
BIBLIOTECA
WSTTTUTO DE QUfcUCA
U» *•*• •» Si»

JÔ.20G

UNIVERSIDADE DE SXD PAULO

INSTITUTO DE QUIMinA

Slnt»»» • Car*ct#rizaçio dt» Cotnplwxo* de Picratov

d» LantMnXd«o« ( I I I ) c m A 4-Picolinji-N—oxido

(4-picNO)

, -

i icp/SBO Conjunto Químic»
' »FEV«

Envltdo em:
92

Vícwntíni

KLIAR Mf-IIRA DA SII.VA

DissvrtaçXo d* (1»«trado*

SOT I'AIILO . t .

A.. ;



BIBLIOTECA

1 - Introdução e Objetivos .................................... 1

1.1 - Referencias Bibliográfica» 3

2 - Part» Teórica ..4

2.1 - ConsideraçSes Gerais Acerca dos Lantanldeos ......... 4

2.2 - ConsideraçSes Acerca do Ácido Plcrico • do

An ion Picrato 8

2.3 - Considerações sobre os Aminôxidos Aromatico* 12

2.4 - Referências Bibliográficas 19

3 - Parte Experimental 24

3.1 - Síntese 2£

3.1*1 - PrmprmcXp dos Carbonatos Básicos

'Hidratado* de Lantanldeos 26

3.1.2 - PreparaçXo dos Picratos de

Lantanldeos Hidratados 28

3.1.3 - PreparaçSo dos Compostos de AdiçSo 29

3.2 - Caracterização dos Compostos de AdiçXo ............. 30

3.2.1 - Análise Quantitativa dos Ions. "". ,
Lantanldeos (III) r* 30

. 3.2.2 - Análise Quantitativa de Carbono, Hidrogênio

e Nitrogênio r..,..............*. 30

3.2.3 - Testes de Solubilidade 31

3.2.4 - Medidas de Condutancla Eletrolltlca ........ 31

.2.9 - Espectros de Absorçlo nm ReglZo do

Infravermelho ......................-••••••• 31



II

3.2.6 - Espectros d* AbsorçSo na RegiSo do Visível . 32

3.2.7 -Medida» do Índice de RefraçSo 32

3.2.8 ~ Espectros de EaissSo .......\ 33

3.2.9 - Medidas Aparentes dos Intervalos de FusXo ..33

3.2.10 - Análise Térmica 34

3.2.11 - Raios-X 34

3.3 - Referências Bibliográficas* 35

4 - Resultados e DiscussSo ................. .......-r;......... 36

4.1 - Aspectos Serais dos Compostos--de AdiçSo ............. 36

4.2 - Dados Analíticos e Estequiometrias Sugeridas ....... 37

4.3 - Medidas de CondutânçJLa Eletrolltica Molar 38

4.4 - Espectros de AbsorçSo na RegiSo do Infravermelho ... 42

4.4.1 - Características Vibracionais'dp

Ácido Picrico ....43

— 4.4.2 - Características Vibracionais da

4-Picolina-N-ôxido 45

4.4.3 r DiscussSo sobre os Espectros de AbsorçSo na

RegiSo do Infravermelho dos.Compostos de

AdiçSo e Respectivos Sais 47

4.5 - Espectros de AbsorçSo na RegiSo do Visível ......... 53

4.5.1 - ConsideraçSe* Serais 53

4.5.2 - Espectros de AbsorçSo na RegiSo do Visível do

Composto Nd(C6H2N307)3.3(4-picNO).H20 97

4.5.3 - Análise e Dados dos Espectros de AbsorçSo do

Composto de Neodimio e Respectivo 8*1 ...... 63



lit

4.6 - Espectros de EmissXo na RegiSo do Visível ....%..... 69

4*6.1 - Considerações Gerais 69

4.6.2 - Espectros de EmissXo do Composto de

H20 74

4.7 - Análise Térmica 79

4.7.1 - Comportamento Térmico dos.

Compostos de AdiçXo ........................ 80

4.8 - Difratogramas de Raios-X (Método do P6) 90

4.9 - Referências Bibliográficas 94

9 - Resumo e Abstract 98

9.1 - Resumo 98

3.2 - Abstract 102

6 - Curriculum Vitae 109



IV

SUTfÂRIO DAS TABELAS

TABELA 2.1 - ComparaçSo do Momento Dipolar da Amina con

o Aminoxido Correspondente .'.....................• 14

TABELA 2.2 - Algumas Características da 4-Picolina-N-óxido .... 13

TABELA 2.3 - RevisSo Bibliográfica dos COMPOStos contendo

a 4-Picolina-N-ôxido -como Liqante ................ 16

TABELA 4.1 - Analises Pórcentuais de Lantanldeos, Carbono

Nitroqénio e Hidroqénio para os Compostos de

. AdiçSo- .-..,.. , 38

TABELA 4.2 - Intervalos*de Condutancxa Molar dos Diferentes

Tipos de Eletrálitos para a Concentração da

Ordem de 10** M em Acetonitrila e Nitrometano .... 4O

TABELA 4.3 - Condut&ncia Molar dos Compostos de Adirão de

PIeratos de Lanfcanideos (III) com a

4-Picolina-N-dxido .^i 41

TABELA 4.4 - AlqunMS Atríbuiç-Ses.Mumerícas Referentes km

Freqüências" BET'fe'«itir»mento do Ácido Pi.crtco ...... 44
. " •**

•.. TABELA 4.5 - Alqumas Freqüências (cm~ ). Observadas nos _

Espectros dos Picratos de. Lantanideos* nu

-'• ReqiJTo tfo infravermelho e suas AtribiiiçSes ....... 4A

TAÔELA 4.6 - Alqumas Freqüências ícm" ), Obsvrvadas no

Espectro da 4-Plcolina-N-òKido. n* RwqiíO do

Inf rjüvermel ho • - suas Atribuições ................. 47



TABELA 4.7 - Aloumas Frequencies (CM ), Observadas nos

Espectros dos Cptposto» de Adição, na

RJeqiSo do Inf raVerme I ho e « M S Atribuições ....... 48

TABELA 4.8 - Transições Hipersensitivas dos Ions

Lantanldeos (III) V>

TABELA 4.9 - Classificação do» Grupos d* Pontos e

Desdobramentos dos Níveis J (Fracionários),

nas Varias Simetrias .. .^.. 59
T — • - —

TABELA 4.IO — Força do Osciládor-para o Composto de AdiçSo

de Neodi mio e Respectivo Sal em SoluçSes de

Nitrometano e Acetonitrila na ReqiXo Híper-

sensitiva I_._ -—• 13-,-. B_ • 67

TABELA 4.11 - ParAme.tros Espectroscopicos para o Composto

— «le Adição de Uteodlmio no Estado Sólido 68

TABELA 4.12 - TransiçQes Normalmente Observadas nos Espectros

de EmissXo do F.urópin (III) de-Acordo com a

Corre] açSo de Comprimento de linda 76

TABELA 4.13 - Correlação entre as Atribuições para as

Transições Drt — • F _, no Composto «Je

Europio ......................................... 7b

TABELA 4.14 - Desdobramento dos Níveis F. , - A ( _ . e
•I (J»0,1,2)

Atividade das Transições flD — » 7F do !on

o •»
FM7'* nmrm A S S i m e t r i a s C n , I I n v , C n n e C^ . . . . . . . . 7 7



VI

TABELA 4. IS — Intervalos Aparentes de Fuslo para os COMPOS tos

de Adiçio . B7

TABEI.A 4 .16 - Dados rta Temperatura de Deco*posiç2o dos

Compostos d» AdiçSo BB

TABELA 4.17 - Valor»* Obtidos do Difratoorama de Raios-X

para o Composto de AdiçSo de Lant&nio ........... 92

TABELA 4.18 - Valores Obtidos do Difratoqrama de Raios-X

par* o Composto de AdiçSo de Praseodlmio ........ 92

TABELA 4.19 - Valores Obtidos do Difratogr**a de Raios-X

para os Compostos de AdiçSo de Neodimio,

Euròpio e I terbib 93



VII

SUMARIO DAS FIGURAS

FIGURA 2.1 - Representação Esquematica da Energia dos

Orbitais 4f em FunçXo do Número Atômico 6

FIGURA 2.2 - Estrutura do Ácido Picrico 8

FIGURA 2.3 - Modos de CoordenaçXo do Ion Picrato para

Sais (I) e Compostos Moleculares (II) 9

FIGURA 2.4 - Estruturas Canônlcas da Piridina-N-oxido 13

FIGURA 3.1 - Fluxograma das Etapas Envolvendo a

Síntese e CaracterizaçXo dos Compostos

de AdiéXo ....'..*.. 25

FIGURA 4.1 - Espectros die AbsprçXo nm RegiXo do Infravermelho

da 4-Picolina-N-Õxido, do Composto de AdiçXo de

Európio e.Respectivo Sal hidratado 49

FIGURA 4.2 - Espectros de AbsorçXo n*-RegiXo do Infravermelho

da 4-Picollna-N-óxido e dos Compostos gm AdiçXo

de Lant&nio, Praseodimio e Neodlmio .v?-'>: 50

FIGURA* 4.3 r Espectros.de AbsorçXo^jia RegiXo do Infravermelho

dos CompostotTde AdiçXp. de Gadollnlo e-Iterbio

' e dm 4-Picolina-N-ÕKido 51

FIGURA 4.4 - TranslçSes do Ion Nd3+ em Simetria' Cúbica •

NXo Cúbica ......*,.... 60



VIII

FIGURA 4.3 - Espectros d» AfesorçXo na RegiXo do Visível em

SoiuçXo d* Acetonitrila, Nitrometano • no Estado

Sólido parar o Composto de AdiçXo de% Neodimio 64

FIGURA 4.6 - Espectros de AbsorçXo na RegiXo do Visível em
*

SoiuçXo de Acetonitrila e Nitrometano para o Sal -

de Neodimio Hidratado .*.» **

FIGURA 4.7 - Diagrama Esquema tico do Mecanismo Proposto

por Mhan * Crosby da DissápaçXo de Energia

em Complexos de Ions Lantahldeos 71

FIGURA 4.8 - Espectros de Fluoréscéncia do Composto de

AdiçSo de Európio no Estado Sólido a

Temperatura ambiente e 77 K .....*....... 79

FIGURA 4.9 - Curvas TG e DT6 pmrm o Composto de AdiçXo

~ de Lantanio 81

FIGURA 4.10 - Curva DSC para o Composto de AdiçXo de Lantanio . 82

FIGURA 4.11 - Curvas TG e DT6 para o Composto de AdiçXo

de Európio 85

FIGURA 4.12 - Curva DSC para o Composto de AdiçXo de Európio ..84

FIGURA-4.15 - Curvas TG e 0T6 pmra o Composto de AdiçXo

de Itérbio 89
FIGURA 4.14 - Curva DSC para o Composto de AdiçXo de Itérbio .. 86



1 - INTRODUÇXO E

OBJETIVOS

Os ions dos elementos lantamdeos, em condições

apropriadas* formam complexos com uma variedade de tiqantes '

e os dados obtidos através dos estudos desses complexos, tem

contribuído parm o enriquecimento da química de coordenação dos

lantanideos* assim como para o acréscimo de informações da «tintese

de novos compostos.

VICENTIN1 * Colaboradores tem, desde 19*0.

desenvolvido estudos de síntese e caracterização de compostos de

coordenação entre vamos saisa'de lantanldéos * grande variedade de

liqante» nrq&nicos. 'Dando continuidade a este trabalho, a presente

dissertação tem por objetivos descrever a síntese * caracter!rmçso

dos compostos de adição obtidos A partir tia r*mc'ão dos pi era tos de

tantanideos hidratados com A «-picolina-W-oxido,



Cte inmpli'xos, uM ve? > *-o • ~' i :?«i . f o r AIT

t>or >t>eic cie- « in j i i

condut^ncia e l e t r n h t j » , e&pectrns >ie Absor.io na r&ciic rJr»

vis: vpl, «ns ] :«.E térmica e

As invpütioí»tt"e5 envolvendo *s dj*erç.«s

técnicas mencionadas visam estabelecer, «iltrw» das pronrie-Càneç oos

complexos. lorniAoos, «sppctos rei ÔCJ crisoo? tom o ç>i tio oe

coordenação dos laoaotes, a nature7a oas utidv'fs, o "•jBprc de

CDordenac 5o e se possive»! d simetr-)* das especjes comr.ii -as.
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2 - PARTE TEõR1CA

2.1 - CONSIDERAÇÕES GERA15 ACERCA

DOS LANTAN1DEOS

A serre Jantam dica * constituída

elementos Ce (l - 58) ao Lu (Z = 71), «•» caracterizada pelo

preenchimento qradatjvo do nível 4t. Embora, os eJEmenU'5 í s iZ

57) e V (Z * 39) nío apresentam elétrons ne&te n;vel, ç,3o

estudados juntamente com os demais elementos da série 1 ant an:dica,

por terem propriedades química» semelhantes e <*ert?m pn

)untos na natureza

A* conf iquraçiÍPS eJetrônicas no estado

-fundamentai dos átomos de V c* La sâo, respectivamente, íAr;4H 3»

1 V• CXeJSd hs B para os ríemais element tis oa '<*rif»

£Xe]4tn5d16s'? l 2 1. As excessües sãos



- Ce, p**r* o qual « contraçáo rápida r» rprliicSo na

í
dos orbitais 4f» imediatamente -ípos o La, f^vorpre a

ocupação do orbital 5$;

- Gd e Lu* os quais ^adquirem maior estabilidade

termodinâmica no &emi-preenchimento ou preenchimento do

nivel 4f, respectivamente, favorecendo a ocupação do

orbital Sd.

Efeitos similares caracterizam os ions mono e

bipositivos. por*m desaparecem para os ions tripositivos» que

apresentam invariavelmente a configuração [XeJ4f .

Os cálculos sobre as configuraçSes £XeJ4f

indicam que a energia e a extensão radial dos orbitais 4f diminuem

muito bruscamente com o aumento da carga nuclear, ficando abaixo

daauela dos orbitais 5d, deste modo, os elétrons 4-f estSo

relativamente blindados e isolados d» influencia externa pelos

níveis 5s*"5p , sendo pouco envolvidos quando da for macio da

ligação química e o principal resultado * o caráter altamente

eletropositivo desses elementos, sendo que o estado de nxidac.ío +3

ir característico de todos os lantanldeos, tanto no e&tado solido,

como em soluçJo aquosa ou eip outros solventes, conferindo a eies

uma química predominantemente iònica. independente do metai ou

configuração 4fn envolvida ' . A F115URA 2.1, mofetra uma

representaç-So esquemàtica ti» enerqia dos orbitais em funcio do

numero atômico (Z) .
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FIGURA 2.1 - Representação Esquematica da Energia

dos Orbitais 4f em FunçSo do Z

Com o aumento do numero atômico no decorrer da

serie lantanidíca. HA um decréscimo considerável dos rajns

atômicos e iõnicos. Este decréscimo -> denominado de "Contração

Lantanidíca". Esta contração é devida á blind*qem incompleta de um

elétron 4f por outro elétron 4f, ocasionando aumento da carga

nuclear efetiva ao lonqo da série lantanidica, conduzindo A

diminuição dos átomos e ions.

A rontraç3o Jantam dica pode rimsar difor»»nça«

em algumas propriedades ligadas A um dado estado de oxidacío.

Considerando os ions Jantanideos tripositivos, verifica-^e que



pode ocorrer além tf o decréscimo do raio tônico:

- uma diminuição no numero de coordenação;

- um decréscimo na basicidades

- um aumento na dificuldade de oxidaçSo;

- decréscimo no cariter iónico de compostos binàrios

sólidos.

0 numero de coordenação menor que 6 * menos

freqüente para os compostos de lantanideos (III) sendo os

números de coordenação 7, 8 e 9 os mais comuns, cheqando a atinqir

números mais altos* tais como 10 e 12, dependendo ria natureza do

ligante envolvido quando da complexaçSo.

Os ions lantanideos trivalentes pertencem a

classe "•" na classificação de AHRLAND, CHATT & DAVI ES t 6 1, ou

podem ser classificados como ácidos duros segundo o conceito de

PEARSON . Os ions dessa classe se ligam *s bases duras,

preferencialmente àquelas que possuem oxig*nio ou nitrogênio como

átomo doador e "fracamente a bases moles* contendo enxofre ou

[81
fósforo como átomo doador .

A ausência de caráter direcional das ligaçícs

f*z com que o arr»nio dos liqantes dependa de fatures esturicos,

das propriedades dos liqantes e do raio do ion lantanideo . Os

poliedros de coordenação mais comumc?nte observados sácn octaedro,

prisma trigonal* anti-prisma quadrado e dodecaedro.



2 .2 - CONSIDERAÇÕES ACERCA 00

ÁCIDO PICRICO E DO ÀNION PICRATO

O ácido picrico ou 2,4,6-trinitrotenol, que *

representado pela fórmula molecular (N0_),C,H_0Ht foi descoberto
Jí à O JL

[101
em 1799 e pode ser preparado pela aç3o do .ácido nx tricô

concentrado sobre o fenol . Ê um icido forte

f 121(pica * 0,25) , cuia «cider * diminuída quando substituintes

doadores de elétron* entram nas posições 5 ou S do anel de sua

estrutura, que est* representada na FIGURA 7,2.

0H

FIGURA 2.2 - Estrutura do Ácido Picrico



I
O Ácido picrico ,'̂ Lunde a

compostos derivados do seu ácido «So indistintamente cHamados de

picrato* . Cristalizam n» forma de lâminas ou prismas nos mais

variados solventes, apresentando cores diversas que podem ser

relacionadas Jk natureza da interaçSo envolvida, quando da formação

do composto. 0 Ácido picrico quando reage com bases fortes, forma

compostos cujas propriedades divergem daquelas obtidas a partir da

reaçXo com bases fracas. Evi3*ncias desse comportamento se

manifesta através das cores apresentadas por eles e com base

nestas observações BENNETT ft WILLIS f l 5 ] sugeriram a existência de

dois tipos de compostos, devida ás maneiras diferentes de

coordenação do ion picrato, quando na reação do ácido picrico com

tipos diferentes de aminas, conforme mostra a FIGURA 2.3.

0 *

II

FIGURA 2.3 - Modos de Coordenação do Ion Picrato para

Sais ( D e Compostos «oi ecu lares (II) t 1 5 3
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Entretanto, estudos da determinaçXo d* estrutura através de

raios-X, revelara* que os ions picratos em compostos onde ligantes

orgânicos e ions metálicos estXo envolvidos, pode* estar ligados a

riA—IO 5O1
essas espécies das seguintes maneiras ' ':

a) através do *tomo d» oxigênio do grupo fenólico;

b) através de um dos átomos de oxigênio ce um orto-grupo

nitro;

c> «craves aos átomos oe oxigênio do para-grupo-nitro,

unindo as moléculas do composto entre si» formando

desta maneira dlmeros;

d) todas essas situaçSes ocorrendo simultaneamente.

Embora a razà*o exata que leva os ions picratos

a se comportarem dessa forma, ainda nZo tenha sido encontrada, o

alto impedimento esterico apresentado pelos trinitro compostos

aromaticos e a natureza do ion metálico envolvido quando da

formaçSo do composto, parecem contribuir de forma decisiva nos

r 101
modos de coordenação do i on picrato

SILBERRAND C 2 1 3 em 1908 desenvolveu métodos de

prmparaçXo para diversos picratos metálicos, incluindo o picrato

d* cério e forneceu dados sobre a estequicmetria desses compostos.

TUCHOLSKII C 2 2 3, e m 19AA estudou a temperatura de explosXo dos

r 231

picratos de itrio e lant&nio. «AO e Colaboradores •* 1785,

estudaram os modos d# coordenação dos picratos de lantanideos em
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solução de acetona. através da espectroscopia de ressonância

meqnetica nuclear e TI AN , em 1986 determinou a estrutura dos

picratos rte iterbio e i trio hidratados através de estudos de

raios-X, atribuindo número de coordenação iqual a oito para esses

t e NftKMSnMA e colaboradores t 2 6 1, estudaram o

'tamento da aqua nos picratos de lantamdeos através de

estudos de raios-X e analise térmica.

Em relação aos compostos de adição dos picratos

de lantamdeos, a literatura cita o trabalho de KUZNETSOVA *

KNOHENKO que em 1963 sintetizaram compostos de adição tendo

como liqante o dibenzoilmetano e os caracterizaram através dos

espectros eletrônicos de absorção e emissão na reqião do

Ultravioleta-Visivel. Em 1961, KUZNETSOVA f 7 5 D estudou o efeito do

meio ácido nos espectros de emissão e absorção em solução de

acetona. para os picratos de eurôpio e t*rbio tendo como liqante o

dibenzotImetano.
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2.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS

AMN6XID0S AROHÃTICOS

UM do» Métodos da obtençáo dos aminóxidos

1271
aromaticos, consist» na N-oxidaç2o d* UM* «Mina aromatic* * n

qu« conduz a Mudanças na reatividade do «inel aroma tico devida a

alteraçSo na distribuição da dansxdad* «Istrónica «M rmiaçSo

f 281Aquela encontrada na amina aromatji.cn correspondent* . Em

relaçSo as paridinas N-OKÍ«JO», a reatividade, bem como »uas

propriedades. t*M sido atribuídas Às diferentes confaquracie»

elwtrònicas na molécula, provenientes de contribui s-L-̂e»

praticamente iguais das estruturas canúnicas representadas na

FIGURA 2,4 Í Z 9 1.
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ii in

FIGURA 2.4 - Estruturas Canonical da Pindina-N-6>Mido

O qrupo N-O~ é fortemente polarizado em ambas

[501•s direçSes • pod» agir COMO receptor ou doador d* elétrons ,

facilitando ambas substituições nucleofilica* e eletrofilicas. O

par de elétrons do átomo de nitrogênio neste tipo de aminóxido,
2

antes da formaçlo da ligaçSo N-0. eneontra-«e em um orbital «p ,

de modo que a tigaçZo N-0 esta no mesmo plano do an«*l aroma tico e

os elétrons 2p do átomo de oxigênio interagem dlrmtmmmntm com o

sifctema de «letrons n do anel . Sub^titumtes que retiram

elétrons do anel nas posições 2 e 4, aumentam a contribuição da

estrutura II e «ubstituintes que doam elétrons ao »nmi aumentam a

contribuição da estrutura III, 0 efeito de grupo» «ubstituintes no

anel. também pode ser verificado a partir das diferenças entre os

momentos dipolares das aminas e aminóxidos correspondentes, os

quais diminuem com o aumento do poder receptor de elétrons dos

«ubstituintes e crescem com o aumento do poder doador» como mostra

a TABELA 2.1



TABELA 2.1 - ComparacXo do Momento Dipolar da Anlna

COM o Aminóxido Correspondente

Amina

Piridina

4-Nitro-Piridina

4H1etoxi-Piridina

Hoaanto Dipolar (D)

2,22

1,63

2,96

Momento Dipolar (D)
Aminoxido

4,23

0,69

3,08

\

A coordenaçffo dos aüinóxidos aroaiáticos paio

átomo úm oxigênio do grupo N-0 • dstactada por daslocaowntos

característicos da várias bandas do liganta nos aspactros dm

absorção na regiXo do infravermelho. Ea coaplaxos natâlicos da

piridina-N-oxido a s«us derivados substituídos, o astiraaento N-0

ocorre geralment* mm freqüências «ais baixas C343

A TABELA 2.2, mostra algumas características da

4-picolina-N-oxido, ligante utilizado neste trabalho C35D.

A TABELA 2.3, apresenta uma revisSo

bibliográfica dos compostos contendo a 4-picolina-N-oxido como

ligante, encontrados n» literatura.



TABELA 2.2 - AIQUMS Características da 4-Picolina-M-ôxido

Fóraula Holscular

Fóraula Estrutural

Massa Ftolscular

Intervalo d» FusXo (°C)

Intervalo d* EbuliçSo (°C)

W
II
0

109,13

182 - 1B5

151 - 153
(11 mmHg)



TABELA 2.3 - KevisSb Bibliográfica
4-Picolina-M-OKÍdo

Composto

Eu(fod>3.4-picN0

fod«4nion 2,2-diaetil-

•,»,7,7,B,8-heptafluo~

ro-3 , 3-octanodiona

Ln(CF3SO3)3.n(4-plcNO)

Ln * La-6d, n « 8

Ln « Tb-Lu, V n « 7

LnBr3. (4-picND) .H^O

Ln » La, Pr, Md, Sto

Tb, Er, Y

Ln(C104)3.n(4-picNO)xH20

Ln - Pr, Nd, S«, Eu, 8tf

Dy» n - 8, K « 2 (E)

Ln « 8*, Erf n«7 x«l(A)

Ln • Eu» n»6 K*2(A)

HMMIM»

8int»s« • caractarixaçlo

através fio* «spsctros »l»trÔ-

nicos d* «bsorçSo, dvternina-

çSo do intervalo d* fusSo.

ÜMlidas aparentes do intervalo

d» f usXo • dvterwinaçXo dos «s—

canisaos ds- dvcoaposiçSo dos

COMDOStOS»

Slntssc, caractcrizaçSo do

coaposto através dos sspsctros

ám absorçSo na rsgiXo do

infravcrawlho m rsssonAncia

Magnética nuclear, asdidas ám

condutancia «letrolltica mm

acetonitri1a.

Síntese dos compostos através

de dois «étodos utilizando os

solventes acetona (A) e etanol

(E). CaracterizaçSo dos COM-

postos através dos espectros

na regito do infravermelho,

espectros de eaissffo dos compos-

tos de eurepio, análise térmica.

Ret

36

37

38

39
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TABELA 2 . 3 CContinuaçXo) - RmvisXo Bibliográfica dos Compostos
Contendo a 4-Picolina-N-Cxido

COHpOStO

LnI3.B(4-picN0)

Ln « La, Pr, Ndf Eu,

Tb, Dy, Er, Yb

Eu(PF6)5.8(4-picNO)

C»(4-picN0)B(N03)4

C«(4-picNO)8(C104)4

C»(4-picN0)2Cl4

Cr(0CH2CF3)3.4-picN0

(C6H5)8n8C<8)0(C2H5).

(4-pícNO)

(C6H10)PtCl4.(4-plcNO)

R«sui»o

Sintas* dos coapostos •

caractcrizaçSo através dos

•spactros ds absorçXo na ragiffo

do infravvrsvlho» ressonância

•agna-tica nuclear, condutAncia

•Istrolítics, sspectros d»

•missto do composto ds-

•urópio.

Espectros ds emissXo do com-

posto, dstsrminaçfo do sitio

ds simetria.

CAlculo da energia ds ligaçfo

através da espectroscopia fo-

toslstrónica de ralos-X (XPS).

Síntese, cálculo do momento

magnético, espectro na regilo

do infravermelho.

Síntese e determinação do

número de coordenaçXo para o

Átomo de estanho*

CAlculo da constante ôm

velocidade óm dissociaçKo do

composto através da espec-

troscopia de ressonância

magnética nuclear dinâmica.

Ref

40

41

42

43

44

45
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TABELA 2 .3 CContinuaçíoD - Revisto Bibliográfica dos Compostas
Contendo a 4-Pleolina-N-âtcido

Composto

TlBrCI2.(4-picN0)2

TlBrClI.(4-picN0)

Ln(CF3S03)3n(4-picN0)

Ln « 1«-Gd| n • 8

Lu « Tb-Lu,Y| n • 7

Yb(CF3S03)3.7(4-picN0)

Resumo

Síntese» caracterização do

composto através do espectro ale

letrônico de absorçXo na regiXo

do infravermelho» medidas de con

dutancia eletrolltica em soluçXo

de acetonitrila.

Síntese, caracterização do

composto através do espectro ele

letronico de absorçSo na regiSo

do infravermelho» medidas de con

dutancia eletrolltica em solucSo

de acetonitrila.

Síntese e caracterização dos

compostos através dos espectros

de absorçSo na regilo do

infravermelho» analise térmica»

raios-X, medidas de condutancia

eletrolltica» espectros de emis-

sSo do composto de európio e

espectros eletrônicos de

absorçSo do composto de neo-

dimio.

DeterminaçXo da estrutura do

composto de itérblo.

Ref

46

47

48

49
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3 - PARTE EXPERIMENTAL

A parte experimental constitui-se de:

a) síntese dos carbonates básicos de lantanideos

hidratados* dos sais de picratos de lantanideos

hidratados e dos compostos de adição, tendo como

1iqante a 4-picolina-N-óxido;

b) caracterização dos compostos de adiv^o, utilizando

varias técnicas experimentais. A FIGURA 3.1, mostra de

maneira generalizada, através de fluxoqrama, as etapas

envolvendo a síntese e caracterização dos compostos de

adição.
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4-DicNO etano1
[Sínteseí

etanol

i
Picratos de
Lantanldeos
Hidratados

Composto dei
Adição j

Analise
Elementar Caracterização \-

Condutãncia
Eletrolltica

Analise
Térmica

|Solubilidade| Ponto dt
Fus2o

IRaios-X

Espectros de
Absorção na
Região do

In*ravermelho

(Espectros de
[ Absorçáo na
' Reai3o do
; Visível

Espectros de
EmissSo na

! ReqiSo do
! Visível

FIGURA 3.1 - Fluxograma das Etapas Envolvendo a Síntese

«? Caracterização dos Compostos de



26

3.1 - SÍNTESE

3.1*1 - PreparaçSo dos Carbonatos Básicos
f Si

Hidratados d* Lantanldeos

A partir de 10 gramas de oxido de lantanideo

(Sigma Chemical Company), fez-se uma suspensZo em Água destilada.

Sob aquecimento, adicionou-se, gota a gota, ácido clorídrico

concentrado (Merck), controlando o pH entre 3 e 4, até a

dissoluçZo completa do oxido, segundo a reaçXoi

Ln 20 3 + 6H* + 6Cl" • 2Ln3+ + 6Cl" + 3H20

0 controle do pH é importante, uma vez que um

meio muito ácido irá interferir na reação de hidrólise d» uréia,

bem como, os ions cloretos do meio, deverXo ser eliminados

posteriormente.
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A soluçXo foi entXo diluída (* SOO mL),

aquecida até fervura e adicionou-se uréia (Reagen), lentamente,

controlando o pH até 7, para se ter uma precipitação em meio

homogêneo.

A uréia em soluçKo hidrolisa sob aquecimento,

ocorrendo os seguintes equillbriost

)C0 • H 0 NH2C00" + NH*

+ HJD • CO*" + NH*

H-0 ' HCO^ + 0H
4Í 1 •»>

0H

NH40H + H

Tem-se entSc s precis-cscS:: cc czraoamzo casicc

-s .c.nt&niLEO .-,i:rí.zêCw, ;JÊ se :a lentamente:

Ln"* + OH" • £ütT • LníOHXCO^J.xH^O

0 carbonato básico obtido, foi lavado até a

eliminaçXo dos ions cloretos (teste com ions Ag ) e secado ao ar.
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3.1.2 - Preparação dos Picratos

de Lantamdeos Hidratados

A preparação dos picratos de lantanldeos

hidratados, foi feita seguindo-se o método descrito por SILBERRANI)

li PHILLIPS C 1 1 f com algumas mod if icaçSes.

Preparou-se uma suspensSo aquosa, contendo dois

gramas do carbonato b&sico, que foi aquecida em banho maria.

Adicionou-se ácido picrico (MalJinckrodt), lentamente, controlando

o pH entre 5 e 6, até a dissolução quase completa do carbonato

básico, segundo a reaçãos

Após a reaçSo, filtrou-se a mistura A quente o»

o filtrado foi deixado em repouso por 24 horas, á temperatura

ambiente. Os cristais obtidos foram secados ao *r o armazenados

fora do dessecador.
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3.1.3 - PreparaçSo dos Compostos de Adição

Mantendo-se a relação molar 1:4 (salslioante),

prepararam-se, separadamente, soluções etanôlicas dos respectivos

sais e do liqante, utilizando etanol (Merck), o suficiente para

dissolver os respectivos reagentes. As soluções etanolicas foram

misturadas e aqitadas constantemente com um bastSo de vidro, at* a

formatçSo de um precipitado Iloculoso. 0 precipitado obtido foi

deixado em repouso por 24 horas, então separado por filtraçáo e

lavado com etanol, loqo em seouida, foi secado A vácuo e mantido

em dessecador contendo cloreto de cilcio (Reaqen).



3.2 - Caracterização dos Compostos de AdiçSo

3.2.1 - Analise Ouantitativa dos tons Lantamdeos fill)

A analise quantitativa dos lons lantamdeos

CHI) foi feita através de titulaçXo complexometrica c m EDTA

(J.B.Backer). Para a titulaçSo foi utilizado o tampão ácido

acético/acetado de sadio CpH = 5,8), pindina e o indicador

[2—4]
alaranjado df? orto-xilenol da AIdrich.

3.2.2 - Análise Quantitativa de Carbono, Hidrogênio e

Nitrogênio

Os teores de carbono, hidrogênio •? nitrogênio

em cada composto, foram determinados no Laboratório de

Microanalise do Instituto rie Química da Universidade de SZo Paulo,

por processo microanall tico, r»o gual se utilizou um analisador

C,H,N da Perfcin Elmer, modelo 240.
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3.2.3 - Testes d» Solubilidade

Foram feitos testes qualitativos de solubi-

1idade a temperatura ambiente» utilizando-se os seguintes

solventest água, acetona (Merck), acetonitrila (Aldrich),

clorofórmio (Merck), éter etilico (Grupo Química), metanol

(Merck), nitrometano (Aldrich) • etanol (Merck).

3.2.4 - Medidas de Condutancia Eletrolitica

Foram feitas medidas das resistências das

soluçSes milimolares dos compostos de adiçlo preparados á 25°C,

utilizando-se equipamento da Leeds it Northrup Co., cuja célula

possui constante de valor Kc • 0,11597, sendo que os solventes

utilizados foram: acetonitrila e nitrometano.

3.2.5 - Espectros Eletrônicos de Absorção

na Regi2o do Infravermelho

Os espectros de absorçSo na regiXo do

infravermelho foram obtidos através do Espectrofotômetro Perkin

Elmmr FTIR-1750, na regilo úe 4000 a 500 cm"1. Usaram-se

dispersSes do composto, do ligante e do sal em Nujol, entre placas

de KBr.
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3.2.6 - Espectros Eletrônicos de Absorç.io

na ReqiSo do Visível

Os espectros de absorção do composto de adiçáo

de neodimio e do seu respectivo sal hidratado, foram obtidos

através do Espectrofotòmetro Varian-Cary 23OO, na faixa de

comprimento de onda entre S6O i 610 na. Foram utilizadas

dispersSes em silicone e fi2eram-se uso de janelas de quartzo, de

0,5 mm de caminho óptico, para o registro do espectro do composto

de neodimio com a 4-picolina-N-óxido, no estado solido á

temperatura ambiente. Foram determinados também os espectros em

•solução de acetonitrila e nitrometano, para o composto de picrato

de neodimio com o ligante e do respectivo sal hidratado. Foram

utilizadas células de Quartzo com caminho éptico de 10 mm. Esses

espectros foram registrados a 25°C.

3.2.7 - Medidas do Índice de Refraçáo

As medidas dos índices de refraváo das várias

soluções do sal e composto de neodimio foram feitas utiliranrto n

refratémetro tipo Abbe. da Bausch and Lomb, .* temperatura de 2b'C.
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3.2.8 - Espectros Eletrônicos cte Emissão

Os espectros de fluorescéncia do composto de

európio foram obtidos através do espertrofluorimetro Perkin Elmer

WPF-4. A exitaçSo da amostra proveio de lâmpada de Xe de 150 W, e

radiação de 394 nm de comprimento de onda. Os espectros forAm

registrados á temperatura ambiente e á do nitrogênio liquido

(77 K).

3.2.9 - Medidas Aparentes dos Intervalos de FusSo

As medidas aparentes do ponto de fusão dos

compostos de picr*tos de lantanidpos (III) cam a

4-picoiina-N-òxido, foram realizadas no aparelho Melt inn Paint.

498 da Uniscience do Brasil, tendo um termômetro digital de

graduçáo mínima de 1°C. As amostras foram colocadas em 1 ami nulas •=»

aquecidas a velocidade constante de 1*C min



3.2.10 - Análise Térmica

As curvas TB e DSC dos compostos de pi era tos de

lantanideos (III) com a 4-picolina-N-óxido, foram obtidas através

do aparelho Mettler - Sistema TA 4000, utilizando cadinho de aço

InoK com tampa perfurada ao centro, contendo cerca de 1 ou 2 mg de

amostra, que foi submetida a razão de aquecimento de S°C min , em

uma atmosfera dinâmica de gás nitrogênio com vazXo de 30 mL min ,

as mesmas condiçSes foram utilizadas para a obtenção das curvas

DSC.

3.2.11 - Raios-X

Os difratogramas de raios-X (método do pó), dos

compostos de adição, foram registrados empregando-se um

difratúmetro de raios-X modelo UDR-6 da VEB Carl Zeiss Jena,

usando radiação do CuKa.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSXO

4.1 - ASPECTOS GERAIS DOS

COMPOSTOS DE ADIÇZO

Os compostos de adicSo foram obtidos em meio

nXo aquoso, pois a maioria dos complexos metálicos dos aminóxidos

aromaticos decomp3em-se na presença da água .

Os compostos de picratos de lantanideos (III) e

a 4-picolina-N-óxido, apresentaram-se como sólidos cristalinos de

fácil prBp»r*çSot nla tendo sido observados casos particulares

para nenhum deles, uma vez que todos obedeceram ao método descrito

anteriormente.

Os testes qualitativos de solubilidade

mostraram que os complexos slo aparentemente solúveis emi
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metanol* cloro term jo, acetona, acetonitrila e mtrometano. pouco

solúveis em tetracloreto de carbono, «?ter etilico P Mtanol.

Em relação dS características fluorescente*»,

observou-se que o composto de europio mostrou intensa

fluorescéncia A temperatura do nitrogênio liquido (77 K)« em

relação ao seu sal n» mesma temperatura.

4.2 - Dados Analíticos e Estequiometnas Sugeridas

Os dados obtidos nas ^n^lises porcentuais de

lantanldeos* carbono, nitrogênio •? hidroqtnio i?stáo reunidos na

TABELA 4.1, para os compostos rie adição com a 4-picolma-N—ixido.

A analise daqueles resultados suqere como estequiometrias

prováveis as seguintes:

Ln(C6H2N307)3.3,5(C6H7N0).H20 (Ln = La, Pr)

Ln(C.H_N_0_)_.3(C.HTN0).H_0 (Ln = Nd. Eu. Gd)
O X •> / •> ft f JÍ

l.n(C.H_N,0_)_.3(i:.M_N0).3H_ü (Ln - Yb)
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TABELA 4.1 - Analises Porcentuais rte Lantanideos,

Carbono Nitrogênio e Hidrooénio

para os Compostos de Adição

Ln

La

Pr

Nd

Eu

Gd

Yb

Ln3*

Cale.

11,35

11,50

12,2*7

12.86

13,25

13.97

Exp.

11,38

11,66

12,48

12,47

13, 2O

13,93

1 Carbono

Cale.

38,29

38,24

36,83

36,59

36,43

34,91
j

1 Exp.

38.49

37,78

37,54

36,70

36, 7O

34.69

Ni trogénio

Cale.

14,30

14,29

14.32

14,22

14.16

13,57

1 Exp.

14,09

14,24

14,55

13.4B

13,68

13.26

Hidrogênio

Cale.

2,68

2,67

7,49

2,47

2,46

2.69
j

> £xp.
i i

2,64 j

2,61
I

:\62 j

2,54 •

2,49

2,65

4.3 - Medidas de Condutáncia Eletrolitica Molar

0 emprego de medidas de condutincia

eletrolitica molar, em solventes adeguados, juntamente com os

espectros de absorção na regi5o do infravermelho, permitem

investigar o comportamento eletrolltico e auxiliar na determinação

da estrutura dos complexos, sugerindo ainda a coordenação ou nio

do ànion ao ion metálico.

A escolha de um solvente adeouado para as

determinações de condutiv.idade de complexos metálicos leva P B

consideração os seguintes reguisitosi



- baixa viscosidade, para permitir a maior mobilidade das

espécies presentes no meio;

- baixa capacidade doadora do solvente, para nio

substituir os ánions na esfera de coordenação;

- alta constante dieletricr. para permitir que as

espécies eletricamente carregadas presentes no meio

mantenham um alto qrau de ionizaçSo;

- facilidade de purificação e baixa toxicidade;

- baixa conduiividade especifica.

Geralmente, escolhe-se um solvente que lenha

alta constante dielétrica, baixa viscosidade *? baixa capacidade

doadora, pois nSo existe um solvente ideal que apresente todos os

requisitos citados acima. A escolha dos solventes* nitrometano e

acetonitrila, par» as medidas de condut&ncia eletrolitica molar

f 21teve como referência o trabalho de GEARY , que estudou a

condutividade de diversos solventes para a car^cteruatío dos

compostos de coordenação, onde descreveu os intervalos de valores

para vários tipos de eletrclitos P«I uma sent* de snlventps

orgânicos que incluem acetonitrila e nitrometann, conforme mostra

a TABELA 4.2.
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TABELA 4.2 - Intervalos de Condutància Molar dos Diferentes

Tipos de Eletrcilitos par A a Concentração da

Ordem de IO n M Acetonitrila e Nitrometano

Solventes

Acetonxtrila

Nitrometano

Tipos de Eletrôlitos

N3o-Eletrólito

abaixo de 120

abaixo de 60

ltl

120-16O

60-115

1:2

220-300

115-250

1*3

34O-42O

180-3OO

A TABELA 4.3 reqistra os valores das

condut&ncias eletroliticas molares dos compostos de adiç2o em

soluçSes de acetonitrila e nitrometano aproximadamente diilimo-

lan?s, Estes dados foram calculados a partir da expr*?ss£os

RAB

lOOO.Kc iif1 cm2 mol"1)

onde s Ft
AB

A

Kc

Si

resistência lia soluçio

resistência do solvente

constante da cela

concentração molar üa solução

Comparando-se os resultados apresentados na

TABELA 4.3 com os da TABELA 4.2, conclui-se que os compostos de

adiçáo se comportam como n£o-elc»trolitos nos riais solventes,

«uaerindo que os Unions picratos estío coorrlan-ados -to ion

tantanideo.
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TABELA 4.3 - Condutància Molar dos Compostos de Adição de

Picratos de Lantanideoe (III) com a 4-picNO

Ln

La

Pr

Nd

Eu

Gd

Vb

Nitrometano

CKIO 3

(mol L*1)

l.OO

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

A
(cTicm2mol~l)

22.3

16,3

17,8

14,1

4,9

20,8

i
Acetonitrila

CxlO3

(«oi L~l)

1,00

1.00

1,00

1,00

1.08

1.00

A
(0"1c«2«ol~1)

50,8

33,1 |

33,5

29,6

24,8

28,3
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4.4 - ESPECTROS DE ABSORÇXO NA

REGIXO DO INFRAVERMELHO

O espectro na regiXo do infravermelho, é um

instrumento muito útil para se investigar os modos de coordenação

do Anion e também obter informaçSes relacionadas A coordenaçXo do

ligante ao redor do íon lantanldeo. Ao se comparar os espectros do

ligante e do sal, com os dos compostos de adiçXo, pode-se

verificar:

- deslocamentos, desdobramentos ou surgimento de novas

bandas, que estXo relacionadas com a coordenaçXo do

ligante e do tipo de átomo envolvido nessa interaçXo}

- coordenaçXo ou nXo do Anion, ou mudanças no seu modo de

coordenaçXo ao ion metálico central;

- presença ou nXo de água no composto de «diçXo*
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Com o auxilio das informações relatadas na

literatura, procurou-se comparar os espectros de absorçXo na

regiXo do infravermelho as bandas provenientes do inion picrato e

do ligante livre com as bandas apresentadas nos espectros dos

compostos de adiçXo.

4.4.1 - Características Vibracionais do Ácido Pícrico

O Ácido plcrico pertence A classe dos compostos

polinitro trisubstitui dos. As absorções mais intensas que se

observam nos espectros de absorçXo na regiSo do infravermelho

desses compostos, ocorrem nas regiSes de 1554 - 1567 cm e 1300 -

350 cm~1350 cm , e sXo devidas às freqüências de estiramento

C3 41
anti-simétrico e simétrico do grupo nitro, respectivamente ' .

As freqüências de estiramento simétrico NO,,

(P N0 w), geralmente, apresentam bandas largas ou desdobradas, pois

[43
estXo sob a influência direta do anel benzénico .

As freqüências de estiramento anti-sim*trico

NO. (v N0 2), normalmente apresentam-se desdobradas, quando três

grupos nitro vicinais ou quatro substituintes estXo em posiçSes

adjacentes em relaçXo ao anel . Quando ocorre a interaçXo do

átomo de oxigênio de um dos grupos nitro com outras espécies, esta

absorçXo, em geral, aparece em regiSes de freqüências menores,

cujo deslocamento dependerá do tipo de interaçXo envolvida ,



Em relação ao ácido picrico, UM dos qrupos

nitro, está na posição orto em relaçüo ao qrupo fenoiico e se

encontra envolvido em una ligação de hidrogênio t? como previsto, a

freqüência de estiramento anti-simetrico N0_ é diminuída, enquanto

o outro grupo orto-nxtro, esta fora do plano do anel, nZo formando

ligação de hidrogênio, devido ao impedimento estêrico do grupo

fenoiico. O grupo nitro m posiçSo para, ê cop lanar com o anel

* . A TABELA 4.4 apresenta alqumas atribuições numa ricas das

bandas provenientes das frequêcias de estiramento do grupo nitro

para o ácido picrico e a TABELA 4.5 apresenta algumas freqüências

observadas nos espectros dos sais de picratos de lantamdeos

hidratados.

TABELA 4.4 - Alqumas Freqüências (cm ), Observadas no Espectro

do Ácido Picrico na ReqiSo do Infravermelho

Atribuições

cfa Bandas

Hindawey

i et al.t5)(a)

Kross e

(b)

[63 !

Vjbraçio C-H

Fora do Plano

Estiramento

Simétrico NOj

Estiramento

assimétrico N0_

7B4

134O

i .
1

i
783,3 !

1

i

. . . . . . |

I

i I
t i

J529 ! 152S |

í
i ia) KBr b) Dispersão em Nujol
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TABELA 4.d - Alqumas Freqüências (cm ), Observadas

nos Espectros dos Sais de PicrAtos de

Lantamdeos na Reqião do Infravermelho

Ln

La

Pr

Nd

Eu

Gd

Yb

Ácido
Picrico

1542

1S42

1543

1545

1545

1542

asN°2

s -

n» -

s -

s -

m —

1525

1569

1570

1570

Í57O

1569

1574

s

m

s

«5

m

•"CH

790

790

790

789

789

790

7B3.

!

m

m

w

m !
I

m \

M

3

s = fortet media; w = fraca

4.4.2 - Características Vibracionais rt.» 4-Pi rol ina-N—Ixido

0 liqante 4-picolina-N-oxido, pertence ao grupo

dos compostos chamados aminoxidos drnmaticos. Nos complexos

metálicos formados com ligantes deste grupo, a liqaç&o metal

liqante ocorre através do átomo de oxigênio do grupo NO t? pode ser

avaliada pelos deslocamentos característicos de varias bandas rto

liqante nos espectros dos complexos na reqiSo do infravermelho.

As absorções mais intensas que se observam nos

espectros na regiSo do infravermelho dos amincxidos arom^ticos

-l
ocorrem nas faixas de 1200 - 1300 cm

[81
)

e sáo devidas as

freqüências de estiramento NO -v,-
NU



Na coordenação do aminoxido ao ion met&lico, as

freqüências de estiramento NO, que ocorrem na faixa descrita

acima, em geral, apresentam-se em regiSes de freqüências mais

19]baixas em relação ao ligante livre e o deslocamento dependera

da força de ligação metal-ligante. Isto ocorre porque a

coordenação do aminóxido cromatico com o ion metálico resulta no

escoamento da densidade eletrônica do átomo de oxigênio doador

para o metal C 1 0 1 .

A freqüência de deformação no plano (£„.,), que
NU

ocorre na faixa de 830 - 880 cm para os aminôxidos aromaticos

' , mostra pequenas variaçSes ou praticamente nenhum

deslocamento desse modo vibracional quando da coordenação

metal-liqante, isto pode «ser explicado pelo fato dessa vibração

ser influenciada por dois fatores opostos:

- a IíqaçSo do Átomo metálico ao grupo NO, causa um

deslocamento vibracional para freqüências mais altas;

- o decréscimo no caráter «Je dupla I.iqaç3o da interação

NO, devido à coordenação, Jeva <* deslocamentos para

freqüências mais baixas.

A banda de deformação fora do plano (/>..)• ouu

ocorre na faixa d«* 700 - 900 cm , apresenta-se em geral,

deslocada para freqüências mais altas, devido ao decr*srjmo da

densidade pletronica do anel, quando tia interação metal-lioantc

- A TABELA 4.6 apresenta algumas freqüências observadas nns
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espectros na regiIo do infravermelho da 4-picolina N—>xido.

TABELA 4.6 - Algumas Freqüências (cm ), Observadas no

da 4-picNO na Reqião do Infravermelho

Atribuição
das bandas

Estiramento
N-O (»M)

Vibração C H
Fora do Plano

Vibração C-H
no Plano

Deformação
N-0 (6N0)

Este
Trabalho

(a)

1252

758

1189

857

Katritzky *
Gardner [14]

(b)

1247

82B

1173

855

! í

Harrison & J
Watson C121
(O (d) !

1238 1260

i

830 830 í
1

l

118O 1235 ;

855 855 í
j
!

a) Dispersão em Nujol b) CHCJ. c) KBr d) CS.

4.4.3 - Discussão Sobre os Espectros

de Absorção na Região do Infravermelho

dos Compostos de Adição e Respectivos Sais

A FIGURA 4.1 mostra os espectros de absorção na

reqião do infravermelho da 4-picolma-N-oxido, picrato de eurépio

hidratado e o composto de adição do mesmo ion metálico e as

FIGURAS 4.2 «? 4.3 os espectros referentes aos demais compostos de

adição. A TABELA 4.7 «ipresenta .algumas frpquencia»»

para tais compostos.



48

TABELA 4.7 - Algumas Freqüências Cem**1), Observadas

nos Espectros de AbsorçZo na Regi So do

Infravermelho dos Compostos de AdiçXo

Ln

La

Pr

Nd

Eu

Gd

Yb

4-picNO

"NO

1237

1236

1234

1228

1236

1237

1252

m

m

m

m

m

m

a!

1540 m

1541 m

1541 m

1542 m

1542 s

1542 m

SNO2 (a

- 1572

- 1574

- 1574

- 1576

- 1575

- 1574

>

m

m

m

m

s .

m

860

860

860

859

860

861

857

3

w

w

w

w

w

w

"CH

1185vw

1189sh

1189sh

1189vw

1189sh

1189sh

1189

«-CH

770w

770w

7 6 9 M

771w

773*#

775w

758

v * muito; s • fortej w * fraca»

(a) bandas características do ion picrato

ombro

Comparando os espectros na regiZo do

infravermelho dos compostos de adiçSo e os valores apresentados na

TABELA 4.7, referentes As atribuiçSes efetuadas, observa-se quet

- os modos vibracionais característicos da água na regiZo

de 3300 - 3500 cm (vQ(,), apresentam-se nos espectros

dos compostos de adiçXo, dando evidências da sua

presença nos referidos compostos;

- a banda que corresponde ao estiramento ^HOf encontra-se

em regiZo de freqüência mais baixa em relaçZo a do

ligante livre, dando evidências da coordcnaçZo d»

4-picolina-N-óxido através do átomo de oxigênio ao ion

lantanideo;
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FIGURA 4.2 - Espectros na RegiIo do Infravermelho

A) 4-picNO

C) Pr<C6H2N30?)3.3,5(4-picN0).H20

D) Nd|C6H2N307)3.3(4-picNÜ>.H20
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V i
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FIGURA 4.3 - Espectro» n* R«giZo do Infravermelho

A) 4-picNO

B)

C)
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- o desIocamonto para freqüências «ais altas ria banda

.KCH» ocorre devido i diminuição da densidade eletrônica

do anel< evidenciando a coordenação da

4-picolina-N-òxido através do átomo de oxigênio;

- a banda relativa A ó ^ , praticamente nSo se altera

quando comparada ao do liqante livre;

- os desdobramentos e deslocamentos para freqüências mais

altas relativas as bandas u N0_, i?m relaçSo ao ácido

pi crico (TABELA 4.4), dáo evidências de interaçSes

entre os ions Jantamdeos e ânions picratos?

- para as freqüências de estiramento i> NO_ que aparecem

na reqiSo de 1300 - 1342 cm , nSo foi possível fazer

atribuiçíSes, pois o Nujol apresenta uma banda intensa

próxima desta reqiSo.
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4.5 - ESPECTROS DE ABSORÇSO

NA REGIXO DO VISÍVEL

4.5.1 - ConsideraçSes Gerais

Os espectros de absorçSo dos ions lantanideos,

na regi5o do visível, sSo constituídos de bandas estreitas e de

baixa intensidade. Considerando os orbitais 4f desses elementos,

observa-se que os mesmos não contribuem significativamente na

formação da ligação quando ocorre a interação metal-ligante, isto

pode ser entendido em termos da blindagem efetiva exercida pelos

elétrons Ss e 5p, mais externos, sobre os orbitais 4f. Esse fato

faz com que as propriedades espectroscópicas desses ions e seus

complexos sejam devidas quase que exclusivamente ÀS transições

eletrônicas internas f • • > f, que sSo normalmente proibidas pela

regra de Laporte
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Os ions Y , La e Lu* , nSo apresentam

bandas «íe absorção na faixa de comprimento de onda de 200 a JOO0

nu, pois apresentam uma configuração eletrônica completa (Y =

CKr], La3* = CXeJ e Lu3* = rXe]4f14), e ausência de »létrons

desempare1hados.

Os ions Ce *, Eu *, (3d e Tb3* absorvem

totalmente ou em grande extensXo na regiSo de 200 - 589 nm. O ion

Yb * absorve somente na regi2o de 750 a 2500 nm. Os demais ions

lantanideos tripositivos absorvem significativamente na regi2o de

400 a 750 nm [ 1 6 3 .

A maioria das transições dos ions lantanideos

tripositivos n5o tem suas intensidades afetadas pelo ambiente do

ion, porem, algumas delas chegam a sofrer uma intensificado da

ordem de 10 a 100 vezes, dependendo da natureza do ligante, guando

comparado ao ion em meio aguoso . As bandas one sofrem essas

intensificações foram chamadas por JORfiENSLN fc .JtIDD d»

hipersensitivas e podem ser investigadas a partir dos espectros de

absorção dos compostos dos lantanideos no estado •solido.

Alguns pesquisadores tentaram explicar a

natureza dessa transição, por*m as teorias propostas ainda

apresentam restrições. SSo varias as explicações dadas: meio

f 181
dieltíftrico n2o homogêneo , aus*nria de rpnt.ro rle inversáo do

f 191composto , mecanismo vibrcnicn jncJuinrto H>t*»jtos. cova lentes, e

transições forçadas de dipolo elétrico
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A TABELA 4.8 t 2 1 ] apresenta a regiXo espectral

onde ocorrem as transiçSes hipersensitivas para os ions

lantanideos tripositivos, sendo que os mais estudados daqueles

apresentados na referida tabela em nosso laboratório sXo o Nd e

Eu , os quais permitem obter informações quanto á natureza das

ligaçSes e simetria das espécies envolvidas, a partir da análise

espectral dos complexos que contém os referidos ions.

A intensidade das absorçSes de uma transiçXo

hipersensitiva sofre uma variaçXo muito maior com a mudança do

ambiente do ion do que de uma transiçXo nXo hipersensitiva. Há

evidências que mostram que a intensidade de uma banda depende da

[211
basicidade do ánion e dos ligantes . As intensidades das

absorçSes podem ser determinadas pela força do oscilador.

Experimentalmente, as intensidades sXo determinadas medindo-se a

área sob acurva de absorçXo e a força o oscilador (P) * calculada

C223pela expressSo :

4,319xlo~9. ^9y> A . f civ)dvf
i

onde ri ** Índice de refraçXo da soluçXo, a temperatura na qual se
registrou o espectro

v * energia de transiçXo em número de onda (cm )

c * coeficiente de absortividade molar

í A/(b.c)

A = área sob a curva
b - caminho óptico
c * concentração molar da soluçXo

BIBLIOTECA
KSTITUTODECJIMICA

<# té»



TABELA 4.8 - Transic&es Hipersensitivas dos tons Ln*

56

Ln 3 +

Pr

Nd

Sm

Eu

Dy

Ho

Er

Tm

Transição

x - x
\ -. \
*i 4r 3ic
9/2 to7/2f 13/2

*9/2 ' B7/2f B5/2

H5/2 ~ * '

H5/2 *
7_ 5_
F0 —' °2
6H 6

lb/2 11/2

6H — 4(3 4I15/7 "li/?* *15/2
5>8 - \

X - X
4 4-
J15/2 * toll/2

4I — 2H i
'lS/2 11/2

\ - X

Ncimprn de

onda (cm )

22900

17000

19200

17300

26600

6200

21500

7700

23400

28000
(
t
t

22200

j26500

i

19200 !

12600
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4.5.2 - Espectros d* AbsorçXo na Regi2o do Visível

do Composto

O nível espectroscópico do ion neodlmio no

estado fundamental é Io/2* Normalmente os estudos

espectroscópicos na região do visível dos complexos desses ions

estão direcionados para as bandas que aparecem por volta de 17OOO

—1 4 2 4
e 23000 cm , que correspondem a transição I9/0 — * B7/2* B5/2 e

4 I 9 / 2 — • ^ . « t respectivamente c 2 4 » 2 5 3

4 2
A transição I9/2 — * Pl/2* e* o o r a n*"° sei»

transição hipersensitiva, é uma banda muito conveniente, pois o

nivel p
1 / 2 *J * l / 2 = D » n3o é desdobrado, independentemente do

ambiente de simetria do ion Nd *, possibilitando quando possível,

o cálculo do baricentro do nivel \-.-.

4 2 4
As transiçSes I 9 / 2 — *

 B7/2* G5/2' 9 e r a l m e n t e

não podem ser distingüidas no espectro, a temperatura ambiente,

pois ocorre a interpenetração de suas componentes, por ocorrerem

em regiSes de energia muito próximas, porém, o abaixamento da

temperatura diminui fortemente o alargamento das r»ims devido à

agitação térmica e também simplifica os espectros pelo fato do

desaparecimento das transiçSes dos componentes Stark superiores do

2S+1nivel L. de base. Na temperatura do hélio liquido só o

componente Stark inferior do nivel de base * populado e o espectro

de absorção permite determinar as componentes Stark dos níveis

excitados. 0 ion neodlmio possui número impar de elétrons
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(J fracionário) e dependendo do tipo de simetria (cúbica ou nlo

cúbica) que o envolve, há duas possibilidades de desdobramento dos

níveis L, (exceto para o caso da simetria D^)» conforme

mostra a TABELA 4.9 [ 2 6 ]. A FIGURA 4.4 mostra as transições

possíveis para o ion neodimio, onde somente o nível Stark de base

k populado 4 temperatura do hélio liquido (4 K).

Os deslocamentos das bandas para um mesmo ion,

estSo relacionados com a força de ligaçZo, ou seja, com a

covaléncia nas ligaçSes metal-ligante, efeito esse chamado

nefelauxetico . O parâmetro nefelauxetico tfl) e a medida

quantitativa do efeito nefelauxético e é dado por:

onde B e BQ sZo parâmetos de repulsão intereletrônica no complexo

e no ion livre, respectivamente.

O parâmetro de repulsSo intereletrônica (B) de

Rachah * uma funçXo do ligante, do ion central e da

estereoquimica envolvida. Este parâmetro está relacionado com o

[281deslocamento das bandas nos espectros dos metais de transiçSo

Para os ions lantanideos nZo se pode usar esta expressSo, porque a

2S+1separaçZo de energia nos níveis L, * dependente do acoplamento
ü

spin-órbita. Outra dificuldade « que nXo se conheceu» os dados para

o ton livre, com exceçSo dos ions Ce *, Pr e Er
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TABELA 4.9 - Classificação dos Grupos de Pontos e Desdobramentos,

dos Niveis J (fracionários) nas Virias Simetrias''

Valores de J

1/2 3/2 5/2 7/2 9/2

1 -

2 -

Cúbico

1.1 - Oh, O, Td

1.2 - Th, r

NZo Cúbico

2.1 - Hexagonal

°6h' V C6v
C3v' V D3d

D 3h

' C3h' C3i' C3C6h*

2.2 - Tetragonal

^h' V C4v' D 2d

» C 4h

2.3 - Simetrias M*is Baixas

C2v' D 2 ' D2h

c1§ c., c,., c2, c ? h

1

1(2)

1

1

1(2)

1

1(2)

2

2(3)

2(4)

2

2(4)

2

2(3)

3

3(4)

3(6)

3(4)13(5)

4(5)

4(8)

I ;
'5 í

5(7)

5(10)

3(6)14(8)15(10)

1 2 |3 14 !5

1(2)|2(4) 3(6)J4(8) 5(10)

(+) Os numerou entre parênteses indicam o numero de subniveis

na presença de um campo mann&tico para a dada simetria.
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CARO & DEROUET F 3 2 J determinaram experimental-

mente o valor de (3 através da expressãot

ft =
G 2S+l«-j Icomplexo)

. (Nd3+:LaF<>

onde G e posiçSo do baricentro de um nivel energético, em cm na

qual se tem como referência o composto Nd :LaF_, selecionado como

padrSo por possuir maior caráter iónico e simular melhor o

comportamento do ion livre, que se reflete no seu espectro de

absorção pelas raias muito finas e pequeno deslocamento

nefelauxetico.

A posição do baricentro dn nível é rlado pela

expressãot

" v^/<l íE(2S+1i ) ] " h 2 S M i >
E(bancentro) ",25+1, . ' / _ . 1

a qual corresponde a média aritmética nos cálculos dos subniveis

enerqeticoe. Par» o ei? eu Io do bar i centro (G) do Nd :LaF_,

CASPERS <* colaboradores consideraram ^ média aritmética da

posição dos bancentros do nivpj fundamental, mais a enerqia de

estabilização do rampo cristalino (centro «ie gravidade do nível
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I_ _) e obtiveram o valor de 17329 cm . No caso da transição

4 l 9 / 2 • 2pi/2* s e9 u e- 5« * orientação de CARO e DERÜIJET r32', 05

quais admitem a banda de absorção de maior energia para o composto

em estudo como correspondente à posição do ruir 1 centro do nível

Stark de base e esta 6 relacionada ao valor da absorção

2346B cm , do mesmo nível, do padrSo de referência Nd :LaF_. A

determinação do baricentro das bandas CG), pode ser feita por

integração numérica da curva, utilizando-se a regra de

Simpson C 2 3 3.

O efeito nefelauxético real £ dado normalmente

pela expressão:

ft » ) ~

onde \t - valor médio do coeficiente nefelauxtrtico

i = indice de um nível em particular

n = número de níveis

O tator de cov«il4ncia (b " pode ser

341
relacionada ao parâmetro n*»f*»lauxetico m&dia, pela expressíc :

Esto t^tor fornece <) qrandeza da covalencia, ou

ee.ii», exprime a quantidade da mistura dos orbitais do liqante com
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1/2
os orbitais 4f do metal. Quanto maior o valor de b , maior será

a covaléncia da ligaçSo metal-ligante. Em complexos com

1/2lantanideos, b # geralmente muito baixo, evidenciando uma

contribuiçSo muito pequena dos orbitais 4f envolvidos na ligaçSo

metal-ligante.

Uma outra medida do caráter de covaléncia pode

ser dado pelo parâmetro cova lente de Sinha (ó) . Este

parâmetro ( em porcentagem) • definido pela expressZoi

. 100

Segundo Sinha, complexos com 6 até 1,5 apresentam fraco caráter

covalente e 6 maior que 1,5 possuem caráter covalente

considerável.

4.5.3 - Analise e Dados dos Espectros de AbsorçXo

do Composto Md€CfiH2N3O7>3.3C4-picNO3.H2O

Os espectros eletrônicos de absorçZo pmr* o

composto de neodimio no estado sólido a em soluçZo de acetonitrila

e nitrometano, foram registrados à. temperatura ambiente conforme

mostra a FIGURA 4.5.

BIBLIOTECA
INSTITUTO D£ C JMCA
Untv*fslJad« d» Sèo
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seo S7O sso 9»O •00 •10 MI

FIGURA 4 .5 - . Espectros d* AbsorçKo na R*giXo do
Vislv»l do Composto d» N*odlmio

•> SoluçKo d* mtrowmtmno

b) SoluçSo d» Ac»tonitr i l«

c> Estado Sólido
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NSo foi possível observar experimentalmente a

transiçSo Io/2 * Pi/;?" devido *o «ascaramento da banda do :nn

picrato nesta mesma regiSo . NSo foram feitas atribuições p«

relação às transiçSes Io/-» * C7/7* 6«.'-*< P01" t a t o das mesmas

ocorrerem em regiões de energia muito próximas, não podendo oer

distingüidas no espectro registrado a temperatura ambiente. Tamb&m

nSo foi possível calcular o valor do parâmetro nefelauxètico médio

(/?). Examinamos o grau de covaléncia da ligação no composto de

neodlmio pelo valor do f) referente a transição

I«/2 * B7/2* G5/2 p a r a ° composto no estado solido.

A TABELA 4.10 apresenta os dados referentes a

força do oscilador para o complexo de neodimio e respectivo sal

hidratado na presença dos solventes ^cetonj triJa e m trametano t? •*

FIGURA 4.6 mostra os espectros do sal hidratado de neodimio nos

referidos solventes.

Quando se comparam os espectros do sal

hidratado de neodimio na presença dos referidos solventes, pode-se

suqerir que os solventes acetonitrila e nitrometano parecem náo

influenciar de maneira acentuada na esfera de coordenação do ion

neodlmio, sugerindo que provavelmente a presença desses solventes

nSo altere o espectro do sal hidratado.

Observando os espectros da KTGURA 4.ft, notamos

que as diferenças maiores, cli? um i>ar* outro, estão nos contornos

das bandas do espectro do composto rie neodimio, na presença do
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I
SCO

FIGURA 4 . 6 -

S70 5*0 590 • 0 0 • 10 "•"

Espectros d» AbsorçXo na RegiXo

do Visível do Sal de Neodlmio

a) SoluçSo de Nltrometano

b) SbluçXo de Acetonitrila

c> Estado Sólido
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TABELA 4.10 - Força do üscilador para os Comiio^tos d» hai~*z

na Reqiào Hipersensitiva I
9/2

Composto
índice : Concen , Área

Solvente{ de Re- | traçio ] da
i , , -1I Banda

ÍPKIO

3(4-picN0).H20

3(4-picNO).H2O

Aceton-
nitrila

Nitro-
metano

Aceto-
nitrila

Nitro-
metano

1,3485

1,3B5Í>

0,0226 ! 29O.20 [ SO,7

O,O715 i 309,87 \ 55,6

1.346S 0,0216 352,65 63,b

1,3865 0,0214 , 303,38 i 53,1 ;

P - icm7 mol"1 L)

solvente «icetonitrila, que são explicadas nela ocorrência <1P

pertubarção na esfera de coordenação do ion, sugerindo que

provavelmente a presença do solvente acetonitnla, ocasione uma

maior pert.ubação no composto de neodimio quando romparado com o

solvente mtrometano.
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1/2

Os valores dos parâmetros pspectroscòpicos /?,

e 6, calculados a partir do espectro do composto

N d ( Cò H2 N3 07 >3* 3 ( 4~ p i c N 0 >* H2° n o e B t a d o S É ) l i d o * temperatura

ambiente, sSo apresentados na TABELA 4.11, a partir dos quais

podemos afirmar que a interação entre o ion neodimio e o liqante

aminòxido aromatico * essencialmente eletrostática, indicando

pouca contribuição dos orbitais 4f na ligação.

TABELA 4.11 - Parâmetros Espectroscépicos para o Composto

Nd(C,H_N_0_)_.3(4-picN0).H_0 Registrados a
o Z 3 7 3 2

Partir do Espectro no Estado Sólido á

Temperatura Ambiente

Transição

4. 4_ 2p
9/2 * *5 /2 ' 7/2

Ban centro
nm cm

584,8 17100 0,986

6 í b1 /2

i[ ;

l,420J 0,083 :
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4.6 - ESPECTROS CHE! EMISSÃO

NA REGIXO DO VISÍVEL

4.6.1 - Consideraçòoes Gerais

Em relaçSo à serie lantamdica, vários ions

tripositivos apresentam o fenômeno de fluorescéncia após a

excitaçSo, sendo que a analise dos seus espectros contribui com

informações em relaçXo ao numero de coordenação, natureza da

ligaçZo e a simetria do composto em estudo. Tém sido propostos

vários mecanismos para justificar a fluorescéncia dos ions

lantanideos C 3 8 » 3 9 3
f sendo o mais aceito o de WHAN & CROSBY C 4 O 3

f

onde a transferência de energia pode ocorrer de diversas formas:

a) o elétron situado no estado fundamental singlete (SQ)

do ligante e inicialmente excitado pmra um singlete

superior (S^)
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b) no estado excitado pode ocorrer a dissipaçáo de

enerqia deste *»I*tron de varias maneiras:

- por uma transição direta do estado excitado ao

fundamental li » S_, ocorrendo a fluorescência do

liqante;

- pela transferencia de sua eneroia a um estado

excitado triplete (T ), e este por sua vez, pode

fosforecer, o que seria a transição direta ao estado

fundamental (T — » S_), ou entSo, o estado triplete

(T.), pode transferir sua enerqia, por um processo

na"o radiativo ao ion lantanideo, o qual pode perder

esta energia por processos nSo radiativos sucessivos

até atinqir o estado fundamental ou por processos

radiativos atinqir o estado fundamental oriqmando a

fluoresc^n cia.

A FIGURA 4,7 mostra um diaqrama esquematico do

T4O1
mecanismo proposto por WHAN li CROSBY L^ W J.

Tendo como base o mecanismo proposto acima,

WHAN & CROSBY classificaram os complexos dos ions lantanideos de

acordo com suas propriedades fluorescentes em tr*>s cateqorias:
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r «inqlete
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6

f *

!
t

Triplete Lantanideo

c
b

FIGURA 4.7 - Possíveis Caminhos de Dissipaçáo de £nerqi«i

em Complexos de !oos Lantanideos

TransiçJo náo radiativa

Transição radiativa



72

A primeira cateqoria inclui os :ans que nSo

apresenta* f luorpscenciax La *, Gd * e Lu *, sendo que o La e

Lu nSo fluorescem porque as transições internas 4f não sio

possíveis devido A S suas confiquraç£es eletrônicas 4f e 4f ,

respectivamente, enquanto o Gd (4f ), o estado excitado de

energia «ais baixo esta acima do estado triplete do liqante,

impossibilitando com isso a transferência de enwqi» do liqantf» ao

ion metálico e portanto não fluorescendo.

fluorescência: PrZ*, Nd3*, Ho3*. Kr3*. Tm3* — 3 *

A segunda cateqoria inclui os ions com fraca

e Vb , que apresenta*

pequenas diferenças de enerqia entre os níveis, aumentando •*

probabilidade de dissipaçáo de vntirqia por um processo não

radiativo.

A terceira cateqoria inclui os :ons que

apresentam forte fluorescência: Sm , Eu , Tb e Dy , que

tém os níveis do estado excitado próximos ao estado trinlptp «In

ligante.

Dos ions lantanideos, o mais preferido pmr*

estudos e o ion europio, isso se fundamenta no fato do mesmo

exibir uma sensibilidade acentuada ã mudanças em relaçJo AO seu

centro de simetria e pelo fato de suas transivSes D, — * c ,.*

ocorrerem entre níveis que tém pequpnos valores de J, onrie J = O,

1 e J' - O, 1, 2, £, 4. As transições de maior importância sJo

aquelas provenientes do niveJ excitado * 0. para o estado tundamen-

BfBLJOTCCfX
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tal F-, pois esses níveis nXo «So desdobrados pelo efeito do cam-

po 1 igant.e e auxiliam na interpretação do si tin de simetria

As transiç&es eletrônicas t — • f sio

normalmente proibidas e sua ocorrência é devida a fatores romot

assimetria, acoplamento vibronico, dipolo elétrico, dipnlo

magn+tico e quadrupolo elétrico. Nos espectros de emissão do

eu r ópio, geralmente suo observadas as transições D, —*• F ,. (J =

0 e J' = 1, 2, 3, 4, 5, e 6) n as reqras de seleção para essas

transiçòes eletrônicas sXo dadas abaixo:

Mecanismo

Dipolo Elétrico

Oipolo Maqn&tico

Ouadrupolo Elétrico

(DE)

(DM)

(QE)

Regras

S

L

S

L

3

L

= O

< 6

= 0

« O

= O

'1 2

J

J

J

J

.-s h

- 2.

= o.

i 7.

4, 6, quando J=J'-O

ti, exceto J=J'-O i

As linhas de emissão dos espectros apresentado*

pelos ions lantarudeos sSo de caráter predominantemente de dipolo

elétrico, ainda >iu«? o mecèim.<%mo de dipolo magnético e quadrupolo

elétrico contribuam \i»rm as intensidade» das linhas.
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4.6.2 - Espectro de EmissXo do Composto

EuCC|3HgN3O753. 3C4-picMO>. H^O

A FIGURA 4.S mostra o espectro de f1uorescéncia

do composto de europio no estado sólido X temperatura ambiente e

do nitrogênio liquido (77 K) e a TABELA 4.12 as transiçSes

observadas nos espectros de emissSo do euròpio (III) de acordo com

C423a correlaçZo de comprimento de onda . Â temperatura de 77 K,

permite que a populaçSo do nível vibracional fundamental do ion

európio aumente, com isso» os níveis de energia mais altos sio

despopulados e a probabilidade de um acoplamento vibrônico

diminui* reduzindo dessa forma as intensidades de bandas

originárias de tais acoplamentos

0 espectro à baixa temperatura é essencialmente

o mesmo que o obtido a temperatura ambiente. De acordo com as

T421
correlações de FORSBERG , os espectros registrados a 77 K e

temperatura ambiente foram analisados e feitas as atribuicSes que

estXo registradas na TABELA 4.13. Os desdobramentos dos níveis F,

(J » O, 1, 2) e as atividades permitidas das transiçSes

D~ — * F- para o ion Eu^ , estXo registrados n» TABELA 4.14.

As transiçSes Drt — • F^ . nSo foram consideradas, pois além de

apresentarem baixa intensidade, apresentam baixa resoluçSo, nZo

contribuindo desta forma na escolha dm simetria.
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FIGURA 4.8 - Espectro d* EmissXo do Composto de Európio

no Estado Sólido

A) Temperatura Ambiente

B) 77 K
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TABELA 4.12 - TransiçBes Normalmente Observadas nos Espectros

de Emissão do Eurò>pio (III) de Acordo rnm A
T421

Correlaçáo rie Comprimento de Onda

Transições

X

X

X

X

X

-X

-X

-X

ReqiSo
Prevista (nm)

578

588 -

610 -

- 582

- 596

- 620

* 650

687 -- /03

Mecanismo

D.

D.

. D.

D.

E.

M.

E.; O.E.

E.

— ;

TABEl P 4.13 - Correlação Entre as Atribuições para

TransiçSes D
O

K , _ no Composto

de AdiçSo de Turcpio

Reqiio
Prevista (nm)

578 - 582

58H • 596

610 - h20

v-So do
Pico (nm)

578,5

588,5
í 5^1»5
j 594,0 ombroi

Ml,5
613,0
617,0
61V.5
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Com base na estequiometria do composto, pode-se

C413sugerir as seguintes simetrias ao redor do ion europio t

~ C 3

" C2v

- C

A transiçXo D. — • FQ, aparece no espectro do

C4-31composto e segundo PORCHER & CARO , a presença dessa banda

pode ser tomada como evidencia de que o composto apresenta um tipo

de simetria C ou C , , onde n = 2, 3,4, 6, e n' = 1, 2, 3, 4, 6,

indicando a simetria ao redor do ion Eu *, TABELA 4.14.

A transiçZo D. — > F., de menor intensidade

em relaçZo a transiçSo DQ —* F_, evidencia uma ausência de

C423centro de simetria no composto . Esta transição apresenta

dois picos de baixa intensidade e um ombro. Em vista disso,

pode-se sugerir as simetrias C_v ou C* .

A análise d» transiçZo D- — » Fo, permite

eliminar a simetria C^ , pois no espectro do composto nZo foram

observados desdobramentos para o pico de maior intensidade,

característicos de uma espécie E. De acordo com as observaçSes

feitas acima, sugere-se que o ion európio esteja envolvido em uma

simetria mais próxima da C? .
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4.7 - ANALISE TÉRMICA

Os resultados obtidos através da analise

térmica, fornecem informaçSes sobre a fórmula minima do composto

que é obtida através da analise do resíduo proveniente da

decomposição térmica da amostra. Auxiliam na determinação das

temperaturas das etapas envolvidas na decomposição da amostra até

o produto final, dando informaçSes sobre a estabilidade do

composto e reforçam os dados fornecidos pela microanilise dos

componentes da amostra que esta sendo estudada.

Os resultados obtidos através da termogravi-

metria derivada (DT6) e calorimetria exploratória diferencial

(DSC)f completam os estudos das curvas TG, fornecendo o perfil da

[44-463
decomposição térmica da amostra .
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4.7.1 - Comportamento Térmico dos Compostos de AdiçSo

As FIGURAS 4.9 a 4.14 mostram as curvas TB, DT6

• DSC, a TABELA 4.15 os intervalos aparentes de fusXo e a TABELA

4.16 as faixas de temperatura de decomposiçSo dos compostos de

adiçXo.

A partir das curvas 76 , OTG e DSC, observou-

se que inicialmente o processo de decomposiçSo é essencialmente

endotérmico, envolvendo simultaneamente a fusSo e a perda da água

dos compostos.

Os compostos anidros sSo estáveis até cerca de

120°C, onde logo em seguida começam a se decompor com liberaçZo de

energia, transformando-se, possivelmente, no oxo-tetrapicrato de

dilantanideo, Ln^O(pic)., que é instável, decompondo-se a

oxo-picrato de lantanideo, LnO(pic), e finalmente por volta de

490°C fornece o oxido de lantanideo Ln_Q^.

Os perfis das curvas DSC apresentam pequenas

diferenças entre ei, com exceçXo do composto de európio que nSo

apresenta um pico endotérmico.
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TABELA A. 15 - Intervalos Aparentas d* FusXo
para os Compostos da AdiçXo

Ln

La

Pr

Nd

Eu

6d

Vb

Intervalo Aparente
de Fuslo (°C)

106 -

96 •

96 -

111 -

ISO -

- 128

- 108

- 110

- 139

- 176

Os picos exotérmicos que aparece* nas curvas

DSC por volta de 240 4 350°C, em todos os compostos, correspondem

provavelmente a decomposição do picrato e do ligante, com a

formação dos respectivos oxo-picratos. Como após a fusXo ocorre a

decomposição do composto, os picos que aparecem nessa faina de

temperatura podem ser associados a esses fatos.

0 ombro que aparece no pico fortemente

exotermico, por volta de 440°C, pode estar relacionado com a

mudança de estrutura, mudança na estequiometria, com presença de

estruturas diferentes ou ainda com a estabilidade das espécies

presentes nessa temperatura» que poderiam se decompor em etapas

diferentes, formando produtos diferentes.
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TABELA 4.16 - Dados da Tmajwratura d» DaconposlçXo dos

Compostos d* picratos d» Lantanideos C H I )

COM a 4-Picolina-N-õxldo

1 n
L.C1

1 A
LA

Pr

na

Eu

Gd

Vb

Faixa de
Temperatura (°C)

57
170
277
317
440

52
162
277
312
402

50
280
312
380

50
280
312
380

50
280
312
380

70
100
280
320
400

- 125
- 277
- 317
- 44O
- 70O

- 122
- 177
- 312
- 402
- 700

- 90
- 312
- 355
- 542

- 9O
- 312
- 355
- 542

- 90
- 312
- 355
- 542

- 100
- 122
- 320
- 352
- 700

Resíduo
Cale.

98,53
76,22
49,31
31,31
13,31

98,53
76,26
49,39
31,42
13,89

98,47
7O,58
51,83
14,33

98,48
70,77
52,14
14,89

98,48
70,90
52,36
15,27

97,09
95,63
69,21
51,44
15,91

<X)
Exp.

98,00
77,09
51, 4O
36,00
13,40

98,57
75,68
49,47
32,63
14,50

98,91
70,70
51,21
14,99

98, 4O
70,10
51,47
16,00

98,40
70,60
52,54
15,42

97,00
95,60
69,00
48,00
16,50

Perda Massa (X)
Cale.

1.47
22,31
26,91
18,00
18,00

1,47
22,27
26,87
17,97
17,53

1,53
27,88
18,75
37, 50

1,52
27,71
18,63
37,25

1,52
27,58
18,54
37,09

2,91
1,45

26,42
17,76
35,53

Exp.

2,00
2O,91
29,69
13,40
22,60

1,43
22,89
26,21
16,84
18,13

1,09
28,21
19,49
36,22

1,60
28,30
18,63
35,47

1,60
27,80
18,06
37,12

3,00
1,40

26,60
21,00
31,50
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Os picos endotérmicos que aparece* nas curvas

DSC, na faixa de 70 A 110°C, «jodea estar relacionados coa a

desidratação e fusXo dos compostos de adiçXo, fato este compatível

coa os perfis e a perda de massa verificada nas curvas T6 na mesma

faixa de temperatura para os referidos compostos.

Na regiXo de 490 à 600°C, os perfis nas curvas

DSC, apresentam uma elevaçXo em relaçXo ao ponto inicial de

aquecimento, isto pode ser atribuído a uma possível alteraçXo na

estrutura do oxido de lantanideo, modificando a sua estabilidade

nessa faixa de temperatura, devido a presença de carbono

proveniente da decomposição dos ligantes.

NXo foi possível observar a fusXo do composto

de praseodimio na faixa de 40 * 150°C.
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4.8 - DIFRATOGRAfiAS DE RAIOS-X

(MÉTODO DO Po)

Os compostos de adição sJo solido?

microcristalínos, portanto, permitem a verificaçlo do fenômeno de

tlitraçZo de raios-X.

I3uando um cristal rii trata rains-X, o

pspalhampnto dessa radiçao sequndo a lei de Brauq , *>e

constitui em uma reflexão, cuja postçlo t» intensidade dependem d*

dimensXo e do »rr»nio cristalino, apresentado pelo mesmo.

Os clif ratonrama» dos compostos, através cia

t*cnica de dilrnçSo cie raios-X (método do ne>), permitem verificar

a existência de > somor i i sfito entre eles, possibilitando com isso •*

obtenção de informaçâes Qualitativas par» uma s*ris He rompostos

que apresentam propriedades características próximas.
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Os dados nunéruos relativos aos difratoqramas

dos compostos de adiçSo. loraw obtidos considerando as

intensidades relativas de riifraçSo <I/I ) e os ánqulos medidos

(0), onde foi atribuído o valor 1OO ao pico de maior intensidade.

As distancias interplanares (d)« -fora» determinadas utilizando os

anqulos Medidos, através da expressáoi

_. nX
2 sent*

onde n = I e \ = 1,5418 A, para a radiação do CuKa.

Os resultados das distâncias interplanares e

das intensidades relativas sSo apresentados nas TABELAS 6.1 a 6.3.

as quais permitem aqrupar os compostos de adiç-ío com muita

reserva, em três séries:

a) La

b> Pr

c) Nd. Eu, Cd e Yb (isomortos)

Os compostos de adiçüo apresentam

estequiomiatrias diferentes, assim er* de se esperar a

de pelo menos duas series distintas entre si. Kmbora o composto lie

lantámo .«present? estequiometria semplhantp AO rio &raseotíif.io,

talvez por apresentar um raio lúnicn maior, ciemonr.tr» U M

estrutura diferente dos demais compostos ' , o que lambam

podp ser evidenciado ^traves rios perfis dai ri»«»nprt.ivas fiirvas rn

e OTG. Também e interessante observar que o composto de it+rbio



•»eja iscMMorto COM OS coapostos rta» nprxiinio, eurC'pin e

sua estequiowetna rlifere destes co*mstos por Apresentar

moléculas de .íquji enquanto os iteatais <«prps«nta« üppnas U IM.

TABELA 4.17 - Valores Obtidos
do Difratoqrawa «íe Raios X

para o Composto
La < C ) 3 . 3 . 5 ( C

I/I

S6

100

11

8

10

73

9

6

5

3

d(À)

14.2

12.7

6.45

5,13

4.14

3.V2

2.24

1.O9

1.47

IABELA 4.IO - Valores Obtidos

do Difratoqrama d* Raios-X

para o Composto
Pr I C f cH 2M 3O 7 ) 3 . 3 . 5 ( ̂

I/I

68

75

56

64

«*B

too

Í 72

í 52
i
I
I 46

39

d(A)

14,8

12.6

6.44 i

5.14 í

4.i3 •

4 , 0 3 j

2.66
i

2.28

1.88 '•

1.46 '
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TABELA 4.19 - Valores Obtidos dos Difratoaraaas de Raios-X para os

Compostos LnlC^RjO^.SIC^NOKnl^O (Ln = Nd, Eu,

Gd, n = l ; Ln = Yb, n - 3)

Ne

! / I o

10O

2O

21

22

44

34

36

33

43

25

20

I

dfA>

13,7

11.7

9,93

8,O9

6,81

5,9O

4,7*

4,03

3,64

3,31

2,38

t,'/6

Eu

I / ! o

1OO

10

9

17

9

8

76

12

IO

11

9

....

d(A)

13,3

11.6

1O.6

8,55

8,35

5.84

4.73

4,37

3.58

3.22

2.64

—_—_

! / I o

76

ÍOO

22

23

22

48

34

33

34

49

2B

19

Gd

d(A)

13,8

11.7

9.96

8,23

6.85

5.92

4. 78

4.04

3,64

3,31

2,39

1,96

l / !o

41

ÍOO

25

49

29

33

34

54

42

51

31

24

Vb j
d(AI !

13.1 !
i

11.7 |

10.3 !

j8.8*
1

I
1

6,88!
t

6.05!
i

4.78;

4,33!

3.61 !

3,29 |

2.45J

1,99

8 I B L I 0 T E C .

&»•
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S - RESUMO E ABSTRACT

S.I - Resumo

0 presente trabalho descreve a síntese e

caracterização dos compostos de adiçXo entre picratos de

lantanideos (III) e a 4-picolina-N-exido (4-picNO).

Os compostos de adiçío foram preparados

partindo-se da mistura de soluções etanôlicas dos sais de picr*tos

de lantanideos (III) hidratados e a 4-picolina-N-òxido.

Os complexo* isolados s*o sólidos amarelos •

cristalinos a temperatura ambiente e sío pouco higroscepicos.

Os testes qualitativos de solubi1idade«

mostraram que os complexos s£o aparentemente solúveis ems aqua.
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metanol, elorofòrmio, acetona. acetonitrila, nitrometano • pouco

solúveis em tetracloreto de carbono, «ter etllico e álcool

etllico.

A caracterizaçXo dos compostos foi feita

através de análise elementar, medidas de condut&ncia eletrolltica,

espectros de absorção na regiSo do infravermelho, espectros

eletrônicos do composto de neodlmio, espectro de tluoresc*ncia do

composto de europio, Análise térmica e r-aios-X.

Os resultados da análise elementar sugerem,

como estequiometrias mais prováveis para os compostos de adiçáo.

as seguintes fórmulas:

6 2 3 7 3 6 7 H 2 0 <Ln = La , Pr)

Ln(C6H2N3O7) j .3(C6H7NO).H2O (Ln * Nd, Eu, Gd>

Ln(C 6 H 2 N 3 0 7 ) 3 .3 (C 6 H 7 N0) .3H 2 0 <Ln = Yb)

As medidas de condutlncia eletrolltica, em

acetonitrila *» nitrotnetano, indicaram par^ os compostos

comportamento de nXo eletrolitos, suqerindo a coordenação do :on

picrato ao ion lantanideo.

Através dos espectros de absorçSo nm regtio do

infravermelho dos compostos de adáçãío, observou-se»

- as bandas correspondentes «os modos vibracionais da

molécula de
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- os desdobramentos e deslocamentos da bandas relativas a

f NO,, em relaçXo ao ánion picrato;

- o deslocamento da banda w^. para regiXo de menor

freqüência e da banda y_ para regiXo de maior

freqüência em relaçXo ao ligante livre.

Estes fatos levam as seguintes conclusões»

- os compostos de adiçXo apresentam água, o que concorda

com os dados apresentados pela análise térmica;

- o íon picrato encontra-se coordenado, fato evidenciado

através das medidas de condutáncia eletrolitica;

- a coordenaçXo da 4-picolina-N-bxido se dá através do

átomo de oxigênio do grupo NO.

Os espectros eletrônicos de absorçXo do

composto de neodimio, no estado sólido e á temperatura ambiente,

permitiram calcular os parâmetros nefelauxético, de Sinha e o

fator de covaléncia, os quais mostram que a interaçXo

metal-ligante é essencialmente iónica. 0 espectro de absorçXo do

composto de neodlmio e respectivo sal, em soluçSes de acetonitrila

• nitronetano, permitiram calcular a força do oscilador e através

da comparaçXo destes espectros com os espectros do estado sólido,

a temperatura ambiente, observar a existência de interaçSes entre

as moléculas do composto e as de acetonitrila.

Os espectros eletrônicos de fluorescéncia do

composto de európio, no estado sólido, á temperatura ambiente e do
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nitrogênio liquido» foram interpretados em termos de uma provável

simetria C_ ao redor do ion central.

A analise térmica mostrou •» decomposição com

eliminação dos ions picratos e a formaçSo dos respectivos ôMidos.

Os difratoqramas de raios-X pelo m+todo do pó,

indicam a presença de três series:

- La

- Pr

- Nd, Eu, Ga, Yb (isomorfos).
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5.2 - ABSTRACT

The lanthanide picrate complexes with

4-picoline-N-oxide were obtained from ethanolic solutions of the

hidrated lanthanide picrate and the ligand.

The Ian I: bani dp content was determined by

complf»xometric titration with EDTA. Carbon, Nitroaen and Hydrogen

were determined by microanalytical procedures.

The analytical data indicated the following

general formula for the compounds*

Ln(C6H2N307)3.3,5<C6H7N0».H20 ILn - La, Pr)

L n ( C6 H2 N3 07 )3' 3 ( C& H7 N 0 )' H2° ( L n ~ N d* E u* B d )

7)3.3IC6H7NO).3H2O (Ln « Vb)

The complexes are solids »t room temperature

and sligtly hyqroscopic, soluble in water, methanol. chloroform.
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acetone, acetonitrile, nitromethane and practically insoluble in

carbon tetrachloride, ethyl ether and ethanol.

Conductance measurements in acetonitrile and

nitromethane indicate a non-eletrolytes behaviour.

Infrared Spectra shotted shifts of w|(|O to lower

frequencies and r r u to higher frequencies in relation to the free
Uri

ligand, indicating coordination of the 4-picoline-N-oxide through

the oxygen atom.

The differences between the spectra of

neodymium compound in acetonitrile and nitromethane solutions, as

compared with that in solid state, suggest an interation with the

solvents.

The nepnelauxetic, Sinha's parameters and

covalent factor, calculated from the eletronic absorption spectrum

of the solid neodymium compound, at room temperature, indicate

essentially ionic bonds between neodymium ion and ligands. From

the eletronic absorption spectra of the neodymium compound in

acetonitrile and nitromethane solutions the oscillator strenghts

were calculated.

The fluorescence spectrum of the europium

complex, at 77 K, was interpreted in terms of a C_ symmetry

around the central ion.
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Th* thermal analysis «showed elimination of the

ligand and decomposition of picrate ions and finally formation of

the lanthanide oxides.

X ray poMder patterns arit pourly defined, hut

Mere tentativel ly interpreted in terms of the existence of three

series!

a) La

b) Pr

c) Nd, Eu, Gd and Yb (isomorphous).
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