordenação do cãtion e do ânion e da polarizabili

dade do ãnion; c) de fatores estiricos envolvendo o ligan-

te, sendo importante para ligantes que podem atuar como pon-

te ou polidentado ou então para aqueles que não podem sofrer

rotações. Deve-se ter presente também que a escolha de uma

determinada estrutura por um dado complexo é mais que um

compromisso entre os aspectos mencionados.

Verifica-se também que o tipo de ligante ê um fator

importante na escolha da geometria. Os ligantes podem se apre

santar como monodentados, polidentados, sendo que destes pro

vêm menores distâncias ligante-ligante sem que haja um au-

mento nas repulsões entre os ligantes, ou então atuar como

ponte, proporcionando ligações multicêntricas.

A Tabela 5.22 apresenta os números de coordenação que

os íons lantanídeos podem assumir com suas possíveis geome-
#

trais e respectivos grupos pontuais.
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5.22 - Geometrias mais comuns para as várias coorde-

nações e seus respectivos grupos de ponto |28,74|

NOMERO DE
COORDENAÇÃO

6

7

8

9

10

11

12

GEOMETRIA

Octaedro

Antlprisma trigonal

Prisma trigonal

Bipirãmide pentagonal

Octaedro monoencapuzado

Prisma trigonal monoencapuzado

Base quadrada - Base trigonal

Cubo

Antiprisma quadrado

Prisma trigonal biencapuzado

Antiprisma trigonal biencapuzado

Bipirãmide hexagonal

Prisma Trigonal biencapuzado

Antiprisma quadrado monoencapuzado

Prisma trigonal triencapuzaâo

Antiprisma quadrado biencapuzado

Dodecaedro biencapuzado

Dodecaedro - 46

Antiprisma pentagonal monoencapuzado

Icosaedro

GRUPO DE
PONTO

/

°h

°3d

D3h

D5h

C3v

C2v

cs

°h
D4d

C2v

D3d

D6h

D3h

C4V

D3h

D4d

D2

C2v

Sv

1

(a) Apenas uma face quadrilátero do prisma trigonal é encapuzada.

(b) Esta estrutura não é usual e há duas configurações para esta
geometria dependendo da orientação da face triangular ]9T, .

(c) Também denominado de Antiprisma de Axquimedes.

(d) Duas faces quadrlláteras do prisma trigonal.são encapuzadas;
é também denominado de hendecaedro |64|.

(e) Duas faces triangulares do prisma trigonal são encapuzadas e
pode ser denominado de nonaedro |64|.

(f) As três faces quadriláteras do prisma trigonal são encapuzadas.



Os números de coordenação seis e sete são menos co

muns para os complexos lantanídicos, entretd^to vários exem

pios são verificados. Dentre as geometrias propostas na Ta-

bela 5.22 o octaedro o o prisma trigonal são os mais comuns

para a coordenação seis e o encapuzamento de uma das faces

é verificado quando se passa para a coordenação sete como

sendo a estrutura mais procurada. Entretanto são verificados

exemplos envolvendo as outras estruturas mencionadas. Veri-

fica-se que para ambas as coordenações pode ocorrer inter-

conversão de uma estrutura em outra devido a requisitos dos

ligantes, uma vez que a diferença de energia entre estes

modelos estruturais é pequena.

Nas terras raras o número de coordenação oito é mui

to comum e como seus complexos com esta coordenação têm re-

cebido grande atenção devido ã sua utilização em laser de

estado solido e líquido, e sendo que estudo realizado neste

trabalho os compostos preparados apresentam número de coor-

denação oito,como será visto adiante, com exceção dos com-

postos de adição de lantânio e cério, algumas considerações

serão tecidas para esta coordenação.

Além dos fatores já mencionados anteriormente, ou-

tro importante para a octacoordenaçao é que a alta carga for

mal a qual é resultado do alto estado de oxidação do Ion

lantanldeo, evita um excesso de carga negativa provenien-

te da contribuição dos elétrons do ligante ao redor do íon

metálico central. Devido ã alta carga formal e a um raio iô

nico relativamente grande, os lantanideos e actinídeos têm

grande tendência a formarem compostos octacoordenados.



Dentre as geometries prot•<.;:»taü f/ara esta coordena-

ção verifica-se que há um predomínio das estruturas relacio

nadas com o dodecaedro e antiprisma quadrado, as quais es-

tão representadas esquematicamente na Figura 5.14. Estas

duas estruturas são semelhantes, o antiprisma quadrado apre

senta duas faces quadradas opostas, sendo uma em relação a

outra defasada de 45 , as quais estão conectadas por oito

faces triangulares,enquanto que o dodecaedro tem doze faces

triangulares e dois sítios denominados de A e B. 0 sítio A

ê constituído pelos pontos (1, 2, 3, 4) enquanto que o sí-

tio B 6 formado pelos pontos (5, 6, 7, 8).

Das outras estruturas possíveis para os compostos

octacoordenados o cubo e a bipirâmide hexagonal são mui-

tc pouco comuns. A estrutura cúbica é comum para compostos

iônicos comoCsCl, CaF2 ; entretanto, para espécies molécula

res é menos comum e limitada pelo fato que para esta ycometrin {>o

roce ser necessária a participação de orbitais f na hibridação,o que não

é possível para metais de transição d. Tambor o empacotartento dos ligan-

tes ao redor do íon metálico nesta geometria aumenta a repulsão ligante-

1 iqnntie.A (jeonotria cúbica é verificada para complexos cm que

se tem actinídeo no presença de lignntcs bidentados ou mo

nodentados, enquanto que a bipirâmide hexagonal requer a

presença do grupo uraníla em posição axial.

Uma série de interconversões entre as estruturas

são possíveis para esta coordenação, pois as barreiras de

energila entre uma estrutura e outra são pequenas, conforme

pode ser visto no diagrama esquemático da Figura 5.15, on-

de se verifica também que o dodecaedro e o antiprisma qua

drado são as estruturas que apresentam menor energia e que

a diferença em termos energéticos entre clna c mínima.



(a) (b)

Figura 5.14 - Desenho esquemático:

a) áodecaedro , b) antiprisma quadrado

S
LU
z
UJ

F i g u r o 5 . 1 - ' - L'iagra:::;: CÜCJUC^.ÍLÍCC '.]• cTicrtjJ ,•; rliis yco-

metrias comuns para a coordenação oito Í7 4|



Devido às razões mencionadas anteriormente verifi-

cam-se as seguintes interconversões entre estas estruturas:

a) dodecaedro em antiprisma quadrado e ambos em prisma tri-

gonal bicncapuzado; b) dodecaedro em cubo; c) antiprisma

quadrado em cubo; d) bipirãmide hexagonal em cubo. £ impo£

tante salientar que todas estas mudanças estruturais são

processos reversíveis.

Para o número de coordenação nove as geometrias que

envolvem menor quantidade de energia são o prisma trigonal

tricncapuzado nas faces quadradas e o antiprisma quadrado mo

noencapuzado numa das faces quadradas. Dentre estas duas se

verifica uma preferência pela geometria relacionada ao pri£

ma trigonal triencapuzado,embora existam muitos casos om

que a opção é feita em termos do antiprisma quadrado monoen

capuzado. Também interconversão entre estas duas estruturas

é verificada.

Observa-se nesta coordenação a tendência em se ob-

ter espécies poliméricas ao invés de monômeros, o que é jus

tifiçado pelo fato de os lons lantanídeos trivalentes neces

sitarem de um número pequeno de Jigantes para o preenchimen

to de requisitos eletrônicos, roas como sua esfera de coor-

denação é grande, hã a necessidade de um número mnior de l_i

gantes para satisfazê-la. Outro fator quedesfavorvec us espé-

cies monoméricas é a acomodação dos ligantes na esfera de

coordenação, a qual ocorre sem muitos problemas estéricos ,

com os ligantes bidantados mais simples.
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Compostos decacoordenados são obtidos utilizando

agentes quelantes de tamanho pequeno como nitratos, curbo-

natos e similares. Cus estruturas possíveis o antiprisroa qua

drado bir*ncapuzado nas duas faces quadradas, embora energç

ticamente seja a mais favorável, não é frequent emente encor.-
/

trado. Outras duas geometrias baseadas no dodecaedro tam-

bém são possíveis,e que são o dodecaedro biencapuzado e o

dodecaedro expandido -46 , o qual c obtido pela expansão õo

dodecaedro nos sítios 4A e 6B,como pode ser visto na Figu

ra 5.16.

Figura 5.16 - Desenho esquemã-

tico do dodecaedro expandido -46.

Pam um grande numero de complexos em que a coorde-

nação dez é verificada, o dodecaedro expandido -46 é a geo-

metria mais favorecida pelo fato dela apresentar baixa sime-

tria e flexibilidade e também a colocação de um a cinco anéis

pequenos não alteram a simetria.



Ã medida que o número de coordenação jumunte., o nú

mero de exc.:plos vai se rarefazendo devido à dificuldade de

se acomodar um número grande de ligantes ao redor do íon

metálico central. Para a coordenação doze a geometria mais

favorável e preferida é o icosaedro, o qual pode ser descri

to como um antiprisma pentagonal biencapuzado.

Além do que já foi mencionado, outro fato interes-

sante que se observa no estudo de compostos em que o íon 3an

tanIdec está presente é o aparecimento de espécies em que

ocorre misturas no número de coordenação e na geometria, co-

mo por exemplo o La_(SO.)_.9H_0 onde se tem lantãnio com

número de coordenação doze,com os doze átomos de oxigênio

dando origem a um icosaedro distorcido, enquanto se tem tam

bêm lantãnio com número de coordenação nove dando origem a

um prisma trigonal triencapuzado |97 | . Esta mistura é jus-

tificada como sendo necessária para evitar problemas estêri

ces e minimizar os contatos .ligante-ligante.

Dentro do que foi colocado neste item, pode-se ver

que uma série de fatos envolvendo principalmente fatores es

tcreoqufmicos, assim como o tamanho do cation, são importan

tes tanto no estado sólido quanto em solução na escolha da

estrutura mais favorável dentro de uma determined;: coordena

çao. O que se verifica 6 que as estruturas reais sao sempre

distorcidas, principalmente quando o número de coordenação

aumenta e agentes quelantes pequenos são necessário:; parasr

atingií números de coordenação r Jf-v.irlo:; '.:\vv. .» <hi>u ). Tam-

bém devido a requisitos dos ligantes, interconversões entre



as estruturas são possíveis para se atingir uma confiyura-

ção mais estável e portanto menos energética. O tratamento

baseado na geometria ideal 6 feito por uma questão de sim-

plificação e para facilitar a visualização uo poliedro as-

sumido pela espécie em estudo.
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5.9. ESPECTROS DE EMISSÃO NA HKGlÂí) IXJ VISÍVfcL

5.9.1. Considerações Gerais sobre as Propriedades Fluo-

rescentes dos lons Lantanldeos

O estudo dos espectros de fluorescência ê muito

importante pois propicia informações valiosas a respeito do

número de coordenação, natureza da ligação e simetria dcs

complexos de terras raras, possibilitando também inferir a

estrutura provável do composto em estudo.

O estudo conjunto utilizando luz polarizada e c

efeito Zeeman tem proporcionado avanços promissores na elu

cidação do comportamento dos íons lantanídeos em vários aro

bientes químicos. Os problemas encontrados no estudo des-

tes Ions em sais inoryânicos também são verificados quando se

estudam os quelatos de terras raras, e estes, além de com-

plementar o estudo dos lantanídeos realizado com os sais,

apresentam também o fenômeno de transferência de energia

intramolecular o qual tem um interesse intrínseco como um

processo não radiante que pode ser estudado convenientemente.

A linha fluorescente característica do európio é

excitada em certos compostos organoeurópio por irradia -

ção com luz, a qua] c absorvida apenas pela parte orgânica.

Heissman J115! foi o primeiro a observar este fato verifi-

cando também que a eficiência da excitação varia com a na-

tureza do composto, temperatura e com o solvente.



Algumas propostas surgiram para explicar a flúores

cência do íon metálico em complexos lantanídicos. Whan e

Crosby |HÉJ foram os primeiros a propor um mecanismo que

explicasse tal fato, sugerindo que a transferência de ener

gia da parte ortpnica para o íon lantanídeo deveria ocorrer

via estado triplete do ligante. Posteriormente, Kleinerman

|57| não concorda com tal proposta e diz que a fluorescên-

cia pode ser explicada através de transferência direta de

energia do estado singlete do ligante para o ion lantanideo.

Estudos realizados por Bhaumik e El-Suyed J8| apre

sentam evidências que o estado triplete é realmente envolvi^

do no mecanismo de transferência de energia, semelhante ao

proposto por Whan e Crosby, e que o tempo estimado para o

processo de transferência de energia do estado triplete de

~10
energia mais baixa para o íon ê de aproximadamente 10 se

gundos.

No estudo real:zado neste trabalho o mecanismo

to é o proposto por Whan e Crosby |116 | e Crosby e colabora

dores |26 | porque c baseado e substanciado pelos espectros

ae quelatos examinados em uma série de estudos realizados e

porque também é o mais comumente utilizjno ;30, 1., 95|.

A Figura 5.17 apresenta um diagrama esquemáticodo

mecanismo proposto por Whan e Crosby, o qual será explicado

cm detalhe, a seguir.
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SINGLETE TRIPLETE LANTANIDEOS

LU

"2
LU

transição radiante

transição não radiante

Figura 5.17 * Diagrama esquemátíco dos níveis de energia

e possíveis caminhos de perda de energia

em complexos de terras raras 1116 |.



- A primeira etapa consisto na absorção de energia

radiance pelo estado singlete de base do ligante (S ), resul-

tando cm um estado singlete excitado (S ) , ou seja (S ~*Si)-

- O estado singlete excitado (S.) pode ser desati-
/

vado retornando ao estado S_ (S. -» S ) resultando em uma

fluorescência molecular ou então através de processos não

radiantes via intersistema, do estado singlete (S,) para o

estado triplete excitado (T. ou T ? ) . Por conversão interna

a molécula pode atingir o stado triplete (T.) de energia

mais baixa.

- Por ura processo radiante pode-se atingir o esta-

do fundamenta!, através de uma transição de spin proibida

(T. -» S Q ) , resultando numa fosl^rescência molecular, ou en-

tão, através de processo não radiante transferir energia do

estado triplete para um estado excitado do cãtion.

- O Ion metálico pode perder energia por processos

não radiantes sucessivos até atingir o estado fundamental ou

então, por processo radiante atingir o estado fundamental

dando origem â linha de emissão característica (fluorcKcên-

cin) .

Portanto, para que se possa obter a linha de emis-

são característica de um íon lantanídeo é necessário excitar

um/live] do rossonânri.i, que no djjgrnmo ÚÍI 1'iyur.i 0.17 õ

representado pela letra (d). Para que isto ocorra é necessá

rio que o estado triplete de energia mais baixa do complexo

tenha energia próxima ou superior ao do nível de ressonância



do ion metálico | 25, 26, 116| . Por conseguinte a fluorescên

cia observada para um quelato especifico de terra rara c

sensível ã posição do nível de energia mais Liaixo do esta-

do triplete do ligante em relação ao nível de ressonância

do íon.
/

Baseado no mecanismo proposto anteriormente, Whan

e Crosby classificam os quelatos de terras raras da seguin

te maneira | 30, 73| :

- Ions que não apresentam fluorescência:

La3+(4.°), Gd3+(4f7) e Lu3+(4f14). Para La3+ c

Lu devido ãs suas configurações eletrônicas, é

impossível ocorrer as transições f-f. Entretanto

para o Gd o estado excitado de energia ma is boi

xa está acima do estado triplete do ligante e por

tanto,como foi visto, a transferência de energia

não pode ocorrer.

- lons que apresentam fraca fluorescência:

Pr3 +, Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+ e Yb3+. Devido ã pe

quena diferença de energia entre os níveis, a pro

habilidade de dissipação de energia per processo

não r.idinnte c aumentada.

- Ions que apresentam forte fluorcscônciu:

Sm +, Eu , Tb e Dy . Estes íons nprosontam um

estado excitado que está abaixo do estado triplete

do ligante



Verifica-se também que alguns Ions bivalentes como

Pr , Sm , Dy , Ho J Er e Tm podem apresentar flúores

cência.

O espectro de emissão dos Ions lantanídeos trivalen

tes é resultado das transições internas f-»f, sendo estas tran

sições predominantemente de caráter de dipolo elétrico embo

ra as transições de caráter de dipolo magnético contribuam

também na intensidade da banda. As regras de seleção envol-

vidas para estas transições foram apresentadas no Item5.7.1.

e portanto não serão discutidas novamente.

O campo ligante remove a degenerescencia dos termos

2S+1
J dos vários níveis L_ sendo que a extensão com que es-

ta degenerescencia é removida depende tanLo da força quanto

da simetria do campo ligante. A estrutura fina dos espectros

de emissão é explicada pela remoção da degenerescencia dos

termos J.

Dentre os Ions lantanídeos trivalentes que apresen-

tam forte fluorescência, os quelatos de Eu são os mais fre

quentemente estudados. Isto se deve ao fato de que o Eu além

de apresentar forte fluorescência, apresenta valores de J

baixo, o que proporciona um número menor de níveis de energia

do que a maioria dos outros íons lantanídeos trivalentes es-

tudados .

A Figura 5.18 apresenta os primeiros níveis de ener-

gia do "lon Eu . Através dela pode-se propor como possíveis

as transições Dj -+ FJP , J = 0, 1 ,2, 3 e Jf -- 0-6. São

particularmente úteis as transições que partem do nível DQ



na interpretação da simetria porque o estado (J 0) nuo JJO-

de ser desdobrado pelo campo cristalino. As transições DQ -•

F , são geralmente bem separadas e as mais freqüentemente es

tudadas são as que apresentam J1 = 0,1 e 2 porque as com J =

3 e 4 são muito fracas e sua resolução é prejudicada, enquan

to que as que têm J = 5 e 6 não pertencem ã região do vísí-

veX, Dentre as mais estudadas, a transição D~ -> F_ é ronsi

derada hipersensitiva |81, 98 | pois apresenta um aumento coin

sideravel em relação ã intensidade do íon-aquoso devido ã

complexação |98|. £ esperado que as transições J = 0 •> J = 1

tenham predominantemente caráter de dipolo magnético.

25

20

15

c

10

1
0

6
-5
-4
-3

1 kK = IO3 cm"1

(K = Kaiser)

Figura 5.18 - Diagrama dos

primeiros níveis de energia

do íon Eu"' í 95,.
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As transições normalmente observadas nos espectros

de emissão de európio e os comprimentos de onda correspon-

dentes, baseado na correlação feita por Forsberg I30I são

apresentadas na Tabela 5.23.

Tabela 5.23 - Transições e comprimentos de onda

correspondentes para o íon Eu |30

TRANSIÇÃO COMPRIMENTO DE

ONDA (ran)

- 580

- 590 - 596

- 610 - 620

- 650

- 687 - 703



Com base na teoria do grupo pode-se estabelecer a

microssimetraa ao redor do íon európio em um determinado com

posto. Para as transições DQ -» Fji(J
1 = 0-4) do Ion Eu o

número de transições permidas por dipolo elétrico e magnéti

co para uma série de simetrias são apresentadas nas Tabelas

5,24 e 5.25, Através da análise dos espectros obtidos e com

o auxilio destas tabelas ê possível indicar a simetria mais

provável do composto em estudo.

O estudo da fluorescencia dos íons lantanldeos a-

lém das informações mencionadas no início deste item recebeu

um impulso maior quando se descobriu que alguns complexos

lantanidicos que apresentam fluorescencia podiam ser utili-

zados na fabricação de laser |119|. A utilização de íons

gue apresentam forte fluorescencia, sobretudo európio e ter

biOf como sonda estrutural em sistemas biológicas tem sido

de grande valia no estabelecimento do sitio de coordenação

nestes sistemas mais complexos.



-«^iiiuB uus níveis r , «= oua.viu€»«c

5 7 3+
das transições DA •• F, para o Ion Eu em

itcampos ligantes sem centro de simetria | 30 |.

J = 0 J = l J = 2 J = 3 J = 4
Simetria

C ED MD r ED MD T ED MD T ED MD T ED MD

O A 1 - - T 1 + + E - - A 2 - - A 1 -

T — — T + + / F -T 2 i x + +/ t

T 2 - - T X •

T2 "

Td Ax - - Tx - + E - - A 2 - - Ax -

T2 + - Tj - + E

T2 + " Tl "

T2 •.

D. A, - A_ + + A, - - A- + + 2A. -4 1 2 1 2 1

+ + 2E + + B2

2E + +

2E + + 2A2 + + A2

2E + + 3E

D3h A'x - - A'2 - + A'x - - A'2 - * A\- -

E" - + A'2 - + En + - 2E1 + -

P" + - A" - - A" - -

E + A x A x
E" - + A"2 + - A"2 4 -

(a) transições fortes de caráter de dipolo magnético esperadas
5 5 5 7

somente para Dn -» F., Dn •• F_ (J - Iir.par) é usualmente

fraca para transições de caráter dipolo elétrico.

(b) abreviações e símbolos: (P ) representação irredutível;

(DE) transição permitida por dipolo elétrico;

(DM) transição permitida por dipolo magnético.



(continuação da Tabela 5.24)

J = l J = 2 J = 3
Simetria

D2d

TC ED MD

Al " "

r

A2

E

ED MD

- +

+ +

i

Al

Bl

B2

E

ED MD

-

-

+ +

r

A2

Bl

B2

2E

ED MD

/

-

+ +

r ED

2 A1 -

A2 "

Bl "

B? +

MD

-

4

-

-

2E

D2

C4v

A

Al +

" Bl + +

B 2 + +

B 3 • +

- A2 - •

E + +

2A -

Bl +

B2 +

B3 +

Al +

Bl "

B2 "

E +

~ A — ™"

+ 2Bi + +

+ 2B2 • +

+ 2B3 + •

~ * • . . " " +

" Bl " ~

- B2 - -

+ 2E + +

3A

2B1

2B2

2B3

2A1

A2

Bl

B2

2E

C3v Al + " A2 " + Al + " Al + " 2 A1 + "

E + + 2E + + 2A - -i- Am - +

2E + + 3E -t +

C3h A'l '
+ A' -

E" -

+ A1 -

+ E" +

E" -

+ A' - +

E" + -

+ 2A"2 + -

E" - +

A' -

2E" *

2 A" +

E" -



(continuação da Tabela 5.24)

J = O
S i m e t r i a

J = 1

ED MD r ED MD

J = 2 J = 3 J = 4

r EDHD T ED MD I ED MD

2v
A2 ~

B, +

B

2 A

A 2 *

B, +

B

2BX • +

3 A i

2 B

2 B

+ + A + +

E + +

A + + A + + 3A + +

2 B - - 2 B - - 2 B - -

E + + 2 E + + 2E + +

A + + A + + A + + 3 A + + 3A + +

E + + 2E + + 2 E + + 3E + +

A + + A + + 3A + + 3 A + + 5A + +

2B + + 2B + + 4B + + 4B + +

A ' + + A ' + + 3A1 + + 3 A ' + + 5 A ' + +

2A" + + 2A" + + 2A" + + 4A" + +



Tabela 5.25 - Desdobramentos dos níveis F. e atividades das
ü 7 ": 34

transições Dn -» F_ para o ion Eu em campos
ligantes para as simetrias P4h»

 D4d' C4h e S 4 ' 7 6

J = 0 J = 1 J = 2 J = 3

DE DM D E D M p - D E D M P DE DM

J = 4 J = 5

DE DM T DE DM

4h i g

Eg -

- - A

=9 '

2g

Blq - - Blc A2g " •

Big " -

B2g ~ - B l g

31 :g "

4d + Al

- El

E2 - - E.

R l

- B,

- E,

- E^ - -

2 E3 "

4h - + A -
g

E -

Ag "

2Bg "

Ec "

+ A - +
g

- 2B - - 2B

2E
g

3A -

- - 2B - -

+ 3E -

A -

E +

A - + A - + 3 A - + 3 A - 4

2 B •* 2 B + - 'IV, + - 21'. »

E + + 2 E + + 2 E + + 3 E 4 +
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5.9.2. Espectro cie Emissão do Composto do Fórmula

A Figura 5.19 apresenta os espectros de emissão cio

composto de adição de európio no estado sólido, ã temperatu

ra ambiente e do nitrogênio líquido (77K). O espectro a bai

xa temperatura é essencialmente o mesmo do que o obtido ã

temperatura ambiente exceto que a 77K as bandas se apresen-

tam melhor r2solvidas.

Atr~.vês da análise do espectro do composto de adi

ção de eurõpio a 77K foram feitas as atribuições registra-

das na Tabela 5.26.

Tabela 5.26 - Número de bandas e os valores dos comprimen-

tos de onda observados no espectro de emissão

do composto Eu(CF-SO-J ̂ .4TMMA para as transi-
5 7çoes Dn -» F ,.

TRAN31ÇÃ0
T

BANDAS OBSERVADAS
> (nm)

Nfwnno DF
BANDAS

5 7
0 1

c; 7
D •* F0 2

578

591

594

611,8

616

,9

ri

,3

•

,2

(a)

(E)

(A2>

613,0(b) (E)

(B2)

1

2

2

1

e

ombro

(a) Banda muito fraca

(b) Ombro



(a) (b)

550 565 590 595 610 625 64O\mn55O 565 580 595 610 625 640 655 670 685 7 0 0 ^

Figura 5.19 - Espectro de emissão do composto Eu(CF3SO3) r4TMMA no estado sólido:

(a) temperatua ambiente ; (b) a 77K.



As transições D. -» F~, F. não foram consideradas

pois,além de apresentarem baixa intensidade, as bandas es-

tão mal resolvidas, não contribuindo, portanto, na escolha

da simetria.

Porcher e Caro | 83| nos diz que a presença da ban-

da relativa ã transição Dn •• F« implica que o composto de

ve apresentar simetrias do tipo: C , C ou C , onde n = 2,

3 r 4 e 6 e n ' = l , 2, 3, 4, 6. 0 composto de eurôpio em es

tudo neste trabalho apresenta uma banda muito fraca relati-

va a esta transição a qual é atribuída como sendo devido a

uma pequena distorção da simetria ideal e não como indicati_

va de uma das simetrias mencionadas. Além disso, como a tran

- 5 7 - 5 7
siçao Dfi -> F_ e mais intensa que a Dn -» F, isto indica
uma ausência de centro de simetria no composto |83|.

Com base nos fatos propostos por Porcher e Caro, no

número e intensidade das bandas observadas para as diversas

transições e com o auxílio das Tabelas 5.24 e 5.25, a sime-

tria pioposta como mais provável para o composto de adição

de európio ê a n2d'
 A indicação desta simetria como a mais

provável se fundamenta de maneira mais explíeitano seguinte:

I -57-,

| - Para a transição D~ •* Fo nao e esperado o apare

j cimento de nenhuma banda. A pequena saliência observada rró

; ximo a 580 nm foi atribuída a uma pequena distorção da simo
i

} tria.
• " - 5 7

- Para a t rans ição Dfi -* F. sao esperadas duas ban-

das , uma r e l a t i v a a uma espécie E permitida por Dli e DM c

outra a uma espécie A2 permitida apenas por DM. No espectro
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obtido são encontradas duas bandas para esta transição (Tabe

Ia 5.26), a mais intensa foi atribuída a uma espécie E, embo

ra não se verifique o desdobramento característico desta es-

pécie, pois é permitida por DE e DM e a mais fraca atribuída

à espécie A?.

5 7 -
- Para a transição DQ -* F2 sao esperadas duas tran

sições, uma relativa a uma espécie E permitida por DE e DM

e outra a uma espécie B_ permitida apenas por DM. No espec-

tro obtido ê verificada a existência de uma banda mais inten

sa com o aparecimento de um ombro, o qual é atribuído a um

desdobramento da espécie E, e a outra menos intensa é relati

va ã espécie B2-

Além dos fatos mencionados anteriormente que justi -

ficam a atribuição da simetria n2d* verifica-se também que o

espectro obtido para o composto em estudo é muito semelhan-

te ao obtidr- por Vicentini e Becker | 102 | para o composto

de Eu(PF-)_.4TMMA o qual propôs como mais provável a sime-
b J

tria D2d.

Com base nas informações obtidas no estudo do espec

tro de emissão de eurõpio e com as indicações da Tabela 5.22

verifica-se que para o grupo pontual D2 , o arranjo caracte-

rístico é de um dodecaedro, cujo desenho esquema tico é apre

sentado na Figura 5.14, e número de coordenação oito. Por-

tanto, para o composto de európio em estudo é sugerida como

geometria um dodecaedro com pequena distorção em relação ao

i poliedro ideal,

I



O número do coordenação proposto para o composto

de európio ê condizente com as informações obtidas anterior

mente, A aspectroscopia na região do infravermelho c as rnc

didas de condutância indicam que o ânion trifluorometanos-

sulfonato não está coordenado. Então, com base na estequio-

metria proposta EufCF^SO,) ,.4TMMA, e na informação7 de que~~

o ânion não está coordenado, pode-se afirmar que para se

atingir a coordenação oito, o iigante N,N,N',N'-tetrametil

malonamida (TMMA) deve atuar como bidentado, fato este ob-

servado por Castellano e Becker |2lj no estudo por difra-

ção de raios-X dos compostos: Sm(PF,) -.4TMMA eEr(PF-) .4TTWA.

Pelo estudo dos difratogramas de raios-X verifi-

ca-se que o composto de neodímio ê isomorfo ao de eurõpio.

Portanto, pode-se sugerir a simetria D_, come uma das pos-

síveis, e como poliedro um dodecaedro distorci o para o

composto de neodímio. Esta proposta é condize .te com as

informações obtidas no estudo do espectro de absorção do

aduto de neodímio no estado sólido que indica um sítio não

cúbico para o íon, uma jez que a simetria D_, pertence ao

sistema tetragonal j 87 j que está inserido dentro da sime-

tria não cúbica.

Os espectros de emissão, a 77K no estado sólido,

dos compostos contendo TMMA na presença de ânions pouco co

ordonnntes como poreiorato, iodoto I 104 |, hoxnf 1 uorofor.fii-

to |102 |o trifluorometanossulfonato são semelhantes, mas

não»idênticos, devido provavelmente â influência dos ânions

: < na simetria ao redor do íon Eu . As simetrias propostas pa

I ra estes compostos são as mesmas, com ligeiras distorções.



Estes fatos devem ocorrer provavelmente devido a uma certa

- 3+
perturbação dos anions no ambiente ao redor do Eu embora

estes estejam fora da esfera de coordenação.

O espectro de emissão do composto de adição de cu-

rõpio em solução de nitrometano ã temperatura ambiente é
/

apresentado na Figura 5.20.

O que se verifica ao se comparar este espectro com

o obtido no estado sólido ã temperatura ambiente é que não

há diferenças significativas entre os dois espectros, sendo

que o obtido no estado sólido apresenta uma melhor resolução

do que em solução. Com base nisto o que se pode concluir é

que tanto no estado sólido quanto em solução de nitrometano

a mesma espécie deve estar presente, a qual é atribuída a

/ |Eu(TMMA) J3+.



5D-3F

I I • t i a

550 565 580 595 610 625 640 655 670 685 700 \m\

Figura 5.20 - Espectro de emissão do composto

EuíCF^SO^)--4TMMA em solução de

nitrometano à temperatura ambiente.
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5.9.3. Espectros de Emissão dos Compostos Jc Fórmula

La(CF3SO3)3.5TMMA e LUÍCFJSOJ)3«4TMMA dopados

com Eu

Segundo a classificação realizada por Whan eCrosby

os íons La e Lu não apresentam fluorescência. A inclu-

são de 2% de Eu na preparação destes compostos permite que

ocorra muma substituição isomõrfica do lantânio e lutécio

pelo íon eurõpio e este por apresentar forte fluorescência

permite através dos espectros registrados inferir a respei

to da simetria e arranjo mais provável dos sítios de coor-

denação dos íons La e Lu nos compostos de coordenação res-

pectivos.

Os espectros de emissão dos compostos de adição

de lantânio e lutécio dopados com eurõpio à temperatura am

biente e do nitrogênio líquido (77K) no estado sólido são

apresentados nas Figuras 5.21 e 5.22 respectivamente.

Ao se oxnminnr os espectros do composto de lnntâ

nio verifica-se que a 77K não surgem novas bandas mas ocor

re uma inversão nas intensidades delas e uma melhor rcsolu

ção em relação no espectro ã temperatura ambiente. As mes-

mas observações são válidas para os espectros do composto

de lutécio.

O número de bandas observadas para as transições

DQ "* Fj, ÍJ' = 0,1, 2) nos espectros de emissão dos com-

postos do lnntânio e lutécio a 77K estão registrocLir, na Tn

r>.27.
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Figura 5.21 - Espectros de emissão do composto EuJ :La (CF1SO3).

(a) temperatura ambiente ; (b) a 77K.

no estddo sólido:
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Figura 5.22 - Espectros de emissão do composto Eu :Lu j

(a) temperatura ambiente ; (b) a 77K.

-.4TMMA no estado sólidos
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As transições D Q -* F-. F. não foram considera-

das pois apresentam baixa intensidade e as bandas não es-

tão bem resolvidas, não auxiliando muito na escolha da si-

metria apropriada dos compostos em estudo.

Tabela 5.27 - Número de bandas observadas no espectro de

emissão do composto de adição de lantânio e

lutéclo dopados com Eu para as transições

TRANSIÇÃO
NUMERO DE BANDAS

Eu 3 4 :La (CF.SC,) , . 5'1*WA
j 3 3

1

2

Eu3 + :Lu (CF3£»3) 3.41WMA

1 (a>

2 e 1 ombro

- 2 e 1 ombro
íb)

(a) Muito pouco intensa

(b) O ombro é devido provavelmente a um desdobramento da

espécie E.
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Para o composto de adição de lantânio c vcrifi* ida

a presença de uma banda fraca relativa à transição D. -> r.

& qual ê indicativa,segundo Porcher e Caro | 83| , de uma das

seguintes simetrias: C , C ou Ĉ ty onde n = 2, 3, 4, 6 e

n* = 1 , 2, 3, 4,6. O composto de lutécio apresenta uma ban-

da muito fraca relativa a esta transição a qual ê atribuída

como sendo devido a uma distorção da simetria e não como ca

racteristica de uma das simetrias mencionadas anteriormente.

Outro fato que se observa nos espectros de emissão

de ambos os compostos é que a transição D o -* F? é mais in

tensa que a Dft -* F-. indicando que ou compostos de adição

de lantânio e lutécio não devem apresentar centro de inver-

são | 831 .

Portanto, diante das informações obtidas e com ba-

se no número e intensidade das bandas observadas nos espec-

tros para as várias transições em estudo, e com c auxilio

das Tabelas 5.24 e 5.25, a simetria proposta como sendo a

mais provável para os compostos dopados em estudo são as se

guintes: Eu3+:La (CF3SO3) 3.5TMMA (C4v ou C4> eEu
3+:Lu(CF3SO3)3.4*»WA

(D. distorcida).

Para o composto de lantânio, dentro das simetrias

propostas C. ou C. mencionadas anteriormente não é possível

optar pela mais provável baseado apenas nos dados espectros-

cõpicos. Isto se deve ao fato de que o número de bandas espe

radars para as transições em estudo nas duas simetrias é o mas

mo (vide Tabela 5.24) c as espécies são semelhantes também ,

variando apenas o fato de serem permitidas por DE ou DM, o

que poderia afetar a intensidade das bandas. Em termos de in
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tensidade, considerando que as transições permitidas por DE

sejam mais intendas que as de DM, a simetria mais provável

com base no espectro obtido õ a C. .

Portanto, p.tra o composto de adição de lantânio,

frente às análises realizadas e com base na Tabela 5.22, -a

geometria sugerida é de um antiprisma quadrado monoencapuza

do cujo desenho esquemãtico é apresentado na Figura 5.23.Pa

ra ambas as simetrias a geometria é apropriada; entretanto

a C^ levaria a umó distorção deste poliedro. Para tal geome

tria o número de coordenação deve ser nove.

Fiourn 5.2 3 - Desenho osque

mático do antiprisma quadra

do monoencapuzado.

Em função da estequiometria proposta para o com -

posto de lantânio e pelas informações já mencionadas ante-

riormente, quo o nnion trifluorometnnossulfonato nno está

coordenado e qup o ligante (TMMA) atua como bidentado, o

níLiero de coordenação aparente deveria ser dez. Entretanto,

o número de coordenação proposto é nove, tendo quatro ligan

tes atuando como bidentados ocupando as posições das faces
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quadradas e o quinto ligantc atuaria como monoítontado for

mando um capuz numa das faces quadradas. Este comportamento

ê provável que ocorra, uma vez que Castellano e Becker |22 |

verificaram para o composto La(PFg),.5TMMA, quando da deter

mi nação de sua estrutura por difração de raios—X, um ar-
/

ranjo de antiprisma quadrado monoencapuzaúo distorcido com

um dos ligantes agindo como monodentado e simetria C. . Es-

te paralelismo entre os dois compostos de lantânio ê possí-

vel de ser feito, uma vez que os espectros de emissão do

composto de Eu(PF,),.4TMMA é muito semelhante ao do compos-
D J

to de európio estudado neste trabalho.

Portanto, com base no fato de que o composto de lan

tânio em estudo deve apresentar um comportamento semelhan-

te ao La(PF,)3.STMMA |22| pode-se propor como sendo a sime

tria mais provável para o La(CF3SO,)3.5TMMA a C. , com um

arranjo de antiprisma quadrado monoencapuzado e número de

coordenação nove. Entretanto, a confirmação da simetria e

geometria deste composto de lantânio só poderá ser obtida

através do estudo por difração de raios-X.

Para o composto de lutécio dopado com curõpio a sî

metria proposta é a D_, devido ao seguinte:

5 7 -
Para a transição D~ -* Ffi nao e esperado o apa

recimento de nenhuma banda, entretanto a pequena saliência

verificada próximo a 580 nm é atribuída a uma distorção da

simetria ideal.

- Para a transição DQ •+ F, são esperadas duas

bandas conforme visto (item 5.9.2); o ombro verificado na

mais intensa deve ser devido a um desdobramento da espécie E.
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- Para a transição DQ -» F2 são esperadas duas ban

das (item 5.9.2). Entretanto, verificou-se o aparecimento de

três bandas,sendo que a menos intensa deve ser devido a

uma transição vibrônica ou resultado de um desdobramento da

espécie E.

Então,em função dos argumentos mencionados, visto

que o número de bandas observadas no espectro e rcqistradm;

na Tabela 5.27 é concordante com o número de bandas espera-

das para a simetria conforme discutido anteriormente, o es-

pectro do composto de adição d^ l'ifí#*ii é interpretado em

termos de uma simetria D distorcida. Para esta geometria é

proposta uma geometria dodecaedral com número de coordenação

igual a oito. A distorção sugerida ao poliedro deve ser ãevi_

do ã dificuldade de acomodar os quatro ligantes ao redor do

íon lutécio, devido à contração que ocorre ao longo da série

lantanídica.

5.9.4. Considerações Gerais sobre os Espectros de Emissão

na Região do Visível

- Um resumo das informações obtidas no estudo dos

espectros de emissão dos compostos de adição de lantânio c

lutécio dopados com eurõpio e do composto de eurõpio é apre

sentado a seguir:
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COMPOSTO

Eu 3 + :La (CF- ,SO, ) .
J J 3

Eu(CF3SO3)3-4TMMA

3+

1

5TMMA

4 TMMA

SIMtTRlA

C4v

D2d
distorcida

D2d
distorcida

GEOMETRIA

antiprisma quadrado
monoencapuzado

dodecaedro

distorcido

dodecaedro

distorcido

NCMERD DE

COORDENAÇÃO

9

8

8

- A TMMA deve atuar como um ligante bidentado.

- Os compostos de fórmula geral Ln(CF3SO3),.4TMMA de-

vem apresentar número de coordenação igual a oito.

- A variação de simetria verificada ao longo da sé-

rie ê de C -» D . com distorção.
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RESUMO E ABSTRACT

6.1. RESUMO

Relata-se nestre trabalho a preparação e caracteri-

zação dos compostos de adição entre trifluorometanossulfona-

tos de lantanídeos (III) e ítrio (III) com aN,N,N',N'-tetra-

metilmalonamida (TMMA).

Os compostos obtidos foram caracterizados por proec

dimento microanaliticos, espectros na região do infravermelho,

medidas de condutância molar, difração de raios-X (método do

pó), espectros eletrônicos de absorção dos aduios de praseo-

dímio, neodíntio, hôlmio e érbio e espectros de emissão dos

compostos de eurõpio e de lantânio e lutécio dopados com eu-

rõpio.
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Os resultados analíticos obtidos por titulação coro-

plexomêtrica com EDTA c microanâlise de carbono, nitroyônioc

hidrogênio indicam as estequiorcetrias: Lr. (CF^SO^) 3.5TMMA (Î  =

La e Ce) e Ln(CF3SO3>3.4TMMA (Ln = Pr-Lu, Y).

Os adutos preparados são higroscópicos, solúveis em

água, etanol, metanol, nitrometano e acetonitrila e muito pou

co solúveis em tetracloreto de carbono, éter etilico, cloro-

fôrmio e benzeno. Apresentara intervalo de fusão localizado en

tre 95 e 150oc.

Os espectros na região do infravermelho dos compos

tos de adição indicam um desdobramento e deslocamento para

freqüências mais baixas da banda relativa ao estiramento do

grupo carbonila (vCO) enquanto que a banda relativa ao esti-

ramento do grupo CN (vCN) permanece praticamente inalterada,

em relação ao ligante livre. Estes fatos são interpretados em

termos da coordenação da TMNA através dos oxigênios carboní-

licos. As bandas atribuídas ao ânion permanecem praticamente

inalteradas em relação àquelas verificadas para os sais hi-

dratados.

As medidas de condutância molar mostram que os com-

postos se comportam como eletrólitos 1:3 em solução de nitro

metano e acetonitrila.

Os resultados de condutância, juntamente com as in-

formações do infravermelho indicam que a simetria C_ do ânion

triflvorometanossulfonato é mantida e que portanto cies não cs-

tão coordenados ao ion central.
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Os dlfratonramas de raios-X permitiram identificar a

presença de quatro séries isomórficas: a) lantânio e cério;

b) neodímio e eurõpio; c) praseodímio, samário, gadolinio a

itérbio e Itrio e d) lutêcio.

Tanto para o praseodímio como para o neodímio, os -es

pectros de absorção do composto de adição no estado solido, ã

temperatura ambiente e a 77K são praticamente idênticos, mas

diferente daquele em solução de nitrometano.

Com relação ao aduto de neodimio, observa-se que o

íon está envolvido em uma simetria não cúbica e em solução de

nitrometano, é atribuída a existência da espécie |Nd(WWA).(

A determinação dos parâmetros @, b ' e 6, indicam a

natureza eletrostatica da interação Ln -TMMA.

Para o composto de hõlmio, os espectros do composto

de adição ã temperatura ambiente, 77K e em solução de nitrome

tano são muito semelhantes, indicando que as mesmas espécies

devem estar presentes nestas condições. Os espectros do aiuto

de érbio nas condições anteriores são semelhantes.

Os valores da força do oscilador dos compostos de

adição de neodímio, hõlmio e érbio ê de no mínimo três vezes

maior do que o encontrado para os respectivos sais cm solução

aquosa, exceto para o praseodímio.

Forar também obtidos os espectros de absorção dos

trifluorometanossulfonatos hidratados de praseodímio, neodí-

mio, hõlmio e érbio no estado sólido ã temperatura ambiente e

em solução aquosa e observa-se que os espectros em solução aquo
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sa dos sais de neodímio, hõlmio e êrbio são idênticos aos do

b romã to de neodímio e do cloreto de hôlmio e êrbio em soluçfio

aquosa. Os valores da força do oscilador também são semelhantes

indicando que em solução aquosa a mesma espécie está envolvi

da. Os espectros dos sais hidratados de praseodímio e neodí-

mio no estado sólido ã temperatura ambiente cão semelhantes

aos respectivos espectros em solução aquosa, entretanto isto

não se verifica para os de hôlmio e érbio.

O espectro de emissão do composto de adição de eurõ

pio foi interpretado em termos de uma simetria D_, distorci-

da e geometria dodecaedral distorcida. Para o composto de

neodímio é sugerida a mesma simetria e geometria, uma vez que

este ê isomorfo ao composto fie európio.

O espectro de emissão do aduto de lantânio dopado

com eurõpio sugere a simetria C. como a mais provável e geo

metria de um antiprisma quadrado monoencapuzado enquanto que

para o aduto de lutécio dopado com eurõpio o espectro é in-

terpretado também em termos de uma simetria D2(j distorcida e

sugerido como poliedro um dodecaedro com distorção..

Para os compostos de fórmula geral LníCF^SO,).. 4TMMA

{Ln = Pr-Lu, Y) é proposto o número de coordenação oito e ao

longo da série lantanídica a variação de simetria verificada

é de C. ~¥ D_, com distorção.
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6,2, ABSTRACT

In this thesis the preparation and characterization

of the addition compounds between lanthanide trifluoro-

methanesulphonates with the N,N,N§ ,N'-tetramethyln(alonainidê

(TMMA) are reported.

The compounds obtained were characterized by micro-

analytical procedures, infrared spectra, conductance measure

ments. X-ray powder patterns t absorption spectra of the

praseodymium, neodymium, holmium and erbium and the emission

spectra of the europium and the europium-doped lanthanum and

lutetiurn adducts.

The analytical data, obtained by complexonetric titra-

tion with EDTA and microanalytical procedures for carbon,

nitrogen and hydrogen, indicate the stoichiometries:

Ln(CF3SO3)3.5TMMA (Ln = La, Ce) and

Ln (CF3SO3)3.4TMMA (Ln = Pr-Lu, Y) .

The adducts prepared are higroscopic, soluble in wa

ter, ethanol, methanol, nitromethane and acetonitrile and

very slightly soluble in carbon tetrachloride, ethyl ether,

cloroform and benzene. The melting ranges of the complexes

are between 95 and 150°C.

The infrared spectra of the adducts indicate splitting

and shift of the CO stretching mode to lower frequencies while

the CN stretching mode is almost unchanged relative to the

free ligand. These facts are interpreted in terms of coordina
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tion through the carbonyl oxigen atoms. The bands relative

to the anion are almost unchanged comparer* wi th those of the

hydrated salts.

The molar conductance data of the complexes cor-

respond to that of 1:3 eletrolytes in nitromethane and

acetonitrile.

Conductance measurements together the informa

tions of infrared spectra indicate that the C, symmetry

of the anion trifluoromethanesulphonate is maintained and

consequently they are not coordinated to the central ion.

The X-ray patterns reveal the presence of four

isomorphous series: a) lanthanum and cerium; b) neodymium

and europium; c) praseodymium, samarium, gadolinium to

ytterbium and yttrium and d) lutetium.

Preaseodymium and neodymium absorption spectra in

the solid state at room temperature and 77K are almost iden

tical, but are different from those in nitromethane solu-

tions.

According to the spectrum the neodymium compound

is not involved in a cubic site. In nitromethane solution

the specie |Nd(TMMAi-| is present.

1/2

The determination of 6, b and 6 parameters in-

dicates the eletrostatic nature of the bond Ln +-TMMA.
m

The spectra of holmiun compound at room tempera -

ture, at 77K and in nitromethane solution are very similar»

indicating that the same species are present under these
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conditions. The spectra of the erbium addition compound in

the anterior conditions are also similar.

The oscillator strength data of neodymium, holmium

and erbium adducts are about three highier than that encoun-

tered for the respectives salts in aqueous solution, except

for the praseodymium.

The absorption spectra of the hydrated neodymium,

holmium and erbium trif luoromethanesulphonate in aqueous solu

tions are identical to the respective bromate and the corre-

sponding holmium and erbium chloride in water solution. The

values of the oscillator strengths are similar, indicating

that the same species are present in aqueous solutions.

The emission spectra of the europium adduct was in-

terpreted in terms of a distorted D-. symmetry and a distorted

dodecahedral geometry. For the neodymium addition compound

is suggested the same symmetry and geometry, because it is

isomorphous with the europium compound.

The emission spectra of the europium-doped lanthanum

adduct suggest a C^ symmetry and monocapped square anti-

prism geometry, while for the europium - doped lutetium adduct

the spectra was interpreted in terms of the distorted D_,

symmetry and a distorted dodecahedron geometry.

To the compounds of general formula LnfCF^SOJ,. 4TMMA

(Ln = Pr-Lu, Y) is proposed the coordination number eight

and in the lanthanide series the alteration of the symmetry

observed is C 4 y to distorted D 2 d.
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8. APÊNDICE

8.1. APÊNDICE 1

A terminação "ios" é recomendada por Krauledat |5f> |

para lantanídeos. Entretanto utiliza-se neste trabalho a ter-

minação "eos"por ser a forma tradicionalmente utilizada por

Vicentini e colaboradores.

8.2. APÊNDICE 2

Número de doação

Gutmann |38, 39 | definiu o número de doação (DN) co-

mo o negativo da entalpia em K cal mol , para a interação en-

tre um par de elétrons 6o solvente doador com o ácido de 1/cwis,

pentacloreto de antimônio (SbCle), em solução altamente dilui-
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da de dicloroetano. A interação pode ser representada pela seguin

te reação:

B: + SbCl,. = B:SbClc -^H = DN „,

onde B é o solvente. '

Estes valores do número de doação permite uma comparação

das capacidades relativas de doação de vários solventes.

8.3. APÊNDICE 3

Toxicidade dos solventes

Nos critérios mencionados para a escolha do solvente a

ser usado em condutometria, um ponto importante também a ser con-

siderado, além dos já mencionados no item 5.5, é a toxicidade do

solvente. Embora este não seja o critério único para a escolha de

um dado solvente, pode limitar o emprego principalmente dos mais

tóxicos.

Portanto, deve-se considerar com atenção os efeitos nocî

vos que os solvente mais comumente usados nos trabalhos condutomé

tricôs causam, particularmente quando respirados ou absorvidos pe

Ia pele. A seguir são apresentados os valores limites em ppm to-

lerados pelo organismo humano.
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Tabela 8.1- Valores limites tolerados de alguns

solventes orgânicos

SOLVENTE

Acetona

Acetonitrila

Oimetilformamida

Etanol

Metanol

Nitrometano

Dintetilsu lf oxido

Piridina

Nitrobenzeno

VALORES LIMITES

ppm

1000

40

10

1000

200

100

< 100*

5

1

•Extraído da referência |32|.

Todos os demais valores foram extraídos da

referência |90|.

8.4. APÊNDICE 4

As referências bibliográficas foram apresentadas basean-

do-se nas indicações propostas por Rey I85|.

, As abreviações dos títulos dos periódicos foram feitas

conforme ê apresentado pelo Chemical Abstracts Service Source Index,
r ' ' • 'J T -

1907-1979 Cumulative. , ••' 1'*


