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CAPITULO 1 

COMPLEXOS DE TRANSFERENCIA INTERVALENCIA ENTRE V ( I I I ) 

E PENTACIANOFERRATOÍII). 
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1.1 INTRODUÇÃO 

O descobrimento do azul da Prússia data de 1710, 

entretanto, o ânion cianeto só foi isolado após mais de cem 

anos. O nome cianeto vem de cianogênio, gerador de azul, 

lado por Gay Lussac a uma substância nova que ele descobriu 

e que era um dos constituintes do azul da Prússia. 0 nome 

"Prussiatos", era aplicado no comércio dos cianetos duplos 

de ferro e potássio, assim como o ácido cianidrico era 

conhecido como "ácido Prússico", evidenciando a origem do 

pigmento azul. 

Antes de 1710, um alemão chamado Diesbach, trabalhando 

coro um óleo obtido pela destilaçâo destrutiva de sangue 

animal, descobriu que a adiçAo de uma solução de potassa 

(carbonato de potássio) produzia uma substância de cor azul. 

Este processo de obtenção do pigmento azul foi aplicado em 

escala comercial e foi descrito em um livro chamado 

"Miscellanea Berolinensia" publicado em 1710. 

Em 1724 dois químicos ingleses, Woodward e Brown, 

publicaram artigos sobre a síntese do novo composto de cor 

azul. 0 processo consistia na fusão de bitartarato de 

potássio com sangue secc. A massa resultante era lixivíada 
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cois í^ua e a solução era tratada com "copperas" e "alum", 

produzindo um precipitado esverdeado, que aquecido na 

presença de ácido clorídrico, tornava-se asui e passou a 

szr conhecido como asul da Prússia ou de Berlim. 

Entre 1750 e 1760, Macquer sintetizou pela primeira vez 

o prussiato a.aarelo de potássio (ferrocianeto de potássio) 

na forma cristalina. 0 seu processo consistia no tratamento 

do azul da Prússia com solução concentratada de hidróxido de 

potássio. Berthollet, entre 1800 e 1806, foi o primeiro a 

determinar quantitativamente o ferro no azul da Prússia. As 

pesquisas de Gay Lussac, em 1814, o levaram a formular a 

composição deste pigraento, mostrando i " "• - continha o 

anion cianeto, um composto de carbono e nitrogênio que 

combina com hidrogênio para formar um ácido e com metais 

para formar cianetos simples ou complexos (1). 

É conhecido há muito tempo então, que em uma rede 

cristalina a presença de dois ions metálicos (do mesmo 

elemento ou semelhantes) que tenham estados de oxidaçâo 

diferentes, pode levar á formação de compostos fortemente 

coloridos. Estes centres de cor no entanto, nâo estão 

relacionados a nenhum destes ions metálicos isoladamente 

(2). 0 azul da Prússia, [K, Feii, FeiU] (CN)e, pode ser 

sintetizado pela mistura de soluções de Fe*H(C10O3 s de K4 

Fe11(CM)s, que aâo qua3e incolores no visivel. Nâo apenas o 
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y.v--.r^:L~.--r.to da cor neste composto chama atencáo, a primeira 

vista a sua composição química também nos deixa perplexos, 

jé que ele pode ser sintetizado tambins pela mistura de 

soluções de Fe"(C104)2 e de K3Fe** *(CN)6. 

A atribuição de seu espectro eletrônico no entanto 

(figura 1) só foi realizada depois de mais de dois séculos 

e meio do conhecimento da existência deste complexo. Robin 

(3) atribuiu à banda em 14.100 cm-1 como uma transição de 

transferência de intervalência dos orbitais (t2g)« de baixo 

spin de Fe(II), para os orbitais (t2g)3 de alto spin de 

Fe(III). A banda em 24.500 cm-i, foi atribuída como uma 

transição de transferência de intervalência dos orbitais 

(t2g)s de baixo spin do Fe(II) para os orbitais (eg)2 de 

alto spin de Fe(III). 

A resolução da estrutura do complexo sempre- foi 

prejudicada por problemas de obtenção de cristais, ou de 

incerteza na composição química das amostras, que poderia 

variar de KFe[Fe(CN)e] a Fe4[(CN)s]3, sem contar cora 

quantidades variáveis de água de cristalização. Através da 

difusão lenta de vapor de água em uma solução de ácido 

clorídrico concentrado, contendo íons férricos e 

ferrocianeto (4), foi possível a obtenção de irionocristais do 

complexo de azul da Prússia de composição ?e»[(Cil)a]s.XH:C 

(X varia âe 14 a 16). Os cristais fora» estudados por 

dífraçâo de raios x e apresentam uma célula elementar 



c>':bica prirritivs de arestas iguais a 10,166 A, e as 

corr.v .:.ê:r.tes distâncias cristalográficas sáo Fe(II)-C = 

1,9 A; C-N = 1,3 A; Fe(III)-N = 2,03 A; e Fe(III)-0(H2) = 

2,13 A, figura 2. 

Os potenciais de reduçáo dos íons Fe3* (0,76 V) e 

ferrocianeto (0,45 V), levam a pensar que o azul àa Prússia 

deveria ser formulado como um complexo de ferricianeto de 

ferro (II) em vez de ferrocianeto de ferro (III). Os 

espectros Mossbauer destes complexos (5) todavia, mostram a 

existência de um pico em 0,132 mm/s característico do íon 

ferrocianeto, e de um dublete centrado em 0,710 mm/s, com 

separação de 0,60 mm/s (a -127°C), característico de íons 

férricos. Estes estudos foram também confirmados com 

amostras enriquecidas isotopicamente (6). Provavelmente a 

maior estabilização coulõmbica no azul da Prússia, provocada 

pela presença de cargas iônicas mais levadas (+3 e -4, em 

vez de +2 e -3), teria predominância sobre as tendências 

contrárias apontadas pelos potenciais de reação em solução. 

Devido principalmente às transições de intervalência, o 

azul da Prússia e os complexos correlates, possuem 

características que podem ser exploradas tecnologicarnente. 

Além do seu uso tradicional como pigmento para tintas, estes 

complexos sâo promissores em vasto campo de aplicações, 

como em eletrodos de íons seletivos (7), eietrocatáiises 

(3), dispositivos de display eletrocrômicos (9) e até mesmo 
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corao trooadc»r<--5 iônicos para rsetais alcalinos, como foi 

usado no recente acidente de contaminação nuclear em Goiânia 

para remover o césio do corpo de acidentados. Na quimica 

analítica clássica pode ser usado em spot tests para íerro 

e em testes qualitativos para nitrogênio em compostos 

orgânicos. Muitas vezes o azul da Prússia serviu de 

protótipo para o estudo de compostos de Valencia mista, de 

onde surgiram novos conceitos teóricos (4). 
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X IO3) 

figura 1 r espect ro e l e t rôn i co do azul da Prúss ia (38) 
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figura 2, célula unitária do azul da Prússia no grupe 

espacial Pm3m (4). 
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1.2 OBJETIVOS 

Ao racionalizarem o comportamento cinético com base nas 

teorias de ligação, Taube (10) e Orgel (11) propiciaram os 

estudos sistemáticos de mecanismos de reação em compostos de 

coordenação, permitindo estudos de correlação entre 

estrutura e reatividade. Com a difusão das técnicas de 

cinetica rápida (12) a partir da segunda metade dos anos 

60, foi possível decompor pouco a pouco as constantes 

globais das leis de velocidade em suas contribuições 

parciais de cada etapa da reação. 

Através do programa CNPq-NAS, foi possível a vinda ao 

IQ-USP dos Professores H. Taube e J. Malin, que com a 

participação de H. Toma, L.A.A. de Oliveira e M.S. Pereira 

criaram o ambiente necessário para o surgimanto de um grupo 

de pesquisa em estrutura e reatividade de compostos 

inorgânicos. Toma, talvez influenciado pelo grande avanço 

dado à química inorgânica pelos estudos de Taube sobre amin-

complexos de rutênio (II), iniciou sua formação científica 

estudando as interações entre o (NH3)5RUOH22+ e cations K-

heterocíclicos metilados (13). Logo em seguida (14,15), 

começaram os e3tudos comparativos entre os 

pentaaminrutênio(II) e cs ?entacianoferrato(II), e cs 

estudos cinéticos de substituição de ligantes ncs 

Feii(CN)sL. 
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Percebendo as características altamente favoráveis para 

estudos espectroscópicos dos pentacianoferrato (II), ? pelas 

suas propriedades intermediárias entre os complexos de 

cobalto de Werner e os de rutênio estudados por Taube, uma 

atenção especial foi dada aos Fe(II)(CN)5L. As 

possibilidades amplas de correlação das informações da 

espectroscopia eletrônica, vibracional, ressonância nuclear 

magnética e Mossbauer, com as informações de natureza 

termodinâmica e cinética, permitiram, através de estudos com 

os pentacianoferrato(II), a formação de um bom número de 

pessoas e um extenso volume de publicações abrangendo também 

as áreas de bioinòrgânica, fotoquímica , interações com 

solventes, etc. 

Os espectros eletrônicos dos complexos de Valencia 

mista derivados do azul da Prússia sâo caracterizados por 

uma forte banda de intervalência na região do visível-

infravermelho próximo, que é bastante sensível à natureza do 

ligante coordenado ao íon pentacianoferrato(II), nâo podendo 

portanto, deixar de interessar ao grupo. Dentre a série de 

compostos de pentacíanoferrato(II) de ferro(III), o complexo 

carboniloprussiato (16), despertou um interesse especial 

pela grande semelhança em estabilidade e rsesmo em 

versatilidade de aplicações que o azul da Prússia. Cr.a 

extensa série de compostos de Cu(II)-pentaci3nof*rrato(II) 

(17) foi sintetizada, e os estudos de espectroscopia levarsrn 
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•-i a~.ribuiç.;»o dos espectros e a correlação das energias das 

bandas de transferência de carga cora as propriedades 

estruturais dos cianoferratos. Também foram realizados 

estudos de cinética de formação dos complexos da série do 

azul da Prússia (18), que mostraram a existência de várias 

etapas características de associação, substituição e 

polimerizaçâo (ou precipitação) em solução. 

Uma revisão na literatura demonstrou que dentre os 

metais da primeira série de transição, uma das poucas séries 

de complexos de intervalência derivadas do azul da Prússia 

ainda a estudar, era com vanádio(III). Como o grupo já 

possuia uma certa experiência cora compostos de vanádio era 

baixos estados de oxidaçâo (19-22), achamos por bem incluir 

no projeto de tese o estudo da série Viii[Fe1*(CN)sL].XH2O, 

principalmente devido às diferenças de estrutura eletrônica 

e de potenciais de redução entre o V(III) e o Fe(III). 

Uni-. iJf í j Í, Sio pmio 
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1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.3.a SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA 

O campo magnético em uma substância, H, difere do valor 

do caa;>o aplicado, Ho, pelo produzido pela polarização 

magnética da substância ôH. Esta relação é dada como, 

H = Ho + ÔH 

ou em termos de indução magnética, B, e "intensidade de 

magnetizaçáo" ,1 

B = Ho + 4*1 

I é o momento magnético por unidade de volume, que é 

necessário para justificar ÔH. Dividindo esta expressão por 

Ho, temos, 

B/Hc = 1 + 4*k 

onde k é a medida de quanto a substância é susceptível a 

polarização magnética, e é chagada de susceptibílidade 

magnética (por unidade de volume). Mais usualmente, a 
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quantidade medida é a susceptibilidade magnética especifica, 

Y 

X = k/d 

onde d é a densidade da substância. 

As propriedades magnéticas ias substâncias podem ser 

entendidas supondo que cada átomo ou molécula possua um 

dipolo magnético, que pode ser intrinsico ou pode ser 

induzido pelo campo aplicado. Na presença de um campo 

aplicado, estes dipolos sâo quantizados, assumindo uma de um 

número limitado de direções em relação ao campo. 0 processo 

de polarização magnética envolve a tendência dos dipolos 

magnéticos ficarem no estado de menor energia, que é o 

alinhado com o campo magnético aplicado. A tendência dos 

dipolos se alinharem com o campo aplicado é neutralizada 

pelo efeito randoraizado da energia térmica, kT, que é muito 

maior que a energia de alinhamento (exceto em temperaturas 

muito baixas). Assim o grau de alinhamento é muito pequeno, 

levando à susceptibilidades magnéticas em geral muito 

pequenas. As interações entre os dipolos atômicos em alguns 

sistemas, poác~ au-entar muito a energia de alinhamento, 

podendo torna-la da mesma ordem de grandeza ou até mesmo 

maior que kT. Substâncias onde nâo existem interações entre 

dipolos atômicos adjacentes sáo dicas magneticarr^nte 

diluidas. 
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I".--: s tipos lis comporta .entos magnéticos Io er.contrados 

rus substâncias magnetica.T^nte diluidas id: cada tipo, a 

susceptibilidade é indepe.^iente do campo ma.qaitico aplicado. 

Em substâncias diamagnét cas X é negative, 3 sm substâncias 

pararaagnéticas, é positi\o. 

0 diamagnetismo swrge dos movimentos dos elé.íons no 

campo magnético aplicado; é um efeito muito pequ-r.c. mas 

presente em todos os materiais. Como o seu efeito é 

somatório, a sua contribuição para a susceptibilidade de uma 

molécula pode ser considerável, levando à necessidade do 

desconto do diamagnetismo de seus átomos para o cálculo de 

paramagnetism©. Os valores da susceptibilidade diamagnética 

utilizados neste trabalho, foram obtidos da referência 

(23). 

0 paramagnetism© surge dos momenta angular dos íons. 0 

momentum angular pode ter origem orbital ou de spin. De 

fato, existem poucos casos de ions que possuem momentum 

angular orbital, sem a presença de momentum angular de spin. 

Por esta razão o paramagnetismo é usualmente associado com a 

presença de elétrons desemparelhados. 

Os compostos de coordenação sâo geralmente 

roagnética.T.ente diluidos, mas a temperaturas próximas do zero 

absolute, muito deles se comportam ceme masr.éticímerite 

concentrados. 
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A susceptibilidade magnética pode ser definida com a 

lei de Curie, 

X = C/T 

onde C é conhecido como constante de Curie. Poucos sistemas 

obedecem esta lei. Os estudos da susceptibilidade era função 

da temperatura, demonstraram que é possível descrever o 

comportamento da susceptibilidade magnética em uma 

considerável faixa de temperatura através da lei de Curie-

Weiss, 

X = C/(T+8) 

onde 8 é a constante de Weiss. 

As propriedades magnéticas dos complexos sâo 

normalmente discutidas em termos de momento magnético, ueff, 

que está relacionado com a susceptibilidade pela equação 

(24), 

ueff = (3k/N8*)i/2 [X(T+8)Ji/2 

M e f f = 2,828 [X(T+8)]i/2 
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Os momentos magnéticos dos pentacianoferrato(II) de 

v-anâdiot III) forí-.m obtidos pelo método de Qouy, utilizando 

H?Co(SCN)4 como complexo de calibraçâo. Para a calibraçâo do 

sistema nas condições usadas, calculamos a constante do 

HgCo(SCN)4, S(padrão), através da equação, 

XÍ(padrão) . ra(padrâo) - Xo(ar) . V(ml) 
Q = 

D - 6 

onde: 

Xff (padrão) = susceptibilidade magnética por grama de 

HgCo(SCN)4 

m (padrão) = massa de KgCo(SCN)4 utilizada 

Xo (ar) = susceptibilidade magnética do ar 

V (ml) = volume ocupado pela amostra 

D = variação da massa do tubo de vidro com amostra na 

presença e ausência do campo magnético aplicado 

5 = variação da massa do tubo vazio na presença e 

ausência do campo magnético aplicado 

Os 0 (padrão) obtidos em função da altura do 

preenchimento do tubo de amostra, sâo dados na Tabela I, 

abaixo. 
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Tabela I - G (padrão) em função da altura (h). 

h (cm) V (ml) ÍO (.«-;; 6 ( + ) D S(padrSo) 
(x 1Q«) 

0,142 

0,192 

0,305 

0,320 

0,369 

0,426 

0,2632 

0,3693 

0,5786 

0,6163 

0,7059 

0,8258 

0,0013 

0,0013 

0,0013 

0,0013 

0,0013 

0,0013 

0,0156 

0,0192 

0,0197 

0,0199 

0,0210 

0,0212 

3,02 

3,39 

5,16 

5,44 

5,89 

6,82 

A obtenção dos 0 (padrão) em várias alturas de 

preenchimento do tubo de amostras foi necessária pela 

dificuldade de preenchimento a ura nível constante do tubo 

coro os V(III)[Fe(CN)5L].xH20, porque todo o trabalho de 

masseramento da amostra, preenchimento do tubo e socagero, 

foi realizado em atmosfera de nitrogênio para evitar a 

oxidaçâo dos complexos. 

A susceptibilidads magnética por grama de corsplexo, foi 

obtida através da equação, 

0 (padrão). (D-ô) + Xo . V 
Xfcomp = 

m (complexo) 
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cie onie pudi-Tiô  calcular a susceptibilidade magnética molar 

dos complexos, XmcomP, 

Xmeomp = X^comp.M 

onde M é a massa molecular dos complexos. Retirando-se as 

contribuições diamagnéticcs de todos os atóroos de cada 

complexo, calculamos a susceptibilidade magnética atômica de 

V(III), lembrando que o Fe(II) nos pentacianos está sob um 

campo forte, sendo um íon d6 spin baixo, contribuindo apenas 

diamagneticamente para a susceptibilidade. 

X A V U 1 1 > = Xmc°»>p - contribuições diaroagnéticas 

0 número de elétrons por átomo de vanádio foi calculado 

pela expressão, 

ueff = Cn(n+2)]J/2 

onde n é o número de elétrons desemparelhados no íon. Os 

resultados obtidos cara 12 compostos da série, sáo 

mostrados na Tabela II. 
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Tabela I I - Dados magnét icos dos complexos V ( I I I ) -

- [Fe(CN)5L].xH20. 

Composto KM X*comp X « « » p X A V U U ) ^=ff í?o 
(g/rool) (X106) (X103) (X103) (B.M.) àe 

e l é 
t r o n s 

V[Fe(CN)5C0].4H20 
337 10,3 3,47 3,32 2,78 1,95 

V[Fe(CN)5dmso].4H20 
387 9,42 3,65 3,46 2,86 2,02 

V[Fe(CN)52,6-DClpz].4H20 
458 8,08 3,70 3,47 2,87 2,04 

V[Fe(CN)5pz].4H20 
389 9,06 3,52 3,33 2,77 1,94 

V[Fe(CN)52,6DMpz].4H20 
417 8,83 3,68 3,51 2,86 2,03 

V[Fe(CN)54-MEpy].4H20 
446 8,46 3,77 3,61 2,98 2,15 

V[Fe(CN)54-Clpy].4H20 
422,5 8,59 3,63 3,42 2,84 2,01 

V[Fe(CN)5isonic].4H20 
431 8,30 3,58 3,37 2,80 1,97 

V[Fe(CN)5py].4H20 
388 8,82 3,42 3,23 2,68 1,86 

V4[Fe(CN)5tíoglic]3.16H20 
1323 10,57 13,P9 3,35 2,73 1,96 

V[Fe(CN)54-píc] .4H20 
337 9,28 3 ,13 2,97 2,65 1,53 

V4[Fe(CN)8]3.l6H20 
1128 10,66 12,02 2,88 2,65 1,83 

Kédia 3,32 2,7S 1 
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Vanádio (III) possuindo a configuração eletrônica d2 

(tag)2, deve apresentar as propriedades de ions de termos 

fundamentais T (3Ti*). Estes ions quando completados tem as 

suas propriedades magnéticas afastadas do ion livre 

(ueff = [n(n+2)]*/2, para (t2*)* ueff = 2,83 B.M.) pela 

presença de um componente de campo ligante (abaixamento de 

simetria) ou pela delocalizaçâo dos elétrons em tzg(25). Em 

geral, se espera que os momentos magnéticos de seus 

compostos sejam uma função da temperatura. Entretanto para o 

alumero de vanádio e amônio, que possui um momento magnético 

próximo de spin-only (2.80 BM), nâo há uma mudança 

apreciável de ueff com a variação da temperatura. Os 

cálculos baseados na constante de acoplamento spin-orbita do 

ion livre, negligenciando a delocalizaçâo eletrônica e o 

abaixamento de simetria, levam a um momento magnético de 2,7 

B.M. para este composto. 

A contribuição da delocalizaçâo eletrônica deve 

aumentar ueff pela redução da constante de acoplamento spin-

orbita, sendo este termo importante no caso dos complexos 

V(111)Fe(I *)(CN)5L e explicaria a média dos momentos 

magnéticos obtida (2,79 B.M) (26). 0 efeito dos componentes 

de campo ligante (abaixamento de simetria] é difícil de ser 

previsto por causa das diferenças estruturais ao longo desta 

série de complexos. Este termo e cs erros experimentais, slc 

os responsáveis pela flutuação do valor dos mementos 

magnéticos mestrados na Tabela II. 
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1.3.b INFRAVERMELHO 

O espectro vibracional do íon hexacianoferratoíII) foi 

discutido por diversos autores (27,28). 0 trabalho de Hipps 

e colaboradores faz uma análise completa das atribuições, 

baseadas nas técnicas de infravermelho, Raman e 

espectroscopia de tunelamento inelástico de elétron (IETS). 

Utilizaram ainda trocas isotôpicas de *'C e/ou * *H e 

calcularam a freqüência de cada modo fundamental de vibração 

através do método de Jones, otimizando os resultados com uma 

função potencial de dez parâmetros, por eles desenvolvida. 

Conseguiram observar e atribuir onze dos treze modos 

vibracionais esperados (27) para o hexacianoferratoíII) em 

simetria Oh, que sâo: 

2 Air 4i = <fCN; 42 = ̂ TFe-C 

2 Zf 4* - <fCN; 44 - -fFe-C 

i Tir 4% 

4 Tiu : 4s = 4C11; 4? = SFeCN; 48 

49 

2 72f. 4io - óFeCN; 4\\ - 6CFeC 

2 T2u = 4\z; -In 

4?eC: 

ÔCFeC 
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Irstes modos, quatro sâo ativos no infravermelho (-ís; 

4i; -f 8; -í$),*e seis sâo ativos no Raman (-íi; -íz; -Í3; 4*; 

«fio; -íii). Os modos inativos -ís e -íi2 foram observados por 

IETS que possui regras de seleção distintas das utilizadas 

em Raman e em infravermelho. Os modos nâo observados, Í̂9 e 

•íis, pelos cálculos, devem ocorrer em freqüências muito 

baixas (83 e 61 cm-1, respectivamente). 

No espectro de infravermelho do Na4[Fe(CN)6].10H20, 

figura 3-a, os modos vibracionais f̂s, -ii e -(a foram 

observados em 2057, 589 e 432 era*1, respectivamente. No caso 

do complexo V*[Fe(CN)6]3.4H20, figura 3-b, as bandas 

correspondentes foram observadas em 2080, 590 e 395 cra-i, 

respectivamente. Uma banda nova ocorre em 520 cm"*, muito 

próxima da freqüência do modo de deformação Kio = &FeCN) em 

511 cm-i que só é ativa no Raman. Esta banda aparece em 

todos os complexos da série V(Iii)Fe(ii>(CN)5L estudados 

(entre 530 e 510 cro~*), e é a banda de maior intensidade dos 

compostos, após o estiramento CN (-íô). 

Com relação ao íons hexacianoferrato(II), o 

V4[Fe(CN)6]3.I6H2O possui como diferenças as ligações 

V.(III)-NC e uma possível alteração geométrica na vizinhança 

do Fe(II). A coordenação de V(III) ao nitrogênio terminal 

pode gerar modos vibracionais ativos no infravermelho. Nos 

poucos casos atribuídos para «UM-NC) na literatura, nota-se 
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qu.; zz freqüências destas bandas es tio bera abaixo de 500 

crn-i (29). Corno exemplo podemos citar -<fZn( Il)-(nitrila) em 

174 errr1 (30). Por octro lado, a presença de uma estrutura 

polimérica Fe-CN-V pods afetar a simetria local em torno do 

ion hexacianoferrato(II), permitindo o aparecimento de novas 

bandas vibracionais (26). Este tipo de efeito já foi 

observado no complexo Cd3[Co(CN)6].xH20 (31). 

Os espectros de infravermelho dos outros compostos da 

série Nan[Fe(CN)sLn-].XH2O e da série V[Fe(CN)sL].4H20, 

seguem o mesmo padrão dos hexacianos apresentados, podendo 

haver pequenos deslocamentos na freqüência de estiramento do 

CN (que será discutido à frente) e o aparecimento de bandas 

do ligante diferencial. Os espectros de alguns compostos sâo 

representados nas próximas figuras, enquanto que outros 

compostos estão com seus dados espectrais nas Tabelas III e 

IV. 
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frequência (cm } 
700 
I 

600 
J 

500 
J 

400 

figura 3 , espectros de infravermelho do 

Ua4[Fe(CN)6]. 10H2O (A) e do 

V4 [Fe(CN)6] 3 • 16H2OÍB) . 
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freqüência (cm ) 

700 600 
J 

500 
J 

400 

espectros de infravermelho do 

?ia3[Fe(CN)5C0] . 3 H20 (A) e 

do"v[Fe(CK)5C0] . '4 H20 (B). 
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Í900 fSOO *oc> 600 -*&o 

jcruencia 

: i rura eíoectros de infravermelho dos complexos Na,[Fe;CN)çpy3 . 
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â*oo f9PO SOO GOO 

- 1 , 

•*oo 

f r e q ü ê n c i a (cm ) 

, espectros de infravermelho dos complexos Na3[Fe(CN;-pz] 

x H.C ÍA'. e vr Fe(C'0 :nzj £ L' n ! 
u u n i ' . 

C 

S) 
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JJPO 0£>0 Coo 
_ 1 

freqüência (cm *) 

fíçura 7, espectros Je inf^ve^elhc cos con-plexos ^[FeíCNJepicJ.x H2O 
* « ' B *L' 
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espectros ce iniraverrelrc tos complexos *ía,[Fe{C;i}-dnso]. x 
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^ 

\l 

*»90 

i i 

f0OC *O0 SCO ->£>& 

-1 , freqüência (cm "*") 
f isura 9 espectros de infravermelho dos complexos Na[Fe(CN)-ison1c]. 

x H20 (A) e V[Fe(CN)5ísonk3.4 HgO (B). 
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Tab-sia III - Frequências de absorção no infraverraelho dos 

complexos V[Fe(CN)5L] cora os ligantes CN", CO 

e dmso. 

CN-b 

2057(s ) 

590(s ) 

432(w) 

(V)CNe 

2080(s ) 

595(w) 

520(m) 

395(w) 

CO* 

2128(w) 

2094(s ) 

1980(5) 

634(ro) 

595(m) 

435(w) 

(V)COe 

2115(s) 

2035(s) 

625(w) 

595(m) 

545(s ) 

510(m) 

420(w) 

395(w) 

dmsob (V)dmsoe 

2106(w) 

2080(s ) 

2059(s ) 

1405(m) 

1315(ro) 

1292(m) 

1075(s) 

1025(m) 

970(w) 

935(m) 

685(m) 

570(ro) 

430(w) 

400(w) 

2100(S) 

1400(ra) 

1320(w) 

1300(w) 

1050(rn) 

1020(m) 

910(w) 

720(w) 

690(w) 

575(w) 

520(ro) 

425(w) 

295(w) 

A t r i 

b u i ç ã o 

^ax(CN) 

^Teq(CN) 

«TCO 

6CH3 

<ÍS0 

•ÍCÜ2 

«ÍSC 

ÔFeCO 

ÔFeCN 

6FeC0 

ÔFeCN 

f̂FeC 

* em cm-*, disco de KBr 
*> complexos Nan[Fe(CN)5L] -xH20 
c complexos V<[Fe(CN)e • I6H2O e V[Fe(CN) sL] .4H2O 
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Tabela IV - Freqüências de absorção no infravermelho dos 

complexos V[Fe(CN)sL] com os ligantes py, pic e pz. 

pyb 

2091(w) 

2 0 4 8 ( 5 ) 

1600(m) 

1486(w) 

1445(w) 

1 3 8 6 ( H ) 

1220(w) 

1150(m) 

1065(w) 

1 0 2 0 ( H ) 

755(ra) 

685 

570(m) 

500(w) 

420(w) 

335(w) 

V ( p y ) c 

2 0 6 0 ( s ) 

1600(m) 

1485(w) 

1445(w) 

1400(m) 

1220(w) 

1150(m) 

1065(w) 

1010(w) 

760(m) 

690(m) 

580(m) 

5 3 0 ( s ) 

500(m) 

420(w) 

395(w) 

p i e * 

2088(w) 

2 0 5 5 ( s ) 

2 0 4 0 ( s ) 

I620(m) 

1500(w) 

1445(w) 

1 4 2 0 ( H ) 

1 3 8 6 ( H ) 

1 2 3 5 ( H ) 

1 2 1 0 ( H ) 

1 1 2 0 ( H ) 

1 0 4 0 ( H ) 

810(m) 

570(ro) 

5 0 0 ( H ) 

4 2 5 ( H ) 

3 9 5 ( H ) 

V ( p i c ) c 

2 0 7 5 ( 5 ) 

1620(m) 

1 5 0 5 ( H ) 

1 4 5 0 ( H ) 

. 1 4 0 5 ( H ) 

1 3 9 0 ( H ) 

1 2 4 0 ( H ) 

1 2 1 0 ( H ) 

1 0 7 0 ( H ) 

1 0 3 0 ( H ) 

820(ra) 

7 2 0 ( H ) 

580(m) 

5 3 0 ( s ) 

500(ra) 

4 2 0 ( H ) 

3 9 5 ( H ) 

pzb 

2 0 9 3 ( H ) 

2 0 6 0 ( s ) 

1595(m) 

1 4 8 2 ( H ) 

1 4 2 0 ( H ) 

1414(m) 

1 2 6 0 ( H ) 

1 1 2 0 ( H ) 

1 0 7 0 ( H ) 

1 0 2 5 ( H ) 

805(ra) 

57ü(m) 

4 9 0 ( H ) 

4 2 5 ( H ) 

3 8 0 ( H ) 

V ( p z ) c 

2 0 8 0 ( s ) 

2 0 4 8 ( s ) 

1 6 0 0 ( s ) 

1480(H) 

1420(H) 

1 4 0 0 ( H ) 

1 2 3 0 ( H ) 

1 1 5 0 ( H ) 

1 0 5 0 ( H ) 

1 0 2 0 ( H ) 

810(ro) 

580(ro) 

5 2 5 ( s ) 

4 8 5 ( H ) 

4 2 0 ( H ) 

3 9 5 ( H ) 

A t r i 

b u i ç ã o 

-fax(CN) 

*feej(CN) 

4CC 

6CH 

•íanel 

ÔCH 

ÔFeCN 

ÔFeCN 

6 a n e l 

• em cnj-i, discos de KBr 
* complexos NasTFefC^sL]-nHíO 
c complexos V[Fe(CN)sL]•4H20 

0 abaixamento da simetria de Oh para C4v, quando 

analisamos o Fe(CN)«4" «ni relação acs ?ent,acianoferrato( II), 

leva a uma transformação dos modos de estiramento do CM de 

Aig, Er e Tiu para 2Ai, E e Bi. 
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Os dois modos Al e o modo E sâo ativos tanto no Raman 

como no infravermelho, enquanto que o modo Bi, só é ativo no 

Eaman. 

0 íon nitroprussiato, [Pe(CN)5N0]2-, é um composto de 

referência para as atribuições dos espectros vibracionais 

dos diversos pentacianoferrato(II). Utilicando-se de 

radiação polarizada e cristais, Tosi (32) atribuiu as bandas 

de estiramento CN de mais alta freqüência como os dois modos 

Ai, um envolvendo principalmente o grupo cianeto axial, e o 

outro, envolvendo os cianetos equatoriais. A banda 

principal, intensa e larga, foi atribuída ao modo 

vibracional degenerado E. Diversos picos de pouca 

intensidade no contorno da banda principal foram descritos 

como efeitos isotópicos. 

No caso dos complexos Na3[Fe(CN)sL],xH2o, estudados por 

nós, observamos duas bandas de estiramento CN no espectro de 

infravermelho. Uma delas é de pouca intensidade, fina, e 

ocorre em freqüências mais altas. Foi atribuída como , um 

modo vibracional A: em analogia com o íon nitroprussi3to. A 

banda principal e la*ga, foi atribuída como sendo os modos 

E 6 A: sobrepostas nesta região;sendo que em alguns casos, a 

separação destas dua3 bandas é visível no espectro. Oz 

complexes poliméricos V[Fe(CN)5L].4H20 exibem apenas uma 

banda larga e intensa na região de estiramento CN. 
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Os espectros dos Nan[Fe(CN)sL]n- e dos Vi 11[Feii(CN)5L] 

mostram uma forte dependência da freqüência do estiramento 

CN com respeito à natureza de L, que pode ser demonstrada 

através do gráfico dos Í̂CN dos complexos Vi * iFe' i (CN)sL em 

função de E1/2 dos pentacianos (figura 10), ou em função da 

troca química de *3C dos cianetos equatoriais (figura 

11)(33). A correlação linear, neste último gráfico, reflete 

o aumento das interações de retro-doaçâo de Fe para L na 

seqüência: 

py < pz = CN" < dmso < CO < N0+ 

Este efeito compete coro a retro-doaçâo Fe para CN", 

como é mostrado nas estruturas de ressonância: 

:» = C = Fe < — > :N = C - Fe - L < — > :K = C - Fe = L 

(B) (A) (C) 

Quando as propriedades jr-aceptoras de L aumentam, a 

contribuição da estrutura (C) torna-se mais importante , 

aumentando c caráter de tripla ligação dos lifant.es 

cianetos, levando a uma constante de força mais alta para 

CN, e consequentemente a um aumento correspondente da 

freqüência vibracior.al de estiramento. 

http://lifant.es
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'i"ro ponto que nos ckaraa atenção é o aumento 

sistemático de aproximadamente 25 cm-1 no estiraiaento CN . 

para os complexos Viii[Fe**(CN)L] em relação aos ions 

[Fe(CN)5L]n". A ligação dos ions de vanádio (III) com os 

átomos de nitrogênio ponte, pode aumentar a afinidade 

eletrônica dos cianetos, favorecendo a estrutura de 

ressonância (B). Entretanto, em termos de propriedades de 

ligação, parece dificil a racionalização das freqüências 

mais altas dos estiramentos CN nos complexos de V(III). Os 

resultados sâo consistentes com uma diminuição da densidade 

de elétrons it sobre o Fe(II), induzida pelos ions de V(III) 

remotos, via os cianetos ponte. Neste sentido, acreditamos 

que as interações de transferência de intervalência 

desempenham um papel especial, como exemplificado pelas 

estruturas de ressonância, 

Viu- N = C = Fe"- L <- —> Vil- N = C - Fe'ii- L 

(D) (E) 

0 aumento da freqüência de estiramento da carbonila no 

complexo V[Fe(CN)5C0], também é consistente com o aumento da 

carga formal positiva sobre o átomo se ferro, come mestrado 

pela estrutura de ressonância (E). 

As atribuições das vibrações metal-iígante nas Tabelas 

III e IV sâo especulativas, já que suas intensidade sic 

baixas e ocorrem vibrações nâo genuínas na região de baixas 
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*.ro-y 

L1/2 

(V) 

« 0 0 -

GSO-

Q60 -

O,*0-

• CO 

Í070 »09O 
T T 

* " » (cm ]) 

f igura 10, correlação entre a freouencia de estiramentc 
CN dos complexos V[Fe(CN)gL] com os £. ,o dos 
pentacianoferrato ( I I ) . 
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wc* 
O Na [ F C ( C N } . L ! 

n > 

O v'"-ir«(cii)5i) 

'3C 1W 150 160 

'3, 
170 

CN (ppm » TnS) 

figura 1 1 , correlação dos deslocamentos químicos 

de CN nos pentacianoferrato (II) e 

estiramentos CN nos V [Fe (CN) ,L] . 
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freqv^nciss. Entretanto, existe uma tendência de diminuição 

do estirarnento Fe-CN nos complexos VI11 [Fe11 (CN)sL] . Esta 

observação está de acordo com a diminuição das interações de 

retro-doaçao do Fe para CN nos complexos de Valencia mista. 

0 espectro de infravermelho do [Fe(CN)5dmso]3+ já foi 

discutido na literatura (34). Somente pequenas alterações 

foram observadas no espectro do V[Fe)CN)sdmso].4H20, como é 

mostrado na Tabela III. 0 decréscimo da freqüência de 

estirarnento do SO, é usualmente interpretado como interações 

especificas cora o átomo de oxigênio. Neste caso, a 

coordenação do átomo de oxigênio- coro V(III) ou a formação de 

pontes de hidrogênio com as moléculas de água, pode ser 

possivel. 

As freqüências vibracionais dos complexos de 

pcnUicxanoferrato (II) com ligantes N-heterocíclicos, e dos 

correspondi ites complexos com V(III), sâo mostrados na 

Tabela IV. Excluindo-se os dados do Fe(CN)s3-, as 

freqüências remanescentes estào associadas com as vibrações 

da piridina e da pirazina. As atribuições dos medos 

vibracionais des ligantes hsterociclicos foram baseadas nos 

espectros de piridmas e diazinas descritos na literatura 

(35,36). Em geral, os espectros vibracionais dos ligantes N-

heterocícliccs sác rcuite pouco modificados pela presença dos 

ícns de vanádio (III). 
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'"..T; aiçuns espectros dos complexos V* I I -Fe1 l (CN) sL 

ap.-.:rec'í u:r;a banda de baixa intensidade na região de 975-985 

cffl-i. Esta região é típica de freqüências de estirarcento 

V=0, era vanadila (37), ou como pode ser visto na figura 4 do 

item sínteses (capítulo IV), com o espectro do 

(V0)2[Fe(CN)6].6H20. A oxidaçâo do vanádio (III) a (IV), 

ocorreu apenas em pequena extensão na confecção de algumas 

pastilhas com KBr, apesar dos cuidados tomados. 

1.3.C ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA 

1.3.c.l TRATAMENTO DOS ESPECTROS ELETRÔNICOS 

As concentrações dos sois de V11 i-Fei MCN) 5L em 

solução, foram obtidas através das ab3ortividades molares 

analíticas dos respectivos pentacianoferrato (II) livres. 

Como os espectros dos complexos na forma de sol 

apresentaram-se similares aos espectros dos sólidos 

dispersos era nujol, optamos por trabalhar apenas com os 

sois, sintetizados na própria cela espectroforaétrica pela 

mistura estequiométrica dos reagentes. Para minimizar cs 

erros experimentais, o procedimento de obtenção dcs 

espectros foi o mesmo para toda a sárie. 
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Os espectros de todos os complexos da série apresentam 

bandas de absorção sobrepostas. A obtenção dos parâmetros 

espectrais foi realizada pela decomposição das bandas em 

gaussianas, pela ajuda de um programa de computador 

(Specsolve) quando possivel, ou ajustando-se as curvas 

manualmente tomando-se por base os parâmetros de bandas de 

compostos semelhantes. 

As forças dos osciladores (F) associadas a cada 

transição, foram calculadas através das áreas de bandas 

dadas pelas expressões (42,45), 

A = /»€ K ) d̂f 

eo W \pt7lriP 
A = 

4 

A = 0,532. 6o . D4 

onde: 

6o = absortividade roolar 

D«í = largura de meia banda 

file:///pt7lriP
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l.o.c.2 INTRODUÇÃO 

Robin (3) e Braterman (33), analisando o comportamento 

espectral de compostos análogos aos Vi 11-Fe1i(CN)5L, isto é, 

{Fe4[Fe(CN)6]3.XH20}, {M[Fei1.»11(CN)s] e M[COHI(CN)6], M = 

Fe(II), Fe(III), CO(II), Ni(II) e Cu(II)} , relacionaram as 

bandas no visível das transições intervalência de orbitais 

t2* do doador, a orbitais t2* (transição "tf) ou eg 

(transições "te") do receptor. 

A diferença energética entre uma transição "tt" e outra 

"te" é governada pelo valor de 10 Dq de íon receptor, e as 

intensidades relativas destas bandas, pela disposição 

espacial dos orbitais envolvidos. Normalmente a intensidade 

das transições intervalência "tt" é maior que az das 

transições "te" devido à ortogonalidade locai destes 

orbitais. Como exemplo deste modelo podemos citar o azul da 

Prússia, cujo espectro é mostrado na figura 1 do íten 

INTRODUÇÃO deste capítulo. Este complexo exibe uma intensa 

banda de absorção a 14.100 cm-* e uma banda de baixa 

intensidade era 24.500 cm-'. A primeira banda foi atribuída 

como sendo ume transição intervalência dos orbitais (t,2c)ê 

do ferro(II) baixo spin, para os orbitais (t2*)3 do 

ferro(III) alto spin (3). A separação energética arr.rí as 

duas bandas está rauito próxima da separação entre os 

orbitais ts* e eg do íon ferrcso em complexos de campo 
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£r-v:c, aproximadamente 10.000 cm-1. Baseados nesta 

observação, a segunda banda foi atribuída como uma transição 

de transferência intevalência dos orbitais (t2í)6 do ion 

ferroso baixo spin, para os orbitais (eg)2 do ion férrico 

alto spin. A banda de transferência intervalência de menor 

energia é permitida por simetria (transição "tt"), e a de 

energia maior (transição "te") é proibida pela 

ortogonalidade dos orbitais 3d. 

1.3.C.3 ATRIBUIÇÃO DO ESPECTRO ELETRÔNICO 

Os parâmetros espectrais de alguns complexos V*u-

Feii(CN)5L estão apresentados na Tabela V e os seus 

espectros sâo mostrados nas figuras 12 a 21. 
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J IV - I-̂ dcis esp-ctrais3 dos complexos Vi 11 -Fe1' (CN) sL 

Lig íxn t e 

im 

CN-

4 - p i c 

py 

i s o n i c 

PS 

dmso 

- CO 

Ru-CN 

I T i 
(kK) 

1 8 . 9 

1 8 . 9 

1 9 . 6 

1 9 . 2 

1 9 . 0 

1 9 . 2 

2 1 . 9 

2 5 . 0 

2 4 . 2 

€max 
( l o g ) 

3 . 1 4 

3 . 1 3 

3 . 1 0 

3 . 1 0 

3 . 1 5 

3 . 1 1 

3 . 0 0 

2 . 8 4 

3 . 0 4 

W 
(kK) 

1 3 . 2 

1 3 . 5 

1 3 . 7 

1 3 . 9 

1 2 . 0 

1 3 . 5 

1 3 . 0 

1 2 . 5 

6 . 3 

IT2 
(kK) 

2 8 . 9 

2 8 . 6 

29»> 

2 8 . 7 b 

27b 

2 7 . 4 

3 1 . 1 

3 3 . 6 

3 2 . 2 

É B l Z 

( l e g ) 

3 . 5 7 

3 . 5 7 

3 . 5 8 

3 . 4 0 

3 . 3 2 

3 . 7 6 

W 
(kK) 

1 5 . 0 

1 4 . 3 

1 4 . 1 

1 4 . 9 

1 5 . 4 

5 . 5 

a) ITi e IT2 sâo as freqüências das transições de 
transferência intervalência de menor e maior energia, 
respectivamente; kK = 1.000 cm-*; VI - largura de meia 
banda. 

b) máximo da banda composta envolvendo as transições de 
transferência de carga IT2 e metal para ligante. 

0 complexo V4[Fe£CK)s]3.I6H2O possui no espectro da 

região do visível-ultra violeta duas bandas de absorção 

novas, em 18.940 e 28.570 cm-*. Bandas semelhantes também 

sâo observadas no espectro dos complexes Vii;-Fe1*(CN)sL (L 

= CO, dmso, im) e do derivado hexacianorutenatoçII) de 

vanádio(III). Nos compostos onde o ligante diferencial é 

piridina, pirazina, ou os seus derivados, eszas bancas 

ocorrem sobrepostas a intensas bandas de transferência de 

carga Fe(II) para o ligante na região do visível (39). 
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As bandas novas estão em correlação com as bandas de 

"transferência intervalencia de complexes de Fe1J*-Fe1I(CN)5L 

como é mostrado na figura 22, onde ITi e IT2 correspondem às 

bandas de menor e maior energias respectivamente. 

Baseados nesta consideração atribuimos as bandas no 

espectro eletrônico dos pentacianoferrato(II) de vanádic 

(III) como transições de transferência intervalencia das 

espécies FeU(CN)sL para os ions V(III) (39). 

Uma similaridade coro a estrutura do azul da Prússia é 

esperada para os correspondentes complexos de V(III), já que 

o raio iônico dos íons V(III) e Fe(III) alto spin sâo muito 

próximos. Assim, na discussão dos espectros eletrônicos 

assumimos um ambiente octaédrico em volta dos ions 

metálicos, com a seguinte configuração do estado 

fundamental: 

Fe (II) (t2í)« ==> lAií 

V (III) (t2f)2 ==> 3TlJ 

já que o ferro (II) está em um campo forte (baixo spin) e o 

var.ádio (III) possui dois elétrons desemparelhades em zi* 

apresentando os orbitais et vazios. As transições de 
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tranif--rí.ncia intervalência (IT) do estado fundamental podem 

levar aos seguintes estados excitados (41,42): 

ITi: Fe(III) (t2f)5 ==> 2T2Í 

V(II) (t2*)3 ==> <Azg (-12 Dq) 

IT2: Fe(III) (t2f)5 ==> 2T2í 

V(II) (t2g)3 ==> 2EÍ (-12 Dq + 9B + 3C - 90 

B2/10Dq) 

ITÍ: Fe(III) (t2tf)5 ==> 2T2Í 

V(II) (t2í)3 ==> 2Ti< (-12 Dq + 9B + 3C -

24B2/10 Dq) 

IT4: Fe(III) (tsg)5 ==> 2T2g 

V(II) (t2g)3 ==> 2T2í (-12 Dq + 15B + 5C -

176 B2/10 Dq) 

Outras dez transições IT envolvendo a configuração do 

estado excitado Fe(III) (t2*)5 - V(II) (t2*)2 (eg), também 

seriam possiveis, entretanto, por causa do caráter "te" 

destas transições, elas seriam muito menos intensas que as 

observadas, e teriam uma separação energética de 

aproximadamente 15.000 cm-i (40) era relação às transições 

"tt", caindo na regiáo do ultra violeta. Com exceção de una 

virtual coincidência das bandas de absorção, a decomposição 

dos espectros pode ser feita pela análise de funções 

Gaussianas, que mostram uma separação energética média de 

9.700 cm-* entre as duas bandas de IT nos complexes 

VMi[Fftii(CN)5L]. 



700 (ran) 

f i g u r a 12 , espectro eletrônico do complexo V4[Fe(CN)g] . 16 HgO 

Obs:- Os dados dos espectros dos complexos mostrados das figuras 

12 ã 21 estão na tabela IV. 
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figura 13, espectro eletrônico do complexo V[Fe(CN)g pz] . 4 F^C 
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300 500 700 (nm) 

f iqura 14 , espectro eletrônico do complexo V[Fe(CrJ)çdmso] . 4 H-O 
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figura 15, espectro eletrônico do complexc V[ce'C:: :py] . 4 K~C 
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(nm) 

'igura 16 t espectro eletrônico do complexo V["e(CN)7 2,6DMpz] . 4 H,C 



"içura IT , espectro eletrônico ca ccr.p", exc v[r6': 



700 (nm) 

f igura 13, espectro eletrônico do corciülexo V[Fe(CN)cim] . 4 HJ--
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700 (nm) 

figura 19. espectro eletrônico do complexo Va[Ru(C'06].. x H.,0 
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700 (nm) 

f i g u r a 20, espectro eletrônico do complexo V[Fe!CN)-isonic]. 4 H?G 
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f i ç u r a 21, espectro eletrônico do complexo V[Fe(CN)-C0], 4 H20 
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18 t .. - ; -,; 1 1 1 ! 
13 U 15 16 17 18 19 

Fen,-Fe''(CK)5L freqüência (IO3 cm"1) 

figura 22 , correlação das energias de transferência 

intervalincia nas séries de complexos de 

VíliI; e Fe(III) - cianoínetalatos 
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Por este modelo, a posição relativa das bandas de 

intervalência nestes compostos é dada pela diferença de 

energia entre os estados excitados e fundamental era tzg de 

V(II). Para avalia-la quantitativamente, necessitamos de 

valor de 10 Dq e dos parâmetros de repulsão de Racah, B e C, 

de vanâdio (II) ligado ao nitrogênio do cianeto e era um 

ambiente (distâncias e ângulos de ligação) correspondente a 

vanâdio (III), já que a transição eletrônica é muito mais 

rápida que o rearranjo das moléculas do ligante e do 

solvente (princípio de Franck-Condon). Como estimativa, 

trabalhamos com as atribuições das banàas de V(KCS)G<- (40) 

e com o espectro de uma solução de V(II) em acetonitrila 

(43), Tabela VI, para o cálculo de B em vanâdio (II). 

Tabela VI - Dados do espectro eletrônico de compostos de 

V(II). 

<T2< — <A2 (»> «Ti<--<A2 «Ti - «T2 (t>) B 
(cm-i) (cm-i) (cnrl) 

NCS- 15.500 

Acetc- 15.24C 
nitrila 

(a) 10 Dq ; (b) Y = 1/2 f225 B2 + 100 Dq* - 130 Dq-B)i/= 

22.000 7.5B+Dq-Y 660 

21.040 7.5E>-::-c-Y 570 
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Su-'ondo C = 3.7B, que é a relação para van adio (II) ion 

livre (42), podemos estimar a posição relativa das bandas 

nos complexos V*I *[Fe*I(CN)5L], prevendo que a banda de me

nor energia (ITi) está relacionada ao estado excitado 

<A2* (-12 Dq), Tabela VII. 

Tabela VII - Estimativa da posição das bandas de IT noz 

Viii-FeII(CN)5L. 

Transição ITn-ITi DIT Acetonitrila NCS" 
(kK) (kK) 

IT2 2E - <A2 9B+3C-90B2/10Dq 9.55 10.7 

IT3 2Ti- 4A2 9B+3C-24B2/10Dq 10.9 12.6 

IT4 2T2- <A2 15B+5C-176B2/I0q 15.4 17.2 

Se a transição para <A2 corresponde á freqüência da 

banda de transição intervalência de menor energia, a segunda 

banda de intervalência ocorrerá à aproximadamente 10 kK (2E 

- *A2) mais próxima do ultra-violeta. Como a diferença 

energética prevista entre IT2 e ITs é de aproximadamente 1 

kK, nesta regiáo do espectro há uma diferença em 

comprimentos de onda muito pequena, podendo estas duas 

transições estarem superpostas. A quarta transição possível, 

IT4, aparece em uma região cerca de 15 kK mais energética 

que ITi, o que a torna sobreposta a banda de transferência 
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J i- _̂ r;:i 1.; ::.;.:••; i:":ra m-rtal e não seja detectada (39). Estes 

rr;.:;ltado3 i;tóc muito próximos dos observados 

experi:;iei:t.aií!,ente como vimos na Tabela V. 

É interessante notar ainda, que a banda ITi é 

relativamente menos intensa (com absortividade melar entre 

700 e 1.800 M-i cm"1) ero comparação ã segunda banda 

(absortividade molar entre 2.100 e 3.900 M-i cm"*). Esta 

observação é consistente com a atribuição dos espectros, já 

que a transição ITi conduz a uraa troca de spin e é 

teoricamente proibida em termos da regra de correlação de 

spin (44), como pode ser visto no diagrama de energia dos 

complexos V* i i-Fe*'(CN)5L, mostrado na próxima página. 



• b \ j -

Estado Fundamental Estados Excitados 

V - N = C - F e V - N = C - Fe V - N = C - Fe 

(III) (II) (II) (III) (II) (III) 

•H-

++ f4 -H-
4-4 4-f H 

S=1.0 S=0.0 S=1.5 S=0.5 S=0.5 S=0.5 

2S = 1.0 2S=2.0 (ITi) SSsl.O (IT2; 

Figura 23, diagrama de M.O. simplificado dos complexos 

Vil J-Fe"(CN)5L. 



1.3.C.4 CLASSIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS QUE APRESENTAM 

TRANSIÇÕES DE INTERVALENCIA (6, 10, 11, 12) 

Baseando-se no gr3u de delocalizaçâo eletrônica entre 

os centros metálicos, A e B, em complexos de Valencia mista, 

Robir. e Day (49) classificaram estes compostos em três 

classes. Sendo $A a função de onda do íon A, e $B a função 

de onda de simetria apropriada do íon B nas vizinhanças de 

A, a função de onda para o complexo no estado fundamental 

pode ser escrita como 

$o = l/N { )fl-a2 ÍA + a 2j oj ÍB,J } 

"os complexos da classe I, a diferença de energia entre 

orbital doador de A e o orbital receptor de B é muito 

grande, fazendo com que o elétron fique praticamente 

localizado em torno de A. Neste caso, o coeficiente de 

mistura (a) tende a zero, o espectro óptico é idêntico ao 

dos ions metálicos separados, a£ transições intervalência 

ocorrem em freqüências muito altas (sendo rarsrr.ente 

observadas) e no estado sólido estes compostos sao isolantes 

elétricos. 

Nos compostos da classe III a delocalizaçâo eletrônica 

é bastante pronunciada, sendo impossível a identificação dcs 
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ions .-.er-álicos com base em suas propriedades isoladas na 

escala de tempo convencional. Normalmente estes compostos 

apresentara transições intervalência observadas no visível ou 
ix:üra'. r-rmelho próximo e possuem condutividace e 

r*fletividade metálicas. Os compostos d= classe II 

apresentam características intermediárias, possuindo 

transição intervalência normalmente no visível e 

propriedades semi-condutoras no estado sólido. 

As transiç3es intervalência promovem em elétron do 

estado fundamental, descrito pela função de onda acima, para 

o estado excitado descrito por 

Si = l/N' {a' $A - V'l^o? Ij c'j 5B, j > 

Para os complexos da classe II, onde as interações 

entre os orbitais doador e aceptcr nâo sáo tâo acentuadas, 

os valores dos coeficientes de delocalieaçác, a, podem ser 

estimados pelos parâmetros espectrais das bandas de 

intervalência (50). 

a = D • r-i 

D = JM| / 4 , S C 3 • 1 :• - i f 

D - [F / (1.085-10-5. -fm*x)]i/2 

F = 2.30-10-s. ímax • W w : 

onde 
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E'̂ i/2 = lar-jura d?, banda de IT na a^tade d~ íE,nas 

F = força do cscilador associado ã banda ce IT 

4.803.10-1° = carga de elétron 

|H| = momento do dipolo de transição 

D = força do dipolo 

r = distância entre os dois centros metálicos 

Os valores calculados de a, D, |M[ e F para os 

complexos Viii-Feii(CN)5L sâo mostrados na Tabela VIII, 

juntamente com os valores de HAB (51) calculados pela 

expressão 

HAB = a.-fmax 



T?."̂-";l3i VIII- Dados espectroscópicesa) obtidos dos espectros 

eletrônicos dos complexos V1II - Fe1!(CN)5L para IT de 

menor energia. 

Ligante F D |M| a M HAB HAB/4max 

(xl02) (A) (xlOiO) (xl02) (kK) 

irr, 

CH-

4-pic 

py 

isonic 

pz 

d.~sc 

CO 

4.19 

4.19 

3.97 

4.02 

3.90 

4.00 

30 

20 

0.45 

0.45 

0.43 

0.44 

0.44 

0.44 

0.35 

0.27 

2.16 

2.16 

2.07 

2.11 

2.09 

2.09 

1.68 

1.30 

8.92 

8.92 

8.52 

8.67 

8.58 

8.65 

6.90 

5.30 

1.69 

1.69 

1.67 

1.67 

1.63 

1.66 

1.51 

1.33 

0.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.09 

0.07 

0.05 

a)F = força do oscilador; D = força do dipolo; |M| = momento 

do dipolo de transição; a - coeficiente de mistura dos 

orbitais doador e aceptor; HAB = separação entre as curvas 

de energia potencial dos estados fundamental e excitado. 

b) ccr.siderando urns distância de 5.08 A entre V e Fe para 

todos os compostos. 
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Tr-ibela Villa - Dados espectroscópios3) obtidos dos espectros 

eletrônicos dos complexos Viii-Fe*l(CN)5L para IT de 

maior energia. 

Ligante F D |M| a*>> HAB HAB/4ma* 

(xl03) (A) (xlOiO) (xl02) (kK) 

ira 

CN-

pz 

dmso 

CO 

128 

122 

123 

86 

74 

0.64 

0.63 

0.64 

0.51 

0.45 

3.07 

3.03 

3.07 

2.35 

2.16 

12.6 

12.4 

12.6 

9.97 

8.90 

3.64 

3.55 

3.45 

3.10 

2.99 

0.13 

0.12 

0.13 

0.10 

0.09 

a)F = força do oscilador; D = força do dipolo; |M| = momento 

do dipolo de transição; a = coeficiente de mistura dos 

orbitais doador e aceptor; HAB = separação entre as curvas 

de energia potencial dos estados fundamental e excitado. 

b) considerando uma distância de 5.08 A entre V e Fe para 

todos os compostos. 

0 valor do coeficiente de ceiocalicsçio eletrônica, a, 

para compostos da classe II sác maiores que 0. mas menores 

que 0.25 (42, cap.7). Das duas bandas de intervalência 

observadas nestes complexos, a de maior energia (IT2* 

apresenta sempre um a maior, refletindo seus valores de 

ahsortividade molar em relação a ITi, em detrimento do valor 

da freqüência envolvida na transição. Os valores de a 



fritos aqui, confirmam 

na resistividade do 

Pelo formate das curvas de energia potencial em função 

das coordenadas nucleares, figura 24, podemos verificar que 

os valores de HAB obtidas, também sâc típicos de compostos 

pertencentes à classe II. 

1.3.C.5 CORRELAÇÕES ENTRE AS FREQÜÊNCIAS DAS BANDAS IT E 

OS POTENCIAIS REDOX DOS PENTACIANOS. 

As transições ir.tervalência levam a mudanças nos 

estados de oxidaçSc àas espécies doadoras e receptoras 

f-x»:no em uma reação de transferência de elétrons) e podem 

ser por istc consideradas como transferência eletrônica 

óptica. 

Hush (47) c e ir; c ;•.£'- r : u que a * ransí erlncia eletrônica 

óptica e a transferência eletrônica térmica, podem ser 

tratadas a parti*- "- '.;rr.a 't'.s-z estrutural cc.uum. Esta 

abordagem assemaiha-se ã de Sutir. C £2 , õ3 ;• para reações de 

transferência de elétrons, e tem cerco ba^s as variações nes 

pet-sneiais harnenices assumidos p~ra cs CCT.C le/.c.í nc estado 

'•1 ti. i cc pr-tra a s?rie de complexes dês 

a classificação preliminar baseada 

cof.olexo V4[Fe(CN)8].ieH20 (50). 
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fun.'i .!:•:•_•;it?i 1 '.•..:".*.:•; da tra:u:i--r'acia) e no estado excitado 

tape.-: a transferencia) , corno mostrado na figura 24. 

A energia óptica de transferência de elétrons (Eop) é 

dada por 

Eop = 1/2 FA (DQA)2 + 1/2 FB(DQB)2 + Eo 

sendo FA,B as constantes de força das espéci-ss A e B, DQA .. E 

as variações das coordenadas normais das espécies A e B do 

estado inicial para o final, e Eo é a diferença de energia 

entre o estado inicial e final. 

Em termos de energia livre, assumindo que as funçSes da 

partição sâo iguais no estado inicial e final (54), temos 

DGo = E«> 

FA (DQA)2 
DGA* = 

4 

FB (DQB)2 
PGE* = 

4 

Eop = 2[DGA* + DGB*] + DGo 



figura 24. die gramas ae energia potencial versus configuração 

nuclear para complexos simétricos de Valencia mis

ta (esquerda) e assimétricos (direita). 
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;:?. 5'r: • v.-3 complexos VI I I-Fei*(CN)sL, há urr; receptor 

cerram (VIII j e uma seqüência de doadores de uma mesma classe 

í Fe1 J : Cli) sL). Pode-se supor então, que a contribuição das 

barreiras intrínsicas, DGA* e PGB*, é aproximadamente 

constante ao longo da série. Desta maneira, a en^ríia das 

bandas de transição intervalência deve variar linearmente 

com DG° (ou E°) dos pentacia.ocs, cem um coeficiente âr.eular 

próximo do unitário. Como nos V1:!-Fe1i(CN)sL as duas bandas 

de intervalência observadas estáo associadas a transiç3es 

do tipo "tf, o efeito do ligante diferencial (L) sobre E° 

deve se refletir igualmente nas duas Eop, figura 25. As 

equações que descrevem este comportamento, estão mostrados 

abaixo. 

Eopi = 1,96 (0.07) + 0.91 (0.09) El/2 

Eop* = 2.91 í 0.13) + 1.05 (0.19) El/2 

onde as energias associadas às transições eletrônicas sâo 

dadas em elétron-volt (1 eV = 0.065 cm-*) e El/2 em volts. 

0 mesmo efeito provocado pelo ligante diferencial sobre 

E° des pentacianoíerrato (II), se reflete nas -v.erzizs ias. 

bandas de transição intervalência "tt" nos complexos 

Fen I -Feu (CN)sL e Cu'i-Fe*» (CN) sL '55). 
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JT *f fturOA f/uf/Cf,* 

txe-

o,so -

; : > M4,e< e/vf**** 

ç«í> 

** f'fr-J" * 7 »S tTferf 

figura 25, correlação entre as energies czi oandas de transição 

intervalencia dos V[~e(CN)-L] e os potenciais redox 

dos respectivos c i ariose tal a GO s. 
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CAPITULO 2 

COMPLEXOS SUCESSIVOS ENTRE 

VANABIO(II/III) E 2..2'-BIPIRIDINA 
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2.1 - INTRODUÇÃO 

A deusa escandinava da beleza e da juventude, Vanadis. 

inspirou o químico suc-co Nils Sef.-trftm no século 19 a dar o 

nome ao elemento quíraicc de número atômico 23. Ele o chamou 

de vanádio porque as suas soluções aquosas podem adquirir 

muitas cores. Por exemplo. v^r.adiolV) era solução pods ser 

incolor, alaranjado ou amarelo, dependendo do estado 

polimérico em que se encontra. No estado de oxidaçáo +4, 

vanádio se encontra normalmente como V02* que em solução 

aouosa ácida é azul, mas elevando-se o pH pode tornar-se 

esverdeado. Já o ion vanádio(III) é verde em soluções 

ácidas, mas sofre hidrólise e torna-se marrom em pH acima de 

2; enquanto que as soluções de vanádio(II) sâo violetas. 

Esta diversidade de cores reflete os vários estados de 

oxidaçáo que o elemento pode adquirir (de +5 a -1), além das 

formas poliraéricas e dos vários produtos de hidrólise para 

cada estado de oxidaçáo, tornando a química de vanádio em 

solução aqucsa muito rica, mas também complexa. 

7 rovavelmente devido è facilidade de ordem experimentai 

e.voon: rada cara se trabalhar com cs estados de oxidaçáo M e 

+ 5, os estados de oxidaçáo inferiores d* v̂ r.ádio sâo pouco 

e;"t ?• 1 '• íos se comparados cor. ~s outros metais de prir.eira 

série de transição. Geralmer.te -r.̂ ccntr̂ .tios "1_, V2 e Vi* en 

compostos organometálicos come cs n'-cicicpentadieniios. 



;-.r;;.-o5 e carbenilos Í 1) , ou em compostos once o metal te:r. 

número de oxidaçào dúbio. Naates compostos, os ligantes 

podem aceitar mais elétrons que a sua configuração 

eletrônica normal fcr~.ar.do radicais, como exemplo podemos 

citar c V(bipy)sn, or.de n varia de -2 a +2 (2;. 

Nos estados de oxidaçâo +2 e +3, vanádio forma 

complexos inorgânicos que possuem urna certa analogia com a 

química de Ni^+ e Cr3+, respectivamente. Entretanto, seus 

compostos sâo muito reativos frente ao oxigênio e possuem 

uma ampla faixa de potenciais redox, podendo ser tanto 

fortes agentes redutores (3) como agentes oxidantes 

moderados (4). Os compostos de vanádioíIII) sofrem hidrólise 

com facilidade, podendo ocorrer em paralelo reações de 

dimerizaçâo, o que altera drasticamente suas propriedades e 

dificulta a determinação da estrutura de seus compostos (4). 

Nos últimos anos a atenção sobre a bioquímica de 

vanádio vem aumentando bastante. Dos efeitos de vanádio 

sobre os organismos vivos, destacam-se a estinmlaçâo ao 

crescimento de algas e plantas (5,, e i;ic inibitória de 

vanadate sobre a íJa.K-ATPase (5). Têm-se entretanto rrjuiT.c 

pouco conhecimento das estruturas e íun ;•::-£ biológicas àoz 

compostos de vanádio, cuja ocorrência normalmente nâo excede 

5 a 10 ppm ca massa seca de animais e plantas. Un-a espécie 

ce cciumelcs (AssnÜa _K!Xz.ca.r.i*; e alguns tunicatos (Asc.idJ.2 

http://fcr~.ar.do
http://or.de
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:'iir? e outros) são exceções, com teores acumulados de 

vrmsdio acima de 200 e 10.000 ppm, resp&ctivamante. 

Na Ari?J.nJLt.a mu3c.ar.ia vanádio arunula-se corr.o "a::s vac ir.' 

(7,8) , bis[N-(l-carbcxietil) -.v?-hidroxi 1 arai na jvanádio (IV) , 

cuja constante de formação é diversas ordens de frandesa 

maior que para o V02+-EDTA. 

Nos tunicatos existem células sangüineas verdes 

chamadas vanadócitos, onde o estado de oxidaçâo predominante 

do van-ádio é +3 (9). As funções biológicas dos vanatócitos 

ainda nâo foram completamente elucidadas, mas supõe-se que 

sirvam como transportadores de oxigênio e de elétrons, corno 

a hemoglobina e os citocromos no homem. Noa vanadócitos 

existem vacúolos (vanadóforcs) que contêm u pigmento 

amarelo brilhante chamado tunicromo. Recentemente ccnseguiu-

se isolar este pigroento (10) verificando-se que é um 

complexo de vanádio(III) com derivados de pirogalol 

(catecol). Acredita-se que o tunicromo participe de reações 

de rejeição a microorganismos invasores, com uma função 

análoga ao sistema imunológicc dos mamíferos (10). 

No final da década dos anos 70, as propriedades de 

vanádíof II/III) cc.rr.eçararr, a ser exploradas como 

cat.al i í adores em rr.eio honcgêr.-ro . A :•••: i.versác fctoquirnica de 

energia através ds lib^ra^s- de hidrc = ír.ic meiocular a 

partir ca fctoxidscâc àt etanol, metanol e n-propanol 

http://mu3c.ar.ia
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fll,12), é possível usando-se vanádio(III) como catalisador. 

Os alcóxidos de V(III) possuem duas bandas na •região do 

visível (675 e 445 nm) atribuídas a transições d-d, e uma 

banda em 280 nm (log 6=3,1) atribuída a transferência de 

carga dos ligantes para o metal. Quando se ilumina uma 

solução de VC13 em etanol com luz ultra-violeta, detecta-se 

a presença de vanádio(II) e a evolução de hidrogênio. 0 

mecanismo proposto para a reação é: 

h* 

C2H50H.V3+ > V2* + C2H5O + H+ 

C2H5O - — > CHsCHOH 

CH3CH0H + C2H50H.V3+ > V2+ + 2CH3CHO + H* 

2V2+ + 2H* -> 2V3+ + H2 

O ácido oxálico pode também ser foto-decomposto a 254 

nm na presença de vanádio(III) que funciona como 

catalisador, levando a formação equimolar de monóxido e 

dioxido de carbono (13). Já no escuro e com um leve 

aquecimento (50© - 60°C), vanádio(II) reduz oxalato a 

forroaldeido e pode ser regenerado com Zn/Hg (14). 

Vanádio(II) quando em ambiente duro, tem seu potencial 

deslocado para regiões muito catódicas. Estudando a redução 



CÍ ;-: ir r rír.-ic molecular, Shilov (15) concluiu que o sítio 

ative d 3 um catalisador capaz de levar Nz a NH3 ou N2H4, 

ceve possuir as seguintes propriedades específicas 

1- 0 catalisador deve ter ama estrutura tal que permita 

a formação de um complexo intermediário linear e binuclear, 

que facilita a transferência de elétrons para o nitrogênio 

coordenado. Cs metais com configuração eletrônica d2 ou d3 

slo cs mais indicados para os sítios ativos destes 

catalisadores. 

2- 0 potencial do agente redutor presente no sistema 

deve ser sufi ei i-nt-mente alto e para muitos casos náo 

inferior ao requerido para a reação, 

N*2 + 4H+ + 4e- > H2H4 

3- 0 sisrema deve ser multinuclear e permitir a 

transferência de "ários elétrons em um só passo 

multieletrônico para o centro com o nitrogênio ativado. 

0 autor cc.-icl iiu que 

Mo(III) e V(II) sío os ions r.zii prir.i-icreí na reduçic 

catalítica de nitrogênio molecular. Vários trabalhos foram 

publicados derr.̂r. s~.r-.r.io ~...e alg:;r.3 •:̂ :opc;t"S de vanácicíll. 

reduzem nitrogênio molecular em sistemas cataiíticcs 

homogêneos ou heterogêneos. Dentre os catalisadores que 
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atu"-.::. -:-~ ~^\c protônico e homogêneo, os complexos de V(II)-

cateco is se mostrara como os mis eficientes, sendo 

possivel reduzir N2 a amônia e/ou a hidracina, a temperatura 

e pressão ambientes, com bom rendi,-.-,-nt o Í1Ç :• . 

2.2 - OBJETIVOS 

A reatividade e a estrutura de complexos de vanádio em 

baixos estados de oxidaçâo, sempre foram objetos de estudos 

neste grupo de pesquisa. No seu início o grupe teve uma 

influência científica grande de H. Taube e J. Mal in, que 

contribuíram muito no conhecimento que hoje temos srbre a 

química de vanádioí II/III) . Taube (17), foi o prirr.eiro a 

estudar resções de transferência de elétrons ncs complexes 

V(bipy)32», V(phen)22+ e V(terp)22+ frente a vários agentes 

oxidantes, prevendo suas constantes de auto-troca (kii), 

seus potenciais redox, correlacionando o zeu comportamento 

químico coro outros metais de transição. Mal in (18), 

preocupou-se com as constantes de substituição de l-ĝ r. tes 

nos complexos ViK2C) 62T/'3T frente a tiociar.atc. V-c 1 . •" . -

USP eles influíram r.a orientação da Tese de Doutcr:-:- í-r.t :• de 

Mercedes S. Pereira (li), que estudou a substituição de 

iigantes em 7'H:0;s2*, a sua cD.r.plex-ç.ao cc;s ?;.r-:.r.- e s 

reação de transferência de elétrons entre o metal e v 

ligante. 



-32-

?or força das circunstâncias, a linha de pesquisa sobre 

a reatividade de vanádic em baixos estados de cxidaçào foi 

interrompida em 1975 e só retomada em 1981, quando c•::..-; T ̂.~;•; s 

a nossa Dissertação de Mestrado estudando a reativicr-.de, a 

eletroquímica e a espectroeletrcquímica dos complexes 

V(pic)3-/° (pie .= ânion picolinato)(3,20,21). Percebemos 

neste período que as propriedades termodinâmicas e cir.éticas 

dos cc~plexo5 de vanádio II e III sâo muito sensíveis ac 

ambiente químico próximo ao íon metálico. 

Notamos que em relação ao par de redox V(HsO)62+/3+, 

ligantes com sítios de coordenação mais duros formam 

complexos com potenciais mais catodicos, enquanto que sítios 

de cordenaçâo mais moles tendem a estabilizar a espécie 

reduzida, principalmente quando existe a possibilidade de 

retrodoaçâo através de orbitais K do ligante. 

Como nâo se conhecia o comportamento químico de uma 

variedade suficiente de complexos de vanádio (II/III) para 

se estabelecer uma série e tentar correlacionar as suas 

propriedades com as características dos liíant-i, foi 

necessário testar inicialmente alguns ligantes cujos 

complexos pudessem apresentar propriedades interessantes em 

termos de reativicr-rde. 

http://reativicr-.de


Cs li "noes foram escolhidos de nod o a proporcionar 

melhor uso das técnicas disponíveis no laboratório. For 

e:: err.pl c. a possibilidade de permitir transições de 

transferência de carga metal para o lirante (ou li rente p-,ra 

o metal.) no visível, leva a compostos intensamente 

coloridos, facilitando a visualização do que ocorre em 

solução. e o acompanhamento cinético das reações per 

espectroso"pia eletrônica. 

Influenciado pelos trabalhos de Shilov (15) sobre a 

redução catalítica de nitrogênio molecular em meio protônico 

através de complexos de vanádio (II), selecionamos 

inicialmente alguns ligar.t?* com sítios de coordenação 

duros, que pudessem formar com vanádio (II) complexos que 

fossem fortes agentes reduteres e que nâo apresentassem 

problemas de adiabaticidade na transferência eletrônica. 

Sintetizamos os complexos de vanádio (III) com salicilato e 

com catecci, apêndice 1, que foram isolados mas devido a 

suas altas reatividades com oxigênio do ar, optamos por 

trabalhar com complexos que apresentassem uma química mais 

suave. 

Dentre as várias opções de li^entes disponíveis, 

escolhemos a 2,2'-bipirídina cujo complexo V(bipy',32* já 

havia sido isolado e seu espectro eletrônico conheci :.c. As 

suas bandas de absorção nc visível, figura 1, rio 

características de transições de transferência de carga dos 

http://err.pl
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crbitais an do vinidio (II) p:-.r:i os orbitais -* localizadas 

na 2,2 *-bipiridina. As t--.:•; .-••-. 3 dv? ĉ 'mpo ligante do metal 

(4As > «T2 e 4A2 > «Ti x ocorri.-, sobrepostas às 

bandas de TCML com 10 I-c estimado em 15.500 cm" 1 f 22,23 K E:n 

termos de espectroscopia vibrational, cor.h-i-cia-se apenas 

parte de seu espectro de infravermelho corr: algumas bandas, 

originárias principalmente da bipy, atribuídas (24). C-ir. 

respeito à reatividade redox sabia-se que o complexo 

funcionava como um doador bi-eletronico e suspeitava-se que 

o mecanismo de reação envolvia dois passos mono-eletrônicos 

(17), tendo V(bipy)33+ come intermediário de reação. Quanto 

à reatividade de substituição de ligantes. as constantes de 

entrada e de saída da terceira bipy eram conhecidas (25). 

0 complexo V(bipy)32+ tinha propiciado a geração de um 

volume de informações que o deixava relativamente bem 

conhecido e caracterizado. 0 desafio era a caracterização do 

produto da reação entre V(III) e bipy. 0 complexo formado 

possui um espectro eletrônico (fi^vra 2) com bandas de altas 

absortividades molares err. 525 e 625 nm (3.103 M-I cm*1 para 

as duas). 

Alguns autores tentaram atribuir o espectro do complexo 

de vanádioíIII)-bipy cerne originário ce um complexo 

tetraédrico, cujo a b ?.::•'. a.*;, en to de sin, stria levava a 

transições de campo liáante intensas (26); ou como 3endo um 

complexo ti-nuclear que ao se formar promove a redução do 



-85-

:.'r.-:i. '- •:•:•:idaçSo de um dos centros metálicos, levando ao 

sur^i-ento de vanádio II e III, que favoreceriam o 

surgimento de bandas de transferência intervalência (2"). As 

argumentações útil izr.vüas ^ram diversas, mas •:. -.o 

suficientemente suportadas por conhecimentos científicos e 

portanto, nâo muito convince:.:?â . 

Nós tínhamos a intuição que ocorria com vanádio(III)-

bipy- algo semelhante ao que se verifica com o análogo 

ferrof III )-bipy, que é um complexo diraérico onde cs íons 

ferro (III) sác ligados por uma ponte de oxigênio. No 

complexo de vanádio(III) entretanto, o dírrero deveria 

possuir características próprias, evidenciando as diferenças 

proporcionadas por una configuração eletrônica d2. 

Pelo fato do complexo de vanádio(III)-bipy possuir urn 

espetro eletrônico com bandas de altas absortivicaie 

mel ares, planejamos o âeu estudo com técnicas que 

explorassem esta característica, como a 

espeetroeletroquímica e a sspectrespopia F.ar.an ressonante, 

Para auxiliar na interpretação dos resultados foi inevitável 

o estudo em paralelo áo couple.-;o 7{bipy)s2*. 
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f i ç u r a 1 , espectro eletrônico do complexo V (b ipy) , +(£ = 4.2.10" 

C640= 6.2.1C" K" cn 
-1 
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400 500 (nm) 80C 

4 T , , 5 2 5 £l\ .gura 2, espectro eletrônico do complexo [V20(bipy)4 ] (£ sC"1 

= 3.l03M"1cm'1) 
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2.3 I-IS'JLTADCS E DISCUSSSO 

2.3.a) (V(bipy)2^ - RAMAN PES^-NANTS ;?P) 

O efeito Esraan é ura fenot.iv:.D de esp-slhsmentc de luz que 

pode ocorrer quando um fei:-:e de luz monocromática de 

freqüência «í atinge uma molécula alvo. A polarização 

eletrônica induzida pela luz fará com que esta . s«ria do 

sisterr.a cem freqüência -f (" espalhamento Rayleigh) e também 

com freqüências -f±4" (espalhamento Raman), onde -J" indica 

freqüências vibracionais da molécula. 

O fenômeno Raman ressonante (RR) ocorre quando o 

comprimento o- -jnda da radiação incidente se aproxima de 

cemprimentes de onda de uma transição eletrônica permitida 

(condição ce ressonância) na molécula alvo, gerando um 

considerável aumento na intensidade das bandas Raman 

associadas â vibrações co cremóforo envolvido. A 

espectroscopia RR constitui portanto, uma importante 

ferramenta r.a caracteriza-;-V; de estvdos eletrônicos 

excitados. 

Nos ultimes sn';i., esta té:r.i?2 ve~ zer.do int.er.23:.-.er.te 

utilizada pelo ,frupc em colaboração cem o Laboratório d = 

Espectroscopia Molecular deste instituto (28,29.30.31). 

http://fenot.iv
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visando a c*r3oteri:2 oao de crcmcforos em complexos mediante 

a intrriõi f iraeâo seletiva c-? modos vibracionais. Corno as 

duas últimas teses produzidas no grupo (32,23) fazem um 

apanhado dos fundamentos d:- espectroscon-ia F̂ mar., nos 

limitaremos apenas a comentá-los superficialmente. 

0 espalhamento Paraan, medido a 90© da radiação 

incidente, depende da intensidade Io e da quarta potência do 

número de onda, bem como dos tensores de polarizabilidade, 

designados por c. Esses tensores de polarizabilidade 

englobam os mementos de dipolo da transição que acopla c 

estado fundamental com o estado excitado. 

No caso do espalhamento Raman ressonante, cs r-rr.entos 

de transição podem ser expandidos, segundo o *:>rnal isme de 

Kerzberg-Teller, de modo a incluirem nâo apenas a ir.t-iraçâo 

do estado fundamental com o primeiro estado excitado, mas 

também a mistura deste com outros estados excitados de 

simetria apropriada. Dessa forma, os tensores de 

polarizabilidade, expandidos, dác origem a quatro termos, 

designados por A,3,C e D. 

0 termo A envolve um produto dos momentos de cirolo de 

transição cora integrais de recobrimento vibrational, 

(fatores de Franck-Condcn). Assim, para esse ter.": = er 

efetivo, as transições eletrônicas devem ser permitidas por 

dipolo elétrico, que é o primeiro requisito para o efeito 
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re r -•::: .-.nte . A.5 integrais de reeobrirnento vibracior.^l ser'o 

nulas, exceto no caso em çue ocorre uma mudança na forma da 

superfície de energia potencial, ou uic deslocamento do 

mínimo de potencial ao longe da coordenada nermai de urna 

dada vibração. Quando a simetria do estado excitado não 

difere da do estado fundamental, é possível demonstrar que c 

deslocamento do mínimo de potencial só pede acontecer para 

modos totalmente simétricos. Portanto, o termo A implica nc 

envolvimento de um único estado eletrônico, por meio de uma 

transição totalmente permitida, e leva à uma intensificação 

Fanan dos modos totalmente simétricos cujos mínimos de 

potencial sac deslocados no estado excitado. 

C termo B envolve um produto duplo de momentos de 

dipolo e de fatores de Franck-Condon associados a dois 

estados eletrônicos excitados. As duas transições 

eletrônicas devem ser totalmente permitidas, e as 

representações dos modos vibracionais que levam a fatores de 

Franck-Condon nâo nulos devem estar contidos no produto 

direto das representações dos estados eletrônicos excitados. 

Quando os dois estados eletrônicos excitados forem de mesma 

simetria, os modos intensificados serão cs tetaimente 

simétricos; caso contrário, modos nâc totalmente sirr.étricc* 

também poderão ser ír.tsnsificaces pele termo B. 

Os ter~cs C e D envolvem outras formas ce acoplar.entc 

d-: estado excitado com c estado fundamentai, e são 
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r :-?.!;::riite pouco significativos em relação aos ternos A e E. 

For i:!5o. a intensificação Raman pelos termos C e D 

ri:'ir/̂ nte é considerada. 

A técnica consiste na análise de espectro eletrônico 

do composto para selecionar as freqüências de radiação 

lazer utilizadas. Para cada comprimento de onda da luz 

escolhido, retira-se o espectro Raman na faixa de 

freqüências desejada. As intensidades das bandas Raman sâo 

obtidas em relação a um padrão interno e levanta-se o perfil 

de excitaçSo de cada ursa das bancas observadas, isto é, 

constroi-se um gráfico da intensidade da banda Raman em 

função do comprimento de onda da radiação incidente. 

Os espectros Raman tipicos do complexo [V(bipy)3]{PF6)2 

sâo mostrados na figura 5 e na figura 6 (item 2.3.c) o seu 

espectro de infravermelho. As atribuições das bandas do 

ligarite aroraático podem ser discutidas baseado nos modos 

morrnais de vibração de bifenil ou da 2,2'-bipiridina, que 

foram analisadas em detalhe por Zerbi e Sandroni (34,35), ou 

por Strukl e Walter (36;. Utilizamos também cs cades dos 

espectros de infravermelho de completos ds 2.2'-bipiridina 

disponíveis (37 a 42). Em geral, as freqüências de 

estiramento do anel em compostos aremátices caem r.?. r-:-!:. 

de l.SCO-1.400 cm*1. Te' acordo com a distribuição de 

energia potencial para a 2,2'-bipiridina (3-5} , as 

freqüências víbracionais próximas a 1.600 cm"1 apresentara 



u~:-. -alta contrifcricv: dos estir&rc-rntos CO e CN, enquanto 

que as vibraçÕ-?s próximas a 1.400 cm** t• i-:.*• -jo-ntribuiçòes 

equivalentes de ectirsr-vvntos. CC, CM e de deformações CCH. 

A3 freqüências vibracionais E.ró;:iínas a 1.300 nir."1 estão 

associadas a modos compostos de estirar.vsr.tc CC e CN e 

bending HCC. Nesta reglSo também se espera ocorrer c node 

vibracional de estiratnento inter-aneis. Os picos na r^slüo 

de 1.200 a 1.000 cm-i podem ser atribuídos a vibrações c: 

anel, bem corao a vibrações de deformação anel-H no plano. As 

vibrações de deformação anel-H fora do plano sâo esperadas 

na região de 900 a 750 cm-*. Os modos de deformação e torçâc 

do anel ocorrera abaixo de 700 cm-*. 

Fortes aumentos nas intensidades dos modos vibracionais 

da 2,2'-bipiridina sâo observados à medida em que c 

comprimento de onda da luz incidente se aproxima de 

comprimento de onda da transição eletrônica, levando ao 

perfil de excitaçâc mest-rado na figura 2. 

A atribuição dos picos Raman de grande intensidade de 

simetria ai' no Eu(bipy)32+ (assumindo uma simetria local 

C2v para a 2,2'-bipiridina), pode ser feita pela correlate 

coro os modos vibracionais aig s b2u do bifenil (simetria 

D2h). Quando a mesma aproximação é empregada nc complexc 

tris(bipiridina")var.áiic( II), uma boa correlação também é 

observada, como mestrado na tabela I. 
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Além das int er.sif i -açÕ~s d?.3 bandas associadas a modos 

v it racionai s do li^ante. notamos um?, forte intensificação na 

ba.'ida vibracional que ocorre em 360 cm-1. Esta v7trida não 

ocorre no espectro vibrational da 2,2'-bipiridina -,'tabela I) 

e analogamente aos exemplos relatados de estiramento K-N 

(40), pode ser atribuida como o modo vibrational de 

estiramento V(II)-N (31). 
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- 2000 
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f iguras 3 ,7 , perfis de excitaçao das bandas Raman dos complexos 
V(bipy)3 e [V20(b1py)£] , respectivamente. 



2.3.b) [V20(bip7)4Cl=]=* - E5PSCTS0SC0PIA ELETRÔNICA. 

Shah e Maverick (43,44), estudando a fctooxiõavâc do 

complexo V(bipy)32+, demonstraram a formação de um complexo 

dimérico de vanádio (III), cuja estrutura proposta foi 

C(bipy)2V(n-0H)2V(bipy)2]4+. Recentemente a estrutura 

cristalina do dimero foi resolvida por Hawkins (9), que 

utilizou o bipy para a formação do complexo dimérico de 

var.ádio (III) nos vanadócitos (in loco) de tunicatos. A 

estrutura indica a existência de uma unidade [V0V]4+ quase 

linear, onde a ponte de ligação entre os centros metálicos 

de vanádio (III) é um íon O2-. Exemplos de outros complexos 

diméricos contendo pontes lineares K-O-M sâo conhecidos na 

química de metais de transição (45,46) e a diminuição do 

comprimento da ligação M-0, quando comparada com os valores 

de ligações simples, indica um caráter de ligação múltipla 

envolvendo interações de ligações TC . 

Cálculos de orbitais moleculares para a unidade [VOV]<+ 

no complexo [V20(SCH2CH2NMe2)4j for̂ rc descritos na 

literatura (46). A estrutura c no V-O-V consiste na 

sobreposição entre os orbitais dz2 do metal e pz do 

oxigênio. A estrutura de ligsçâo TÍ no V-O-V consiste na 

sobreposição dos orbitais áxz e iyz do metal, corn orbi".?.is 

py e px do oxigênio, produzindo os orbitais moleculares 

ligantes TTI Ô TC2 degenerados, e os correspondentes orbitais 
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antilijantes *3* s TT-J*. Os orbitais dxy do metal possuem 

simetria 6 cora respeite ao eixo V-O-V, mas estão 

completamente afastados para uma interação efetiva. A 

combinação anti-simétrica dos orbitais dx: ou dy; dos dois 

ions de vanádio (III), leva a formação de um par de orbitais 

nSo-ligantes degenerados (31). 

As r.edidas de susceptibilidade magnética (item 2.3.c), 

indicam urn usff = 2,82 BM por íon de vanádio (III) na 

molécula. Isto é consistente com quatro elétrons 

desemparelhados no complexo binuclear, mostrando que a 

energia des rrbitais dxy de simetria 6 e o par de orbitais 

moleculares r.âo-ligantes dxy e dyz estão de fato muito 

próximos. Por esta razão, os diversos orbitais moleculares 

semi-preenchidos sâo considerados como um grupo simples. 

Besta maneira podemos esperar duas fortes bandas de 

absorção associadas ao cromóforo [V-O-V]**, produzidas pela 

excitaçâo dos elétrons dos orbitais moleculares m e 7t2, 

para cs orbitais nâo-ligantes e anti-ligantes (?T3* e *<*). 

como mostrado no diagrama de orbitais moleculares 

apresentado no item 2.3.e. )>. ce~.plex-o [VsCbipy) 4CI2*-* 

estas duas absorções ocorrem e.~ 625 e 525 nrc, já no 

complexo [V20(SCH2CH2ltfle2) 4] elas ocorrera 462 e 324 nz. 

(46), sendo que o deslocamento batocrcmicc observado pode 

ser devido à presença do iigante 2,2'-bipiriáina que 

http://ce~.pl
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-=•£*• ãbilica os orbitais d- do metal pela presença ce um campo 

rr.ttis forte. 

A possibilidade ie -ransiçces de transferência de 

carga das 2,2*-bipiridir.3s ou dos cloretos para cs ions de 

vanádio (III) foi afastada pelo fato que em scluç*t->-de i)MF 

anidra, vanádio (III) reage com bipy formando um complexo 

verde-amarelado. Pequenas quantidades de água adicionadas à 

solução fasem com que o cromóforo [V-0-V]<+ seja formado e 

uu bandas intensas em 525 e 625 nm apareçam no espectro, 

figura 4. 

Fowles e Greene (47) sintetizaram o ccr.'exo marrorc-

aroarelado [VCl2(bipy)2]C1 pela reação do VCls-2NMe3 com 

2,2*-bipiridina em excesso, utilizando ter.zeno come 

solvente. 0 espectro eletrônico deste compos*o nc estado 

sólido apresenta três ombros em 485, 434 e 410 nm e uma 

banda muito pouco intensa em 735 nm. 
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f i g u r a 4, espectro eletrônico do complexo CV(bipy)2Cl2 ]+ ( l inha 

coníTnua) e a sua transformação no complexo 

[V^GÍbipyj^] 'T pe"a oassaçerc de argônio úmido pela 

cela 
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2.3.C [Clfbipy)2Voy(bi?y):Cl]2* - ESFECTRUSC-".«PIA VIBPA-

CICKAL. 

O espectro de infravermelho éc complexo 

[V;Ofbipy)4Cl2](PF6)2 esta mostrado na figura 6. Corco é de 

*•* esperar, cs espectros de infravermelho dos co-plexos onde 

bipy está cocrdenaca sâo ricos em bandas, já que a bipy 

p:=sui muitos modes vibracionais ativos no infravermelho. 

Neste caso o espectro apresenta poucas diferenças em relação 

ao espectro do menenero V(bipy)3(PF6)z. Já os espectros 

Fanian, figura 5, apresentam um aumento substancial de 

intensidade nos picos de 700, 460, 420 e 380 cm-*, usando o 

comprimento de onda de excitação de 647,1 nm. Os 

correspondentes perfis de excitaçâo podem ser vistos na 

figura 7. Estes picos nâo estão presentes no espectro dos 

coraplexos de 2,2'-bipiridina, e podem ser atribuídos ao 

cremóforo [V-0-V]*+. Os picos vibracionais era 690 e 460 cnr* 

correspondem às vibrações antisimétricas e simétricas, 

respectivamente, do VOV, e os picos em 420 e 380 cni"> podem 

ser atribuídos a modos bending do V-O-V í3i). Em censtraste 

com ura forte aumente àe intensidade* observado nc 

comprimento de onda de excitaçâo de 647.1 r.ir.. semente um 

fraco efeito Ramar. ocorreu en 514.5 nm. De acordo com as 

teorias correntes, isto pode ser devido a grande 

similaridade das coordenadas de energia potencial do estado 
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fundamental e do seus correspondentes estados excitados 

í 43). 

Os picos vibracionais dos li cantes N-heterocicI icos. 

tabela I, pcssuerc também urna leve intensificação cens cs 

comprimentos de onda de luz excitante de 547.1 e £14.5 r.rs. 

Isto ocorre porque os níveis eletrônicos reais baixos do 

complexo nSo podem ser atribuídos exclusivamente ao centro 

V-C— V, mas devem possuir um certc grau de mistura entre ;.; 

orbitais d* dos ions de vanádio (III), coro os orbitais p* da 

2.2"-bi?iridina (31). 



""--'.: r i a I - Corsparaçio c:- í requl . - ic ia RP ( c r M pa ra v i b r a ç õ e s 

da b i p i r i d i r . : ; ' L>. e co r r - s l açáo core b i f e r . i l . 

Sim. b i f e n i l Sim. SuLa** VLs** V 2 0 L 4 C i 2 a * 

D2h C2V 

B2u 

Aí 

Bsu 

B2u 

Af 

B2u 

Aí 

B2u 

zs2u 

Af 

Aí 

Aí 

B2u 

Aí 

1612 

1571 

1507 

1432 

1383 

1285 

1272 

1190 

1156 

1074 

1030 

1002 

742 

629 

315 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 

A: 

Ai 

Ai 

1605 

1660 

148? 

1448 

1327 

1264 

1173 

1109 

1067 

1041 

1027 

7S6 

663 

1610 

1565 

1485 

1470 

1345 

1320 

1270 

ll^O 

* 

* 

1030 

1020 

760 

* 

325 

152C 

1570 

1493 

1432 

137C 

1322 

1285 

1155 

* 

* 

1035 

1025 

770 

* 

Obs. - bifenil.. G. Zerbi e £. Sandroni, Scectrcchin. Acts, 

2.AA, 4S2 (1553). 

- RuL:-2*, S.S. Caiwftll s T.G. £?iro. Ir.^r-g. .Z\.---.r... , 
2 Â . IS fl'fc"). 

- * encobertas pelas zandas do S0-;--. 

http://bifer.il
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i t i 

1500 1000 500 cm 

figura 5f espectros Ranan dos complexos V(&ipy;^* (A) e 

[V20(bipy}43"*(Ê; 
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1 

f i g u r a 6, espectros de infravermelho dos complexos Víbipy' 2-h IA) 

e CV20(bipy)4C12]2+ (B). 
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2.3. d [V20(bipy)<Cl:](rjFe)2 - SUSCEPTIBILIDADE 

MAGNÉTICA. 

A susceptibilidade magnética do complexo 

[V20(bipy)4Cli]2+ foi obtida pelo método de Evans (49r50K O 

método consiste na obtenção do espectro de RNM do solvente 

puro s de soluções do composto analisado em diferentes 

concentrações. Mede-se o deslocamento da banda do solvente 

provocado pela presença do soluto e calcula-se a 

susceptibilidade magnética pelas equações. 

XÍ = Xo + 3 (fo - fi)/2-7t-f -m 

XM = X? • MM 

Xcorr = XM - contribuições diamagnéticas 

ueff = 2,84 (Xcorr-T)l/2 

onde: 

Xr = susceptibilidade magnética em gramas do composto 

Xo = susceptibilidade magnética em gramas do solvente 

puro 

ís-fi = deslocamento da freqüência da banda de solvente 

f = freqüência do aparelho 

m = concentração do sclu*o era gramas por litro de 

solução 

XM = susceptibilidade magnética por moi do solute 

MM = massa molecular do soluto 

T = temperatura em graus Kelvin 
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Neste caso utilizamos acetona deparada como solvente 

cuja contribuição diamagnêtica é: 

6 H = -17,58-10-s 

3 C = -18,0010-6 

1 0 = 1,7310-6 

Total = -33,85-10-6 

A contribuição diamagnêtica do soluto é-

4 bipy = -420,0-10-6 

10-6 

10-6 

10-6 

10-6 

Total = -6,06.10-4 

A tabela II mostra os resultados obtidos para três 

soluções do complexo [V20(bipy)<Cl2](PF6)2, err. acatona, com 

concentrações distintas. 

2 Cl- = - 46,8 

1 02- = - 12,0 

2 P5+ = - 18,0 

12 F- = -109,2 
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T a b e i a I I - S u s c e p t i b i l i d a d e m a g n é t i c a do corn pie:-: o 

[ V 2 0 ( b Í F 7 ) 4 C l 2 ] ( P F ç ) 2 . 

[ S o l u t o ] f o - f i X c o r r ( d í r r , e r o ) us-íf {dí:;;:;ro) u e f i í V ^ * ) 

( g / m l ) (Hz) (103) (BM) (BM) 

4 , 1 2 - 1 0 - 3 3 , 2 0 6 , 7 8 4 , 0 9 3 , 0 2 

6 , 5 9 - 1 0 - 3 4 r 7 2 6 , 2 5 3 , 9 3 2 , 9 1 

9 , 3 8 1 0 - 3 5 , 2 4 4 , 6 2 3 , 3 8 2 , 5 4 

Média 5 , 8 8 3 , 8 0 2 , 8 2 

0 valor de ueff =2,82 BM por íon d^ vanádio (III), 

mostra que existem dois elétrons deseraparelhadcs e que o seu 

comportamento está próximo ao spin only. 

2.3.e DIAGRAMA DE ORBITAIS MOLECÜLAFES PARA 0 COMPLEXO 

[V20(bipy)4Cl2]2+. 

Os resultados observados na espzctrcscopia eletrônica, 

na intensificação d&s bandas P?.~?.n t nas medidas de 

susceptibilidade magnética, nos dá o i:\czi-ii-: z z~-'~?- P repor n-, 

diagrama de orbitais reelect lares 2: crrr.ílexc 

[V20(bipy)4Cl2]2+ , mesrao que qualitative. 

file://i:/czi-ii-
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:5o item Espectr^acopia Eletrônica do complexo 

[V2Ü(bipy)4Cl2]2+, fizemos uma descrição dos orbitais 

moleculares d3 estrutura [V-C-V]<* t?.seada em nessas 

observações experimentais e por comparações a cemplexos 

semelhantes descritos na literatura. Neste item, 

procuraremos descrever o diagrama de orbitais moleculares 

qualitativo do complexo baseado nos argumentos de teoria de 

grupo. 

Já discutimos em itens anteriores, que as iuas intensas 

transições eletrônicas observadas no espectro do complexo 

sâo devidas principalmente â estrutura [V-0-V]*+, e que os 

outros ligantes do ecrnplexo contribuem apenas com um certo 

grau de mistura, contribuindo mais para determinar a posição 

destas bandas no espectro. 

Considerando que a simetria da estrutura [V-0-V]«+ é 

Cs, nomeamos seus eixos de simetria como representados na 

figura 8. 

Com auxílio da t.-.bela de csrac~sres do ^rupo de 

simetria Cs, e dos orbitais atômicos dos dois íon3 de 

vanádio (III) e do O2" envolvidos, podemos calcular cs 

orbitais moleculares :;;; cempõe a estrutura VCV: 
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X i 

If -n 

- • - . . 

7 : ^ 

figura 8, eixos de simetria utilizados na 

estrutura V-O-V 
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Cs ah 

A' 

A' 

V3+ (A) 

V3+ (B) 

dxz(A) 

dxz(B) 

dyz(A) 

dyz(B) 

dz2(A) 

dz2(B) 

d22.y2(A) 

dx2-y2(B) 

dxy(A) 

-y(B) 

xz(A) 

xz(B) 

V2(A) 

yz(B) 

22(A) 

22(B) 

x2-y2(A) 

xy (A) 

xy [ B) 

xz(E) 

xz(A) 

yz(B) 

yz(A) 

-z2(B) 

-z2(A) 

x2-y2(B) 

x2-y2(A) 

xy(B) 

xy(A) 

02' 

PS 

px 

py 

z 

X 

-z 

X 

y 

Xa' = 1/2 [13*1] = 7 

Xa"= 1/2 [13-1] = 6 
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.-..3£ire pe rcecaaos que o VJV peas:: 

que coo am ser assiia r e p r o s ^ r ^ a c o s : 

3i a 

$z a 

$3 a 

5< a 

*, e a 

= 1/2 xz (A) + = (B) 

= 1/ 2 yz (A) + yz (B) 

= 1/ 2 22 (A) + =' (B) 

= 1 / 2 x2-y2(A) + x2-y2 (B) 

= 1/ 2 xy (A) + xy (B) 

= x 

$i a 

Í2 a 

$3 a 

Í4 a 

is a 

•is a 

= 1/ 2 xz (A) - x2 (B) 

= 1/ 2 yz (A) - y2 (B) 

= 1/ 2 22 (A) + z2 (B) 

= 1 / 2 x2-y2 (A) - x2-y2 (B) 

= 1/ 2 xy (A) - xy (3) 

= 2 

e o diagrama de orbitais moleculares qualitativo para o 

[V-0-V]<* pode ser elaborado como o da figura 9, onde as 

ligações c e c* sic misturas •it \T'~S. c-rbitais atômicos dos 

três atemos envolvidos, ;er;c; ;.-; i.-tc t 
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.3+ [V-O-V] 4-
, < ; -

*2 

4»6* 

figura 9 f diagrama qualitativo das energias dos orbitais moleculares 
da estrutura [V-0-V]4+. 
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.' •" . f VA^AIilOflll/ID-bipy; V0LTAME7SIA E ESPECTFOELE-

TROQUIMICA 

Utilizando-se eletrodo de trabalho de ouro, o par redox 

V(H20)63+/2* apresenta um voitamcgrama reversível onde a 

separação dos picos anódico e catódico é 60 mV, e o 

potencial de meia onda é -0,253 V (ENH) (3). A adição de-uirra 

pequena quantidade do ligante 2,2'-bipiridina à solução, faz 

com que a transferência eletrônica seja passivada e os picos 

desapareçam. Aumentando-se gradativamente a concentração do 

ligante em solução de 7 a 70 mM, nota-se c aparecimento dos 

pires correspondentes à formação dos complexes sucessivos 

[V(bipy)n(H20)6-2n]2+, figura 10. 

As or.das redox do complexo 1:1 são quase reversíveis. 

exibindo os picos anódico e catódico separados por 60-90 mV, 

com a rasâo das correntes de pico próxima d* unidade, figura 

11. 0 Ei/2 estimado é de -0,15V (ENH), sendo portanto cerca 

de 100 mV maior que para o par V(H20)$i*/2*. 

Cera o aumento da cor.centraçác de bi:-;.*; :~ ~er.ta-ss Í 

concentração do complexo 1:2, cujo voitainograrr.â t-?:r. 

coopertalento eletroquímico menos reversível que o complexo 

".: i . 0 po-encial de .r.eis onda desta espécie é 0,0 V : Zí"H ;• . 

calculado pela extrapolação do3 potenciais de pice s 

velocidade de varredura de 0,0 mV/s, figura 12. 0 aumente ca 
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vrlocidade de varredura de potenciais acarreta um aumento na 

separação dos potenciais de pico e ura afastamento da racâo 

das correntes de pico da unidade. Podemos notar ainda na 

figura 10 que a sobreposição de unia onda gerada teoricamente 

está em boa concordância cora a onda experimental. 0 

afastamento das duas ondas, antes do pico, é perfeitamente 

explicado pela presença de um pequeno pico de oxidaçâo da 

espécie 1:1 presente era baixa concentração. 0 afastamento 

das ondas experimental e teórica após o pico é devido a 

oxidaçâo de outras espécies presentes. 

A análise dos dados dos voltamogramas dcs complexos 1:1 

e 1:2 baseados na formalismo proposto por Nicholson (51), 

leva à formulaç&o de um mecanismo comum acs dois complexos, 

que envolve um passo eletroquimico mono-eletrônico 

reversível, seguido por uma reação química irreversível 

(52): 

[V(bipy)n(H20)e-2n]2+ <====> 

<====> [V(bipy)n(H20)s-2n]3+ + e~ -----> produtos 

Para minimizar interferências de outras espécies 

eietroativas, as correntes de pico anódico para os complexos 

1:1 e 1:2 foram calculadas segundo c procedimento de 

Nicholson pels fórmula expressa na referência '53). Como cs 

mecanismos de reação para estes complexos fazsm parte de 

caso VI (52), K.T tem uma dependência lcgsrítimics em função 
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:'.-•: ra~5o ipc'./ipa. Esta relação pode ser mostrada 

tc-oricarc-nte através do gráfico de log(k.T) versus ipc/ipa 

(52), que para o complexo 1:1 foi muito útil, permitindo 

estimar a constante de velocidade da resçâc química que 

ocorre após a transferência eletrônica eletroquimica. 

Experimentalmente a razão ipc/ipa foi de 0,91. levando a 

icg(k.T) = -1,05, e portanto a k = 7.10-2 s-i. 

As condições experimentais para o complexo 1:2 sâo um 

pcucc mais favoráveis, ocorrendo menos interferências de 

outras espécies eletroativas em seus picos, e a constante de 

velocidade de reação química (k=l.2.10-1 s-*) foi obtida com 

os dados da tabela III. 

Tabela III - Constante de velocidade da reação química 

acoplada ao processo redox do complexo 1:2*. 

vel.var. x{çc)c i<sp)o ipa ipc/ipa T k 

varredura (cm) (cm) (cm) (s) (s_l) (raV/s) 

100 3,54 5,10 8,49 0.79 1.92 0,122 

200 5,36 7,14 11,17 0..38 1,05 0,124 

300 6,48 8,75 13.1C 0,91 0,75 0,119 

a) referência £3. 



Em concer.tr:-.oões de 2 . 2"-bipiridina liv*e em sol'ic'o 

maiores que 10~-K, V(bic"")32- é a espécie predominante. O 

comportamento eletroquimiec deste complexo é irreversível, 

nSc apresentando o pico de retorno ^.-zzic com velocidades de 

varredura de potenciais da ordem ce 1 V/s. 0 seu picc 

anódico ocorre em 0,5 V (ELIH). Em soluções de acetonitrila 

entretanto, o comportamento eletroquírcico de = te conplexo 

tris-substituido é próximo do reversível (43). A razão entre 

as correntes de pico è cerca de 1,7 e os potenciais dos 

picos ar.ódicc e catódico sâo 0,57 e 0,47 V (contra 

ferrocene). 

De acordo com Taube e Bennett (17), as reações quínú-as 

de transferência eletrônica envolvendo V(bipy)32* leva a 

produtos de V(IV). Depois da transferência mono-eletrônica, 

forma-se o intermediário V(bipy)s2+ que perde rapidamente :.::. 

ligante sofrendo uma nova transferência eletrônica, levando 

aos produtos de vanádie (IV). üm mecanismo similar, 

envolvendo um passo eletroquíreicc mono-eletrônico seguido 

por uma reação química irreversível e por um segundo passo 

eletroquímico mono-eletrônico, pvde explicar cs vcltagr^rr.ü 

cíclicos do V(bipy)3-+ observados. Para ajudar elucidar erte 

ponto, nós estudamos o comportamento espectrceletroquír.i ~.c 

des complexos sucessivos de V'll) com 2,2'-bipiridina. 

0 espectro ele"rí.r.i:c de seleções 2qucí?.s contendo 

var.ádio. (II) e 2r2'-bipiridir.a nas razoes molares de 1:1, 

http://concer.tr:-
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I' 2 r 2*20. sic mestrados nas figuras I3A. I3C -2 132. lies 

p" ri v.Si ir os dois casos, o espectro se ref-rre a usr.a mistura dos 

complexos sucessivos onde as espécies l'l e 1:2 sac 

respectivamente as predominantes. No último caso, uns excesso 

de ligante fei us-*'"' i*-sr-a garantir a completa fcrr.açSo do 

complexo 1:3. 

0 espectro eletrônico dos complexos 1:1 e 1:2 nào se 

altera quando o potencial aplicado é mais negativo que -0,2 

e -0,1 V, respectivamente. Acima destes valores as bandas de 

transferência de carga de metal para o ligante decaem de 

acordo com um comportamento nâo-Rernstiano. Em paralelo 

ocorre o aumento de duas novas e intensas bandas de adsorçSo 

em 525 e 625 nra com três pontos isesbésticos simultâneos, 

como -nostra a figura 13. 0 espectro dos produtos de oxidaçâc 

sSo similares ao do complexo binuclear [V20(bipy)4Cl2]2*. Os 

produtos podem ser oxidados com potenciais inaiores que 

0.25 V, levando a formação de espécies de vanádio(IV) e ac 

conseqüente decaimento das bandas de absorção no visível, 

figuras 13B e 13D. 

No caso do cc-plexc 1:3, c compor* s:rsentc 

espectroeletroquírnico é coxpletamer.ee diferente dos casos 

precedentes, como podemos notar n* fifjsra i3E. A cxidaçâo 

deste complexo inicia-se acima de 0,4 V e leva ã forr-.aça© de 

espécies de vanádio(IV), n-c s» net ande a -rsier.rs do 

complexo binuclear de var.ádio (III). que só pode ser £*radc 

http://coxpletamer.ee
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pela reversão de potencial a valores muito negativos, figura 

13F. 

E>e acordo com estes resultados, a reação químico que 

sucede o passo de transferência eletrônica nos vol ta:r.. gramas 

para os complexos 1:1 e 1:2, corresponde à formação do 

complexo dimérico de vanádic (III). No case do complexo 1:3, 

o processo envolve dois elétrons. Como a detecção de 

possíveis intermediários de vanádio (III) foge da escala de 

teiT:po C3S técnicas convencionais, nâo nos é possível 

distinguir se o mecanismo é de '.penas um passo bieletrônico, 

ou se a formação das espécies de vanádio(IV) requer um passo 

redox monoeletrônico, com uma reação química sucedendo-o, e 

um novo passo de transferência nonc-eletrônica. 
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CAPITULO 3 

5EATIVIDADE DOS COMPLEXOS SUCESSIVOS DE V(II)-BIPY 

FRENTE A OXIGÊNIO MOLECULAR. 
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5.1 IÍITFODÜÇA0 E OBJETIVOS. 

Escudando a reatividc-vde de Víbipy}3*+ frente a arer.tic 

oxidantes como Fe(EDTA)-, Ru(NH3)6**, CO(bipy)33+, etc, 

Taube e Bennett (1) constataram que as reações de 

transferência eletrônica s5o irreversíveis e bi-eletrônicas, 

tendo s-c-mpre como produto V02+. Os voltamograinas do 

Vfbip7)3 2+ em solução aquosa sâo coerentes com estas 

observações, entretanto, o comportamento eletroquímico das 

espécies mono e bi-substituidas nâo é análogo, levando 

sempre ã formação do dimero [V-O-V]** como produto final, e 

portanto demonstrando mecanismos mono eletrônicos. 

Procurando entender o comportamento cinético dos 

complexes sucessíveis de V(II)-bipy em meio homogêneo, 

estudamos as reações de cada espécie frente a um agente 

oxidar.te comum. A escolha de oxigênio molecular nâo se deu 

apenas devido a facilidades de ordem prática encontradas, 

mas principalmente porque é uma das substâncias que mais 

frequer.ee...̂ nte participa de reações redox tanto ac nível 

biológico, como industrial. Zr,-reta:.cc, ai^da há muite a cs 

conhecer de suas reações de transferência de elétrons, àc 

especialmente ponto de vista mecsr.ísticc. Ni o se cace. per 

exemplo, ç-.:~.-:do suas reaçõec redex cem complexes ceguir'c urr. 

mecanismo de esfera externa ou interna, eu qual a influência 

do meio sobre suas constantes de velocidade. 

http://frequer.ee
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•-• . - v..'i'iv'.-o üArcrviü^iJ1.-1.1c-

As reações once o CÍ:-?:' de rn-ria vida fci inferior a 2-3 

segundos, foram acompanhadas pela técnica de stopped flow 

com um aparelho Durrum D-110. Para reações r.ais lentas. 

usou-se o espectrofotõmetro diode array HP S45I-A, acoplado 

ao misturador do Durrum, e uma cela de fluxo. 

0 tempo para se atingir o equilíbrio de substituição de 

HsO por bipy na síntese dos compostos em solução, variou com 

a concentração de bipy livre. Para um srar.de excesso de 

ligante. 30 minutos foram suficientes: r.:-ra concentrações 

mais baixas, esperou-se até 18 horas. As concentrações de 

bipy utilizadas foram calculadas de acorde cem as suas 

constantes termodinâmicas de equilíbrio core vanádio(II) 

(Ki=8.13-10*; K2=4.68.104; K3=7.08.10M (2). 

As soluções com O2 dissolvido foram feitas pela mistura 

de uma solução saturada com 02 (3), com água deaerada e 

quando necessário, adicienou-se bipy para evitar o 

dissociação do complexo após a mistura r.a cíla d; reação. 

Fará mants .* a força iônica constante usou-se KCi ou NaCl 

adicionado à solução de "V^bipyjn32+. 

http://srar.de
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Atr3'.r43 das curvas c~ distribuição doa complexos 

:s::3c >3.-iv:3 de V(II)-bipyr figura 1. ê coIh-i-Dos três faixas 

de concentração de li gar. te livre crvi-r Ké rr-r-rdorr.: r.sn̂ i a 

de ua dos três complexos, e vãrisaos a <: :*::••=:»tr3•; V:> di C: . 

Dentro de cada faixa de concentração es^clhida forazr fciroc 

de 3 a 5 experimentos, normalmente ens duplicata ou 

triplicata. 

Todos os experimentos foram realizados a 25»C. pH de 

aproximadamente 5 e os dados foram manipulados segundo o 

tratamento de Guggenheim. 

3.3 RESULTADOS 

Nos experimentos onde V(bipy)32* foi a espécie 

predominante em solução, as condições de reação foram: 

[bipy] (livre) 

[V(H2C)S2+J 

[V'biFy)2+j 

[Vfbipy)2*+] 

[V(bipy)32*] 

força lôr.ica 

= 4,53.10-2 M (lcfCbipy: = -1,34) 

= 2,55.10-5 JÍ 

= 1,30.10-1*- :' 

= 8,00.10-í V. 

= £,oo.ic-f y. 

= C.1C X •.''aCi.i 
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figura 1, curvas de distribuição dos complexos sucessivos de 

V (II) com bipy. 
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sendo que o meio continha 9,1% de metanol, e o tempo que se 

esperou para que a solução de V(II)-bipy entrasse em 

equilibria foi de 30 minutos. As concentrações de oxigênio 

molecular utilizadas e as constantes de velocidade obtidas 

estão na Tabela I. 

Tabela I - Constantes observadas para a reação V(bipy)32++02 

Experimento [02].10<M kobs (s-i) 

1 6.57 1.49.10-1 

2 3,29 7,76.10-2 

3 2,19 5,38.10-2 

A reação foi acompanhada a 640 nra e o produto final foi 

sempre V02+, nâo detectando-se a presença de V(III) como 

pode ser visto na figura 2. 

Esta reação segue um mecanismo de pseudo primeira ordem 

em relação a concentração de V(bipy)3 2+, sendo linear a 

variação de ln(A-Ax) em função do tempo, como pode ser visto 

nas figuras 3,4 e 5. 

A variação das constantes condicionais em função da 

concentração de oxigênio dissolvido é linear, figura 6, cuja 
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inclinaçâo fornece a constante de velocidade da reação. 

ki23 = 2.17.102 M-is-i. 

Na tentativa de seguir as reações dos complexos bis e 

tris substituídos sem a interferência do mono, fizemos 5 

experimentos onde -3 < log [bipy] < -2. Em todos eles só 

detectamos a reação do V(bipy)a2*, e o valor da constante de 

velocidade de sua reação foi sempre aproximadamente 2.2-102 

M - Í S - Í . 

Em concentrações menores de bipy livre em solução, 

-4.82 < log[bipy] < -3,82, onde todos os complexos 

sucessivos coexistem, foi possível detectar as reações dos 

três complexos com oxigênio. Zntretanto a técnica utilizada 

para acompanhar as reações (mudança de absorbância em função 

do tempo) impõe alguns limites de concentração das espécies 

reativas. Como a espécie tris-substituida possui um 

espectro semelhante ao das espécies mono e bis-

substituidas, mas com absortividade molar maior, fomos 

obrigados a acompanhar o desaparecimento da absorbância do 

V(bipy)32+ em 640 nm (produto final é VO**), e o 

aparecimento da espécie dimérica [V-O-V]** em 525 nm para os 

complexos V(bipy)2(H20)2** e V(bipy)(H20)42*. 

A variação da concentração de oxigênio dissolvido 

fora de uma pequena faixa, 8.0.1C-* < [Os] < 3.6. 10-*M, 

mostrou-se inviável experimentalmente. Optamos então pela 
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variaçào da concentração de bipy livre, que proporciona a 

variação da concentração de cada complexo suscessivo em 

solução. As constantes observadas foram obtidas (para uma 

determinada composição da solução) através de uma única 

concentração de oxigênio. Tabela II. Para minimizar os erros 

experimentais, as constantes observadas foram calculadas 

pela média de três medidas. 

Tabela II-Constante de velocidade para reações V(bipy)n + 02 

Experimentos 

[V(H20)s**] 

CV L**] 

CVL2**] 

CVLs**] 

locCbipy] 

[02] 

kobs* 

kobs* 

kob*i 

kl23 

ki2» 

ki2i 

(M) 

(M) 

(M) 

(B) 
l ivre 

(M-

(M-
(M-

(M) 

(s-i 

(s-11 

(s-x; 

ia-»] 

• i » - i ; 

iS-l] 

1 

5.5.10-* 

7.0.10-» 

4.9.10-5 

5.0.10-5 

-3.82 

8.0.10-4 

1 1.73-10-1 

1 5.52 

1 

1 2.16102 

1 6.910» 

1 

2 

1.8.10-5 

3.8.10-5 

4.4.10-5 

7.5.10-» 

-4.60 

8.5-10-4 

-

5.95 

>100 

-

7.0103 

>105 

3 

3.4.10-s 

4.2.10-5 

2.9.10-5 

3.1.10-« 

-4.82 

8.610-4 

-

6.02 

>100 

-

7.0-103 

>105 

Obs- 1) u = 0,10 M (KC1); meio contém 0,2% de metanol 

2) kobs*. kob*2, kob»i = constantes observadas para as 

espécies tris, bis e roono-substituidas. 

3) ki2', ki22, ki2* = constantes de velocidade de 

reação para as espécies tris, bis e mono-

substituidas com oxigênio. 
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No experimento 1 observamos o decaimento do V(bipy)32+ 

coro o HP 8451-A em 640 nm, a reação do V(bipy)2(H20)22* foi 

acompanhada pela formação do dimero de V(III) em 525 nm no 

Durrur. DUO, e nâo foi detectada a reação do 

V(bipy)(H20)42+. Nos experimentos 2 e 3 a reação do complexo 

tris-substituido foi acompanhada na escala de tempo 

esperada, porém como a variação de absorbância foi pequena, 

houve um nível de ruidos muito alto prejudicando a obtenção 

da constante condicional de sua reação. Nestes dois 

experimentos foi possível acompanhar a reação do complexo 

V(bipy)2(H20)22+ nas escalas de tempo de 20 e 50 ms, 

entretanto a reação do mono-substituido ocorre em uma escala 

de tempo menor que 2ms, que é o tempo de mistura das 

soluções. 0 complexo V(H20)«2* presente nâo interfere no 

acompanhamento de nenhuma das reações dos complexos 

suscessivos porque a sua oxidaçâo leva a formação do 

"dimero" aquo que nâo absorve nos comprimentos de onda 

usados. 
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3.4 DISCUSSÃO 

As constantes de velocidade para a formação e 

dissociação da bipy no complexo tris-substituido, foram 

obtidas por Pearson e Gansow (4), figura 7. 

% 

o 
fbipy), V ^ „ X 

• :' * 

n. 
"-"'• % 

ÍMpyli v fí- -JH» 

onde : 

k = [(k3 + k4-CH+])/(k2 + k3 + k4 -[H*])]- kl 

kl = 4.010-3 s-i 

Podemos notar que as velocidades de 3ub3tituiçâo em 

V(bip/)32+ sâo muito lentas, sendo cerca de cem vezes 

menores que a velocidade da reação de transferência de 

elétrons deste complexo com oxigênio. Isto indica que a 
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reaçâo com 02 deve ocorrer por um mecanismo de esfera 

externa, nâo sendo necessário o rompimento das li£aÇoes 

entre V(II) e bipy. 

Nos complexos mono e bis substituídos, a bipy 

coordenada deve ser mais labil, mas nâo foram medidas as 

suas constantes de substituição (4). Nestes complexos há 

também moléculas de H2O coordenadas, cujas constantes sâo 

também desconhecidas. Como referência, a substituição de H2O 

no V(H20)s2+ tem uma constante de 90 s-* e no V(H20)s3* de 

1.103 s-1 (5). As constantes condicionais para a formação 

do dímero pela oxidaçâo do VL22+ é de aproximadamente 5 s-i 

e pela oxidaçâo do VL* + é da ordem de 10* - 10* s**. 

O aumento do valor das constantes de velocidade 

específicas do VLs** ao VL**, pode ser parcialmente 

explicado pelo aumento dò poder redutor dos complexos se a 

transferência eletrônica for de esfera externa para as três 

reações. Se a transferência eletrônica para o mono e o bis 

substituídos for por esfera interna, a diferença entre as 

suas constantes seria devido a mudança de labilidade e/ou do 

poder redutor. 

A oxidaçâo do VL32+ leva, tanto por eletrólise como por 

reaçáo química, a VG2+. 0 mecanismo provável, em analogia ao 

proposto por Bennett e Taube (1) para a oxidaçâo com 

complexos metálicos, admite dois passos mono eletrônicos: 
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V(bipy)32+ + 02 <=^?1=> V(bipy)s3V02-

V(bipy)3»*/02- -12-5-i-> V(bipy)23*/02- + bipy 

V(bipy)2»*/02- £5P^§-> V02* + H2O2 

Para estes autores a irreversibilidade da reação é 

causada pela rápida dissociação do V(bipy)33* intermediário. 

Como o intermediário nâo absorve no comprimento de onda em 

que se acompanhou a reação, a constante medida é ki23 

representada acima. Como exemplificaçáo reproduzimos as 

constantes obtidas pelos autores para alguns oxidantes. 

oxidante ki23 (M-is-»)« 

Ru(NH3)3* 1.17.10-1 

Fe(EDTA)- 23.1 

Co(EDTA)- 5.43.10-2 

02* 2.17.102 

a) u = 0.10 M; b) este trabalho 

Além deste mecanismo, outros dois poderiam ser 

aventados. Um envolve um único passo redox bieletrônico, 

onde V(II) transfer* dois elétrons produzindo um 

intermediário de V(IV), que sofrerá reações químicas para 

formar o produto final (V02+). Reações deste tipo sâo raras 
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e menos prováveis. 0 outro mecanismo com dois passos mono-

eletrônicos, envolve o desproporcionamento do V(bipy)33* 

intermediário: 

2V(bipy)32* • 02 <=£í?=> 2V(bipy)33* • 02 »-

kd*«P 

V(bipy)3«* < desproporção > V0** 

Para que este último mecanismo seja coerente com as 

observações experimentais, k***P deve ser maior que ki23. Na 

oxidaçâo de V(trpy)2*+por Co(trpy)2**, há indícios da 

formação do intermediário (V(trpy)29+ que sofre 

desproporcionamento em uma escala de tempo de horas (1). 

Nos complexos mono e bis substituídos, a reação ocorre 

com a formação do dimero de vanádio(III), nâo chegando a 

V0*+: 

V(bipy)i,2*** + 02 ^I2ii> [V(bipy)i,2|02]** 5*tó5> [V.0.V]4 + 

Como o dimero pode ter até duas moléculas de bipy por 

V(III), o intermediário [V(bipy)í,2|02]2* pode reagir entre 

si, ou cora outra molécula ás V(bipy) 1. :•'•* f-rrr.ando o 

[V-0-V]<+. 
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SÍNTESES E EQUIPAMENTOS 
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4.1- SÍNTESES 

4.1.a SOLUÇÕES DE VANADIO 

As fontes de vanádio utilizadas para as sínteses dos 

compostos foram o VC13 e o V0S04.4H?0, ambos Alfa Inorga

nics . 

0 sulfato de vanadilo é um sólido azul claro, estável a 

temperatura ambiente, nâo higroscópico e solúvel era água. 0 

número de moléculas de água de hidrataçâo foi comprovado in

diretamente pela determinação espectrofotométrica de vanádio 

com H2O2 e pela precipitação de sulfato com bário (1). 

0 tricloreto de vanádio (III) é um sólido violeta, es

tável em atmosfera inerte mas pode se oxidar com 02, e 

quando exposto à atmosfera ambiente reage cora vapores de 

água liberando HC1. Sua dissolução em água leva à formação 

de uma solução marrom e uma diminuição no valor do pH em 

conseqüência da liberação de HC1. Em meios ácidos, pH <1, 

suas soluções sâo.verde claro. 

As soluções de var.ádío (II) utilizadas nas sínteses 

deste trabalho, foram obtidas pela redução de soluções áci

das (pH <1, HC1 ou H2304) de VCI3 ou de VOSO4 com amálgama 
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ae zinco em atmosfera inerte. Estas soluções estão sempre 

contaminadas por Zn2+, o qual por possuir constantes de ve

locidade de substituição de ligantes elevadas, nâo ser colo

rido e nâo atuar em processos redox, nâo é considerado in-

terferente na maioria dos experimentos onde V(II) foi uti-

. lizado. Quando a presença de Zn2+ foi critica, a redução 

foi feita por eletrólise em atmosfera inerte. Usou-se uma 

cela eletrolítica onde o cátodo foi um poço de mercúrio e o 

ânodo um fio de platina, curtocircuitados pela própria 

solução e separados por duas placas de vidro sinterizado de 

porosidade média (número 3). Eles sâo ligados a um gerador 

de corrente contínua que fornece uma diferença de potencial 

variável de 0 a 18 volts. 0 eletrólito de suporte foi HCl ou 

H2SO4 complementados em alguns casos com KC1 ou Na2S04. 

Tanto na redução eletrolítica, como com Zn/Hg, a concen

tração de H+ presente é crítica. Em pH muito baixo há 

liberação de H2 e em pH acima de 1,5, forma-se uma solução 

marrom de V(III), figura 1, que tem uma velocidade de re

dução muito baixa, mesmo com a aplicação de altas dife

renças de potencial. 

Em meio anidro como etanol, DMF ou acetona, utilizamos 

sempre como reagente de partida o VC13. Soluções de V(III) 

sem a presença do íon cloreto foram obtidas pela reação es-

tequiométrica de V(aq)2+(SCM2-) « VO(aq)2*(S042-) em meio de 

H2SO4 0,05 M, sendo o término da reaçáo comprovado pelo es

pectro na região do visível. 
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Todas as manipulações das soluções de vanádio (II) e 

(III) foram feitas em ambientes anaeróbicos, produzidos por 

uma atmosfera de argônio previamente tratado com soluções 

ácidas de vanádio (II). 
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figura 1-a, espectro eletrônico do complexo V(H20)g
2+ 

U 5 6 8 . . 6H* 1 cm"1). 
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f igura 1-b, espectros eletrônicos do complexo V(H20)6 

(£396<*8; t 594*5 M"1 cm"1) e do seu produto 
de hidrõlise (É 4 2 t Ul00 M"1 cm"1). 
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2*0 aso 

f igura 2 , espectro do complexo (V0)7 [Fe(CN)fi] . 6 H-0 
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ztoo teco MOO 
— i 
000 

f igura 4 , espectro de infravermelho do complexo 
(V0)2[Fe(CN)6] . 6 H20. 
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«i.l.b COMPLEXOS DE VANADIO(III) - CIANOFERRATO(II) 

O hexacianoferrato (II) de potássio (Merck) e os ligan-

tes N-heterocíclicos (Aldrich) foram usados sem prévia pu

rificação. Os outros reagentes químicos utilizados foram de 

grau analitico. Os complexos pentacianoferrato (II) substi

tuídos foram preparados em solução e as vezes isolados no 

estado sólido. 0 reagente de partida foi sempre 

Na3[Fe(CN)5NH3].3H20 e um pequeno excesso de ligante dis

solvidos em água (2), sendo a amônia liberada cuidadosamente 

neutralizada com ácido clorídrico. 

A síntese dos complexos de vanádio (III) - cianoferrato 

(II) foi obtida pela mistura de quantidades estequiométricas 

de vanádio (III) (em solução aquosa, aproximadamente 0,2M) e 

o respectivo cianoferrato (II). A adição da solução de 

cianoferrato (II) foi feita lentamente e sob agitação. A 

reação é rápida produzindo um sol que permanece sem decantar 

por vários minutos. Filtrou-se em papel de filtro de baixa 

porosidade sob atmosfera inerte e lavou-se com água deaera-

da. A medida que o material na superfície do filtro vai se 

desidratando, começa a adquirir aspecto de gel. Deixando-se 

secar em dessecador a vácuo sobre CaCl2 por uma noite, o 

sólido se aglutina e adquire cores mais escuras. Era contato 

com o ar, este sólido salta (pula) de maneira desordenada. 

Achamos que este comportamento anômalo é devido a difusão de 
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oxisènio e vapor de á«jua pelou r-oros de sólido, causando 

reações internas. 

Foram sintetizados vários pentacianoferrato(II) de 

vanádio(III) conforme mostrado na Tabela I. 

TABELA I - LIGANTES DIFERENCIAIS DOS PENTACIANOFERRATO(II) 

DE VANADIO(III) SINTETIZADOS. 

SÍMBOLO 

CN-

• CO 

py 

pz 

pie 

dmso 

4-clpy 

NOME 

Cianeto 

monóxido 
de 

carbono 

piridina 

pirazina 

4-picolina 

dimetil 
sulfóxido 

4-cloro-
piridina 

SÍMBOLO 

2,6-DClpz 

isonic 

4-CNpy 

4-MEpy 

tioglic 

2,6-DMpz 

im 

NOME 

2,6-dicloro pirazina 

isonicotinamida 

4-cianopiridina 

4-metilesterpiridina 

tioglicolato 

2,6-dimetilpirazina 

imidazol 

Alguns deles náo foram isolados como sólidos. Na sín

tese do complexo contendo 4-CNpy houve uma parcial oxidaçâo 

do V(III) e o composto produzido nâo foi estudado. 

Na Tabela II é apresentado os resultados 033 micro 

análises de alguns compostos isolados como sólido. 



TABELA II - Composição dos compostos pentacianoferrato(II) 

de vanádio(III). 

COMPLEXO 

V<[ Fe(CN)«]3.16H20 

Cale. 

Obtido 

V[Fe(CÍÍ)5pic].4H20 

Cale. 

Obtido 

V[Fe(CN)5py].4H20 

Cale. 

Obtido 

V[Fe(CN)5pz].4H20 

Cale. 

Obtido 

VCFe(CN)5dmso].4H20 

Cale. 

Obtido 

V[Fe(CN)sCO].4fÍ20 

Cale. 

Obtido 

X C 

19.17 

19.19 

32.85 

32.50 

30.95 

31.01 

27.78 

27.85 

21.72 

21.23 

21.38 

21.74 

X N 

22.36 

21.87 

20.90 

n.d. 

21.66 

n.d. 

25.21 

n.d. 

18.10 

18.06 

20.79 

20.77 

% H 

2.87 

2.71 

3.77 

3.62 

3.38 

2.28 

3.12 

3.16 

3.65 

3.51 

2.40 

2.37 

n.d. = Uâo determinado 
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r*ra c;-?ara~ao sintetizamos tãnbéa os compostos 

(VO)2[F*(CM)s].SH20 e (Vü)3tFe(CN)s]2.15H20. seguindo o 

mesmo roteiro utilizado nas sintesss dos Viu - Feii(CN)sL. 

A composição destes dois complexos foi calculada a par

tir dos resultados da micro-análise de C, N e H, que estão 

expostos na Tabela II-a, abaixo. 

•abeia II-a - Composição dos complexos de VO** com 

hexacianoferrato II e III. 

COMPOSTO % C X H X H 

(V0)2[Fe(CN)E].6H20 

Calculado 

Obtido 

(VO)3[Fe(CN)«)2.15H20 

Calculado 

Obtido 

15.86 

15.96 

16.09 

16.07 

18.50 

18.31 

18.77 

18.69 

2.64 

2.53 

3.35 

3.20 

Seus espectros eletrônicos sâc mostrados nas figuras 2 

e 3, e o espectro de infravermelho do (V0)2[?e(CN)s].6H20 

está na figura 4. 
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4.1.C PURIFICAÇÃO DA 2,2'-BIPIRIDINA (bipy) 

A bipy (Aldrich) com o passar do tempo torna-se marrom 

claro. Para a sua purificação usamos a recristali2açâo com 

éter dietilico. Dissolve-se a proporção de 1 mmol de bipy em 

5 ml de éter etilico, passa-se argônio seco à solução (para 

ajudar a evaporação do solvente) até a precipitação de cerca 

de 20% da bipy contida. Veda-se o frasco e deixa-se por uma 

noite a 0©C . O precipitado formado é branco e cristalino. 

Filtra-se em placa de vidro sinterizado, seca-se sobre CaCl? 

(sem vácuo) por uma noite. Este sólido foi utilizado para o 

preparo das soluções estoque de bipy usando-se como solvente 

metanol, etanol ou acetona, ou ainda a mistura de um destes 

solventes com água. 

4.1.d V(bipy)3X2 X = BF<- ou PFs-

0 complexo tris(2,2'-bipiridina)vanádio(II) foi 

preparado pela reação de 2 mmole3 (20 ml) de V(H20)e2*, 

gerado pela redução eletrolitica de V02*, cora 7.7 mmoles de 

bipy previamente dissolvidos era 5ml de metanol. 0 complexo 

verde escuro formado precipita pela adição (lenta e sob 

agitação) de tetrafluorbora-o de tetraetilarsônio ou ce 

hexafluoriosfato de amônio (6nmoles). 0 3óiido foi filtrado, 
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lavado com éter dietílico e seco em vácuo sobra CaCl2. Estes 

compostos sâo pouco solúveis em água e têm sua solubilidade 

aumentada na série MeOH, EtOH, acetona, DMF, e sâo in-

solúveis em éter dietílico. Sâo oxidados pelo oxigênio do ar 

em solução ou no estado sólido. Os resultados das análises 

de C, N e H sâo dados na Tabela III. 

Tabela III - Composição dos complexos de V(II) - bipy 

COMPLEXO X C % N % N 

[V(bipy)3](PF6)2 

Calculado 44.50 10.38 2.97 

Obtido 43.90 10.24 2.93 

[V(bipy)3](BF4)2.3H20 

Calculado 48.19 11.24 4.01 

Obtido 48.51 11.28 3.9 

4.1.e [V20(bipy)4Cl2]X. X = EF< ou PFB 

Os complexos foram obtidos pela reação de 7 mmoles 

(10ml) de VC13 cc.̂  i? mracles de bipy, previamente dissolvi

dos em 10 ml de etancl. A solução (azul escura; foi aquecida 

a 50©C por 30 minutos, e 10 ml de solução aquo3a de LiE?4 ou 
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NHiPFs (16 ramoles) foram adicionados lentamente sob agi

tação. 0 complexo de PFe* precipita quantitativamente, en

quanto que o de BF4- necessitou de uma redução de volume 

(abaixando-se a pressão) para aproximadamente 6ml e o res

friamento por uma noite a 0°C. Foram filtrados, lavados com 

éter dietilico e secos em vácuo sobre CaCl2. A solubilidade 

dos complexos aumenta na série H2O, MeOH, EtOH, acetona, 

DHF, e sâo insolúveis em éter dietilico. As análises de C, 

N, H e Cl sâo dadas na Tabela IV. 

Tabela IV - Composição dos complexos de V(III) - bipy 

COMPLEXO % C % N % H % Cl 

[V20(bipy)4Cl2](PFe)2 

Calculado 43.53 10.16 2.93 6.42 

Obtido 43.15 9.95 2.95 6.30 

[V20<bipy)4Cl2](BF4)2.3H20 

Calculado 46.14 10.76 3.69 

Obtido 46.01 10.82 3.57 n.d. 

n.d. = não determinado 
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4.2 EQUIPAMENTOS 

4.2.a VOLTAMETRIA CÍCLICA 

Os voltamograma3 cíclicos foram obtidos por um sistema 

eletroquímico da Princeton Applied Research Co., consistindo 

de um potenciostato modelo 173, um programador universal 

modelo 175 e um registrador X,Y. 

0 eletrodo de trabalho utilizado foi de ouro, com 

Ag/AgCl (1M KCl) como eletrodo de referência (usando-se um 

capilar tipo "luggin" para minimizar a queda ohmica), e como 

eletrodo auxiliar um fio de platina separado da solução da 

substância eletroativa por uma placa de vidro sinterizado. A 

temperatura da cela eletroquímica foi controlada em ± 0,1°C 

e os potenciais medidos foram convertidos -para a escala do 

eletrodo normal de hidrogênio (NHE) pela adição de 0,222 

volts. 
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4.2.b CIH2TICA 

Os experimentos de cinética foram realizados em um 

equipamento stopped fiou da Durrum, modelo DUO, sendo os 

decaimentos seguidos por um osciloscópio da Hewllet-Packard 

modelo 1207B e registrados em filmes Polaroides. Para 

reações com tempo de meia vida maior que 1 segundo, utili

zou-se o misturador do stopped flow para alimentar uma cela 

de fluxo e obteve-se as variações espectrais em um espectro

fotômetro HP diode array modelo 8451-A. 

4.2.C ESPECTROS ELETRÔNICOS 

Os espectros eletrônicos foram obtidos em um espectro

fotômetro HP diode array modelo 8451-A, abrangendo a faixa 

espectral de 180 a 820 nm. Este espectrofotômetro varre toda 

faixa espectral em apenas 0,1 segundo, dispõe de recursos 

computacionais para armazenar até 7 espectros integrais na 

memória, possibilita a sobreposição de espectros em uma 

mesma figura e tra^a os pontos que formam a curva espectral 

digitalmente. Pelas suas características, é um equipamento 

que facilita o interfaciamento com o potenciostato para se 

fazer experimentos de espectrceletroçuímica. A ?ela uti

lizada é composta de um eletrodo de trabalho transparente de 

ouro, e dois micro eletrodos, sendo o auxiliar de platina e 
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c de referência de Ag/AgCl. Os eletrodos sao montados era uma 

cela de quartzo e possui um caminho óptico de 0,28 mm. Todos 

os experimentos foram realizados a 25°C em condições de di

fusão semi-infinita como descrito por Kuwana e Winograd (3). 

4.2.d INFRAVERMELHO 

Os espectros de infravermelho foram obtidos na faixa de 

4.000 a 200 cm-i em um espectrofotômetro Perkin-Elmer modelo 

283. Os sólidos foram dispersos em disco de KBr ou em emul-

sões de nujol ou fluorolube. Nos compostos sensíveis ao 02 

do ar, a dispersão foi realizada em atmosfera inerte e cs 

espectros obtidos logo após a preparação da amostra. 

4.2.e SÜSCEPTIBILIDADE- MAGNÉTICA 

Utilizamos dois métodos distintos para medir a suscep-

tibilidade magnética. Nos compostos solúveis em acetona, ela 

foi obtida pelo método de Evans (4) utilizando-s-í um equipa

mento de ressonância nuclear magnética Varian T-60. Os sóli

dos foram dissolvidos em acetona sob atmosfera inerte e 

mediu-se o deslocamento da banda do solvente provocada pelo 

soluto. Nos compcsto3 insolúveis a susceptibilidade mag

nética foi obtida utilizando-se o método de Gouy, usando-se 
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urc ia' permanente de aproximadamente 4000 Gauss, usa balança 

de pesagem externa (5), e Hg(SCN)< cono composto de cali

brarão. A trituraçâo das amostras e o enchimento do tubo de 

medição foram realizados em atmosfera inerte. 

4.2.f PAMAN RESSONANTE 

Os espectros de Raman Ressonante foram obtidos em um 

instrumento Jarre11 - Ash, usando lasers de argônio e de 

kriptônio, da Spectra Physics. As medidas foram realizadas 

com o uso de cela rotatória, com os sólidos dispersos em um 

meio suporte de sulfato de sódio (1:100). As intensidades 

foram medidas como alturas de pico relativas à banda Raman 

do sulfato em 980 cm'1. 
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APÊNDICE 1 

SÍNTESE DOS COMPLEXOS DE VANADIO (III) COM 

SÂLICILATO E CATECOL. 
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•a) VANADIO (III) - SALICILATO. 

Em 50 ml de uma solução de salicilato de sódio (14,91 

mraoles) previamente deaerada com argônio, misturou-se 

(lentamente e sob agitação) 50 rol de solução de VC13 (3,69 

mraoles). Rapidamente se forma um precipitado amarelo que foi 

deixado em contacto com a solução por 15 minutos a 80<>C. 

Esfriou-se a temperatura ambiente e filtrou-se em placa de 

vidro sinterizado. 0 sólido foi lavado com 15 ml de água, 20 

ml de etanol, 20 ml de acetona, e seco por meia hora em 

vácuo. Testamos a sua solubilidade em 9 solventes e não 

observamos nenhuma dissolução. As análises de C e H variam 

muito para a mesma amostra devido a sua reatividade com o 

oxigênio do ar. Quando exposto â oxigênio, rapidamente a sua 

cor se altera de amarelo para verde e depois azul. 

% C % H 

lâ análise 49.24 3.60 

2& análise 53.45 4.05 

Calculado 

para V(Hsalic)3 54.55 3.25 
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b} VANADIO (III) - CATECOL (1). 

Em atmosfera de argônio, misturou-se 3,17 mmoles de 

VC13 e 11,43 mmoles de H2cat em 15 ml de NÜ3 a 25%. Aqueceu-

se por 1 hora a 60°C e adicionou-se 10 ml de KOH 1M. Deixou-

se em refluxo por 30 minutos e depois reduziu-se o volume, a 

aproximadamente 5 ml. Resfriou-.-e a temperatura ambiente, 

adicionou-se lentamente 25 ml do otanol, precipitando um 

sólido verde abacate. 

Desde que se trabalhe em ambiente extremamente 

anaeróbico a sintese é fácil de ser realizada, o que se 

torna difícil é isolar o sólido e seca-lo. Além de ser muito 

sensível ao oxigênio (a oxidaçâo leva a formação de um 

produto preto), o sólido parece ser estável apenas em meio 

muito básico, mesmo em atmosfera inerte. 

As análises de carbono e hidrogênio do produto oxidado 

(preto) sâo constantes e são compatíveis com uma fórmula 

molecular intermediária entre K3[V(cat)3].2.0H20 e 

K3[V(cat)3].2,5H20. 

Composto preto % C % H 

19 análise 40,52 3,18 

2â análise 40,93 3,12 

K3[V(cat)3].2,0K2O 40,33 3,03 

K3[V(cat)3].2,5H20 40,20 3,16 
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Em solução aquosa leveicente ácida (pH 5) vanádio (II) 

parece nâo reagir com catecol, já que o espectro eletrônico 

da solução é uma somatória dos espectros das espécies 

isoladas. Ao se elevar o pH, a solução torna-se verde 

abacate (como a do complexo de vanádio (III) - catecol) e a 

sua oxidaçâo com oxigênio leva a formação de uma solução 

viscosa e preta, que adere às superfícies e é muito difícil 

de ser removida. 0 espectro da solução verde abacate nâo 

apresenta bandas de absorção na região entre 800 e 460 nm. A 

partir deste comprimento de onda a solução começa a absorver 

fortemente, como se houvesse um alargamento da banda no 

ultra violeta do catecol, nâo sendo possível a definição de 

um pico. Em alguns casos, a mistura de soluções de vanádio 

(III) e de catecol leva a formação de um composto vermelho 

sangue que parece nâo estar associado a oxidaçâo por 

oxigênio. 

0 maior entrave que tivemos para estudar detalhadamente 

estes compostos, foi a formação do composto preto que adere 

as superfícies. Tivemos receio de, com a sua formação, 

danificar o sistema de mistura do 3top?ed-flow, os eletrodos 

e as celas. No entanto creio que as observações feitas no3 

levou a algumas suposições: 

- vanádio (II) é oxidado a vsnacio (III) quando reage 

com catecol e em solução aquosa. 
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- Os compostos inesperados que se formaram, o preto e o 

vermelho sangue, podem ser sistemas poliméricos formados a 

partir de quinona ou de radicais de catecol. 

1. S. R. Cooper, Y. B. Koh e K. N. Raymond, J. Am. Chem. 

SQC^, 104, 5092 (1982). 
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RESUMO 

Nesta tese foram estudadas duas classes de compostos de 

vanádio. Uma delas é formada por pigmentos poliméricos que 

contêm íons de vanádio(III) e hexaciano ou 

pentacianoferrato(II) substituídos. Foram sintetizados e 

caracterizados 14 complexos de fórmula V(Fe(CN)«].I6H2O ou 

V[Fe(CN)sL].4H2O. Esses complexos possuem espectros 

eletrônicos com bandas intensas na região do visível-

ultravioleta, que foram atribuídas a transições de 

transferência intervalência. Verificou-se que as energias 

ópticas correlacionam-se linearmente com os potenciais redox 

dos cianometalatos e possuem uma tendência semelhante a dos 

complexos correspondentes na série do "azul da Prussia". Os 

espectros de infravermelho desses complexos também foram 

atribuídos, observando-se uma correlação entre as 

freqüências de estiramento dos cianetos e 05 deslocamentos 

químicos 13C dos cianetos equatoriais. 

Os complexos sucessivos [V(bipy)i-n(H20)t-2n]2+, com 

vanádio(II) e [Cl(bipy)nVOV(bipy)nClJ«* (n = 1 ou 2) com 

vanádio(III), formam a segunda classe de compostos 

estudados. Foi feita a atribuição de seus espectros 

eletrônicos, de forma consistente com medidas de 

susceptibilidade magnética e de espectroscopia vibracional. 

Observou-se forte intensificação dos medos vibracionais da 

2,2'-bipiridina nos espectros Raman do complexo monoméríco, 
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anquanto que no dímero os modos vibracionais do cromóforo 

V(III)-0-V(III) sofrem intensificação preferencial. 

As medidas de voltametria cíclica e d.3 

espectroeletroquímica mostraram que a oxidaçâo dos complexos 

[V(bipy)n(H20)6-2n]2+ (n = 1, ou 2) leva à espécie dimérica 

de vanádio(III) correspondente. 0 complexo [V(bipy)3]2+ 

quando oxidado dá origem ao [(bipy)2V=0]2+. Na escala de 

tempo da voltametria cíclica foi possível detectar 

intermediários [V(bipy)n(H20)6-n]3+ (n=l,2), consistentes 

com uma etapa rápida de transferência de elétrons seguida da 

dimerizaçâo dos produtos, com k = 0.07 e 0.12 s-1, para n = 

1 e 2, respectivamente. 0 mecanismo de oxidaçâo do 

complexo [V(blpy)3]2+ apresenta uma etapa de transferência 

de elétrons, formando [V(bipy)3]2+, o qual perde rapidamente 

um ligante bipiridina e é oxidado a [ l<py)2V=0]2+. 

0 oxigênio molecular reage com [V(bipy)n(H20)e-n]2+ 

(n = 1, 2) produzindo os dimeros V(III)-0-V(III) 

correspondentes. As cinéticas de fluxo interrompido 

mostraram que a formação dos dimeros ocorre de acordo com 

uma lei de 3egunda ordem, com k = 7 x IO3 M~*s~i para o 

complexo cora n = 2, e > 105 M -* s-i para o complexo com n = 

1. 0 complexo [V(bipy)3]2* reage de acordo com uma 

constante de velocidade de segunda ordem igual a 2.2 x 102 

M-i s"1, formando [(bipy)2V=0]2+. 0 mecanismo proposto 

consiste do ataque do dioxigènio aos orbitais de simetria 

pi, ocupados, do vanádio(II), produzindo intermediários 

altamente reativos que transferem elétrons rapidamente para 
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os complexos de vanádio(II) remanescentes, dando origem ao 

produto binuclear, e liberando peróxido de hidrogênio. No 

caso do complexo [V(bipy)a]2+, o intermediário formado com 

dioxigênio perde uma molécula de bipiridina. A transferência 

de elétrons intramolecular, formando [(bipy)2V=0]2+ torna-se 

competitiva, predominando em relação à transferência de 

elétrons bimolecular, com outra unidade do complexo de 

tris(bipiridina)vanádio(II). 
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Electronic properties and reactivity of vanadium complexes 

of bipyridine and cyanometallates. 

Summary 

This work deals with the chemistry of two types of 

vanadium compounds. The first one consists of polymeric 

pigments containing vanadium(III) ions and 

hexacyanoferrate(II) or substituted pentacyanoferrate(II) 

complexes. A series of 14 complexes were isolated in solid 

state, exhibiting the following composition 

V4[Fe(CN)4].16H20 or V[Fe(CN)sL].4H20 (L= imidazole, 

pyridine and pyrazine derivatives). These complexes exhibit 

strong absorption bands in the visible-uv region, ascribed 

to intervalence transfer transitions. The optical energies 

are linearly correlated with the redox potentials of the 

cyanometallates, as well as, with the corresponding 

intervalence transfer spectra of the Prussian blue series, 

Fe[Fe(CN)5ii] .nH20. The infrared spectra were assigned, 

showing a linear correlation of the CN stretching 

frequencies with the * 3C NMR chemical shifts of the cyanide 

ligands in the complexes. 

The second system which has been investigated consists 

of a series of substituted species with vanadium(II) and 

(III) ions with 2,2' bipyridine ligands, formulated as 
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tV(bipy)3-n(H20)6-2n]2+ and [Cl(bipy)nVOV(bipy)nCl]<* 

(n= 1-3) respectively. The electronic spectra of these 

complexes were assigned in parallel with magnetic and 

vibrational studies. Resonance Raman spectra of the 

vanadium(II) complexes exhibited strong enhancement of the 

bipyridine vibrational modes. In contrast, the vibrational 

modes of the V(III)-0-V(III) chromophore were preferentialy 

enhanced in the diroeric species. 

Cyclic voltamroetry and spectroelectrocheroical 

measurements indicated that the oxidation of the 

[V(bipy)n(H20)e-2n]2+ (n= 1,2) species leads to the 

corresponding dimeric products containing the V(III)-0-

V(III) bridge, whereas the oxidation of the [V(bipy)a]2* ion 

yields [(bipy)2V=0]2*. In the time scale of cyclic 

voltammetry, [V(bipy)n(H20)B-n]3+ (n=l,2) was detected as 

the intermediate species generated from a rapid electron 

transfer step followed by the dimerization of the products 

with k = 0.07 and 0.12 s** for n= 1 and 2, respectively. The 

mechanism of oxidation of the [V(bipy)3]2* complex also 

involves an electron transfer step, forming [V(bipy)3]*+ 

which rapidly looses a bipyridine ligand, and undergoes 

further electron transfer to yield [(bipy)2V=0]2+ products. 

Dioxygen reacts with [V(bipy)n(H20)«-n]2+ (n=l,2) 

species yielding the corresponding V(III)-O-V(III) dimers. 

Stopped flow kinetics for the formation of the vanadiumiIII) 

dimers, were consistent with a 3*ccnd order rate law, with 

k = 7 x 103 K-i S-J for n = 2, and > 10* M-i s-i for n= 1. 
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The [V(bipy)3]2* complex reacts according to a second order 

rate constant of 2.2 x IO2 M-* s-1, producing 

t(bipy)2V=0]2+. A mechanism was proposed, consisting of the 

attack of dioxygen to the occupied pi-orbitais of 

vanadium(II), followed by a rapid electron transfer reaction 

of the highly reactive V(II)-02 intermediates with another 

V(II)-bipyridyl species. In the case of the [V(bipy)3]2* 

complex one bipyridine ligand is released from the 

intermediate species, and the intramolecular electron 

transfer leading to V(IV) species becomes more effective 

with respect to the bimolecular electron transfer reaction 

with another tris(bipyridinel)vanadium(II) complex. 


