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1. INTRCDUCaO E OBJETIVOS

1.1. INTRODUCED

Embora a química dos lantanideos tenha se iniciado em

1751 com a descoberta do mineral Cerita peu mx.ieralogista suíço

A.F. Cronsted e por volta de 19O7 todos os elementos da série

lantanldica já fossem conhecidos, a dificuldade na separação e

purificação destes fez com que seus complexos fossem .estudados

somente a partir de 1940 . Nesta época o interesse pela química

dos complexos lantanldicos visava principalmente a determinação da
r '̂  i

constante de equilíbrio e do coeficiente de distribuição , visto

sua exclusiva aplicação em procedimentos de extração por solvente e

troca iônica, para separação dos elementos.

Em meados dos anos 50 e inicio da década de 60, o

interesse pela síntese de compostos lumir.escentes e lasers gerou uma

pesquisa voltada à complexos sólidos, isolados de soluçSes, sendo

suas propriedades físicas e químicas intensamente estudadas .

A partir do final dos anos 60, houve um interesse

crescente pela síntese de complexos em meios não aquosos, visto suas

CAIinstabi1 idades na presença de água , o que levou ao

desenvolvimento de inúmeras rotas de síntese, empreçando-se

solventes orgânicos.

0 grande obstáculo para o desenvolvimento da química

<5es lantanideos hoje ja foi completamente superado. Atualmente



dispSe-se dos elementos, isoladamente, em grandes quantidades e CEM

alto grau de pureza. C sabido que eles pode* -formar complexos, sob

condiçSes adequadas, coa uma grande variedade de ligantes ,

sendo seus estudos e caracterização realizados prontamente e con

eficiência através de métodos químicos e instrumentais.

1.2. OBJETIVOS

Dando continuidade aos estudos dos compostos de

lantanldeos que vêm sendo desenvolvidos no Instituto de Química da

Universidade de 53o Paulo desde 1960, o presente trabalho tem por

objetivo descrever a síntese e caracterização de complexos obtidos a

partir da reação entre os isotiocianatos hidratados de lantanldeos e

ítrio e a 2,6-Lutidina-N-õxido.

A caracterização dos compostos envolveu estudos tanto

no estado sólido coma em soluçSo, visando-se a partir:

a) das análises elementares, DbtençSo das percentagens

de Ln, C, H e N para o estabelecimento da -fórmula

mínima dos compostos;

b) das rriedidas de condutância eletrolltica em soluçSo

obter informaç3es quanto a coordenação ou nâ"o do

Ãnion;

c) dos espectros de absorção na regiSo do

infravermelho, dos compostos de adição e do ligante

livre, a obtenção de informaçSes quanto â

coordenação do ligante e modo de coordenação do

an i on;

d) dos espectros de absorção na região do visível do

composto e sal de neodlmio no estado sólido e em



;oio;ãc-. s ob te'icac- de iricr-.a'jlr; Svãrtc ao

ci'iter da ligàçSo (r.etal — I iga«~ te. cálculo cie

fãriiT^tros espectroscópicos e estabelecimento do

tipo de simetria (cúbica ou nSo cúbica)« do

coíTip«osto de Wd" ;

) dos espectros de eiiiî sSo dos compostos de eu

lãntinic e lut^cio oopados co» európio, sugerir

prováveis ^icossiíiietriês dos ions centrais;

f > dos dif ratogramas cíe Raios—X (método do pó) £

constatação da existência ou nSo de séries

isomorfas entre os cooipostos;

g) da combinação das várias técnicas empregadas para

caracterização, a sugestão do número de coordensçSo

dos compostos, & existência ot» nSo de molecules de

Água na esfera de coordenação ? a provável

geometria do composto»
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS E REVISSO BIBLIOGRÁFICA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS LANTANIOEOS

A série lantanidica, representada por Ln, e

constituída pelos elementos Ce (Z-58) a Lu (2=71) . £ caracterizada

pelo preenchimento gradativo do nivel 4f e embora os elementos La

(Z=57) e Y (Z=39) nSo apresentem elétrons neste nivel, são estudados

juntamente e incluídos na representaçZo Ln por apresentarem

propriedades químicas semelhantes e serem encontrados juntos na

natureza

Inicialmente fora* denominados terras-raras por serem

obtidos sob a forma de Èxidos e serem separados com dificuldade.

Hoje sabe-se que o elemento túlio é mais abundante que o iodo e que

o elemento cério tem abundância cinco vezes maior que a do

chumbo . Na Tabela 2.1 apresentam-se dados rei ativos*a abundância

oestes elementos na crosta terrestre.

As configuraçSes eletrônicas do Y e La sSo [ArJ4d*5s2

e rxe]5d*òs2, respectivamente . As configuraçSes dos demais s3o d*

difícil determinação devido a complexidade õm seus espectros

atômicos, sendo de maneira geral [XeJ4fn5d°6s* com exceção oo:

a) Ce - onde • repentina ron+-aç2o e reduçZo na

energia dos orbitais 4f, imediatamente apôs o

lant&nio, n5o $ suficiente p*ra evitar a ocupação



_• ± _ r^ -• -

b. 3a - c--C'S orevals-ie ê estísilidade da camada 4f

c) Lu - que apresenta a camada 4f completa[33

TABELA 2.1 - Abundância dos Lantaní de-os e alguns outros ele^entc-s na

cresta terrestre em ppff .

Elemento 2 ti eTiento

V

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu •

Sd

Tb

Dy

Ho

Er

39

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

31

35

66

9,1

40

4,5xlü-2°

7,0

2,1

6,1

1,2

4,5

1,4

3,5

Tin

VD

Lu

B

Ma

Ru

Rh

Fb

Ag

I

Pt

Au

69

70

71

5

42

44

45

46

47

53

78

79

80

PD.T.

0,5

3,1

C.8

9

12

1x10"*

1x10"*

13

8«10"2

0.46

».,o-
4>:10~3 !

8-:10~2

J

Com o preenchimento ÓQ~ orbitais 4-f , O C O T Ç

reduçSo gradativa dos raios atômicos e iônicos ao longo da série. o

oue denomina-se contraç-So lar. taní di ca. Er.tre os ions La * e Lu3* a

reduçSo no raio é tia orósm õe 11'/.' "« o suficiente para que o raio

tío ion V da segunda série de transição, se situe entre os do Ho

e do Er ,conf&rindo—lhes propriedades como bssicidade. numero de

coordenação dos seus coiTioostos e etc. muito semelhantes '.

A contração 1 antani d.i ca resulta da bl indaseir. i,T.perf»i

. 4f por outre eiétror- 4f "-J . Mayer iT.os-trou que até- de •-•.ft

& n £• r Q 1 â Ç cai do



1 _ À V t j ; tf .-. *!!-,=.'lr'=!- -s :'*'1Ç - ântani íicâ, o qL;e pod? ser obssr-.ado

tr=-p«f-i-"=!»'Lâí.-i.=rits pelos aaoos ae er.&rgia de ligação de uni slétron 4f

determinados psra alguns lantamdeos e comparado ao valor calculado

para o átomo ds hidrogênio. No caso do lanUnio o valor é próximo ao

do calculado para o hidrogênio, e para os elementos seguintes o

sslor sofre um grands aumente. Tabela 2.2. Deste modo os elétrons 4f

en cor.tr am -se isolados do Sir-Siente Químico ficanoo «reis ir. ternos ao

arcanjo v.s -p . CDCD POUS-SE observar pele Fiaura 2.1.

=••-' = •f-.èniCcL'; ursj auiBiirs prsdorir-an temente iôni ca"", .

--Í--55 aos ions dos metais alcalinos e alcalinos terrosos.

conferindo

O JL 1.0 A.O

o.c

FIGURA 2.1 - FunçSes radiais para o ion Nd91"

Esta similaridade no caráter ds liçaçSo e no raio

Í6níco aos alcalinos terrosos, tem possibilitado estudos onds

emprega/i-se ions 1 antaní deos, cujas propriedades como espectro de

abborçSo e e*i=s.So, paramagnetismo e e t c . permitem sue aplicaçSo

come sontiã no Srtudo de sJ tioi Cs- liç-âção e 5 elijcidscSo da função

dos i of = «I'f!)fic5 terroso; e-n: íütc-.-.as bic-3 ÍQÍ CO= .



TABELA 2.2 - Energias de ligação para uai elétron 4fC5]

Elemento

H

La

Nd

Rd

Z

1

57

60

86

Energia de ligação em eV

0.85

0,95

5

250

Dos estados de oxidaçSo o tripositivo é o mais comum

para todos os lantc.nl deos, o que se deve a uma combinação favorável

das energias de ionizaçSo e reticulares, ou de solvataçSo no caso de

soluçSes e da configuração eletrônica. Embora os lantanideos possam

se apresentar no estado bivai ente aprisionados em matrizes sólidas

de haletos de alcalinos terrosos , a química de coordenação para

este estado de oxidaçSo limita-se ao estudo dos cations SID(II),

Eu(II) e Tb(II) , entre eles o Eu (II) é o lon mais estável

ocorrendo em solução aquosa, principalmente na ausência de luz •

Estados de oxidaçSo mais altos não s3o comuns para os

lantanideos, exceto para o cério que forma uma espécie tetravalente

a qual é um agente oxidante a. ..ito forte em solução aquosa. Os demais

lantanideos tetrapositivos, <Pr(Iv"), Nd(IV), Tb(IV) e Dy(IV))

encontram-se apenas no estado sólido sofrendo reduçSo quando sSo

C9Üsolubilirados .

Os ions Untanideos trivalentes pertencem a classe a

na classificação de Ahrland, Chatt e Davies ou podem ser

classificados como ácidos duros seguindo o conceito d©

Pearson .Os ions desta classe Iigam-s» ÀS bases duras,

preferenciâlnents àquelas que possuem oxigênio ou nitrogênio como

Átomos do< lores, e fracamente is bases moles contendo enxofre ou

fósforo como átomos doadores. Isto se constata pelo fato da maioria

dos complexos lantanidicos conter ligantes que possuem pelo menos um

átomo de oxigênio. A preparaçSo de coirplexos contendo ligantee nSo

oxigenados envolve o emprego de sol«entes oue possuam baixo n



de doação'123.

O número de coordenação dos complexos lantanídicos

varia de 6 a 12 e pode ser estabelecido pela combinação de dados

obtidos por: medidas de condutância, determinação de peso—fórmula,

espectroscopia de absorção nas regiSes do IV , visível, e UV.

A ausência de caráter direcional das ligações faz com

que o arranjo dos ligantes dependa de fatores estéricos, de suas

f 81propriedades ligantes e do raio do ion lantanideo . Os poliedros

de coordenação mais comumente observados são octaedro, prisma

trigonal, antiprisma quadrado e dodecaedro.

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O 1ON TIOCIANATD

O ion tiocianato forma complexos com uma grande

variedade de ions metálicos. Apresenta a lârmula NCS e é

potencialmente ambidentado, podendo formar ligação coordenada com

ácidos de Lewis através do átomo de nitrogênio, do átomo de enxofre

[3]ou ainda de ambos

A preferência na coordenação normalmente obedece o

seguinte comportamento: ions metálicos ácidos duros se

coordenam pelo nitrogênio, enquanto que lons metálicos ácidos moles

se coordenam pelo enxofre. Esta preferência, entretanto, pode ser

modificada dependendo da presença de outros ligantes ou s>e o

complexo apresenta-se no estado sólido ou em solução, Tabela

Quando a ligação efetua-se através do átomo de

nitrogênio usa-se o termo isotiocianato para o composto,

representando-o como M-NCS. No entanto se for pelo átomo de

enxofre o termo usado é tiocianato m o composto representado por

«-SCN, mas se o modo de coordenação não é conhecido representa-se o

composto por M-CNS, chamando-o tiocianato
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TABELA 2.3 - Influência do solvente e demais ligar»tes no modo de

coordenaçSo do ion tiocianato ° .

Metal

Classe a

Classe b

Ligante
Doador
o

- NCS

- SCN

Ligante
Receptor

it

- SCN

- NCS

Solvente
Alta Constante
Dielétrica

- NCS

- SCN

Solvente
Baixa Constante

Dielétrica

- SCN

- NCS

A determinação dos modos de coordenação do ion

tiocianatc pode ser feita empregando-se várias técnicas como:

espectroscopia nas regi3es do infravermelho, visível e ultravioleta,

ressonância magnética nuclear do N, espectrometria de massa,

métodos químicos e ainda estudos cristalogrâfícos por difraçSo de

raio-X.

A cristalografia de raio-X representa uma técnica muito

confiável e revela os vários modos de coordenaçSo que o ion

tiocianatc pode apresentar, como se observa na Tabela 2.4.

Os isotiocianatos de lantanideos têm sido preparados

desde o século XIX . Como o lon Ln " comporta-se como ácido

duro a ligaçSo se efetua através do átomo de nitrogênio.



'
'b>.

TASELA 2.4 - Modos de coordenação pelo tiocianato é*

confirmado por cristalog- afia de Raio»-X .

COíTf-OStO

[Co(MH3)3SCN3Cl2

L PÍ-12P < CH2} aMKe 3Pd (CN5} 2

t Ph2P ( CH2) 3F-PH2 ] Pd (CNS) 2

K2Pd(SCN)«

Tipt o?
Coorder^çSo Comentários Ref.

Co - ND

Co - SCNN J Li gaçSo

Co(NCS)Hg

Pt2Cl2(PPrs)2(SCN)2

Co (NCS) <sHg2. C<ÍH<J

Pd - NCS *j

SCN

Pd - NCS

SCN

Pd - SCN

Pd

Co - NCS -Hg

/ S C N \
Pt Pt

N NCS 7

Co - NCS

20

20

Ambos os tipos
Ó9 coordenação
monodentada

monocristal

Coordenação
fraca ao
segundo Pd

Bidentado a
diferentes
metais

Bidentado
mesmo
metal

Tridentado

21

22,23

24

25

26

ri9i

Recentemente, França da Cunha apresentou um

levantamento bibliográfico relacionando at* 1987 os compostos de

isotiocianatos de lantanideos. Neste trabalho estamos dando

seqüência àquele levantamento complementar.do-o ate o presente,

r»latando-o na Tabela 2.5, contendo em alguns casos os resultados

mais relevantes.



TABELA C-- - l evar=tõíT.2r.to bibliogràf ico dos compostos de isotiocia

r-âtos de lantanídeos a partir de 1987.

C o m p o s t o

Ln(NCS)sL* nQ

L = hidrazida do ácido
picollnico

Q = EtOH. HaO
Ln = La-Lu

Lr.(H20)2L(NCS)9
L = I

YU

Ln = La - Gd

Ln(NCS) sL

Ln = La, Nd, Vb

L = 1.7.10.36 tetraoxa-4.
13-diazociclooctadieno

Ln(NCS)sL3

Ln = lantanldeos

L = MeNHNHMe

Eu(NCS)9 4 HMPA

Eu(NCS)9 3 HMPA

I

I Ln(NCS)9DKC nKzO

' Ln = La. Ce. Pr. Nd

Ln2(apdapy)<NCS)4ÍH20)4

Ln = La, Pr, Nd, Sm ou Eu

i

R e l a t o

Sintese. CaracterizaçZo:
espectro IV. medidas de
condut&ncia molar.
L é bidentado formando um
anel de cinco membros.
NCS coordenado pelo
nitrogênio.

Sintese. CaracterizaçSo:
análise elementar, espectro
IV, condutãncia molar, DTA
e testes de solubilidade.

Sintese. Caracterização:
análise elementar,
condutAncia molar, DTA,
espectros nas regiSes do
IV, UV e visivel.

Sintese. Caracterização:
análise elementar. DTA.
medidas magnéticas.
espectro IV.

Estudo da.luminescencia dos
compostos. Determinação da
meia vida do estado excitado
Do e das intensidatíes
relativas n2i das
transiçSes radiantessDo — 7FÍ, V,

Sintese. CaracterizaçSo:
espectros IV e UV,
condutancia molar,
DTA.

Sintese. CaracterizaçZo:
espectro IV, medidas de
propriedades magnéticas,
RriN de Carbono 13. NCS
coordenado pelo nitrogênio

Fcef.

27

28

29

30

31

32
i

33
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2-5 - ContinuaçSo

c <a m p o s t o

CLn(Eenzqua)s(NC5)sD

Ln = La,
Tb,

Eu i NCS}s

L » AHz,
1 — hh •
L.
 — no*

Eu(!MCS)9.
L = SD;
L = AD;

CefNCSis

Dy,

.La.i

hep

n =

n
Li. :
n =
n =

|_S

L = BzNHNHs:,
hep. haoi

Nd, Sir,. Gd,

Ho ou Yb

-H70 I

, hcl; n = o

•?

i. n W2O 11

3
0

AHz, HHz,
*

Ln(NCS)s(Ecap)3

Ln = La,
Tb,

Ln(NCS)a

Ln = La,
Gd,

Dy,

3L

Ce,
Tb,

L = dioxide
trol ina

Nd, Sm, Gd,
Ho ou Yb

Pr, Nd, Sm,
Dy, Ho ou Yb

de N.N' fenan-

R e l a t o

Síntese. Caracterização:
análise elementar,
condutáncia eletrolitica.
nvoff>ento ffiagné-tico, espectro
IV. NSo-eletrólitos; NCS"
coordenado pelo nitrogênio
N.C.= B.

Síntese. Caracterização:
pouco solúveis e«r. água í
temperatura ambiente.
I. Espectro IV indica
coordenação da hidrazid»
como quelante e NCS" pelo N
II. Poliinériro, ponte
através da dihidrazida.

Síntese e caracterização:
pouco solúveis ea água;
NCS~ coordenado pelo
nitrogênio. L bidentado
N.C.= 9.

Síntese. Caracterização:
análise elementar,
condutÂnciã molar, peso
molecular, espectros IV e
eletrônico. Ecap bidentado;
não-eletrólitos? NCS*
coordenado pelo nitrogênio.

Síntese. Caracterização:
espectro IV, DTA.
N.C.= 9: L bidentado: NCS"
coordenado pelo nitrogênio.

Ref.

34

35

36

37

38

í [Nd(NCS)3(W.PA)93[NdíNCS)9
(HMF'A)*3 J

•

Raios-X sm monocristal. Dois
lons Ntí9* .ndeperidentes. 0
primeiro coordenado a Z
átomos de N e Z átomos d<.» 0
formando um octêiedrc-
distorcido. D segundo
coordenado a 3 átomos de N
• 4 átomos de 0, com
geometria antiprisma
triagonal monoencapurado
levemente distorcido (Csv).
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C o m p o s t o

Ln (Pen zqn) r> (WCS) 9

n = 4 Ln = La, Fr

Ln = Nd, Sm, Gd, T b ,
Dy. Ho OU Yb

R e l a t o

Síntese. Caracterização:
análise elementar, momento
magnético, condutáncia
eletrolltica, peso
molecular, espectro IV.
Discussão cias propriedades
térmicas dos compostos.

Ref.

40

rLn(ECAP0)*(NCS)s3

Ln » La, Pr, Nd. Sm, Gd,
Tb, Dy, Ho ou Yb

Síntese. Caracterização:
análise elementar, condu-
tancia molar, peso molecu-
lar, momento magnético, da- j
dos de IV e TG. N.C.= 8. I

Ln(NCS>s.3 BipyNO

Ln - La, Ce, Prr Nd, Sm,
Gd, Tb, Dy, Ho ou Yb

Síntese. Caracterização:
não—eletrólitos; Bipy biden
tado, N-Cprovàv«l-9; DTA in
dica natureza nSo higroscópi
ca. Decomposição entre 290-
330°C. FormaçXo de LnzOs a
82O°C.

42

Y(AHz)9(NCS)9
La(AHz)9(NCS)9
Y(HHz)3(NCS)9
La(SHz)9(NCS)s.2H20
YCAD)(NCS)a.2H20
La(AD)i,s(NCS)9.3H20

Síntese. Caracterização:
cristalinos, estáveis ao ar
a temperatura ambiente, so-
lúveis em água, pouco solú-
veis em etano1, insolúveis
em solventes orgânicos. Co-
ordenaçSo do NCS pelo N.

43

[Ln<NCS)9<3-picNO)>eJ

x = 4 Ln = La , Ce

x = 3 , 5 Ln = Nd. Tm

x = Z Ln = Yb, Lu

Síntese. Caracterização:
dados de condut&ncia e IV
indicam coordenação pele
oxigênio (3-picNO) e pelo
nitrogênio (NCS~). Raios-X
(método do pó) indica 3
séries isomorfas
correspondendo As 3 este-
quiometrias. Simetria Cav

, ál,32
^=0,987 F=25,0xl0'*c»2mol"1

(ac6?tonitrila)
F=25, 4xl0"Oc(i1

2moi "*
(nitrometãno)

(H2O)]
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,
Gd. Tb, Dy ou £r I

IIfí = Dy, Er ou Yb

Síntese. Caracterização:
raios-X em monocristal,
I. Isomor-foE, monocllnico,
grupo espacial P21 r=2;
átomo central octacoordenado
geometria de antiprisma
quadrado. II. Isomorfos,
grupo espacial Pank z=4,
átomo central heptacoordena
do, geometria de pirâmide
pentagonal deformada.

4 5

C(C2Hs)N«][n(NCS>7].C«H«

í M • La ou Pr

Raios-X em monocristal,
T6 e DTA . Ln hepta coor-
denado, çeorrietria de p r i s -

ma tr igonal morioencapu2*do. j

4 6



CONSIDERAÇÕES SOBFrE OS AMINÔXIDOS fROMÃTICCS

Os aminóxidos aromiticos podem ser preparados pela

oxidaçSo de amir.as aromAticas usando—se un perácido orgânico cento

o>:idante. A piridina N-ôxido foi preparada pela primeira vez por

através da oxidaçSo da piridina com ácido

perbensóico.

A oxidação provoca uma alteração significativa no

comportamento químico do anel aromatico devido a uma inversão da

densidade eletrônica, comparado àquela do anel da amina

. . [48-513
correspondente

D grupo N*-0 é fortemente polarizável em ambas as

direçSes, podendo atuar como grupo receptor ou doador de elétrons,

facilitando tanto a substituição eletrofllica como a

nucleofl 1ica ' , enquanto que nas aminas aromaticas substituições

eletrofí1icas sSo muito difíceis de serem realizadas.

Antes da formação da ligação N-0 o par de elétrons do

nitrogênio encontra-se em um orbital sp . Desta forma, nc aminóxido

aromatico a ligaçSo N-0 apresenta—se no mesmo plano do anel

aromático, permitindo aos elétrons 2pn do oxigênio uma interação

direta com o sistema de elétrons n do anel **' . A

piridina—N—oxido apresenta contribuiç&es aproximadamente iguais das

estruturas canònicas I a III.

II III

Substituintes receptores de elétrons nas posiçSes 2 e

A aumentam a contribuição tia estrutura II e reduzem a capacidade

doadora efetiva do ligante. Isto se constata pela freqüência de
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esti-~-isente oo grupo N-0 (vNO). Na piridinõ-N-oxido e»ta ê

observada em 1150 cm enquanto na 4-nitro-piridxna-N-ôxido aparece

em 1279 cm devido ao aumento no caráter de dupla ligaçSo do grupo

NO. Contudo, quando um grupo doador de elétrons, como o grupo

uiçtoxi, ocupa a posiçlo 4 a freqüência de estiramento vNO é

observada em 1212 cm"1 w"" .

Outra evidência do efeito causado por grupos

substituintes nc anel s2o as diferenças entre os momentos dipolar&s

tisi'-i êisinas e dos- correspondentes aminóxidos, as quais diminuem COIT. O

aumento do cará ter receptor de elétrons do substituinte e crescem

com o aumento do caráter doador*w , Tabela 2.6.

TABELA 2.6 — Momento de dipolo de algumas aminas e os aminóxidos

corresponden tes.

_—__—.

Amina

piridina

4-nitro-piridina

4-metoxi-piridin«

momento
de dipo
Io (D)

2,22

1,65

2,96

Aminóxido

piridina-N-óxido

4-nitro—piridina-N-óxido

4—metoKi-piridina—N—oxido

momento i
de

dipolo

4,24

0,69

5.O8

A 2,6-lutidina*-N—oxido, empregada como ligante neste

trabalho, é um lipuido á temperatura ambiente des

fórmula geral .C?Hs>NO

peso molecular. . 123,1542

ponto de ebuliçSo 115-H9OC a 18 mm Hg

estrutura molecular

' O • - CH.

N* Tabela 2.7, apresenta-se uma revisío bibliográfica

dos compostos contendo a 2.6-LNO como ligante. encontrados r.a

literatura a partir de 1962.



TAOFLft 2.7 - Revisão bibliográfica do ligante ?,6 LNO .

C o m p o s t o R e s u m o Ref .

19 6 2

i UO2{N0a)z<2,6-LN0)z

! UOzíS0«)(2,6-LNO)i

UO2(Cl)*(2,6-LNO)z

Síntese. Caracterização:
espectros de absorção e
análise térmica.

57

—i
CuCl2C2,6-LNO) Síntese. Caracterização:

propriedades magnéticas à
temperatura ambiente,
espectros nas regimes do
UV, visível e IV.

58

19 6 5
I VOCl2(2,6-LNO)2 1/2 H2O Síntese. Caracterização:

analise elementar, espectros
nas regiSes do visível, UV
e IV.
Fez-se comparaçSes c m com-
plexos dos demais aminóxidos
aromaticos, comparando-se
suas capacidades doadoras.

59

Ni(AO)2(2,6-LNO)

Co(AA)2(2,6-LN0)

Síntese. Caracterização:
analise elementar, espectros
nas regiSes do visível e IV
próximo, espectro de RUN,
estudo da distribuição da
densidade de spin eletrôni-
co. Estrutura do composto.

60

Co(2,6-LN0)zX2

X = Cl", Br", SCN" ou NOÍ

Síntese. Caracterização:
analise elementar, suscepti.
bilidade magnética, espec-
tros nas regiSes do visível,
IV e IV proximo.

61

19 6 6
CuX2(2,6-LN0)

X = Cl", Br"

Síntese . Caracterização:
analise elementar, suscepti.
bílidade magnética, espec-
tros nas regiSes do visível,
e IV, correlação entre pKa
e dados de susceptibilidade
magnética.

CuXz(2,6~LN0)

CuXz(Z,6(LN0)2

X = Cl ou Br

Síntese. Caracterização:
analise elementar, suscepti.
bil idade magnética, espec-
tros de reflectancia difusa.
I. dimérico, II. monomérico.

63

Zn{N0s)z(2,6-LNO)2 Síntese em meio aquoso.
Medidas de susceptibilidade
magnética sugerem que o
composto é diamagnético.
Ponto de -fusão 135°C.
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19 6 6

TiF*(2,6-LN0)í Estudo de RMN de flúor 19. 65

19 6 7

VOBr(2.6-LNO)«.H»0

V0(NCS)i(2,6-LN0)i

VOCU(2,6-LN0)2

CuX2(2.ó-LN0)

CuX2(2.6-LN0)z

X = Cl" ou Br"

CuCl*(2,6-LN0)

CuCl2(2,6-LN0)2

ZnClz(2.6-LNQ)2

Co(2,6-LN0)2(N0*>2

Cd2l«(2,6-LN0)2

CdaCl<*(2.6-LNO)2

VO (2,6-LNO) <Br 2. HaO
VO(2,6-LNO)2(NCS)2

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
de absorção nas regiSes do
UV, visível e IV.

Espectro IV distante e
cedidas de susceptibilitíõde
niagrtética.

Determinação de mo«tento
magnético e análise térmica.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
eletrônico, susceptibilidade
magnética, espectro IV.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, condut&n-
cia eletrolltica, espectro
RrJN, pontos de fusão.

Estudo dos modos vibracio-
nais ativos no IV.

67

68

69

j
7O

71

19 6 8

ZnCl2(2.6-LN0) Determinação da estrutura
cristalina e molecular por
difração de raios-X em mona
cristal. Grupo espacial mo-
noclinico C2c,

72

Cu(2,6-LN0)«(ClD*)a

CV0(2,6-LN0)«(C10«)23

MX2(2.fc-LN0)2
tfzX4<2,6-LN0)*
«3X<»(2.6-LNO)2
M*)r«(2,6-LNO)í
M = Zn.Cd ou Hg (II)
X * Cl~, Br". I"

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectros
nas regiSes do visível e IV,
susceptibilidade magnética.
lon perclorato não
coordenado.

Síntese, Caracterização:
espectro IV.

Preparados a partir tie MX2
e 2.6-LNO. Caracterizados
através de espectros IV.

73

74

75
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19 6 9

5c(NCS)s(2,6-LNO)s

[Cu(2,6-LN0)zCl2]

Síntese. Caracterização:
condutAnciã atolar ea aceto-
nti espectro IV indicando
coordenação do NCS~ pelo
nitrogênio. Composto
hexacoordenado.

76

Determinação da estrutura
por difraçZo de raios-X em
monocristal grupo espacial

ortorrômbi co.

77

I

VCl«(2,6-LN0)z Sintese. Caracterização:
analise elementar, espectros
de absorçZo nas regiSes do
visível • IV; momento
Magnético.

78

t Zn(2,6-LNO)iX

X = Cl", Br" ou I"

Síntese. Caracterização:
espectro IV, coodutância
eletrolitica. Estrutura
tetraédrica.

7 9

rm(2T6-LNO)Cl2 Estudo da decomposição
térmica . ^

80

X = Br" ou I"
ZnC2,6-LNO)zXz
X = Cl" , Br" ou I"
Nx(2y6-LNO)2Xz
X = Cl" , Br ou I '

TiC2,6-LNO) Estudo de RMN de flúor 19
e do mecanismo da reação
de troca de ligante.

81

Cu2(2,6-LNO)2X«

X = Cl" ou Br"

Espectros de absorçSo
regiSo do IV distante,
75-5OO c«"*.

82

[rt(2,6-LNO)«3(CJO«)2
n = Fe, Co, Ni, Cu ou Zn
[nn(2,6-LN0)*(0C103)D(C10«)
[Cr(2,í>-LN0)«3(C10*)9

Síntese. CaracterizaçSot
analise elementar,
condut&ncia eletrolitica,
espectros eletrônicos e IV.

83

[PC1«(2,6-LNO)2]
n = Sn(IV) ou Ti(IV)

[Cu(2,6-LNO)Br2)a
[(2,í,-LNO)CuCla(D«SO)32
[Cu(2,6-LNO)Cl23
[Cu(2,6-LN0)Br2]

Fe(2,6-LNO)2C1»

Cu(B?0)2L(2,6-LNO)2

Espectro de absorção na
regiSo do IV.

Determinação estrutural,
propriedades físicas e
classificaçSo em grupos
correlacionando-se os
momentos magnéticos.

Síntese. Caracterização:
analise elementar e IV,
ponto de fus3o J69°C com
decomposição. Sofre decom-
posição em contato com água.

Síntese. Caracterização:
susceptibi1 idade magnética,
espectro de absorção.

84

85
i

1

86

87
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19 7 0

Hg(2,6-LN0)Clz

Hg(2,£-LNO)Brz

[P1C)4(2,6-LN0)2] I
M = Hf, Te ou Th

[ZnCl«(2,6-LNO)33 II

[PtCl9(2,6-LN0)1* III

[Cdí2,6-LNO)(NCS)z]

Cd9(2,6-LN0)zCl<»
Cd(2,6-LN0)Brz
Cd(2,6-LN0)l2

[SnF«(2,6-LN0)a]

Hg(2,ó-LN0)Cl2

Hg(2,6-LN0)Br2

InCl9(2,6-LN0)2 I
InBra(2,fc-LN0) II
lnls(2,6-LN0) III

tCo(2,6-LN0)s]2*

Síntese. Caracterização:
análise elementar, tondutàn-
cia molar, espectro IV.
No estado sólido s3o dímé-
ricos, tetratárdricos com pon.
tes pelo halogénio.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV. I. ortaédrico; 11. hep.
tacoordenado com baixa si-
metria; III. catiônico octa
édrico.

Síntese. Caracterização:
P.F.=197°C; grupo tiociana-
to coordenado pelo enxofre
em ponte.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, condután.
cia eletralitica, espectro
IV até 2O0 cm"1.

Estudo através de RMN de
flúor 19.

Síntese. Caracterização:
modo vibracional Metal-Cl
leva concluir que os clore-
tos estão em ponte tendo o
composto estrutura dimérica.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV e Raman. I. Dah; II e
III. Cs. Estáveis ate 50°C.

Estudo' cinético da reação
de troca de ligantes:
COLÍ* + L* t CCoL4l_*3 + L

88

89
j

90

91

92

93

94

95

1

[Cr(2,6-LN0)<»3<C104)> I
[rin(2,6-LN0)4<0Cl09) ](C1CU)

II
[M(2,6-LN0)4]C104 III
M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn
Ni(2,6(LN0)4(C]04)z IV

CuCl2(2,6-LN0)

[Co(2,6-LN0)2(N02)2

9 7 1

Estudo dos espectros IV na
região de 1250 a 250 cm"1.
Com exceção de II os comple.
xos não apresentam CIO* co-
ordenado. I. octaedrico;
III. quadrado planar.

Estudo de ressonância nu-
clear quadrupolar. Composto
dimérico, estrutura de qua-
drado planar, distorcida.

Sintetizado a partir de
Co(2,6-LN0)Cl2 e AgNOz em
solução de acetona, sofre
decomposição entre 215 e
e 219 C.

96

97

98
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19 7 2

tCu{2,6-LN01Cl23

[ M ( 2 , 6 - L N 0 ) < J ( N 0 3 ) S I
IH = Cr e Fe)
[M(2,6-LNO)2(ONOi)

(OzNO)] II
(M = Co, fin, Ni e Zn)
rCu(2,6-LN0)2(0ND2)2] III
[Cd(2,6-LNO)*(ONO2)23 IV
C(2,6-LNO)(SCN)2rig(2,6-
LNO)2rig(NCS)2(2,6-LNO)3 V

Í (NCS ) zHg (2 , 6-LNO ) 2Hg (5CN2 ]
C(NCS)2Hg(2,6-LND)2Hg

<SCN)2] VI
(2,6-LN0)2(SCN)M(NCS)2f1

(NCS)(2,6-LN0)2
(II = Co ou Ni) VII
[Cu(2,6-LN0)2(NCS)2Dx VIII
Fe(2,6-LN0)«»(N03)9 IX
CCu(2,6-LN0)z(NCS)2]x X

Estudo de absorção óptica e
ESR em solução de etilenodi.
ainina. Determinação da na tu
reza da ligação metal-ligan_
te e susceptibi1 idade mag-
nética.

Síntese. Caracterização:
I. complexo catiónico, geo-
metria octaédrica distorcida
II. complexo pentacoordenado
NOs bi e monodentado. I7I.
geometria de quadrado planar
NOã monodentado. IV. hexaco
ordenado, NOs monodentado.
V. dimérico-pentacoordenado,
NCS ligado pelo nitrogê-
nio, ponte pela 2,6-LNO. VI
dimérico tetraédrico ponte
pelo 2,6-LNO, NCS~ coordena
dope!o enxofre. VII. penta-
coordenado, dimérico, NCS~
em ponte e terminal. VIII.
hexacoordenado, polimérico,
NCS" em ponte. IX. equilí-
brio spin alto/spin baixo.
X. polimérico com momento
magnético anormal.

99

100

[Cu(2,6-LN0)«](C10«)2 Estudo por espectroscopia
ESR em soluçSo de metanol,
solução congelada, pó e mo—
nocristal. Ligação Cu-2,6—
-LNO moderadamente iônica.

101

Hg(CN)2(2,6-LNO)

Hg(SCN)2(2,6-LNO)

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV e ponto de fusão.

102

[Sc(2,6-LN0)«(N03)25[N0s]

Cu(2,6-LNO)X2

X = Cl" ou Br"

[Co(2,6-LN0)2X2]
X = Cl", Br", ]" ou NCS"
rCo(2,6-LN0)<(C104)2]

I ' '

Síntese. Caracterização:
análise elementar, análise
térmica, espectroscopia IV,

103

condutãncia eletroll ti ca e
difração de raios-X. i

Síntese e estudo das pro-
priedades magnéticas. Rela-
ção entre estrutura e pro-
priedades magnéticas. Ligan_
tes em ponte pelo oxigênio
da 2,6-LNO.

Síntese. Caracterização:
espectro eletrônico, cálcu-
lo de B' e Dq, espectro IV,
medida de susceptibilidade
magnética.

104

105
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19 7 2

UOzL2(2,6-LNO)
L - acetilacitonato, ben—

zoilacetonato, benzoil.
trifluoròacetato, di-
benzoilmetano, 2-tenoil_
iri f1uoroacetonato.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, momento
magnético, espectro IV. Ins
tàvel na atmosfera ambiente
man t i do sob N2.

Síntese e caracterização
por espectro IV e RMN.

19 7 3

106

107

UOz(2,6-LNO)z5Ot Síntese em meio metanolico.
Espectro IV sugere que S0«
esteia coordenado como bi-
dentado, N.C.= 6.

108

UOz(2,6-LN0)2(NQ3)z

UOz(2,6-LNO)3(SCN)2

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV. NO» bidnetado, NCS~ li-
gado pelo S .

109

Co < PMBP ) z < 2 , 6-LNO) Determinação da constante
de formacSo do composto.

110

AlCla(2,6-LNO)

AlBr3(2,6-LNO)

Síntese. CaracterizaçSo:
análise elementar, espectro
IV. Geometria tetraédríca.

111

CNi( 2, A-LNDU3 (Cl 04)2 Estudo da reação de troca
de ligantes por espectrosco
pia eletrônica e RMN de 1H.

112

Cu (C<sHsCO0 ) z (2,6-LNO) Estudo das propriedades mag.
néticas. Estrutura em ponte
binuclear.

_L

113

EttN(U0(C02)F3(2,6-LN0) Síntese. CaracterizaçSo: 114
análise elementar; espectro j

| IV, RMN de flúor 19, condu- j
I tártcia. I

19 7 4.

UO2(ft-óicetona)2(2,6-LNO) Composto isolado por extra-
ç2o por solvente do sistema
UOÍ"//5-dicetona/2,6-LNO em
benzeno. CaracterizaçSo:
RMN e espectro IV.

115

[Fe(2,6-LNO)<S04)3z
[Co(2,6-LN0)(0H2)r0(S0«)

n = 4 ou
[Ni(2,6-LN0)2(S0*)]2
[Cu(2,6-LN0)2(SD4)3z

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
eletrônico m IV, susceptibi.
1 idade magnética.

116
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1 9 7

Cu(tta)2(2,6-LN0)

Determinação da constante
de equilíbrio da fase
orgânica do sistema
UOÍ/tta/2,6-LNO/clorofór-
niio em processo de extração
por solvente.

Síntese, estudo espectrofo-
totnétrico, determinação da
constante de formação Ki.
ConsideraçSes sobre a habi-
lidade de coordenação com-
parado aos demais aminóxidos

117

118

| [ri(2,6-LNO)s(C]0«)](ClO«)z
l

l II = Ln e Y

Síntese. Caracterização:
condut&ncia eletrolltica,
momento magnético, espectro
IV. Eletrólitos 1:2.

119

19 7 5

Ln(N03).4(2,6-LN0) I

Ln(ClCU)9.8(2,ó-LN0) II

LnCls.3(2,6-LN0) III

Ln = Y, La, Nd, Gd e Er

Sintese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV, condutáncia eletrollti-
ca, raios—X (método do pó).
•Espectro IV apresenta ban-
das referentes 4 H2O apenas
em II, devido ao caráter
higroscópico. I. não ele-
tròlito; apresenta três
series isomorfas: La; Nd e
Gd; Er e Y. II. eletrólito
1:3. I e II solúveis em ace
tona, MeOH, EtOH, nitrometa
no e nitrobenzeno. II e III
apresentam duas séries iso-
morfas: La e Nd; Gd, Y e Er

120

Ln(2,6-LNO)*C1D4)3.2 HzO 1

Ln = La, Pr e Nd

| Ln(2,6-LN0)3(C)0«)3

| Ln = Sm, Ho, Er, Yb e Y II

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV, condutáncia. Dados de
condutáncia e espectro IV
indicam que em todos os com
postos existe ClOi coordena,
do.A estrutura sugerida pa_
ra I é octaédrica e para II
é dimèrica, octaédrica com
ponte pelo oxigênio do gru-
po NO.

121

19 7 6

UOz(/3-dicetona)z(2,6-LNO) Estudos sobre a extração do
U(IV). Determinação da cons,
tante de equilíbrio da rea-
ção U02(/?-dicetona)2 + 2,6-
LNO t U02(^-dicetona)z(2,6-
LNO).

122

SbFs(2,6-LN0)2

; SbFj(2,é.-LN0)2.H?0

Sintetizado em solução eta-
nílica. Caracterizado por
análise elementar e espec-
tro IV. Simetria C».

123
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1

Cd(2,fe-LIMO)2<NO3)z
ft

1

Ln(Z,6-LN0)5l9
Ln = La, Tb e Yb
Ln(2,6-LN0)«Is
Ln = Pr, Nd
Ln(2,6-LN0)«.sl9
Ln = Er

[t1(2,6-LN0)2Clz(0H2)2DCl .
nHzO

M = Aln = 3;r1 = C r n = 4
fl(2,6-LN0)2Cl2
n = Mn, Pd, Pt ou Ni
Fe2(2,6-LN0)sCl«
Ni(2,6-LN0)Cl2.2 CHaOH

Co(BF4)2(2,6-LN0)*.H*0

CoF(BF«)(2,6-LNO)3

[Sn(2,6-LN0)Clz]

rU02Í2,6-LN0)síC10«)2 1

[Th(2,6-LN0)«J(C]O*)«.H20
II

9 7 6

Síntese. Caracterização:
peso molecular, espectro IV
at* 2O0 cm *. NOs bidentado
Composto monomerico N.C.=6,
estrutura octaèdrica.

9 7 7

Síntese. Caracterização
através de análise elemen-
tar espectro IV e condutân-
cia eletrolltica. E&trutura
mono ou poliinérica, ponte
pelo oxigênio da 2,6-LNO.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectros
eletrônicos e IV, medidas
de condutància eletrolitica
em nitrometano, medidas de
susceptibilidade magnética.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectros
eletrônicos e IV, suscepti-
bilidade magnética, medidas
de condutància eletrolitica
em nítrometano.

Síntese. Caracterização:
análise elementar, tíifração
de raios-X (sugerindo baixa
simetria), espectro IV indi_
cando coordenação do clore-
to e da 2,6-LNO pelo oxigê-
nio. N.C.= 3.

Síntese. Caracterização:
análise elementar; espectro
de absorção na regiSo do IV.
Em I e 11 ClO-t não está

1

124

125

1

126

127

i
!

|

128

12V

coordenado.

! CCo(2,6-LN0)3(02C102](C10*)
! I
i [Co(2,6-LN0)33(C]04>2 II
| CNi2(2,6-LNO)a(ClO4)s(B0«)

III
: [Ni(2,6-LN0)4](C104)? IV

Síntese. Caracterização:
análise elementar, medidas •
de susceptibi 1 idade magn^ti, !
ca, condutáncia eletrolíti-

130

ca, espectros de absorçSo i
nas regiSes IV e UV. CIO* em
I bidentado; I e II pentaco
ordenado; II, III e IV ele-
trólitos 1:2; I eletr. 1:1.

19 7 8

Cu(TOAc)2(2,6-LNO)2 Síntese. Caracterização;
análise elementar, espectros
UV e visível, momento mag-
nético. Composto «nononu-
dpar com geometria de bipi_ \
ràmíde tetragonal com dis- j

axial.

131
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19 7 8

CuQz(2,6-LN0) (diroérico)
Cu0i(2,6-LN0)2

; Q = 2-meti1-4—clorofenoxia
cetato

CLIIX3(0H)(2,6-LNO)2
; X = tricloroacetato ou
\ dicloroacetato

Síntese. Caracterização:
susceptibilidade magnética,
espectros eletrônicos e ESR.

Síntese. Caracterização:
determinação de propriedades
magnéticas e espectrais.

132

133

19 8 0

Th(C10*)*.6(2,6LN0)
ThX«.2(2.6-LN0)
X = Br" ou SCN"

ThX«.4(2,6-LN0)
X = N03 ou I"

Cu(2,6-LN0>?*

[Cr(2,6-LN0)tí5(BF*)a
[M(2,6-LNO)43(Bfr«)2
11 = Fe, Cu, Zn ou Cd
[Co(2,6-LNO)4(FBF3)](BF«).

HzO
[(2,6-LN0)3Ni(2,6-LND)zNi

<2,6-LN0)3](BF4>«

CuQz(2,6-LN0)

CuO2(2,6-LNO)2

0 = 2-metil-4—clorofenoxi-
acetato.

Sintese. Caracterização:
análise elementar, espectro
IV. Cl Oi nSo coordenado,
MOB bidentado; NCS~ coorde-
nado pelo nitrogênio. Com-
postos não higroscópicos.

Estudo de relaxaçSo de pro-
tons; determinação da sepa-
ração singleto—tripleto.

Síntese. Caracterização:
medidas de condutividade mo
lar em nitrometano, medidas
de susreptíbi 1 idade magnéti.
ca, espectro eletrônico no
estado sólido em dispersão
em Nujol.

Síntese. Caracterização:
espectro eletrônico, medi-
das de susceptibil idade mag_
nética. Os compostos apre-
sentam atividade herbicida
e fraca atividade fungicida.

134

135

136

137

19 8 1

t1F(BF«)(2,fc-LN0)

M = Sn e Pb

Síntese. Caracterização:
análise elementar, espectro

j de absorção nas regimes do
I UV e IV. Composto monoméri-
j co tricoordenado.

138

i f1Br3<2,6-LN0)r,-i.nH20
i n = 1 para M = La, Pr, Nd,
' Sm, Gd, Tb, Ho ou Er
; n = O para M = Y

Zr0(2,6-LN0)«(C10*)2 I

Zr0(2,6-LN0)2(N03)2 II

ZrO(2,6-LNO)2X2 III

X = Cl", Br', I", NCS"

Sinte&e. Caracterização:
análise elementar, condutân_
cia eletrollti ca, espectro
IV. N.C.= 7.

Síntese. Caracterização;
análise elementar, condután.
cia eletrolltica, análise
térmica, testes de solubili-
dade. I eletrolito 1:2;
l i e III não eletrolitos;
NOJ bidentado; NCS* coorde
nado pelo nitrogênio.
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26

19 8 2

Estudo d» RUN d* Lantanio—
139 en soluçSo d» MeCN.

141

p-EtOPhTeCls(2,6-LNO) Preparada em atmosfera d»
nitrogênio. Sólido cristali.
no. Insolúvei em solventes
orgânicos comuns. Solúvel em
nitrobenzene e acetonitri-
la. Apresenta atividade bac.
tericida e fungi eida.

142

Th(C10«)*.6(2,6-LN0>
Th(NOs)*. 4(2,6-LNO)
ThX«.2(2,6-LNO)
X = C f . Br" ou NCS"

Estudo térmico DTA e TG. 14"

MezSnC12(2,6-LNO) Espectro Mòssbauer de Sn-
119. Dímero, ponte pelo cio
reto. N.C.= £>.

144

19 8 3

rezSnCl2(2,6-LN0) Determinação tía estrutura
molecular e cristalina. Sn
hexicoordenado, octaedro,
molécula dimérica.

145

2rOXz(2,6-LNO)í

X = Cl", Br", NCS" ou NOÍ

Analises térmicas T6 e DTG.
Estudo da decomposiçSo tér—
mica do ZrO "", deternur.açSo
da temperatura e produto da
decomposição.

146 j

PheSnOOCCFs < 2,6-LNO) Síntese. Caracterização: j
analise elementar, ponto de
fusSo, espectro IV, condu-
tância molar.

147

PhSnN9(2,ó-LN0) Síntese. Caracterização*
condut&ncia e l e t r o l l t i c a ,
espectro I V . P.F.* 206cC;
composto

148

(C<sHs ) HgOCOCPs ( 2 .6-LNO)

PhaSnOíCCCl 9(2,6-LNO)

[PhHoCC 3s(2,6-LNO > 3

Síntese. CaracterilaçSo: : 149
anâjise elementar, ponto de i
fusSo e espectro IV. !

Síntese. Caracterirítção: •
análise elementar, ponto de I
fusSo, condut&ncie molar, \
espectro IV. NSo eletrólito,;
carboxilato monodentado. !

150

Síntese e estudo da reativi.
dêde. Composto com ativida-
der antimicrobiana.

151
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19 8 4-

[Sn(CHs)zClz(2,6-LNOn I

[Sn(CH»)gCl(2,6-LNO)3 II

Determinação da estrutura
cristalina • Molecular por
raios-X. I e II grupo espa-
cial triclínico Pi, bipi-
rá«ide trigonal.

19 8 5

[rm7PP(2f6-LN0)i3(C10«) Síntese. Caracterização:
análise elementar, espec-
troscopia eletrônica, medi-
das de susceptibilidade mag
nética e RHN de 1H. Dados
cristalográficos determina-
dos por raios-X.

153

[ÜO2(2,6-LN0)?](C10«)z

Cu(1-NOAc)2<2,6-LNO)

[Ph2Te(2,6-LNO)(OClO3)]
(C10«)

1

Síntese. Caracterização
através de espectro RMN de
oxigênio 17, espectroscopia
de absorção nas regimes do
visível, UV e IV.

Síntese. CaracterizaçSo.
0 composto apresenta efi-
ciência fungicida.

Síntese. CaracterizaçSo:
análise elementar, condutin
cia eletrolítica em acetona
e em acetonitrila Celetró-
lito 1:1) e espectro de ab-
sorção na região do IV.

9 8 6

154

1S5

156

j nn(2,6-LN0)2Cl2 Síntese. Caracterização:
espectros eletrônico e de
absorção na região do IV
e medidas de susceptibi1i-
dade magnética.
Os cálculos dos parâmetros
do campo ligante junto com
os dados da caracterização
levam í condusSo que o
composto é de spin alto, mo
nomerico com envolvimento
tetraédrico ao redor do
ion fJn(II).

157

19 8 7

Cu í 4-NOzPhOAc)(2,6-LNO) Síntese. CaracterizaçSo:
análise elementar, espectro
ERS e medidas de susceptibi.
1 idade magnética.

158
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19 8 7
! PtlC-sF*-D-C(O)O3(PPh9)
j C2,é»-LN0>

! C<JF*-O-C(0)0 = tetrafluoro
j fenil

[Mn(TPP)(2,6-LN0)2j<C104)

Preparado por reaçSo de des.
carboxilação entre cis-
PtClz(PPhi) ou
PtCl2(2,6-LN0) e tetrafluo-
roftalato de talio (I) e a
2,6-LNO. Apresenta estereo-
quiaica de quadrado planar.

Determinação da estrutura
cristalina por raio-X.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

MATÉRIAS PRIMAS

3.1.1» ôxidos dos Elementos Lantanldeos

Os carbonates básicos de lantanldeos foram preparados

a partir dos respectivos óxidos, de procedência Sigma Chemical

Company Inc*. com 99,9% de pureza, apresentando as seguintes

coroposiçSes: Me,,CL, (Me = La, Nd, Eu, Sd, Tm, Lu e Y ) , Pr, 0,, e Tb.0_

. O carbonato básico de cério foi preparado a partir do CeClT.7H^,0

procedente da Cario Erba.

3.1.2» Tiocianato de Amânio

A preparaçSo dos isotiocianatos hidratados de

lantanideos e ítrio foi feita usando-se tiocianato de amônio

procedente da Reagen com pureza 99.7SX.

1,1.3. 2,6-lutidir.a

sintese do licante 2.6-lutidina-N-ó:.ido foi



reãli:s-j3 a partir da 2. 6-1 ut ídir.a pro~?_íente da Aldrich Chí/nical

Co. Inc..

Na Tabela 3.1 apresentara-se as demais substâncias

usadas como reagentes. solventes ou matérias primas, como também a

aplicação direta de cada uma tíbias e suas respectivas procedências.

PREPARAÇÃO

Os carbonates básicos hidratados de lantanlcieos.

.xH^O, exceto o de cério, foram preparados dissolvendo-se

os respectivos 6xidos com ácido clorídrico diluído e aquecendo—se a

solução, após diluição com 1 SOO mL de água destilada, até a

ebulição. Nessas condiçSes adicionou-se uréia, lentamente

procurando-se manter o pH em torno de 7. Apôs a precipitação fer-se

uma filtrãção, o filtrado foi testado com NH.QH para verificaçSo da

precipitação quantitativa do ion Ln . 0 precipitado foi lavado

s vezes con* pequenas porçSes de água destilada para eliminação

do ion cloreto, áté que o teste com nitrato de prata apresentasse

resultado negativo.

O carbonato básico hidratado de cério foi preparado

partindo-se do cloreto de cério hidratado. dissolvido &ft> água

desti 2 é-dô. seguindo-se o mesmo procedimento acima citado.

3.2.2. Isotiocianalos de Lantanítíeos e Itric

F'reparou-se uma coluna contendo resina de troca iômea

Amber] ite-120 paris obtenção do ácido tiociánico. A refina foi

previamente lavada com solução squosa de tiocianato de amònio para

eliminsção de traços de ions Fe* e revertida p^ra forma ácida

usande-&& umê so]uç5o lsi c5e Í'ÍÍO clorídrico.



Tabela 3.1 - Cadets soíjre as í u b - i t i n c i a s empregadas.

DCrJOrüNAJÂO APLICA^^O DIRETA

Acetato de S*dio Titulação Complexom*trica

Acetona

Acetonitrila

Testes de Solubi1 idade

PROCEDÊNCIA

Merck

Merck

AldrichTestes de Solubilidade
Medidas de CondutAncia
Espectros de Absorção de Nd

Ácido Acético
Glacial

Preparação do Licante 2,6-LNO
Titulação Complexométri ca

Merck

Ácido Clorídrico Preparação da Coluna de
Troca Jònica
Dissolução dos óxidos dos
Lantanídeos

Merck

Alaranjado de
Ortoxilenol

Carbonato de Sódio
Anidro

Ácido Sulfúrico

Clorofórmío

ECTA

Etanol

Éter

Hidróxido de
Amiinio

Hidróxido de
Potássio

Metanol

Nitrato de Prata

Nitrometano

Perixido de
Hidrogênio

Piridina

Resina de Troca
Tônica Amberlite-120

Sulfato de Sidio
Anidro

Tetracloreto de
Carbono

Titulação Complexométrica

Preparação do Ligante 2,6-LNO

Desidratação do Éter

Preparação do Ligante 2,6-LNO
Testes de Solubilidade

Titulação Complexoroétrica

Dissolução do Sal
Testes de Solubilidade

Meio de Interação

Preparação dos Carbonatos
Básicos de Lantanldeos

Purificação de 2,6 LNO

Testes de Solubilidade

Testes Qualitativos de Cl"

Testes de Solubilidade

Preparação do Ligante 2,6-LNO

Titulação Complexornétrica

Preparação dos Isotiocianatos
de Lantanídeos

Preparação do Ligante 2,6-LNO

Testes de Solubilidade

J.6.Baker

Merck

Merck

Merck

J.G.Baker

Merck

6. Ouimica

Merck

Reagen

Merck

«erck

Aldrich

Cario Erba

Merck

Rohm e Hass
Co.

Merck

Merck

Uréria Prepara-So dos Carbonatos B. Herrog
Básicos dos Lantan; deos



tiociarãto oe i~'-inio {SO g/L). o Ácido tiociâni-o «IUÍ-JO foi

cotejado sot-.-e unia suspensSo aauosa de carbonato básico de

lantanldeo . soe açitacSo. A soluçSc de ísotiocisnato de lantõnideo

foi ?vc.porè(ii e« bãnho-siaria at* cristsl iraç5o do sai. Este então

foi mantido e*» desseesoor contendo cloreto tíe cMcio anidro.

2.6-lutidina-N-ôxido C2.fc-LN0>

O ligante 2,fc-LN0 foi preparado através da reaçSo

entre a 2,6—lutidina e peróxido de hidrogé-nio. na presença de Ácido

acético glacial, fcaseando-se no procedimento descrito por Ochiai

para preparaçZc da piridina.—N-ôxído.

Nu* erlenmeyer de 100O mL colocou—se 58 «L de

2.6-lutidina e 30C mL de ácido acético glacial. Esta mistura foi

aauecida. em banno-naria (a 70 - 80 C) e a ela foi adicionado,

gotejando-se lentamente, 1OO mL de peróxido de hidrogênio (~-5'í

soluçSo apuosa}. Manteve-se o aquecimento e agitação por 12 horas.

Após este período a mistura foi concentrada at* cerca de 10C mL . A

vácuo, em seguida diluída con 100 mL de água destilada e- concentrada

novamente atè esrea de 100 mL.

0 concentrado foi tratado core çrãnoe quantidade d»

carbcv.ato de sadio anidro, misturado a 25O mL de cioroformio e «DÓS

o vigorosa e repouso. submetido a uma fi] tração is vícuo

se um funil de Büchner onde foram coletados cristais óe

de sódio e carbonato de sódio.

0 filtrado foi tratado com sulfato de sódio anidro e,

em seguida. destilado para remoçSo do clorof órmiG, oi? tendo-se,

oortanto, a 2,6-LNO impura. Esta foi purificada c-or desti I*ç5o sob»-©

hidróxido de potássio A temperatura de llfr-118cC e pre=s2o de 2 mm

Mg. Registrou-se seu espectro de absorçZo na regi5o do

infravermelho, entre placas de Khr, e comparando-se co» o espectro

(4)do padrSo apresentado no The Sadttlsr Standard Spectra .

verificou-se tretar-=.p cia I.e-r_r-lG pura.



3.2.4. Compostos de Adição

Após testes preliminares objetivando-s-e estabelecer

fina rota de síntese, escolhemos o álcool etilico como meio de

interação seguido da adição de éter etilico anidro para pre-cipi tação

dos compostos de adiçSo. Estes foram preparados solubilizando-se o

sal em álcool etilico e adicionando-se 2,6-LNO à soluçSo alcoólica,

iníendo-se a relaçSo molar sal-ligante 1:3. Desta mistura, após

adição de éter etílico anidro, sob agitação, isolou—se o complexo na

forma sólida, que após alguns minutos de repouso foi separado, em

funil de placa de vidro sinterizado. 0 composto foi lavado cora

pequenas porções de éter etilico anidro e transferido para um

dessecador k vácuo sobre cloreto de cálcio anidro, onde foram

mantidos até secagem. Estes foram então armazenados em frascas de

vidro âmbar e mantidos em dessecador.

3.2.5. Compostos de AdiçSo de Lant&nio e Lutécio

Dopados com Európio

Os compostos dopados com európio foram sintetizado

seguindo-se a mesma rota citada no item 3.2.4, porém a massa do sal

constituiu-se de uma mistura dos respe-ctivos jsotiocianatos,

procurando-se manter uma proporção de 2'/. de ion európio (III) e ^87.

de íon lantânio (III) ou lutécio (III).

O fluxograma 3.1. mostra e=>quematicàititnte as etapas

envolvidas na síntese do sal, do ligante e dos- compostos de adlçSo.



, L r . : C ^ ' C G 3 . : 2,6-Lutidina

HSCN p>reparado em
coluna de troca
i ònica

N—OxidaçSo com

3SCN
2.6-LNO
if, par a

EvsporaçSc em
Banho Maria

Cest. à vácuo
116/11S°C 2mm Hç

Ln(NCS)s.>cH20

I
Dissolução
em etanol

x=? ILn:La,Ci,rr Nd>

x = «» (Lr = V, S7n-l.u >
2,6-LNO
pura

Mistura na proporçSo molar 1:3, adiçSo
de éter etllico anidro e agitaçSo

Repouso

FiltraçSo, lavagem e secagem
á vácuo sobre CaCl2

Ln(NCS)s.3(2.6-LN0).xH20 \

FLUXOGRAriA 3.1 - Esquema da preparaçSo dos isotiocianstos de

1antanStíeos. ds 2.6-LNO © dos compostos de adição.



3.3. CARACTERIZAC20 DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO

O Fluxograma 3.2 apresenta, em linhas gerais, a rota

seguida em nosso laboratório e as técnicas empregadas para

carscteri:ac3o dos compostos.

3.3.1. Anàlis-e Elementar

3.3.1.1. Determinação Quantitativa dos tons Ln(III)

Determinou-se a porcentagem de ions Ln * nos compostos

de ~diç3o através de titulação complexométrica com EDTA,

uti 1 izar-fdo-se alaranjado de orto-xilenol como indicador, sendo o

meio tamponado com solução de ácido acético/acetato de sódio, pH

C2 3>35.8. e adicionando-se 1 gota de piridina '

3.3.1.2. Determinação Quantitativa de C, N e H

Os teores destes elementos nos compostos de adição

foram determinados no Laboratório de Microanálises do Instituto de

Química da Universidade de São Paulo, empregando—se unt instrumento

Micrcanaljrãdor CHN, modelo 240 da Perkin Elmer.

3.3.2. Testes de Solubilidade

A solubilidade dos compostos foi avaliada

qualitativamente da s&guinte maneirai á temperatura ambiente,

usârido-se várias tubos de ensaio contendo pequenas porçSes dos

compostos, adjcionou-se volumes idênticos dos respectivos solventes,

pré-selecionrtdos para os testes.



1 L.i(NCS)S.y (Z.6-LNO) . H C HzO >

T i t . Complexom^trica

Estequiometria

Isomorflsmo Raios-X Ln(NC5)3.3(2,6-LN0).M(HZO)

restps de Solubi1 idade

>

Condutãnei*»

CoordpnaçSn
da an inn

Espectros de Absorção

na regiSo do IV

Interação Ln-L

Modos de Coordriiai;So

do Anion

hicroanalise 7.C. V.N, V.U

Espectros de AbsorçSo
do Composto de Nd(III)

Tipo de
entre Ln-L e

simetria

Espectros de EmissSc
do Composto de Eu(III)

t

Mi crossimetria
do Composto

Fl UXORRfinA Z.2 - Rota de caracten?üçSo dos compostos de adição-



Z.Z.Z. Medidas de- Condután raa EIvtrolltica

Os resultados dos tentes de solubilidade

permitiram-nos selecionar o solvente a ser usado nas medidas de

condutànna eletroli tica.

Preparou—se soluçSes aproximadamente mil imolares dos

compostos em scetonitrila, e mediu-se as resistências e^c-reg-andc-çe

um equipamento tía Leeds & Northrup Co. Este instrumento consta de

Lüi>a cai:;a de resistência acoplada a UÍI> galvanómetro de ponteiro e

uma cela tíe condutividads constante Kc = 0,10708 c*1 . A

temperatura da solução foi mantida constante durante as

medidas A 25,OO°C t 0.O2 C, empregando-se um banho termost&tico da

F'recision Scientific.

3.3.4. Difratogramas de Raios-X pelo método do pó

.Ds difratogramas de Raio-X (método do pó) dos

compostos obtidos foram registrados empregando-se um difratòmetro tíe

Raios-X tía Rigaku RU-2OO B utilizando-se radiaçSo CuKa e filtro de

niquel, no Instituto de Física s Química de SSo Carlos.

3 3 5.3.5. Espectros de Absorção na RfrgiSo do Infravermelho

Os espectros de aDsorçâo dos compostos de adiçSo e do

ligante n.ó-LNO, na r&gião do infravermelho, entre 4000 e 450 cnT1.

foram registrados r.e Central Anaiitica do Instituto de Química cia

USP, em e> = pectrofot6íi>etro F'erkin Elmer 1750.

Ds espectros dos compostos de adição foram registrados

eíi» psirvtilKas de KBr enquanto G do lagante entre placas de Khr.

Registrou-se também os espectros oos compostos de adiçSo em emulsSo

de Nujol confirmando a r>£o substituição dos içotioc; ar.atos pelos

ions brometos.
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3.3.6 Espectros Eletrônicos de fíbsorçSo na Rs-giSo do Visível

Os espectros de absorçSo na região do visível do

composto de adíçSo e respectivo sal de ;ieodímio, no estado sólido, â

298 K e a 77 K foram registrados e«n um Espectrofotômetro C«ry 2300,

na faiKa de co»iprimento de onda de 55>O a 610 nm. Empregou—se

dispersão em silicone, efli celas de janela de quartzo com C,5 cm de

c=iT.ir,ho óptico.

Registrou-se também os espectros das espécies acima em

soluçSo de acetonitrila. de concentraçSo aproximadamente

0,02tf. trafcalhantío-se com o mesmo aparelho e usando-se cela de

vidro com 1 cm de caminho óptico, 4 temperatura de 25 C.

3.3.7 Medidas de Índice de Refração

. Para as medidas dos índices de refraçSo utilitou-se a»

mesmas soluçSes do composto de adiçSo e respectivo sal de neotíimio,

en> âcertooitrilã. empregadas para o registro do espectro de absorção

na regido do visível. Empregcü—se um refrãitómetro do tipo Abbe da

Pausch t- Loff-t. e as medidas foram feitas à 2f.cC.

.-.".S Espectros de Emissão na F&oiâo do

Os esD*ctros de i Iuors-sc4;r>ciã r&gistr6rí-s & lc''3 >. s a

77 K. do composto de euròpio (III) e tíaqusies de lantânio (III) e

luté-cio (III) dopados coai Eu * foram obtidos em uin

lucrímetro Zeiss, modelo ZFM-4, o qual é constituído de

dois monocoiiddores e tem capacid&de de resolução de ±3 fe. A

e;citaç2o da «mostra foi proveniente de uma lâmpada de /eriònio de

150 Ui e racJií>ç5o de 39* mri de comprimento oe onda.
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4. RESULTADOS E DISCUSSSC

4.1. ASPECTOS GERAIS ACERCA DOS COMPOSTOS DE ABIÇXO

Os compostos de adiçSo iorair- preparados seguindc-se o

método descrito no Capitulo 3. Estes s3o sólidos, à temperatura

ambiente, COÍP aspecto cristalino, apresentando cores menos intensas

que os r&spectivos sais e caráter levenente higroscôpico.

Os testes qualitativos de solubil idade mostrararri que

eles são =• Daren temente solúveis em: acetona, iTietanol, etanol e

acetonitri Ia s s-So insolúveis em clorofórmio e nitrometano.

4.2. DADOS ANALÍTICOS E ESTEOUIOMETRIA SUGERIDA

Os resultados das análises percentuais de

lantanldfros, carbono, hidrogênio e nitrogênio, reunidos na

Tst.sia 4.1, permitiram sugerir as seguintes -fórmulas gerais

pars o& coft.postos:

[Ln(NCS)a(2.fc-LN0)3(Hz0)9] Ln = t.a

[Ln(NCSj9(2,t-LNO)a(H20)3 Lr. = Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb e Y

rLn(NCS)s(2,6-LN0)3: Lr = Tm e Lu



TABELA 4.1 - Dados analíticas obtidos para os compostas de adição.

COMPOST OB

C La ( NCS 1MI.6

C Ce < NCS) s ( 2 .6- L NO) i < 11?O) ]

[Pr < NCS) 9 < 2 .6-I.NO) !i < IUO) 3

[Nd ( NCS) a (2 ,6-LNd) s (I liO) 3

[Eu< NCS ) s ( 7.6-LNO)s < MzO)]

CGd(NCS)a(7.6-LNO)s(HzO)j

CTb<NCS)9<2,6LNO)a<HzO) 1

[ T m ( N C S ) s ( 7 , 6 - L N I 1 ) 9 J

[ Lu (NCS) s ( 7-. 6- L f IO) 3 ]

[ Y {NCS ) » ( 2 , 6 ~ LND) a < Ms O ) J.

Ln

Anál ises <"/.)

Cale E x p

10,86

19,96

2O,O5

2O,43

21,29

21 ,B7

22,05

23,70

24,35

13,67

18,82

19,87

20,02

20,47

21,19

21,55

22,21

23,84

24,23

13,56

N
Cale E x p

11,4O

11,97

11,96

11,90

11,78

11,69

11,66

11,79

11,69

12,92

11,64

11,70

11,62

11,83

11,72

11,49

11,22

11,64

11,64

13,66

Cale

39,13

41,07

41,03

40,83

40,39

40,09

40,00

4O,45

4O,ll

44,31

38,94

40,97

40,59

40,36

39, 9P

39,54

39,46

40,24

39,62

44,39

H
Cale

4,51

4,16

4,16

4,14

4,09

4,O6

4,06

3.82

3,79

4,49

Exp

4,41

4.18

4,17

4,IO

4,07

4.04

4,05

3.76

3.8O

4,62



Comparando-se o número de liaantes, 2,fc-LNQ« nos

compostos eiT> estudo e nos compostos anteriormente sintetizados por

Vicentini e colaboradores '* , empregando o íresmo sal e os

aminâxidos mono substituídos com o grupo CHs nas posiçSeã 2

(2-picNO) e 3 (3-picNO), poder—se-ia supor que a 2.6-LNO possui

capacidade coordenante menor que a 3-picNO e a 2-picNO. visto que

nestes compostos o número cie aminóxidos coordenados e superior a 3.

Porém, levando-se em conta as considerações -feitas por Matos' ', que

observou que quanto mais próximo do grupo NO se encontrar o

substituinte O U no anel, maior é a capacidade doadora do oxigênio,

conclui-se que existem dois efeitos contrários atuando sobre o

caráter coordenante da 2,6-LNQs

- os substituintes CH^. nas posiçSes 2 e 6 contribuindo

positivamente;

— o impedimento estérico contribuindo de forma

negativa.

sendo que para os compostos em estudo parece predominar o efeito do

impedimento estérico.

4.3. CONDUTANCIÃ ELETROLlTICA

Desde os primeiros estudos reslírsdc-s em auimica de

coordenação, as medidas de condutáncia eletrolítica dos compostos em

solução te» sido efetuadas objetivando-se a obtenção de dados a

respeito do número de ions presentes e da estrutura dos compostos.

Werner e Miolati realizando medidas de condutáncia

de soluçSes aquosas do composto [CofNH^.) .Br_,3Br, obtiveram

resultados que tiveram extrema importância no desenvolvimento da

teoria de coordenação de Werner.



A jgua. apesar de sua alta constante dielétrica e

bãi>:a condutivicade especifica, tem sido substituída, ao longo dos

anos. por solventes orgânicos. O emprego da água como solvente,

exceto no caso de compostos que contenham apenas ligantes

inorgânicos, sofre o inconveniente de provocar a má solubi1ização

de alguns compostos e tía ocorrência de reaçSo de hidrólise.

A escolha do solvente constitui uma etapa fundamental

para o êxito das medidas de condutância e deve ser -feita

rsspêitando-seos seguintes critérios: baixa viscosidade, constante

dielétrica alta, condutivicíêde especifica baixa, fraco poder doador

em relação aos ions metálicos, baixa toxicidade, facilidade de

purificação e, principalmente, solubi1iração adequada do composto em

questão.

Devido a impossibilidade de se eleger um solvente que

obedeça todos os requisitos citados anteriormente, procura-se

trabalhar cem solventes que apresentem o maior número possível de

aspectos positivos. Os solventes mais comumente empregados para fins

condutimétricos são: nitrometano e acetonitrila. 0 nitrometano

possui baixo capacidade doadora (NDSbC1
 = 2,7) , sendo o mais

adequado para estes fins. A acetonitrila possui capacidade doadora

T.ais alta (ND = 14,1) e o incoveniente de ser difícil deSbCls

puri fxcar.

Na Tabela 4.2 encontram-se relacionadas alguiT.as

•vantagens e dçsvântSQens dos solventes mais corriurnente empregados ertt

iredidas de condutáncia J .



TABELA 4.2 - Resumo das vantagens e desvantagens de alguns solventes

em relação ao uso para fins condutimétricos *

Solvente

Acetona

Vantagens

— baixa viscosidade.
— alta 7. de pureza.
- baixa toxicidade.

Desvan tagens

- dados de condutân-
cia molar confusos
e duvidosos.

Acetonitrila
- alta constante di- ! -
elétrica. j -

— baixa viscosidade. !

alto poder doador,
dificuldade de pu-
rificação.

Dimetilformâmida I

- baixa viscosidade.
- alta constante di-
elétrica.

alto poder roorde-
nante.
dificuldade de pu-
rificação.

Dimetilsulfôxido

- alta constante di-
elétrica.

alta viscosidade.
alta toxicidade.
alto poder coorde-
nante.
dificuldade de pu-
rificação.

! Etanol

alta X de pureza,
baixa toxicidade,
baixa condutividade
especifica.

baixos
Ou.
efeitos
cos.

valores de

solvollti-

netano1

alta constante di-
elétrica.
baixa viscosidade.
baixa condutividade
especi fica.
alta 7. de pureza.

alta toxicidade,
efeitos solvollti-
cos.

', Nitrobenzene

alta constante di-
elétrica.
baixo poder coor—
denante.
alta 7. de pureza

alta viscosidade.
alta toxicidade,
baixos valores de

Cot.

j Ni trometano

Piridina

alta constante di-
elétrica.
baixa viscDsítíade.
baixo poder coor-
denante.
facilidade de pu-
rificação.

— baixa viscosidade. baixa constante di-
elétrica.
alto poder coorde-
nante.
alta toxicidade.



4.3.1. Medidas de Condutância Eletrolitica dos Compostos de

Adição

As Medidas de condutincia molar para os compostos de

adiç2o fora» realizadas e* solução de acetonitrila aproximadamente

mi limolar. A escolha da acetonitrila como solvente deu-se e* fun-So

do teste qualitativo de solubi1idade.

Na Tabela 4.3 apresentam-se os dados de con«iutinc: a

para os compostos de adiçSo, os valores relacionados foram

calculados a partir da expressão:

fl __L 10O0 K

r (4.1)

onde: AB
resistência da solução

R o = resistência do solvente (SO.OOO O)

K - constante da célula (0,10708 ca'1)

CM = concentração molar da solução

TABELA 4.3 - Dados de condutancia eletrolltica molar em solução de

acetonitrila.

COMPOSTOS
Ptolaridade x 10

(mol/\) ( f í
AM

cm2 mol"1)

La(NCS)s3(2,6-LNO) 3H20

Ce (NCS) 33 (2 , 6-LNO ) IHZO

Pr(NCS)s3(2,6-LNO)IH2O

Nd(NCS)33 ( 2,6-LNO)IH2O

Eu(NCS)33(2,6-LNO)1H20

6d(NCS)93(2,fc-LN0)lH20

Tb(NCS)s3(2,6-LNO) IH2O

Tm( NCS) 33(2,6-LNO)

ÍLu(NCS) 33(2,6-LNO)

Y( NCS)33(2,6-LNO)IH2O

0,98

l,O4

1,04

0,V8

0,99

0,98

0,95

0,96

1,06

1,05

31

34

33

26

28

29

25

25

26

46
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r;-~;-s:"èt~-3c--5S os resultâoos obtidos relacionados r:a

Tata's 4.7-. con* 05 intc'vSios de corwiutincie mcUr dos diferentes

tipos de eletrólitos e.T soluçSo de acetonitriIa d© concsntracSo

aDrô iír.adâffiente malimclar apresentados por Seary « Tabela 4.4.

conclui-se que os compostos e» estudo ccír.ports»-s# como rSo

eletrâlitos e«> soluçSo de acetonitrila o que ir.dica a prova'-il

cc-o-der.ãcSo de- Snion NCS ao ion Lr-"' mesmo eir

TAPE"LA 4.4 - Intervalo de condutAncia melar dos diferentes ti DOS de

eletróütc-s para corvcentraçio da crdSA IO "" I"! e»

acetonitriIa .

Solvente

AcetonitriIa

nSo eletr.

< 120

Tipo

1 :

120 -

de

1

160

eletrólito

1 : 2

22C - 3OO

| 1

! 340
í

i
i

1
•~ í1
- 420 '

i

4.4. ESPECTROS DE ABSDRÇSO NA RES ISO DO INFRAVERrtELHG

A espectroscoDia na regiSo do inf ravernieJ no diz

vespeiro aos moviiiientos de torção. deformaçSo. rotação e vibração

dos átomos em uma molécula. Esta regiSo do espectro eletromagnético

compreende a f~i>-a entre 4.000 e 160 ca-,

Esta t-cmcã tem side emprs-osdã -,â química. de

coorcepaçSo cc-mc importante f errâmanti. r»a csracteri :-..•?•;• v-:-;tí tipo

de co>T.DO5tc. aoesar da complexidade de seus espectros.

Sâs5âdo na observaçSo de des} Dr.-.-=r.to e-'ou

desdobramento de .̂«ir.d*s. comparações qualitativas cios espectros de

sais. liçantes Iivr&s e compostos de coords-naçSc, podem ser feitas

para obter ir.formacSes ojanto:

- a cc.or̂ sr.ciçlo do Jsiantsi
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- ã coo'dsr.àçSo ou nSo do ánion, bem como seu modo de

coordtnsçSo

A presença de água nos compostos pode ser verificada

tan>t>éiit através das bandas características de seus modos vi brícionais.

No presente trabalho procurou-se ic*parar

qualitativãmente, mas cuidadosamente, os espectros de ebsor;So ôos

coff»Dostos de adição com o da 2,6-LND e, ainda, COÍTI irfo^rf;í:- =

relstedas na literatura. Pars tal fez-se 'e:srE = ário ia' i estudo cos

modos vibracior>ais do ia- tiocianato e do ligante 2,6-LNO e a

atribuição de suas banda».

4.4.1. Considerações Espectroscópicas sobre o 1 on Tiocianato

Os ioiiS tiocaanatos sSo espécies triatômicas.

lineares, p-ertencentes ao grupo pontual C . Apresentam três modos

de vibraç3o ativos nas regiões do Infravermelho e Ramafl>

N

T
N C

0 estirsmento pseudo antissiiiietri co, v, . é chamado

frequ&ncia de estiramento CN (^CN) • 0 estiramento pseudossiíiiétri cc,

vT . é chamado -freqüência de e^txraiiiento CS (*Vc-) e v^ è uma

deformação angular, ou duplamente degenerada.

Vários análogos do í on tiocianato existed: e sSo também

de írters-sse na química de coordenaçSo. SSo eles seleri&c; sinatos,

SeCN , telariocianatos, TeNC . ciãnatos. NCÜ e o jon <ui*ir,ato

CNO~.



O tiociãfiêio e iorá análogos tént sido l = rç

estudados por espectroscopia na região òo infravermelho o que

fornece dados valiosos quanto a sua química de coordenação.

fts vibraçSes fundamentais destes íons se apresentam na

Tabela 4.5. onde os valores citados sSo de sais de potássio.

O ion tiocianato tem corno aspecto interessante ç?us

ÍT-OÒOS de coordenação. Dependendo do centro metálico este pode estar

1 içado pelo átomo de nitrogênio, pelo átomo de enxofre ou por aiTibos

sob a forma de ponte, como bidentados -SCN- ou tricentados

[143De acordo com o conceito de Pearson o nitrogênio é

uma base dura. enquanto que o enxofre é uma base mole. Desta forma a

ligação pelo nitrogênio é esperada com ácidos duros, enquanto que a

ligação pelo enxofre é esperada com ácidos moles.

TABELA 4.5 - VibraçSes fundamentais dos ions tiocianato e análogos.

10N vi ( ei» ) V2<C(It )

r NCO

NCS"

NCSe

CNO"

-1

2165

2053

2070

1064

1057

é>37 - é>28

48é - 471

424 - 4lfc

473 - 468

1254a

558

2043

fiei. I

10

11

1T2

a - Calculado. Uma interação de ressonância de f"&^mi

duas bandas em 1301 cm"1 e 1207 CIP~ Í [ 9 3 .

Objetivando-se correlacionar os deslocamentos das

•freqüências fundamentais do ion tiociariato com seu modo de

coord •i-nsçSo ao centro rr.stálico, vários cr i tér ios t érrr.

o-se c i tar :



- h.=, fi-rQ.r' ..-=• -'.= r-~ + » ~ en to CN U )
CN

ãp'i=3nt=,T,-ie =?•' •-)_.•.-.ere ie c-ricia menor (2O6O —

210? cm x} eai i =-ot iocj sr a + os. M-MCS. do que em

tiociaratos, M-5CN íaproximadamente 2190

cm 5 . Contudo esta regra deve ser u = ãda com

cautela, pois os fatores abaixo citados pedem

afetar a freoüência de estiramento v :
CN

a - núíT-ero de coordenação e estereoqui mi ca do

cc(T.Dle;-,o;

b - cátion usado para neutralizar a carga do ion,

em complexos aniímicos de tiocianatos;

c - a covalêncis do cátion;

d - o c&riter da ligaçãc iTietal— tiociansto;

e — o ângulo fonr.âdo entre o metal e o í on

tiocianato.

2 - A freaüência de estiramento CS (v ) íoi

considerada por Lewis e colaboradores "" COÍT.O

característica do modo de coordenarão c,o=

tiocianatos. Compostos que apresentam esta banda

em aproximadamente 700 cm a ligação é metal-

enxofre, enquanto aqueles com a banda v próximo

s 800 cm * tem ligação metal- nitrogênio.

~ - Um outro critério foi proc-íst :• ?o' Seta* Lni e

Be r tini , estes suto^es b-.5eio»-=í rs

frequênciô da banda ó . A ocorrência de I J M
NCS

única banda, aguda, proximo a 430 cm'1 foi

considerada indicativa de ligação pelo átemo de

nitrogênio, enquanto que a ocorrência de várias

bandas de baixa intensidade, em cerca de 420 cm"1

indicavam a ligação pelo enxofre.



4 - C >odc- :1s- coordenação do'i t iociar.atos ta.TibeiT. pooe

=s>- avaliado segundo o critério estabelecido por

Fronseus e Larson11 , e posteriormente revisto

r 197

por Percile . o s quais levam em conãideraçSo a

intensidade àã bonda de estiramento CN. Fará

compostos coordenados pelo átomo de nitrogênio s

intensidade integrada da banda de absorção ©

geralmente maior dD oue 9x10 M cm por NCS ,

enquanto que para compostos coordenados pelo átomo

de enxofre esta fica próxima ou abaixo de

2x10* h"*cm~* por NCS . Entretanto este critério

não ê aplicável no caso de picos irregulares.

1.4.2. Consideraç3es Esr-ectroscópi cas Sobre a 2,,6-LNO

A coordenaçSo dos aminóxidos aromáticos através do

oxigênio do grupo N—O é observada através de deslocamentos de várias

bandas características do espectro de absorçSodo ligante na rcgiâo

do infravermelho.

Como resultado da coordenaçSo com ions metálicos.

teiTi-se um escoamento da densidade eletrônica do o::içênio para o

centro metálico, levando a uma diminuição da energia de int»rãç3o

entre orbitais p do oxigênio e do nitrogênio e cor «eauenteiT:c-r,te a

um decréscimo na cont^j buicSc dos orbitais dG ovigénic ao =. i = t eT>a cíç

elétrons n do anel áromàtico . A ligação N-0 é entSo

enf rsouecida, em sjçuma extensão, e t-ste efoito lev< a um

desl oc£'7iento negativo ca fraquéncia tí& estiramento NJ, O que ocorre

õDro>-:"àS3.7.Brite a 1200-12"5C cm . For outro lado, acoplamentos

cméti cos e. r>o caso de metais de transiçSo, retrodoaçSo do metal

*o liQdote tendem a produzir um deslocamento positivo da freqüência

r 21 T
de esti-ap.er.tc. W0 .

Outras bancas do li can te oue sofreu, d=sjo;sii*nto5



quando ocorre coordenação com ions metálicos s3o as referentes a

deformação N-0 no plano ió ) e deformação C~H fora do piano
r NO T

(y ) ' . P banda referente a deformação CH fora do plano é
CH

geralmente deslocada para freqüências mais altas após a formaçSo do

complexo [27,28], devido ao decréscimo da densidade eletrônica no

anel decorrente da coordenação do ligante ao ion metálico, enquanto

que a banda 6 _ pode-se deslocar tanto positiva quanto
NU

negativamente. Os deslocamentos positivos s3o devidos *a formação da

ligação entre o oxigênio do grupo NO e o 1 on metálico; os

deslocamentos negativos sSo devidos ao decréscimo do caráter de

dupla ligação do grupo N—O, originário da coordenação.

Apresentam-se na Tabela 4.6 as regíSes das freqüências

v , 6 e f para alguns complexos metálicos contendo como ligante
NO NO CH ^

a 2,6-LNO.

TABELA 4.6 - RegiSes das freqüências %> , 6

complexos metálicos e a 2,6-LNO.

para alguns

COHPOSTO

2,6-LNO

[ri(2,&-LND)43(C)D«)2

M = Fe, Co, Ni.Cu e> Zn

2,6-LNO

Nd(N03)34(2,6-LN0)

Gd(C)0*)8(2T6-LN0)

'.'NO

1245

Í212-11V9°

1242

1232-1216

1222

Í N O

844

-

840

847-835

836

rctt

726°

7B1-765

772

784

780

Ref

24

24-25

21

21

21
i 1

a - ref. 26

b - uma ou duas bandas



[•I5LÍJ:-5Í,C 3oore os Espectros de Absorção na Região do

!.-.f-âver«iolho dos ComDC'£to= de Adição

Na Tabela A.7 -esentant-se ar a t r isu iç íes fe i tas

pare as pr incipais bandas d= õb=>orç3o. na rê-tpSo do

iho. do ügante l i v r e e dos cc->Tiple •••os en tsti'dio.

Anal isanac—se os e*=r.'ectroe e as devidas —tri [-•"_-iç̂ s-s

los cue:

- os espectros cio Iioante l i v re e coti.-postcs de lantâ.-

n io , cér io, praseodimio, neodimio, euròpio, têrb io e

i t r i o apresentam o= modos vibracionais ca rac te r í s t i -

cos da água ( f 3500 a 3300 cm"1 e <5 1630 cm"1}
HO HO
2 2

o que concorda com o caráter higroscôpico do iigante

e com a análise elementar dos compostos que sug&rs

para estes a existência de moléculas de água;

- a banda relativa ao estiramento v encontra-se em
NO

região de freqüência mais bai>;õ do que no Iioante

livre, indicando coordenaçSo da 2ç,6-LNQ ao ion LnT

através do oxigênio. Nos compostos de Ce, Fr. Nd,

Eu. Gtí e Tb esta Danda apresenta-se úe=>ôot>racã &fí-

duas. sendo uma deslocada oara regi So d~ íri&r.O'-

frepuéncis, cera de 20 cm , enc^ar.ts = o---i<~a

praticamente nSo se altera. Nos deit.ais cv^sissc;

observa-se uma única banda deslocada para ragiSo £*

menor freoüêrciaj

- as bandas referentes ás deformações NO no olano

(ó ) apresentam-se, em alguns casos íigearamente
NO

deslocadas para regiSes de maior freqüência

evidenciando a coordenação pelo átomo de ov



a=- banda; de de*orfttaçSo CH fora òo plano if ),

àprcseritàs-se deslocadas pars regimes de freqüências

mais altas devide a diminuição da densidade

eletrônica no anel. evidenciando também &

coordenarão pelo oxigênio;

as bandas d= est i ""emento CN (i. ). foram observada»

na feixe de 2053 a 2075 c» sugerindo é cooroenaçSe

do ion tiocianato p~Io átomo de nitrogênio.

concordando com suposto peio conceito de ácidos e

C 14]
bases duros e meles de Pearson ;

- as bandas de deformação NCS no plano \6 ),
MCS

apresentam-se na regiSo de 476 a 492 cm <s com

baixa intensidade, exceto para os compostes de La e

Y. as quais nSo foram observadas.

A Figura 4.1 apresenta os espectros de absorção ns

região do infravermelho do ligante livre e dos compostos de Lã e

Eu " hidratados com 3 e 1 jiDlé-cula de água, respectivamente, e do

composto ãniciro de Lu



TfiBELA 4.7 - Diuiriç; pni cm'* rios pspectros Cie absorçSo na regiSo do infravprmRllio da 2.&-LNQ e fios

rr>nipti«5tn«s

r~
I COMPOSTO

I 2,A-Lutifi.ina-N-iSxirlr»

[ La (NCS)s»2, t, I.Nn)»( 1120)91

j rCelNCS)a<2,fe-LNO>MI»2O) 1

| tPr(NCS)9(2,<.-I.NO)s(HiO)1

i fGd(NCS)9(2.6-LNO)9(ll?D)l

CTm(NnS)9(2,6-LNOÍ9]

ÍLu<NCS)a(2,fe-LND)3j

1225(vs)

1222(v«i)

1223( v?5)

1719C5) 122J (vs)

T722ÍE;)

12?1(vs)

1226(s)
I

<5NO

Bills)

845(s)

844(s)

B53(«h)-843(s)

84»(Bh)-840(s)

-B40(s)

J-CM

778(B)

788(m)

7B7(s)

787(s)

7B7CB)

787(s)

786(S)

B4O(s) 79S(5h)-778(s)

B4O«m) 7B3(sh)-778(«i )

840(m)!7B5(sh)-779(s)

VCH

2061<vs)

2062<v*>

2O63(vs)

2O67(vs)

2072(vs)

2074(vs)

2045(vs) 'j

2OAO(vs);

2053(vs)|

ones

476tm>

479(m)

490(m)

;: mm to forte «>: f n i w: fraca sti: omhro



7 0

2,6-LNO

La<NCS)3-3<2,6--LNO)

E u ( N C S ) 3 . 3 ( 2 , 6 - L N O ) . ( K ; O )

NCS: . . 3 Í.2 , f c -LSO:

<OOC 3500 3O0C

4.1 - EsD<?clros cie ab&ort;So na região do in I raver mel ho do

ligante T.6-LN0 e dos compostos de La. Eu e Lu.



4.5. DIFROTO6RAMAS DE RAIOS-X - M£TODO DO P£

Os raios-X sSo radiações eletromagnéticas de

comprimento de onda curto, abrangendo a faixa de 0,1 a 25 A. Podem

ser produzidos, de maneira controlada, através do bombardeamento de

um alvo metálico com elétrons altamente energéticos, fornecendo um

espectro continuo independente do material alvo

As aplicaçSes analítica dos raios-X compreendem

métodos de emissão, absorção e difração. A difraçao dos raios-X

ocorre em cristais onde os espaçamentos reticulares são da mesma

ordem de grandeza que os comprimentos de onda dos raios—X. Desta

forma a posição dos feixes de radiação difratados por um cristal

depende das dimensões e formas repetitivas deste, bem como do

comprimento de onda dos raios-X incidentes.

A intensidade do feixe de raios—X difratados depende

do tipo de átomo presente no cristal e de sua localização na unidade

fundamental, de maneira que nSo existem duas substâncias que tenham

exatamente o mesmo modelo de difração, considerando-se tanto a

r 281

direção quanto a intensidade dos feixes de raios-X difratados

Os métodos de difraçSo de raios-X podem ser aplicados

tanto em monocristais, como em substâncias cristalinas reduzidas a

pt, dependendo dos objetivos desejados e da disponibilidade de

amostra.

Ha química de coordenação a determinação da estrutura

molecular de um composto geralmente è feita pela difração de raios-X

e* monocristal, porem a dificuldade de obtenção destes leva a opçSo

do emprego do método do pc, onde se obté-ni informaçíes que portem

conduzir á verificação de isomorfismo dentro de uma série de

compostos ou comparação do difratograma com padrSes catalogados

visando obíer conclu&2es a respeito da estrutura cristalina



4.5.1. Difratogramas de Raios-X (Método do Pó) dos Compostos

Os compostos de adição obtidos entre isotiocianatos de

lantanideos e a 2,6-LNO s3o sólidos cristalinos, permitindo a

verificação do fenômeno da difração de raios-X.

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

registrados para os compostos, objetivando-se a constatado da

existência ou não de isomorfismo dentro da série sintetizada.

As Tabelas 4.8 e 4.9 apresentam os dados das

distâncias interplanares (d) e das respectivas intensidades

relativas (I/I-) das linhas observadas nos difratogramas. Os valores

das intensidades relativas foram determinados atribuindo-se o valor

numérico 100 A linha mais intensa do difratograma. A conversão dos

ângulos medidos 126) em distancia interplanar (d) foi feita

empregando-se a tabela do US National Bureau of Standards . Esta

tabela foi construída a partir da expressão da Lei de Bragg:

n X
d = (4.2)

2 sen 6

onde: X = 1,5418 A para radiação de CuK
o

r. = 1

A partir das Tabelas 4.8 e 4.9 e tâ.ubíjrr por rowpíirsç.ão

visual dos dif ratogramas foi possível agrupar os rompestos em cii.rts

series isomorfas:

- a primeira série compreende os compostos de La, Ce,

Pr, Nd, Eu, Gd e Tb;

- a segunda série é formada pelos compostos de Tm, Lu

e V



1.U - Valur4?«i obliJos cJos dltratugraindS Oe raios-X para cs

compostos de formula geral [Ln(NCS) (2,6-LNO) (H O)] e

1

í ••
1

i

1

i

i
i
1

1

•

l / l *

2 5

I1S

8 2

rn

2 »

2 3

6 1

2 1

2 7

3 0

- -

4 1

TC

29

1 0 0

3 O

72

37

3 1

2 2

2B

rtlAI

12

9 ,

0 ,

7 ,

7 ,

7 ,

6 .

k.

5 ,

5 .

—

5

4

«

—

3

3

3

3

2

2

2

. 9

OO

3 2

V .

17

O3

4 2

J 3

7 0

3 3

1 U

4 2

1 6

8 0

6 b

M

. 2 7

1)1

, 7 7

. 6 3

I / \ f 1

IK>

B I

—

3 3

2 3

- -

2 3

2 5

—

3 0

76

24

2 6

L 0 O

4 6

2 8

22

3 2

2O

2 2

H A )

—

9 .

8 .

7.

—

7 .

6 ,

—

5 ,

5 ,

—

5 .

4 ,

4 ,

4 ,

3 ,

3 ,

3 .

3 .

2 .

2 ,

7

SO

2 5

y ,

Ofr

3B

6 5

1 4

4 1

14

OS

77

6 9

3 3

2 5

7 9

7 5

6 3

P r

l / l o d

1 9

9 ©

9 2

71

4 6

3 4

I B

2 6

2 3

2 9

8 7

7 8

4 2

1 0 0

i 47

! 25

3 2

; 20

17

( J11

12.9

9

B

/

-

7

6

6

5

5

-

5

4

4

4

2

3

3

Z

7

2

2

, S 4

. 2 6

.711

. 0 *

. 4 5

, 1 1

, 6 6

, 3 2

, 1 5

. 4 1

. 1 5

, 0 O

. 7 7

. 7 0

. 5 2

. 2 6

, 7 D

. 7 5

, 6 3

Ne

l/lc dlAI

2 3

O 7

1 O O

7 4

4 6

3 9

2 0

7 6

2 5

2 1

2 0

B4

3 0

4 5 4

9 9

4 8

2 9

24

32

'

i

9 ,

8 .

} ,

-

7 .

6 .

t- ,

5,

5 ,

5

3

4

4

5 0

2 6

•n\

O 4

4 8

14

6 8

5 4

3 6

17

4 2

• 1 5

,0056

3

3

3

3

2

—

2

, 7 7

. 7 1

5 2

, 2 7

. 7 8

Eu

l / l . d

2 6

9 0

l O O

111

2 1

4 4

S I

2 2

2 8

2 4

22

70

6 6

2 8

4 5

7 O

S3

3 O

35

3 0

' 17

,631 21

( A

1 2

9 ,

e.

7 ,

7 .

6 .

6 .

6 ,

5 ,

5 .

3 ,

5 .

4 ,

4 .

3 .

3 .

3 .

3 ,

3 ,

2 .

2 ,

2

)

5O

19

- I O

1 8

9B

4 3

O 9

6 4

5 1

3 1

1 6

4 1

1 4

9 6

7 4

6 9

4 9

2 7

7 6

7 2

6 3

Grf

1 / i o

3 3

too

9 4

71

2 4

4 9

3 9

2 8

2 8

24

2 1

2 8

6 5

3 3

4 9

4 9

19

3 3

í * *
' 30

2 5

2 2

Jlf.l

13

V.

6 .

r.

7 .

6 .

6 .

6 ,

5 ,

5 .

5 ,

5 .

4 .

4 ,

3 ,

3 .

3 .

3 ,

3 ,

2 ,

2 ,

2

. 0

3 4

2 0

:\\

1 7

9 8

• 7

11

6 4

5 2

3 2

16

4 2

12

9 6

77

6 4

4 8

2 7

7 5

7 2

6 1

i / ; -

1 7

l i t

J 0 0

2 3

5 1

4 O

2 5

2b

2 3

2 1

24

2 5

4- t

6 6

7(J

3 3

3 *

; 2r

: 2J

1

ti I A ; ;

17.,o:

n.iv'

i

6.9O

6.47

6,11

:>.<,<•!

5,52;

0,31 j

5,I6|

4.41

'.13

3,76

3,72

—

3.4IJ

3.27

3,27'

2 , 7 2 :



T-í-;:i'_£ - . c - ' . 'è ior f ; oCtiOci o-r-5 dif rõtogr amas cie rõios-X par_ os

co.T.postos de fór.T,ulâ geral rLn(NCS)_(2.í>-LNO^l e

j

I/Io

31

! 7 2

17

21

, 29

36

55

20

19

22

21

30

15

100

33

36

j =

IS

T»

d(A)

9

S

7

6

6

5

5

4

4

4

4

4

-—

- - •

3

-

3

2

2

,95

.50

,33

,18

.62

,47

,92

,33

,86

,69

,6O

.23

.00

.94

,b^

.69

.«5

.27

,?1

.83

.78

j

jl/l©
:

59

74

21

17

55

79

21

24

16

19

27

-

3*%

---

- •

100

3c-

--

* C

22

22

Lu

d(

9

e

7

7

5

5

4

4

a

4

3

-•

-

3

2

2

A)

,93

,5O

,33

,15

,62

9"

,32

,86

,67

,60

,23

,95

.65

.43'

.29

.28-

,79j

V

I/Ic d

28

1OO

30

20

16

16

63

30

28

31

41

27

«1

A-

^9

i.'

21

10

9,91

e,50

7,32

7,14

Ó.60

6,48

5,90

12,9

9,91

!

j
4,60

4.23

4.01

3.94

- "c"

3.57

:..«

3.29

3.20

2.67

2.79:

2.64'

£ ir it&r?s5Snt» oBEsrvàr Due o comoosto de La

'fo co^ os c-iriT.ais citã3o= aciiT.ã, Í J S i'sí-:-:.jio»etriâ

da Cç-íttí C'j-fî c c o r 7- fl'Cl é-ci J «is o



demais apresentam apenas uma. O mesmo se observa para o composto de

ítrio, cuja análise elementar sugere u«a molécula de água e este se

apresenta isomorfo aos compostos de lutécio e túlio que sSo anidros.

CompaVando—se ainda os espectros registrados na região

do infravermelho COM OS difratogramas de raics-X de ambas as séries

de compostos, nota-se que os espectros vibracionais apresentam em

relação a forma da banda de estiramento N—0 t*-'»!*!*' duas séries:

— na primeira esta banda n3o se apresenta desDobrada,

sendo dos compostos de La, Y, Lu e Tm;

— na segunda a banda t>. se apresenta desdobrada,

compreendendo os demais compostos.

Observs-se que a série isomorfa dos compostos de

1 trio, lutécio e túlio, apesar da diferença quanto a estequiometria,

apresentam D mesmo tipo de espectro n» regiSo do infravermelho, o

que leva a supor que a molécula de água no composto de 1 trio n5d

esteja necessariamente na primeira esfera de coordenação.

Quanto ao composto de lantanio, observa-se que tanto a

estequiometria proposta como o espectro vibracional diferem daqueles

observados para os demais compostos da série isomorfa. Este fato

pode sugerir que a presença das moléculas de água leve a uma

estabilização adicional da estrutura cristalina do composto, pois o

iantãnio possui raio iónjco maior. Contudo, conclusões ir.a;s wguras

uu= possam exp] jccir os resultados obtidos por estas técnicas

necessitam de dados quanto ao caráter da ligaçSo das moléculas de

»gua, que poderia ser investigado por estudos termoanalíticos.
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ft>,: éc= £=s c e m s i s t ^ c n J c a s os- '.•=. • í«ct &r i r s-çSo .•••.••^••ec-esi

A.é . i .

I =n t i"; C&O5 ;i:,ê r . r • =• = •_ • ' . - l i O'"bj~ír'. = 4 f

frçiíc do "ie>. v?i . de . ' ! t^ãviciftõ pre-vimo o». oc>



-• 4f i'd , na regiSo do ultravioleta prí».imo

é D Ce ílll), Pr (III) e Tb (III) C ? 6 ]:

- transferência de carga, na região do ultravioleta

próximo, quândc um lioante facilmente oxidâvel se

encontra ligado a. um Ion Ln . o qual pcssa ser

reduzido ao estado bivalente, ou ainda quando este

ion se encontra no estado tetravaler.te. Ex.:

completos d= Sm (III). Eu (III), Tro (III). Yb Cl II)

e Ce(IV)í:>7:;

- 4f - 4f. as auais sSo as mais úteis e estudadas nos

espectros dos lant&n; deos. São formaimente proibidas

por Laporte, o que faz com que apresentem baixa

intensidade {c a: 0,5) ""' . A blindagem ac ambiente

externo, exercida pelos orbitais 5s 5p , sobre cs

orbitais 4f. faz corn que as transições intra 4f

produzam bandas agudas, do tipo linhas, muito

similares a espectros atômicos "'

Algumas transiçSes f - f observadas eiTi determinadas

?£ dos espectros de absorção de comp j e«os de 1 a.r.tanl oeos

ntani uma sensibilidade relativamente fort_e ã natureza do

ambiente ligante. £sta sensibilidade ao ambiente ou; T>: co de- ser

notaoa pela variação na intensidade c&&t&s bandes, o- e =3o oo- e-s'.5

motivo denominadas hiperse;tsitivas 'JJ .

As transiçSes hipersensativas sSo oe ir,ís^esse pr.itJto

no =studo da química dos 1 antanide-os, poxs suas intensidades

espectrais podem ser usadas para verificar a formação de complexos,

T463geometria de coordenação e interaçSes complexo-solvente . Estas

transições geralmente obedecem â regra de seleção U = i 2. que é

aquela dos processos de radiaçSo qusdrupo]ar elétrico oara as

transiçSes 4f - 4f ' 'J. £ ouase certo OUÍ toass as ir.tensi í



r. •-•: c-r vaias nas trar.-,,,^ hi persensitivas bvjain de caráter dipolar

elétrico. A explicado para isto pode ser encontrada na teoria da

heterogêneadade do dielétrico proposta por Jorgensen e Judd , e

no modelo de polari?açgo do ligante proposto por Mason, Peacock e

£41 42 471
Steward ' ' • fmbora distintas, estas duas teorias concordam

com o mecanismo tísico da hipersensitividade. Os componentes

dipolares do campo de radiação induzem um conjunto de dipolos

elétricos instantâneos no ambiente ligante, o qual pode se acoplar à.

nuvem de elétrons 4« através de interação quádruplo eletrostâtico

(Ln) - dipolo (liçarte)t46].

Em SEU trabalho de revisão sobre as transições

dos . ons lantanideos, Henrie e colaboradores

estudaram os fato^s pue influenciam na intensidade destas

transições, correiac.onando o aumento de suas intensidadess

- ao Emento no caráter básico do ligante;

- â dininuiçSo da distância da ligação metal-Iigante;

- ao õ..-nento no número de liçarites coordenados.

4 . 6 . 1 . 1 . O Jor, N d ( I I I )

0 ion lYidlIl (4f9) , cujo nivel fundamental é *I ,
O/Z

apresenta entre outrís as seguintes transiçSes hipersensitivas:

17301 err."1 (57B nm)

17452 cm"1 (573 rim)

Cevidc «o fato de ocorrerem em regues muito próximas,

norn.alm&nte estas C3L.«S trarisiçSes apresentam-se CDIDO uma banda

composta, nSo podentít %er distinguidas no espectro registrado A

temperatura ambiente.

jj Outra -.• inviiçSo empregada no estudo dos compostos de

• npodlmio é:

9



*p «_. ""i 23468 cm"1 (426 nm)
1X2 S> 2

Embora esta transiçSo nSo seja hipersensitiva ela ê

útil, pois o nível P não sofre desdobramento em um campo

cristalino (J + ~ — 1)» independente do ambiente químico em que o

ion se encontra, possibilitando em muitos casos o cálculo do

barioentro do nível I

O íon Nd(III) por apresentar número ímpar de elétrons

4f, e conseqüentemente J fracionário, possui apenas duas

possibilidades de desdobramento dos níveis **LT, quanto ao numero

de componentes

- se a simetria do composto é cúbica o desdobramento

dos níveis é calculado com base na teoria de grupo;

- se a sinetria do composto é nSo cúbica o número

máximo de níveis Stark é dado por J + 1/2

4.6.2. Força do Oscilador

Devido ao fato das bandas de absorção dos ions

lantanideos serem pouco intensas, determina-se a intensidade destas

pela medida da força do oscilador, a qual é diretamente proporcional

á iarsA sob a curva de absorção.

A força do oscilador (P) piode ser calculada a partir

r
dos dados experimentais empregando-se a seguinte exprpsí,ãol

9 9 r' - -
P = 4,31 x 10 . — — / c CiO dt- (4.3)

<n2 • 2 ) 2

onde n = 6 o Índice de refração da solução à temperatura en> que

registrou o espectro

x. - energia da transição em número de onda, ou"1



•í c ( f) di- - A/b . c

tal da banda, determinada pele integraçãG numérica

dõ curva, empreç.ãr.dc-se o método de Simpson w .

b = caminho óptico

z - concentração malar ds solução

£.t.3. f'ãríiít!stirc Nefelauxético (ft)

C parâmetro r.efelauxético (/?} é a medida quantitativa

do =-sito n5'iiaü>,ético. Este efeito caracteriza-se pelo

deslocamento Ces tendas no espectro de absorçSo para regi3es de

cc-T-p'-iiTientos de or.c-a (r.aiores, ou seja, na direção do vermelho., em

relação à um certo padrão.

0 efeito nefelauxético tradu:-£« como a expansão Cs

nuvem eletrônica, e está relacionado ao grau de covalência cs

ligação metal-1igante

Pára os metais de transição o parâmetro /? é dado por:

ft = B/Bo (4.5)

onde B e Bo são os parâmetros de repulsão mtereletrônica (parâmetro

de Racãh) Dará o complexo e para o í on livre. (-espectiva.Ten te.

F'ara os lantani decs, entretanto, nãc se pode usar ^

e:-.pres.sSo sciiía, poie, a separação dcs níveis L depende tantc ao

de rs-pulsão íntereietrónica quantc do acoplamento

spm-órbi ta. Outro ísoerto aue impede a utiliração desta expressão é

c desconri&ciiTiento ae tíaoos e;,ser.'.mentais sobre os níveis de energia

no ion livre, coa e: ceçSo dos íons Ce , Pr e Er .

Portanto o parimetrc nef ei au>;«*tico para os lantanideos pode ser

'ente 1 mente usando-se a expressão:



I
I - -

fi -

i on aquo

onde \> complexo e v Ion aquo são números de onda das transiçSes

-i
em cm

Deve-se considerar, entretanto, que os espectros

eletrônicos de absorção dos lantanideos cornam dois ftní;«nos

distintos:

- o deslocamento dos níveis L (efeito

nefelauxético)

- a df?composi çÃo dos níveis pelo campo cristalino

(efeito Stark)

Procurando—se então eliminar o efeito devido ao campo

cristalino determina-se o baricentro das bandas.

Caro e Derouet propuseram a dsterüiir.açSc do

parâmetro ne.f tlcuxètico usando-se como referência uma matriz de

fluoreto de lantànio dopada com neodlmio (111), empregando-se a

express-âo:

G[ * "L (complexo)]
.*_ _ , (A

3

onde G fr o bari centro dã fcancía em cm

A matriz de fluoreto óe lantinio dopatía cow ripod

(III) foi escolhida como padrão por apresentar uma estrutura bem

conhecida, bandas de absorçSo muito finas que permitem medidas

precisas e pequeno deslocamento nefelauxético.

0 baricentro das bandas pode ser determinado

fazendo-se a integração numérica da curva com auxílio do método de

Simpson

0 efeito nefpiaunêtiro real é cíedo pela
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/i — __

c-nde n = número de níveis

y? = valor iiH?dio do oar.= ií.~tro r.ef e 3 auxft i co

i = indice de mr nível err. particular

.c.«. "ator oe Co^alência ? fc )

Este fator, calculado a partir ds 5̂, expressa a

mistura dos orbitais 4f dos lantanideos com os orbitais dos

ligantes. sendo então uma determinação do caríter covalente da

interação 1antanideo-1içarte.

Nos complexos lantanidicos b1 «tinge valores muito

baií:os. evidenciando uma pequena contribuição cova lente i ligação.

Este fator * daao pela expressão " J:

ei -
1/2

(4.9)

4 . 6 . 5 . FõrAnietro de Covaléncia ue Sinha (6)

Outra E-çcaU. t>ropcst= Dará 6'<[>!"ss:-.dr e> g^au cs

r.uví.lériciê da l igação me ta l - ! i gan te nos complexos I antanl dicos- é

aquela que u t i l i z a c r-a^kmstrc de coví i lênc is de Sinha ( 5 ) " ' "

expresso por:

i - tf

tf"
(4.10)

oride fí tr o Da rí( i ietrc nefe iâu/ .é t ico r ç s l
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'-é-sts crs-calã cc-Tipcstos exibindo valores cie c 'íièiô es

que 1,5 .itresentsm caráter cova lente mais acentuado, enquanto que

compostos com valores de <£ inferiores a 1.5 apresentam caráter

cova lente fraco.

4.6.6. Analise dos Espectros de fipsorçSo do Ccír.posto de

rNdCNCS)9i2,6-LNC}3(o2D; 3 e ao sa! Nd' SCN>3.7HzO em

solução

Através ao= espectros de assorção do composto ce

?íj'rão s-iTt solução de acetonitrile e de
1 respectivo sal hidratado em

scjj.ào ac-icsa e de acetoni trii a. pode-se fazer as seguintes

aj Comparando-se os espectros do sal e-m solução aauosa

(ion aquo) e sm acetonitrila. Figura *.2, oc>servs-se

que eles são diferentes quanto a forma e ainda QL-B

no espectro do sal em ^oljçSo aquosa se encontram

dg-slocatías para região de menor íregüsricia. Este

fato é previsível, pois o ion neodímic (III)

hjaratsrdo. como já citado no i tsnti 4.6.3, pode

tâíTibí-rr, s9r emcegadc como padrSo no cálculo do

parâmetro r-ef ei au>:4tico F-O1" apresentar caráter

iômco acentuado.

b) Qbservandc--se os valores tia for?a do oscilr-dor.

calculada a partir Ca=. e;presL-ões 6.1 e é-.I e

aprtsentídcs ne Tabela 4.10 j untaiTientfr co<T' oeir-s: =

dados empregados par= seu cálcuJo, nota-se cue o

valor para o sal eir solução de are ton i tri i a * cercs

d© 3,7 ve:?s ffsior oue aauele do sal e<fi solução

rcuciõ. !rtc é devido ao forte caráter oxofilico dos

i ors L.n aue, em solução aaucr-a, De^
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tc-têliTi&nte circundados por moléculas da água.

atraídos pelo dipolo nsgativo do oxigênio, ficando

desta forma blindados üss demais espécies lioantes

(no caso. os ions tiocianatos), n3o sofrendo

influência do ambiente Químico além das moléculas, de

c) Comparando-se os espectros do composto de adiçSo e

sal hidratado em solução de acetonitrili, Fi çrura

4.3. observa»—se nítidas diferenças. No entanto, cs

valores de força do oscilado:", apresentado- na

Tabela 4.10, dífere-i» apenas em 3 unidades. Isto

reflete G fato do «n-biente ouimico do cátion no

complexo conter moléculas do ligante 2.i-!_NQ, qu» se

coordenam pelo oxigênio, o que deve causar uma

perturbaçSo maior ao cation do que as moléculas ós

acetonitrila, que possuem como átomo tíoacSor o

nitrogênio,

A cofTiDaraçãc dos e-soectros de absorção do composto de

ção no sstí-dc síl ido e SIP solução de acetoni tri 3 a. Figura 4.4,

ce ?a=tertar é âfir,:,sç3o feita no itsm c. pois ambos os

espectros iipr=s=?n*:am a <t.e=,ma -forma, isto é coffipative] coir a r.3o

substituição do ligante 2,t-LND po>- moléculas üe êc&torii tri 1 = . ou a

va^iaçSes mui te pea-senas r,*s vi:ii,dé>oças do i on Nd auanac tís

d?.ssoluçSo do cc?mp-5to-
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TABELA 4. 1O Força rio o s c i l a i i n r (P) par» o composto P s a l df? riPnriiinio em soluçSo de a e e t n

n i t r i l a p para o * « ) d*> neodloi io em soluçSo

• • - - • • - - " — - • • - - - • • •

Cnmppsto

*M(rcs>.<2.*-iNn>..<H,nü

Nrl ( NHS ) 1. 71 l?n

Nd(NCS) 9.711x0

• - • . : . . . . " . . . • _ • " . '

Rnlvpnte

acp Irani t r i la

arptonitri1 a

água

Ind.Refr»ç5o

1,3470

1,34.16

1,3320

Cone

0

0

0

. Mol/L

,0304

,0100

,0170

A

O

0

0

R.

. 5

, 5

, 2

Ama da

330,

363,

175,

Panda

13

15

11

P x 10 "

29,76

26,34

7,05
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4.6.7 Análise do Espectro de Absorção do Composto de

Neodlmio no Estado Sólido

Os espectros do composto [Nd(NCS) (2,6-LNO) (H 0)3 no

estado sólido, en silicone, registrados A temperatura ambiente e à

temperatura do nitrogênio liquido, estSo apresentados na Figura 4.5.

Nota-se que o espectro registrado á baixa temperatura

apresenta—se melhor resolvido e com maior número de bandas do que o

obtido í temperatura ambiente. Entretanto, nSo "foi possível fazer

qualquer atribuição, pois o espectro da transição I

r\'Zo apresentou resolução satisfatória impedindo o cálculo

baricentro do nível I
0S2

Observa—se através do espectro registrado a 77 K que

superior a cinco. Com o auxilio da Figura 4.6, que mostra o

desdobramento dos níveis *I , 2B , *S nas simetrias cúbica
0S2 7/Z 3/Z

nZo cúbica e pode-se sugerir que o ion neodimio (III) encontra-se

envolvido em simetria nSo cúbica. Este fato poderia ainda ser

confirmado caso o espectro fosse registrado a temperatura do hélio

liquido.

4,6.7.1. Análise dos Parâmetros 6, ft e b do composto

CNd(NCS)9(2,6-LN0) (*2O)2 no Estada Sólido

A Figura 4.7 apresenta os espectros do composto de

adição de neodimio e do sal hidratado, no estado sólido. Verifica-se

Calcuiou-se oque ocorre interpenetraçSo dos níveis

bar)centro da banda composta I usando-se

o método de Simpson e para a transição

empregou-se o número de onda referente a intensidade mais alta

como sendo o valor da transição do nível Stark de base para ZP

Utilizou-se como referência os valores sugeridos por Caro e



Z-5-- :<:<st~ ' p^ra o c

•: fd i a da posição

Nd :LaF levando-se em consideração

dos

'I *I

baricentros

*

das duas transiçSes

adicionando-se ainda

energia de estabilização do campo cristalino do nível fundamental.

Os valores empregados como padrão foram:

B , G
5N2 7\2

17329 c»

23468 cm

577 na

426 nm

A Tabela 4.11 apresenta os parâmetros espectroscópicos

calculados a partir do espectro do composto no estado sólido i

temperatura ambiente. Os valores sugerem que a interação entre o ion

Nd3*e c- lioante 2.6-LNO è de caráter eletrostâtico, com certa

contribuição covalente.

Coffiparando-se os dados contido» na Tabela 4.12, onde

observam—se comple: os de isotiocianatos tíe neodl/mo e ligantss

aifiinóxidos da mesma família, ou seja, 2-picNO e õ-picNO, verificamos

que estes apresentam valores comparáveis de parâmetro de covalêr.cia

de Smha, inostrando haver nestes compostos também uma certa

contribuição covalente À ligação.

TABELA 4.12 - Far^nietro oe Covalência de Sinha para compostos de

Nd(III) e 2-picNC e 3-picNO

COÍTI poste
. „ . . • — .,. , . - • • — ,

Nd(NCS)3(2-picNG)4

Nd(NCS)a(3-picN0)9,s

6

1 'y
± m -w'w

1,63

Ref.

1

58

4.7. ESPECTRO DE FLUORESCENTA NA REGIXO DO VISÍVEL

ft observ&çSc e rr.edids de 1 uminescíncia de
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do ion Ntí", onde somente o nível Stark de base est i

populado.



Sf"°

riDllra

• /

S 7 °

rio

5 8 0 5 9 0 fiOO 610 ) nm

na rPq iSo rio visível do composto «Je adiçSo dP nnd ln i o I )

do isohnr.anato hidratsdn rie neodlmio ( ) , no estado *<M ido Á temperatura



TABELA 4.1.1 - Parâmetros esppctroscópico>? para o composto Nd(NCS)».3(2,éLNOMMaO) e re«p«ctivo

SÍ»1 hidratado no estado sAl.ido, A temperatura ambiente.

Compos to

Nd(NCS>9.3C?,A I N O M U J O )

Nri(NCS)9.7H*O

Transiçío

o-'* f%y* t/z

4 I — *P

Baricentru
noi cm*

5B6.4 17053

432,2 23137

580 17224

42B 23748

Pi

0,7B4

0,986

0,994

0,995

n

0.9B5

0,995

6 (7.)

1,52

0,502

O, 087

O, 050



j U.T,ê £â í (T.ãiS Sef>ãív$lS téC~Í ÍT4S de

CetecçSo e CetermmacSo de carioostos1* .

A fluorescência e à íosforescência sSo processos onde

ocorre emissSo de energia radiante após a excitaçSo por absorçSo de

radiação. A fluorescéncia consiste na emissSo imediata de luz (tempo

dè ' 'óeitt de 10 segundos), por umã molè-cula que tenha sido exposta

à radiação, enouanto que a fosfo»"escência consiste na liberaçSc

posterior ou retardada, da energia absorvidaL J.

üms arsnas variedade tis completos metálicos, incluindo

Cforfirir.sE. clorofilas, hidroxiquinolinas, ftalocianinas e outros

flLiC'-e&reit: e fosfof-esceffi , o que far da espectroscopie de emissão

uma técnica enipr&gscis amplamente tanto na determinação de estruturas

de compostos inorgânicos, como no estudo de estruturas

bi oiT>o 1 ecu 1 ares.

4.7.1. Alguns Aspectos Sobre a Fluorescéncia dos *ons

Lantaní deos

Alcuns ions lantanídeos tripositivcs, particularmente

acueles do meio da série lantanídica. formam complexos que

geralmente emitem radiação na região do visível, quando excitados na

regiSo do ultravioleta próximo.

Existem algumas controvérsias quanto ao mecanismo aue

ooera na iluorescéncia de completos 1antanidicos. A emissão de luz

pode £e r explicada pelos seçuintes efeitos:

- excitaçSo tía porção ligante na molécula (liçantE-s

orgânicos- ao primeiro estado excitado singleto,

ci&cainiento nSo radiante ao estado tripleto do

ligante, posterior decaimento nSo radiante aos

níveis excitados dos ions lantanldeos e destes a

fluorescente com decaimento ao nível

r
tal. Este mecanismo proocsto por Crosby"



e.-rlicã o •fen-imeoo nj gran-Js mõi i^ic dc>= costolexos

lar.tamtíicos..

excitação inicial eu uma banda de transferência de

carga ou de uma banda 4f" » 4fn~* 5d*f do ion

metálico, coíit subseqüente decaimento n3o radiante a

termos ?>:ciíõdos da configuração 4fn e

fluorescente com decaimento ao nível fundamental.

Este tTie-raniEifto. descrito por Bi asse e BrilL

procura elucidar o fenômeno da fluorescèncic e<i>

í:ofT'postos que absorvem na regiSo do ultravioleta,

mas não contem liçantes orgânicos.

Dependendo de suas caracter!sticas de emissão. os

C£>4Dcomplexos lantanidicos podem ser divididos nos seguintes grupos :

1. Y *. La * e Lu *, onde nSo é possível

transiçSo 4f - 4f.

Gd 3% para o qual o termo excitado mais baixo, "f\

fies en uma região de energia alta demais

para ocorrer transferência eficiente de energia.

II. Sn» , Eu *. Tb e Dy ", onde observa-se forte

característica fluorescente, como conseqüência do fa

te dos níveis de ressonância de íon nist&lico c&iT.bír.ç.

reni com o nível de energia apropriado do ligante,

geralmente o estado tripleto de menor energia.

III. Ce*", Pr9*. Ntí3% Ho3", Er**, Tm*" e VbB", or.de

existem apenas pequenas diferenças de energia entre

•s teriTioSi o que aumenta a probabilidade de

transferencia de energia n2o radiante levando ao

surgimento de fraca fluorescéncia.



. 1 . O l o r , Eu ( I I ! )

0 ion Eu** possui confxouraçSo eletrônica 4f*. Seu

estado fundamental 'F, pode ser desdobrado e* seis coisponsntes,
ti

devido ao a cop lamento spin orbita de primeira ordem, co* J variando

d e até 6. Seu primeiro estado excitado é D . situado a

aproximadamente 17300 cm acima do nivel fundamental "F '"" .

COMO O ter.no D nSo se desdobra na pr&ser.ça de ufi.
o

campo cristalino {23 + 1 = 1 ) as transiçSes radiantes provenientes

de dscai/r.e-nto deste nível excitado para os vários estados "^j>

Figura 4.S. s3o geralmente bem separadas e para cada valor de •? em

particular são sempre bem resolvitías

transiçSo apresenta caráter
O 2

hipersensitive, sofrendo variaçSo de cerca de 10O vezes no espectro

do complexo [Eu(COs)«] comparado ao espectro do ion aauo. A

característica hipersensitiva desta transiçSo permite a detecção do

ion Eu jff; s-oluçSes de concentração até 10 M * ,

Energia x 10 cm

10

2—i-

0

h
f
4

2
1
0

FIGURA ^.c - Diâorf.,.5, oca primeiros ni veis de eneroiã do i on Eu

transiiCes t



4.7.2. Interpretação dos Espectros de EPUSSSO do Ce-nposto

[Eu(NCS) (2.Ô-LN0) (H 0)3

Na Figura 4.9 apresenta.T-se os espectros do

composto de adiçSo de európio no estado solide. &

temperatura afftbiente a a temperatura do nitrogênio liquido.

Ao comparai—se estes espectros observa-se que aaueie

registrado à bai>:a temperatura apresenta-se (rslf-ic-

•'ê;GÍ vido.

A interpretaçSo dos espectros de emissão * feita cc*

au>.ilio da teoria de grupos. Nosso interesse voltou-se,

principalmente, para as transiçSes E » F, J = O, 1 e 2, pois
o w

as transiçSes D » F e D • '? sSo de baixa intensidade

e difícil interpretaçSo.

Comparando-se o número de linhas de emissSo das
transiçSes D •» F, (J « 0, 1 e 2) com os possiveis

c w
desdobramentos dos niveis J nas diversas simetrias, pode-se

sugerir a simetria mais provável dentro dos 32 grupos

pontuaÍS.

A Tabela 4.13 apresenta os comprimentos de onda

eft. nm cias cias transições SD • V , (J = 1, 2 e 3)

obtêrvaúêí nc í-Ep&ctrc de composto en> estudo. e as r=oi3es

previstas por Pichartíson para compostos de Eu *.

Ana) isanoo-se o= espectros do cofr-posto cie adição.

F:çurs 4. Ç. s â Tabela 4.13. observ e —ss uma harxia relativa. =

transição "D » F . De acordo com Porcher e Caro . isto
a o

implica oue provavsimente o composto apresenta microasínetria ao

tipo C . C ) C . onde n = 2. 3. 4. 6 e n' = 1,2.3.4,6..
r. c rv-v ' ' "

A banda referente à transiçSo D » F apresenta
intensidade irrerio'" do que a referente k transiçSo D • 7F , o

que segundo Pccher e Caro indica ausência de centro tíe simetria

no composto.
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4.13 - Valores de comprimento ds onda e» nm das transiçSes

9*
observadas nos espectros tie compostos

sugeridos por Richaroson ' J

Eu<NCS)s.3(2.6-LN0).H2C.

de Eu

e «queles do composto

j freoiSo observada

• 1 ntfi i

579.7

590.1
592.7

610.4
613.4
621,4

ReçiSo prevista | n- de

578 - 580

5-85 - 600

610 - 630

Na regiSo da transição D F , observara-se

bandas, sendo duas de intensidades maiores em relação a terceira. e

com aíDêcto característico de espécie E. cujo desdobraiTisnto

possíveimente seria melhor observado se o espectro fosse registrado

k teiTiperaturs do hélio líquido.

De acordo coir a Tabela de Fo^sfaerç* J pare as

simetrias possíveis. Tabela fl.14, pode-se sugerir a simetria C

como a mais provável para o composto rPu'r-'C3) f2.c-L.NG1 fh 0'3.

3v

Baseado nos difrstcg^fir.as õe P Õ I I S - V . (f.etodo oo cc,

onde o composto de eurôpio sD rs;enta-se íeotDorfo *o oe ns-odímio. e

ainda baseado nos espectros de absorçSo 00 cc-fircosto de neodimio em

estaoo sólido, onde foi sugerida uma simetria nSo-cúbica ao redor do

íor. central, pode-se especular que o composto de Nd3* tambsm

apre&enta simetria C . Fore» esta sugestSo sei poderia

confirmada através de dados de difraçSo de ftaios-X em

de aff'Dos os cotnc-ostcs.

ser
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Figura 4.9 - Espectros de emissSo do composto de adiçSo rte europio

W à temperatura do NA lt*mperot\*r*

liquido (B) .
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TABELA 4.14 - Desdobramento dos níveis F, (J = O, 1, 2) e atividade

das transições

simetrias C , C e C
n nv s

5D do EuB*o as

1 1

1

C«V

Csv

C2v

Cs

Cz

C4S

J = 0

r ED DM

Al 4-

Al +

Al 4 -

A 4- +

A 4- 4

A 4- 4

Aç - 4

J

r

Az
E

Az
E

Az
B i

Bz

A
E

A
E

A
2B

Ag

ED

-
4

4

4

+

4-

4

4

4

4

4

4

1
I

DM |

4

~

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

J

r

A i

Bi
Bz
E

Ai
2E

2 A i
Az
B i
Bz

A
2B
E

A
2E

3A
2B

A9

2B9

=

ED

4

4

4

4

4

—

4

4

4

-

4-

4

4

4

4

-

2

DM
(

' " ' '— H

\

4

4

4

4

4

4

-

4

4

4

+

+ !

4 }

-

c»

A i

A

- 4

4 4

A-

lll

A-
2A

-

4

4

4

4

4

4

A
E-
E

3A
2A

4

-

4

4

4

-

4

4

4
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4.7.3* Espetros de EmissSo dos Compostos de Lantanio e

Lutócio Dopados COB Európio

Os ions La e Lu nSo apresentam f luorescência

devido a ausência de elétrons no orbital 4f para o La e o orbital

4f totalmente preenchido no Lu94. Contudo o estudo de suas

estruturas pode ser feito lançando—se mZo da dopagem destes

compostos com 2% do ion Eu *.

A dopagem permite a substituiçSo isomorfica dos ions

lantanio (III) e lutécio (III) pelo ion európio (III), e as

propriedades fluorescentes deste último permitem a verificaç3o dos

sitio de coordenaçSo destes ions nos compostos de adiçZo.

As Figuras 4.10 e 4,11 apresentam os espectros dos

compostos CLa(NCS)i(2,6-LNO)>(HaO)i|D e [Lu(NCS)t(2,6-LN0) (HO)]

dopados com Eu , respectivamente, á temperatura ambiente e do

nitrogênio liquido. Estes compostos fora* caracterizados através cias

análises percentuais de lantanio, carbono, hidrogênio e nitrogênio,

tendo os resultados confirmado as estequiometrias obtidas para os

compostos de adiçSo de 1antinia e lutécio, evidenciando suas

substituiçíes isomorficas pelo ion európio.

0 espectro do composto de lantanio (III) registrado &

temperatura do nitrogênio liquido apresenta-se melhor resolvido que

aquele registrado à temperatura ambiente, mas não permite a

observaçZo da existência ou nSc da banda referente a transia-Se

BD • F , pois devido a baixa concentraçSo de európiG no
e o

composto esta banda pode ter se confundido com ruidos registrados

pelo aparelho.

As bandas observadas para as transiçSes *D -» V .
o í'

e 5D » 7F apresentam-se nítidas, sendo D , 7F a mais

intensa, o qu* sugere ausência de centro de simetria no

composto . A Tabela 4.15 contém os dados extraídos do expectro do

composto La(NCS)s.3(2,6-LN0).3H2O:Eu'*.
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(A)
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Figura 4 .11° - Espectros de emissSo do composto de adirão de l u t t c i o
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p iT i i t u r a rio N l l r | " i d o ( l ) ) •
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TABELA 4.15 - Comprimento de onda em nm das bandas observadas

espectro do composto de lantanio (III).

TransiçSo

*D » TF
o e

BD » V
o i

5D » V
e z

RegiSo -im

na"o observada

5B5,5
592,9

614,3
617,3
621,6

No espectro do composto de lutécio (III) obteve—se

melhor resoluçZo comparado ao de LantAnio (III). Foi possível

observar uma banda na regiSo da transiçlo

bandas na regíSo transiçSo D F e três bandas

duas

na

F , Tabela 4.16.SG da transiçSo SD
c

De uma maneira geral os espectros dos dois compostos

sâo semelhantes entra si e entre aquele do composto de

európio (III). Isto leva a supor que nestes dois compostos o Ion

metálico esteja envolvido numa microssiroetria C . Contudo suas

estequiometrias divergem quanto ao número de moléculas de água. Para

fazer qualquer afirmação mais segura quanto ao tipo de simetria dos

compostos dopados seria necessário o conhecimentc do c&rát&r d<=s

ligaçSes das moléculas de água nos compostos, que podem estar

diretamente coordenados ao lon central ou estabilizando o reticulo

cristalino.

A obtençSo de dados de ditraçSo de Raios-X em

monocristais dos compostos úm Jantinio (III) * lutécio (III)

forneceriam também informaçSes que auxiliariam substancialmente a

elucidaçfo desta questão.
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TABELA 4.16 - Comprimento de onda em na das bandas observadas no

espectro do composto de lutécio (III) dopado com

európio (III).

Transiçlo

*D » V
o e

'D » V
O 1

*D • V
O 2

RegiXo na

579,2

588,9
594.1

61O,O
614.6
620,7
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÃO PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO

A análise conjunta dos resultados obtidos pelas

diversas técnicas empregadas na caracterização dos compostos permite

as seguintes considerações:

a - os compostos de adiçSo apresentam as seguintes

fórmulas mínimas:

[Ln(NCS)3(2,6-LN0)3J

( L n

( L n

( L n

- La)

= Ce,

B d ,

= T»

Pr,

Tb e

e Lu)

N d ,

V )

Eu,

b - os ligantes 2,6-LNO encontram-se coordenados ao

1 on Ln pelo átomo de oxigênio;

c - os Anions tiocianatos apresentam-se coordenados

aos lantanídeos através do «tomo de nitrogênio;

d - o* compostos apresentam água em sua estrutura,

exceto o* d» T* e Lu, sendo que o número de

moléculas de água decresce ao longo da serie de 3

pmrm lt concordando com o decréscimo do raio

idnico dos lantanideos;
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e - o número de coordenação decresce ao longo da s*ri»

de compostos * variando d* 9 a 6, cm funçlo da

diminuição do raio iõnico médio do ion t_n ;

f - o espectro cie absorção na região do visível

sugere par

nSc-cubica;

sugere para o composto de Nd uma simetria

g - os parâmetros espectroscópicos calculados através

dos espectros de absorçXo na regiSo do visível, do

composto de Nd no estado sólido, sugere* que as

ligações sâo de caráter eletrostatico;

h - o espectro de emissão do composto de európio

e seu número de coordenação permite» sugerir que

este cation encontra—se envolvido em

microssimetria C—,;

i - os espectros de emissão dos compostos de lant&nio

e lutécio dopados con Eu" apresentam-se muito

similares ao do composto de adição de eurõpio,

sugerindo para estes ions centrais tamb&m uma

microssimetria C^v:

i - os difratogramas de Raios-X pelo método do pó

indica» a presença de duas series isomorfas: uma

contendo o» compostos de La. Ce, Pr, Nd, Eu, Gd,

Tb • * outra formada pelos de V, Tm e Lu;

y - o fato dos compostos de Nd* e Eu*** serem

isomorfos concorda com os dados especfoscópicos

que indicam simetria nSo cúbica para o composto

de nsodimio e microssimefia C_,, par» o ion
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1 - o lig&nte 2.&-LN0, devido á provável predominância
»

do efeito estérico produzido pelos grupos meti ia

nas posiçBcá 2 e 6, evifc>e caráter coordenante

menor do que o dos ligantes 2-picNG • 3-picNO;

* - considerando-se o núaero de coordenação e os

demais dados da caracterização pode-se sugeri»-

para o composto de europio o poliedro de

cc-ordenaçSo prismt trigonal monoencapuzado.

adAitindo-se s molécula de água localizada sobre o

eixo de rotaçSo.

Os compostos de 1 antinio e ítrio pertencem a séries

isomorfes onde os compostos apresenta» estequiometrias diferentes sffi

relaçSo ao número de moléculas de água, Co* base nos dados obtidos

no presente estudo nlo foi possível explicar esta observaçSo

experimental, pois a presença de moléculas de água na estrutura dos

compostos pode ser devido à estabilizaçSo da rede cristalina.

Através de estudos teririoanalí ticos possivelmente

poder—se-a obter informaçSes quanto ao caráter oas ligaçSes das

moléculas de água nos compostos, ficando entSo esta sugestão para

dar continuidade ao presente trsbalHo.



6. RESUMO E ABSTRACT

6.1. PESUMO

A presente dissertaçSo descreve a preparaçío e

caracterização dos compostos de adiçSo entre isotiocianatos de

alguns lantanídeos * itrio e a 2,6-Lutidina-N-<5xido.

O ligante empregado na síntese dos compostos foi

preparado a partir da N-oxidaçSo da 2.6-Lutidina com peróxido de

hidrogênio em meio de ácido a cático olacial.

Os compostos de adição foram preparados na relaçSo

friolar 1:3 sal-ligante. Os mesmos sSo sólidos à. temperatura ambiente,

cristalinos, possuindo cores menos intensas que os respectivos sais

e caráter levemente higroscópico. Eles sSo aparentemente solúveis em

metanol, etanol. acetona e acetonitrila, e s2o insolúveis e<r

clorofórmio e nitrometano.

A caracterização dos compostos foi feita por análise

elementar, medidas de condut&ncia eletrolitica, diiratogrémas de

raios-X (método do ; ). espectros de abso^çSo na regiSo do

infravermelho, espectros eletrônicos eo composto de neodimio e

espectro de fluorescéncia do composto de europio.

Os resultados de análise elementar possibilitaram

propor as seguintes fórmulas gerais»

[Ln(NCS;!(2.6-LN0)»(H*CI)»3 ÍLn *• La)



iifc

rLn;tJC3)3- 2.6-LN0)a. (H?0>3 (Lr. - Ce, Pr, Nd, Gd, Eu, Tb e Y)

CLn(NCS)s(2,6-LNO)92 (Ln = T* e Lu)

As medidas de condut&ncia eletrolitica indicaram o

comportamento de nSo eletrolitos, sugerindo a coordenaçSo do ion

tiocianato ao cation metálico.

Os espectros de absorção n* regiSo do infr avermelhe

apresentaram bandas correspondentes aos modos vibracionsis

característicos tís. íüolecula de água, exceto para os compostos às-

túlio s íutecic. As freqüências das bandas de estiramento C-N, v ,

atribuídas ao tiocianato indicaram a coordenaçSo deste Art ion através

do nitrogéw-iio. Os deslocamentos das bandas de estiramento N-0. v>.,_ ,

para regimes de freqüências mais baixas, em relaçSo ao ligante

livre, evidenciaram que a coordenaçSo do ligante, 2,6—LNO ocorre

pelo oxigênio, outra evidência são os pequenos deslocamentos para

freqüências mais altas observados nas bandas correspondentes as

deformaçSes C-H fora do plano, &ru"

Os tíifratogramas de raios-X pelo método do pá,

indicaram a existência de duas séries isomorfas. A primeira série

compreendendo os compostos de La. Ce, Pr. Nd, Gd, Eu e Tb, e a

segunda os compostos de Tm, Lu e Y.

Os espectros de absorção na região do visível do

cctiriDoeto de neodimio no estado sólido, registrados a 77 ¥ e &

29S K, respectivamente, permitiram!

a) sugerir para o composto de Nd * uma simetria r.2o

cúbica;

b) o cálculo dos parâmetros nefelauxético (6), de

cova14ncia (biya) e d« Sinha íâ), cujos valores

sugerem ser a interação metal ligante de c&ríter

eletrostatico com certe caráter covalente.

A partir do espectro eletrônico do composto de

neodimio em soiu~5o de acetoni



do oscilador. A seme 1 hair; a entre os espectros do composto de

neodimio no estado sólido e em soluçSo, sugere que nSo ha alteraçSo

quando da solubili2aç2o em acetonitrila.

A atribuiçSo das bandas dos espectros de fluorescência

do composto de európio no estado sólido, registrado a 298 K e 77 K

leva a sugerir que o ion Eu esti envolvido em uma nicrossimetria

C_v. As semelhanças entre os espectros de emissSo dos compostos de

lutecio e lantânio dopados com Eu"* e do composto de adiçSo de

europio leva-nos a supor que estes ions. La e Lu , também se

encontram envolvidos em microssimetria C3V-

Através da combinaçSo dos dados obtidos pelas varias

tercnicas empregadas na caracterização dos compostos, pode—se sugerir

para o composto de európio a geometria de prisma trigonal

monoencapuzado, considerando—se a molécula de água localizada sobre

o eiMO de rotaçSo.

6.2. ABSTRACT

This dissertation describes the preparation and

characterization of the complexes of Yttrium and some ]anthanides

isothiocyanate with 2,6-lutidine-N-oxide (2,6-LNO).

The liçand employed in the synthesis of the compounds

was prepared by the reaction of 2,6-lutidine with hydrogen peroxide

in glacial acetic acid.

The complexes were prepared using the relation Is3

salt-ligand. They are crystalline at room temperature with less

intense colors than those of the corresponding salts, slightly

hygroscopic, apparently soluble in methanol, ethanol, acetone and

acetonitrile, and practically insoluble in chloroform and

nitromethane.

Their characterization was made by elemental analysis,

electrolytic conductance measurements, X-ray powder patterns,



fluorescence s^ertrs of the europium compounds.

Elemental analysis indicated the following general

e for the compounds:

LLn(NCS)s<2,6-LND)a{KsO)sl (l_n « La)

CLn(NCS)9(2,6-LN0)siH20)2 (Ln = Ce, Pr, Nd, Gd, Eu, Tb and V)

rLn(NCS)»(2.6-LN0)9] (Ln = T* and Lu)

Conductance measurements indicated a non-electrolyte

behavior, suggesting the coordination of the isothiocyanate ions to

the metal cations.

Infrared spectra presented water bands, except for the

compounds of thulium and lutetium. The freouencies of the v_K1 bands

of the thiocyanate indicated its coordination through the nitrogen

atom.

The shifts of the vNO and Ó_H bands to lower

freouencies and higher frequencies, respectively, in relation to the

free 2.C-LN0. indicates the coordination through the oxygen atom.

According to X-ray powder patterns, two isomorphous

series were detected. One containing the compounds of La, Ce, Pr,

Nil. Sd. Eu and Tb and the other containing the compounds of Tm. Lu

er,d N .

The electronic absorption spectra of the solid

rif-oC'/'T'ijm cofiipourid. at room temperature and at 77 Y indicate a

nor.-cubic symmetry around the central atom. The nefelauxetic (6),

covalent (b1 ) and Sinha {&) parameters were calculated and suggest

the existence of electrostatic metal-ligand bonds. The oscillator

strength was calculated fro» the spectrum of the neodymium compound

in acetonitril» solution. The similarities between the spectra of

neodymiuffi compound in solid state and in acetonitrile solution

suggest the existence of the same species.

The fluorescence specfu* of the solid europium

couple»: at 77 K, -as interpreted in terms of C,,, symmetry around the
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capped trigonal prismatic geometry, with the Mater molecule

localized in the rotation axis.

The similarities between the emission spectra of

europium complex and europium—doped lanthanun and lutetium adducts

per mi ted suggest that those central ions are also involved in a C 3 V

symmetry.


