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SÍNTESE. PROPRIEDADES, ESTRUTURA E TERMOQUIMICA DOS COMPOSTOS DE

ADIÇÃO ENTRE TRIFLÜOROMETANOSSULFONATOS DE LANTANlDEOS (III) E A

N,N'-ri:-:zriLrCEMÍMIDA ÍCKF; .

Profa. Dra. L.B. Zinner D.M- Araújo Melo

RESUMO

Compostos de adição entre vários sais de lantanídecs (III)

e a :;,:;-di~etilforrr.ar.ida têm sido descritos na literatura. Este tra

balho trata das vias de síntese e caracterização dos compostos de

composição Ln(CF3SO3)3.3DMF.6H2O (Ln « La - Ho) e LntCFjSOj)^.

DMF.6H-0 ; (Ln * Er - Lu). A estrutura do composto de neodímio iso

morfo com a sirie é também descrita. A variação de entalpia foi de

terminada por calorimetria en solução.

Os trifluorometanossuiícnatos de lantanídeos íorar. trata-

dcs ccr pequeno excesso de DMF e a rr.istura foi ligeiramente aquec_i

da, resultando um produto oleoso. A cristalização dos complexos

(La - Ho) foi obtida pelo método de difusão, usando clorofórmio co

mo solvente externo. Os cristais foram secos ao ar em papel de fil

tro.

Os espectros na região do infravermelho foram

dos e apresentam: a) uma banda forte em 3.500 cm" , indicando a ~z

crdenação da água ao ícn metálico central; b) pequenos desiocar.entcs

da vibrs;lo de estiramento da carbonila e as frecüências -CNoer
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I manece.T. inalteradas em relação ao ligante livre sugerindo cue a co

ordenação da DMF ocorra através do oxigênio; c) as bandas atribui
f

das ao ãnion não apresentam deslocamentos e/ou desdobramentos indi

Ctindo que o CF^SO* não está coordenado ao ion metálico central e

{ que os dados de condutãncia obtidos devem ser devidos i existência

I de pares iônicos em solução.

I
| Com os dados dos espectros de absorção à temperatura am
I biente foi calculado o baricentro da -banda da transição hipersens_i

I tiva z$/2 " G5/2' 7/2 ÍG * 17316 cm" ) através da regra de

I Simpson e comparado com o baricentro do Nd :LaF, (G * 17329 cm ) .

I 0 parâmetro nefelauxético (â « 0,999) também foi calculado indican
\ do uma interação essencialmente eletrostática.

I
; O espectro de emissão do composto de eurôpio ã 77K mos

| tra a existência de uma banda D Q* FQ, o que ê indicativo das se

guintes simetrias C , C ou C . Apresenta um pico com ombros pa

foi interpretado em termos de urr.a simetria C-,. .

A estrutura cristalina de composto de neodímio foi de-

terminada pela técnica de difração de raios-X. O composto crista

liza no sistema romboédrico, grupo espacial R3m (n« 160) a « b »

18,788(2»; c » 8,589(4)A, a - £ « 900, Y « 1200, V « 2625,6A3, - -

1,7 -r" 1, Z - 1, Dc - 1,7 ç.cm"
3, (MoK^) * 0,71073A, F(000) * 1368,

R « 0,060 para 1137 reflexões únicas e com I > 3c(I) * 1119.

Os cifratogramas de raics-X sugerem a existência de duas

séries isonorfasj a primeira compreende os compostos do La ao Ho

v e a segunda as dc £r ao Lu.

£

ra a transição DQ-
 ;F. e dois picos e um ombro para a D

o * '^i e
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O cation Nd está coordenado ao átomo de oxigênio das

seis r.olêcuias ce acua a ur.a distância !Cd-O • 2,51(1)A. A dis-

tância da coordenação Nd-O(DXF) é cerca de 2,41 (2)A. 0 r.ünero

de coordenação ê nove e o ooliedro ê um prisma triconal trienca-

puzado com qrupo pontual D 3 h distorcido para C 3 y. Os átomos de o

xigênio da água estão localizados nos vértices do prisma trigo-

nal e os oxiaênics da DMF estão nas faces.

Os resultados obtidos por calorimetria em solução
r

trar que os valores de LYÍL são cerca de cinco vezes maiores que

-HL-.... Este fato é atribuído ã formação da ligação metal-liçan
tiun

te como fenômeno fundamental. 0 etanol apresenta uma considera

vel donicidade • compete coa a DHF decrescendo a interaçio metal-

-ligante. Os resultados sugerem que, mesmo em solução etanólica,

a DMF permanece coordenada aos lantanídeòs.
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SYNTHESIS, PROPERTIES, STRUCTURE AND THERMOCHEMISTRY OF HEXAA-

QUO-TRIS (N.N-DIMETHYLFORMAMIDE) LANTHANIDE TRIFLÜOROME-

THA3ÍESÜLFOSATES

Prof. Dr* L. B. Zinr.er D. M. Araújo Melo.

ABSTRACT

Addition compounds between several lanthanide salts and di-

me thy If oraaraide (DMF) have been described in the literature. This

thesis reports the synthesis and characterization of the cempoun

ds of general composition LntCH^SOj)3.3DMF.6H2O)(Ln«La-Ko) and

Ln(CH3SO3)3DMF.6H2O (Ln-Er-Lu). The structure of the neodyaiun

compound, isomorphous with the series, is also described. The

enthalphy variations were determined by solution calorimetry.

The hydrated trifluoromethanesulfonates were treated with

a small excess of DMF and the mixture gently warmed, resulting

in an oily product. Crystallization of the co-.plexes was obtained

by the diffusion method, usino chloroform as outer solvent. The

crystals were dried in air, over filter paper.

The IR spectral data show: a) strong water bands in the

3500 cm" region; b) small vCO shifts to lower and vCS unalte

red frequencies in relation to the free iigand indicating the

presence of coordinated water end coordination of DMF through

the oxygen. Bands attributed to the anion show that CF.SC" is

not bonded to the central ion, meaning that conductance data

are due to the existence of ion pairs in solution. From the

room temperature spectrum of the r.eodymium compound the baricen
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ter of the bands determined applying Simpson's rule (G*t73itan )

and this compared with the same transition in standard Hi3*: iaF3

(G=17329ca~ ). The nepheiauxetic parameter (i*0.S9?) was also

calculated indicating an assentially eletrostatic bond between

central ion and ligands.

The emission spectrum of the europium compound at 77K, which

contains one D - F band (the existence of which is indica-o o

ting that only C,., C_ ,. or C symmetries are possible one itrain

peak and shoulders due to an DD - F2 transition was interpre-

ted in terms of the existence of a C,. symmetry.

The crystal structure of the necdyr.iur. compound was deterai

ned by X-ray diffraction techniques. The compound crystalli-

zes in the trigonal system, space group R3m, a • b « 18.789(2)

c * 8.589(4)A, a «6 «90° and Y -120°, v« 2625.6 A 3 , M* 918.4 ,

2-3, Dc«1.70gcm"
3, X(Mote) «0.71073A, i n l t 7 « " \ P(000) • 1.368,

R«0.060, WR.0.065, for 1.119 independent reflections with

The Nd cations is coordinated to the oxyger. atcrr.s of si>:

independent water nolecules at a rr.ean distance of Kd-OW *2.5in)A,

and to the oxygen atoms of three independent DMF groups at a

mean distance Nd-O«2,41(2)£. The coordination number is there

fore nine and the coordination polyhedron is a tricapped trigo

r.al crisr. of Doint symmetry L^Y cistcrted to C,... The wê.ter oxyçen

azzr.s are located at the corners cf the prisr ar.d the oxygen atcr.s

cf the DM? crroups fcrr. the vertices cf the caps. It is interesting

tc -er.ticn that cor.pcur.ds of c^rccsiticr. Lr. .Z'.'J-., - .H,0. , ; ÍCFJSCJ) ,

were also obtained in our laboratory ar.f preser.ted very sir.ilar

spectral and structural properties.
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The results show that iH" values are ca. five times larger

than those of Z This is attributed to the formationEtOH*

of a raetal-ligand bond as a main phenomenon. Ethanol presents

a considerable donicity and competes with DMF, decreasing the

znetal-ligand interaction. The results also indicate that ever.

in ethanolic solution, DMF remains coordinated to the lanthani-

de ions.



CAPITULO I

1.1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A literatura sobre a química de coordenação das terras-

raras com sais derivados de ácidos inorgânicos, contendo ar.icas

como ligantes é imensa; o mesmo nio acontece quando estes sais

são derivados de ácidos orgânicos do enxofre.

0 grupo de 2INNER « VICENTINI,I960,1981,1982,1984,1987,

1988, tem estudado a interação de Gigantes oxigenados ccr. os sa

is de lantanideos, onde o ãnion é o trifluorometanossulfcr.aco

tCF.SO").

O presente trabalho enquadra-se no campo da química de

coordenado das terras-raras, utilizando COMO ligantes aaidas |

lifaticas, fazendo parte de um trabalho mais amplo onde se es-

tudam as propriedades destes compostos, determina-se a estrutura

do complexo e observa-se o seu comportamento em solução.

O interesse pelo ânion orgânico CF^SC^ é justificado ura

vez que este apresenta uma grande estabilidade térmica; resis-

tência â decomposição, através das reações de óxido-recução; re

sistincia â liberação de fluoretos, mesmo em meio fortemente nu

cleofllico; por apresentar baixa capacidade coordenadora e prin

cipalr.ente porque ainda existem muitos dados para serem elucida-

dos a respeito deste ânicr.. l'-a revisão bibliográfica ccsiplerer.-

tar é apresentada no trabalhe ce MELO (1982) e DE BELLIS (1984).

Este trabalho precura er.nquecer as -r.ícrrr.açces sebre cs [

complexos de terras-raras, focalizando seu comportamento r.c esta
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do sólido e em solução; para isto trabalhamos cor. técnicas

experimentais físicc-quimica com a finalidade de se fazer um es-

tudo mais completo a respeito destes compostos. Assim foram fei-

tas as análises do metal, por cosiplexemetria cor. EDTA; -ecicas

de condutãncia eletrolítica molar; difratogramas de raics-X (mé-

todo do pó e difração do monocristal); estudos dos espectros vi-

bracionais, eletrônicos d* absorção • fluorescência; estudos tej

mogravimétricos e calorimétricos. De posse dos dados obtidos e

cor. a determinação da estrutura foram discutidas as interações

er.tre o Ion metálico e os ligantes e o meio reacional, cerr. cene

foi possível tirar algumas conclusões do estudo feito em solução.

0 objetivo geral do trabalhe é dar utr.a contribuição i quí

mica dos compostos de coordenação e o objetivo especifico visa

descobrir novos métodos de síntese, usando aquele que se adapta

melhor aos nossos objetivos,e ainda, estudar o comportamento ter

moquimico destes complexos em solução.

Este trabalho é apresentado em capítulos, onde se faz

uma breve introdução teórica, se analisa os resultados e ao fi-

nal de cada capitule são apresentadas as referêr.cias bibiiccrá-

ficas. As conclusões também são individuais para cada capítulo.

Com isto se pretende facilitar a leitura deste trabalho

bem como dar um caráter mais dídático-científico ao mesmo.
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CAPITULO II

os IONS LANTANIDEOS

II. 1 Considerações Preliminares (MOELLER, 1973)

Os elementos lantanideos ou lar.tanoides , conhecidos

cone elementos das terras-raras, de números atômicos 57-71, eri

tre os quais se inclui o ítrio (número atômico 39) constituem

uma família com propriedades físicas e químicas extremamente

semelhantes. Os seus íons apresentam, em geral, número de ox_i

dação (+3) e configuração eletrônica completa do Xenõnio, aâí

cionando sucessivamente d* um a quatorze elétrons ao subní-

vel 4f. são fortemente eletropositivos e apresentam sn relação a ou

tros ions um raio iônico relativamente- grande. Todos esses ele

mentos são obtidos dos minerais com excessão do promécio, que

é radioativo, obtido por separação de produtos de fissão.

Estes elementos tin una importância fundamental

r.c desenvolvimento tecnológico dos supercondutores. Ter. una

vasta aplicação e sâo considerados cs elementos do futuro para

que o Brasil possa desenvolver a sua tecnologia de ponta.

0 interesse dos pesquisadores ao estudar esses ele

nentos é grande, principalmente visando as aplicações úteis dos

mesmos.

II.1.1. Ocorrência

Ocorrem geralmente juntos na natureza. A sua sepa
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ração, com a obtenção de espécies relativamente puras, oferece j

grande dificuldade, porém, ê perfeitamente possível.

Atualmente são conhecidos aproximadamente 100 mine

rais que contêm quantidades variáveis de lantanídeos, entretan

to, só um número bem limitado é de interesse econômico, por

conterem maior percentagem de terra-rara. O Brasil é a segunda

maior fonte desses minerais e, dentre aqueles que se apresen

tam viáveis economicamente, estão a monazita, que é basicamen

te um ortofosfato de lantanideos, contendo sobretudo terras-cé

ricas (La-Gd), e a xer.otina, que também é um ortofosfato de

lantanídeos que contém em maior porcentagem, terras ítricas.

(Tb-Lu,Y). Em função disso os lantanídeos estão distribuídos

conforme sejam leves ou pesados, embora ambos possam ser encori

trados na natureza em um mesmo mineral, variando apenas a con

centração dos mesmos. Este fato é comum devido â semelhança

dos raios cristalinos, estados de oxidação e propriedades.

Os lantanídeos não são tão raros como se poderia

pensar. São relativamente abundantes, existindo apenas o túlio

err. menores quantidades, mas que em termos percentuais é tão

comum quanto bismutc, arsenic, cádmio ou mercúrio. O que faz

com que os lantanídeos se torr.er. ou sejam considerados raros é

a dificuldade que eles têm de serem obtidos puros, devido ao

fato de possuírem propriedades semelhantes.

Conforme já foi citado, é a mor.azita o mineral de

maior valor comercial e também é o que mais se destaca entre

cs outros minerais que conter-, esses elementos (Z2KNER, 1982).Ê

ur. r.ir.eral de ccr a.T.arelc-trsr.slúricc e de crilr.c resincso, f
i

cristaliza no sistema monoclínico, possui densidade 4,9 a 5,3

e dureza 5 a 5,5. t encontrada na natureza nas seguintes varie

dades: tipc praia, tipo rocha e tipo minério.
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A monazita tipo praia encontra-se em depósitos se

dimentares e ê originária da desagregação de rochas Igneas e

metamórficas. Ocorre, na maioria das vezes, como areia escura

device à presença de vários minérios como rutilo, ilmenita e

zirconita. Estas reservas, tipo praia, sio as melhores fontes

de suprimento de monazita. No Brasil «Ias estio estimadas em

120.000 toneladas, espalhadas ao longo da costa brasileira,

do Rio de Janeiro ao Maranhão.

A monazita tipo rocha é encontrada nos leitos e

aluviões de vários riosdo Brasil, com reservas de cerca de

130.000 toneladas. Os pegmatitos do Nordeste, Governador Vala_

dares e Serra dos Pirineus (em Goiás) são os locais onde mais

se encontra a monazita tipo rocha.

A monazita tipo minério possui baixo teor de lanta

nídeos, cerca de 13% de Ln.O-. Está geralmente associada a ou

tros minerais, como goiazita, goetita, etc. Araxá possui um de

pósito de aproximadamente 6.800.000 toneladas.

Os outros dois minerais de terras-raras de valor

comercial são a bastnazita e a xenotina.

A bastnazita ocorre em massas pseudo-amorfas de

cor amarelo-amarronzada, apresentando os cristais puros de den

sidade 4,9 a 5,2 e dureza de 4 a 4,5. £ encontrada no Brasil

no morro de ferro de Poços de Caldas. As reservas representam

6.000.000 de toneladas de minérios, contendo 5.1% de bastnaz_i

^£, sendo equivalente a 300.000 toneladas de Lr.-O..

k ver.c-irr.a é um cutre mineral de valor comercial,

basicamente é um fosfato de ítrío e terras-rara? pesadas, mui

te semelhante â r.cnazits.

A composição típica dos principais minérios de

terras-raras é apresentada na Tabela 11,1.
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11.2. CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA E ESTADOS DE OXIDAÇAO

A configuração eletrônica dos elementos lantani-

deos e do ítrio, no estado fundamental e estados de oxidação

1+3), bem como os termos espectroscopxcos são apresentados na

Tabela II.2.

Ao se percorrer esta Tabela observa-se uma irregu

laridade no preenchimento dos orbitais 4f nos átomos neutros,

o que não se verifica nos cations trivalentes.

Os elétrons 4f são protegidos pelos elétrons mais

externos 5s e 5p, de modo que contribuem muito pouco para a

formação das ligações químicas.

O estado de oxidação (+3) é característico de to

dos os lantanideos, tanto no estado sólido, quanto em solução,

entretanto alguns lantanideos apresentam estados de oxidação

(+2) e (+4) que não são estáveis como o estado de oxida

ção (+3). A Tabela II.3 mostra a variação do número de oxida_

ção dcs ions lantanideos, raio atõr.ico e iõnico, ber. cone a s£

rr.a ãas três primeiras energias de ionização.

Dentre os elementos que podem figurar con número

de oxidação +2 estão ou Ce <4f ) na forma de CeClj, o Nd(4f )

na forma de NdI2> o Sm(4f ) na forma Sm
 +, Eu(4f ) na forma

de Eu , túlio (4f ) na forma de Tml2 e finalmente o itér-

bio (4f ) na forma de Yb . Basicamente todos os lar.tar.íedcs

podem ser encontrados r.c estado de exidação ( + 2), er. r.atrizes

de cloreto de metais alcaiir.es-terrrsos r.c estadr sólido, r.ss i

em solução apenas c európio é estável.

Dos elementos que apresentam estacc de oxidação

(+4), apenas o cério é o mais importante em solução aquosa,

poii forma sais como sulfato cérico, usado core agente oxidan

te em volumetria. ,



Tubo la Tl. 2 - Configuração Eletrônica e Termos E»pectror»cópicos do Betado

Fundamental. MOIM.I.ER (1975).
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I.n

1.O

Co

Pr

Na
Sm

Eu

<;<>

TI»

»<v

'•"

Tra

Yl>

l.u

Y

NO ATO

MICO

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
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CONFIGURAÇÃO

hrP

|Xe|5d16s2

|Xe|4fl5d16F
2

|Xe|4f36s2

|Xe|4f46s2

|Xe|4f66fs2

|Xe|4f76s2

|Xe|4f75<l16' 2

|Xo|4fV2

|Xo|4f10f,r.2

|Xe|4fll6s2

|Xe|4f126s2

|Xe|4fl36s2

|Xe|4fl46s2

IXe^f^SdV, :?
|Kr|4dl5s2

ELETRÔNICA

(2D3/2)

(lG4i

{%/2}
5

(7FQ)

(8s7/2)

(5Ig)

«3¥15/2»

(2F7/2)

(lso)

( 2 D 3 / 2 »

(termo espectroscópico)

|Xe|4f°

IXe^f1

|Xe|4f2

|Xe|4f3

|Xc|4f5

|Xe|4f6

|Xo|4f7

|Xf.|4f8

|Xo|4f9

|Xej4f10?

|Xo|4f11

|Xc|4f12

|Xo)4f13

|x.-|4f14

|Kr|4f°

Ln3+

(V)
( 5/2»
(3H4)

^J9/2»

(7F8)

(8S / )

(7F6)

<6"l5/2»

<4l15/2»
3

(2F7/.»

(l<? ) *

(lSf))



Tabela 11.3 - Algumas propricdades dos lantanídeos - MOELLKR - 1975.

« mm
A- «O _

i 3

!.n

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

l.u

i . K.i i «i

>. Ra i n

NO DE O X I -
DAÇXO

+ 3

+ 3,+4

+ 3,+ 4

• 3

+2,+3

+ 2,+ 3

+3

• 3,+4

43

+3

+3

+3

+ 2,+ 3

+ 3

. , . 2 +do Ion Ln
do Ion Ln

RAIO ATO
MICO (A)

1,88

1,82

1,83

1,82

1,80

2,04

1,80

1,78

1,77

1,77

1,76

1,75

1 ,«>4

1.73

RAIO IONICO Ln3+(A)

1,06

l,03(0,92)b

l,01(0,90)b

0,99

<ll,l)a,0,96

(l,09)a,0,95

0,94

0,92(0,84)b

0,91

0,89

0,88

0,87

(0,93)a,0,86

0,85

SOMA DAS TRÊS PRIMEIRAS
BNERG.DE IONIZAÇXO(K.Í /m

3493

3512

3623

3705

3898

4033

3744

3792

3898

3937
1 3908

4038

4197

3898

U
o —

SO
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II.3. TAMANHO DOS LANTANlDEOS E PROPRIEDADES MAGNÉTI-

CAS

O tamanho dos lar.tanídeos é uma conseqüência ãa

blindagem imperfeita de um elétron 4f por outro elétron 4f, ia

zer.do com que a carga nuclear efetiva aumente, levando a uma

redução do tamanho dos lantanídeos com aumento do número atõmi

co. Esta redução de tamanho provoca o que se chama de contra

ção lantanídica. Esta contração é mais acentuada nos íons lan

tar.ídeos trivalentes. Os elementos de transição também sic

afetados por esta contração, porém, o efeito causado é rr.er.os

pronunciado.

Considerando apenas o estado de oxidação (+3) veri

fica-se que esta contração • suficiente para causar diferenças

em algumas propriedades que dependem do tamanho dos ions. De

forma que, em função da diminuição do tamanho dos ions, ocorre

diminuição da basicidade, decréscimo nó número de coordenação,

decréscimo na facilidade de oxidação ao longo da série e de

créscimo no caráter iõnico dos compostos binários.

0 tamanho do Ho" e Er sao tao afetados pela con

tração lantanídica que o tamanho do y"+está situado entre os

deis íons. Os demais íons trivalentes da série dos lantaní

deos pesados também diminuem acentuadamente de tamanho.

Pela observação da Tabela II.3 pode-se verificar o

efeito da contração lantanídica.

As propriedades magnéticas dos íons iar.ta.-.ídecE,

são diferentes das dos elementos ca primeira série c* trir.n

ção d. Para se formular o momento magnético dos elementos da

primeira série de transição d considera-se apenas o spir., ao

passo que para os lantanídeos, a blindagem dos elétrons 4í pe
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los níveis mais externos Ss e 5p, é suficiente para permitir

uma contribuição orbital significativa. Assim, para os lanta

nídeos, além do spin deve ser levada em consideração a contri

buição orbital. £ esta diferença que justifica o fato de o

e

r.Io apresentar o maior momento magnético, deixando esta pro-

priedade ao Dy3+ e Ho3*, conforme Tabela II.4.

Quando o complexo é formado, os orbitais f quase

não participam da ligação, portanto o número de elétrons de

ser-parelhados é o nesmo. Os elétrons 4f sofrem peçuena ação do

campo cristalino. 0 campo ligante não afeta o momento raagnéti

co da terra-rara.



TI.4 - Momento maqnótico doa Ln - MOEI.LRR, U975)

1ONI3+)

l.a

Ce

Pr

Nd

Sm

Ku

r,d

Tb

Dy

lio

Fr

Tm

Yb

I.U

Y

ELÉTRONS DES
REI.HADOS

0

1

2

3

5

6

7

6

5

4

3

2

1

0

0

M.MAGNÉTICO TEÓRICO
(VAN VLECK)

0

2,56

3,62

3,68

1,55-1,65

3,40-3,51

7,94

9,7

10,6

10,6

9,6

7,6

4.5

0

0

MOMKNTO MAGNÉTICO(OBSRRVAN

3,47

3,52

1,58

3,54

7,9

9,6

10,3

10,4

»,4

7,0

4,3
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II.4. CONSIDERAÇÕES ESPECTROSCOPICAS

II.4.1. Espectros de absorção

Podemos ver que existem diferenças acentuadas entre

os elementos de transição d e os lantanídeos. Os ions de tran

siçâo d apresenta» una interaçio muito forte com os ligantes,

através dos orbitais d, enquanto que nos lantanídeos a intera_

ção dos orbitais f com os ligantes é fraca e, em sendo esta in

teração fraca, a estabilidade por efeito de campo ligante é rrá

nima. Já para os orbitais d os efeitos de campo ligante são bas_

tar.te significativos. Mas mesir.o assim, as contribuições covalen

tes na formação das ligações dos íons lantanídeos, tem sido le

vadas em conta, a fin de que se possa explicar certos efeitos

que surgem nos complicados espectros resultantes das transições

de elétrons (f * f> nos ions lantanidicos.

Dentre os íons lantanídeos (3+) verifica-se que

La *, Lu + e Y não apresentar, banda de absorção na faixa de

2C0 a 1C0O nm, enquanto que os íons Ce +, Eu , Gà * e Tb ao

sorvem na região da ultravioleta, os íons Pr , Nd-+, £r J +,

KcJ , Sm , Dy e Tm absorver, na região do visível. 0 Vb"5*

absorve na região do infravermelho próximo, conforme podemos

observar na Tabela II.5.

Em comparação com os elementos de transição d os

lar.tanídeos apresentam normalmente bandas muito fracas e estrej.

tas e estas são conseqüência da interação fraca dos orbitais f,

devizc a prcteçlc destes pelos rrcitais 5s 5p .

A influirei?, do car.ee cristalino sobre os íons lan

tanídeos é muito reeuena, norér é suficiente Dará ouebrar a de

çenerescêr.cia ces níveis J e rrevrear c aoarecimente ce bandas.



Tabela I I . 5 - Prvnrip.us bandas de absorção dos ion» l .mfonídeos
III - MOEI.LER (1975) .

ION Ln3+

La

Ce

Pr
Nd

SM

Bu
Gd

Tb

Oy

Ho
Br
Tm
Yb

Lu

Y

Não

2105,

4445,

3540,

3625,

3755,

2729,

3694,

3504,

2B7O,

3642,

3600,

9750

Não

N.ío

2220,

4690,

5218,

3745,

3941

2733,

3780,

3650,

36U,

3792*

6825,

2380,

4822,

5745,

4020

2754,

4875

9100

4508,

4870,

7800

2520

5885

7395, 7420, 7975, 8030, 8680

2756

•
5370, 6404

5228, 6r>25
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A extensão da remoção Sa ee^enerescência vai depender da ferra

e àr. siir.ttríft c*o canoo, esta, er> conseouincia depende 6* *ine-

tria das esrêcies fcrr.aías.

As bandas hipersensitivas dio informações impor

tantes a respeito da interação íon-liçante, uma vex que sio ban

das especiais e sensíveis ao meio em que o lantanideo se encon

tra. Sofrem «cio da temperatura, concentração, etc. Sio bandas

intensas e podem ser vistas na regiio do visível nos Ions Nd ,

Ho3"1" e Er , sendo que as mais estudadas são as transições

%/: * S/2 • %/2 - %n d0 io* Nd3+-
Os espectros em solução dão informações importantes

a respeito da força do osciiadcr, ur.a vez cue a deterr.ir.açlc

da absortividade nolar (c« é de difícil obtenção devido a com

plexidade do espectro e de seus baixos valores.



m

it
II.4.2. Espectros de Emissio

Os citior.s tripositivos ILn } so sere» excitados

per radiação ultravioleta apresentam fluorescincie. cujo siece

nismo será explicado no Capitulo VIZI "Espectros de Fluorescin

cia". Os que apresentam fluorescir.ci* cais intensa são: So *.

Eu3*. Tb3* • Dy3*. O Eu3* e o Tb3* tio . «erelmnte, et «ais

eletivos para a obtenção dos espectros de ffluorescêneia.

Os estudos dos espectros de fluorescência» princi

palmente, dos compostos no estade .sólido dio informações a res

peito da simetria, (Bticrossiisetria) ao redor do ien lar.tar.ideo,

r.ú-erc de coordenação e possibilida.de de ir.dicar a çeoatetria

nais provável.

O Eu3* i o Ion M i s estudado da série, ess fvaçio

dos seus baixos valores d* J das linhas d» emissio «ais for

tes (5DQ —~
1rJ. J«0, 1,2). As transições a partir do estado

D,, são úteis para a interpretação 6m simetria porque apresen

ta J«0 o qual não pode ser desdobrado pelo car.pc cristalino.

Deviác a estes fatos o Eu * é ur.a excelente scr.ds estrutural.
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II.5. QUÍMICA DE COORDENAÇÃO

A coordenação dos lantanídeos ê feita preferencia^

mente cor "r-ases duras", uma vez que estes são ácidos de

Lewis, PEARSON(1963) e estão dentro da categoria de"ácidos du

rcs" --u seja, estão inseridos na classe "a", (AHRLAND,1958).

As bases devem geralmente» conter átomos doadores de eletrone

gatividade alta e tamanho reduzido, por exemplo, oxigênio e

nitrogênio (MOELLER, 1973).

A formação de complexos com ligar.te? polidentados

na presença de água é bem sucedida desde que o ligante possa

formar quelatos através do oxigênio, como por exemplo, os

£-dicetonatos, EDTA e ânions carboxilatos (RCO^). Em presença

de água, complexos que contenham ligantes com N, S ehalogênios

(exceto flúor) como átomo doador, não são estáveis • não podem

ser sintetizados em meio aquoso, uma vez que a água compete

com o ligante e como estaé um ligante forte pode entrar antes

destes na esfera de coordenação.

A estabilização por campo cristalino é pequena e

comparável a efeitos térmicos e, ccmo os lar.tanldeos, sSo rela

tivamente grandes, há una predominância do caráter eletrcstát_i

co nas interações Ln - ligante com pouca contribuição cova

lente. Ocorre portanto uma pequena participação dos orbitais

4f na formação das ligações.

Os arranjos espaciais para os íons lantanídeos são

bastante diferentes daqueles para os metais de transição ca

prir.eira série. Esta diferença é decorrente da desigualdade,

apresentada entre estas duas séries de elementos, no número de

coordenação, devido ao fato de os lantanídeos possuírem um ta

mar.ho maior, o que implica com que estes último* elementos te
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nham um número de coordenação aumentado. Os metais de transi,

ção apresentam com dificuldade número de coordenação igual a

seis devido à forte repulsão dos ligantes na esfera de coorde

nação.

Os ions lantanídeos normalmente apresentam número

de coordenação de seis a nove, porém isto não quer dizer que

não se tenha na série número de coordenação menor do que seis.

A variação do número de coordenação depende muito da caracte

rística do ligante, como também do tamanho do íon metálico. Li

gantes monoder.tados como (fluoretos, água, cloretos, etc), em

geral, apresentam um número de coordenação máximo igual a nove

para os íons lantanídeos. Liçantes bider.tadcs, geralmente,

formam quelatos com número de coordenação 6,7 ou 8, como LnK^,

LnK,.H2O, LnK4 onde Ln é o lantanídeo e K é um ligante biden-

tado.

O número de coordenação mais comum para os comple

xos envolvendo as terras-raras é oito com um arranjo dodecae

dral ou de antiprisma quadrado. Os fatores determinantes na e£

colha do número de coordenação e co arranje dependem basicamen

te do Ion lantanídeo, assim ccr.o do volume do liçante e da

sua distribuição ac redor do íon central.

Há evidência dos números de coordenação 10 e 12,

principalmente quando os ligantes são pequenos como os nítra_

tos, que podem atuar como bi e tridentados.

Compostos de coordenação com núneros de ceordenja

ção 3, 4 e 5 são extremamente importantes devido a sua rarid_a

de. Um outro fator importante é que esses adutes com baixos nú

r.eros de coerdenaçãc podem fornecer informações a respeito da

estabilidade e a estereoquíir.ica preferida per tais complexos.
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II.6. APLICAÇÃO DOS LANTANlDEOS (ARVELA, 1972 e ZINNER

1982)

Os lantanídeos são amplamente usados na indústria

e na medicina. 0 uso industrial mais importante está nas ligas

conhecidas como Mischmetal. Uma típica ̂ ischmetal contém

45 - 50% de Ce, 22 - 25% La, 18% Nd, 5% Fr, 1% Sm e pequenas

quantidades de outros lantanídeos. Geralmente a pureza do

"Mischmetal" não excede 98% de metais de TR. Em parte, isto ê

devido â adição deliberada de Mg (2%) que é colocado com a fi

nalidade de reduzir a oxidação do "Mischmetal" â temperatura

ambiente. Porém, existem outras impurezas metálicas, tais co

mo Fe, Si e Pb os quais são provenientes do cloreto original,

já que a liça é obtida fazendo-se o eletrólise do cloreto de

mistura de TR ("cloreto de cério técnico"), fundida.

As propriedades pirofosfórica» do "mischmetal" são

exploradas na produção de ligas especiais para pedras de is-

queiros. Estas são feitas adicionando-se 3% de ferro ao "misch

metal", o que fornece um produto resistente à oxidação pelo ar.

Como este material metálico queima rapidamente numa forma fina_

mente dividida quando este é raspado, fragmentos removidos da

superfície serão suficientemente aquecidos para incendiar c

gás de carvão. Os lantanídeos são também corr.umente usados em

cerâmicas. Os óxidos de terras-raras têm altos pontos de fusão

e são bastante estáveis quimicamente. Entretanto, tentativas

de preparar corpos cerâmicos cem cxicos de iar.tanídeos leves

r.ãc alcançam muito sucesso devido ao fato de logo se reidrata

rem após a caicinaçãc, enquanto que com as terras-raras mais

pesadas isso não ocorre.

Os sulfetos de terras-raras também são muito refra

tários e possuem algumas vantagens com relação aos óxidos cor
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respondentes, apesar âe poderem ser usados apenas em atmosfera

inerte. Os sulfetos âe cêrio receberam mais atenção quando fo

ram usados como refratârios de alta temperatura. 0 Ces ê mais

resistente ao choque térmico do que o Ce2ÍS0J .,,apesar deste úl

tino ser também refratário.

No que se refere às aplicações nucleares, existem

três tipos diferentes de aplicações, A primeira utiliza a pro

priedade de absorção de neutrons que certos isõtopos de elemen

tos terras-raras possuem. Para controle de reatores, Eu, Dy ou

mistura de Gd - Er parecem ter uma combinação certa de proprie

dades. A segunda aplicação é baseada na radiação y emitida pe

Io túlio (Tm) quando este é irradiado por neutrons. Ê uma ra

diaçlo fraca com meia vida de 127 dias e utilizada em radiogrja

fias para determinação de estruturas. Para radiografias geral

e medicinal seu emprego é ainda limitado. A terceira aplicação

explora a propriedade que certos semi-condutores possuem de

converter energia radioativa em energia elétrica. A radiação

do .Pm é muito adequada para esse fim e métodos têm sido

aperfeiçoados para isolar promécio numa escala maior. Este ti

pc de bateria ten uir.a vida de 5 anos e pode operêr em várias

temperaturas. As aplicações sugeridas para esse caso sãc en

transmissores miniaturas e receptores em estações metereológ^

cas, cabos submarinos, investigações espaciais e satélites.

Os lantanideos são usados, ainda, como catalisado

res nes processos de "Crakinç" do petróleo. Para este caso

aplica-se os exidos de terras-raras. Estes câtalizadores permi

tem uma velocidade de reação efetiva muitas centenas de vezes

melhor de que os câtalizadores silicosos tradicionais.

Un outro uso potencial está baseado no controle de

poluição dos gases emitidos pelos automóveis. Nos escapamentos
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dos carros hi libertação de monôxido de carbono e existem cer-

tas substâncias que catalisam a reação de CO em CO.. O siste-

ma La/oxido de cobalto (LaCoO*) ê o mais promissor de tais ca

talizadores; semelhante à platina em sua eficiência, mas con

sideravelmente mais barato. Uma aplicação doméstica também de

alguma importância é o uso de compostos de cério como catalisa

dor de hidrocarfconetos em fornos caseiros.

Os ôxidos de ítrio e eurõpio tem sido muito

cados ultimamente como substâncias fluorescentes em televiso

res coloridos.

Outra aplicação de pequeno uso ainda é a fabrica

ção de granadas e lasers. Os íons de lantanídeos podem fur.cic

nar como materiais para lasers, pois apresentam bandas estre_i

tas das transições internas 4f e pequena interação com o campo

cristalino, exigências que satisfazem o critério para haver

transição nos lasers.

Na indústria de vidros, o maior uso está baseado

nos materiais de polimento de vidro, onde é utilizado o oxido

de céric. 0 íon cério absorve fortemente na região do ultravi£

leta e e esta propriedade é explorada na fabricação de lentes

oftálmicas especiais para uso na luz solar.

A primeira aplicação médica dos lantanídeos foi

•ua introdução na medicina como anti-hemético e como agente an

titubereulostátice, e ainda para o tratamento da lepra. A açãc

anticoagulante encontrada nos lantanídeos foi usada na prcí_i

laxia da trombose.

Depois áe r.uitcs estudes relativos a este tipo ce

terapêutica, somente 3 sais orgânicos foram considerado? ade

quados. A ação anticoagulante está sujeita a ser feita per ur.

mecanismo próprio da antiprotrombina para inibir a formação de
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protrombina c ativação da trombrin». Mas estas drogas tint cau.

sado efeitos colaterais tais como HEMOGLOBINEMIA:

Existe uma teoria chamada de Teoria de Jancso e

Jancso-Gabor, Jancso-Gabor e Szlocsanyi que afirma que essa he

r.oglobinemia aâvêm de uma estreita conexão entre o sistema de

coagulação sangüínea e o mecanismo de inflamação, mas que isto

não ê resultante de um grande uso clínico dos lantanídeos. Al-

guns efeitos positivos de lantanídeos contendo ungflento de

Flogosam tem sido reportado no tratamento de queimaduras super

ficiais no homem.

O uso interno de isótopos de lantar.ídecs para irra

ciar sítios específicos tem potencial na aplicação médica. A

administração dos lantanídeos, neste case, pode ser subcutãr.ea,

intramuscular, intraprostática, intramamária, peritumonal, in-

• traplural e intraperitoneal. As partículas de 3-lantanídeos

l radioativos têm sido usadas para se fazer ótimas implantações
i

teciduais.
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CAPÍTULO III

III.I. AS AMIDAS: CONSIDERAÇÕES GERAIS

O estudo das propriedades químicas das ácidas é

particularmente importante pela sua relevância como modelo

nas investigações sobre a química dos peptídeos e das proteí-

nas, e também por sua larga utilização como solvente tar.to na

indústria como em laboratórios de nesouisa (LAGOKSKI, 1976?.

Reações de síntese, bem como as principais ca-

racterísticas das amidas foram relatadas por SIDGWICK (1966)e

a maioria delas slo sólidas à temperatura de 25CC, exisiir.cc

contudo algumas exceções. Apresenta» alto ponto de ebuliçio e

isto se deve â formação de dimeros ou até mesmo de polímeros,

através de associações por ligações de hidrogênio. Anomalias

nas constantes físicas das amidas são observadas quando se le

va em consideração as espécies químicas de estrutura seme lha ri

te e que não apresentam tais ligações. Por exemplo, nas ami-

das totalmente substituídas r.âo existem estas interações e,

assim sendo, seus pontos de fusão são mais baixos do que nas

não substituídas ou monossubstituídas. A TMU é

líquida à temperatura ambiente, enquanto a uréia e a N,N-dime

tiluréia são sólidas (LUTTRINGHAUSS e DIRKSEN, 1964).

Cerro solventes, as áridas são empregadas para os

-ais diversos fir.s, uma vez que têm grande utilidade tsr.to r.c

laboratório de pesquisa como na indústria. Apresentar. slt?

constante dielétrica, algumas delas maiores que a água, scl-bi

iizar.do compostos iônicos e a existência do grupo alquila per-

mite a solubilização de compostos covalentes.
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As amidas sio classificadas como bases duras,

interagindo preferencialmente «a coordenação com ácidos duros.

Tais compostos apresentam pele menos dois sítios possíveis de

coordenação, um via átomo de oxigênio e outro via átomo de ni

trogênio. As interações via oxigênio conferem um maior cará-

ter de dureza do que pelo nitrogênio.

0 grupo amina (:NH.) ê muito mais básico do

que o çrupo carbenílico (CO ), o que sugere que a coordenação

seja feita através ôo átomo de nitrogênio; entretanto, a prox_i

-idade ao grupo carbonila com o grupo amina possibilita as es-

truturas de ressonância

O CH, O- CH
^ ../ 3 \ /
C - M I » Ca»H+

/ \ / \
H CH3 R CH3

ti) (II)

cr.de se verifica a distribuição da densidade de carga negativa

ac ior.ço dos átomos de oxiçêr.ic, carbono e nitrogênio, princi-

palmente o oxigênio, favorecendo a coordenação via átomo de

oxigênio carbonílico. Estudes feitos por ressonância magnéti-

ca nuclear evidenciaram a existência de caráter de ligação du-

pla para a ligaçio C-N, mostrando a maior contribuição da for-

ma II.

0 caráter de ligação dupla que CIO-N' faz apa-

recer urra barreira rotacional de cerca de 80 KJ mcf sobre a

ligaçlc c:>', conferindo urr.a desigualdade magnética aos grupos

que estão ligados ao nitrogênio, os quais nos espectros de RMN

produzem dois conjuntos de sinais distintos (STEWART e SIDOALL,

19701 De rodo que esta técnica é utilizada na obtenção de in-



formações sobre isomeria, magnitude de barreira rotacional e

interações das amidas com outras substâncias (STEWART e

SIDDALL, 1970: KUHX e McINTYF.E, 1964).

Embora existam barreiras energéticas maiores pa-

ra a coordenação ocorrer via átomo de nitrogênio devido aos

impedimentos estéricos, este sitio de coordenação nio pode

ser desprezado. VICENTINI e NAJJAR (1968), estudando compos,

tos de fórmula geral LnCl*.xDMA encontraram esoécies do t_i

po LnCl3.3,5DMA e sugerem a possibilidade âo ligante DMA

atuar como pente e r.âo excluíram a possibilidade do nitrogê-

nio amídico participar também da ligação.

Eirt 1957, PENLAND et allii, através de técnicas

de infravermelho, concluíram que a formação de complexos de

Pt(II) com uréia ocorre via átomo de nitrogênio.

As amidas apresentam uma banda forte no

espectro de absorção na faixa de 1630 a 1700 cm" , causada

principalmente pelo estiramento CO (ROBERTS e CASÉRIO, 1965) .

Para esta banda, a freqüência observada é ser.pre menor do que

aquela encontrada e- idêntica vibração nos espectros dos áci-

dos carboxílícos de composição senelhante. Isto pode ser ex-

plicado pela participação da estrutura (II) em ressonância

com a estrutura (I)(ROBERTS e CASZRIO, 1965), ou então pela

deslocalização do par de elétrons livres do nitrogênio para o

orbital molecular da ligação C-N. As duas explicações impli-

cam en diminuição da order, de ligação CO.

As freqüências correspondentes â banda da car-

bor.ila são também dir.inuídas por interações moleculares atra-

vés de ligações de hidrogênio. A introdução de dois grupos me



tila no nitrogênio exerce sobre este um efeito de atração so-

bre seus elétrons, enfraquecendo o caráter da âupla ligação

ern CN, tendo como conseqüência uma freqüência mais alta em CO

(BELAMY, 1975).

Além das bandas CO e CN, as amidas apresentam

outras que lhes são características, e diversos estudos já fo

ran realizados objetivando fazer atribuições para estas bar.-

das. Mas amidas primarias e secundárias este objetivo foi al-

cançado de forma razoavelmente completa; porém, para as arni-

cas dissubstituídas estas atribuições se tornam mais difíceis,

especialrente porque o modo de estiranento CN aparece r.a nes-

ma região do modo de deformação CH (DURGAPRASAD,

SATHYANARAYANA e PATEL, 1971).

As aroidas apresentam geralmente três agrupamen-

tos distintos: vNH,vCO evCN e absorvem em 3550-3050 ,

1700-1470 e 1400-1300 cm" . No caso das amidas dis-

substituídas alifáticas aparecerão apenas as bandas relativas

ao grupo CO e CN e a absorção ocorre na região do espectro er.

tre 1700 a 1470 cm *. Nesta região tocas as amidas mostram

bandas características e o núr.erc das mesmas é determinado pe

Ia estrutura das moléculas (RAO, 1963).

A banda relacionada com a vibração de estiramen-

to CO f'CO), denominada de amida I, chamada de banda A per

outros autores, absorve fortemente na região de 1650 cr. * e

está presente er. todos os tipos ce ar.idas, enquanto que a ab-

serçãc da carbcr.ilâ de u~s cetcr.a "srr.al ocorre r.a rerisc de

1710 cm' . Esse deslocamento para regiões de menor energia é

explicado pele efeito de ressonância com a sua forma ionica.
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Com relação * espectroscopia vibracional,quando

ocorre coordenação através do oxigênio» a ordem de ligação e

consequentemente a freqüência de estiramento deves diminuir em

CO e aumentar em CN. Segundo os autores ASCHAJÊALTT e RIVEST(1960);

VICENTINI e AIHQU5I (1971) e VICEKTIXI e C3WMH0Í1977), este comporta-

mento é observado na interação metal-oxigênio, quando o recep-

tor de elétrons é um lantanídeo. Por outro lado, se a coordena

cão for estabelecida através do nitrogênio, a ordem de liga-

ção e a freqüência de estiramer.tc devem aumentar em CO e dimi-

nuir em CN. Este efeito foi observado nos espectros dos com-

postos de uréia com Pt(II) e Pc(II), nos quais a coordenação é

feita pelo nitrogênio (PEXLAND; MIZUSHIMA; CURRAM e QUAGLIANO,

1957).

Para conpostos d* coordenação coai amidas, capa-

zes de formar ligações de hidrogênio, a espectroscopia vibra-

cional não oferece indicações precisas sobre o sitio de liga-

ção metal-ligante, em virtude das possíveis implicações das

ligações de hidrogênio sobre os espectros destas aradas. ks-

sim, err. compostos de N,N'-dir.etiluréic ccr. Cd(II), FelIII) e

?t(II), RAO et alli (1968) não conseguiram distinguir os sities

de coordenação. Porém, para as amidas N-dissubstituídas co-

mo a N,N-dimetilformamida, os resultados oferecidos por espec-

troscopia vibracional sobre os sítios de coordenação doador-

receptor são bem mais conclusivos.
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III.2. ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS A N.N-D1HETILFORKA-

HIDA (DMF)

A N,N-dimetilformamida i um derivado da formami-

da (HCONH2); é a mais simples das amidas N,N-dissubstituídas.

£ miscível cm água como também cm outros solventes orgânicos

usuais. Devido às suas características, ê uma das amidas mais

utilizadas como solvente em processos industriais e no labora-

tório ILAGOWSKI, 1976).

A DMF tem alta constante dielétrica (36,7 a

maior que a de solventes comuns como nitrometano e acetonitri-

Ia, que slo 35,9 e 36,2 a 25CC respectivamente (GZARY , 1971).

Em relação à basicidade, a N,N-dimetilformamide,

em conjunto COM as outras amidas comuns, comporta-se dentro da

serie espectroquímica, sugerida com base em efeitos indutivos,

na seguinte posiçío: NMF -acetamida < NMA - DMF< DEP < DMA .

Segundo DRAGO e colaboradores (1963), a substituição sucessiva CGS hidroçê

nio nas áridas por grupes metila aumenta a basicidade de oxigênio

da carbcnila.

Eir. relação âs propriedades espectrosrepicas , a

DNF aparece na seguinte série espectroquímica, apresentada por

DRAGO e colaboradores (1963), quando do estudo de complexos de

perclcrato de níquel (II) com várias amidas, ocasião em que os

autores calcularam os valores de Dq e i , pára os ccr.-poszcs

preparados: NK, > H,0 > DMF > C-K-KC - DEF - XKF > acetar^da

TMSO -(CK,)7S0 * DMA > NMA > Zy.21.
t

Quar.tc ao sítio de coordenação, a DMF pode cocr-

denar tanto pelo áteno de oxioêr.io quanto pelo átcr.s de r.itrc-

gênio; porém, quando a coordenação é feita com os lantanídeos,
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i muito i»is comma que este sc di via oxiecnio da carbcnila, po

dendo este fato ser caracterizado oor esoectrosccpia vibracio-

Sobre o assecto vibracior.al. a D!-:F apresenta dificul-

dades nas atribuições de suas bandas. Zsto se deve ao fato de a

DM? ser una ar.ida dissubstituida. A tentativa pioneira da etri.

buíção das bandas deste li can te foi feita por KÀKWLL. YODER e

ZUCKEHKAN (19«€). E» 1967, KMJFXAN e LEKCY propuseram ir.dica -

çces mais cerralttas cara as bandas observadas r.cs essectres; es

sãs indicações foras feitas usando £ analise de coordenadas r.cr

-ai*. Mais tarde, outros autores tentaram fazer os calcules ca

ra as vibrações do esqueleto da D>!F. Entretanto, as atribuiecef

nais aceitas forair. feitas por DURGAPRASAD SATKVAXAEAVASA « FÀTEL

(1971), Quando realizara» uai estudo de coordenadas norssais ecos

pararast cosi o «so*ctro da DHF.

Os estudos feitos C O B a N,N-dimetilfor«aiiiida

não se limitam somente â espectroscopia vibracional. Alguns

autores, tentando descobrir a barreira rotacior.al existente

r.as a-idas, usara» a DMF para íaier es prirsirss medidas des-

sss barreiras. Para se efetuar este estudo fci usada a resso-

nância rarnética protônica (RMP) (CAP.TV 1966} .

Nos espectros de ressonância magnética prctõr.i-

ca da DMF, em virtude da ligação dupla parcial existente en

C«O)-N, os prótons dos grupos CH3 liçados ac nitrogênio dão

origem a dois picos separados (ZABCKY, 19"C>. 2sdcs expsrir.er

tais (STEWART e SIDDALL, 19T0) mostrar, que z pico corresponded

te ao grupo ir.etiia r.s pcsiçâc eis er. rela;£; i carscr.ila apar^

ce em campo mais alto que o pico causado pele grupo meti Ia

trans, e isto indica que o primeiro recebe ura proteção magné-

tica maior do restante da molécula do que c segundo.
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A separação entre os picos, nos espectros de res-

sonância das amidas, depende da temperatura em que foram obti-

dos. Quando a temperatura é aumentada, os picos vão se aproxi-

mando e acabam por se confundir e este efeito é usado na de-

terminação da energia necessária para superar a barreira rota-

cional.

A primeira comunicação sobre a existência da bar-

reira rotacional (PHILLPS, 1955), bem como a primeira medida

visando obter o seu valor,foi sobre a DMF (GÜTOWSKI e HOLM,

1956).

A determinação desta barreira para a DMF já foi

feita pelo menos sete vezes e os valores médios obtidos são de

cerca de 88,3KJ mol , enquanto que a média das temperaturas

encontradas para a quebra desta barreira é de cerca de 391 K

(118° C)(STEWART e SIDDALL, 1970).

A química de coordenação' da DMF teve seu inicio

a partir' de 1960, quando MOELLER, em colaboração com GALASYN,

introduziu em suas observações sobre complexos, estudos sobre

compostos de adição com as anúdas, sendo que destas, a i:,N-

dimetilformamida mereceu particularmente sua atenção por com-

binar propriedades como alta constante dielétrica, grande po-

der de solubilização e basicidade suficientemente alta que

proporcionasse estabilidade para os metais livres, servindo

como meio ce eletrólise em solução para se obter cs metais no

cátcdo. Os resultados destes estudos não foram muito bons ,

porén deram grande contribuição para o conhecimento de diver-

sos aspectos da química de coordenação das terras raras.

Ainda em 1960, MOELLER, GALASYN e XAVIER prepa-

raram e caracterizaram acetatos anidros e solvatados de N,N-

s í

fi
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dimetilformamida. A obtenção destes compostos processou-se

via destilacão azeotrôpica com benzeno; entretanto, os compos_

tos obtidos envolviam apenas os metais La, Dy, Ho, Er, Yb e

Y. Já os compostos de Ce, Pr, Nd, Sm, Eu e Gd foram obtidos

por aquecimento â vácuo â 210°C; os mesmos são acetatos ani-

dros. Quando analisaram o espectro na região do infravermelho

dos compostos obtidos verificaram que o deslocamento da ban

da referente â carbonila não era considerável , e se

mantém ao redor de 1660 cm . Observaram também que os com-

plexos formados perdiam o liganteTMF com relativa facialida-

de. Cs autores sugeriram para esta molécula uma posição tal

na rede cristalina que não requer uma interação forte com o

caíion central.

Compostos de fórmula geral Ln(NO^)J.4DMF, onde

Ln * La, Pr, Nd, Sm e Y foram estudados por KRISHNAMURTHY e

SOUNDARARAJAN em 1966. Os autores observaram que os compostos

obtidos comportavam-se como não eletrólitos em nitrometano,in

dicando que os íons nitratos estavam ligados ao

metal. Porém, quando cs mesmos foram dissolvidos na própria

DMF, passavam a se comportar como eletrólitos 1:1, o que le-

vou os autores a admitir que um íon nitrato se ligava de mo-

do diferente. Através das medidas condutométricas, os auto-

res sugeriram número de coordenação nove para os lantanídeos,

nesses complexos.

Os percloratos de lantanídeos também foram usa-

dos para corplexsr cor a D"7. KF.IÇK̂ .TJRTHv e POCNDARAPATA,": (19663,1969),

cbtiverar: correstcs ce fórmula oeral Ln<CiC.U.8DMF fix. = La-Sr., V) . Cs

ccr.ccstcs forrãács tiveram suas condutãn

cias solares determinadas e mostraram estar na faixa de ele-
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trôlitos 1:3. Foi verificado que os Ions percloratos nlo es-

tão coordenados ao metal.

Outros autores como' VARFOLOMEEV e colaboradores

(1973) também se interessaram por este ligante, obtiveram com-

postos de formula geral Ln(ReO.)-.4DMF (Ln = Ce-Lu) e

La(ReO.) ,.3DMF. Todos tem o comportamento condutométrico de

eletrólitos 1:3 quando em solução aquosa. A análise do espec-

tro na região do infravermelho e de espectros Raman revelam

que o íon perrenato atua como um ligante polidentado e que a

DMF se coordena através do oxigênio da carbonila.

PAVLENKO e colaboradores (1974) continuaram es-

tudando as propriedades físicas dos compostos preparados com

este ligante e mais precisamente o compostos Ln.xDMF[Cr(SCN)g]

onde Ln * lantanldeos não especificados e x • 6, 7 e 8.

AR*ÜJO,VICENnNI e ZINNER (1981), estudando adutos forra-,

dos com isotiocianatos de lantanídeos e a DMF observaram que

estes se comportavam como eletrólitos 1:2 em DMF e a coordena-

ção ao metal ocorria via oxiçêr.io.

VICENTINI e BRAGA (1981) sintetizaram adutos

com hexâfluorofosfatos de lar.tanídeos e a N,N-dimetilformamida.

Obtiveram seis séries isomorfas. 0 ânion não está coordenado

e a ligação da DMF é via oxigênio. Os compostos comportam-se

como eletrólitos 1:3 em nitrometar.c.

Em 1984, VICENTINI e SILVA obtiveram compostos

com triflucroacetatos de lantar.ídeos e & DMF como liçar.te.Eles

se concertar como não eletróiitos em acetonitriia e nitrometa-

nc, apresentam três séries isorr.críicas e a coordenação sugeri-

da é via oxigênio. Ur.des fatores cue faz com aue haja deslocamen-

to na bada de estirarcento v O C é euancV. aconolexacãc se âk no
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A vibração anida I é afetada pela natureza do grupo R

adjacente ã carbonila (BELLAMY, 1975; FLET, 1962; LETAW e

GROPP, 1953; RICHARDS e THOMPSON, 1947) e também pela nature-

za dos grupos constituintes R^ e 1*2*

R — C

onde R, E, e R, * alquila, arila

A Tabela III.l mostra as dependências das fre-

qüências da amida I con os grupos substituintes.

Tabela III.l. Dependência da amida I com os grupos substi-

tuintes R, R, e R2

GRUPOS

R

Alquila

Alquila

Aiçuila

Arila

Arila

Arila

SUBSTITUINTES

Rl

Alquila

Alquila

Arila

Arila

Arila

Alquila

R2

Alquila

Arila

Arila

Arila

Alquila

Alquila

FREQÜÊNCIAS,

cm

C«0

1650

1667

1677

1650

1650

1640
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Nas amidas ãissubstituidasonde há a ausência do hi-

drogênio air.ídico, não existe a possibiliãaâe de formação de li

cações de hidrogênio e a freqüência '-O0 independe dc-esta_

do físico e mesmo de variações nas concentrações das soluções

(RAC, 1963).

Outra banda importante das amidas denominada de

banca II ocorre na região de 1500 cm" . Diversos autores fize-

ram atribuições para esta banda. RICHARDS e THOMPSON (1947)

atribuíram a banda na região de 1500 cm* â deformação NH^.

Esta idéia foi reforçada pela ausincia desta banda nas amidas

terciárias, por eles estudadas. No entanto, foram observadas

evidências contrárias, através de estudos realizados com as

amidas deuteradas. A observação da influência de vários substi

tuintes sobre a freqüência desta banda levou alguns autores a

caracterizá-la como sendo o estiramento CN, quando este possui

apreciável caráter de dupla ligação (LETAW e GROPP, 1953). Tam

bém a proximidade desta banda ao modo de estiramento CO pede,

em algumas estruturas, fazer com que ela seja mascarada por

ele, dando a falsa impressão de ausente (LETAW e GROPP, 1953).

Já outros autores como KAUFMAN e LERCY (1967) adr.itirar. a pos-

sibilidade de considerável interação entre as freqüências de

estiramento CO, CN e a deformação NK. Tudo indica que todas

estas dúvidas surgiram do fato de que esta é realmente uma ban

da mista, relativa tanto ao estiramento CN cor.o ceforir.açãc NK

nas amidas primárias e secundárias. A Tabela III.2 apresenta

as freqüências características das air.idas na região ác infra-

vermelho.

VICENTINI e colaboradores (196:, 1969,197C,i97i,

1977, 1979,1981,1984), ao estudarem as amidas terciárias, observa-
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rax sempre a presença de ume banda, fraca, pouco distinta, na

região de 1500 crr. ", que atricuírar. à vibração clí estiranen-

A observação çeral é que na maioria dos compos-

tos de coordenação sintetizados com ligantes amidicos, a coor-

denação se dá via oxigênio da carbonila. Tal comportamento

tem sido atribuído à deslocalização do par de elétrons livres

do nitrogênio para o orbital molecular ~ da ligaçlc CX

(MAD AN, 1969) . Cem esta deslcc = li"2a-ãc a ligação * existen-

te em CO, que já é muito polarizado em função da crar.de ele-

treneçatividade do oxigênio, tcrr.a-se -ais polarizada air.da

(estrutura II, página 27 ) , favorecendo a coordenação pelo

oxigênio,base dura (PEARSON, 1963). Além disso, outro fator favorável

ã coordenação por este sítio é o menor impedimento estérico

do oxigênio em relação ao nitrogênio, notadamente nas amidas

mono e dissubstituídas (ZACKRISSON, 1961; ARCHAMBAULT e

P.IYEST, 1960) .

0 cxiçêr.ic da arr.ida, a; se cccri-r.ir £..: recer-

ter, ter. então sua densidade eletrônica diminuída e consequen-

temente o caráter da dupla ligação err. CN é aumentado. Cem is-

to, nos espectros de RM? des compostos formados, cs picos cor-

respondentes aos hidrogênios (ou grupos substituintes) perma-

r.ecem separados (KUKN e .v.cINTV?.I, '.?>

a coordenação for feita através i- r.:

çãc CN deverá desaparecer e :; ?:r.:.i;

icu grupos =-:::::-;:.*.= •! ;u: '. • . - -'.

co (STEV.'ART e SIDDALL, 1970).

ger.io, a cup.a

vidc aes r.i i

w a F G

ênie?
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CAPITULO IV

OS COMPOSTOS DE ADXÇAO

IV.1. SÍNTESE

IV.1.1. Preparação dos carbonatos básicos âe lantaniâeos

Os carbonatos básicos hidratados de lantanídeos foram

preparados a partir de seus oxides» os quais possuem 99*9% de

pureza, e são provenientes da Sigma Chemical Co. Os oxides d<

lantaniâeos foram suspensos em quantidade mínima de água e

após ligeiro aquecimento foram tratados com HC1 concentrado

até dissolução do oxido. Completou-se o conteúdo ca solução

formada para 600 cm e deixou-se ferver. (A manutenção do pK

desta solução é muito importante, ám modo que se o pH da so-

lução ficar muito baixo adiciona-se hidróxido de amõnio até

que este seja mantido entre 4 * 5 ) . Atingida a ebulição, adi-

cionou-se uréia pouco a pouco, até que o pH « 7 fosse detec-

tado com papel universal. 0 aquecimento foi mantido durante

algum tempo para que a precipitação do carbonato e a elimir.a-

ção do excesso de uréia fossem completos. 0 precipitado ferra

do foi separado por filtração a quente e lavado com água des-

tilada até que os ions cloretos não mais fossem detectados

(teste com ions Ag+).

0 carbonato básico de cério foi obtido tratande-se a

solução de cloreto de cério com uréia, e em seguida proceden

do-se come nos casos anteriores.



IV.1.2 Preparação dos triíluoroawtanossulfonatos de Ian

tanideos eneahidratados

Os trifluoronetenossulfonatos de lsntanideos hi

dratados foras preparados partindo-se de una suspensão acuo

sa dos ôxidos ou carbonatos básicos hidratados dos respecti

vos metais. A esta suspensão aquose foi adicionado ácido tri

fluoroiaetanossulfônico concentrado» de procedência da Sigma

Chemical Co.* gota a gota, ate a dissolução quase total do

oxido ou carbonato. 0 pK da soluças deve ficar ex. uma faixa

de 5 a 6. Após a verificação de pH, observado através de pe

pel indicador universal de procedência da Merck, a solução

foi decantada e filtrada. 0 filtrado foi recolhido era cápsula

de porcelana e levado ao banho-maria para a evaporação ati a

secura. Os cristais obtidos foram colocados em recipiente de

vidro e mantidos em dessecador â vácuo, sobre cloreto de cá^

cio anidro.

0 sal obtido foi c er.cahidrataáo, analisado acra

vês da coir.piexonetria com EDTA e nicroanálise de carbor.c, hj:

drogênio e enxofre.

Para os sais de :*â, Eu, Ta e Er, cbtiver.es os

seguintes resultados, conforme tabela IV.1.
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Tabela IV.1 - Resultados das análises dos sais de fórmula

SO3>3. 9H2O (Ln « Nd,Eu,Tb e Er).

Ln

Nd

Eu

Tb

Er

Lantanideo

Teor.

19,14

19,96

20,69

21,54

Exp.

19,16

19,94

20,90

21,48

Análise

Carbono

Teor.

4,78

4,73

4,69

4,64

Exp.

4,74

4,54

4,86

4,64.

m
Enxofre

Teor.

12,76

12,64

12,52

.12,39

Exp.

12,74

12,62

12,53

12,30

Hidrogênio

Teor.

2,41

2,39

2,36

2,34

Exp.

2,38

2,29

2,38

2,28

IV.1.3 Preparação dos compostos de adição La - Ko

Pesou-se cerca de 1,00 g de Ln(CF-SO,).9H-0 (Ln*

La - Ho), e adicionou-se a esta quantidade de sal 0,25 g de

DMF (ligante), de procedência da Merck do Brasil. A mistura

foi triturada e sofreu aguecintento brando até a total sclubi.

lização. Colocou-se o recipiente que continha a solução rê

cém-preparada, dentro de um outro, contendo clorofórmio, e

com área superficial cerca de três vezes maior que o recipien

te interno, para que a difusão fosse processada com maior efi

ciência. Em seguida, o sistema foi fechado e isolado com para

filme e deixado em repouso por longo tempo. Observou-se que a

formação dos cristais se processou com menor espaço de tempo

para os lantanídeos leves, com c lantânio, por exemplo, após

as primeiras duas heras r.ot:u-se nitidamente a formação

dos cristais, mostrando-se transparentes e brilhantes, â luz,

em forma de agulhas. Em seguida retirou-se os cristais âc rt

cipiente, os quais foram secos em papel de filtro ao ar.
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O produto foi analisado quantitativamente e os

resultados das análises e a estequiometria proposta encon

tra-se na tabela IV.2.

0 fluxograma IV.1, apresenta o resumo do método

empregado na preparação dos compostos.



IV. 1 FLUXOGRAMA DA PREPARAÇÃO DOS COMPOSTOS
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IV.4.1 Síntese dos compostos de adição

Ln2O,
 K C 1 . Ln3+(aq)3Cl~(aq) ;

i i

vácuo

Filtraçâo Precipitação em
! meio homogêneo

Ln(0H)C0-.xHo0 Filtração
3 2

DMF

Ln(CF3SO3)3xH2O + DMF

30OC

CK* 6

Ln3+(aq)CF3SO3(aq)

Evap.

x * 9

Produto Oleoso

lr. (CF3SO,)3VH2O.ZDMF

lr. - Er - Lu
Difusão c/CHCl3

Caracte , Ln(CF3SO3)3yH2O.ZDMF
rização Ln m La *• Ho

Lr. (CF3SO3) 3DMF.6H2O Caracterização

Ln .3DMF.



Tabela IV.2 - Resultados das Análises dos Adutos de Fórmula Ln(CF3SO3)3 x DMF .

x = 3, Ln = - Ho 1, T.n = F.r - Lu

Ln

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

DY
Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Lantanideo

Teor.

15.21

15.31

15.39

15.69

16.25

16.40

16.87

17.03

17.34

17.84

21.69

21.18

21.59

21.78

Exp.

15.01

15.01

15.68

15.26

16.35

16.45

16.45

17.12

16.92

17.03

20.69

21.25

21.60

21.79

Teor.

15.78

15.75

15.74

15.69

15.58

15.56

15.46

15.14

15.38

15.37

9.05

9.03

8.99

8.97

ANALISE (%)

Carbono

Exp.

15.83

15.83

16.04

15.82

15.53

15.57

15.42

15.58

15.06

15.16

9.03

9.26

8.93

8.26

Nitrogênio

Teor.

4.60

4.60

4.60

4.57

4.54

4.54

4.51

4.50

4.48

4.48

1.76

1.75

1.75

1.74

Exp.

4.44

4.89

4.73

4.51

4.18

4.56

4.56

, 4.72

4.94

4.50

1.70

1.65

1.74

1.80

Hidrogênio

Teor.

3.60

3.60

3.60

3.59

3.57

3.56

3.54

3.53

3.52

3.54

2.40

2.40

2.38

2.38

Kxp.

3.56

3.18

3.67

3.64

3.54

3.51

3.14

3.17

3.05

3.17

2.39

2.38

2.30

2.40

V»

o



IV.1.4 Preparação dos compostos de adição Er - Lu

Tcmou-se cerca de 2,00 gramas d6 trifluorometanos-

suifonato de lantaníceo hidratado e adicicncu-sé a este C, l:n

de DMF. A mistura foi triturada e colocada em dessecador conter

do cloreto de cálcio er.idro, sob pressão reduzida, durante uma

semana. Após este período, foi adicionado novamente 0,15 g de

DMF â r.istura e foi deixado sob as mesmas condições anterio-

res. 0 produto formado apresenta uma coloração r.üis ir.ter.sa

de que c sal, é bastar.te hiçrosccpico e ter. apenas um liçar.te

coordenado. A estecuiometria foi proposta com base nas ar.ál_i

ses ces teores de metal, C, K e N. As seis moléculas de H?O per

r.ar.ecem coordenadas. Este produto não é tão cristalino come c

da série anterior, o que pode ser observado através da intens_i

dade dos picos nos difratogramas de Raios-X.

O método empregado se encontra no fluxograma IV.1.

.ccED:."-:r::ros A:;ALÍT:CC£ E RESUITADCS

1 . .

A análise ca quantidade de íon metálico envolvida

na formação dos complexos é de importância na determinação ca

sua estequior.etris. Z&us dosaçer.s são feitas r.crr.aln&r.te per

deis car.ir.hos distintos. Um destes caminhos é c uso cc r.étcdc

çr=virétricc, o qu=l se baseia na precipitação do lon metálico

T.Í ::-rrr.a de cxalato (VICKERY, 1961). Está é uma técnica an=líti_

ca -•;.?• apresenta bias qualidades, tais como precisão e- e:-:atidãc

(LAKATOS OSÓRIO e FEITOSA, 1982), entretanto apresenta a desvan

ts.eer ôo alto ccnsur.o de material oars a análise.
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O segundo caminho é o método da titulação comple

xomêtrica. Neste método os ions metálicos são determinados

por titulação com um agente complexante (EDTA), o qual forma

complexos em solução. Há um limite mínimo no valor do pH,

abaixo do qual não há formação do complexo entre o íon meta

lico e o indicador, valor este que varia de acordo com o ion

metálico tKEWUNEX e WENNERSTRAND, 19S7). Quando se faz uso

deste método é importante que o pR da solução seja mantido

dentro de um valor adequado, isto torna-se necessário porque

o uso do EDTA como complexante provoca Überação de ions H du

rante a titulação baixando o pH da-solução. Para evitar que

isto aconteça usa-se a solução tampão ácido acético/acetato

com pH = 5,8 e uma cota de piridir.a.

KORBL e PRIBIL (1956), fizeram as primeiras de

terminações dos teores dos metais lantanideos via complexome

tria. A partir dai muitos autores têm contribuido para aprimo

rar esta técnica (BARNARD; BROAD e FLASCHKA, 1957; FLASCHKA,

1959; KINNUNEN e WENNERSTRAND, 1957; LYLE e RAHMAN, 1963; LA

KATOS OSÓRIO e FEITOSA, 1982).

IV.2.2 Determinação quantitativa dos íor.s lantanideos

Os ions trivalentes foram determinados quantitati

vãmente através da titulação complexometrica com EDTA empre

gando como indicador o alarar.jacc de ortoxilenol (LYLE e

RAHMAN, 1963).

Cerca de 30 mg de caca um dos compostos de adi,

;ão preparados (pesadcs com precisão de 0,1 mg) foram dissol,

vidos em 20 cm de água destilada e ã solução obtida foram

adicionados 3,0 cm de uma solução tampão ácido acético/aceta

to (pK 5,8), uma gota de piridina e 5 gotas de indicador ala

ranjado de ortoxilenol. Esta solução foi titulada com solução
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padronizada de EDTA (0,0100 N) até viragea do indicador de

violeta para amarelo. Para esta titulação usou-se como apare

lhagem uma microbureta A.G. Herissau com capacidade de 5 ml

e um agitador magnético de Methrom.

Os resultados das análises do ion metálico en

contram-se nas Tabelas IV1 e IV.2, respectivamente.

IV.2.3 Determinação quantitativa de carbono, nitrogênio,

hidrogênio e enxofre

Os teores de carbcno, nitrogênio e hidrogênio fo

ram determinados no laboratório de microanãlise do Instituto

de Química da USP, utilizando um analisador modelo 240 da Per

kin-Elmer. O teor de enxofre foi determinado no Centro de Pes»

quisa e Desenvolvimento - CEPED.

Os resultados obtidos, para as duas series de

compostos preparados, estão nas Tabelas IV.1 e IV.2.

IV.3 CONCLUSÕES

- Formação de duas espécies ce ccrr.pcstos obtidos

por diferentes vias.

- Os cristais obtidos na cristalização via difu

são com clorofórmio apresentam-se em forma de agulhas e são

bastante estáveis â temperatura ambiente.

- As cores dos compostos obtidos na série Er-Lu

são r.ais acentuadas do que as dcs seus respectivos sais.

- Os compostos da série Er-Lu, apresentam apenas

um liçar.te DMF na esfera de coorder.açãc. São bastante hiçro_s

cópicos e mostram uma ligação muito fraca.
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CAPITULO V

• V.l. MEDIDAS DE CONDUTANCIA ELETROLlTZCA MOLAR.

; CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As medidas de condutância constituem una das téc-

: nicas mais desenvolvidas e prestam informações sobre o comporta

mento das espécies em solução, sobre a natureza das interações

sclutc-solvente e sobre a pureza dos solventes.

A determinação das medidas de ccr.dutãncia para cs

compostos de coordenação e a interpretação dos dados em termos

de uma possível estrutura tem sido utilizada desde que os pri-

meiros estudos foram feitos no campo da química de coordenação.

O emprego desta técnica, juntamente cora o estudo

dos espectros na região do infravermelho dos compostos d* adi-

cão, permite verificar se o ânion está ou não coordenado ao

\ íon metálico central. WERNER e MIOLATI (1893) , quando davam

início ao estudo da química de coordenação, efetuaram as medi-

das de condutância cone rr.eio capazes de auxiliar na obter.çãc

dos daáos para a deterr.ir.ação da estrutura de alçur.s complexos.

A partir daí outros autores têr. seguido o mesmo caminho.

As medidas feitas por WERNER e KIOLATI (1S93) fo-

ram realizadas em solução aquosa; entretanto, o emprego da

água, como solvente, nos estudos condutométricos, atualmente ,

não têm grande expressividade, devido aos problemas causados,

como é o caso da hidrclise de alçur.s compostos, ou mesmo devido

ao fato das dificuldades de solurilização eus quase sempre acon

tecem. Porém, o -emprego de solventes orgânicos ter. tido ura re-

levante aceitação e uso expressivo na determinação das r.ediiss

de condutância.
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As razões para que nio se use a água como solven-

te, para as medidas de condutância, na química de coordenação

de lantanideos, jâ sio bastante conhecidas. Una delas é que,nes_

te solvente, urr crance núrero r*e i*-antes erçâniccs é sdúvel,

de modo que para esta determinação necessita-se de solventes on

de a dissolução seja completa. Assim, com o objetivo de contor-

nar tais problemas, muitos pesquisadores passaram a utilizar

solventes orgânicos. Entretanto, nem sempre esses solventes

apresentam interações e constante dielétricas suficientemen-

te elevadas para provocar a completa dissociação das espécies

iõnicas, dando uma falsa interpretação da existência de ãr.ions

complexantes (DRAGO e PURCELL, 1965).

Um dos fatores que devem ser considerados diz re£

peito ãs interações soluto-solvente, pois isto pode levar a fal

sas interpretações dos resultados das medidas. As interações so

luto-solvente, ao nível de esfera de coordenação,com o desloca-

mento de ligantes, devem levar em consideração os dois casos se

guintes: primeiro, a substituição entre espécies de mesma car-

ga; segunde, a substituição entre espécies de cargas diferentes.

A substituição de ur. liçante neutro pelo solvente também neutro

não acarreta nenhuma alteração significativa nas medidas de con

dutância; porém, a substituição de uma espécie carregada por

outra carregada diferentemente da anterior eu não carregada al-

tera os valores das medidas, o que leva a falsas interpretações.

Os exemplos abaixo podem mostrar como seria a interpretação des

fatos.

Exemplo:

Composto só l i do Espécie esperada Expérie existe.-.te

[ML5X12+.2X" * [ML5X]2+ + 2X" * Y r [MLjY]3* • 3X*

1:2 1:3

Y « espécie da solução (solvente)



A escolha do solvent-: para as determinações con-

ãutométricôs, er.vclver.de Cw~ccftos d* cccrdc r.açâc, £• de ir.por-

târ.cir: para o sucesso e confiabilidade das nedidas realizadas ,

-en.de er. /ista os problems já apres-: r.t a de ;. Xu:::s dados -;.

tre solventes ser.eLr.ar.tes,tudo isto pela falta de uma concentração

padrão previamente estabelecida. E- conseqüência desses fatos,

ternou-se conveniente estatelc-rer ur. valer de concentração e u~

té deve apresentar. Os critéricí a serer;. observados são cs se-

guintes: constante dielétrica elevada, baixa viscosidade, faci-

_ i oa cie- cê puriricarao £ o a * >. ̂  c^i ̂ r*-«n& cie;. jcr« írr; rc .5^r.c —:•£

íons metalicc. Além dessas propriedades, outras característi-

cas devem ser observadas, tais como: baixa toxicidade e baixo

custo. GEARY (1971) estabeleceu a concentração padrão de refe-

rência desejável de 1,0 x 10 M e apresentou cs intervalos de

valores de cendutânoia para cada tipo de eletrólite er. solven-

tes ir.ais cor.uns, cs cuais sâ: apresentados r.?. Tabela V.l.

sclventes particulcrrente úteis, a acetcr.itrila, o nitronetaric

e o netanoi estão na faixa des r.ais er.preçadcs. Enbcra o r.itrc-

benzeno e a dimetilformariiãô opreaer.ter. alta cor.star.te dielltr_i_

ca, c seu er.prer: í restr^t:, i-iv.úz a; fii: £». c nitrobcr.~-:-r..

apresentar alta visccsicadc £• sir bastante tóxico. Cuar.tc ;•

d^:.3tilformanida, esta apresenta forte capacidade cccrdsr.ar.tc •..

dificuldades de puri:ica;í;. L~ rtlação ao c--.ar.-l, .: seu u: .

lir.itadc er. funçlc zzt ti-.L: - :- z * •::.'. ítirc? per ele provoca::'-.. ,

como também por apresentar vileres baixos de cor.dutividadc- r -
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Tabela v.l. Resumo dos intervalos de valores esperados para

diferentes tipos de eletrólitos em concentração

milimolar (condutãncia rolar: r*1 cr; mol (GEARY.

(1971).

SOLVENTE

Nitrometano

Nitrobenzeno

Dimetilformamiãa

Metanol

Etanol

Acetona

Acetonitrila

1:1

75- 95

20- 30

65- 90

80-115

35- 45

100-140

120-160

TIPOS DE

1:2

150-180

50- 60

130-170

160-220

7 0- 90

160-200

220-300

ELETRÓLITOS

1:3

220-260

70- 82

200-240

290-350

120

270

340-420

1:4

290-330

90-100

300

450

160

360

500
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lar. No que diz respeito à acetone., a interpretação dos valo»

\ res de condutincia molar dos complexos estudados neste solven-

te ê bem mais confusa e duvidosa do que em relaçio a outros

solventes orgânicos, o que a torna de pouca utilização.

Apesar de toda essa discussão dos problemas en-

volvidos, que poderiam limitar o uso desta técr.ica, BARTHEL

(1968) afirma que este método ê ainda o mais preciso de todas

as medidas eletroquímicas.

Os critérios estabelecidos por GEARY (1971), co

ao elevada constante dielétrica, baixa viscesidade, e t c , ocri

ga-nos a fazer um levantamento das propriedades dos solventes

mais conumente usados nas medidas de condutãncia, conforr.e a

Tabela V.2.

: í



T.ibol.i V.2 - Algumas propriodados dos solventes mais usados cm medidas de condutância

SOI.VKNTK

Nitromotano

Dime» i1formamida

M- • t « M U • 1

Ktonol

Acctona

Aceton i tri

a: 25"lC

bs 3O'*C

c: sdiunilo

d: souundo

32.6

24,3

20,7

36,2

KUTMANN (19761

«KARY (1971)

CONSTANTK

DlELÉTRICA

35,9

34,11

36,7

CONIHITIV IDADE
F.ÍWMICÍFICA

<OHM"1 cm"1)

6,56 X IO"*7

9,1 X IO" 7

0 , 6 - 2 , 0 X IO" 7

" '1,5 x 10

l',iS K IO"9

5 , 8 M IO" §

5,'l x IO" 8

2 , 7

4 , 4

2 4 , 0

20,0

19,9

17,0



V.2. COMPORTAMENTO DO ANION TRIFLUOROMETAKOSSULFONATO

EM MEDIDAS DE CONDUTÂNCIA

O inion trifluorometanossulfonato vem sendo bas- '•.

tante estudado desde 1980 por VICENTINI e ZINNER, com o objeti \

vo de verificar a interação dos sais de trifluorometanossulfo- i

natos de lantanídeos com vários ligantes. .

Na investigação das interações entre este ânion '

e o íon metálico central dos compostos Ln (CFjSO^) 3>5TMU (Ir. =
ti

La-Nd), utilizando nitrometano como solvente, VICENTINI e '

ZINNER encontraram comportamento de eletrólito 1:1. Entretanto,

ao estudarem este mesmo composto em acetonitrila, observaram

comportamento 1:2, com os valores um pouco abaixo do limite ca

Tabela V.l. Com os dados de infravermelho, juntamente com os j

de condutância, concluíram que o ãnion estava parcialmente co- j

ordenado ao ion metálico central. Já os compostos de fórmula

geral LnfCF^SO^),.6TMU (Ln « Sm-Lu, Y) .comportam-se em solu-

ção de nitrometano como eletrólito 1:2, com os valores abaixo

do limite inferior e em acetonitrila conportam-se como eletró-

lito 1:2. Neste trabalho (VICENTIKI e ZINNER, 1980), com c su

xílio de dados de infravermelho, concluíram que o ânion não es

tá coordenado e mantém a simetria C, . Os dados de condutãr.cia

indicam formação de pares iônicos. Um outro trabalho feito por

ZINNER e VICENTINI (1981) investigou compostos de adição com

os sais de trifluorometanossulfonatos de lantanídeos e c liçan

te HMPA. Os compostos de fórmula geral LnlCF^SOj) j.eHMPAdr.»

La, Ce, Pr, Ne e Eu) comportam-se como eletrclitos 1:2 e 1:3
f.

err. nitrcrr.ecano e aretor.itrila, respectivamente, .'.r.aiisar.de cs ]'

dados em conjunto com os espectros do infravermelho, os auto-
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res verificaram que o ânion não está coordenado e concluíram

então que os valores de condutância devem ser devido à forma-

ção de pares iônicos em solução. Foram também sintetizados

compostos com 4 ligantes HMPA (Ln • Nd-Lu, Y), os quais se com

portam como eletrólitos 1:1 em acetonitrila e 1:2 em nitrometa_

no. Estes dados, confrontados com os de infravermelho, indi-

cam que um dos ânions deve permanecer iõnico, enquanto que os

demais podem estar coordenados de forma bidentada.

Como se depreende, compostos com ãnion trifluoro

metanossulfonato devem ter sua condutância medida em dois ou

mais solventes, e com auxílio ce d*ádos de infravermelho pcâer-

-se-ia sugerir a existência ou não ce nares iônicos er scluçãc.

No caso do trifluorometanossulfonato, podemos

observar que é quase uma constante a formação de par iônico em

solução e que quase sempre se chega a esta conclusão com o au-

xílio dos espectros no infravermelho.
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V.3 MEDIDAS DE CONDUTANCIA ELETROLÍTICA MOLAR

DOS COMPOSTOS DE ADIÇÃO DE FORMULA GERAL

Ln(CF3SO3)3.xDMF.6H2O

As medidas de condutãncia foram feitas dentro

dos parâmetros estabelecidos por GEARY (1971) . Tentou-se de_i

xar a concentração padrão o mais próximo possível de

1.0 x 10*3M.

Os solventes utilizados nestas medidas, nitrome-

tano e acetonitrila, são procedentes da Aldrich Chemical Com-

pany e o etanol de procedência da Merck.

Para a obtenção destas medidas usou-se um equipa_

mento da Leeds e Northrup Co., constituído de uma caixa de re-

sistência acoplada a um galvanômetro de ponteiro e de uma célu

Ia de condutividade de constante Kc » 0,10708 cm" , mergulhada

em banho termostatizado a uma temperatura constante de

25,00 - 0,02° C.

O etanol não é um solvente excelente para este

tipo de determinação, mas foi usado com o objetivo de se veri-

ficar o comportamento dessas espécies em solução etanólica,já

que este solvente foi utilizado nas determinações dos parâme-

tros termoquímicos (Capítulo XI).

Analisando os dados de condutãncia da Tabela V.3,

verifica-se que os resultados obtidos para os ccr.postos de adi-

ção de fórmula geral Ln (CFjSO,) ,.3DMF. 6H,0 (Ir. = La-Koi es-

tão na faixa de não eletrólitos. Isto é, verificado r.os três

solventes utilizados. Su?ere-se, então, que ceve haver fcrma-

ção de pares iônicos em solução, pois os dados do infravermelho

indicam que o ãnion permanece não coordenado (ver caoítulo VI).



Tabola V.3 - Dados sobro condutãncia eletrolltica molar cm vários solventes do

compostos do fórmul

x - 1, Ln - Kr - Lu

compostos do fórmula Ln(CF^SO,)-.xDMF.6H_O, x = 3, Ln = La - Ho o

Ln

La

Co

Pr

Nd

Sm

Eu

Dd

Tb

Dy

Ho

Kr

Tm

Yb

l.u

ACETONITRT

cone., mM j

1.02

1.04

0,99

0,99

1,01

0,99

1,00

0,99

0,99

1,00

1.00

1.02

1,00

1,00

LA

^m*

21

21

28

23

21

19

20

21

22

2.2

2f,

23

22

27

NITROMETANO

cone., mM

1,00

1,09

0,99

0,99

1,03

0,99

1,09

0,99

0,95

0,90

1,00

1,00

0,98

1,00

Am*

56

56

62

58

62

62

65

71

72

74

79

79

81

79

ETANOL

cone.,mM

1,10

1,10

1,15

0,99

1,00

1,20

0,99

1,00

1,00

1,10

1,15

1,00

1,02

1,00

A m*

29

29

30

31

30

26

29

29

30

30

32

34

35

35

* ,» _ j 2 -1
m - .cm .mol
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Os resultados obtidos oara os compostos de fôrmu

ia LnfCF-SO-J-.DMF.eH-O (Ln * Er-Lu) mostrar, aue, do Er ao Lu,

os compostos estão "na faixa de eletrõlitos 1:1 en nitronetanc e

etanol, indicando aue o ânion atua, provavelmente, como coorde

nante. Entretanto, os dados de infravermelho também não eviden

ciam a coordenação do ãnion ao ion metálico central.
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V.4. CONCLUSÕES

Diante dos dados de condutancia apresentados,

podemos concluir:

Pares iônicos estão presentes em solução;

Os dados de condutancia não apresentam nenhuma variação

brusca quando da mudança do número de liçantes, indicando

que não há variações expressivas nas interações entre cs

lantanídeos e c ãnion, como é freqüente ocorrer nestes ca-

sos ;

Finalmente, os resultados obtidos enquadram-se perfeitamen

te dentro de alguns resultados já existentes na literatura.
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( CAPITULO VI

VI. 1 ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA RE*GlAO DO INFRAVERMELHO.

CONSIDERAÇÕES GERAIS.

A espectroscopia na recião do infravermelho ê una

técnica muito utilizada tanto na Ouímica Orgânica, como na Quí-

mica Inorgânica. Esta técnica nos ãá subsídios suficientes para

especularmos a respeite da identidade e estrutura molecular.

O espectre nc infraverr.êlr.c é a "irpressão dici-

tal" da molécula e deste modo ê ruito usacc para sua identi-

fica cie.

Um dos usos mais importantes desta técnica é a ob-

tenção da informação estrutural da molécula. Isto porque as

absorções de cada tipo de ligação (N-H, C-H, O-H, C-X, C»0,

C-0, C-C, C*C, C5C C«N, etc.) são regularmente encontra-

dos em certas faixas da região do infravermelho .

Uma peouena faixa de absorção pode ser definida rara cada tipo

de liçaclc. Fora desta faixa a abserção ncrr.alr.er.te será devi-

da a algum outro tipo de ligação. Deste modo, rrualruer absor-

ção na faixa 3000 - 150 cm (ao redor de 3- 2 2- ; será devido

â presença da ligação CH na molécula,

Uma outra característica da espectrosccpia infra-

verme Ir.c é a de dar informações rrualitativa e ruar.titatíva so-

bre a ar.cstra er. análise (HA!-:;-:.-.:-:, 1974). Assir, c especr.ro in

fraverrelhc ce ur. cor.posto cufr.ice é talver sua prcpriedaáe fí̂

sica r.ais característica.

Na cuímica de coordenação, a espectrescoria vibra

cional é utilizada para fornecer informações sobre a estru-



tura dos compostos e sobre as ligações entre as espécies co-

ordenantes. Estas informações consistem nas freqüências de vi-

bração observadas nos espectros dos ligantgs, dos sais e dos

aáutos formados entre estes.

As freqüências correspondentes a cada vibração

podem ser atribuídas de várias maneiras, como análise de coor-

denadas normais, substituição isotópica, correlação empírica,

etc. Entretanto, quando se tem o objetivo de se identificar

apenas o sítio da ligação netal-iigante, em geral, basta ccmpa

rar o espectro do ligante coordenado corn, c do liçante livre

(NAKAMOTO, 1970). Este procedimento, apesar de nem sempre po-

der ser utilizado , na maioria dcs casos apresenta resultados

satisfatórios.

KAUFMAN e LEROY (1967) empregaram a espectrosco-

pia vibracional e calcularam as coordenadas normais para a

N,N-dimetilformaroida. Estes pesquisadores registraram os es-

pectros no infravermelho e Ramar. da DHF entre 4000 e 200 cm* .
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VI.2. ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO

As medidas de absorção na região âc infraverme-

lho foram feitas com o intuito de se investigar a coordenação

ou não dos ligantes e do ãnior. nos complexos. Estas medidas

permitem avaliar se houve complexação pelo efeito de desloca-

mentos e/ou desdobramentos de determinadas bandas dos ligantes

e ãnions nos compostos de adição, além de nos dar uma indica-

ção da força da ligação.

Convém observar que às considerações sobre a es-

pectroscopia vibracional das antidas já foi comentada no Capítu

Io III, de modo que nos limitaremos às considerações sobre o

ligante N,N-dinetilformamida (DMF) ao ãnion trifluorometanos-

sulfonato (CF3SO3) e aos adutos obtidos Ln(CF3SO3)3.xDMF.6H2O

(Ln « La-Ho, x « 3; Ln • Er-Lu, x • 1).

VI.2.1. Espectros de Absorção na Região do Infravermelho

do Ligante (DMF)

( 0 espectro na região do infravermelho do ligante
i

! livre (DHF) foi registrado • a freqüência de estiramento CO
1 -1 -1

ou bar.da I foi observada em I6"5 cm , pcrtar.to 5 cm a rr.ais

do que o previsto per BELAMY (1575) e FLETT (1962), c que é

justificável, pois esta peque-a diferença pode advir de uso de

espectrofotõmetrcs de infraverr.sihc de origer.s diferentes. ::c

nosso caso, usamos o espectrofotõmetro de infravermelho modele

283 da Perkin Elmer e janela ce KBr.
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Como podemos observar no espectro do ligante livre

(Figura VI.1), a banda que fica na região de 1500 cm foi atri

buída ao estiramento vCN, conforme estudo das amidas dissubstitui

<?as» feitks por ARACJO et ai (1981) e VICENTIXI e colaboradores

(1980, 1981, 1984).

No espectro do ligante livre ainda se observam

outras bandas, mas que nio sio de grande impor tine ia dentro dos

nossos objetivos, de modo que nos limitaremos apenas à interpre

tação das freçuências de estiramento JCO e vCN, cujos comentá-

rios já foram feitos no Capitulo III.

O nosso interesse, além da elucidaçio do sitio

de ligação, prer.de-se â observação da região do infravermelho ,

onde ocorrem as freqüências de estiramento CO e CN. Pretende-

mos verificar se a ligação M-L se dá via oxigênio da carboni-

la ou via nitrogênio.

A Tabela VI.1 contém um resumo de alguns traba-

lhos de compostos de adição de lantanídeos com o ligante OMF,

cr.ae aparecem as freqüências de estiramento CC e CN.
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Tabela VI.1 - Freqüências das vibrações de estiramento CO e d

de alguns compostos de adição contendo N,N-

dimetilformamida como ligante

FORMULA GERAL
DOS COMPOSTOS

vCO
(cm"1)

'JCN
(cm"1) REFERÊNCIAS

Ln « Ce(III),Pr,
Nd,Sm,Eu • Gd

1658-1665
MOELLER. GALASYN e

XAVIER, 1960

Ln(ClO4)3.8DMF

Ln* La,Ce,Pr,Nd,
Sm, Y

Ln(NO3)3-4DMF

Ln» La, Pr, Nd,
S- e Y

LnCl3.2DMF

Ln* La, Ce, Pr
e Nd

<•

>' Ln(ReO4)3.4DMF

Ln* Ce, Gd, Lu
e Y

! Lr.(NCS)3.4DMF

Ln= Dy-Lu, Y

• Ln(thd).DMF

Ln • Er

1650

1650-1655

1650

1650-1662

1650

1666

1502

1510-T515

1515

1499-1507

1490-1494

-

KRISHNAMURTHY e
SOUNDARARAJAN,
1969 e 1966

KRISHNAMURTHY e

SOUNDARARAJAN,
1966

KRISHNAMURTHY e

196<re

VARFOLOMEEV,
KRAVCHENKO,MAYANTS,
PLYUSHCHEV e
PETROV, 1973

ARACJO; VICENTINI

ã 2INNER, 1981

SCHWARBERG,
GERE, SIEVERS 6
EISENTRAUT, 1967

Lr. (PF6)3.8DMF

Ln » La-Lu, Y
1674-1660 1500-1490

VICENTINI e

BRAGA, 1961

Ln(TFA)3.2D.MF 1670-1650 1500-1458 VICENTINI e SILVA,
1984
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VI.2.2. Espectro te absorção na região do infravermelho

do ânion CF^SOj

0 ânion trifluorometanossulfonato (CFjSOl) ê do

tipo oxigenado, derivado te ácidos orgânicos do enxofre, com

alto grau de ionizaçâo e baixa capacidade coordenadora} entre

tanto, pode atuar como mono, bi ou tri-coordenativo e também

como ponte.

A vantagem da baixa capacidade doadora que este

ânion possui faz com que ele seja ideal para isolar complexos

catiõnicos, isto porque quando o complexo catiõnico é um bom

agente redutor, em geral devido ft presença de ligantes orgãni

cos, á também desejável que o ânion seja «gente oxidante po-

bre, para evitar o perigo de formar compostos explosivos. 0

trifluorometanossulfonato possui estas características. £

inerte â substituição, forma compostos não explosivos, não co

ordena significantemente ao íon metálico em solução aquosa.

£ muito usado nas sínteses de compostos organometáli

cos, onde o ãnion tetrafluoroborato freqüentemente decompõe

produzindo fluoro-compostos (ARDUINI e col. ,

1975; BYINGTON 4 BULL, 1977; LEUNG e col., lí>79; MELO,1988; VICEK-

TINI e ZINNER, 1980; ZINNER e VICENTINI, 1982).

Se ocorrer a situação em que o ãnion não esteja

coordenado, ou esteja atuando como tridentado (XSOj), a sime

tria C, será mantida e são esperados nove modos de vibração

fundamentais, onde três dos quais são degenerados. A repre-

sentação considerando CF- ccr.o grupo pontual pode aparecer da

seguinte forma:

f vibracional • 3A« • 3E
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donde 8* espera» seis bandas relativas às espécies Â  e E,

. a t ivas tanto no infravermelho como no Raman. Se a molécula

XSO3 se coordenar através de um ou dos" oxigênio», temos con»

sequentemente moléculas piramidais XSOjY e XSOY2 res*

pectivãmente (AVRAM e MATEESCU,1972) . Em ambos os casos a sime-

t r ia Cs ê observada e pela teoria do grupo são esperados nove modos vibra-

cionais fundamentais que podem ser representados por:

í rvibracional * 6A* * 3 A "

sendo que as espécies A* e A*' sio ativas tanto no infraverme

lho quanto no Raman.

A Tabela VI.2 a seguir apresenta a correlação

entre os modos normais de vibração do Snion nos dois grupos

de ponto.

Com base na teoria do grupo e na configuração

assumida são esperados, então, 28 modos de vibração fundamen-

tais,dos quais seis são degenerados e podem ser representados

por:

vibracional " 5A1 + A2 * 6£

onde as espécies A, e E são ativas tanto no infravermelho co-

I mo no Raman, enquanto que a espécie A2 é inativa er ar.bcs.

0 interesse pela espectroscopia vibracional

desse ãnion tem sido despertado por muitos pesquisadores, co-

mo, por exemplo, KASZELDINE e KIDD (1954 e 1955), MILES e



Tabela vi. 2 - Correloção entro 055 modos de vibração do nnion O^Ho" (XSol) nos qruoos C. e C ,

C
3v VA1

VCS
PrSO3

s

s.: simétrico

as.: anti-simétrico
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colaboradores (1969); SEHXKARA e RIEZARELLI (1980); ARDUXKE e

colaboradores (1975); BALICHEVA e colaboradores (1973).- VXCEWXKI.

e 2DKERC198C): 2IÍ&EF e VXG9inNZ(196i)« MELO(1982). O», os trabalhos de--

senvolvidos por estes autores ê possível montar a Tabela V.3 de corpostos

preparados, onde dados espectrais na região do infravermelho são relatados.

Estudos realizados, na regiio do infravermelho

de.1400 a 250 cm" , têm proporcionado uma quantidade considera

vel de informações a respeito dos modos de vibração desse

ãnion.

Una das primeiras tentativas de atribuição das

bandas relativas ao estiramento dos grupos SOj e CFj for ar. rea

lizadas por HASZELDINE e KIDD (1954 e 1955) e GRAMSTED e

HASZELDINE (1956). Para ales, a atribuiçio feita ao estiramen

to anti-simitricô do SOj(v .8O3) era duvidosa, una vex que o

estiramento CF do grupo CFj ocorre na regiio (1110-1250 cm" ) .

MILES e colaboradores (1969) fizeram atribuições

qualitativas das vibrações do ion trifluorometanossulfonato ,

através de comparações com outras moléculas contendos os gru-

pos CF, e SO., Tais atribuições tornam-se difícies de serem

realizadas â medida que se observa que estes dois grupos pira-

midais possuem vibrações na mesma região do espectro e acopla-

mentos entre tais vibrações podem ser esperados (MILES, DOYLE,

COONEY e TOBIAS, 1969).

A literatura sobre o assunto é complexa e, em

alguns casos, é discordante, principalmente no que diz respe_i

to às vibrações do grupo SO**

As atribuições feitas por HASZELDINE e KIDD(1954)

e GRAMSTED e HASZELDINE (1956) divergem muito daquelas feitas

por MILES, DOYLE, COONEY • TOBIAS (1969) e estas, por sua vez,



aproximam-se um pouco mais das que são feitas por ARDUINE •

colaboradores (1975).

A atribuição feita por BALICHEVA (1973), no es-

tudo do trif luorometanossulfonato «2e potássio relativa â banda er.

1267 ae.ê discordante dacuela feita por G&W51ED e HASZFLLDINE(195Q. os

quais consideram esta banda OORD sendo devido a UR estiramento assimétrico

S03 ao invés de um estiramente C 3 . ÁS demais atribuições feitas

são concordantes com os demais trabalhos.

ARDUINE et ai. (1975J representam o ânion como

XSO3 com simetria C 3 v e se preocupam mais com as atribuições

relativas ao grupo SO*. Também são feitas atribuições refe-

rentes ao estiramento e deformação do grupo CF,, porém as de-

mais bandas relativas às vibrações CFj nestes sais não sio

claras, devido às vibrações mais intensas do grupo SOj. Segun

do estes autores, as bandas referentes is regiões 1183 e

592 cm nos compostos com cobre, Cu(F3C-SO3)2# a as regiões

de 1197 e 595 cm , atribuídas ao sal de cobalto, Co(F3C-S03)2,

são respectivamente modos de estiramento e deformação F,C, Ou-

tras bandas, devido à vibração de grupo F3C nos referidos

sais, estão encobertas pela densidade relativamente grande

das vibrações do grupo SO*. As bandas de estiramento simétri-

co, v,S0 3, sio observadas nos compostos Cu(F3C-SO3)2 (1058

cm ) e Co(F3C-S03)2 (1042 cm" ) e, se comparadas com as

bandas v (SO 3, observada por MILES e colaboradores (1969) em

1038 cm verifica-se a existência de uma diferença de 20 cm

da região onde se encontra a bar.da de estiramento do sal de cobre

e24orf1 para o sal de cobalto. * banda calculada por MILES(1969)oara oârten

na regiãode 1050 cm" se aproxima bastante das observadas para

os sais de cobre e cobalto.
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MILES et ai. (1969) atribuem a banda observada en

1285 cm ao estiranento assimétrico FjC e 1188 cm" • V
M
S O 3 »

enquanto que no trabalho de ARDUINI et ai. (1975) tais atribui-

ções encontram-se invertidas. 2INKER e VICENTINI (19811, ao es

tudarem os complexos de trifluorometanossulfonatos de lantani-

deos con hexametilfosforamida (HMPA) preferiram asar a atribui-

ção feita por ARDUINI et ai. baseados no fato de que as frequên

cias observadas em 1272-1222 cm" nos hexaquis complexos (nos

quais os Snions F-C-Sot não se acham coordenados) são mantidas.

No caso dos tetrakis onde os ãnions estão coordenados, é obser-

vado o aparecimento de outras bandas na região de 1190 cm" •

As atribuições ao ãnion trifluorometanossulfonato

feitas por MACHADO 11982), ao estudar o sal de neodímio enea-

hidratado relativas i deformação simétrica do SO3 e deformação

do CF3 são concordantes com as apresentadas por MILES, porém

são invertidas em relação aos demais trabalhos nos quais estas

atribuições são feitas, conforme pode ser visto na tabela apre-

sentada anteriormente.

A Figura VI.2 apresenta os espectros, na região do

infravermelho, dos sais de trifluorometjnossuiíonatos de neodí-

mio e cério , com diferentes números de moléculas de água.

A análise dos espectros permitiu as atribuições re-

gistradas na Tabela VI.3.

Ao analisarmos os trabalhos publicados que tecem
t

];*,'< considerações espectroscópicas, em relação ao ãnion trifluoro-

metanossulfonato , na região do IV, nota-se a complexidade dos

I fatos. A situação é bastante controvertida, de forma que pre-

! ferimos adotar neste trabalho as atribuições feitas por ARDUI-

NI e colaboradores (1975) para os modos de estiramento e defor

I mação dos grupos SOj e CFj do ãnion CF.SOj.

í
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Tabela vi.4 - Dados espeet roscõptcos na região do infravermelho (cm" )

COMPOSTO

Ce (CF3SO3» 3.2H2O

as
V4(E)

1245

122r>

1240

VSO,

S

1025

1025

«S<
as

va(E)

630

635

s
VL (A. )

520

520

\iCF_

1180

«CF3

580

500

3530

3420

3250 •

3530

3420
3255

«OU*

Ü55

1635

1655

1635

s: simótricô
as: anti-simétrico
*! relativo ã molécula de
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Registramos m espectros «os sais trl • eneahl

dratados (Pigure vi.2 • Tabela VI. 4} «ao compará-los observa

aos que sâo semelhantes, exceto que a banda na região da 1300-

1200 cm ê menos larga para o sal trihidratado. Entretanto, pa

ra os demais compostos eneahidratados este banda i mais larga ,

embora nos compostos ela não se apresente com uma boa resolução.

No caso do sal eneahidratado foi determinada a estrutura dos

raios-X do monocristal (PAIVA SANTOS et el., IMS) e foi veri

ficado que os ãnions não estão coordenados e as nove moléculas

de H-0 se arranjam ao redor do Ion central formando um prisma

trigonal triencapuzado. Portanto, os espectros evidenciam que

os CFJSOJ são iônicos e mantêm a simetria C3v>

| VI.2.3. Espectros na Região do Infravermelho dos Compos-

I tos de Adição

A Figura VI.3 mostra o espectro na região do in-

fravermelho dos compostos de adição de neodimio e érbio. Os es-

pectros foram registrados em aparelhagem da Perkin Elmer, mode-

lo 283 em janela de KBr utilizando emulsão dos compostos com

üujol. A análise dos espectros ces compostos obtido permite as

atribuições apresentadas na Tabela VI.5.

Na região de 3500-3400 observa-se uma banda bem

acentuada, mostrando que as moléculas da ãgua permanecem coorde

nadas ao Ion metálico central, também no composto de coordena-

ção, uma vez que isto já acontece com os sais de trifluorometa-

nossulfonatos de lantanídeos.

A banda que aparece no liqante livre em 1675 cm"

(Figura VI.1), atribuída ao modo de vibração vOO, aparece des-

locada para regiões de freqüência mais baixa, entre 1670 e 1660

•A



cm"1. Em geral o deslocamento observado mantêm-se em 10 e» .

principalmente para a série dos lantanideos pesados.

A vibração atribuída ao estiramento assimétrico

vasS03 da espécie (E) aparece na região de 1270 cm" . Essa ban-

da não apresenta desdobramentos, porém é deslocada, em média,

cerca de 35 cm"1 para a região de maior energia se comparada

com a vibração assimétrica do sal hidratado.

A deformação do grupo S03 do ãnion triflúorometa-

nossulfonato (645 cm" ) comparada com aquela do composto de

adição ( 64H cm ) apresenta um deslocamento muito pequeno, em

média de 5 cm" , para freqüências mais baixas, portanto muito

próximas, e não ocorrem desdobramentos destas bandas nos compos.

tos obtidos. Podemos dizer então que nestes compostos a sime-

tria C3v do ãnion é stantida e que ele não se coordene ao ion

lantanídeo.

Verifica-se que há u» deslocamento de 15 a 20 cm"

na freqüência relativa ao estiramento CF do grupo CF3 nos com-

postos de adição quando comparados com o sal, conforme Tabela

VI .5 . 0 sal tem uma banda em 1190 cm" , atribuída ac estiratsen

to CF3, enquanto que nos compostos de adição esta banda aparece

em-1175 cm" .

A banda em 1500 cm" atribuída ao estiramento C-N

na amida livre não é perceptível em alguns compostosi em outros

aparece pouco resolvida e naqueles onde é visível permanece

inalterada sem se deslocar.

i



Tabela VI,5- Dados espectrais na região do infravermelho(cm~ | t referente»

1.xDMP.f>H?O ; x - 3, Ln •• Ut-lln; x = l , ?.n = Rr-Lu

composto* de

Ln MCN "as80.!

1260

1270

1275

1270

1280

1270

1270

1270

1270

1270

1270

1275

1270

1270

•Cr,

1170
1173

1171

1175

1170

1170

1175

1175

1175

1170

1170

1170

1170

1170

V JiC,3w
1035

1031

1032

1032

1031

1031
1030

1031

1031

1030

1030

1030

1030

1030

La
Ce

Pr

Há

Sm

Ru

Gd

Tb

Py

No

Er

T*

Yb

Lu

OMF

snl*

1669
1665

1661

1670

1665

1665

1670

1665

1665

1665

1665

1665

1665

1665

1675

-

1500
-

-

1500

«M

1500

1500

-

-

1500

1500

1500

1500

1500
- 12.15 1190 1033

640

640

640

640

641

640

640

«40

640

«40

635

«35

635

635

645

521

522

522

522

522

522

520

520

520

521

521

521

520

520

522
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Figura VI.3 - Espectros na regiãc do infravermelho dos compostos
de adicio de neodímio e érbio

A - Nd(CF3SO3>3-3DKF.6H2O

B - Er(CF3SO3)3.DMF.6H2O
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VI.2.3.1. Espectros em Solucio n* Regiio do Infravermelho

Com o objetivo de estudar o comportamento do

composto de adição em solução para verificar se a DMF permane-

ce coordenada ou não, foram registrados espectros em solução

etanõlica do ligante DMF do sal • do composto de adição de neo

dímio (Figuras VI.4, VI.5 eVI.6.Aléir disse,foi obtido espectro do eta-

nol puro.

Os espectros foram obtidos no espectrofotõmetro

infravermelho da Perkin Elmer, modelo 180, do Instituto de Quí

rr.ica da USP. Usou-se uma cela para líquido com janela de

KRS-5 com espaçador de 0,05 mm e o espectro foi varrido na re

gião de 1600 a 1400 ca'1.

Podemos observar que a banda v O O (1670 sh,

1660 sh, 1650 s, cm" ) sofre um deslocamento para regiões de

mais baixas freqüências em relação ao ligante livre (1670 cm" )

Esta banda no espectro do composto de neodimio em solução se

desdobra, mostrando que há interação com o solvente, deixando a

carbonila parcialmente coordenada.



1700 1600 {, nm

Figura VI.4 - Espectro em solução etanolica do ligante

livre (DHF), na região do infravermelho

(1800-1400 cm"1)
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1700 1600

Figura VI.6-Espectro en solução etanõlica ão composto de

adição Nd(CP3SO3)3.3DKF.6H2O, na região do

infravermelho (1800-1400 cm )
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VI.3. CONCLUSÕES

Analisando os espectros~na região do infraverme-

lhos dos compostos de adição, pode-se chegar às seguintes con-

clusões:

A coordenaçio da DHF aos Ions lantanideos dá-se pelo oxigê

nio da carbonilaj

As moléculas de água presentes no composto de adição encon-

tram-se coordenadas ao Ion metálico lantanidico;

Os espectros são bem semelhantes» nio se observa nenhuma

variação brusca «o longo da sério »es»o quando o número

de ligantes é alterado;

A simetria C,v do ãnion é mantida, o que sugere que o tri-

fluorometanossulfonato não se coordena ao íon metálico cen

trai;

Mesmo em solução a DHF permanece parcialmente coordenada ,

embora haja alguma interação com o solvente.
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CAPITULO VII

ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO VISlVEL

VII.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE ESPECTROS ELETRÔNICOS

Em 1894 CARTftN defendeu sua tese de doutoramento em ma-

temática na Universidade de Paris, envolvendo álgebra tensorial.

Trinta e nove anos depois o físico RACAH, usou os resultados do

trabalho de CARTAN e os aplicou à física nuclear e à espectros,

copia atômica. Na época (aproximadamente 1951) RACAH divulgou

suas idéias, quando ministrou vários cursos na Universidade de

Princenton. Durante esses cursos dois físicos, JUDD e WYBOURNE,

destacaram-se cientificamente e, atualmente, os espectroscopis-

tas inorgânicos usam muito seus ensinamentos em seus estudos.

Depois de um certo tempo JUDD tenta "transmitir" para

os químicos da Paculdade de Orsay vários conceitos sobre campo

cristalino, usando teoria dos grupos (Série de Cours sur les con

figurations electroniques et le champ cristallin). Neste cur-

so, entre os químicos que o freqüentaram estão PIERRE PORCHER e

PAUL CARO (ambos ligados ao CNRS da França). JUDD destaca-se in

telectualmente devido ao nível dos seus cursos de espectrosco-

pia.

Na teoria de grupos estudada pelo químicos, o grupo de

ordem mais alta é o Ch e neste, as representações irredutíveis

são designadas pelas letras A,B,£ e T, onde A e B, são represen

taçôes unidimensionais; E e T são representações bidimensionais

e tridimensionais respectivamente, No uso desses grupos os valores

do momento angular J do íon são inteiros. No entanto, guan-

(*) CARTAN, E, Sur la Structure des gxo\?s de transformation finis et
continue, Thesis, Nony, Paris, 1894,



No caso particular de l » 3, i necessário usar um subgrupo adi

cional G2 tal que *2£+l ~"*
G2 ~~* G3*

íi
do J ê fracionário (por ex. no NA3*). configuração f3) devemos usar I

grupos duplos (NASCIMENTO e VICENTINI. 1914). f

Em espectroscopia atômica, i necessário usar uma ca

deia de grupos com ordem mais alta que Ch. Seguindo o seguin

te esquema:

Uma das dificuldades de se usar esses grupos está no entendi-

mento das representações irredutíveis dos weri, pois estas são desig

nadas por nonatos; no Grupo Rj, por termos. A deccnposiçâb de um grupo ;

de ordem maior para um grupo menor ê feita de maneira semelhan i

te àquela que é usada pelos grupos pontuais dos químicos. 0 ?

grupo de ordem mais baixa usado pelos físicos i o Rj, que ainda '

i maior de que aquele que é usado pelos químicos (C-r ̂  e ÍE-.ZS •

representações irredutíveis funcionar, como números quãnticos

adicionais das configurações. Por exemplo, no grupo

R7(2l+1 « 7), t • 3, as representações irredutíveis sào ãesiana

das pelos números wfw^w^Wj) de tal maneira que 2jw1*w2>,w, .Nes

te caso os valores de w(w-,w,,w.) são: (000),(100),(110), '111) ,

(200) ,(210) ,(211) ,(220) ,(221) ,) 222) . No grupo G2, as repriser.ta

ções irredutíveis são designadas por U(u^,u2) tal que

2*u1íu2>,0. coir. o objetivo de exeir.plificar o use destas n . .^en «

tações, mostraremos alguns exemplos da decomposição '
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(000)

(100)

R7
(110)

(200)

(00)

(10)

(10)

(11)

(20)

S

r
R3

F

PH

DGI

Estas representações irredutíveis sio usadas corno nú

meros quânticos nas configurações fn.

A razão do aparecimento dos números quânticos i de

corrente do fato do termo poder ocorrer mais de usa ves com os

mesmos valores d i U S ,

Para facilitar o uso destes conceitos convém cbser

varmos o seguinte esquema:

Configuração

1
RUSSEL - SAITNDERS

(S,L)

]
,) e v



VII.1,

ço«s •ntrm 2S+1

TINI, 1984).

6s I o » Ln1** (WtfCIBWITO e VICES

Tabela VII.1 - R«l«çõ«s «ntre • • r«pr«s*nt*çõ«s n«

L

s
F

P
PH

DGI

S
P
061

PH
DGI
DF6BKX.

F
PH
DGI

DFGHKL
PFGHIKM

DGI
DFGHKL

SDGHILN

F
PH
061
DFGHKL
PFGHIKM

PDFFGHHIIKKLMNO

S
P
DGI

PFGHIKM
SDF6GHIIKMJWQ

V

V

0f7

1:6

2;5

2;7

3*4

3*8

4;5

4;7

5;6

6;7

«7

000

100

110

200

111

210

211

220

221

222

«2

U

00

10

10
11
20

00
10
20

. 11
20
21

10
11
20
21
30

2-
21
22

10
11
20
21
30
31

OC
i:
2.
•s-

4

>1

,.- - - 'íf
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Figura VII.1 - Correlações entre 2S+1 versus v para os

Ions Ln3 + (NASCIMENTO e VICENTINI, 1984 ) .
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Explicando a tabela • a figura Vll.l para os ion»

Ln , temost

a) Configuração f , v « 1, . w(100). Portanto,

fA —*>*w(100) — • > (10) — * ' F . Logo, o termo serã

escrito como (100)(10)2F

b) f2, v O , 1(000); v-2,1(200) e 3(110). Por conse-

guinte, temos:

(000) (00) S onde v » 0

(110) -

3) f

(20)

(10)

'(ID

'(00)
l(10)
'(20)

LTDGI)

(PH)

2(210) 2{20)
2)21)

(DGI)

(PH)
(DGI)
!(DFGH(L1

v « 3

2 (100) JU10) v • 1

De modo semelhante, construiremos os termos das demais configu

rações fn conforme mostra a Tabela VII.2.

• ; " * • • "



Tab«la VII.2 - Ternos das configurações fn dos Ln

Configuração

f2 e f12

* 3 * f "

f4 • f10

f 5 é f 9

Termos

1(SDGI), 3(PFH>

2(PDFGHIKL), 4(SDFGI)

2222

1(SDFGHIKLN) , 3(PDFr,HIKLM) , 5<SDFGI)
24 423 2 3243422

2(PDFGHIKLMNO) . 4 (SPDFGHIKI.M) , 6(PFH)

457675532 2344332

1(SPDFGHIKLMNQ), 3(PDFGHIKLHNO) , 5(SPDPGHIKL)

4 648473422
7_

6597966633 32322

2(SPD F G HIKLMNOQ), 4(SPDFGHIKLMN), 6(PDFGHI), 8S

• "liii

257 10 10 997542 226575533

Número de termos

Total

1

7

17

47

73

119

119

CON multiplici-
«atxrlor 1

1

3

1i

-•«*«s
U'
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As configurações fn e f "*n são caracterizadas por

uma série de termos idênticos, devido ao principio da equivalên

cia elêtrons-buracos. 0 termo fundamental ê aquele que apresenta

a máxima multiplicidade de Spin (2S+1) . Convent observar que quan

do se tem dois ternos de mesma multiplicidade de spin conside

ra-se o estado fundamental aquele que tem o valor de L mais ele

vado.

Da tabela vil.2 podemos obter para cada configuração

fn o seu termo fundamental.

Algumas regras para determinar o valor de J são bem co

nhecidas, através da literatura, porém vale a pena repeti-las:

a) se o número de elétrons fcr maior do que sete, c

valor de J será igual a L + S;

b) se o número de elétrons for igual a sete, o valor

de J terá igual ao de S, pois L « Oy

c) se o número de elétrons for menor que sete, o valor

de J será igual a L - S.

Segundo CARO e DEROUET (1972), os Ions lantanldeosdil),

conservar., no sólido, os níveis de energia L_ do íon livre.

0 efeito do campo cristalino ícar.po elétrico) desdobra os r.Iveis

em 2J+1 ou J+l/2 componentes conforme J seja inteiro ou fracio

náric. Dois casos devsr. ser distinguidos para o ion no ccr.plexo:

a) configuração com número par de elétrons t4í pC,r
2S+1exemplo) — w termos AL — » (com multiplicidades ímpares)

2S+1»cíveis Lj (J inteiro). ;0 desdobramento é feito -j.sar.dc

grupos comuns).

Portanto, ccníicuraçãe com numere par de elêtrcr.s, prç_

duz terrr.os cor. multiplicidades írr.pares; esteã terr.es se
2S+1

bram em níveis L_ (íundar.ental e excitados) devido c acopla

mento de L e S, Neste caso, os valores de J serão inteires (lon
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livre, grupo R_) . Cor. a aproxinação cos licar.tes, o ten livre

perde a simetria esférica para ur.a mais baixa (Oh, Tà, etc)

devido ao car.pc elétrico criado pelas cercas e cs níveis se

desdobrar, na citada simetria. Neste caso, cs desdobrar.eritcs

são calculados usar.do-se a fcrr.ula >J-0 *lser. (J-*/2)i! /ser. ( 72)

b) configuração com número ímpar de elétrons (Nd

per exenplo) ^J fracionário —•Termos cor multiplicidades

pares »uso de crupos duplos. 0 cálculo des rlesdcbrar.er.tcs

de Z '.ir.teircs e fracionários': foi feite rer NASCIMENTO (lí-"7)

~sra várias simetrias.

car.pc0 Hariltoniano para ur. ion colocado er. ur*

cristalino ver. dado por:

Htotal * i o n liv^« + campo cristalino ou

H 2 rz ^ r ̂
total « - — — r.i.2 £2- + J^ + rC(ri)L - + H^^ (Eq.VII.l)

1 •<• J

Er.erç. Enero. Rep. Accp.Sçir. Car.pc cris-
cir.ética poter.c. inter- órbita talinc

__J , elet.

Er.erris de configuração

Htotal • Hconf. • H f e +
 H»o + Hcc (Eq. Vil.2)

' vs iens Lnw , vale a seguinte relaçãc:

Hconf •- Hre > Hso v Hcc

"5- f

Per exer.plo, para o ion £•„:" , ccr.fiçuração 4 f , o

err- funcanental é 'F e L-S < J < L-S, pertanto, 0 <_ J <_ 6,

ficura VII.2 ilustra as diversas energias cara este íon.
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K , • energia de conflguraçSo: é a energia en t re c c i s tíos c -
c " b i ta fs possíveis de sere"1 ocupados relo e"étrc-rt.

• HamíJton!ano da repbisac ec- lc-biena.
Define as crergios dcs tcr -cs 2S + !

• Operador da interação sp!n-órb [ ta , cue atua soLrc cs : r
ros decompondo-os en (2S • 1 ) níveis.

\ l
• Hani I ton i ano do carpo cr istal ino, considerado e c o ira

pcrturbsçio tobrt o sistema do Ton l ivre que deconpõe cs
nfveís cm subnTveis.

re

so

cc

total ^ conf. re
H • H

sot cc

íon Jívre

" H ícn I fvre * Hcc

Ficura.VII.2 - Valerei aprcxir.accs das energias; associadas aos

diferentes har.il*cr.ianos (H) que atuar, na confi

guraçãc 4f do ícr. Eu 3 +. (NASCIMENTO e V2CESTI-

:::, 1984).
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As transições eletrônicas observadas nos espectros

de absorção cos lantanídeos poder, ocorrer basictr^nte por

r.eio de ccis r.ecsnisr.os :

a; tipolc Elétrico (D.E.)

b) Dipclo Magnético ÍD.M.)

Os componentes do operador de DE tem as mesmas pro

priedades de transfornarão que as transições X,Y,Z, enquanto

que os componentes de operador de CM se transforme como as ro

zações Rx, Ry» Rz.

Geralmente, o estude esçectrcsccpi^c ács complexes

= -. ::d' é feito ccr. base r.as :rar.ziçces T6 ,. — • " ? . , , e
• l>. -

""„ ,- — • **G,- .̂  , "3- ,,- (hipf.rser.sitivas) , que ocorrer, cerca

de 23000 e 17000 cm'1 respectivamente, conforme figura VII.3.

A primeira é uma banda muito conveniente sob virios aspectos,

porque o nível ?i/2 n*° • desdobrado (J + 1/2 » 1) , indepen

der.tenente do ambiente de simetria do ion Nd +. Então, neste

caso, podemos observar no máximo cinco transiçõesÍJ * 1/2 * 5)

des ccr.pcnentes do estade fur.dar.er.ral para esse nível excita

áz ssr.do cue a trar.siçao de cc~~ :r.ír.te is b£36 í s. ~.z.Ls ir.~c-r.

sa e ceerre er. energia r.ais alta. Esta banda é tar.bér ruite

cenveniente para se medir c ei ei te r.efelauxético, z qual ve-

dado por:

8 * G . J ( complexo) m " l ^ ' " / ,Zr_ V : i . 2 ^

G ^ L J C Í C 3 * , Lar.) " : - : c " "

cr.ie G. = baricentrc de ur.a bâr.ca do ccr.plexc.

DERO"ET, 1?72.-

Para ur-: ícr. de ccr.fiçuração 4f", ser.co n £mpar (co

r.z é c caso de !Jd" ) praticar.-.r.te tedas as transições são per

r.itidas, exceto no caso muito raro de simetria cúbica.
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SIMSTMá CUlfCá klMCTMIA *ÍO CWtICA
"I/I"

\
•v im „ „ „ , _ „

1

1

I :i > » I i «

11

• >
11

]

^

1 2 9 4 S 6 7 •
I
j

í •

! ! • i

9/2

Figura VII.3 - Transição l9/2 -» 4G5/2.
 G7/2 • 4l*/2 "*2pl/2

do Nd- onde se o coripor.er.te Stark de base está

populado íter.peratura de Ke liquide).
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Portanto, podemos concluir (coir base r.o espectro de

absorção) «penas se um determinado complexo de r.eodlmi© pos

sui sir.etria cúbica eu não cúbica, sendo r.uitc- difícil ur.a

escolha entre cs 32 grupos pontuais possíveis.

0 fluxograna VII.1 descreve,de uma maneira suscinta

e gerai, as diversas etapas para a interpretação des espec

tros eletrônicos das terras-raras. Como sabemos, geralmente

os r.íveis de energia do Icn não se conservar, em selução e

por este motivo, não podemos determinar a micros si met ri a er.

torr.c de Ln" . Os cálculos para os. coeficientes de extinção

rolar e parâmetros 5 para os diversos níveis são feitos levari

dr-se er. consideração a correção da linha de ca.se do espectro.

0 cairão de comparação para se calcular o valor de £ ê o Ion

áquo. Neste caso é conveniente calcular o baricentro por inte

çração numérica da irea sob a curva obtida no espectro,

(Mc CRAKEN e DORN, 1966).

O fator de covalência relacionado ao parâmetro neíe

lauxético, b1' , r.ede a quantidade de nistura des orbitais

4f dos lar.tar.íceos cor. cs orbitais de liçar.te. Er. resur.c, o

fator de ccvalêr.cia £ ur.a recica, zc caráter covalente r.a int̂ e

ração Lr."~ - ligante.

A expressão que define o fator de covalência é a se

guinte:

b 1 / 2 = [1/2(1 - = ) ] 1 / 2 ÍEquação v::.4:

er. que É é o efeite r.efelauxétic: sédic.

O parãretro de covalência ce "inha ("! pode ser eK

presso ero termos de percentager. através da equação:
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Flu.xograna VII. 1 - Etapas gerais para a interpretação dos espec

trcs eletrônicos cos Ions Lr.

Complexo cor
Ion central

3

Solido
T.A - 300K
N,liq 77K
He lie?.4,2K

Solução
Espectro
t-ambiente

Uso da teoria co çry
po p/ceterninação cã
microssimetria em
torno do Ion central

J inteiro-de-
terminação do
grupe pontual

! Bsricsr.trc
•J das bandas ,-
í efeito nefe-

I
I

Coeficiente de extin
ção Molar
(E)
Força do Oscilador

J fracionário

j ca e não cúblj
I cr. ~J

; riagor.aiizaçlc ze ratrizes
para os diversos valores de

j Z a fir de er.ccr.trar cs au-
i te valores

i
(cálculos dos 'parâmetros
Ia)Métodos dos Oper.Ter.s.
íh)Métodos ces Ccer.Iquiv.
jc)Métodos dos Ccef.de Wiç
i ner

Força de
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f = l 2 r x 100 (Equação VII.5)

Este parâmetro i representative perque ice de o caráter covalen

te nas interações entre o xon lantanídeo e o liçante. O valor

de = , en solução, compreende c efeito do liçante e do solver

te respectivamente.

A força do cscilador mede a intensidade de una ban

da e está relacionada com o coeficiente de absortividade mo

lar ;s)

En compostos de Icr.s larltanídeos, devido a pequena

intensidade das bandas e a grande complexidade na determina

ção do coeficiente de absortividade molar, £, calcula-se a

força do oscilador, P. Este cálculo ê mais convenient* do que

« determinação de c, uma vez que, através d* P expressa-se a

intensidade da banda (LEVER, 1968) , em que P é proporcional

& área sob a curva obtida no espectro de absorção.

A força do oscilador pode ser expressa em termos

do coeficiente de absorção molar, t, da energia de transição,

er. r.ú-ero ce cr.da e do índice de refraçãc ", teia relaçlc

seguir.te relação:

P » 4,319 x IO"9
 2

9r* j U(T)d" (Ecuaçãc VII. í)
(n2 + 2)1 J

(CARMALL e colaboradores, 1965).

A força do oscilador para as transições hipersensi

tivas é bastante sensível às variações do reic e ca ter.pe.rat-

ra. yk?.?.-.Y.I? ;i5£': , czservcu çue nas tr£-£iç:es hiperser.r: -.^

vas a forma e a intensidade das bandas dependem de núr.erc de

ccordenação da simetria e da concentração das soluções dos

ícns lantar.ídeos. Há evidências que a intensidade da banda de
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pende da basicidade do anion e dos liçantes (HENRIE e colabo-

radrres, 19?€) . Desta forra, quanto r.aicr c caráter doador de

ligar.te nais intensa é a banda. SE?EDCtí!A e Col.(1978), en trabalho

posterior ac de HErrF.IE.relacicnarar a intensidade da banca cor

a diminuição do número de liçantes no complexo, alêr. do aumen

to de caráter doador do liçar.te e do aumento da basicidade do

ânion.

£ difícil se obter, diretamente, evidências estrutu

rais sobre a configuração geométrica das espécies, a partir

da interpretação dos espectros eletrônicos err. solução, dada a

labilidade geralmente apresentada pelos complexos (KARRAKER,

As vezes, no estado sólido, é possível se determi

nar pelo nível pi/? c o m base no espectro a temperatura ambî

ente (300 K), a posição das cinco componentes Stark ao nível

I» ,2 ^e base e poi conseguinte, o baricentro deste nível pois

geralmente, nesta temperatura, estas componentes estlc pcpuia_
4

das. Se c baricer.trc de Io ,- puder ser determinado, a posi
2C-*

çac de baricer.trc des cutres níveis " "L. cedera ser calcula

az ccr. re.açac a este ae A 0 ,,. <_.-..-.-• e Ei.RC
:>'I- \^.Í] suzerer.

a seguinte fórmula para o calcule do baricentro:

. n «J*1/2>,_2S*1. . ,_
, f l , ) + E -£ LJ(n) }" ( £

íEcuaçãt VII

0 inconveniente da formula acima citada é que a mesma nãc le

va em consideração o peso das representações irredutíveis.

E:-:i*ze uma outra formula para se calcular o h-aricentre das
i
]bandas, a qual se acha citada no trabalho de NASCIMENTO(1977). ]
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(EquacSo VI1.8)
baricentro ..^ (ri)

or.de E(P.) * energia co subnfvel i cuja representação no cru

po teórico ê p..

;.,(rj * caráter da operação identidade na representação

?.; correspond* i multiplicidade do subnlvel i.

A principal finalidade de se "registrar" o espectro na

ter.peratura de ::. liquide, ê observar o concert arte nte das

transições cor. c abaixamento de temperatura porque ncr.-air.en

te as componentes Stark superiores de base ficar, cespopuladas.

Na temperatura de hélio líquido sõ a componente fundamental

de base é populada o que simplifica bastante a interpretação

do espectro. Una das dificuldades de se fazer uma escala dos

níveis de energia com base no espectro de Nd + é porque exis

te sempre a possibilidade de interpenetração das componentes

cor. J diferentes, (J "Kixinç")principalmente na região das

hipersensitivas. Geralr.ente, o espectro de er.issãc de ccr.ple-

x' de eurocic fornece irífcrr.sções a resceite ds rr.icrcssir.e

tria er, terno âc ior. central. De posse áa r.icrcàs ire trie ,

zoúe -se calcular os parâmetros do car.po cristalir.c

por intermédio de diagonalizaçãc de matrizes cor. order. 2J+1

por 2J+1. A próxima etapa é o cálculo dos parâmetros B^ , se

cuida de calcule da ferçâ cr c?.~pz per interrédie de parlre

r
IZ . 2 - C?!"rI2£?--.^CE£ SCr?.Z Cr ESPECTROS DE r.H £*?•'*." l'.r F.r- *

GIAO DO VISÍVEL DOS COMPOSTOS DE FÕRMtTLAS. j

1 "5r\»r eu••'• , T c^ 1 "5r\»r eu A A KA
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VII.2.1 - Espectros r.o estado solide, a temperatura eir.feier.te

e â tesiperatur» dê uicr&ç^r.ic- liquido

Os espectros de etscrçãr r.a rerile cc visível for ar

obtidos er. uir. espectreíotõrr.etrc de absorção CAF.Y 17.

.-. fiçura VII. 4. apresenta o espectro do corposto

de Neodlmio, r.«s regiões correspondentes is transições hiper

sensitivas.

5*3 nr),

(YATSIMIRSKII e DAVIDENKO, 19?»}. Esta refiio i considerada bí

sica para o estudo espectroscôpico dos complexos de r.eodínic.

A transição fundamental ê a I* ,, • *• transições G- « *

G-/2 encontrar-se en regiões energéticas rui to prõxir.as, ce

rodo que nem senpre estas poder ser cistinçuidas no espertre,

pcis há ura ir.terpenetraçãc er.tre seus czr.zcr.er.tes, c-:- rziz

que neste trabalho estas sãc vistas coro ur.a úr.ica trar.5_i

ção cc-pesta,

Una outra transiçl: , rue- r.S: I hiperser.Eitiva, r.*s

que é, çeralr.ente, estudada peles espeztrcscocistas, " a

*P, ,2 não é desdebrade er. ccr.ponentes Stark, paio carpo cri£

talino, já cue J * » - '..
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Figura VI T.4 - K:;p*>ctro do Ahsor.;~i<> na roqião do v i s í v e l do composto Ntl <CF*SO-) , . 3DMF.6II. O,
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O espectro de absorção do sal, r.o estado solido â

temperatura ariiente ê apresentado na Figura VII.5 e os dados

de baricentro referente a este composto encontram-se na Tabe

2
As bandas relativas ao nível pi/2 ^°

csr.pcsto de Nd" cor. o liçante DMF também foram observadas a

temperatura ambiente, conforme Figura VII.4.

0 baricentro do composto de neodímio foi determina

do usando-se um programa de computação, feito com base na re

-ra de SIMPSON. 0 valor obtido foi. de Gí corpos to 5 =*7;i6 cr" .

Enquanto que para o Nd : LaF, r.c cálculo de G foi considera

cs a média da posição dos baricer.trcs das duas transições

4 4 *
G5/2 e ^7/2 ein r e ^ a Ç a 0 a o raivei fundamental. (17329 cr"";

Para una melhor apreciação dos valores dos baricen

tros dos compostos envolvidos neste trabalho, foi feita a Ta

bela VII.3 que mostra estes valores, relativas â transição

4, ^ 2
ia/2 ^5/2 ' ^7/2*

0 valor médio do parâmetro nefelau;-:ético foi deter

r.ir.adc através da expressão:

" 5/2' G7/2 ' rl/2 :1 - "2

onde S: -hG:^ , ?rs.,.



TABELA VII.3 - Parâmetro nefel,uixH irn (l) para composto:; de neodímio no estado sólido à tempe-

ratura ambiento.

COMPOSTO

,. 3DMF.f»HaO

NdKF,S<>,>

K, (O

TRANSIÇÃO

tn 1-,

z" C'5/2 7/2

BARTCKNTRO
nm

577,00

cm
-1

577,50 17316

577,90 17 304,

17 32'»

0,999

0,998

1 ,000

0,995 0,997

a) Valor <lo baricent.ro obtido por NAHCIMFNTO E VICENTINI (1977)



565 590 585

Vll.r> - Espoctro do Ah

s ó l i d o , Ti »

nn roqião do visível elo com|Kjr. |-o

ambiente.

59O
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l)M O, no

595 '• nm
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A figura Vil.4. ilustra o espectro do composto

Nd(CF,SO3)3 3DKF.6H2O a tenperatura ambiente e N-, líquido. 0

fcaricentro calculado nesta região apresentou UP valor de

17 316 cr"". Dividindc-se este valer per 17.3 29 cr.""1" (XASCIMEN

TO, 19 77) encontramos:

cG 5 / 2 G 7 / 2 • 0,999. A transição 4

apresentou um pico em 23364 cm (428nr~) que comparado ao va
_ i

lor de 23468 cm *, produí o seguinte valor para ;:

:?. ,. = 0,993 (n = 2 níveis!. C valor médio de £

vem dado por J ~ 0,99 7 + erro. O cálculo do erre é cbtice pela

relação (CARO e DEROUET, 1572) erro = - *r.t cr.áe :r. « •/ír.; " ~

e o =ll(êi - "èf/in - D) x * desvio padrão da população n

é o número de níveis envolvidos; t i o coeficiente da tabela de

FISHER e YATES (196 3) , correspondente ao grau de liberdade n-1

e P = 0,05 (intervalo de confiança de 95%).

No caso específico do cemposte de :*'d(CF3SO3) ,.3DMF.

6K20, temos:

T.-l? 1 1

* 2,63 x IO"3

- « 2r 8 3 x 1 0 . 0.002. Neste caso, t « 12,706

Portanto, r.r.t • 0,C25. £, concluímos que:

0,99" * C,C25.
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outra aborda?*» para o cálculo te í (CARO, 1972) lf

va am consideração o parâmetro da Racah E fcm ) que i caleulf

:zf" do no Hamiltoniano da repulsão intereletrônica. Neste caso» o

valor de £ * calculado pela expressão:

.. (Equação VII. 10)
—r -v 1

es E (composto) (cn ) s^ E composto ̂
EX(de Nd3+:LaF w«^"l\ 5093

Portanto, E (composto) « 5093 . No composto

Nd(CF3SO3)3.3DMF.6H2O E 1 assume o seguinte valor:

E 1 » 5093 (cm"1) x 0,997 - 5078 cm"1.

Podemos constatar no trabalho de C£RO e DEROUET, (1972), que cuan

to maior o caráter eletrostatico da ligação netal-oxigênio, mais

iônico é o composto. A figura VII.5 mostra o valor médio do cará

metro E para alguns compostos de Nd

PoãemoM conêtatãz que dos compostos citados o que a-

presentou maior valor é Nd : LaF3.

Pelos cálculos de E e è, pode-se deduzir que a ionici

dade do composto Nd(CF3SO3)3.3DMF.6H2O é comparável a dos com-

postos Nâ ETS e Nd +: LaF3, o que significa que dos compostos

preparados por CARO o único que apresenta ior.icidade maior do

que o nosso composto é o Nd :LaF3, o que prova que o caráter

eletrostatico Ln - 0 é bem caracterizaâo.
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4W0

«•90

9000 9090

*4923í 69

NdOCI«4S74í 12

NflS*LoCI,(4J«4»74Í2O

— Nd(OM), ' 49791 46

>KWETS(S)«50i4t22

•Nd»

I I
• :LOF,«5O»3Í3 I

MOO 9000 itOO

Figura VII.6 - Valor médio do parâmetro E1 de Racah e interva

Io de confiança â 95% para alguns compostos de

NeodímiO (CARO e DEROUET, 1972).
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O fator de covalência, foi obtido pela expressão:

b 1 / 2 « ' 1/2(1 - 1

e o parâmetro de Sinha, ), x 100

Ao se cor.parar os espectros obtidos neste trabalho

e os valores do parâmetro nefelauxitico, com os obtidos por

VICEKTINI e TAMÜRA (1982) para os compostos de adição do tri_

flucro~etar.cssulfcr.atos ccr. a r.'lA., verifica-se que existe ur.a

ser.elhança. C valer de £ para o cor.plexo ?»*•- ccr. a C*£ I de

0'944, enquanto que para cor; a DMF ê de 0,957, o que nos EOS_

tra eve a interação Kd + - liçar.te ê mui to pequena cor. ur.a

contribuição covalente bastante desprezível. Observa-se ainda

que em sendo a DMF um ligante mais fraco do que a DMA, ou se

ja, menos básico do que a DMA, é natural que sua interação

com o Nd seja mais fraca, o que está perfeitamente de aco£

do com a literatura.

Para o sal eneahidratado, a espécie preser.te no ej

tado sólido é :Nd(H-,O)&
 3+ (CT.SO^Z. Esta escécie foi ccr

provada por difraçlo ce raics-X âe r.or.ccristal per FAI'.'A Sk%

70S e colaboradores (19S5) , ?•;::;:.::, c espectre ecriâc pari

o sal de Neodlmio hidratado no estado sólido é relative ac

cror.cforo J LnO^I com número de coerrenação nove e simetria

i^, portanto pertencente a um sistema não-cúbico.

Cor. relação ac espectrr de absorção ác

:;d(Cr,SC,) , . 3DMF.6K2O â temperatura de nitroginic liquido,

observa-se que este é .-uite se-eir.sr.te àquele obtido ã tenpera

tura ariier.te, ericra s-^zs bandas sejam mais nítidas e nelher

resolvidas.

Observa-se, ainda, que I baixas temperaturas, c nú



de bandas no espectro praticamente se duplica, de modo que

;tínhamos duas bandas e cinco ombros no espectro ã temperatura

aabiente e a 77 K observara-se nitidamente quatro bandas e qua

tro ombros.

Baseando-se no espectro da Figura VII.4 e na dis-

cussão teórica Já apresentada, pode-se dizer que o Ion Nd se

encontra em um ambiente de siaetria não cúbica.

VI 1.2.2 - Espectros em solução, à "temperatura anüente

Os espectros obtidos em solução de nitrometano,

acetonitrila, etanol e em solução aquosa encontram-se na Figu

ra VI1.7. e correspondem ft região das transições hipersensiti

vas 1$/2 * G5/2 ' C7/2 * A o eoil9*xmxiBO* °* aspectros do

composto de adição nas respectivas soluções, verifica-se uma

ligeira semelhança entre si, entretanto, são bem diferentes

dos espectros obtidos na fase sólida. 0 espectro em solução a-

quosa do sal, apresenta-se um pouco deslocado para as regiões

de comprimento de onda mais baixo e a espécie que se encontra

em solução, neste caso, é |Nd(H2O)9l *. Ao observarmos o espec

tro do sal de Neodlmio em solução aquosa e ccnparasnos com aquele ob

tido no estado sólido, i temperatura ambiente, Figura VI1,5,

verificamos que são essencialmente os mesmos, entretanto, aque

le do estado solido tem suas bandas melhor resolvidas.

£n relação â diferença existente entre os espec-

tros do composto de adição no estado sólido e em solução, esta

se deve, provavelmente, a uma alteração na esfera de coordena
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Espectros de Absorção na região do visível do composto cie adição de Nd, em

solução de nitrometano, acetonltrila e etanol, e espectro de absorção do sal de

Nd em solução aquor>a. 1
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çio do cation INd *) ea função d* una pequena interação COB O

solvente, como já foi discutido nos capítulos V e VI, respecti

vãmente. Entretanto, como a força do oscilaâor mede a intensî

dade da banda » retrata quantitativamente as variações sofri-

das pelo ambiente químico, que são inerentes ao lon Nd *, caleu

lou-se a força do oscilaâor para o complexo e para o sal nas

soluções em questão.

A força do oscilador foi calculada de acordo com

a expressão VII.6, na região das transições, 4. 4_ 2
X9/2 G5/2' G7/2

• hipersensitivas. Os valores de P e. as variações envolvidas pa-

ra o seu cálculo encontram-se na Tabela VII.4.

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se

; que a força do oscilador (P) é menor para o composto de adição

1 em solução etanõlica e para o sal em solução aquosa, enquanto

I que o composto de adição de Nd em solução de nitrometano e aceto

nitrila possui praticamente o mesmo valor de P. Verifica-se,por

tanto, que, embora os espectros sejam parecidos, o tipo de inte

ração que o cátion metálico experimenta é diferente, principal-

mente quando se trata da interação complexo-solvente. £ poss_i

vel que os valores de P sejan iguais para os espectros nas sciu

ções de acetonitrila e nitrometano, devido a baixa capacidade doa

dora dos mesmos. Como a donicidade do etanol é maior, a intera

ção com o solvente talvez seja diferente, o que é quantificado

através do valor de P.



Pará o sal de neodímio, verifica-se que o valor da for-

oscilador é igual ao obtido nor SEMIKARA e RIZZARELLI ,

"• (1980), para os complexos de lantanídeos em solução aouosa, onde

"o ânion, trifluorometanossulfonato atua como não-coordenante.

Com base nos valores de P da Tabela VII.5 ê possível

estabelecer uma seqüência relativa ao aumento da intensidade

das transições hipersensitivas, Ig/2 * G5/2' G7/2' para

o íon Nd , onde o ãnion trifluorometanossulfonato atua como

não-coordenante, nos compostos de adição coro ligantes de

diferentes basicidades.

6HMPA < 3DMF < 4TMAA < 6PyzNO 4TMMA < 3DMA

Observando o valor de P para o íon aquoso e os valores

de P para os composto de adição» nota-se que os valores obti-

dos para os compostos de adição são maiores do que aquele do

íon aquoso, revelando que a intensidade das transições hiper-

sensitivas para o íon aquoso é menor do que as do íon coordena

do, conforme Tabela VII.4.

V Comparando-se os deslocamentos sofridos pelos espectros

em solução, verifica-se que o composto de adição de neodímio ,

em solução de acetonitrila sofre um deslocamento mais perceptí

vel para a região de comprimentos de onda mais altos, em rela-

ção aos demais, o que foi confirmado pela determinação quanti-

tativa do parâmetro nefelauxético, através de expressão VII.3.

O deslocamento da bar.da relativa â transição hipersensitiva,do

composto de adição, comparado com o espectro de íon aquoso, é

verificado e comprimentos de onda maiores são atingidos.

A Tabela VII.6 nos dá os valores do parâmetro ne-

felauxético para o composto de adição de neodímio (III) em



Tabelo VII.4 - Forças do oscilador para os compostos do ncodlmio (III) em solução

COMPOSTO

M#l íf*K* *Z€\ \ ) n v P £11 ft

*

TRANSIÇÃO

J 9^ S'Z' "7/2

*r - i r 2r
*9/2 ^^2* "7/2

SOLVENTE

Ni trometano

Acetonitrila

Etanol

Água

CONCENTRAÇÃO

M X I O " 3

0,0209

0,0231

0,0227.

0,0233

n

1.3865

1.3529

•

1.3675

1.3335

A.R.

0 , 5

0 , 5

0 , 5

0 , 5

AREA

308.6667

334.2500

260.8)70

203.9600

P X IO 6

(cnT2i»fl L)

12,94

12,94

10,43

7,94



Tabela VII.5 - Valores da forca do oscilador (P) para complexos de neodimio, onde o Snion trifl

rometanossulfonato atua como não coordenar»te

COMPOSTO

3 3 3*

3 3 3 *

3- 3 3*

3 3 3*

MdlCFjSO^j.

6HMPA

3DMF.6K2O

4TMAA

6Py7.NO. 3H2O

4TMMA

3PMA.6H2O

TRANSIÇÃO

4j -* 4G 2 G

SOLVENTE

Nitrometano

PxlO6

9,1

12,9

1S,.

27,2

27,2

35,9

REFERENCIA

7.INNER t VICENTINI,

ESTE TRABALHO

VICENTINI

VICENTINI

VICENTINI

VICENTINI

& MACHADO

i SILVA,

-

1981

, 198r,

1912

k DC BELLI8, If13

* TAMURA, 1912
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solução de acetonitrila, nitroroetano e etanol, de modo que se

pode estimar quantitativamente estes deslocamentos sofridos pe

Ias bandas, relativas às transições hipersensitivas.



Tabelo Vl!.f> - Parâmetro nefelauxêtico (Bj) para os compostos do neodlmlo em solução *i JÁ'f

COMPOSTO

Nd<CF 3 SO 3 > 3 .3DMF.6H ? O 4X

4X

TRANSIÇÃO

_^4 2

_ 4 7
9/2 ^ / 2 ' f /2

SOLVENTE

Nitrometano

Acetonitrila

Etanol

Água

BARICENTRO _ ,
nm cm"*

581,30

580,01

580,21
i

576,80

17202

17241

17235

17337

0

0

0

, 9 9 3

, 9 9 5

, 9 9 4

«—

«o
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1.3 - CONCLUSÕES

Analisando os espectros, na região do visível, dos

compostos em fase sólida-e em solução, pode-se chegar às seguin

tes conclusões:

- Os espectros no estado sólido, do composto de

adição de Neodímio, a 77 K e à tempertura ambiente, são essen-

cialmente os mesmos, apenas aquele registrado a baixas temperatu

ras é bem mais resolvido.

- Os espectros em solução são diferentes daqueles

obtidos no estado sólido, entretanto, ambos têm suas bandas refe

rentes às transições hipersensitivas deslocadas para a região

do vermelho.

- Os valores dos baricentros das bandas para o sal

hidratado, assim como para o aduto, no estado sólido, são bastan

te próximos dos encontrados para os respectivos compostos em so
luçâo.

- A espécie Nd(H2O)9
l3+existe no estado sólido.

- 0 ion Nd * está envolvido por uma simetria não-

cúbica.

- O parâmetro Nefelauxético revela o caráter ele

trostático Ln *" -ligante.

• Observa-se que deve haver interação solvente-

complexo, principalmente em solução etanõlica.

• Os valores de P dos compostos de adição são

maiores do que aquele para o ion aquoso, revelando que a inten

sidade de banda para o ion aquoso é menor do que para os compos

tos de adição.
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VIII.1.

CAPITULO VIII

ESPECTROS DE FLUORESCÊNCIA.

PRELIMINARES

CONSIDERAÇÕES

O estudo dos espectros eletrônicos de flúores*

cência dos lantanídeos, obtidos na região do visível, é muito

importante, pois fornece informações úteis a respeito do núme-

ro de coordenação, sítio de simetria local do ion lantanxdeo

nos compostos e natureza da ligação, além de nos fornecer a

possibilidade de prever uma estrutura para o compostos er.

questão, com razoável aproximação.

Dentre todos os compostos com íons lantanídeos,

os de európio são preferencialmente os mais estuda-

dos. Esta preferência liga-se ao fato de que seus valores de

J, que dão origem às linhas de emissão mais fortes, são pe-

quenos, o que faz com que o número de linhas seja também me-

nor (J pequeno, núnero de desdobramento (2J+1) pequeno). Um outro fa-

tor importante é que,tendo o ion eurépio número par de elé-

trons, as restrições de simetria geralmente são obedecidas,

possibilitando a escolha de uma simetria, entre os 32 grupos

pontuais existentes.

VIII.1.1. Origem das Linhas Espectrais

Assim como no espectro de absorção, o espectro

de fluorescência dos íons lantanídeos também resultam das

transições internas f-f, ..proibidas pela regra de LAP0P.7E.

Tais transições são pred^Sttftantemente de caráter de dipolo
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elétrico embora a transição por dipolo magnético também contri-

bua para a intensidade de algumas bandas. Para os íons livres,

as transições por dipolo elétrico entre os estados de mesma pa-

ridade dentro da configuração 4fn são estritamente proibidas .

Assim sendo, os espectros observados devem ser explicados em

termos de interações causadas pelo campo ligante, os quais mis_

turam os estados de paridade opostas. Esta mistura pode ser

provocada pela remoção do centro de simetria do ion pelo aco-

plamento vibrõnico, no caso de complexos centrossimétricos.

0 campo ligante remove a degenerescência dos

termos J dos vários níveis LjT sendo que a extensão com que

esta degenerescência é removida depende tanto da força quanto

da simetria do campo ligante. A estrutura fina dos espectros de

fluorescência é explicada pela degenerescência dos termos J.

As regras de seleção que governam estas transi-

ções são discutidas no Capitulo VII (Espectros Eletrônicos de

Absorção na Região do Visível), de modo que não as discutiremos

novamente neste capítulo.

J

VIII.1.2. Mecanismo proposto para o Processo de Fluores-

cência

Em 1942, WEISSMAN, ao estudar a transferência de

energia intramolecular, foi o primeiro a observar a fluorescên-

cia de complexos de európio. Ele verificou que a eficiência da

excitação varia com a natureza do composto, temperatura e com

o solvente.
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A partir das observações de WEISSMAK, vários au-

tores propuseram mecanismos de transferência de energia do li-

gante ao ion. De tais mecanismos propostos, o mais aceito é o

de KHAN e CROSBY (1962) e CROSBY e colaboradores (1962). porque

é baseado e substanciado nos espectros de quelatos e examinados

em uma série de estudos realizados e porque também é o mais co-

mumente utilizado (FORSBERG, 1973; MOELLER, 1975 e SBBft.1966).

A Figura VIII.1 apresenta um esquema do me-

canismo proposto por WHAN e CROSSY (1962). De acordo com os au-

tores, inicialmente o elétron crue se encontra no estado fundamental do li-

gante singlete <SQ>, por absorção .d* energia radiante passa ao

estado excitado, singlete superior (S^, ou seja, (Sç,-^) . 0

retorno deste elétron ao estado fundamental SQ pode ocorrer

por diversos caminhos distintos, como aquele que está esquemati

zado na figura, cuja explicação pode ser sumarizada da seguin-

te maneira:

0 estado singlete excitado (Sx) pôde ser desativado, retor

nando ao estado (SQ), assim ( S J ^ Q ) , resultando em uma

fluorescincia molecular, ou então através de processos não

radiantes via intersistema, do estado sinçlete (Sx) para o

estado triplete excitado (Tx ou T2>. Por conversão interna

a molécula pode atingir o estado triplete (Tj) de energia

mais baixa;

Um outro caminho, conforme o esquema, seria que este elétron

por um processo radiante atingisse o estado fundamental

(T*Sfl), resultando numa fosforescencia molecular, ou en-

tão, através de processo não radiante transferisse energia

do estado triplete para o estado excitado do cátion;
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Figura VIII.1 - Diagrama esquemático dos níveis de energia e

possíveis caminhos de perda de energia em

complexos de terras raras (WHAN e CROSBY,

1962)
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Conforme o esquema da figura VIII. 1, para que o ion me"

tálico possa atingir o estado fundamental, ele pode per

der energia, tanto por processos não radiantes como por

processos radiantes, sendo que por processos nâo ra-

diantes ele perderia energia em etapas sucessivas (pro-

cesso de decaimento) atê atingir o estado fundamental ,

ou então por processo radiante atinja o estado fundamen

tal, dando origem âs linhas de emissão características

(fluorescencia).

Assim, para se obtejr as linhas de emissão carac-

terísticas (fluorescencia) de um ion lantanídeos, é necessário

excitar seu nível de ressonância (nível d). Para que isto pos-

sa acontecer, é necessário que o estado triplete de energia

mais baixa do complexo tenha sua energia próxima ou superior ã

do nível de ressonância do ion metálico (CROSBY et ai, 1961 ;

CROSBY et ai, 1962; WHAN e CROSBY, 1962).

Com base no modelo fluorescente descrito, WHAN

e CROSBY (1962) classificaram os complexos dos ions lantanídeos

en três categorias:

Ions que não apresentam fluorescencia, como La"

Gd3+ e Lu3+. No caso do La3+ e Lu 3 + (4f° e 4f 1 4), não é

possível a ocorrência da transição t-t, pois seus níveis

estão completos. No ion Gd (f ), o estado excitado mais

baixo está localizado acima do nível triplete do ligante in

vestigado, evitando desse modo a transferência de energia

do ligante para o íon lantanídeo, sendo, portanto, impossí-

vel uma fluorescincia;
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Ions que apresentam fort» fluorescencia come 5a *» Eu ,

Tb3+ e Dy3+.

5 9
ions de configuração f a f .

Nesta categoria figuram os corrlexss dos

Estes ions acisssrtam um ejs

tado excitado que está abaixo do estado triplste do ligan-

te;

Ions que apresentam fraca fluorescencia come ?r ~, Nd - ,

Ho3+, Er3+, Tm e Yb . Em razão dos níveis excitados es

tarem muito próximos permitindo a existincii ds usa peque

na diferença de energia entre os mesmos, o ç-.s propicia

transições não-radiativas através de cruzamer.tc xr.tersiste-

ma.

VIII. 1.3. Alguns Aspectos sobre a Interpretação dos Es-

pectros

Para a interpretação dos espectros de fluores-

cencia do európio, é necessário que se conheça a correlação entre

as transições e os comprimentos de onda correspondentes

(FORSBERG, 1973), o que é mostrado na Tabela Vin.l.

Em segundo lugar, a interpretação ess espectros

eletrônicos de fluorescencia, como no caso dos espectros ele-

trônicos de absorção, se faz pela aplicação do sétodo da teo-

ria de grupo e se baseia no desdobramento de certas linhas de

emissão pelo desdobramento dos níveis J. Tal tt-.z depende da

força e simetria do campo ligante quando o ion é colocado em

um ambiente químico.



Tabela VIII.1 - Transições e comprimentos de onda
correspondentes par* o ion Eu
(FORSBERG, 1973)
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TRANSIÇÃO t COMPRIMENTO DE ONDA
! (nm)

-580

-580 - 596

-610 - 620

-650

-687 - 703
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A indicação de una simetria mais provável para

um composto de Eu3* en estudo é feita através das análises dos

espectros obtidos, cor o auxilio de uca tabele cue mostra os

desdobramentos dos níveis Fj e prevendo as atividades (levan-

do em consideraçio as restrições de simetria) das transições
5D Q •* Fj em campos ligantes sem centro de simetria. Em 1973,

FORSBERG publicou esta tabela de desdobramentos» a qual foi

ampliada por NASCIMENTO (1977) para a simetrias D4f,. D2<J. C < h

e S;. Na Tabela VIII.2 sío encontrados os dados fornecidos

por estes cálculos de desdobramentos e atividades para as tran

sições 5D Q •
 7Fj (J « 0 , 1, 2, 3 e 4).

A Tabela VIII.2 é bastante útil porque pela com-

paração do número de linhas experimentalmente observadas com

aquele que é previsto para as diversas simetrias é possível

supor a simetria mais provável do composto em estudo.

Em relação âs transições, são particularmente

úteis as que partem do nível DQ na interpretação da simetria,

istc porque o estado (J«0) não pode ser desdobrado pelo cam-

po cristalino. As transições Dg •* 'Fj são geralmente bem se-

paradas e as mais estudadas sãc aquelas que apresenta- J' *

0, 1 e 2, em razão do fato que aquelas com J'«3 e 4 serem

muito fracas e de baixa resolução. As transições que têm

J'» 5 e 6 nio pertencem â região do visível, de modo que não

são estudadas nos espectros de fiuorescência.

£ importante salientar que entre as transições

mais estudadas está a Do - F2, pois é considerada hipersen-

sitiva (PEACOCK, 1975), apresentando um aumento considerável

em relação â intensidade do íon-aquoso devido â complexacão

(SINHA, 1982). t esperado qua as transições J • 0 •* J • 1 te-

nham predominantemente caráter de dipolo magnético.
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Xa VIU.2 - Dctdobramar.toa do» nlvai» 7Fj da* tranal;3*a *0 0 — F_j p»r« e Ion Eu •»

campeã llçantat d» dií«rtnt«» ainatriat

(FOÍSBEÍC, 19-T2» NASCIMENTO. 1»'T • SILVA OLIVEIRA, 1966)

fe

í

SIMETRIA J « 0

CE DM

J - 1

CE CM DE CE CE

'19

A.

• T.

A,

T,

2T

E

T,

T2

A.

t

T l

T 2

*..

• T

E

* A,

'29

2T.

* 2

B l

B .

2 E .

t

A

D 4 A l * A

DSd *i * A ,

2E

"3

B,

2E

:E

Â2

B.

• A , 2A,

t «



Continuação «a Tab»I» VIII-2
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2E 2E.

A *

E •

* 2 *

E •

A

2 1

E

A

2 1

E

A l

2E

9

A *

21

2B *

A

2B •

2E •

• 3A

2B

* 2E

3ft

2B

• 2E

-A.

2E

2A.

3E

*i
E" A2

A •

E •

A

2E

*2 *

• 3A •

• 2E • .

2E'

*2

E"

3A

3E

• 3 v
A .

E

A '

t"

It

A'

E"

I"

2E

A"

2A,

A 2

3E

A"

2 E -



c.

Contlnoaçie «a Tateia Vi l l - l

2A

2A,

A'

A *

2E •

A' •

2A" •

* 3A

- 28

* 3A

* 2A

2»,

3A

J B 1

2B2

»J

3A,

"

3A •

4B- *

3A'

4A* •

*2 "

E. •

• IA

* 4S

SA1

• «A"

• A.

B.
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ESPECTROS DE FLUORESCÊNCIA DO COMPOSTO DE FORMULA

Eu(CF3SO3)3.3DMF.6H2O

O espectro de f luoresc inc ia do composto de euró-

pio no estado s ó l i d o f o i determinado com a f i n a l i d a d e de se ob-

t er informações a r e s p e i t o da s imetr ia mais provável que envo l -

ve o íon m e t á l i c o .

A Figura VIII .2 apresenta o e spec tro de f l u o r e s -

c i n c i a do composto de adição nc estado s ó l i d o , â temperatura de

ni trogênio l íqu ido (77 K), reg i s t rado no espectrof luorõmetro

Perkin-Elmer MPF-4 (exc i tação por lâmpada de Xe, radição de

394 nm).

As t rans i ções DQ •* F3 e DQ •* F4 não foram

consideradas , p o i s apresentam baixa in tens idade , além de se

apresentarem mal r e s o l v i d a s , portanto não contribuem para a e s -

colha de uma p o s s í v e l s i m e t r i a .

Segundo PORCHER e CARO (1972) , a presença da ban-

da r e l a t i v a ã t rans ição DQ •* FQ é indicativo de cue o coroosto deve

apresentar simetria Cn,CpjV ou Cs. 0 comcsto de európio er estudo neste traba

Lhe apresenta ura banda ^ Q •* F ber. r i t ida , cque já é ur. indicativo ias sine

é

maior do que a da banda DQ •* F,, indicando a ausência de cen-

tro de simetria». Portanto , de acordo com a interpre-

tação do espectro, foi atribuído ao composto a simetria C,v

(FORSBERG, 1973).

Foi sugerida uma geometria de prisma trigonal tri

encapuzado. Entretanto, esta geometria seria mais apropriada

para simetria D^h e não para a C^v; porém,o aparecimento da

t r i a s mencionadas-Aléir. d i s s o , a intensidade da banda DQ -»
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SIMETRIA

.PRISMA TRK-ONAL

TRIENCA°UZADO

580 595 6I0 625 640 X,nm

Figura VIII.2 - Espectro de fluorescencia do composto

Eu(CF3SO3)3.3DMF.6H2O â temperatura

de N2 líquido (77 K)
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transição 0Q •* FQ é indicativo de simetria C, ficando assim

excluída a simetria D.^.

Uma previsão para o número de linhas, que podem

aparecer nos"espectros eletrônicos de fluorescência do Eu +,

para as transições D- •» Fj |J « 0, 1 e 2), levando em consi-

deração o desdobramento dos níveis J em um campo cristalino

com simetria C, e as restrições de simetria, foi feita con-

forme mostra a Figura VIII.3 e Tabela VIII.3.

As transições DQ •* F. e DQ •*• 'F^ não constam

na Figura VIII.3, por não estarem-bem resolvidas, além de não

contribuírem para a escolha da simetria. Pela aplicação das

restrições de simetria foi feita uma previsão das atividades

das linhas mostradas no esquema da Figura VIII.3, conforme se

vê na Tabela VIII.4.

O estudo de raios-X do monocristal do composto de

adição de neodímio foi realizado (Capítulo IX) e a estrutu-

ra determinada. Como o composto de adição de neodímio é iso-

morfo com o de európio, conforme os difratogramas de raios-X ,

pelo método do pó, por extensão o composto de európio tem a

mesma estrutura do composto de neodímio. Assim, foi atribuído

número de coordenação igual a nove, com poliedro de coordena-

ção de prisma trigonal triencapuzado e simetria C,v.
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Tabela VIII.3 - Número de bandas e comprimentos de ondas re

ferentes ao composto de adição:

Eu(CF,SO,)-j.3DMF.6H-O, observados no espeç

tro de fluorescência para as transições

TRANSIÇÕES

\ - \

BANDAS
OBSERVADAS -

(nm)

579 (Ax)

587(a)(A2)

590 (E)

619(a)(A2)E

616 (E)

610 <AX)

NUMERO DE
BANDAS

1

1

1+ombro

2

1+ombro

(a): ombro

J
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Figura VIII.3 - Desdobramento âcs níveis J no campo cristali

no, sixetria C.,., para o composto de európio
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Tabela VIII.4 - Previsão das atividades das linhas do

composto de eurôpio para a simetria C-

LINHA
: 5, ATIVIDADE

DE DM

%* " ••^ ^̂ 1

X E

x A.

X E « E

x E « E

- Representações dos componentes de dipolo (x, y, z)

e dipolo magnético (R . R., R ) para o grupo de
X V 2

ponto C, :
A

E (x, y), (R , R )
*• 1

As restrições de simetria encontram-se no capitulo :

"Espectros eletrônicos de absorção na região do vi-

sível"

- Ver tabela de caracteres nc Apêndice,



151

VIII.3 - CONCLUSÕES

Através do espectro de emissão do composto de eu-

rópio no estado sólido, a 77 K, foi atribuída a simetria C 3 V ~

ao redor do ion central e à geometria proposta ê a de prisma

trigonal triencapuzado com número de coordenação 9.

Uma das conclusões mais importantes que se pode

obter é que a interpretação dada ao espectro de fluorescencia

do composto de európio concorda com a estrutura de-

terminada por meio ca técnica õe raios-X de r.cr.ocristal para o

composto de neoâímio (Nd e Eu sic isomorfos; ver Capitulo X).
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CAPITULO IX

DIFRACXO DE RAIOS-X

IX. 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE DIFRAÇÂO DE RAIOS-X

A difração de raios-X é uma das técnicas que en-

volve um fundamento teór ico muito amplo, uma vez que envolve

cristalografia óptica e suas l e i s complexas.

Os métodos de di fração de raios-X podeis ser apli

cados tanto em monocristais como em substâncias sob a "forma"

de põ, dependendo dos objetivos e das-disponibilidades.

Os raios-X são um tipo de radiação eletromagnéti

ca de comprimento de onda muito curto, que abrange a faixa de

cerca de 0,1 a 25 A.

A observação feita no in ic io do século por Max

Von Laue, de que os raios-X são difratados de um modo ordenado

por tais cr istais abriu um novo campo de estudos (BRAGG,1963).

A difração de raios-X é um dos métodos f í s icos que maior núme-

ro de informações fornece por amostra e, ainda mais, possível

de ser util izado, nesmo sem conheciinento mais detalhado dos

seus aspectos f í s icos e matemáticos (KAPECKI, 1972).

VICENTINI e col . C1982, 1985), CASTELLANO e col.

(1985 a e b} , KARVINEN e col . (1985), OLIVEIRA e col .(1985/6),

FANTIN e col. (1987), ARAÜJO MELO e col . (1987) nos últimos a-

nos têm se dedicado S elucidação de estruturas moleculares, a-

través da aplicação de dif ração de raios-X em monocristal, ser,

abandanar a difração pelo método do pó.
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O r.étcõc co pc ecr.siste r.o estude ca estrutura e

ecrposiçio de uma amostra pulverizada, através áos raios-X,

que sâc .-iiiratades q--s.r.ác ur íci>:e ce raios-X incide sebre a

a-estra, fazendo ur. ângulo ~ cc-r. a superfície da cresr.a. Cs

raios-X slo difretades por ur. material cristalino cor: ir.tensjL

dades que dependera de dois fatores: a) da estrutura atômica

e cristalina; b) da organização e granulonetria da acestre.

C nêtccG de pó t=~ sido bastâr.zs err.creçadc r.=

iãentificaíão de substancias r.c cstaáo sclid:, rcr.r tar.bêr.,na

química de coordenação e é tírâér. usado na atribuição de isor.or-

fisr.c de ursa série C£ cor.ocstcr . MOELLER e VICEXT1

::: (1965) e VICESTINI (1972) us ar ar. c métede áz pó para deter

minação de isomorfismo na série de compostos estudados por

eles.

O método do pó permite determinar o tipo de cela

unitária e suas dimensões, bem conto a estrutura molecular de

substâncias sir.pies, desde que se tenha aiçur.is infcrr.ações

ruír.icas adicicr.ais. BOER e JJRD.-.*: (196:) considerar: que ta-

r;. cc-pestos de baix;. sir.etris, r.uitas -:ezís -zr. Z:~z-z c tip;

dí: celü unitária zztz ser inv=?ticadc s rar'ir zc r.étccc de

A aplicação da difraçãc de r=ios-X ero msr.ecris-
íi

tal permite a identificação ác tipo de cela unitária, deter-

r.ina;Ic das cir.er.sões izs &:&BZB.S da. cela c prir.ripalrr.or.tê di

estrutura nolecular de qualquer tipo de substância OOES £

ZZZZhll, 1965; KLU5 e ALEXANDER, 1554). Seu use, entretar.tc,

é peuce er.cora]ador, devi-ic â cc-clexida.de i:s íur.iãr.intCi

teóricos e ãs dificuldades técnicas par?, a cbter.çlc dce

daces.
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En complexos derivados de lantaníàeos, é comuw

cccrreres compostos çue apresentar, e mesma fórmula molecular,

porém, com séries isonorfas distintas, o que geralmente é ccn-

secuêr.cia da contração lantanídica. Alguns trabalhos já rela-

taram este tipo de situação: MELO (1982); VICE!"!::: (19?:; ;

riCEN*Ti::i e BECKEF (1978); VICFNTINI e CARVALHO (1979); VICEN- j

TINI e ZINNER \19cZí .

No presente trabalho utilizaram-se :s deis rr.eto- ~

dos, sendo que o do pó foi aplicade cem c ob-etivo de verifi-

car a existência de isomerfismo r.a série invest içada, encuan- 1

to que o método de cifração em monecristai fei aplicado cc~. c

objetivo de determinar a estrutura do composto em estudo.

IX.l.i. Condições para a Difração de Raios-X

Como qualquer outra radiação eletromagnética,cs

raios-X sofrem difraçãe numa série de pente? disrcstes de

maneira regular a umia distância aprcximadar.er.t-: igual à de

seu comprimento de onda. A difração produzida per ar.or.es dis-

tribuídos aleatoriamente seria confusa e impossível de ser

utilizada para sua localização. Em função disto, o método é

especialmente aplicável a sólidos cristalinos, nos quais um

det.err.-r.ado arrange atêmico se repete pericdicarer.te nas três

dim-:r.Er-:-£. Esta repetição periódica pode ser representada

p: : •.. -:r. jur.tc de p •-.-. t r r , er terno dos quaif ss mesmas es-

pécic-í de átomos se distribuem da mesma forma e cem a mesma !

orie-r.te,;ão, constituir.de, porter.--, o retícuio cristalino

(S.*.:;zf, 1978), Unindo-se esses nentos reticulares por meio
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de três vetores não paralelos, divide-se o cristal em unidades

celulares. A Figura IX. 1 ilustra ur. reticulo cristalino e ur:?.

célula unitária (U) err. duas dimensões.

b ,.

/ ' •

/ ' • ' u • • • /

* >

-^ •

Figura IX. 1 - Represer.tação esquenática ce um reticule e:

dir.er.íz-i-; (:•: e Vi e r.c££;"vel célula ur.itír.
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Quando um feixe de raios-X incide sobre um cris-

tal, as partículas alcançadas pela radiação incidente funcio-

nam como centros de espalhamento em todas as direções, ocorrer

do, como resultado, o fenômeno da interferência com a difração

dos feixes reforçados em certas direções.

A Figura IX.2 mostra a radiação de comprimento

de onda * que alcança a superfície do cristal num ângulo 6.

i!, in - feme incidente

M1, m ' . feixe refletido

ill'

piono do cristal

distancio interplonor

piono do crisfoi

Figura IX.2 - Difração de raioB-X em um cristal
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As partículas localizadas nos pontos A, B e C atuam como cen-

tros de espalhamento. Os raios I, II e III diferem num número

inteiro de >. para haver interferência construtiva. As sir.:

DB + BF n ? (Equação IX.I]

n é um número inteiro, que representa a ordem de difração e a

radiação espalhada está em fase sobre a linha AFG. Assim o

cristal "reflete" a radiação X. R geometria elementar mostra

que

DB « BF « AB sen 6
porém, AP • d e então:

DB * BF • d senõ

Portanto: 2d sen 6 « n *

(Equação IX. 2)

(Eouarão IX.3)

(Equação IX.4)
(Lei de Bragg)

Desta forma a equação IX.4 mostra que as posi-

ções dos raios-X difratados estão relacionadas com as distân-

cias interplanares e estas, por sua vez, relacionadas C G - as

dimensões da célula unitária (KAPECKI, 1972).

IX.1.2. Fatores de Estrutura

0 fator de estrutura está ligado a uma observa-

ção; a intensidade.

A rr.edida das intensidades pode s*r feita per

método» fotográficos (através da câmara d* W«is»«nb«rg) ou
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por detector de radiação tdifratômetro) a partir da difração

de un monocristal colocado na extremidade de uma fibra de vi-

dro e alinhado num feixe de raios-X monocromático. Embora as

dimensões do cristal possam variar, o diâmetro entre 0,1 e

0,3 mm tem se mostrado o mais apropriado. Um cristal mui te

pequeno não difrataria o suficiente e um muito grande poderia

causar problemas de absorção.

As intensidades devem ser corrigidas, pois são

influenciadas por alguns fatores," tais como: o tempo que ux

determinado plano está em condições de refletir (fator de

Lorentz), a polarização dos raios-X e a sua absorção pelo

cristal.

Os planos,são aqueles paralelos que contêm os

pontos reticulares e são designados conforme interceptam os

vetores de uma célula unitária, pelos indices de Miller, re-

presentados por h, k, 1 (SANDS, 1978).

A Figura IX.3 mostra estes planos e os lr.ci.ces

de Miller en duas dimensões.

Depois de corrigida, a intensidade da reílexãc

do plano (h Jc 1) relaciona-se com [FQ(hkl) ]*t

Io[P0(h k 1)]' (Equação IX.5)

A grandeza F(hkl), denominada "fator de es-

trutura", é una informação essencial dos métodos de dífr::7 = r

(BRAGG, 1968). 0 índice "0" da equação refere-se a "observa-

do", porque, como já foi dito, o fator de estrutura está li-

gado â observação.
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\ / . , \ . , \ \

\

A=l /ks(

Figura IX.3 - Conjunto de planos (h k)
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Como já foi visto, a intensidade da radiação es-

palhada por um determinado ponto do cristal está ligada à sua

densidade eletrônica, que pode ser definida como o número de

elétrons por unidade de volume em torno deste ponto (WOOLFSON,

1978).

Expressando esta densidade por c ix, y, z), a

relação entre esta e o fator de estrutura é dada pela equação:

e(x,y,z) V
e xP t-2-i(hx, ky

(Equação IX.6)

O fator de estrutura está também ligado ao que

se conhece por "fator de espalhamento atômico", "f":

n
f.,.exp[2-i(hxj + kyj T 'zj

(Equação IX.7)

onde "j" designa um determinado átomo e "n" o número total de

átomo» na célula. 0 valor de "f" depende da espécie atômica

e de (sen^/X), conforme mostra a Figura IX.4.

De acordo com a escala, se = • 0, "f" é

igual ao número de elétrons da espécie atômica
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0.5 - 1.0
Seno/ X

Figura IX.4 - Fatores de espalhamento atômico para o Care Fe

Quando a posição dos átomos na célula é conhe-

cida, é possível calcular F(hkl), (Equação IX.7), porém o pro-

blema é exatamente o inverso em determinação de estrutura,pois

se procura determinar as posições dos átomos a partir dos fa-

tores de estrutura. Ê a determinação destes fatores de estru-

tura onde reside a dificuldade, isto porque expressão

Ia(F0(hkl)]
2 permite conhecer [F0(hkl)]

2 e não Folhkl>.

Como F« (hkl) é um número complexo, ao se elevar ao quadrado

perde-se a parte complexa (KAPECKI, 1972).

Este é o chamado "problema da fase" e a recu-

peração desta informação perdida centraliza uma grande esfor-

ço nas determinações estruturais. Há dois métodos para a re-

solução deste problema? um deles é o método direto, o outro

é o método de Patterson ou do átomo pesado.
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O método de Patterson foi utilizado neste traba-

lho para a determinação da posição do átomo pesado, no caso o

ãtoir.o de neodlmio.

IX.1.3. 0 Método de Patterson

Em 1934 Patterson sugeriu como ajuda para deter-

minar a estrutura, o uso da função:

P(u,v,w) — cos [2- (hu+kv+lw) ]

(Equação IXJ)

que foi chamada de função de Patterson (WOOLFSON, 1978) e em

1935 publicou o trabalho, demonstrando que o uso dos valores

tFQ(hkl)] pode dar informações úteis a respeito da estru-

tura.

A função de Patterson fornece um mapa de vetores

interatômicos, com intensidades proporcionais ao produtos àcs

números atômicos dos átomos envolvidos. Se entre os átomos

da célula unitária alguns têm números atômicos elevados em

relação aos demais, os picos correspondentes no mapa de

Patterson se sobressaem, tornando possível determinar as suas

coordenadas. De um modo geral, o método é aplicável quando
2 2

" ZAp • E Z ^ , onde Z^p e ZftT são os números atômicos dos

átomos pesados • leve»vrespectivamente.



IX.1.4. Síntese de Fourier • Fourier Diferença

Após a determinação das coordenadas dos átomos

pesados, ê possível aplicar a expressão IX.7,

a fim de que se poss* calcular F(hkl), levando

em consideração apenas estes átomos. Quando o fator de estru

tura calculado é representado por Fc<hkl), temos ainda:

F Jhkl)
AP
t2~ithxj + kyj + Izj)

(Equação IX.9)

onde a fase de Fc(hkl) se aproximará da verdadeira, devido ã

contribuição do átomo pesado.

Considerando-se a fase calculada com os valo-

res de [Ff.] obtidos da medida das intensidades da radiação,

pode-se obter um primeiro mapa das densidades eletrônicas (ma-

pa de Fourier), em razão do processo matemático,envolvido con

o emprego da seçuinte expressão:

p (x,y,z) » - $ - . ^ F(hkl)exp[-2-i(hx+ky+l2>

(Equação IX.10)

Portanto, em condições apropriadas, o mapa fornecerá posições

de átomos adicionais que levados para a expressão IX.7 permite

o cálculo de novo Fc(hkl), E assin o processo se repete ci-

clicamente até que todos os átomos estejam localizados

(KAPECKI, 1972).
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A presença dos átomos pesados produz flutuações

de fundo nos mapas de Fourier, muitas vezes comparáveis à altu

ra dos picos dos átomos leves. Assim sendo, pode-se subtrair

a contribuição dos átomos pesados e dos leves já encontrados .

Este processo ê o que se chama de "Síntese de Fourier Diferen-

ça".

A medida em que o número de termos da expressão

IX.7 aumenta, espera-se que os [Fc] se aproximem dos [FQ] e a

avaliação da consistência entre o modelo da estrutura encontra

da e a estrutura real é dada pelo'índice de discordância "R",

o qual é definido por:

-IFO) - [Fc]
(Equação IX.11)

IX.1.5. Efeito de Vibrações Térmicas

Calculados os fatores de estrutura, estes slc

freqüentemente modificados pela introdução de um fator de tem-

peratura, isto porque num cristal, os átomos vibram com ampli-

tude crescente com a temperatura e os raios-X"vêem'a densidade

eletrônica como que "esparramada" por esta vibração. Assim, o

fator de espalhamento atômico pode ser expresso por:

f - - B (Ser/6) (Equação IX.12)
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onde B relaciona-se com o quadrado da amplitude média (~ )•

B « 6~ - (Equação IX .13)

IX.1.6. Refinamento da Estrutura

No refinamento da estrutura, [FCJ e [FQ3 devem

ser bastante próximos, para que a aproximação da estrutura se-

ja considerada boa. 0 refinamento é o processo que otimiza es-

ta aproximação e envolve o método dos mínimos quadrados

(WOOLFSON, 1978).

A função a ser minimizada é definida por:

M • - nÜF 0] - K[FC])
2 (Equação IX.14)

or.ce L:. é o peso aplicado a cada reflexão de moco que todas

< as observações tenham o mesmo valor estatístico na função de

.; minimizaçao.
i
1

1 Estes processos de refinamento permitem redu-
I
I zir o índice de discordância. De um modo geral, valores de R

i inferiores a 0,1 indicam uma aproximação aceitável entre a es-
}
j trutura calculada e a estrutura real.
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IX. 2. O MÉTODO DO PÔ. RESULTADOS

O método do pé, como já foi dito, foi usado pa-

ra a verificação da «xistineia ou não de isoroorfismo na siri*

e- estude, onde os ângulos medidos (2-) são convertidos em dis

târ.cias interplanares (d), por meio da Lei de BraggÍA3ARQFF e

5'JERGER, 1958) ,corr. c auxílio ca tabela de conversão.

As intensidades relativas (I/IQ) foram obtidas

mediante a atribuição de valor numérico 10 à linha mais inten-

sa de cada difratograma e por comparação com estas obteve-se

os outros valores.

A análise dos dados obtidos permitiu a identi-

ficação de duas séries isomórficas; uma série que compreende

os compostos que vai do lantãnio ao hõlmio e uma outra dos

compostos de érbio ao lutécio.

As séries distintas observadas foram obtidas

por rotas de sínteses diferentes e possueir. estequiometrias

também diferentes. A série que abrange os compostos de fórmu

Ia Ln(CF3SO3)3>3DMF.6H20 é constituída pelos elementos

Ln * La-Ho; a outra série isomorfa possui composição:

Ln(CF3SO3)3.DMF.6H20 (Ln « Er-Lu).

As Fiquras IX.? e IX.fi mostrar os difratoçraras

dos coir.postos reoresentativos da Drineira e ca segunda
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série isor.orfa. Os valores das intensidades e das distâncias

interplanares para ambas as séries encontram-se nas Tabelas

IX.: e IX.2.

C aparelho utilizado na obtenção dos âifratoçrjt

r.as de raics-X pelo método do pó foi o NORELCO, usando us di-

fratõmetro da Philips Electronic Instruments, com radiação de
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Tabela IX.1 Difratogranias de raios-X dos compostos de fórmula
geral Ln(CF.SO.),.3DMF.6HaO <Ln*La-nc)

1

í

1
i

1

i

!

i

i

|
1
I
1
1
i
|
i
í
i

;

i

!

i
1
1
!
;
í
!

Í

La

d,A

9,50 |

i

5 , 9 8 :

5 , 5 0 I

5,06
4,74 j

4,19
4,04
3,81 |
3,70 |
3,54 |
3,45 |
3,16
2,83
2 , 7 3 i

2 , 6 2 ;

2 , 5 2 ;

2 , 4 0

2,36
2,26 i
2,24
2,16
2,06
1,95
1,89
1,84

1,80
-

I / I o

10

5
9

6

9

1

4

1
3
1

3

3

1
5

9

2

1

4

1

3

1

2

1

1

2

1
-

í
i

I
!

i

1

1
i
i

i
i
1
1
1
1
!
i
|
Í

i
i

i

í
1
1
t
i
i

í

Ce

d,A

9,30 |

5,86
5,37
4,96
4,66 í

-

3,96

- I
3,64 |
3,52
3,40
3,11

t

2,70
2,59 |
2,4S
2,37
2,34
2,26
2,24
2,16
2,04 I

1
1,87 ;
1 , 5 2 •

-

i , 6 c

!

17 Io i

10 |

2 :

9 1
3 í

9 t

1

3 !

- i
2 |
1 1
1 1
3 i
- !
6 1
9 !
1

i !
3 i

i !
2 1
1 1
1 1

i
m i

1 !
f f

-

2 í

Pr

d,A

9,40

5,90
5,40
4 , 9 5

4,69

.

4 , 0 0

-

3,67
3,54
3,42
3,13

-

2,73
2,61

-

2,38
2,34

-

2,24
2,18
2,05
1,93
1,88
1,82
1,80
1,66

1

1
1

I/lo

10

2

9

3

10

•

2

-

1
3

1
9
-

9

9
-

1

9

-

2

1
4
f

G

1

1

1
j d , A

| 10,52
i „

! 5 , 9 0

í 5 , 4 0

i 4 , 5 6

i 4,64

1 ~

I 4 , 0 0

1
I 3,67
| 3,54

I 3,41
i 3,12
!
! 2 , 7 1

l 2 , 6 0

; 2 , 3 8

1 2 , 3 4
i „
i

i 2,24
| 2,18
! 2,05
, 1,93
1 1,87

1,82
1,80
• e. i
d» , V V

Nd

j

1
1
I

i
i
i

1
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1

1
i

1

1
I
1
1
!
j

1
!
1

i

10

3

9

3

10

.

2

-

1
2
2

9

-

8

9
-

1
c.

-

2

1
3

_

4

2

2

!

3 1

1
I
1
j
í

t

I

i
t

1
1
1
1
1
|
i

!

i

i
|

!

í



(Continuação da Tabela IX.1)

173

SIR Eu Gd Tb

l/Io i c,A l/lo ô,k I/Io â,Ã

i
í
!
j

í
I

i

j

1
1
1
1
1
1
|
í
í
,'
Í

1
r

1
i
!

I

8,26
-

5,86
5,37

4 ,95

4 ,64

-

3,96
—

3,64

3,52
3,39

3,11
2,79

2,70
2,59

-

2 , 3 -
2,33

2,26

2,23
2,17

2,04
-

1,87

1,81

1,80
1,68

10

-
3
9

4

~

-

1
1
2

8

7

9

-

1

9

2

1

1
-

3
1

1
3

9,30

-
5,86

5,40

4,96
4,67

4,48

4,13
3,96

3,78

3,64
3,52
3,40

3,11

-
2,70
2,59

-

2,34

2,26

2,23

2,03

-
-

-

-

1,66

10

-
&

9

3
9

1

1

1

1
1
2

1
-
3

7

-

2
*

1

-

-

-
-

-

9,40
-

5,94

5,40

4,98
<* / 6 /

4, S0
4,13

3,96
3,77

3,60

-

-

-
2,88
2,73

2,60

2,56
-

-

2,26

2,23

2,15

2,03
1,92

.i, 8 •
-

-

10
-
ç

10

2

9

1

6

1

-

• 2

3

3

-

1

3

4

1
-

1

-

i

1
1
i

|
i
1

I

1
i
1
1
1
i
i

!

!

t

I

j

1
1
i

10,27
7,94
5,82

5,33
4,92

4,64

4,09

3,95

3,73

3,63
3,48
3,38
3,10
2,86
2 , 7 8

2 ,69

2 ,57

2 ,39

2 ,32

2 ,25

2 ,22

2,13
2,02
1,92

-

1 , 8 1

-

: , 6 - >

10
1
6
o

9
d

-

3

6
3

3
2
3
2
1
2
3

o

Í.

2

2

2

2
1

-

2

-

-



174

(Continuado da Tabela IX. 1)
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Tabela IX-2 - Difratogramas de raios-X dos compostos de

fórmula geral LntCF,SOj),.DKF.6HaO Ln«Er-Lu
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1,91

1,84

""

I/lo

-
2
2

-

1
1
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LX.3. Dl FRAÇÃO DE RAIOS-X EM 3SOSOCRISTAL. RESULTADOS.

A di fração de raios-X do ntcr.ocristãi de

Nd(CF,SO3> .3DKF.6H2O permitiu estudar nais detalhadamente a

estrutura oeste composto, bem como os seus dados cristalogrâ-

ficos.

Enbora este conposto jâ ter.ha sido discutido

anteriormente, em termos de caracterização, ê necessário que

se discuta individualmente sua estrutura, terer.dc inclusive

? alguns coneetários acerca de suas características.
I
I 0 composto fci cbtiâc corr.c cs cenais que fazer.

parte de sua série isooorfa, ou seja, do La-Ho. £ isomorfo

do composto d* európio, que COB base no espectro de fluores-

cência apresenta simetria C,v. Estudos espectroscõpicos na

regiio do infravermelho indicam que a.DMF se coordena ao ion

central através do oxigênio áa carbonila e que o anicr. se en-

contra fora da esfera de coordenação.

IX.3.1. Determinação da Estrutura

Para a obtenção da estrutura de composto de neo

cí.r.ic, ferar. feitas as r.edidas de difração de raics-X r>z ziizz

tonietro sutcr.ático C7-.J3-4 áa Enraf-ITonius cc Instituto de Flsira

s Q-jirisa ZÍ são Carlos.

Os parâmetros da célula unitária fora::, obtidos

a partir de 2 5 reflexões nc intervalo de 8.1<fi <14.7°.



S.

*i iat«nsi«ades foram urdida» utilit»n4o^« a

técnica de verradura ^ 2 0 , a una velocidade entre 3.0-5.0°

Csanáo-se a-radiação Ku do Mo, foram ©bditas

6176 reflexões, das quais 29?» independentes apresentaram

I>3r(ll, corrigidas pelos fatores de Lorentz e polariíeeio.

A posicio dos átomos pesados foi localizada pg

Io método de Patterson e © resto da estrutura foi determinada

pelo método usual de ciclo alternado de refinamento dos mínimos

quadrados e mapas de diferença. Foram refinados 3»G parâmetros.

Os grupos carbonilas feres atribuídos de maneira que o fator

(isotrõpicc) de temperatura do oxigênio fosse de 1.3 Vezes © v#

lor de carbono ISHELX. 1976). 0 parâmetro de extinção X aa fô£
9 -6

mula F • F txFVsenG) converge para o valor 2,32 x 10 . O
corr e c

fator final ft foi de 0,056 e wR • 0,057. As diferenças finai»

do mapa mostrara» flutuações entre l , 3 e - l , 5 e X 3 .

OS principais dados neste sisteraa sâo a • 6.565

(4), b • 11.222(2» c • 12.271(2) s • 56.83(2) £ « 62.13(2)

v « 6~5,2(2)A , i • 1 De • 1,73g «r. , F(CCO) • 456. l&rjlÜJO MF.

LO e col. 19S7).

Apôs a publicação fomos contatados peio Prof.

R.£. Marsh do Instituto de Tecnologia da Califórnia sobre a

possibilidade desta estrutura ter refinada nut. grupo de maior

simetria (KAP.SK 1989) . Seguinio Sua sugestão fora» feitas anáU

.«os nir.unciosas dos dados e do tensor métrico, concluindo tra

tar-se do sisteaa triçorval, grupo R3m. A tabela IX. 3 resune cs

dados cristolográficos do composto de Nd, e a figura IX.7 mos

tra a estrutura do complexo [Kd (DW) 3(H2O)6] (CF3SO3) 3»



T*beU IX. 3 - Dados do co&po»to 4*

^ rôrísula

Peso fórmula

& Sistema cristalino

Volua»

Grupo espacial

NÇ de reflexões coletada»

N9 de reflexões utilixadas
no refinamento

rorabotórico

1S.788OA

to5

120p

i.?eo f.eai"

0,71073

i . ; mr.

€176

1.119

16C)



l i t

igur;-. TX.* - Estrutura do cor.plexc : X d f ? ^ ) , (K ;0)6 (CFjSO.)..
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IX.3.2. Discussão da Estrutura e Correlação com o

Número de Coordenação

Os ícns lantar.íd-aos apresentar, nür.ero de co-

ordenação geralmente alto, embora seja do nesse conhecimento

a existência de números de coordenação igual a 2, 3, 4 e 5,

quando eles estão ligados a moléculas volumosas (ligantes)co

no tr.sa, tçpo, etc. (PALENIK, 1983). Os ícr.s de terras ra-

ras têrr números de coorde-eclc r.cr.-.-lrer.te r.aícres de que

os íons metais de transição d por" serem tarxém c.e tamanhos

maiores.

Cs complexos cristalinos de terras raras po- :
I

dem apresentar vários poliedros de coordenação, de acordo com ]

a microssimetria, ao redor do Ion metálico central e esta po I

de ser sugerida através de técnicas espectroscopicas. A es- i
1

trutura real só pode ser determinada por difracão de raios-X |

j
Dependendo cc r.úr.ero de coordenarão, pede-se |

prever as çecr.etrias mais ccr.ur.s e seus respective? rrupe de :

cents (DREW, M.G.B., 1977). |

Neste trabalho o número de coordenação previs:

to é igual a nove, portanto é de se esperar as seguintes geo

metrias: antiprisma nuadrado nor.oencapuzado e prisr.a trigo-

nal triencapu2ado e grupos ce pcr.tc C.,t e r.._ resrertivarer.-

te.

Feia ceterr.ir.açae ca estrutura real , através

da difraçac ZÍ raiCS-X do rr.cr.crristai de cc-pcstc de r.eodí-

r.ic, NdíDMD , ÍK2O)6 ' (CF3SO,
X ,, observa-se cue c r.cliedrc

de coordenação é um prisma trigonal triencapuzado, e para es



162

te caso a simetria na is provável seria a D,... Porêr., conforme

espectro de fluorescência de európio, isoir.orfo do connosto de
=- 7 -

:;d Capitulo VII), a presença ca canda "D-. - FQ e indicativa

se pcssíveis sir.etrias C^, C f ou C e não D_. . nois a bar.-

áa 3Dft •*• 'FA não é prevista para a siir.etria D,, . 0 desdo-

bramento da banda D. ~ 'F, era dois picos code ser explicado

pela distorção da simetria D^j, e m C 3 V (ARAüJO MELO e col.,

1987).

Analisando todas as ir.fcrr.açces prover.ier.tes dcs

espectros de fluorescência e as distâncias e ângulos das li-

gações metal-cxigênio da acua ccr: a DMF dê estrutura, verifi-

ca-se nue há uma pequena distorção para a sir.etria C^*

Como foi observado, os dados cristalooraficos

evidenciam a não coordenação do ãnion (CF-Sol) ao ion cen-

tral (Nd3+).

As distâncias interatômicas r.c pcliecrc de co-

crder.açãc e as cocrõenadas atcr.icas f racicr.árias (Tabelas IX. A

e IX. 5} ber. ccr.c os ânaulcs iTacelas IX. 6 e IX. 7'; de liçaçâ:.

zeszes úitirr.os estão ccerer.res cc~ cs valcres esreradrs.

As distâncias médias entre os átomos de Nd-Odas

moléculas de DMF e entre Nd-0 das moléculas de H.0 são dife-

rentes (Nd-OW'= 2,51(1)? e Nc-C (DMF)= 2,41 '2)%.



V Tabela IX.4 - Distâncias interatonicas (A), con os respectivo:

desvios padrão entre parênteses.

Nd

Nd

Nd

S

S

c _

0(1)

N

K

C(3)

C Í 3 )

OW ( 1 )

OW ( 2 )

0(1)

0(2)

0 ( 2 )

C { 3 )

C(l)

Cd)

C Í 2 )

F ( 1 )

F(2)

2.499(9)

2.52(1)

2.41(1)

1.29(2)

1.45(2)

1.55(1)

0.95(5)

1.33(5)

1.30(6)

1.44(3)

1.39(4)
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Tabela IX.5 - Coorâenadas atômicas fracionárias e fatores de ter

peratura equivalentes isotrópicos (DE SIMONE, 1989)

Ator. X/A y/B z/c Biso

Nd

S

OW(1)

OW (2 )

0 ( 1 )

0 ( 2 )

0 ( 3 )

N

C I 1 )

C { 2 )

C ( 3 )

F ( 1 )

F ( 2 )

0

0 . 2 0 5 8 ( 2 )

0 . 0 5 5 3 ( 2 )

0 . 0 5 5 3 ( 2 )

0 . 1 4 7 9 ( 6 )

0.182(2)

0.197(1)

0.289(1)

0.207(3)

0.333(3)

0.3194(6)

0.335(1)

0 .354(4)

0

0 .1029(1 )

0 .1105(5 )

0 .1105(5)

0 .0740(3 )

0 .091 (1 )

0.1594 (?)

0.1445(6)

0.104(1)

0.109(2)

0.1597(3)

0.107(2)

0.177(2)

0

0.4885(5)

1.202(1)

0 . 7 9 4 ( 1 )

0 . 9 ? S ( 1 )

0 . 6 3 2 ( 2 )

0 . 3 6 1 ( 2 )

0.987(2)

0.992(3)

0.980(4)

0.494(2)

0 . 5 9 3 ( 3 )

0 . 3 4 6 ( 4 )

2.90(3)

6.37(5)

4.6(2)

5 . 0 ( 2 )

6 . 0 ( 2 )

2 3 ( 1 )

1 1 . 0 ( 6 )

7.2(3)

12.0(6)

14(1)

1 0 . 6 ( 3 )

2 0 ( 1 )

4 3 ( 1 )



oTabela IX.6 - Ângulos interatõroicos de ligação, (Á) com des

vics-pasrão er.tre parênteses.

s-

OW (1)

OW (1)

0W12)

0 (2)

0 (2)

0 (3)

C (1)

0 (1)

£

S

F (1)

Ivd

N'd

Nd

S

s

s

cd)

C(3)

C(3)

C(3)

0W<2)

0 (1)

0 (1)

0 (3)

C (3)

C (3)

- C (2)

N

F ü)

F (2)

F (2)

88.

69.

68.

125

106

96,

124

178

101

112

118

5{3)

2(3)

8(3)

(1)

(1)

5(8)

(D

(1)

(1)

(1)

(1)



Tabela IX." - Parâmetros anisotrôpicos (DE SIMONE, 1989)

Ator.

Nâ

S

OW(1)

OW(2)

0 ( 7 )

0 ( 2 )

C(3)

K

C d )

C(2)

C(3)

F ( 1 )

F(2 )

ü ( 1 , t )

0 . 0 3 3 0 ( 4 )

0 . 0 5 4 ( 2 )

0.050(5)

0.053(5)

0 .037 (4 )

0 . 2 8 ( 4 )

0 .12 (1 )

0 .053 (7 )

0 .18 (3 )

0.20(4)

0.13(2)

0.20(2)

0.40(8)

U ( 2 , 2 )

0 . 0 3 3 0 ( 4 )

0 . 0 5 4 ( 2 )

0.050(5)

0.053(5)

0.037(4)

0.28(4)

0.16(2)

0.53(7)

0.18(3)

0.16(3)

0.13(2)

0.40(4)

0.40(8)

LM 3 , 3 )

0 . 0 4 4 2 ( 5 )

0 . 0 7 5 ( 3 )

0.069(6)

0.078(7)

0.052(8)

0.13(3)

0.15(1)

0.10(2)

0.05(1)

0.13(2)

0.07(2)

0.27(3)

0.21(6)

LM2,3) U(1,3) ÜC,:i

0.0000 0.0000 O.Olt:i2>

0.010 (2)-0.010 (2)-0.01c C-t

-0.019(4) 0.019(4) 0.022(0)

0.021(5)-0.021(5) 0.022(9)

-0.006(6) 0.006(6)-0.03; [',)

-0.10(3) 0.10(3) -0.l2!:>

0.01(1) -0.03(1) 0.0c ill

0.040(9)-0.040(9)-O.C2.;: •

0.03(2) -0.03(2) Cut i 4 i

-0.01(2) 0.00(2) 0.07(3»

0.04(2) -0.04(2) 0.00(3)

-0.05(2) -0.11(2) 0.22(3)

0.0021 (2)-aO02l(2)-O.3(1)
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Os complexos fora::, obtidos por duas rotas de sir.

tese diferentes, apresentas, fórmulas gerais Ln(CF,SO3)3.xD:-r.6K_C,

x = 3, Ln * La-Ho e X « 1, Ln • Er-Lu, e constituem duas sé-

ries isomorfas.

0 cristal do composto de neodimio cristaliza no

sistema romboédrico, çrupo espacial R3m, com cela unitária a =

18.788|2)A, c = 8.589(4)£, a = 90°, 3 = 90°, v * 120° e Z = 3.

O Ion Nd + está coordenado a seis "átomos de oxigênio independem

tes de moléculas de água a uma distância média Nd-0 « 2,51(1).-. e

aos 3 átomos de oxigênio independentes da DMF a uma distância
o

média de 2,41 (2)A. O poliedro de coordenação e um prisma tri-

gonal triencapazado, com simetria pontual D 3 h distorcido a C^.

O grupo trifluorometanossulfonato não está coor

denado ao cátion entretanto ele ocupa uma posição especial, cor.

os átomos de carbono e enxofre posicionados sobre um plano dc-

reflexâo.

Uma das conclusões mais importantes que se çci-:

obter é que a estrutura molecalêr do composto cristalino dettr

minado por difração de raios-X concorda plenamente com a oecrie

tria proposta através do espectro de fluorescência do composto

de európio, isomorfo cc composto de necdímic, em estude.
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CAPITULO X

x.i ESTUDOS TERMQGRAVIHETEICOS.

CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As alterações que o aquecimento pode provoci- r.a

r.assa das substâncias ter. side cfcjetc de estudo desde c ir.íeio

deste século. Levantamento de curvas de perda de peso em função

da temperatura foi feito pelos pesquisadores que deram ir.íric ã

ar.álise termoçravirêtrica. Esta têcr.ica foi utilizada pel;, çri-

meira vez ea 19C" per ?. Tuchct, quãr.cc fazia un levar.t:.:: -zr.zz

das curvas de termodecomposição da pirita.

Urr. levantamento histérico sobre as oriçer.s c.-. terrç

gravimetria se encontra no trabalhe de GIOLITO, 1987, cr.es é

tratado da evolução dos sistemas e dos seus precursores,de 1647

COR FRESENIUS até 1960 com a PERKIN-ELMER.

Atualmente as termobalanças modernas são instrumen-

tos que permitem a pesagem continua de uma amostra em íur.çãc

da temperatura, ou seja, â proporção er. que esta é aquecida eu

resfriada.

A análise terr.oçravir.etrira fornece a mediae". qu?.r.ti

tativa de qualquer variação de pese associada a uma &l:~'.-â~ío.

A termogravimetria permite registrar diretamente a perda de pe

so, em função do tempo ou da temperatura.

As curvas terroçravinétricas são característica; de

u~ dado composto eu sisterr.a, isto se ceve ao caráter esr-.c-cííicc

da seqüência das reações flsic;.£ e quírr.icas que ocerr-:. .. - .-•:.-_•



d* U M band» definite d» temperaturas a velocidades qoe sio uma

função da estrutura molecular. As curvas de variação de massa

em funçio da temperatura permitem tirar conclusões sobre a com

posição e estabilidade térmica da amostra bem como sobre a cer

posição do resíduo e estabilidade dos compostos intermediaries.

X.2 FATORES QUE IKFLUEHCIAM AS CURVAS

TERHOGRAVINETRICAS

Na análise termogravimécrica existem fatores que

podem influenciar o aspecto dos termogramas, tais fatores se divi

dem em <3ois grandes grupos» os de cunho instrumental e o outro

ligado ã característica da amostra.

Os fatores instrumentais englobam os seguintes para

metros: velocidade de aquecimento do forno, velocidade do regis

trador ou do papel, ãtmoaterm do forno e geometria do suporte

da amostra e do forno.

Os fatores ligados às características das amostras

são os seguintes: quantidade da amostra, solubilidade dos çz

ses libertados na própria amostra, tamanho das partículas, ca

lor da reação, compactação da amostra, natureza da amostra e

condutividade térmica da amostra.

As razoes de aquecimento muito altas ou muito saí

xas diminuem as reações superpostas, enquanto que as veiecica

des do papel sendo lenta escondem as inflexões.

0 efeito da atmosfera do forno é observado cuer.de

se registra uma curva de perda de peso em funçio da tempera tu ,.%
••--.. Ü

ra, pois a amostra pode liberar substâncias gasosas, ou reagir

com um dos componentes da atmosfera que a envolve no interior do



torno, modificando o aspecto do termograma.

Om outro fator instrumental se refere i geometria do

cadinho e do forno* composiçio do cadinho» sensibilidade da ba

lança e do mecanismo registrador. Entretanto» todos estes eíe.i

tos podem ser minimizados com as instruções dos fabricantes de

S- sistemas termoanalíticos.

Quanto aos fatores ligados is características das a

mostras, como influenciadores no aspecto das curvas termogravir.I

tricas, alguns deles jâ têm sido elucidados, outros ainda neces-

sitam de estudos mais profundos. £ importante que as amostras =.£.

ra as análises termogravimétricas estejam em forme dt pó i que

sua crista unidade não seja totalmente destruída.

k geometria e composiçio do cadinho influem signiíi

cativãmente» be» como o peso da própria amostre» pois amostras

•aiores afeta» a difusão» a transferincia de calor e o contato

com a atmosfera.

Já o calor de reacio conforme sendo endo ou exotér-

mico pode provocar defasagans de até + 100C na temperatura de

programador, podendo car erros consideráveis quando se ze

seja calcular constantes cinéticas a partir de curvas TG. Pertan

to, as causas de erro em termogravimetria se deve: impulsio do

ar, correntes de convecçio e medição da temperatura. Em se con

siderando todos esses fatores» as curvas TC refletirão fielmente

os processos químicos ocorridos na amostra.

X.3 APLICAÇÕES TERMOGRAVIMÊTRICAS

As aplicações termogravimétricas sao inúmeras * r."r

estio inseridas apenas no âmbito da química» mas» também, er.

'~ muito» outros setores, como metalurgia, cerâmica, mineralcgia,

geoqulmica e tecnologia química» etc, (GIOLITO, 1ÍI7) divide as
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da termogravimetrie em oito grandes grupost

1) Termodecomposiçáo de substâncias orgânicas (poH

meros) e inorgânicas.

2) Caracterização de materiais: minerais, minérios,

argilas, turfa, carvão, xisto, petróleo, madeiras, alimentes,

explosivos, propelentes, petróleo e material de construção.

v3) Corrosão de metais (ligas) em diferentes atmosfe

ras e testes de resistência química.

4) Desolvatacão, higroscopicidade, desidratação,

eflorescência, determinação de umidade, fração volátil e cin-

zas.

5) Adsorção, desadsoreão, absorção, tensão superfi

ciai e determinação de área.

6) Velocidade de destilação (evaporação) de líqui

dos e sublimacão de sólidos.

7) Cinética de reações, catalise, descoberta de no

vos compostos químicos.

8) Aplicações em Química Analítica: na determinação

da pureza e estabilidade térmica de reagentes e padrões, ber. co

mo em processos gravimétricos (Análise Automática).

Além dessas aplicações, associando-se a termos r a v:i

metria a outros métodos analíticos tais como: métodos quími-

cos, análise térmica diferencial, difração de Raios-X, espectro

metria no ultravioleta, visível e infravermelho, susceptibilíd£

de magnética, etc, suas aplicações tornam-se quase que ili-ita

das, fornecendo os meios para penetrar de maneira profunda e

objetiva na estrutura dos mais variados compostos e misturss.



X.4 EKSOS EN TERMOGRAVIMETRIA

Os erros que, muitas vezes, podem ocorrer quando

se realiza uma análise termogravimétrica são provenientes de
t

I várias causas, entretanto é necessário que tais causas se?art

I eliminadas, através d J correções adequadas. Em geral as causas

I de erros em tennograviroetria sio produzidas pelos seguintes fa
I
| tores:

{ a) impulsão do ar sobre o cadinho e seu suporte;

I b) correntes de convecção e turbulência no fornc;

|. c) medições de temperatura e calibração.

; A impulsão do ar sobre o cadinho e seu suporte, pro

| voca um aumento aparente crescente do peso do cadinho, a medida
I
I que a temperatura vai sendo elevada. Neste caso, para corrigir

| este erro, determina-se a curva termogravimétrica do cadinho va_

§ zio. Este aumento de peso depende também do material com que

foi feito o cadinho.

A perda de peso causada pelo fluxo ascendente de ar

quente sobre o cadinho e o ganho de peso devido a turbulêr.cia

do ar dependem, diretamente, do tamanho e da forma do cadír.r.c.

Mesmo se trabalhando em atmosfera dinâmica, há ainda um ganho

de peso, o qual é proporcional ao fluxo de gás e ao seu peso mo

lecular.

Geralmente se considera que a temperatura da

tra é aquela acusada pelo termopar situado em suas vizinhanças.

Entretanto, a temperatura da amostra pode ser ligeiramente r.aí

or ou menor do que aquela indicada pelo termopar; isto vai ie

pender do tipo de reação de decomposição que está ocorrendo

íexcT ou endotérmica), da geometria do cadinho e suporte, etc.

Daí a necessidade de observar os cuidados usuais relacionados
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com a calibraçao de pares tennoelétricos e as correções, devem

ser aplicadas, especialmente, nos casos em que se vai estudar

a parte cinética de reação.

X.5 ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS COM A TERMOGRAVIMETRIA

Desde 1967 VICENTINI e colaboradores têm usado esta

técnica como um método auxiliar de caracterização de compostos

de coordenação, além de pretender observar a estabilidade térrrú

ca de compostos de coordenação com sais derivados de ácidos cr

gãnicos.

Recentemente, ZINNER, VICENTINI e DÜNSTAN (1985),es

tudando complexos de lantanideos com âimetilsulfoxido(DMSO) usa

ram esta técnica para determinar o comportamento térmico destes

compostos observando, principalmente, as temperaturasde decompo

sição dos sais de trifluorometanossulfonatos, bem como os produ

tos finais ou resíduos, que sâo constituídos pelos fluoretos de

lantanideos.

A termoçravimetria, como técnica auxiliar para se

estudar a estabilidade térmica de sais e complexos de lar.tani

deos, tem se mostrado uma boa opção para relacionar dados terno

analíticos com outras propriedades químicas destes compostos.

NAGASE e YOKOBAYASHI (1976) fizeram um estudo ter

moanalítico em compostos de coordenação de lantanideos, r.c qual

eles relacionavam a variação de temperatura, onde ocorriar as

mudanças térmicas com o raio do ion lantanídeo trivalente.

0 interesse pelo estudo termoanalítico de ccr.rcstos

com trifluorometanossulfonatos de lantanideos com ligantes con

tendo oxigênio como átomo doador, tem se verificado no grupo
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de 2INNER e VICENTINI, nos últimos cinco anos.

ROBERTS e BYROWSKI (1978), estudando os triffluororne

tanossulfonatos de lantanideos eneahidratados, verificaram que

estes compostos quando aquecidos na faixa -de 500 a 55Q0C "̂ deccr.

punham-se quantitativamente a fluoreto metálico, MF^. Observa

ram que as curvas termogravimétricas para todos os membros da

série eram, geralmente, de formas similares, exceto na parte

referente as etapas de desidratação. Eles verificaram

que os sais de La, Ce, Pr e Ne apresentavam duas etapas de de si.

dratação de nove para duas águas e depois a compostos anidros.

Os sais de Sm, Eu, Gd, Tb, Dy e Y mostram três

etapas de desidratação e a seqüência é a seguinte: de nove a

três e finalmente a uma molécula de H-0 e a seqüência seguinte

é a etapa do sal anidro. Já os sais de Ho, Er e Yb também po£

suem três etapas de desidratação, só que ao invés de perder 1

molécula de água na etapa semi-final, perdem 0,5 moléculas para

depois passar a sal anidro. Estas diferenças, segundo os auto

res, são sistemáticas com o crescimento do número atômico. Eles

ainda mostram a formação de um composto intermediário,MF(SO,CF3).

que normalmente se forma antes da decomposição a MF~.

ZINNER, VICEX7INI e DUNSTAN U985), estudando a de

composição térmica dos complexos de trifluorometanossulfonatos

de lantanideos com o ligante dimetilsulfoxido (DMSO) obtiveram

o sal anidro a temperatura de aproximadamente 640K, entretanto

a* curvas termogravimétricas não reproduziam um platô bem r.ori.

zontal, sugerindo uma pequena decomposição. Este fato foi cbser

vado mais nitidamente para os lantanideos pesados. Os produtos

de decomposição,segundo BYKOWSKZ, (1978) são o SOj e COF2, com

a formação de um composto intermediário LnF(SO3CFj)2. A r.assa

final corresponde a LnFj e as curvas permanecem horizontal a

880°C.



_ - 199

VICEHTINI, ZINNEReeol. (1965), dando continuidade

ao «studo térmico dot complexos de trifluorometanossulfonatos de

.lantanldeos com vários ligántes, obtiveram com o ligar.te TSOcur

vas do tipo "TOBOGGAN". Os dados indicam que as complexos se de

compõem com a evolução de TSO» SO2 e COF2 originando os respec

tivos fluoretos de lantanideos.

DUNSTAN, 2INNER e VICENTINI (1986), concluem que

a decomposição dos sais de trifluorometanossulfonatos com o M

gante TDTD ocorre da seguinte forma: os compostos de lantãr.io

ao praseodimio perdem água e perdem o ligante TDTD em várias

etapas dando o sal anidro. A decomposição do sal ocorre com a

evolução de COF2 e S02. Para os demais complexos a água e par

te dos ligantes são evolvidos juntos e o sal anidro não ê forma

do. Em todos os casos o fluoreto de lantanideos ê sempre obt£

4o.

VICENTINI, 2INNER e DUNSTAN (1987) estudaram o

trifluorometanossulfonato com suas etapas de desidratação, usan

do a 4-picNO como ligante. As análises revelam que existem cin

co esquemas de decomposição dependendo do íon terra-rara. Cs

dados indicam que os compostos se decompõem com evolução de

4-picNO, seguido pelo S02 e COFj. O resíduo final é de flucre

to de lantanideos.

Os trabalhos citados indicam que o comportamento do

sal é praticamente o mesmo, embora se varie o ligante e que a

formação de MF, é comum a todos.

MATOS, ARACJO MELO e ZINNER (1987), confirmam a

decomposição quantitativa dos compostos contendo sais de tri-

fluorometanossulfonatos de lantanideos, com ligantes com oxigê-

nio doador, a fluoretos metálicos MF3.

Este trabalho visa dar uma contribuição ao estudo
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térmico de una nova série de trifluorometanossulfonatos de lan

tanldeos com o ligante N, N-dimetilformamida, DNF, empregando

a técnica termogravimêtrica•

X.6 DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DOS COMPLEXOS DE TRIFLUOKOXE-

TANOSSULFONATOS DE LAKTANlDEOS COM A M,N-DIMETIL-

FORHAMIDA (DMF)

O estudo térmico dos compostos LnlCFjSOj)^. 3DMF .

6H2O . (Ln - L a - Ho) e LnlCF^O^^.DMF.ôHjO (Ln • Er), foi

feito com o auxilio de um equipamento TGA-DSC - série 7 da Per

lin-Elmer. A quantidade de amostra usada no ensaio foi de cerca

de 10 a 20 mg. Foram, ainda, usadas duas velocidades de aqueci

mento, 1 e 10OC por ninuto,atmosfera de ar e de nitrogênio.

As curvas termogravimétricas, obtida neste estudo,

são mostradas nas Figuras X.l-X.5 ea Tabela X.l nos dá os resul

tados termonalíticos.

Analisando o processo de degradação térmica, tanto

ao ar como em nitrogênio, observa-se que em todos os compostos

em estudo, a primeira etapa deste processo é a perda das melécu

Ias de água. Esta perda de água se inicia a temperaturas r.uitc

baixas, aproximadamente em 30OC e completa-se ao redor de 2C0QC.

Observando as curvas termogravimétricas(figuras X.l,

X.2, X.3, X.4; e a curva termogravimêtrica do composto de Cê-

rio na figura X.5),juntamente com os resultados contidos na

Tabela X.l,verifica-se que a desidratação se dá em duas etapas

para o composto de cêrio e em uma única etapa para os demais.

A^Figura X.l mostra as curvas termogravimétricas cfc_

tidas para os compostos de La, Nd e Eu, todas mostram uma única

BIBUOTECA



•> n; "etapa de desidratação, com a perda das 3 moléculas de DMF

o
ciando aproximadamente em 220 C.

Os complexos, LnlCF^SO,)-.nDMF são instáveis, e d

ceconposicâc do sai ar.idrc '-e prccesssr.de, praticamente, em ur.:.

única etapa, entretanto, para os ccnpostcs de Eu e Er (Fiourc

X.l e X.4) , feram observadas a provável formação da espêci--

LnF(CF3SO3)2.

Para os compostos de Ce e Cà (Figuras X.5 e

X.2), há uma evidência da formação da espécie Ln(CF.SO-),.;r::F,

nc er.tar.tc suas etapas ce desidratâçac sãc diferentes.

As Figuras V..2 e X.4, mostram a degradação ter

mica e cue a interpretação das curvas termoçravimétricas FKC

essencialmente as mesmas, tanto para aquelas obtidas em atresie

ra de ar, quanto para as obtidas usando a de nitrogênio.

A Figura X.5 mostra um estudo isotérntico feito a

120 C para o composto de Cério. Este estudo dá uma evidência do

isolamento do complexo anidro, Ce(CF,SO,) -.20MF, e sua czczr.zc

sição isetérmica ao sai ar.idro, Ce (CF,SO,) ,, se dá à 325°C.

Seçu-co PO5IPTS e BVRCWSKI, 1976, cs triflucr:-••- -•;

r.cssulfor.atos de lantanídeos ar.idros se forr.an ao redor de :.''.'Z

e rapidamente se decompõe- cc~ evcluçlc de COF, e SO2f pre^::::

do como produto final a espécie LnF, a aproximadamente 4"?QÇ'C,

como foi identificado pela difraçâo de Raios-X.



Tabela X.I - Dados termogravimétricos para os compostos

Ln(CF,SO3),nDMF.6HaO ln«3, Ln«La-Gd,Dy) e

(n«l, Ln»Er)

! ETAPAS DA
1 REAÇÃO

I LâlCF.SO.»
La(CF3SO3)

La(CF3S03)

1 LaF3

Ce(CF3SO3)

Ce)CF3SO3)

CeiCF3SO3)

Ce(CF3S03)

i Ce(CF,SOj)

1 CeF,

| Pr(CF3SO3]

| Pr(CF3S03]

I PrF a

Nd(CF3S03]

1 Nd(CF3SO3

i N c F 3

; Srr.(CF3SO3

| SrilCFjSOj

| Sir.F 3

EulCF3SO,

i Eu<CF,SO,
1 Eu(CF,S03

EuF,

Gd(CF3SG3

Gd(CF3SO3

Gd(CF3SC2

GdF,

3 •

3 "

3

3 •

3 '

3 *

3 '

3

3 •

3*

3 •

3 *

3 '

3 '

3 •

' 3*

3

» •

3 .

3 "

3DMF*6HaO

3DMF

3DMF.6H,G

3DMF.3HaO

3DMF

2DMF

3DMF.6HaO

3DMF

3DMF.6HaO

3DMF

3DMF.6HaO

3DMF

3DMF.6HaO

3DMF

3DMF.6KaC

3DKF

PESO MO
LECULAR

913.501

805.405

586.117

195.880

914.711

860.663

806.615

733.519

587.327

197.09

915.501

807.405

197.88

918.831

81C.735

201.21

924.941

£16.545

2C7.32

926.551

818.455

469.089

208.93

931.841

623.745

75C.64?

214.22

MASSA
TEOR.

100.00

88.17

64.18

21.45

lOGvOO

94.09

88.18

80.19

64.23

21.55

100.00

88.19

21.62

100.00

88.24

21.91

100.00

BS.32

22.43

100.00

88.33

50.64

22.56

1CC.CC

£8.41

• C . 5 5

23.00

(%)
EXP.

99.98

88.17

64.92

21.02

99.79

93.96

86.19

80.22

66.77

21.34

99.94

88.92

21.26

99.94

88.96

23.33

99.96

e s. 3 3
22.31

99.91

88.32

50.77

22.83

99.94

88.39

SC.2C

26.14

TEMPERA-
TURA(CC! ; I

i

39 !

186-25€

382-465

490-94C

36

78-ec
160-256

256-25S

356-445

470-938 j

28 !

175-244 ;

460-95C ,

26

175-225

452-SC:

30

230-:::

445-95-;

26

224-226 1

407-408 !

456-9::

28

190-21:

2 2 C - 21"

475-9CC



(Continuação ca Tabela X.I)

i
1
1

í

1
í

1
1

i
1

ETAPAS DA
REAÇSC

DyíCFjSO,),
Dy(CF,SO,),

DyF,

Er(CF3S0j),
r*. (r;— cr. \

Er«CF JSO J) a

ErF3

.3DHF.6H.O

.30KF

.D.^.6Ka0

. DMF

PESC MO

LECULAR

937.091
828.995

219.329

795.659

667.563

464.3S9

224.23

MASSA li)

TEOR.

100.00
88.47

23.43

100.00

S6.42

6C. 23

26.19

EXP.

99.88
88.48

23.08

99.85

£3.23

£1.23

28.00

TEMPERA-

TURA (; o

29
210-212 i

445-954

26 ;

205-3.-:-

39&-4C1

450-54:
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I ) «<m ,ir i.< ( ) cm atmosfera do ni



í

o
c

/c; v 3 5 . r

2

5

o
3

— c
>

!?
Õ IS
E w

Z E

5



(WiH3A0Sl) 206

8

o

8
o
8

o o
o

.8

i M
* o

r- ÍM *i

> e E
- C C<
k >

? 5 T

- i V
r ! r.

•y.



X.7 CONCLUSÕES 209

- A interpretação das curvas termogravimétricas é

a mesma, tanto para as obtidas ao ar quanto para aquelas obti

das err. atmosfera de nitrogênio.

• Os processos de degradação térmica são essência,!

mente os mesmos.

- A espécie LnF,, pode ser obtida acraves da técr.i,

ca termoçravimétrica.
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CAPITULO XI

ALGUNS ASPECTOS DA QUÍMICA DOS LANTANlDEOS EM SDLUÇÂO

XI.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

As interações dos íons lantanxdeos (III) com li-

cantes em solventes não acuosos têm sido pouco estudadas, ao

ccr.tráric do que acontece com cs sistemas aquoscs.

Os trabalhos relatados até agora, neste senticc,

cocem pertencer a quatro categorias ou grupos distintos.

0 primeiro grupo refere-se a estudes em que se

procura discutir a formação ou não de pares iõnicos em solu

ção ( MOELLER e ZIMMERMAN, 1953; MOELLER e CÜLLEN, 1959; MOEL

LER e GALASYN, 1960; KRUMHOLZ, 1961; VZCENTINI e CARVALHO

FILHO, 1966; VICENTIKI e NAJJAR, 1968; VICENTINI e AIROLDI,

19^0 ). Nestes trabalhos foram utilizadas médicas de sclubiii-

cace e cendutividade em vários solventes nãc aquosos. A cor.

clusão destes trabalhos, na sua grande maioria, ê que há uma

ir.ceraçãc ( formação de par iõr.icc ) er.tre c Ir.*1 e ãr.icns

Cl", Br", i", Ac~, iT.

O segundo grupo concentra artigos em que se de-

terminam parâmetros termodinâmicos (K ,L¥. ,-Gv,.: S ) e, basea

dos também em dados espectroscópicos, procura-se discutir se o
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par iônico formado ê de esfera interna (par iônico de cc.-.tatc)
»|

eu de esfera externa (par iônico es que há molécula do solven- í|

te entre os ions). ICesre campe, as principais contribuições f

são de CKOPPIN (1963; 1971; 1966;Í965 ae bi.Outrcs autores, como !

KARRÀKER (19S8), AHRLAND (1970), JCRGESSEN (1962) têm centri- j

buído de maneai significativa para estes estudos. A

Para a determinação dos parâmetros termodinãmi -

cos, foram utilizadas as mais diversas técnicas como a extra-

ção com solvente, potenciometria, caiorimetria, etc.

CHOPPIN e ccl.'líTr̂ rcstrararr. que a estabilidade dos

pares iõr.iccs formados é função ca faasicidade do ãnion.

O terceiro grupo concentra trabalhos semelhantes

aos do segundo grupo, entretanto envolve inions orgânicos e j,

moléculas neutras. No trabalho de VOLPE (1978) as referencias ei. '

tadas de números 36-64, são as mais interessantes. •;

0 quarto grupo refere-se a estudos baseados na 4

difração de raios-X e em espectrescopia que visam discutir c

r.ürr.erc de coordenação do lantar.ídeo, bem como quais cs ateres crer '

ior.̂ "-:-5 er s:lurir. S:-ZTH e WZP̂ Z'lf-":' , £.*CTH e co:.'19T5'e S7IZLZ e WEKT" ;

u97 7) foram os que mais contribuíram para este grupo. !
Í

Nos últimos anos, a contribuição para o estude

termodinâmico em solução aquosa, bem como em solventes não ;

aqueses tem sido relevante. Alguns trabalhes que têm contri-

buído para o crescimento deste campo devem ser citados: :

AKRLAN'D C973) fez um estudo ter-.odinâr.icc zzr- '

pletc envolvendo a determinação ios parâmetros termodinâmicos

como entalpias de formação dos complexos e constantes de for- \

maçâo. No artigo de AHRLAND foram descritos os valores de AKi '
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•IGi e à Sj para os sulfatos e acetatos de lar.tar.Idecs (III) ess

solução aquosa. Cs resultados mostram a interação entre r e -

ceptores e doadores.

NüGEKT, BURNETT e MORSS Í1973) estudaram a enta l -

pia de sublimação a 2 98,15 K e a er.talpia de fcrir.cçãc do ior.

metálico aquosc à nesia temperatura e fizeram correlações entre l an ta-

nídecs e actinídeos.
•

A titulação calorimétrica tem sido um dos méto-

dos r.ais usados para a determinação-de parâmetros termcdinãmi-

ccs erócrr. a pctr-r.cioretria tarbér t=nh?. s-î o larcamente ut i l izada.

CKO??i:c e PASCUAL (1985) usarant a pc-ter.cior«tria e ?. titulação cslcrinê-

ca para determinar os parâmetros terrriCdinân-.icos loç f , 1 K e

í>S, para a formação de complexos de lantanídeos com ácido or-

to-f tã l ico e verificou que as espécies formadas são do t ipo

LnPh+, LnPhj1 e LnHPh2+.

AIROLDI e col. (19S1) determinaram a constante

cs fcr.T.ação e a variação de er.talpia cos complexes de brometo

"*+ 3-

e r.itratc ce Nd" e La con a ~.V.F, usando c r.etodc da t i t u l a -

ção caloriir.étrica. Cs cacos terr.oçuír.iccs ferar. calculados pa_

ra espécies 1:1 e 1:2 que são rr.er.es estáveis que as suas cor-

respondentes com cloretos- Verificar?.- que as espécies formadas

são complexos de esfera interna.

BUCHXXKIN, IVANOVA e SKAYAFOKAL (1985) determ^

r.arar. as er.talpias de formação dos complexes de cloreto de r.eç_

dimio cor. bases oxigenadas (d icc t i l - su l fóxido , t r i o c t i l f o s f í -

r.óxicc, cx.ido cs trioctilar.ir .= • érr r.-prcp«r.el. Z r.etcdc u££

do fei c calcr imétr icc , ut i l izsr .do-se da quebra de ampolas.Ke£

te t rabalhe , as bases foram acor.dicionadas dentro de ampolas,
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i as quais fcram posteriormente quebradas e adicionadas à soiu-

í çlc de cloreto de neodimio en um vaso calorinétrico con 25 ml

I
| de capacidade. 0 calor foi n-edidc diretamente r.o momento em

' que a arr.pola foi quebrada. As r.edidas foram feitas err. condi-

ções isotérmicas. As conclusões tiradas indicar, que o cresci-

mento da forca básica dos ligantes orgânicos é acompanhado

pele crescimento das entalpias de formação, bem como das cons-

tantes de estabilidade des complexes de cloreto de neodímic.

Ultimamente a entalpis de formação de solides

binãrios, envolvendo terras raras e outros metais tem sido ob-

jete de muitos trabalhos.

COLINET e PASTUREL (1984) determinaram as ental-

pias de formação de líquidos e sólidos binários envolvendo os

metais de chumbo, antimônio e bismuto com terras raras. Os re-

sultados mostraram que as entalpias de formação dos compostos

Ln M com mesma estequiometria estão na ordem:! HfILn Sb )

<4Hf(Lr.m Bi )< 1 Kf(LnT Sn> < i H£ (Ln^ Pb,,).

As entalpias de fcrr:âç&o ferar. dererr-inadas ptr

ME'iER-LlArnrwr, FASTVFíI, Al^ETT e CÍZ.T.T.ZZ I?c5' para c sister.a

La-Cu ez. fase intermetálica. Estas medidas fera-, feitas pele

método calorimétrico envolvendo a dissolução de compostos em

fundido de alumínio. Os resultados obtidos mostram que a

er.talpia de formação com valores mais negativos são encontra-

dos para o sistema LaCu-.

SCHOTT e SOXMER (19Ê6) deterr.ir.arar cs calores

e níquel ccr. cisprósic e çacoiír.íe. 0 método usado foi o da ca_

lorimetria cz. solução. Os resultados estão baseados no modelo

de y.iader.a.
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Como pode ser observado, a calorimetrie em solu-

ção ê um dos métodos que,juntamente com outras técnicas, pode

fornecer resultados corn uma porcentagem, de certeza bem signifi-

cativa. Foi neste sentido que se resolveu estudar a interaçlc

metal-iiçante do lantanídeo (III) com a DMF utilizando a caiori

netria es solução e depois compará-la com a espectroscopia de

infravermelho em solução.
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XI.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA CALORIKÍTRICO DE PRECISÃO

DESENVOLVIDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE DO NORTE <l'FRN>

O sistema calcrimêtricc desenvolvido na UFRN

por OLIVEIRA (1984) consta de um calorimetro de solução, do-

tado de um reator para reações !cu dissoluções) de solides err.

líquidos. Nesse sistema, as reações são realizadas a partir

se- ar.ostras contidas em ampclas de vidro, cclocadas der.trc

do vaso de reação. O reator é constituído por um recipiente

de latâo cromado, um sistema de açitaçlc e de quebra de amp£

Ias portadoras das anostras e pelo vaso de reação, construí-

do em vidro, contendo um sensor de temperatura e uma resis-

tência padrío. A Figura XI.1 mostra o fluxograma do sistema

calorimétrico de precisão.

O sistema de agitação e de quebra de anpcla ê

constituído pelo porta-ampolas e por um estilete de açc ino-

xidável. 0 perta arr.polas é fixado num reter e c estilete

r-âssa através deste e vai se fixar em cutre cclccsdc acir.a de

primeiro, tendo como suporte uma mola e pines fixos. Durante

a agitação os dois rotores giram juntos e, para provocar as

reações, pressiona-se o rotor superior contra a mola que o

sustenta e o estilete irá de encontro â ampola de vidro cue-

brando-a e liberando o material para a reação. Esse mecanismo

e, ainda, o vaso de reação ficar, fixados na tar.ça do recipien

it •_ r _. .a—O »

0 sensor de temperatura é um termistor de

2.200 OHMs e coeficiente de temperatura icusl a S3 OKMS.K" 1
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e constitui uai dos braços de uma ponte de WHEATSTONE, que ê

ligada a um registrador.

A resistência padrão (30 OHMs) é constituída por

ur. fie de rr-ançar-ina er.rclado sebre u- núcleo de cobre para rr.e

lher dissipar as energias usadas nas calibrações. Esta resis-

tência é ligada a uma fonte de tensão estabilizada, acionada

por ur. temperizador, o qual pernitirá que se determine as ener-

gias usadas em cada calibração.

C - «i'j»'C« • ••o»Se is.t* C—M»

O • M c c.'u.' ' . : .Lcie se T.TW..~

r - «a :<D:> et •'«»»;-.

J • «•••(TO* • • MM|*lt | l* l

O - •eTín.eiêxf "•e ce> ••«ei«io ec

Figura XI. 1 - Fiu:-:r rra-a co sister*: caicrir.étricc de precisão
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XI. 1.1. Calibraçao elétrica do calorimetro

As medidas calcrimétricas obtidas r.c sistema são

calibradas eletricamer.te. Tais caiibraçÕes são obtidas quando

se passa uma corrente elétrica através da resistência de cali-

bra ç£o (aquecedor) para produzir trabalho e aquecer as solu-

ções, aumentando suas temperaturas.

0 aquecedor apresenta uma resistência de 3G,0

CHM5; porém, para se calcular o trabalho elétrico por ele ícr_

necido durante uma calibraçao, é necessário çue se conheça o

valor exato da sua resistência. Neste caso, ccnecta-se uma re-

sistência padrão de 30 CKKs em série no circuito, conforme Fi-

gura XI.2. Liga-se então o potenciômetro nos pontos a e b e

se ajusta a corrente de tal forma que o potencial sobre a re-

sistência padrão seja de 1,000 V. Em seguida, liga-se o poten

cicmetro nos pontos b e c para medir a voltagem sobre o aquece

der, o que permite calcular a sua resistência, usando a equa-

— 3 ? • >: E (Iruação XI.1)
1,OOOGC V

RA « resistência do aquecedor

E • vcita~e~ secre c aquecedor

Deste valor :rí::-i ser diminuída a resistência

dos fios e a equação fica:

F

100COC v

= resistência des fios

(Ecuaçao XI. 2)
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FONTE

0-

RESISTÊNCIA
PADRAC

AOUECEC0R

AJUSTE
FIÍVC I—.lOOCCS-J N.

EV

Figura XI. 2 - Circuite cc sisterr.a ce csl i t racic cc

aauecedor

•: n
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O trabalhe elétrico fornecido pelo aquecedor ê

função da sua resistência, da corrente aplicada e do tempo de

aplicação ca corrente e pede ser expresse ::::

R,.I2.t (Ecuaçãc XI.3)

w « trabalho elétrico

I * corrente elétrica

t • tempo de aplicação da corrente.

0 efeito Joule resultante faz aumentar a tempe-

ratura do aquecedor e 'consequentemente de todo o sistema ca

reação.

As variações de temperatura que se verificam no

vaso de reação, provocadas por passagem de corrente através do

aquecedor ou por uma reação química, são detectadas pelo ter-

mistor cue está montado numa ponte de Whéatstone como mostra

a Figura XI.3. Quandc ocorre variação de temperatura no

vasc de reação, a resistência cc termistor também varia provo-

cando ur. desequilíbrio na pcr.ee (COSTA, 19""), fazer.de cor. que

a tensão entre os pontos a e b tar.bér. varie. Esta variarão na

tensão é detectada, arr.pliada e registrada araficamente.

Para efeito de cálculo, consideraremos os des-

locamentos nos gráficos positivos para cs processos exotérr.i-

cos e negativos para cs endotérr.icos.

>;c circuite da Figura XI. 2, R. e ?.- si: resis-

tências fixas, íU * u m a resistência variável. fc_ é c zerr.is-

tor, E é uma fonte de tensão, 0 é o çalvar.cmetro e ? o re-

gistrador.
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Figura XI. 3 - Circuito do sensor d* tenc«ratura do caloriretro

Para UTA reaçãc qualquer, durar.t* a qual a ter.-

peratura varie de 7, para ?,, desde cut r.er.iiur. trabalhe se*a

preduride durar.te c preresse, a varia;Ec de er.írgia ir.terr.a i

dada ecr:

üPfT2» ' (£çua;io XI.4)

onde: Up « energia ir.terr.a de* produtos na temperatu

l'p. ( V

ra

• energia ir.terr.a ács rea~-2r.tes r.a ter.pers-

tura T,

« fluxo de céler er.tre c calcrírr.etrc e c

ambiente.
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fazendo-se açora c sistema voltar ã temperatura

inicial e posteriormente aquecendo-o novamente, o trabalho

eiêtriec (V.*) envolvido r.a passagem ca temperatura T-, para T2

produz uma variação de energia interna que é e:-:pressõ pela

equação (McGLASHAN,1979)

U (T,) - UD (T,) • W • q1 (Equação XI.5)
p £ Sr X

Subtraindo-se a equação XI.5 ca equação XI.4 cb-

tém-se:

UF (T1) - UR (-^ = -W - íq - q1) (Equaçâc XI . €)

Caso a reação e a calibração sejam feitas â pres-

são e volume praticamente constantes em um calorímetro onde o

fluxo de calor é muito pequeno e constante (calorímetro isope-

ribôlico), então:

Cp <Tl> - UR (T,) - 1H, C - q'H C

/ Y T ç \ £ i — = •

(Equação XI.7)

Nos experimentos discutidos neste capítulo, os ;

deslocamentos nos gráficos,na verdade, correspcr.cer. a regis-

tros de variações de temperatura (WADSC, 1966). Como a capa-

cicsde "slorífica de vsso de rea"Hc ê cratícsr-sr.*0 "cr.st2~.te
r

nas condições de operação, então estes deslocamentos são dire-

tamente proporcionais às variações de er.talpia ou ao trabalho ;
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elétrico usado nas calibrações. Em função disto, a escala do

registrador pode ser calibrada diretamente em entalpia atra-

vés da calibraçãc elétrica, usando a equação:

••H - -w r (Equação XI. 6)
dcal

cr.de d = deslocamento provocado pela reaçãc

d__, = deslocamento provocado pela calibração.

A exatidão e reprodutividade da calibração

elétrica foi testada anteriormente através ca medida da er.ta_l

pia de dissolução e da titulação calorimetrica do THAM em so-

lução 0,1 M de ácido clorídrico, feitas por OLIVEIRA (1984).

Os resultados obtidos estão dentro do erro ex-

perimental recomendado pela IUPAC.

^ a
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XI.3 ENTALPIAS PADR&O DE DISSOLUÇÃO

A entalpia padrão de dissolução UH") é definida

ccr.o a variação de entaipia produzida pela dissolução de um daãc

solute em um solvente, na faixa de concentração usada nos expe

rimentos (cerca de 10" M) e nas condições estabelecidas para

a pressão e temperatura padrão (P « 101325 Pa e í « 298,15 K).

Neste trabalho, este parâmetro foi obtido para os seguintes pro

cessos.

L.i(CF3SO3)3.9H2O • EtOH = Ln(CF3S03l ,.9H2C(g/sl ; IKj

DMF{t!) * EtOH = nDMF ( s o U ) nlH.

3H2°(sol.);

E20 . EtOH =

XI.3.1 Determinação das Entalpias de Dissolução (1HC)

As determinações das entalpias áe dissolução

fora- feitas da seguinte maneira: as subs-âncias forar. colo-

zzz:.^ •.:• --pelas ác vidre, ze p^r;;or finas, z-:r:.:.ia e seladas,

através de um dispositivo, constituído por OLIVII?.-. (1984) , o

qual contém um sistema de refrigera;lc para evitar que a tempe
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ratura da chama, que sela a ampoia, caust decomposição na amos-

tra.

Após este procedimento, as ampolas foram quebra-

das nos solventes. A escolha do solvente é feita em função áa

sua capacidade de dissolver imediatamente os compostos. No r.os_

so caso, o etanol mostrou-se ben apropriado pois dissolve muito

bem os sais, o ligante e os complexos estudados.

Para calcular a variação da entalpia verificada

em cada processo de reação, utilizamos a equação (XI.8).

Os deslocamentos nos"gráficos são devidos aos efei

tos térmicos produzidos pelas dissoluções ou pelas calibrações e

as suas medidas nos gráficos foram feitas com base no método de

Dickinson (DICKINSON, 1971).

Nestes experimentos, as calibrações sempre foram

feitas após as dissoluções, muito embora esta ordem possa ser

invertida, pois as variações da capacidade calorlfica do siste

ma são praticamente desprezíveis (LKE. MANUAL).

Com a finalidade de ilustrarmos estas determina

ções, consideraremos inicialmente c entalpograma mostrado na Fi.

aura XI. 3, que representa a dissolução de 53,8 mg de Nd(CF,S0J...

9H-0, v em 100 ml de etanol (processo endotérmico) e a respec-

tiva calibraçâo Elétrica.

J
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— no— -

Ficura XI.-5 - Entalocsrar.a õe cisscluçãc do Kd (CF,£O.) ... 9H- 0 e:

etar.ol.
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No çráfico, os trechos A, B e C corresponder. ,

respectivamente, â linha base antes da quebra da ampola, após

a dissolução e após a calibraçlo. Os segner.tos cn e ^cal

representam os deslocamentos produzidos pela dissolução e pe-

la calibracão.

d P
Introduzindo na equação: AH • - w-i—•—

cal
os valores do trabalho de calibraçãc utilizados e dos desloca-
mentos (£„ e d , ) verificados, cbter.cs a variação de entai-

ls cai
rias croduzidas cela dissolução.

_K = - 1 . 2 5 0 5 J x ^ l l H l l~] - 1 . 3 4 Ê 6 J

Para cada substância foram feitas pelo menos

três medidas, cujos valores estão relacionados à entalpia pa-

drão de dissolução (-Ĥ ) pela equação;

1K = 1KT . n (Equação XI.9)

A Tabela XI.1 apresenta os resultados cbtidcs

para a dissolução do NdlCF^SO,) -.? H^G e- etar.ol.

Tabela XI.1 - Variação da entalpia do processo

Nd(CF3SO3)3.9H2O(g)+EtOK * Nd(CF3SC3)3.9H2

m/tnç n x 10 rol - K /J

3 1 , 3 A,A' 0 , " 6 " :

53 ,8 7 ,69 1,3485

59,6 8,52 1,4436

Í H Í - 17,225 - 0,175
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Co~ estes resultados pode-se construir una reta

com os valores das variações de entalpia encontrados contra

cs respectivos números de r.cles da substância dissolvida, cu-

jo coeficiente angular corresponde ã entalpia de dissolução

de cada processo (-K- ).

0 valor médio Ĥi pode ser obtido pelo método

dos mínimos quadrados aplicado à equação 1H = 1 H-.n escrita

na íor~a seguinte:

rr.X - Sr (Equação XI .10)

Nesta equação o coeficiente angular (n), que representa o va-

lor médio para um conjunto de N medidas, e o desvio padrão da

média (S ) podem ser calculados pelas expressões (SQUIRES,

1968) .

m
-Vi (Equação MI. 1")

(N-i)
(Equaçic XI. * 2

onde: d.. * Y. -
j. 1

Para estes cálculos utilizamos uma calculadora

ca SKA?.?-?C 1211?. R? MINI CCMPVTE?., prograr.ável. O prcgrar.a

fci feito na linçuaçer. Easic ,

Os resultados das entalpias padrão de Zisszlzzíz

para os processos realizados neste trabalho er.contrar.-sv r.a T

bela XI.2.
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XI.4 EXTALPIA PADRÃO DE REAÇÃO ACIDO-BASE (I.1 E (115.

|J
A entalcia padrão de reação lll^ é definida '

cor.o a variação produzida pela interação dos ácidos corr. as ba-

ses de Lewis nas condições para P" (101325 Pa) e T*(29S,15 K). No

presence caso, LX^ ê definida pela equação:

Ln(CF.SO-) _.9í*0. . - 3 DMF , ,, * [Lr. (DMF) , <H,O) r MCF-SO ) +
- - J <£ \s) ' (L) j 2 o* J 3 3

3H2C 1K"(?",T")_h^,.

As determinações dos valores de 1K' foram feitas

a partir das equações de dissolução dos trifluorcnetascssulfona-

tos de lar.tanldeos, do ligante e dos adutos, cor. os quais monta

mos o seguinte ciclo termodinâmico:

-̂ " »o i :::-

3
=

XI.'2

!

í
I

Aplicando as propriedades de funçãc do estado (lei de Hess) a es

te ciclo cbtemos a equação:

>i
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Todos os valores de n-lĤ » ~K3 e :.H~ apresentam

un certo desvio médio, e no cálculo de _HR estes desvios são

corJbinados através da expressão:

UdHp)]2 = UUK-)]2 * UUH,)]2 - [HLK,)]2 (Equação XI.U)

Poderíamos ter usado ou escolhido um outro ciclo

terrrxsàinã-icc, como, por exenplo, o seguinte:

desde que nas determinações das entalpias o ligante seja dissol-

vido nas soluções dos sais, o que não é nosso caso, e em assim

sendo, AH" seria:

Procurar.ão ir.inir.isar outros efeitcs, resultar.-es

ce reações que não se;ar. as ir.terações r.etai iigar.re, deterr.i-

nanos, tarabérr., a er.talpia padrão de reação (II), definida para

o processo:

)D.MF(£) - Lr.(DMF) , (H

rara isto subtrair.cs de -Hj, o valor de

combinando as esusjc&â



3(H2O)6(CF3S03)3(s)*3H2O(sol); _K
I )

K 2 0 U ) *Et0H

Neste ca so , IK
(I I ) * (I)

c
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XI.4.1. Entalpia Padrão de Reação Acido-Base em Solução Ft ar.c lica

De pcsse dos resultados ccr.ticcç nas Tabela.- :•:! . 2

e XI. 3 , pode-os esclarecer se existe interação netal - l.car.te

nas soluções onde as medidas calcrirnêtricas fcran real ;r;:i:.s.

Para que se verifique isto, é necessário que se determine a en

taloia ácido-base en solução que denominaremos de uH^-. ̂.., , cor

respondente ao processo:

Para solventes de alta donicidade como o etanol é de se esperar

pequena interação metai-ligante na solução e conseqüentemente

baixos valores para -H ( E t 0 H )-

No cálculo dos valores de £H* Q„. utilizcu-s-: c

seguinte ciclo terr.cdir.ãr.icc.

3DMF(,)CF3«O3
 K(II) f LnX3.3DMF.

,

iHl£t0H) * i K * ( I 1 ) + "H^ + iH5 " i Hí " n l H2

Tcr.ar.ic os dadcs das Tacelas XI.2 e XI. 3 e

de ~H'r OB. , os qua is se «r.cir.tran na Tabela XI.4.



Tabela XI.4 - Er.taipias pscrlc ce reaçlc ãcico-base *zx SÍ

etanclica i;K_ ...>

H(EtOH)
,'ir-í •

La

Nd

- €.77 *

8.6» -

3.9 í

Um outro aspecto a ser discutido relacionado ãs

entalpias padrão de reação ícido-base diz respeito ã sua uti-

lização na determinação da "força de interação" metal-liça-te.

GUTKASN eV1CHE?Aa96£: nedirar. os 1 H^, ui :.r.iz

StCl. ccaic receptor de referência e varies ccr.postos ::-":.;-

ces r.eutrcs cor.c ceaicres. Der.tre estes deaderes, estl;

DMF, DMA e TMU. Estas r.edidas r.cstrarar. ura rela;ãc lir. .-

ccr. a ccr.Etante ce ferr.aç£c dos aáutos. Ce.~ base nestes díi:?,

Gutr.anr. definiu o "r.úniero doador" como ser.de a cuar.tidac* r.u-í,

rica de valor de 1K$, que nas suas publicações é represer.tz.de

Segur.de C-VTMA:::;, "O r.úr.erc deader" é aprex̂ r:.̂ -̂ -

r.er.te ur.a propriedade r.rlecular de deader e expressa a ::r;s

izzhl z~- ir.tera;ãe cr reeepter cc- o deader, ir.ciuir.de i.z

ccr.tricuições dipeic-dipeio, íori-dipclo e air.dè a ir.ter:-,*..

causada pela dispor.it.iliáaât ces parts de elétrons livres.

Baseado nestes arçur.er.tcs, cs valcret de D:: * H3

a DMF é de 26,6 (GCTMAr:::, 196?).
SbClr
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As entalpias padrão de reação podem ainda estabe \

lecer a acidez relativa dos receptores (geralmente metais) t a .

basicidade relativa dos doadores (ligantes). Para se obterá aci

dez relativa dos receptores, comparam-se os valores de _KR oi:ti.

áos dentro de una série de adutos de mesma estequiometria, cr.de

apenas os receptores variam.

Embora as entalpias de reação obtidos neste traba

iho incluam interações com água, conforme as equações quir.icas

apresentadas, acreditamos que os seus valores possam ser usados

nums tentativa de estabelecimento ca acide: relativa de acet-to

res, nos moldes propostos por GUTKAX, uma vez que a influencia

da água é constante em todos os processos estudados.

Procedendo-se desta maneira e analisando cs resul

tados obtidos (Tabela XI.3) concluiroos que a ordem de acidez en i!

contrada é a seguinte: ]

Nd > La > Gd > Dy

"I.
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XI. 5 - ENTALPIA PADRÃO DE DECOMPOSIÇÃO DOS ;.?'JTOS UK,';)

A entalpia padrão de decomposição do5 idutos e a

er.talpia reticular são bons parâmetros para express;, c. estabi_

lidaâe termodinâmica dos adutos.

Os valores de AH* podem ser obtidos experimenta^

mente por calorinetria exploratória diferencial (EEITCH, MORTIMER

e TVLER, 196?) c a partir de medidas de pressão de v;.p_r (MAGL*:-

?.E, 5AXEWIC2 e RAG.".:;, 1577) , entretanto a caiorir.ctr.:. cz. sclu

ção nostra resultados mais precisos. Estes valores tér. sido con

siderados como uma medida da força de ligação metal-ligante (7iSH

CROFT e BEECH, 1573). Keste trabalho não foi poss£v-_l deterr._i

nar a entalpia reticular dos adutos, une vez que nos faltam da

dos suficientes para calculá-la. Também não nos foi possível de

terminar os valores de iHM . entalpia padrão de ligação, pelo

mesmo motivo anterior. Assim sendo, nos limitaremos apenas aos

cálculos dos valores de .IĤ , entalpia padrão de decer.r-csição.

A entalpia padrão de decomposição ác • :.:::;s fei

• definido cor.c ser.de a variação de entaloia envolvid:. r.i zroces-

, T£')H

E?-.?. equação indica que o valor de _H.. reflete a

ariação de entalpia envolvida na quebra da ligaçà: netal-
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\ •
liqar.te be- cone cs rearranges cue cevem ocerrer na estrutura

de Lr. (CF ̂ SO,),. 9H..0 para tomar sua forma original.

k determinação dos valores de ' K^ fei feita ecr

Lase r.c seguir.te ciclc termodinâmico:

Ln(CF3SO3)3.?H,O(s) +3DMF ( : )

(ft- en i C M n •*• * D v ~
•l" 3*""3'3""2 (s) ' * ( = )

Com este ciclo obtemos a equação seguinte:

n i HV " (Equação XI.16)

or.de 1K^ é a entalpia padrão de vaporizacão da DMF, cuje valer

se er.cor.tra na literatura, que I de 47,57 - 1,26 (COX c-

FI1CHER, 197C).

Os valores obtidos para iKl se encontrar, na

rabela XI.V.

Se considerarmos a entalpia padrão de decompo-

sição dos adutos como um bem parâmetro para expressar a esta-

bilidade termodinâmica dos mesmos, cbserva-se que para c= adu-

tos or.de apenas c retal varia, a estabilidade termodinâmica o he

dece t. secuintt =-c.-. lr.cia:



Tabela XI.5 - Entalpia padrão de decomposição dos adutos
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[Ln(DMF)3(H2O)63 -H^/Kj mol-1

La

xd

Gd

Dv

181,21

214,36

172,46

161 ,14

Como já foi dito anteriormente, a entalpia reticu

lar dos adutos é um parâmetro que reflete, além de interação me

tal-ligante, outros fatores ligados â formação do reticulo cris

talino dos adutos. Para a determinação de seus valores, necess_i

taria.T̂ os dos valores de £Hp, -K/7 e -Kj. Entretanto só dispomos

cc valer de -Kl, enquanto que c ce 1 Hc não ?cáe ser de te rr.ir.a do,

pcis os adutos não existem e~ fase líquida e provavelmente não e

xistez em fase gasosa, ccnfcrr.e -ostrar. os resultados da análise

termogravimetrica.
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XI. 6 - CONCLUSÕES

Os resultados obtidos através da= medidas calcri^

métricas em solução juntamente cor; cs dados referntes ao esuec

trc de infravermelho em solução nos permite tecer as seguintes

considerações sobre a interação metal-ligante.

Em primeiro lugar, sabe-se que o etanol apresenta

considerável donicidade e pode competir com a dimetilfomamica ,

diminuindo então a interação netal-»ligante. Entretanto, cs re

sultaãos obtidos neste trabalho indicam que mesmo em solução eta

r.ólxca a DMF permanece coordenada aos ions lantanídeos, o que

pode ser evidenciado tanto pelos valores de üH~ . como pelos

espectros de infravermelho em solução.

Em segundo lugar, os resultados obtidos mostram

que os valores de 1K^ são cerca de cinco vezes maiores do que

1H"' r . . Este fato é devido ã cxpetiçâo entre a DMF e o EtOH

r.a coordenação ao Ion metálico, fazendo diminuir a interação me

tal liçar.te na solução, como era de se esperar para um solvente

de alta donicidade.

Todos os parâmetros termodinâmicos relativos nes

te trabalho, indicam que a acidez relativa dos elementos obedece

â seqüência Nd > La > Gd > Dy. Infelizmente, =c-.c a quantidade

de dados dessa natureza ainda é muito pecuer.a, r.Sc podemos afir-

mar que este seja c comportamento reral desi-i; I: r.;- nos cor.̂ li

xos. De modo que as conclusões aqui tiradas referem-se a dados ob

tidos neste trabalho.

A
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CAPÍTULO XII - APÊNDICE

XII.I. APÊNDICE 1

Os termos "le-tar.Icecs", "lantanídiccs" ou terras-

raras" têrr. o mesmo significado, representando os mesmos elemen

tos. A terminação "ios" é recomendada por KRAULEDAT ( 1970 )

para iantaníceos, porém prefere-se usar a terminação "eos* por

ser a forma tradicionalmente utilizada por VICENTINI e col.

XI1.2. APÊNDICE 2

O n" :.ero de doação (DN) é definido por GUTMANN (1968)

corne o negativo da entalpia em Kcai.mol *, para a interação en-

tre um par de elétrons do solvente doador com o ácido de Lewis,

pentacloreto de antimônio (SbCl^), em solução altamente diluida

de dicloroetano. A interação pode ser representada pela seguin-

te reação:

B : • SbCl- * B: SbCi- — -H * DK-
•5 -" 3

Or.ãe E i o solvente.

SbCl-

Estes valores permite ur.a comparação à&s capacisaáes

relativas de doação de vários áolventes.

XII. 3 APÊNDICE 3

Tabela XII.i - Tabela de Caracteres


