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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Dos complexos metálicos derivadas de Ugentes

que cent!» o grupo NO, apenas os aminóxidos rtctbirn m i etenefo

»eis destacada. EM 1976, Koppikar • colaboradores IM

apresentaram os vários complexos da lantanídeos(ft) d* Inions

coordanantei (Cl* t Br* a N03" ) a nlo coordtnantas (I~, CIO4" a

PFft" ) com amínóxidos «roMáticos.

Os smirtóxidos normalnante sa comportam como

ligantas fortamanta básicos am ralaçlo aos ions Ln*" a dSo origam

• compostos com astaquiomatrias bam dafínidas. Como assas ions

axibam, am saus complexos, altos números Ú9 coordansçto,

(») Rs tarminaçSts *ios* a "oidas" slo recomendadas, res-

pectivamente, por Knuledat 12/ a pela IUPRC, part lantanidaos.

Entretanto utiliza-se nesta trabalho, também a terminaçio "aos',

forma tradicionalmente utilizada por Vicentíní e colaboradores.



dependeu do seu tamanha e da natureza do ligante, elet te

constituem em sistemas convenientes par» o estudo:

a) das interações metal-ligante visto que dentro da séria lan-

tanidica pode ocorrer variaçlo no número de coordenação ou na

força de ligaçlo devido a problemas relacionados • basicidade

e/ou impedimento estirico;

b) comparativo entre ligantes de uai mesma funçSo que tenham

capacidade de formar compostos de adiçlo com um dado sal

lantanidico;

c) do um dado inion num sal lantanidico que pode sor influenciado

por ligsntes noutros COM diferentes capacidades coordonantos.

Nesse trabalho descreve-se a sintoso o carac-

terização dos compostos de adiçfo obtidos a partir dos metanos-

sulfonatos de lantanideos hidratados contendo como ligantes pyO o

4-picNO, em meio nio aquoto, com o ob}ttivo dt compara-tos

Aqueles preparados anteriormente, onde se utilizou como Ligantes

2-picNO /3/ e 3-picNO M / . Tal comparaclo visa estudar se a

introduçfo ou posiçto do grupo -CH, no anel aromitico influencia:

a) no método de síntese;

b) na capacidade coordenante ao aminoxido;

c) no número de coordenação, em torno do In3*;

d) no arranjo dos Ligantes ao reaor do centro mttálico;

e) no tipo de interaçto metal -ligante;

f) na força de ligaçlo.
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2. ALGUMQ5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS LQNTQNIDE05

Os elementos tantanóides, La-Lu e Y, também

denominados terras raras e representados por Ln, sio melhor

caracterizados e distinguides dos outros elementos da tabela

periódica em termos de suas configurações eletrônicas atômicas e

iõnicas no estado fundamental (Tabela 2.1.) /1/ e por

propriedades que podem ser relacionada», direta ou indiretamente,

a essas configuracSes. Dentre estas propriedades incluem-se

estados de oxidaçio, raio cristalino, estados ds energia,

comportamento magnético e espectroscópico, ligaçlo Química,

número de coordenação, geometria molecular, e estabilidade

termodinâmica e cinética.



Tabela 2.1. ConfiguraçBts eletrônicas dos átomos e ions lantani

dcos em seus estados fundamentais.
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Rs configuraçSes «Ittrônícai no estado

fundamtntal dos itomos de Y • La slo, reso«ctíva««nt«,

CQr34d15s2 e [Xcl5d16s2. Nos casos aos outros elementos da sirie,

• conf iguraçlo í determiaada com dificuldades oc causa ia

comolexidade de seus espectros atômicos, mas, geralmente,

concordam com a estrutura fZtt

CX«]4fnSd°6i2



Qf txceçBes tio:

i) Ce - D I M o quil • contraçlo brusca e rcduçio n% energia

dos orbitais 4f, imediatamente após ao La, favorece a

ocupaçfo do orbital 5d;

b) Gd e Lu - os ouais adouirem maior estabilidade

termodinâmica no semi-preenchimento ou preenchimento do

subnível Af , respectivamente, favorecendo a ocupaçfo do

orbital 5d.

Efeitos similares caracterizam ot ions Ln* t

In 2*, entretanto desaparecem para os ions tripositivos, au«

invariavelmente apresentam configuração ÍXsJ4f".

Dos estados de oxidaçlo, o trípositivo i o

mais comum e característico da grande maioria dos compostos

formados pelos lintanideos. 0 preferénci» por este estado nlo

depende apenas da configuração eletrônica, mas também de um

balanço entre as energias de ionizaçio, de ligaçlo e rcticular c,

no caso de soluçBcs, da energia de solvitaçlo, 0 estado +2,

embora notado para todos os elementos em haletos binérios

sólidos, é limitado em loluçío e em complexos devido a . fécil

oxidaçSo para o estado +3; as espécies Eu 2*,Sm 3* e Ys 2* com

potenciais de gxidaçSo 0,36? V, 1,000 V e 1,205 V, respectiva-

mente, se constituem em excelentes agentes redutores (2,31. 0

estado *A é limitado, por causa da fécil reduçlo ao estado «3.

Neste estado de oxidaçfo apenas o íon CÊ** pode ser destacado



devido sua aplicaçto como agente oxidante nas volumetrias de

óxido-reduçio.

Os cálculos sobre as configuraçBes tXeJ4fB

indicam que a energia e a extensfo radial dos orbitais 4f

diminuem muito bruscamente com o aumento da carga nuclear,

ficando abaixo daquela dos orbitais 5d (Figura 2.1 ). Destt modo,

os elétrons 4f estilo relativamente blindados e isolados de

influências externij pelo arranjo 5s 5p do 'core* do Xe. Neste

conceito, os lantanídeos slo similares aos íons dos metais

alcalinos e alcalinos terrosos e sua química tem se estabelecido

como de natureza bastante iônica /3/. Os fatores eletroítéticos e

considerações estéricas parecem ser mais importantes na

detcrminaçlo da estabilidade, estrutura t química dos compostas

de coordenaçfo do que as intersçOcs entre os orbitais do cétion

metálico e do ligante.
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Figura 2.1. Represcntaçio esquemética da energia dos orbitais 4f

em funçlo de 2 /4/.
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Una outra conseqüência da diminuiçlo da

extenslo radial dos orbitais 4f é que UMa dada clatst d«

complexos lantanideos, freqüentemente apresentam uma quimica

semelhante, independents do Metal ou configuraçlo 4fn envolvida

Devido è blindage» inperfeit» da atraçto

nuclear de um elétron 4f por outro elétron 4f, o taManho atômico

diminui COM O aumento da carga nuclear. Este efeito é denominado

'contração lantanídica*. No caso " dos ions, do La** ao Lu** a

dimiiuiçlo no raio iônico é de aproximadamente 22% ISl. Por este

fato, o Y>* embora nlo pertença k série lantanídica (La-Lu), tem

propriedades quimicas muito semelhantes aos mesmos, saindo

portanto incluído entre estes elementos; seu raio iftnico é

intermediário aos Ho** e Er»*. Como consequlncia do decréscimo no

raio dos ions Ln*~ verifica-se aumento na estabilidade

termodinâmica, aumento no caráter covalente da llgaçlo metal*

•ligante e diminuiçfo no número de coordcnaçio dos complexos

formados ao longo da série.

P blindagem efetiva dos elétrons 4f, pela

camada 5sa5p', faz com que os estados das configursçOei 4fn sejam

poucos afetados pela vizinhança química ao redor dos ions

lantanldeos tripoiitivos. Para um dado ion Ln3* , esses efeitos

fio essencialmente os mesmos para, aproximadamente, todos os

compostos deste ion, tanto em soluçfo como no estado cristalino

IS/. Os estados dt energia das configuraçíes 4fn nfo tio satis-

fatoriamente designados pelo esquema de Russel-Ssunders porque há

valores de energias diferentes para um mesmo nível J, e as

constantes de acoplamento spín-órblta slo relativamente altas.



Cada ion Ln** 4 caractirizado por um citado fundamental dt um

único valor dt J» ume vez qut o primeiro tstado excitado nlo tsté

essencialmente populado, exceto è temperaturas muito altat. Con-

tudo, os ions 5m** e Eu** fio diferentes not primeiros estados

excitados, e para o ion Eu»- mesmo o 2s e 3o estados excitados,

estlo próximos do estado fundamental e as vezes populados i tem-

peratura ambiente 171. Rs propriedades que sio especificamente

afetadas slo o magnetismo e a absorçlo e emitsIo de energia ra-

diante/ Os ions Y**, La**, Ce** c Lu** slo diamagniticos, corres-

pondendo • ausincia de elétrons desemparelhados. Todos os outros

ions sSo paramagnéticos. Contudo, os cálculos de momentos Magné-

ticos aplicáveis para os cations 3d nlo slo para os ions Ln**.

Os ions Y*», La*-» e Lu** nlo têm bandas de

absorçlo nas regiões do ultravioleta, visível ou infravermelho

• slo incolores tanto em soluçlo como no cristal. Os ions Ce*»,

Eu**, Gd** e Yb** também slo incolores, mas os tris primeiros

absorvem no ultravioleta e o último no infravermelho próximo.

Todos os outros absorvem no visível e slo coloridos, apesar

do ion Tb** apresentar uma coloraçlo rosca muito fraca. Ps

principais bandas de absorção c os outros dados pertinentes,

estlo copilados na Tabela 2.2. Exceto para as variaçBes n»§

intensidade» e pequenas eltcraçSes no comprimento de onda, as

bandas de absorçlo para um particular ion Ln** slo

essencialmente as mesmas nos sais cristalinos, complexos e

soluçSes podendo variar com o ambiente químico. Essas

observaçSes slo consistentes com as transições internas f*-*f

normalmente proibidas por Laporte, mas permitidas devido aos

efeitos do campo cristalino, por dipolo elétrico c dipolo

magnético externo. B* bandas notadas para o§ ion* Ce** « Yb**,



label» 2.2. termo fundamental, bandas de absorçio • coloraçlo do ions Ln3*/7/.
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slo originadas das variaçBes configuracionais envolvendo orbitais

5d e slo consequentemente, mais intensas e afetadas pela

coe-plexaçlo.

A emisslo fluorescente é particularmente

importante em certos complexos de Eu3* e pode ser útil no

estabelecimento de sua estrutura molecular.

Os ions Ln3* podem ser classificados como

aceptores do tipo "a" no esquema, de c l assif icaçlo de Rhrland-

Chatt-Davies 161 e como ácidos 'duros' de acordo com Pearson (Sf.

Portanto, é esperado que entre os átomos doadores a preferência

de ligaçSo seja 0 > N > 5 . Além disso, a coordenaçio Ln3*-ligante

ocorre predominantemente através de interações iônicas,

conduzindo a ume forte preferência para grupos doadores

carregados negativamente, e que sejam também bases "duras". Qs

moléculas de égua e ions hidróxido slo ligantes particularmente

fortes em relaçlo aos ions Ln3*, de modo oue em soluçlo aquosa

somente ligantes contendo gruDos doadores com oxigênio carregado

negativamente (como por exemplo, em grupamentos carboxi l atos)

podem ligar-se fortemente. Em soluçlo aquosa, grupos doadores que

possuem átomos de oxigênio e nitrogênio neutros, geralmente,

ocupam sítio de coordanaçlo ao redor de Ln3* somente quando

presentes cm ligantes muitídentados que contenha pelo menos um ou

dois outros grupos doadores apresentando oxigênio* carregados

negativamente. ExccçOes o»-a esta última coidiclo ocorrm, por

exemplo tm sisttmas biomoleculares com a ligaçlo de carboidratos

• nucltosidios aos ions Ln3*, mas n«stes casos a ligaçlo

observada é muito fraca MO/. Os complexos l antanidites isolados



sob condiçBes »níá*»s, çaralmente, provocam hidrótise parcial, na

presença de pequenas quantidades de água.

Z caráter predominantemente iõ>ico das

interaçSes Ln3*-1Í53-»te e os potenciais iSnicos relativamente

baixos dos ions Li** podem contribuir, em grande parte, para

vários aspectos aoicionais dt química d« c o o r d e n a d o dos

iantanideos. D« início, há peouena ou nenhum? ei*vc\anal idade nas

interaçBes met *' -1 igante, de modo que 05 numere* ti» c o o r d e n a d o e

geometrias j-,3 complexos slo determinadas quase Que

exclusivam*'* ** pelas características do ligante (propriedades

conformacíonais e o número, tamanhos, e natureza dos grupos

doadores). 0 única propriedade de importância do Lr> a se levar

em conta é o raio iônico.

Os complexos lantanidicos exibem números de

coordtnaçlo, geralmente, variando di £ a 12 (no estado sólido •

em soluçlo), com 6 e 9 sendo os mais comuns /11 /. Em soluçlo

aquosa sup8em-sc um número de r.idrataçlp variando entre 9 (inicio

da série) e 8 (final da série).

Ps geometrias encontradas para os complexos

slo bastantes variadas, determinadas principalmente pela

c o n f o r m a d o do ligante, interações grupo doador — g r u p o doador

Ligante, competi;? 0 entre os gruoos doadores ligantes e as

moléculas do solvente disponíveis para o sitio ús cocrdenaçlo,

forças de empacotamento no cristal (no estado sólido) e o tamanho

do ion Ln 3* /11/. Os peliedros de coordenação mais camuns fSo

prisma trigonal, octaedro, antiprisma quadrado t dodecaedro.
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3. flLBUMPS CONSIDERPÇOES SOBRE OS QHINOX10OS RR0HATIC05

R química dos aminòxidos é muito viste /1-4/.

Numerosos exemplos ilustrim que esses tipos dt compostos podtm

strvir como oxidantes em química orgftnica t organometética, t

como ligantt em química di coordenaçlo. Vários artigos dt rtvislo

sobrt complexos formados por metais de tnnsiçlo com aminóxidos

srométicos tlm sido publicados na literatura /5-9/.

Devido i baixa basicidade das aminas da mesma

família, os aminòxidos arométicos n%o podem ser formados dire-

tamente pela oxidaçlo apenas com peróxido de hidrogênio. Esses

eonmpostos podem ser obtidos por oxidaçlo da amina correspondente

com um perecido orgânico (ácido perbenzóico, monoperftélico, ou

monopermálico). Ps desvantagens desse método consistem tm que a

rttçfo dtvt »er realizada è baixas ttmptraturas t tm grandts

volumes do solvente volátil ( por exemplo, éter etilico,



- W- -.'I- ;- ",. •_ -.

clorofftraio, eu cloreto d* meti lano). Um procedimento«eis

ad*quado par» obtonçto ea grand* •seal* consist* na adtcio tf* usa

soluçlo aquosa do peroxido do hidrogênio è uma soluçVo da m i n a

em écido acitico glacial è 60-95^C 110/.

R formaçlo do aminóxido eroaático ocorro copo

conseqüência da llgaçlo coordanada quo «nvolvo o par d* «létrons

do átomo do nitrogênio ao do oxigênio. R N-oxidaçlo provoca usa

altortçlo significativa na rcatividado do anal aromático, dovldo

a u m invorslo na dlstribuiçto d.» donsidado olotrAnica do anol,

•m confronto cost a obsarvada na aiaina corrospondonto 111. No

sisttma N-D arooático a carga n*gativa nlo osta confinada ao

átomo do oxigênio o poda i*r doilocida poli ligaçfo t, o quo podo

sor obsarvada palas estruturas canônicas I, II o III.

Nos aminóxidos iromáticoi, como os «látrons

do oxigênio ostlo conjugados com o anal, a sua basicidado podo

sor variada palas posiçBss o propriadades doadores ou receptoret

dos substituintes no anal, o qu» nflo ocorre nos amináxidos siifá-

ticos /BI. Srupos reeptores de elétrons nas posiçfies 2 e 4 aumen-

K%m 9 importância da estrutura II e redutos» a capacidade doedora



efetiva do liganto. Isto * manifestado na frequtncia

•stlreaento do grupo M-0 (v^ ). Ma pyO a v ^ tom tido atribuída

em 1250 em-»i na 4-N0»py0 em 1279 cm-*, devido ao auawnto no

caráter de dupla ligaçfo do grupo N-0. Entretanto quando um

doador de elétrons, como o grupo metóxi, ocupa a posiçlo 4 a V^Q

aparece em 1212 cm-* 171.

No caso dos metil derivados, observou-se que

na 2-picNO a 4-picNO vNQ aparece em regimes de menor freqüência

comparada com a 3-picNO. Analisando por esse ponto do vista,

conclui-se que a 2-picNO e a 4-picNO slo ligantes mais

coordenantes em relaçlo aos ions Ln** do que a 3-picNO. No

entanto, outros fatores devem ser levados em conta como por

exemplo a capacidade coordonante do inion e o impedimento

ostérico causado em funçfo da posiçlo em que to encontra o

substituinta no anal.

Nesse trabalho nlo foi feito um levantamento

bibliográfico sobre os compostos de adiçlo formados com os sais

lantanidicos e ligantes aminóxidos arométicos marque

recentemente Cunha /11/ e Chaparro /12/ apresentaram, em suas

dissertações de mestrado, tal revisto.

De tais levantamentos pode-so constatar quo

para as metil piridins-N-óxido monosubstituidas, os substituintes

quando localizados nas posiçSes 3 ou 4 nlo introduzam substancial

interferência no sitio do coordenaçlo, mas sua presença na

.^pjffiçlo 2 produz efeitos estéricos resultando num decréscimo do

número de coordenaçlo. E*tes efeitos parecem prevalectr quando o

inion nlo compote com o liganto na coordenaçlo, ou se)a, no caso



de Inions nto coordenentes. Nas ea •• tratando da Intout cosi

características tiplcaewnte coord«nant«t, é dt suaa taportlncia

considerar a basicidada do Uganta orginico, fato constatado no

cato dos compostos de adiefo foraados co« «etinossulfonatos de

lantanideos e os liganlas 2-picMO M3/ e 3-oicNO /14/.

R Tabela 3.1 contest alguns dados dos

conoostos 4-picNO e pyO.

Tabela 3.1. Dados para os conpostojt 4-picND e pvO

Dido*

ForiauI a brute

Estrutora Molecular

Massa Moleculir

Estedo Fisico

Ponto de FuiloCC)

Ponto de EbuliçloCC)

« . • • * * < ; • • • .

Mowento Di#«ltr (D)

4-picNO

CfNyN0

109,1286

sólido

185-166

151-153
(11 mmHg)

4,74

pvO

CBH,NO

T
95,1017

sólido

67

136-140
(15 mmHa)

4,24
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4. REVI5B0 BIBLIOSWFICR SOBRE MÊTPN0SSULP0NPT05

Of estudos relacionados * preparaffo t

caracterização dot compostos envolvendo matanossulfonatos de

Itntanidtof (III) tívtcam início, tm nossos laboratórios, com

Zinntr /1/, qut traçou COMO objttivo dcstnvolvtr ust amplo plano

dt trabalho envolvendo Inions oxigenado* derivados da ácidos

orginicos do anxofrc, especialmente aquelas da alto grau da

ionizaçSo.

Os sais hidratados m, Ln(MS>» ,xHaO, a os

anidros 121, Ln(n5)3, slo obtidos pala raaçfo antra

tn(0H)CO,.xM,D a HMS, os quais slo higroscòpicos, insolúvais an

solvantas usuais, ligeiramente solúveis a* metanol a facilmente

solúveis em égua.



'li

Na literatura a* únicas citaçSes referentes

• c ©«fio* to» dt Retenossulfonetos cota «lamentos do bloco f,

anteriores aquela de Zinner /1/, data* de 1970 con Speca e

Pytlevski /3/ COM o relato d» obtençlo e caracterizaçlo do

CORPOSto de adiçfo EutHS)..ÍNH,, e de 1976 COM «ilson 14/ que

apresentou a estrutura cristalina do sal hidratado U0a(HS)».Ma0.

Os primeiros compostos de sdiçlo de

metanossulfomtos com os ions lântanidcos tripositivos fora»

sintetizados, caracterizados e apresentados por Zinner IS/, na

sua Tese de Livre Oocincia, IR 1979, e também na forR« de artigo

IBI, em 1960. Na ocasilo, a autora fez uma revislo bibliográfica

apresentando na for*e de resumos os artigos encontrados» Observou

que es autores se preocuparaM essencialstente COR a preparaçlo e

caracterizaçio de sais e/ou coMpostos. de adicio dos Metais de

transiçlo do bloco d c de elementos representativos, CM vista de

ter encontrado apenas as citaçBes de Spcca e Pytlevski 131, e de

Wilson 141, referentes aoi tlemantos do bloco f.

Com o objttivo da dar continuidade e «mpliir

a revisto bibliográfica apresentada por Zinner /5/,

RencionareRos em ordem cronológica a partir de 1979 , nas

Tabelas 4.1 à 4.10 , as cittçScs encontradas na literatura

relacionadas aos sais e compostos de adiçfo dos

metanofsulfonstos, tanto no qut diz respeito è preparaçlo e

caracterizaçio de novos compostos COMO nas aplicações ou novos

estudos desenvolvidos com aqueles jé descrita



C iMportante observar qua Muitas 4MS

Matanossulfonatos Mettlicos soxinhos, coabinados COM out rot

sais* ou e« Misturas COM o HNS t«* dstpsrttdo o int«r«ss« d*

vários posquisadorjBS nos diversos ranos da qui»ica coao nor

•xtMplo: tu banhos tlctroliticoSi tn battriat d« chuaibo, coao

•gentts catatfticos d« rtaçBct orgânicas, cowo padrlo dt «assa •»

Espactronctria da Hassa da Dassorçlo da Caaipor a ainda poda-sa

dastacar a racanta pasquisa da Krah a cotaboradoras 111, os quais

verificara* qua Ce(HS)4 an soluclo aquosa da HHS è ust excilanta

reagents para oxidaçio da alquil a policfclicos aronftticos aos

atdeidos aroniticot, cetonas c qulnonas. COMO vantagens dettacBM

a inertibilidade do Inion MS" no processo oxidativo, alta

seletividadc para UMB larga faixa de substratos a o fato do

reagante ser facilaanta reciclado por oxidaclo eletroquíMica.

ConvtM taMbéM Mencionar que racentaManta, no

estudo da decoMposiçlo tèrMica dos coMplexos Ln(HS)s .ZO-picNO)

lòl observou-se que as seqüências de reaçScf téraicas podeM

oferecer novas possibilidades para síntese da oxisulfetos de

terras raras, que sVo conhecidos por suas importantes aplicaçBes

COMO 'fósforos*.



1 abata 4.1. CitaçQes bibliograficas sobra coapostos d« natanossulfonatos (MS") e» 1979.

COWP05T05
•If H

i
NatriS) ou MHS»

HgtHS),

Lntr1S)».xHa0
x » 2; Ln = La-Pr
x » 3; Ln = Nd-Lu.Y

HNS • RgfHSl

lMTPPMMSi

trans-PtíHSíatPRj)^
R = p-toluil

i

P.ELPTO

Utilixados co«o aditivos na oxidaçlo aletroquinica
da CaCI,.

Empregado com aganta catalitico na prepara-lo da ra-
sinas •Novoltc'.

Sintasa. CaractaritacVo: Rnalisa Elemantari Hadidas
da Condutanciai Espactros IV; Espactro da absorglo j
no vislval (Md)j Espactro da amisslo (Eu)f TG.

Rgantas cataliticos na glucos&daçlo da Tatra-D-ban-
zil-<k-D-6lucosa.

5intasa. Caractariiaçlo; flnalisa Elamantar) Espactro
IV; Dcterwinaçlo da astrutura por difraçlo da raios-X.

Produto da raaglo entra:
(<PhjPJaPt<i*-Oa>Cy-OH)Pt(Ph,P>,)CBPh«) ou
l(R,P)aPt(p-OH)aPtlPR3)iI](BPh*j3 COM SOw
a* CHSOH.

REF.

09

10

i 0 1

11

12

13

I

.1 t
í.



Taoel» 4.2. Citações bibliográficas sobr« coatpostos de Mianofiulfonitof (H5~) e« 1980

S--.!

CONPOSTOS

BaCHS),

lSbCUlMS))a

SnlHSI. • HHS

Pb(HS). • HNS

Sn(MS)aiHHS « Pd(HS>u

M»(HSÍ

ÍMOEPHHS) • inlTPPXHS)

RELRTO

Sintas*. Caracttritaçlo: Mnaliia Elawantar; TG{ Dados
sobre a estrutura cristalina.

Sintcsa. CaracteritacXo: «nalise Elenentari Ponto da
Fusloj Espectro Vibracional.

Enpregos mm banhos eletrotiticos na coloraçlo de
atuminio ou ligas de aluaiinio.

Usados cosw elotr6litos. *« soluclo aquosa, para
baterias de chuobo.

Soluclo catalitica usada no pré-tratawento de subs-
tratos nlo condutores antas do navcitiaanto nlo e-
letrolitico do «etais.

Utilitado COMO agente retardador na coordanaclo de
Ha0 na forataclo do coatptexo cis-lCoCl(Ha0)tphan>B]-"* j
e acelerador nu»a roacSo sistilar do ICoLKHH,)»)** '

Síntese. Caracterização: Análise Elementar) Dados
Espectrosc6picos de RMN C H ) , IV • UV-Visiveli Es-
pectros de Massai Determinacío da Estrutura Molecular
por difraclo do raios-X,

REF.

14

IS

16

17

10

19
í

20



continua-lo d* Tabela 4.2,

COMPOSTOS RELATO REF.

Ln(*tSíi.3(7«5O> Sintas*. C»r»ctariz»ç»o: finalise Ele»entar. Medidas d« 06
l*n M fca-lu, Y Condutanciai Difratograaas da raiot-X (método do p6)i

Espactrof IV; Espactro da RbsorçVo Visival tNd>»
Espactro da Enistlo (Eu)| T6.

Ln(HS), Sintasa. Caractarixac^o: PnaUsa Elaaiantari Etpactro 02
Ln • La-Lu, Y 1V| Madidas da Condutanci»< Espactro da Rbsorçlo

Visival(Nd)) Espactros da Emitslo (Eu)i Dlfratograwat
da raios-X («atodo do pòíj T6j OTB,

Cd(HS)v a Cd(MS)3.L Stntaaa. Caraetariiaçlo: Bnatisa Elawantar; Espac- 21
L = DHF, 1HU.ÜHS0, Bipy a tros IV, Datarwiniçlo (OHSOJi Cálculos dos valoras
a-0H-0uin ; LUtMS);..2L de AH a partir das «ndotarmicas DIP» lü.
L * Py, Uuin, p*Ptc a 8-OH-Quinj
Cd(HS)... 3Py
...... ... .... . ............... ç - ..-..-..-....-..--.....
t-CCo(tran>{NH4I(NSl]{ClQ«}u Sintasa. Caract«rii«t»o; Pnétis* Elawantarj Espac- 22
« tro Visival. Estudo Cinètico.



1 abala 4.3, Litac8«s bibliográficas sobra compostos da metanossulfonatos IMS") am 19S1.

COHPOS1OS

CsinSI

Hg(HS)»

[<NH,).Co(MâmCtU* Ja

PdtNSla

tu(MS),

LUM5),K(HS) a Na(HS)

HètMSJ

RfjtLHHS) a Hg(L)w(MS>
L « PhaPUHalnPPha) n « 1» 2

RELRTO

Sintasa. Dados Espackroscàpicos:IV, Rawan a RHN
(*H a " O . Espactrowatria da «aisa.

Hadidas dos ta«pos da ralaxaçlo spin-raticulo
(Ralaxaçlo Spin-Raticulo Rassonancia Nuclaar
Magnética),

Empragado para OMiaiarcuracto a datmarcuraçlo da
olafinas.

Síntese. CaractarixaçSu: Hnalise Elanantar; Es-
pectros Visível,Ma»$» e RHHCH). bstudos cinéti
cos a da «acanisato da hidról ise facida a b*sica.

Rganta catalitico na obtançlo da metil-catonas
por oxidaçlo da olafinas com paráxidos orglnicos.

Cowponenta principal identificado em banhos de
revestimento da cobra da "alta valocidada*.

Rprasantaçlo dot Coaficiantas da Ptividadai a Coe-
ficientes Osmòticos.

Datarminaçlo da Estrutura Cristalina por difraçio
do raios-X aet atonocristais.

Sintasa. Caractarltafloi Rnilise Elamantari Medidas
da Condutlneiai KNN (*H).

REF

23

Z4

25

26

27

26

29

30

31

i



conUnutele da Tabela 4,3.

C0NP0S105

Ag(L)a<HS)
L • Py o Bipy

F«(HSia. Fe<ns>, c«(ns),,
Ce(HS)., Cu(HS), • Zn(riS),

Pb(HS), • HHS

LMHS>,.2(2-pUN0> Ln . C«-S»
Ln(HS>,.4(2-picN0i Ln * LÍ-LU, Y

RELATO

Slnt«s«, C«r«ct«riz«çlo: On*lis« Elamantirj Ponto
d* FUSIOÍ RHN (»H).

Sintas* a Estudos Estruturais. Caractarixaçlo*
Rniliit EiaaiantariEfpactroscopia Hossbauar ("'Fa),
Vibracional • ElotrônUa. Estudos do SuscaptibiUdada
Magnética a Tostporaturas Variivois.

Usados COMO alatrólitos, to soluçlo aquosa, para acu-
•utadoros alétricos.

Sintas*. CaractOfixaçlo; Qnélisa Elamantarj Condu-
t&ncia Elatraliticai Espactros IV| Difratogra«as
da raios-X («étodo de pò)j Espactros Visival (Nd)i
Espectros da Eaiisslo (Eu).

REF.

32

33
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Tabela 4.4. Citações bibliográficas sobra coaipostos dt wetanossulfonatos (MS~) e» 1962.

1 •• ,

COMPOSTOS

Oo.(L>»(HS>
L « P(C«H«>,; n x 1. 2 * 3

LntHS),.2(HKP«) Ln=L* Eu, Y
Ln(MS>,,3(HKP«) Ln= S«-Lu

F«(O£P)CHS)

REL«TO

Síntese. Caractarizaçlo: Rnilis« Elementar; Ponto
de Fuslo, Medidas da Condutanciai RMNCH).

Síntese. Caracteriiaçlo: Rnétise Elewentarj Medidas
de Condutlnciai Espectros IV] Espectros de flbsorcio
VisiveltNdli Espectro de Enisslo (Eu); Difratograstas
de raios-X (nétodo do pó).

Síntese. CaracteriiaçVo: RnAlise Elestentar; Espcc-
troscopia1 de RNN (*H), Hassa, UV-Visivcl e IViDados
Eletroquisiicos d* Potências de Reduclo.

REF.

36
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i
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Tabala 4.S, CitaçUes bibliográficas sobre compostos da metanossulfonatos (MS*) a» 1903.

COMPOSTOS

Rg(riS)

HM.CHSJ

PBCHSJ*

HnCNSlv.4H^0, NnlMS)*.«Py e
lift \ t» J M ̂

CttLCNSli t - CO, C.»U e C^H1O

Lu»t PhC»CPh1jlMS 1a.
CtltttCOOlafMS)»

Ln(MS>,.3(TS0)

RELATO

Reagente na sintese de anidridos carboxilicos
metanossulfÔnicos.

Empregado na prepara-lo de octametilenodiamina a
dioctametilenotriamina por despolimerizaçao de ,
poIi oc tame tilenopoIi ami n a

Utilizado como elotrólito, am soluçlo aquosa, em
baterias recarregèveis de eletrodos n%a meta -
licos.

Sintese. Caracteriza-lo: Rnalise Elementar j Medi-
das TG e DT«.

Utilizado na síntese dos isômeros: KNNj )sCo0M0)** e
l(NHaCoNOa)*•, para a determina-lo precisa da re-
lação deligaçlo do grupo N0a" pelo y, ou {J, tia
meio OH".

Sintese. Caracterisaclo: Analise Elementar;
Espectro IV.

Sintese. Caracteriza-lo: Analise Element ar; Medidas
de Condutinciaj Difratogramas de raios-X (método do
pòlj Espectros 1V| Espectro de Rbsor-lo Visível (Nd)|
Espectro de Emissão (Eu)t

REF.
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continuando da Tabela 4.S.

CUMPOSTDS

NalMS)

RELUTO RfcF,

47Medidas de: Volume Molar Rparentej Coeficientes da
Viscosidadt Bi C»lor«s de SoluçBcs; íansSo Superfi-
cial.

Utilizando como «lu«nte para •
ânions inorglnicos, permitindo
sorclo UV e condutividade.

crqmatografi• d«
a detecção via ab-

«•(MSíj.JPy e MelMb)J.Bipy
H» = V I l I D i C r U I ! )

Me = Hnl lD e FetlM

Síntese,
tros IV;
cos.

Caracteriza-lo: finalise Etementarj dsp«c
Espectros Eletrônicos; Momentos Magniti



Tabela 4.6. LitacBes bibliográficas sobra compostos da metanossulfonatos (MS*") em 1904,

COMPOSTOS

(RaS)aHg(MS)
R = LH<f n-L,Hv
(RSCHv5R)Rg(MS)
D - r u i" LÍ i LIff = WTI3 » l.n3L4n

Rg(NS)

Hg(HS>3

Ln « La-tb. Y

UNH 3) aLolMS)H

RELRTO

Síntese. Carcaterizaçlo: Rnàlise Elementar] Ponto
,1-L^Hv de rusíoj RMN(*H).
e lKSCamSR)Rg(MS)

Numa mistura com Rg(IFS) foi empregado como padrão
de massa na Espactrometria da Massa da Dessorçao
de Campo.

Empregado na alcoximercuraçio a desmercuraçio de
ai cenas.

Nü> Síntese. C»racterilaclo: Hnàlism Element ar] Medidas
de Candutancia; Difratogramas da raios X (método do
pó); Espectros IV) Espectros de Emisslo (Eu)j Espec-
tro de «biôrçlo Visível (Ndí.

ClU 4) a Usado na sintasa dos isômeros: 1(MH,).Co5CHJ»* e
l (NHj J^LoNCSJ5*» , para a determinação precisa da re-
laçKo de ligaçlo do grupo SCN" pelo 5. ou N, em meio 0H~

REP.

SO

SI

52

S3

S5



Tabela 4.7. Citaçftes bibliográficas sobre compostos da «etanosiulfonatos (M5~) no ano dt 19SS.

COMPOSTOS

Na(MS)

ZnCMS)*

Sb3Ct«.OUHMS)
t = OH. O-CH,, O-CHr,CH3

Ln(HS)v.2DMP L = 1a-Dy e Y
Ln(M5)*.1DMH L = Ho-Lu

RELRTO

RMN(»»5) • corrviaçlo entr« os deslocamentos quí-
micos de »»S e *»C.

Empreqado como eletrólHo no estudo de efeito»
cinéticos na raaçlot CCoClLn]

a* • Hg2*, onde
Ln * ligantes neutros

Agente Catalltico na reaçlo entre BuOH e oxido de
etileno pnra produçlo éter monobutil etileno gli-
col.

5intese. CaracterizaçSo: Pnatise Elementar» Ponto
de FUSÍOÍ Espectros IV e RMNCH).

Síntese. Caraetarlzaçfo: Pnallse Elementar. Medi-
das de Condutftnciai Difratogramas de raios-X (Mé-
todo do pò)> Espectros IV; Espectro de Emisslo (Eu).

REF.

56

57

58
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60



label a 4.tt. Litaides bibliograficas sobre compostos da «tat anossulf onatos (MS") no ano da 19BÜ.

CUMPOblOb

Nit* (Mb)

«9(Mb) e HMb

F..P,»..»;.»,

FtMMb)»

lNuHln>C*H. MPPh., ) a JIMSJ
RuLHMSHLUHPPh.,)..,
OsCKMbXLÜXHPIij )..

GatÜEPXMS) (a)

In(PXMb), ln(P)(Mb)(Py) e
ln(P)<HS)<N-MeIm)
P « OEP e TPP

RttnTO

Determinaçlo da Estrutura Cristalina por dilrac'io
de raios-X em monocris I«is,

) , e bintese. Caracteriiaclo; Rnélise Elementar} Ponto
de Fus)oj Espectro IV.

Utilizados como reagentes nas sínteses de trlflatos
de (perflooroalquil) fenil iodônio.

Síntese.LaracteriiaçIo:ttn»li se Element ariEspactros:
IV e Mossbautrj DSC) Determinação da estrutura cris-
talina por difraclo da raios-X.

Estudos Mossbauer a Magnético a baixa temperatura.

Síntese. Caracterizaçlo em soluçSo por KMN C H e ^»P)

Sinlese. Caracteriiaclo: Wnalise Elementar) Espec-
trometria de Massa» RMN C H J ; Espectros UV-Visiveli
üeterminaçlo da estrutura cristalina e molecular de
taJ por difraclo de raios-X.

Laracterizaclo am solventes orgAnicos por espectros-
copia RMN(**F a »*VJ.

H síntese destas compostos (oi monitorada por; RMN
<*H)f Espectroscopia de Rbsorçlo Eletrônica) Medi-
das de Londuttncia. Constantes de Equilibria calcu-
ladas a partir dos Espectros Eletrônicos. Estudo Ele-
troquimico por Voltametria Cicllca.

Rtr.

bi

62

bJ

G4

bb

. bb

, 6»

6«f

70



Tabela 4.9. CitaçBes bibliográficas sobre os compostos de metanossulf onatos(MS°")no ano da 19S7,

COMPOSTOS

Cu(pyz>»<M5>s

He(M5),. (NH^)[Me(HS),(NCS)
Ne(HS),.BBr,. Cs[Me(NS)«l e
tHe(M5)»L=.)*-M5~
He = Sb. Rs e Bi; L * Py,
HURstMDMFK) . NatBi<H5)Je

FetTPPHMS)

IlrHaCLXPPhaí^HMSJ
L = Bipy. phen e pn
UrH»(HS)(PPha),3 e
IrH?U>»PPh3ÍafHSl
L * CO e TH,CN
tlrM,<Py) ,CPPh3í.]IrtS]
Mr(C0),(PPha)-.lIM5]
CIrH(CO(M5)(CO)(PPh,)a3
CIrH(MSs)(COMPPh,)^l

Hq(HS)

RELPTO

Sintese, Caracterixacfo: Pnilise Elementar; Espec-
tros IVt Espectro Eletrônico; Suscept ibüdada Maqné-
tica; Oeterminaclo de Estrutura por difr»ç%o de
raios-X; OSC.

] Sintese. Caracteri?«c9o: Análise Elementar; Medidas
de Condutãncia; Espectros IV; Espectros RHN(*H);
Espectros de Hassai TG e DT6.

DHF
RsO(MS)

Determinação da Estrutura Cristalina por difrac^o de
raios-X em monocristais.

Sintese. Caracterizado: CombtnanacQes dos resultados
analíticos e dados espectroscópicos. Htribuiclo Este-
reoquímica : Espectros RMN C H e »»P).

Numa mistura cost RqfTFS) foram estudados como um
novo material de calibraçSo para determinação exata
de massa em Espectrometria de Massa de OessorçSo de
Campo.

REF.

71

72

73

74

75



c o n t i n u a ç ã o da l a b e l a 4 . 9 ,

COMPOSTOS

CeCMSJ*

Ce I MS», . L'H..Ü

Ln = Ce-Gd

RELUTO

Emprego na oxidaçlo eletroquímica de cumpostos aro-
máticos em solução aquosa de ácido HMb, e em uma
salucio aquosa fracamente ácida contendo um solvente
orgânico substancialmente inerte.

0 Le(lll) foi oxidado elet rol í t ic amentt* em solução
aquosa de HM5, e utilizado como agente oxidante sele-
tivo nas sínteses de aldeidos aromáticos e cetonas a
partir de alquit aromáticos, e de quininonas a partir
de aromáticos policicIicos.

Síntese. Caracterização: Rnátise Elemenlar; Medidas de
Condutância. Espectro IVj Espectro de Emisslo lEu).

RfcF.

/6

77

7

78

w



Tabela 4.10. CitaçHes bibl ioqráf icas sobre compostos d« «et anossulf onatos (M5~) em 1986.

COMPOSTOS

Na<MS)

LCM5I..2O picNO)
Ln = La-Lu. Y

MefMSíZíH^nHCOMPPh, )„
Hi : Ru e Os
Ru<H5),(C0).(PPh,).
lOsHdVCH. HPPh, »^HM5J

H«(MS)-. .4M.0
Me = Co, Cu e ?n

RELPTO

Estudo espectral IV do equilíbrio iônico-molecular
em soluçBes de «attnossulfonstos de sódio, em àqus
e em ácido «etanossulfônico.

Síntese. Caracterizaclo: Espectros IV; Estudos
Termnq r a v i métricôs.

Estudo espectral dos compostos de Nda< e Eu»*. Cál-
culos dos Parlmetros Espectroscópicos: (í, b*'a, ,
Bo . Bo e B3 .

Síntese. Caracterização: Pnálise Elementar; Espec-
troscopia IV,RMN(»H e I lP) e RHNCH) a temperatura
vari àvel. '

Síntese. Caracterizado: Rnálise Elementar; TBj OTRj
(1«didas das entalpias de desidratação par D5C. Iden-
tificaçSo dos produtos de composição dos sais ani-
dros por difraçlo de raios-X.

REF.

79

8

60

61

62
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5. PPRTE EXPERIMENTRL

5.1. MRTCRIftS PRIMPS

Oxidos do» Elemento» Lantanldeo»

Os carbonatos básicos de lantanideos foram

preparados a partir dot respectivos óxidos, de procedência Sigma

Chemical Company, Inc., com 99% de pureza, os quais apresentam as

seguintes composições: Me2Q3
 ( M e ' La, Hü• Sm, 6u« Gd, Ov, Ho,

Er, Tm, Yb, Lu e Y), ̂ f^u e Tb4O7. 0 carbonato básico dt ctrio

foi preparado do CeCl3.7H20 procedente da Cario Erba.

•Ü-Ç-À. $oJ5£l»íi? s* a i í ôn i * P_JÍHJ!!S).

Na preparação dos metanolsulfonatos de

lantanidcos hidratados utilizou-se o HM5 adauirido da Eastman

Co,.
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P Tabela 5.1 aortsenta as outras substancias

empregadas como reagentes, solventes ou matérias primas

ouaisauer, e também a aolicaclo direta de cada uma delas e as

respectivas orocedèncias.

5.2.

5.2.1. Carbonatos Básicos Hidratados, de Lantanideos

Os Ln(0H)CD3.xH20. exceto o de Ce. foram

preparados di ssolvendo-se os respectivos óxidos com HCl diluído e

fervendo-se a soluçlo com uréia ati pH aproximadamente 6. Aoós

precipitação completa, a soluçlo foi filtrada e o produto lavado

COM água destilada até total rcmoçlo dos ions Cl", cuia

presença ou nlo, evidenciou-se utilizando ions Og* em meio Ácido

nítrico diluído. R secagem dos precipitados foi realizada em

estufa numa temperatura de 75°C, aproximadamente. 0 hid^oxi-

carbonato de cério hidratado foi preparado oartinão-se do cloreto

de cério nidratado, previamente dissolvido em água destilada e

seguindo-se o mesmo procedimento mencionado acima.

5.2.2. Wejfn^sju l f qnat os hí d r atadq« de_U an tan ídeos

Os LnCfiSJj.xHjO foram preoaraoos, sartindo-se

de uma susoensfo aouosa do hidroxicarbonato do respectivo

lantanidco, tratada com HM5. 0 écido foi adicionado gota a gota,

sob agitaçlo constante e manttndo-se o pH da mistura controlado

•ntrt 5 • 6. Nessas condic9es, pequena ouantidad* do Ln(0N)C09
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Tabela S.I. Dados sobre matérias primas empregadas

OENOrilNQÇClO

acetato de sódio

acetona -

acetonitrila

ácido acético glacial

ácido Clorídrico

ácido nitrico

elaranjado d« orto-
xilenol

carbonato de sódio
anidro

cloreto de cálcio
anidro

clorofórnio

2,2-dimetoxipropano

EDTR

•tanol

hidróxido de amônio

metanol

nitrato de prata

ni t r o m e t m o

ortoformiato de trietj.
Ia

peróxido de hidrogênio

piridina

4-picolina-N-óxido

sulfato de sódio
anidro

tetracloreto de
carbono

uréia

BPLICRCflO DIRETA

titulaçio complevométrica

testes de solubilidade e
meio de intcraçVo

testes de solubilidade

preparaçlo do liganti pyO
• titulaçto eomplexométrica

dissoluçlo dos óxidos de
lintanídeos

teste qualitativo de Cl'

titulaclo complexomitrica

preparaçlo 4o ligante pvO

dessecante

preparaçlo do liganti pyO
• testes de solubilidade

meio de interaçlo

titulaçio eomplexométrica

testes de solubilidade

preoaraçlo dos carbonato*
básico de lantanideos

prcpariçHa dos compostos
de adiçio, testes de solu-
bilidade e medidas de con-
dutânci a

teste qualitativo de Cl"

testes de solubilidade

meio de interaçlo

preparação do ligante ovü

preparaçlo do ligante pyO
e titulaçio complexomi
trica

ligante

preparação do ligante p/O

testes de solubilidtdi

preparaçlo dos carbonates
bAsicos di lantanideos

PROCEDCNCIP

Herck

Merck

Qtdrich

Merck

Merck

Merck

J.6. Saker

Merck

Merck

Merck

Rldrich

J.6. Baker

Merck

Merck

Merck

Merck

(Udrich

QldrUh

C a r i o E r b a

Merck

Rldrich

Merck

Merck

B. Hirzog



nío se dissolve, evita-se portanto excesso do Ácido. Q "soluçio"

foi filtrada t o retido no filtro lavado, verias vezes, com

DtQuena5 porçfies de água destilada. 0 filtrado e as águas de

lavagens foram recolhidas em uma cápsula de porcelana e levadas *

banho-maria para evaporação da H 20. 0 produto sólido obtido foi

tratado com acetona e submetido a secagem à vácuo • em seguida

mantido em dessecador com cloreto de cálcio anidro, oor ser

higroscóoico.

5.2.3. Compostos de Qdiclo: Ln(M5)3.x(«:picN0)

Inicialmente, tentou-se preparar os compostos

utilizando acetona C O M O meio de intcraçlo . No entanto, observou-

se Que os produtos obtidos nlo apresentavam uma esteauiometria

definida através da série. Porém, percebeu-se que a adi cio de

ortoformiato de trietila ou 2,2-dimetoxipropano favorecia a

deposiçlo dos compostos mais raoidamente, por este fato adotou-se

o seguinte método de preparação para todos os compostos da série:

a) dissolvej-se aproximadamente 0,35 g (ou 0,5ô o) do ligante

4-picNO em metanol. Noutro recipiante aproximadamente 0,5 g

do metanossulfonato hidratado de lantanídco também foi

dissolvido em metanol. Essas Quantidades foram escolhidas

para serem mantidas,respectivamente, as oroporçSes molares

sal-ligante 1:3 e 1:5;

b) as solucScs metanolicas foram misturadas e aquecidas, cm

banho-maria;



so

c) juntou-»» o ortoformiito de trietila, mantendo-se o aouecimen-

to, em banho-maria, entre 60 e 70°C. Observou-se out os

compostos do inicio da série formavam-se raoidamente, enauanto

os do final da série eram formados aoenas aoós algum tempo,

sob agitação vigorosa e constante;

d) em todos os casos deixou-se o composto deoositado repousando

no seu meio de interaçSo, oor uma semana, oara garantir a

comoleta formaçío. exceto o de Tm que permaneceu em reoouso

3 semanas;

e) os compostos foram filtrados em funil de placa porosa e

lavados, varias vezes, com pequenas porçBes de ortoformiato

d« trittila. Apôs a Hltraçlo, foram transferidos para um

dessecador contando CaCl2 t submetido ao vácuo até secagem;

O oi compostos foram armazenados em frascos de vidro e guardados

em dessecador contendo CaCl2.

0 Fluxograma 5.1. mostra esquematicamente as

etapas desenvolvidas até a formado dos compostos

Ln(MS)3.xC4-picN0).
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adiçlo d* H«S
at * pHc 6
FILTRBÇÍH)

LnlOH)Cr 3MS

•viporiçlo cm
banno-naria

14-picNQ j

mistura na proporção 1:3 ou
1:5 tsal - IiganteJ em solu-
ç'io metanolica

•diçlo ôm
ortoformiato
di trictila

»qu«ci»tnto

F1LTRSÇBD £ SECOGEM
ti VÓCUO (CiCl2)

Ln(M5>3.

luxograma 5.1. Preparação dos compostos de adiçío d* formu-
las geral Ln(M5>3.x(t--

1-"""
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5.2.4. Piridina-N-oxido

R piridina-N-oxido foi obtida através da rea-

çlo entre piridina, na presença ácido acético glacial, • peróxido

de hidrogênio ( soluçlo aquosa á 351) conforme o procedimento

descrito por Ochiai /1/.

Num becker de 1000 ml colocou-se 40 g de

piridina em 300 ml de ácido acético glacial. Rdicionou-se 50 ml

de Ha0» (soluçSo aquosa i 351 > e a mistura foi aquecida, em

banho-maria, i 70-80'C. Ppós 3 horas, adicionou-se outro* 35 ml

de soluçlo de H 90 3 (ao todo 1,7 moles de peróxido) e a mistura

foi mantida por mais de 9 horas, na mesma temperatura.

fl mistura foi transferida para um bailo d*

fundo redondo e concentrada, à prisslo reduzida, até seu volume

atingir, aproximadamente, 100 ml; tm seguida foi diluida com 100

ml de água, e novamente concentrada sob pressfo reduzida, o

máximo possívtl. 0 resíduo foi alcalinizado com NasC0,, misturado

a 250 ml de CHCl* e agitado vigorosamente. Opôs repouso, isolou-

se o rtsiduo de NaaCDj i CH,C0DNa por filtraçSo. 0 soluçlo obtida

foi passada por um filtro contendo Naa50», e o CHCl* foi removido

por destilaçlo simples. Q pyO obtida foi destilada entre 116-

116*C á 2 mmHg.

P equaçio de reaçlo pode ser escrita como:

CHgCOOH

7o-ao°c



5.2. S. t^mpoj t os Ae__adJ_eJa" oj_JLH.JLÇS ) ^ . x pvO

Semelhantemente ao procedimento empreqado

oara o b t e n d o dos compostos L n ( M 5 ) 3 . x(4-picN0) desenvolveu-st as

seguintes etaoas até se isolar os compostos Ln(M5) 3.xpyD:

a) dissolveu-se, aproximadamente, 0,29 g (ou 0,46 g) do ligante

ovO em ortoformiato de trietila. Noutro recipiante, cerca de

0,5 g do metanossulfonato hidratado de lantanideo foram

dissolvidos em metanol. Estas . quantidades permitiram manter

as proporções molares sal-ligante 1:3 e 1:5, respectivamente;

b) as soluções foram misturadas e aauecidas em banho-maria

entre 60-70°C. Q adiçlo de aproximadamente 50 Ml de

ortoformiato de trietila provocou a deposiçfo rápida dof

compostos de adiçlo do início da série enauanto Que os do

final da série formaram-se acenas tpós algum tempo e sob

agitação vigorosa e constante;

c) aoos deoosiçlo, os compostos foram mantidos no meio de

interação por uma semana, exceto o composto de Tm oue

permaneceu em repouso por 3 semanas;

d) os compostos foram filtrados cm funil de olaca oorosa e

Lavados, vários vezes, com oeauenas oorçSes de ortofor-

miato de trietila. floos M l t r a ç l o , foram transferidos para

um dessecador contendo CaCl 2 e submetidos a pressio reduzida

ate secagem;
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• ) os compostos f o r m armazenados em frascos de vidro c guardados

cm dessecador contendo CaCL2-

G Ftuxoqrjma 5 . 2 . mostra esouematicamente as

• taoas envolvidas até a formado dos comoostos Ln(r iS) 3 . xoyo.

LnCDH)C03.»HjU

adiçlo d» HHS até
pH * 6. FILTRQÇHO

•vaporacfo ••
banho-maria

Ln'* 3 HS"

Ln(MS),.KH20

P1R101NB1
N
M

pyO
(jwpgraJ

-oxidaçlo COM

dtftilaçle A vAcue
116/118*C 12 m»Hg>

pyO

dissolwçlo t »
ortoformi i to d*

t r i t t i l s

HI5TURB r>i proporçlo
1:3 ou 1:5, lo iç lo dt
or tof ormi »to dt t r i t t» -
l i , «gitaçlo e tqutcí -
mtnto.

REPUUSO

F Í L T R B Ç R D , LflvRGEM E
SECQGEr a VBCUO SOB

Ln(rJS)3.xpyO

Fiuxograma 5.2. Rrtparaç'áo aos compostos de adiçlo dt
formula geral un(riS)3. xpyO.
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5.3. ANALISE E CURUCTERIZRÇRO DOS COHPOSTOS DE

O Fluxograma 5.3 , apresenta in linhas girais

a rota normalmente seguida, em nossos laboratórios, para a

caracterização dos compostos de adiclo sintetizados.

Os itens seguintes detalham cada técnica

empregada:

5.3.1. Rnitise Elementar

5.3.1.1. Dctcrminaçio quantitativa dos ions Ln(III)

Determinou-se a percentage* de ions Ln** nos

compostos de adiçfo por titulaçlo complexométrica com EDTfl,

utilizando alaranjado de xilenol como indicador, segundo o método

sugerido por Korbl e Pribi l 121, Kinnunen e Wennerstrand 131,

estudado por Lyle e Rahman 141 que consideraram a faixa de pH 5,6

a 6,4 como mais satisfatória e conveniente para a titulaçlo

direta, e discutido por Osório e Feitosa /5/ alertando quanto

quantidade de soluçlo tamplo de H S C - C 0 0 H / C H J C 0 0 N * .

Rproximadamente, 30 mg do composto de adiçto

foram dissolvidos em 20 ml de água destilada. P esta soluçlo

adicionou-se 3,0 ml do tamplo H,C-C0OH/CH,CDON» (pH « 5,fi), uma

gota de piridina e 5 gotas do indicador alaranjado de xilenol. Em

seguida a amostra foi titulada com una soluçlo padrlo de EDTB

0,0100 M até viragem de indicador, de vermelho para alaranjado.
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Rs Tabelas 6.1 • 6.2 Mostram os resultados obtidos para as duas

sérits dt compostos.

5.3.1.2. Determinaçlo Quantitativa de Carbono, Hidro-

gênio e Nitrogênio

Os tcons desses elementos nos compostos de

adiçio, apresentados nas Tabelas 6.1 e 6.2 , foram determinados

no laboratório de Microanalise do Instituto de Ouímica da U5P

mediante utilizaçlo de um microanalisador de CHN, modelo 240 da

Perlcin-Elmcr.

5.3.2. Medidas dos Intervalos de Fuslo

Os intervalos de fuslo acompanhados de

termodtcomposiçio dos compostos de adiçlo foram medidos

utilizando um aparelho da Thomas Hoover 'Cappillary Melting Point

Apparatus*.

Pequenas quantidades de amostra foram

inseridas em tubos capilares e aquecidas lentamente em banho de

óleo. Manteve-se a velocidade de aquecimento constante im torno

de 1'C/min., próximo do ponto de fuflo aparente. Qnotou-se as

temperaturas iniciais e finais da fuslo aparente dos compostos de

cada série, as quais estlo apresentadas nas tabelas 6.3 e 6.4.
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5.3.3. Testes 5olubilidades

- Os testes de «olubilidade dos compostos de

adiçio foram realizados qualitativamente, à temoeratura ambiente.

Em vários tubos de ensaio, contendo pcQutnas quantidades,foram

adicionados volumes praticamente iguais dos respectivos solventes

selecionados para teste. Os ligantes 4-picNO e pyO também foram

submetidos aos mesmos testes.

5.3.4. Medidas de Condutância Eletrolitica

Os testes de solubilidade realizados D O S S Í -

bilitaram selecionar o metanol como solvente para visas medidas.

Preparou-se soluç8es metanólicas dos compostos de adiçlo com

concentraçBes milimolarcs c mediu-se as resistências empregando-

se um equipamento da Leeds & Northrup Co., construído de uma

caixa de resistência acoplada a um galvanômetro de ponteiro c uma

cela de condutividade de constante Kc = 0,10708 cm-*. 8

temperatura das sotuçSes foi mantida constante à 25,00 s 0,Q2°C

por meio de um banho termostático Precison Scientific, Os

Tabelas 6.7 e 6.6, contém os dados obtidos. Para o composto de

Pr(M5)3.2QVO foram feitas medidas varianda-se à concentrado da

solucSo, os dados esfSo expressos na Tabela 6.S.

5.3.5. Difratogramasde Raios-X, p e l o m é t o d o d o p o

Os difratogramas de raios-X (método do pó)
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dos compostos de adiçSo fora* registrados • obtidos uti t izindo-se

um equipamento Rigaku Dcnki modelo 56-8. munido de registrador

automático. usando-se alvo de cobre e filtro de niouel. » com

radiacSo Cu-K ( X- 1.5416 fi) nas seguintes condicSes: cps 400.

T.C. 2° e 10mm/min.

Na conversSo dos ánqulos medidos, para

distâncias interoianares, usou-se as tabelas sa referencia 6 .

5.3.6. Espectros de flbsqrçSo na Regido do Infravermelho

Os espectros de absorçSo dos metanossul-

fonatos de lantanídeos, compostos de adiçlo e dos ligantes

(4-picNO e pyO) na regiSo do infravermelho, número de ondas entre

4000 • 400 cm~l, foram registrados no esoectrofotômetro Perkin-

Elmer IR-180. Utilizou-se emulsBes dos compostos em Nujol, entre

as placas de KBr.

5.3.7. Ê sj»e.çt ̂p_s___|J.e.t_r çn.i_c o s de Qbsorçio na Regido óo

Visível dos Compostos de Neodimio

Empreoou-se um esoectrofotômetro Cary 17, na

faixa de comprimento de onda se 560 a Si0 am para estudo d»s

transições I9.2 * ^7/2* ̂ 5/2 e 4^^ a 4'^ n m P' r i • transição
4 2
I j " " " • ^1/2- 0* espectros eletrônicos de absorçSo dos comoostos

de Neodimio, á temperatura ambiente 1 t 77 K, foram obtidos com o

composto disperso em fluorotube em celas de janelas de quartzo

com 0,5 mm âe caminho óptico. Adotou-** como branco, uma ctla
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semelhante contendo emuIsIo de GdjC^ em fluorolube. 0 espectro é

baixa temoeratura foi registrado utilizando um suporte, cos a

cela. introduzido num frasco de Dewar contendo nitrogênio

líauido.

Registrou-sc, também, os espectros dos

compostos de ncotfimio cm soluçOes metanôlicas, de concentrações

aDroximadamente 0,02 M, trabalhando com o mesmo aparelho e usando

cela de vidro de 2,00 cm de caminho óotieo à temperatura de 25*C.

5.3.8. Medidas de Índice de

Empregou-se para as medidas do indice de

refreçVo um rcfratomttro do tipo Qbbe de Bausch I Lomb Co.,

modelo 6.. Ps medidas foram realizadas, à temoeratura de 25°C, c

com ás mesmas soluçBes metanólicas dos compostos de adiçlo de

neodímio, empregadas na obtenção dos espectros eletrônicos de

absorção.

5.3.9. Espec t rqs de _F_lu.orescinci a _dq_s_ Compostps_ de Eurôpio

Esses espectros foram registrados a

temperatura ambiente e à 77 K , oor meio de um esoectrofluorimetco

Carl Zeiss, modelo ZFM 4, constituído oor 2 monocromadores e com
o

uma capacidade de resoluçio de *3 0 . Os amostras foram excitadas

com radiaçSo de 394 nm, oroveniente de uma lâmpada de xenônio de

150 w. Para obtcnçfo dos esoectros à baixas temperaturas, foi

introduzido o suporte, com a amostra, num frasco de Devar

contendo nitrogfnio liquido.
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6. RESULTQD05, DISCUS5R0, COMPRRflÇOES E RLGUHflS CONCLUSÕES

6.1. 05PECT05 GERAIS RCERCR DOS COMPOSTOS DE RDIÇflO

Os metanossulfonatos de lantanídeos hidratados i

os aminóxidos aromáticos, separadamente, mostram-se

higroscópicos, fato que possivelmente contribui pira • alta

higroscopieidadi dos compostos de adiçlo obtidos entre aqueles

tais t ligantes daqutla furtçío. Como tais substâncias fio

decompostas pela água, os métodos empregados na preparaçio

envolvem a mistura dos rtagentes em solventes nlo aquosos.

Preferencialmente, têm sido utilizados ortoformiato de trietila

IM • 2,2-dimttoxipropano 121, para desidrataçlo dos sais

metálicos hidratados e como meio de interaçlo* na obtençlo dos

compostos d« adiefo.
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tentou-se, inicialmente, a preparaçlo dos

compostos de adiçfo usando acetona como meio de interaçlo, da

mesma forma como foi utilizada quanoo da obtençSo oos compostos

LnCMSJj .2O-picN0) 13,Al. Has as dificuldades encontradas na

definiçlo da precisa estequiometria fez com que este procedi*

mento fosse abandonado, flssim, os compostos Ln(MS> 3.2í4-picN0) c

Ln(MS)j.2pyO foram preparaaos usando como 'meio de interaçlo*

ortoformiato oe trietila, observanoo-se no entanto, que os

resultados nao se alteraram quando os mesmos foram preparados em

2,2-dimetoxipropano.

üs compostos obtiaos evidenciaram-se sólidos,

com aspecto cristalino e pulverulento, leve odor característico

do aminóxido aromático e coloraçlo semelhante a dos cations

hidratados. Os coloridos slo levemente mais claros, fio contato do

ar, delinquescem com uma higroscopicidade crescente através da

série lantanidica, provavelmente devido 4 diminuiçlo da

estabilidade do composto com a decréscimo do raio iônico médio

dos ions Ln 3- ao longo da série, uma vez que a repulslo entre os

ligantes aumenta. Este fato, possivelmente, justifica as

dificuldades encontradas na preparação dos compostos dos

lantanóides mais pesados.

Comparanoo os compostos de adiçlo obtidos com

aqueles sintetizados e caracterizados anterlomente, em que se

utilizou o ligante 3-picNO 13,+1, verificou-se um maior grau de

dificuldade na oDtençio dos LnlMS)*,214-picNO) e LníMS),.2pyO.

Em ambas as séries, nlo foram isolados os compostos de Yb e Lu;

mesmo deixando a mistura sai-ligantc em contato com o meio de

inttraçfo por verias semanas.
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6.2. DÍ3D0S ANALÍTICOS E ESTEQUIMETRIfi

Os dados obtidos nas analises percentuais de

lantanioeos. carbono, hidrogênio e nitrogênio est3o compilados

nas tabelas 6.1 e 6.2 , respectivamente, para os compostos de

•diçlo formados com os ligantcs 4-picNO * pyO. d analise daqueles

resultados sugere como estequiometria mars provável, em ambos os

casos, a relação sal-ligante 1:2, ou seja, poae-se representar os

compostas s ia tet iiaaús peltts formulas gerais:

LnlMS) 3.2l4-picN0J • Ln = La-Tm e Y

LnCMSJ 3 .2pyC Un = La-Tm e Y

A Mesma estequiometria é obtida em ambos os

casos, quando se trabalha com a rclaçio sal-ligante 1:3 ou 1:5. A

figura 6.1 mostra os espectros d.e absorção na regilo do

infravermelho do composto de Eu com pyO, preparado nessas

proporçSes. Esta evidência é semelhante àquela verificada para os

compostos LnCM5) 3.2í3-picNO) 13,41, porém diferente daquela dos

compostos obtidos com o ligante 2-picNO 151, que apresenta duas

estequiometriai distintas: Ln(MS> a.2(2-picNQ) para Ln * Ce-Sm e

Ln(M5) 3.4(2-picN0) para Ln * La-Lu e Y. Esses resultados

permitiram sugerir que a posíçlo do grupo metila no anel

aromatico influencia a capacidade coordenante do aminóxido

aromitico. Tudo indica que, quanto mais longe estiver o radicai

-Cri* do grupo NO, menos coordenante o ligante se comporta- Nos

termos do conceito ácido-oase de Pearson /6/ pode-se dizer que,

com a mudança do radical -CH» da posição 2 para a 3 c da 3 para

a 4 no anel aromatico, o oxigênio do grupo cooroenante torna-se



bis* Mtnoi dura a consequentemente a interaçlo Metal-Ligantc è

tnf raquecida.

18 16 14 12 10 8 6

número de onda (xlO cm" )

Figura 6.1. Esptctros ú« tt>sorç%o na rtgilo Oo infravermelho
do composto £u(P15)3.2pyO, prtparado na proporçlo
fal-ligjntt; •) 1:3 e b) 1:5



Tabela 6.1. Resultados analíticos
Ln(M5)3.2(4-picN0).

para os compostos de fórmula geral

Ln

La
Ce
Pr

Nd

Sn

Eu

6d

Tb
Dy
Ho
Er
Tw
Y

Lant
Teor .

21,26

21,77

21,66

22,27

22,99

23.18

23.60

23.99

24,40

24,67

24,93

25,12

15,00

anídeo
Exp.

21.59

21.85

21.90

22.41

22.67

23.50

23.87

23.86

24,58

24.68

24.99

25.29
15,17

Carbono
Teor.

26,04

27,38

27,95

27,61

27,55

27,48

27.26

27,19

27,05

26,95

26,86

26,79

30,40

finalise

Exp.

27,04

27,59

26,96

27,56

26,86

26,98

26.28

26.70

26.56

26,10

25,73

25,73

29,31

(*)

Hidrogtnio
Teor. Exp.

3.61

3,60

3,60

3,58

3,54

3,53

3.50

3.50

3,46

3,47

3,46

3,45

3,91

3,60

3,57

3,60

3,59

3,58

3,67

3,47

3,62

3,55

3,59

3,58

3,74

4,20

Hit
Teor .

4,36

4,35

4,35

4,32

4,28

4,27

4,24

4,23

4,21

4,19

4,18

4,17

4,73

rogênio
Exp.

4,23

4,43

4,36

4,55

4,17

4,55

4,69

4,57

4,44

4,43

4,3S

4,26
4.72



Tabela 6.2. Resultados Rnalíticos para os compostos de fórmula geral Ln(M5)3.2pyO.

Ln

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

DV
Ho

Er
Tm

V

Lant
Teor.

22,62

22.77

22.67

23.29

24.03

24.23

24,6B

25.02
25,46

25,76

26,03
26,23

15.76

anideo
Exp.

22.52

22,62

22,99

23.45

23,93

24,28

24,36

24 , 95

25, 3b

25,52

25.71

26,13

15,^1

Carbono
Teor .

25,42

25,37

25.34

25.20

24.96

24,69

24,68

24,62

24,46

24,39

24,30
24,24

27,68

BnáUse

Exp.

24.76

24,83

24,70

24,60

24,56

24,32

24,04

23.70
23,67

23,57

23,67

23,58

26,65

( 1 )

Hidrogtnio
Teor. Exp.

3,09

3,09

3,06
3,07

3,04

3,03

3.00

2.99

2,98

2,97

2,96
2.9S

3,37

3,14

3,21

3,13

3,13

3,11

3,07

3,21

3,15

3,15

3,13

3,15
3,30

3,74

Nit
Teor .

4,56

4,55

4,54

4,52

4,48

4,47

4,43

4,4,1

4,39

4,37

4,36
4,35

4,96

rogênio
Exp.

4,51

4,64

4,49
4,45

4,55

4,48

4,02

4,24

4,34

4 ,01

4 ,18
4,40

4,67
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6.3. INTERVALOS DE FUSÃO QPRRENTE DOS COMPOSTOS DE RDIÇRO

Os compostos de adido, dt ambas as séries,

fora* cuidadosamente aquecidos e procurou-se manter, próximo è

fusSo aparente, a velocidade de aquecimento a razlo de VC/min.

Bs tabelas 6.3 e 6.4 apresentam, respec-

tivamente, os valores dos intervalos de fuslo aparente dos com-

postos Ln(M5)3.2(4-picN0) e Ln(M5),.2pyO. Esses resultados, deno-

minados por intervalos de fuslo aparente,foram interpretados como

intervalos de fuslo acompanhados de decompôsiçlo térmica, uma vez

que o estudo termoqravivétrico dos compostos Ln(rlS), .2O-picN0)

171 evidenciou perda de «assa em torno da temperatura em que se

observa a fuslo aparente, e os cálculos foram concordantes com a

eliminado dos ligantes 3-picNO. No aquecimento dos compostos

Ln(HS)3.2(4-picN0) c Ln(HS)*.2pyO, .observa-se comportamento

semelhante aquule mostrado para os compostos obtidos com o

ligante 3-picNO, isto é, após fuslo aparente dos compostos,

forma-se um resíduo transparente, de cor característica do íon

Lna*, que nlo mais funde na mesma temperatura, comprovando que a

composiçlo é diferente daquela do composto inicial.

Os intervalos de temperatura dccomposiçio

térmica dos compostos de adido diminuem ao longo da série lan-

tanidica. Os resultados experimentais foram relacionados com o

raio iônico médio do ion Ln3-, como mostram as figuras 6.2 e

6.3. Observa-se, que no início da série lantanídica, as diferen-

ças entre as faixas de decomposido térmica de um composto para

outro sio menores do que aquelas encontradas entre os compostos

do final da série. Essas observsçSei, juntamente com a crescente
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higroscopicidade dot compostos, da lantlnio ao itérbio, • at

dificuldades de preparaçfo dos compostos do final da série,

reforçam a idéia da qua hi diminuição na estabilidadt dos

compostos de adiçfto, em relaçfo ao anfraquecimento das interaçBes

metal-liqante envolvidas na formaçSo do raticulo cristalino. Isso

talvtz esteja relacionado con um aumento das forças repulsivas,

devido i diminuição de aproximadamente 19%, do La3* ao Yb**, no

raio iônico médio dos ions Lns* em funçfo dos compostos

apresentarem, ao que tudo indica, o mesmo número de coordenação.

Comparando os intervalos de temperatura de

decomposição térmica dos compostos Ln(M5)3.2(3-picN0),

Ln(MS)3.2(4-picND) • Ln(HS),.ZpyO, observa-se que, naqueles

compostos formados com o ligante 4-picNO, os valores slo

invariavelmente menores.

Em todos os casos, pode-sa observar que os

compostos de itrio apresentam um intervalo de temperatura de

decomposição térmica entra o dos compostos de Ho a Er, uma vez

que o raio iônico médio do Y3* é intermediário aos do Ho** e Er**

e seu comportamento químico é semelhante aos desses ions. Isso

reforça a cxplicaçlo das propriedades similares verificadas entre

os compostos de Y** e aqueles dos ions La**-Lu**.
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Tab»I» 6.3. Faixas de fusto aparente dos comoostos dt
formula Ln(MS)3 .2( 4 - D Í C N 0 K

Ln

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dv
Ho
Y
Er
Tm

r,<5 >

1.061
1,034
1.013
0,995
0,964
0.9S0
0,938
0,923
0.908
0,894
0,66
0,881
0,869

fusío aparente (°C)

239-242
234-237
231-234
229-232
215-216
209-212
204-207
190-193
174-177
163-156
153-155
144-147
116-121

240

220.

200-

1 8 0 .

160

1*0

120

Dy Tb Od BU Sr. ."o ?r Ce U

Figura 6.2. Inttrvalos dt fusSo dos comoostos
Ln(M5),.2C4-DÍCN0) tm funçlo do
riio iônico do Ln3*.
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Tabela 6 .4 . Faixas de fuslo aparente dos comoostos da fòraula
Ln(M5>3.2pv0.

Ln

La
Ce
Pr
Nd
S«
Eu
Gd
Tb
Dv
Ho
Y
Er
T»

's ( S )
1.061
1.034
1.013
0.935
0.964
0.950
0.936
0.923
0.908
0.634
0.66
0.661
0,669

fuslo aparente (°C)

238-242
236-240
234-236
232-236
222-226
216-220
212-216
196-200
162-186
173-177
164-166

.156-160
134-138

era
240-

220<

200.

160-

160-

140.

120-

•

1

1
1

1
I

1

TmErYMpDy T» OdíuSm Nd Pt Ct L« r,(Â)

Figura 6.3. Intervalos d* fusSo dos comoostos Ln(nS)3.2pv0
em funçlo raio íônico do Ln3+.



72

6.4. TESTES DE S0LUBIL1DRDE DOS COMPOSTOS Ln(M5),.2(4-picN0>
• Ln(HS),.ZpyO.

Os testes de solubilidade realizados para os

compostos Ln(M5)3.2(4-picN0) e Ln(M5)3.2py0 fora* apenas

qualitativos. Verificou-se que ambos apresenta* comportamento

semelhante aos dos compostos Ln(MS)j.2(3-picN0) 13,4/ ou seja:

a) dissolvem-se,aparentemente, formando um resíduo oleoso» Quando

adiciona-se o correspondent* ligante a uma suspenslo em orto-

formiato de trietila. Essa evidincia muito possivelmente ex-

plica poroue, na preparaçSo dos compostos, os mesmos nlo foram

isolados na forma sólida, Quando se tentou a sintese com

Quantidades excessivas de ligante.

b) solubilizam-se facilmente «m metanol c égua, com modificaçlo

da espécie complexa;

c) aparentemente, sSo parcialmente solubilizados por benzeno ou

etanol;

d) slo praticamente insolúveis em acetonitrila, nitrometano, clo-

rofórmio e tetraclorcto de carbono.

Notou-st oue os compostos de adiçto formados

com os lantanideos do final da série §%o solubilizados, dis-

sociados ou interagem com o solvente mais facilmente, evi-

denciando Que possivelmente a interaçlo metal-ligante é enfra-

Quecida ao longo da séria.
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6.5. CONDUTQNCIP EIETROLITICR

Rs medidas de condutSncia foram as primeiras

a tare» utilizadas pira a dcterminaclo da produtos d*

sotubilidada, constantes dc dissociação • outras propriedades das

soluçBes dt eletrólitos, estando entre as mais precisas de todas

as medidas eletroquimicas. No campo da química de coordenado

essa técnica foi primeiro empregada por Werner e Miolati /fl/, os

quais usaram os dados de condutfincia molar em soluçfo aquosa com

o objetivo de desvendar • estrutura de alguns complexos de

cobalto.

0 uso de condutância intensificou*se á medida

que evoluíram os estudos em química de coordcnaçfo. Percebeu-se

portai que, o uso da água como solvente para fins condutomitricos,

t muitas vezes indesejável devido aos problemas de hidrólise dos

compostos ou entSo, por causa das dificuldades de solubilizt.io.

Por isso, nos últimos anos, passou-se a utilizar os solventes nfo

aquosos. Porém, a diversidade dos solventes empregados conduziu a

mudanças nas condiçBes experimentais e nos tipos dos complexos

estudados, o que tem gerado confusSo, em relação às faixas de

condutincia a serem esperadas para um tipo particular dc

eletròlitft. Por exemplo, a acttona como solvente, revela faixes

conflitantes nos dados de condutlncia, atribuiçBcs incorretas do

tipo de elttrólito e correlaçSes injustificadas com as possiveii

estruturas 131.

Comenta-se a seguir apenas alguns aspectos

dos solventes mais comumente usados para as medidas

condutomitricas dos compostos de eoordenaçlo. Uma dcscriçfo mais
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abrangente sobre os solventes nSo aquosos pode ser obtida nos

textos d» Vaddington MO/ e Lagovski /11/.

De maneira geral, a escolha do solvente é

fundamental para a confiabilidade dos resultados obtidos, a

partir das determinaçBes condutoiaétrica dt complexos. Um

solvente adequado deve apresentar:

a) capacidade de solubilizar satisfatoriamente os compostos;

b) fraco poder doador em relaçio aõs ions mctilicos;

c) alta constante dielétrica;

d) baixa viscosidade;

e) baixa erndutividade aspecifica;

f) facilidade de puríficaçio ; e

g) baixa toxicidade.

No entanto, nio existe um solvente ideal que

apresente todos os requisitos citados. Geralmente, escolhe-se

aquele dt baixa viscosidade, alta constante dielétrica e

capacidade de solubilizar adequadamente os compostos. Gtary 131

selecionou t discutiu os principais solventes, os valores limites

dt toxicidade tolerados e os aspectos negativos que os tornam

menos usuais para tais medidas. Isto está exposto resumidamente

na Tabela 6.5 , juntamente com os respectivos valores referentes

a constante dielétrica, viscosidade, ou condutancia especifica e

DNSbCl f'Donor Number ' ) .

Nota-se a partir da Tabela 6,5 que o

nitromttano, a acetonitrila e o metanol slo os solventes uai*

adequados para et estudos condutométricos dos compostos de



t a b e l a 6 . 5 . R igumas p r o p r i e d a d e s a c o n s t d e r a ç B v x d a s s o l v e n t e s a t a i s c o m u m u t i l i z a d a ! am m e d i d a s da c o n d u t a n c i a .

SDLVEN1E

RCE10NR

PCETONlTRlLfl

DlNETllFOft-
HRNIDR

OlrtETlLSUl-
FOX1DO

ETRNOL

METANOL

HlTROBEHZENO

N1TROHE1RNO

P1R101NR

C0N51RNIE
DlElcTRltR

(R. Di

20.7

36,2

36.7

46,6

24.3

32.6

34.6

35.9

12.3

VISC05JUnDE
<g-» . s' )

0,295
(B)

0.325
(B)

0.796

1.960
(R)

1.078

0.S4S
(R)

1,634
(B)

0.595
<B)

0,829

DNsbci5

(C)

17.0

14,1

24,0

29,8

19.0

20,0

4,4

2.7

33,1

CONDUTIVIOROE
ESPECÍFICO
ton*-1 .car1 )

(0)

5,6 x 10-»

5,9 x 10**

0,6-2,0*10-'

3,0 x IO"*

1,35 x 10**

1,5 x 10"f

9,1 x 10"T

6,58 x IO"*

4.0 x 10"1

DESVRNTRGENS TlJXlClDRDE
(0) Ipp*)

(D)

R interpretação dot valores
da condutancia molar doi com»
pimoi estudados a' Dam confu-
sa e duvidosa.

Forte capacidade do coordtnan-
te a afeitos dissociatJvos o
solvoli ticos.

Tóxico,dlficuldades da purifi-
caclo a forte capacidade coor-
oenanta.

Rlta iviscosidade,forte capaci-
dade coordenanta o dificulda -
da de purificaçSo.

0s afoitos solvollttcos limitam
seu uso a apresentam valores
baixos da condutividade motari

Oevo ser empregado com cuidado
em vista da seus ofeitos sol*
vot íticos.

Rita viscosidade,odor dasagra»
davel a bastante ttfxico.

• • ' . . " ' • . • .

Forte eapacrdada doadora.bai •
xa constante aialdtrica, odor
desagradável a tóxico.

1000

40

tf)

100

1000

20

1

100

s

<**; 2 5 C i B: 30 C; C: v » i o f i s e x t r a í d o s d»« r e f s . D; v a l o r e » e x t r a í d o s da r « f . 9 ) ,
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coordenação, dentre os quais o nitrometano se sobressai por

possuir capacidade doadora «ais baixa. Esse parftmetro pode ser

avaliado pelo "Número de doação", isto é, "Donor Number (ON) ou

Donicity de Gutmann e Wychera*/ 12, 13/ que está relacionado con

a entalpia de interacSo do solvente com o pentacloreto de

antimônio em soluçío de 1,2-dicloroetano, representada pela

expres$3o:

1,2-dicloroet«no
SbCt5 * D » SbCl5D

Como o 5bCl 5 * um forte receptor de par eletrônico, a presença de

um solvente doador (D) provoca o deslocamento do equilíbrio

essencialmente para a direita. Dessa forma pooe-se dizer que o DN

expressa o valor absoluto da entalpia de formação da espécie

D, ou seja:

Solventes classificados como bons doadores Cpiridina,

dimeti If ormamida e c'; meti l fui fóx ido ) tim ON altos. Enquanto

aqueles com baixa capacidade coordenante como nitrooenzeno e

nitrometano mostram valores de DN baixos. Pode-se observar, na

tabela 6.5 , a seguinte seqüência de capacidade cooroenante:

piridina > dimetiIsulfoxido > dimetiLformamida > metanol > tta-

nol > acetona > acetonitrila > nitroDenzeno > nitrometano.

Vários estudos foram realizados objetivando

analisar a capacidade coordenante dos solventes orgânicos, em

reliçlo a ions metálicos, complexados ou n3o, uma vez que se

torna muito importante saber se ocorre cooroanaçlo do solvente e
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te neste caso na, ou nlo, deslocamento de ligantes da esfera

interna oe coordenação. Se ocorrer deslocamento de ligantes

neutros por m o t k u u s oo solvente, o tipo ae eietrálito n*o

sofrerá alteração, porem a substituição de um ligante aniõnico

por uma molécula ao solvente ou a transferência ae um próton ao

solvente» por reações solvoliticas, provoca modificação no tipo

de eletrdlito. Esse último efeito manifesta alteraçBes nos

valores o»s condutáncias moiares, tornando o solvente inviável

para fins conoutometricos em química ae cooroenaçSo.

Cjeralmente, as d e t e r m i n a n t s de condutincia

molar s?o realizadas usando-se uma mesma concentraçio, c os

valores obtidos s3o relacionados a faixas particulares de

trabalnos anteriores para a prediclo do tipo eletrôlito. Porta,

se a concentração for escolhida arbitrariamente, e em Muitos

casos mesmo para uma série de compostos similares pode ter sido

escolnida diferentemente, dificultará as comparações diretas. Has

em princípio, isso pode ser corrigido fazendo-se as medidas

sempre na mesma concentração. Para os dados inferidos por Geary

13/ • concentração considerada foi ao redor da mil imolar . Um

outro fato a se levar em conta diz respeito aos casos tm que

ocorre a formaçlo de dimeros, trimcros ou espécies poliméricas

maiores. Em tais casos, a aeterminaçao da condutincia molar pode

fornecer resultados errados. Na tentativa de solucionar o

prooiama, o melhor métooo é meoir a condutiviaaoe sobre uma faixa

de concentrações, governadas pelos limites de soiubilidade. Esse

método n3o so permite laentificar os efeitos dissociativos e as

diferenças na torça do eletrólito, como tamoém permite a

aplicaçlo da lei de Dnsager /16/,



6.5.1. Medidas d* Condutincia Molar dos Compostos da

Para os compostos Ln(M5)3.2pyO •

Ln(M5)3.2(4-picN0) as medidas de condutlncia foram realizadas «r,

soluçlo «etanólica, aproximadatente «iliaolar, d* acordo C O M •

orientaçSo de Gearv /9/. Tal solvente foi escolhido por ter sido

constatado pelos testes qualitativos de solubilidades,Que os

compostos slo praticamente insolúveis em solventes como

nitrometano e acetonitrila, os quais slo mais convenientes, para

fins condutométricos cm química de coordenação. Convém mencionar

que este mesmo comportamento foi verificado para os outros

metanossulfonatos de lantanídeos, tanto para os sais anidros *

hidratados /17,16/, quanto para os compostos de adiçlo

preparados até o presente /3-5,19-23/.

0 comportamento das espécies presentes em

soluçSo, em um dado solvente, pode ser sugerido, comparando os

valores de condutância molar obtidos experimentalmente com

aqueles fornecidos por Geary 131. Desse estudo tornou-se possível

estabelecer faixas aceitáveis de condutividade molar para

diferentes tipos de elctrólitos em vários solventes. P Tabtla

6.6. apresenta os intervalos de A M aceitáveis e o respectivo

comportamento eletrolítico cm soíuçSo metanólica.

Nas tabelas 6.7 r 6.6 cstüo apresentados os

dados de condutância molar dos compostos de formula geral

Ln(M5),.2(4-oicN0) c LníMSJ*.2pyO, respectivamente. Os valores

relacionados foram calculados a parti' da expresilo (1):
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1OÚÚ.KC

( fi"1. cm2, mo I"1 )

"*• s r«sisténcia ai solução

RAe
 x resistência ao solvente

Kc * constante di célula = 0,1070a cm'1

C M « concentraçlo molar

Tabela 6.6. Faixas oe aceitáveis para vários tipos ae

eletróLitos em soluçlo ittinóUci aproximadamente

IO"3 M

1NTERVPL0

( Q-1 .cm*.

•baixo de

80-115

160-220

290-350?

450?

DE

•oi"1)

60

TIPO DE

ELETROLITO

nlo eletról

tlttròlitos

eletrólitos

elctrolitos

eletróli tos

ito

1:1

1:2

1:3

1 :4

Comparando-se os resultados apresentados nas

tabelas 6.7 e 6.Ô com os intervalos fle A M propostos por

Geary IS!, relacionados na tabela 6.6 , observa-se que os

compostos se comportam como nlo eletrólitos em $oluç3o metanóli-

ca, o que provavelmente indica a coordenação oos inions MS" ao

ion lantanídeo mesmo em solução. Ess* interpretação é confirmada,

quando analisa-se os espectros de aosor-3o na regi9o do

infravermelho dos compostos em estudo, e também ao se compararem

os resultados de condutlncia com aqueles de trabalhos publicados

anteriormente /3-5, 17-23/ sobre metanos*ulfonatos de lantaní-



Tabela 6.7. Dados numéricos de condutSncia eletrolltica dos compostos de
fórmula geral Ln(MS>3.2<4-picN0>

Ln

La
Ce

Pr

Nd

S*
Eu
Gd

Tb

Dy

Ho

Er
T»

V

FORNULR
GRRHH

642.44

643,65

644,44

647.77

653.66

655,49

660,76

662,45

666.03

668,46

670.79

676,57

592.43

MO55P
EMPREGRDP
(o)

0.0327

0,0316

0,0318

0.0317

0.0317

0.0320

0,0323

0.0325

0.0300

0,0306

0,0330

0,0317

0.0360

cM«io
4

(mols/L)

10.18

9.82

9.87

9.79

9.70

3,76

9.78

9.81

9.01

9,16

9.84

9.43

12.15

(Q)

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

61300

(Q)

1650

1681

1675

1678

1680

1671

1622

1562

1669

1702

1600

1620

1377

(li-* cm3 .mol-*)

62

tí'3

63

63
64
64

BB

- 68

69

67

66

66

62



Tabela 6.6. Dados numéricos de coidutãncia
geral tn(rfS)3.?py0.

eletrolitica dos compostos de fórmula

Ln

L»
Ce
Pr

Nd
5»

Eu
6d
Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Y

FOPMJLR
GRPMP

614.11

615.32

616.11

619.44

625.55

627.16

632,45

634.12

637.70

640,13

642.46

644,13

564,11

MOSSB
EHPREGRDP
(g)

0.0308

0.0331

0,0304

0,0313

0.0356

0,0334

0.0346

0.0312

0.0331

0,0323

0.0356

0.0324

0,0309

cM-to
4

fmols/L)

10.03

10,76

9,87

10,11

11.45

10,65

10,94

9.84

10.38

10,09

11,14

10,06

10,96

**°
(Q)

37000

3700C

37000

37000

37000

37000

37000

37000

37000

37000

37000

37000

37000

(fi)

1670

1565

1713

1660

1505

1524

1515

1626

1596

1606

1460

1567

1514

A*
(Q-*cm».mot-»)

61

61

60

60

60

63

62

' 64

62
63

63

64

62



•2

deos. Em todos os casos, o comportamento é similar. Portanto,

pode-se concluir QU« O Inion metanossulfonato apresenta

propriedades fortemente coordenantes em relaçlo aos ions Ln»*.

Co* o objetivo de verificar a influência

causada pelo «etanol sobra o compostos de adiçio obtidos, fora*

realizadas medidas de condutftnci» a várias concentraçBes para o

complexo Pr(r15), .2pvO. Pelos dados da Tabela 6.3 e da Figura 6.4,

verifica-se QUC OS composto mantém-se conto nto eletròlito em

concentraçSes superiores a 1,63x10-* M; na faixa de 2,30x10-* a

1,63x10-* H tende ao comportamento de eletr6lito 1:1; e em

concentrações muito baixas apresenta-se como eletròlito 2:1.

Essas variaçOes no tipo d* eletròlito $%o possivelmente devidas

aos «feitos solvoliticos provocados pelo metanol. No entanto,

fica claro Q U * a concentração milimolar i ideal para as medidas

condutométricas dos compostos cm auestlo.
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Tabela 6.9. Valores de condutincia molar para o composto
Pr(riS)3.2py0, a varias concentrações.

fc^ xlO4

AM

«0

140

4a

109

78

94

134

79

165

73

195

70

243

66

304

62

373

58

345

56

•

C:

T

160-

120-

40-

y

»
•

/ ̂ /v / / /
' / / y^~/ / /

^ / / /

r / /
/ / /

• i r

/

. * .

eletrólito 2:1

/ / / /
/
/
/
/
/

V^rôlito-X:!

_não eletrõlito
---< .̂

i * i - *-

80 160 24C 320 400

Figura 5.4. Condutincia molar em metanol do composto
Pr(M5) 3.2pvO, em varias concentrações.
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6.6. DIFRPT05RPMR5 DE RRIQ5-X

Una vez estabelecida i estequiometria dos

compostos dé adiclo registram-sc os difratogramas at raios~x

pelo método úo pó, os quais fornecem informações qualitativas

para uma série de compostos com propriedades características

próximas- Esse método, também conhecido como método de Dcbye-

Scfterrer, vem senão empregado extensivamente tanto na

identificação de substâncias no estado sòlioo /24,25/ (visto que

os difratogramas sío característicos para uma dada amostrai,

quanto na atribuição de isomorfismo (fenômeno de ocorrertncia

comum entre os compostos de adiçSo obtidos com os elementos

lantanidicos),auxiliando portanto a interpretação de muitos

resultados.

Na quimica de coordenaçlo, • determinaçlo da

estrutura molecular de um composto é realizada, quase que

exclusivamente, pelo método da difraçio de raios-X em

monocristíis. Essa técnica è um tanto complexa, devido ás

dificuldades para obtençio de monocristais. Por esse motivo, o

método flo pó torna-se mais vantajoso, n2o só devido a sua

simplicidade, mas sobretudo se for utilizado cm moléculas

pequenas. Porém, c limitado em reiaçlo ao método de difraçlo de

monocristais, pois, quando um cristal t reduzido a po, as

possibilidades de obtençlo ce informaçSes slo diminuídas, com

concomitante prejuízo na oeterminaçSo da estrutura /2tí/.

Os difratogramas de raios-X obtidos par» os

compostos de fórmula geral Ln(M5)*.2(4'picNQ) e Ln(M5)j.2py£3

fora» interpretados c os daoos numéricos estlo apresentado» nas
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Tabelas 6.10 e 6.11 , respectivamente. At distâncias

interplanares (d) de difraclo foram obtidas por conversio dos

ângulos de reflexlo medidos (20) da tabela indicada na

referência 27; c também, poder-sc-ia calcular d_, utilizando os

ângulos medidos, através da cxpresslo da Lei de Bragg:

, onde X * 1,5416 X
2 senO

fls intensidades relativas de difraclo (I/Io> foram obtidas,

atribuindo-se á linna mais intensa ae cada oifratograma o valor

numérico 10. Os resultados indicam que os compostos de adiclo slo

isoestruturai5 em ambas 9S séries, fato idêntico verificado nos

compostos obtidos com o ligante 3-picNO /3,4/.

Como ilustraçlo, slo apresentados os difrato-

gramas de raios-X dos compostos de adi-clo de ions Ln3* do inicio

-e do final da série. Na Figura 6.5 estlo aqueles dos compostos

LadiS), .2. U-picNO) e Y(M5), .2C4-picN0) e na Figura 6.6 os dos

compostos CeCri5)3 .2pyO e Dy CM5), . 2pyO . Poae-se observar que hà

muita semeihan(a entre os difratogramas. Dentro de cada conjunto

ae compostos, algumas diferenças encontradas podem ser atribuídas

à granulaçlo nlo uniforme das amostras, ou entlo *

higroscopicidade dos compostos, que cresce através da série

lantanidica , como pode ser constant ado ptia diminuiçto de

nitidez dos difratogramas aos compostos de ions Ln** com raio

iônico menor.

Comparando os difratogramas dos compostos

Ln(r15),.2pyO, Ln(MS), .2(4-picND) e LrHMS),. 2( 3-picNO) /3,4/,

constata-se uma certa similaridade. Tudo parece indicar que nas
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trts scries a* compostos • estrutura * a mesma. Esse fato é

apoiado pelos resultados dos espectros de eeiisslo dos compostos

de Eu, c também pela similaridade verificada nos espectros de

absorçlo na regilo do visível dos compostos de Nd.
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Figura 6.6. Difratogramas 0« raios-X aos compostos
•) Dy(nS)3,2py0
b) Ct(ri5)3 ,2pyO



90

8 29W

Figura 6.S. 0ifratogramas d« r»io«-X 00s composto*
a) YIMS)3.2(^-picN0J
b) La(nS)3.2(4-picN0)
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6.7. ESPECTROS DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO

6.7.1. Introduçio

Os espectros dt absoreto, na rtgito do

infravermelho (compreendida entre 4000 a 160 cm-*), viu sendo

utilizados extensivamente C O M O ferramenta no auxilio da

caracterização estrutural dos compostos. Em química de

coordenação tais espectros, embora sejam extremamente complexos,

permitem obter informaçBes valiosas ao se comparar qualitativa,

mas cuidadosamente, os espectros do ligante e do sal com BQueles

dos compostos obtidos. Nessas comparaçBes pode-se constatar o

deslocamente de algumas bandas, desdobramentos de outras ou ainda

o aparecimento de novas bandas. Essas modificaçBes sio caracte-

rísticas da:

•) coordenacVo do liqante c do tipo de etorno envolvido na

interaçlo metal-lígante;

b) coordenaçfo ou nSo do Snion, ou alteraçío no seu modo de

coordenaçio ao íon metálico central;

c) existência ou nlo c disposição da áqua ou outro solvente ao

redor do cétion central.

Para obtençlo das informações relacionadas

aos espectros de absorçlo na regílo do infravermelho dos

compostos de adiçlo descritos no presente trabalho, devemos

considerar as bandas provenientes dos Inion metanossulfonato nos

sais hidratados e nos compostos de idiçJo, • aquelas devidas aos

ligantes 4-picNO e pyO.
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6.7.2. ConsideraçBcs Gerais • Dados Espectrais do ftnion MS"

0 tnion metanossulfonato, CH*50»" (M5~), *

derivado do écido metanossulfftnico, CHa5OaH (HHS), pertencente a

classt dos ácidos sulfftnicos. D HHS é um écido tipicamente forte,

solúvel I R égua, nlo volátil, hiqroscópico, termicamente estável

4 temperatura moderadamente elevadas • nlo oxidante; • d* ponto

de fuslo * 20°C; ponto de ebuliçlo * 112°C; d " * 1,4644 gfem*.

Em 1929, Berthoud /28/ estudou algumas

propriedades fisico-quimicas dos ácidos ctano- c metanos-

sulf6nicos. Proell e colaboradorts 1231 publicaram, em 194A, um

artigo descrevendo a preparaefo dos Ácidos alcanossulfAnicos (Ct

a C * ) , apresentaram informaçBes sobre suas propriedades fisico-

quimicas, novas informaçBes relacionadas a essas propriedades e

sugeriram usos em potencial.

Ro que tudo indica, os estudos envolvendo os

sais derivados do ion MS" tiveram inicio por volta de ISSO com

Oawson e colaboradores os quais publicaram dados de condutlncia

para os sais; LiMS/307, Ba(M5),/31/, Zn(MS), e Mg(M5),/32/; num

dos artigos relataram que apenas tncontraram na literatura as

informaçSes relacionadas a esse ion apresentadas por Berthoud

/26f. No tntanto, além do trabalho de Protll • colaboradores t23f

nHo citados por elas, am 1950 havia sido publicado um artigo

sobre tstudof crioscõpicos tm écido metanossulfflnico /33/.

£m 19S3, Sandtman /34/ publicou o espectro

Raman do HMS e desenvolveu estudos sobre os espectros Raman e
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pontos de cr ist ai izaçSo de soluçBcs de 50» em HMS * várias

concentrac&cs.

Os primeiras citações que encontramos sobre

os espectros de absorçlo na regilo do infravermet.no, relacionadas

•o ion MS", datam de meados da década de 50, apresentadas por

HaszeLdine e Kidd /35,36/ e Qramstad e Haszeldine /37/. Eles se

preocuparam apenas com as freqüências de estiramento assimétrico

do agrupamento 50 (vaser. e vs__ ) , as quais foram atribuídas is
SO SO

bandas que aparecem, respectivamente, próximo de 1200 cm-1 c 1060

cnr; no ácido e nos correspondentes sais de Ni, K, 8a e Ag.

Simon e kriegsmann I3ÒI, em 1956, preocupa-

ram-se com as atribuições dos modos vibracionais do ftnion «5",

registraram os espectros Raman dos sais LiMS, NaMS t KN5, em so-

lucSo e no estado sólido. Apresentaram os espectros infraver-

melho, de 1400 à 700 cm*i dos sais LiMS e KM5, no estado sólido.

Analisaram, separadamente, as vibrações dos grupos CH, e 50j,

considerando »s espécies como sendo H,C-X (X«50,) t Y-50, (Y«CH»)

c para ambos os casos admitiram simetria C*v. Aplicando teoria

de grupo fizeram as atribuiçScs d«s freqüências ativas no R»m*n i

infravermelho possíveis de aparecerem nos espectros vibracionais

do grupo CH3SOS. A Figura 6.7 mostra es espectros infravermelho

dos s*is LiMS e KriS obtidos por isics pesquisadores, com as

respectivas atr

Em 1956, Gerdíog e Miarsen 133/ apresentaram

um estudo um pouco mais detalhado no qual discutiram o espectro

Raman das espécies HMS, NaNS i KM5. Registraram os espectros na
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Par» simetria C a v slo esperados 11 aodos

vibrscionais ativos no Raman t infravermelho. Das quais 5

.pertencentes a classe totalmente simétrica R, e B è classe

degenerada E. Uma descriçto aproximada dessas freqüências,

obtidas dos trabalhos de Simon c Kriegsmann /36/ e Gerding e

Hearten /39/, é dada na Tabela 6.12, juntamente com oi dados do

espectro na regilo do infravermelho do NariS, no estado sálido,

fornecidos por Capwetl e colaboradores IAM

Vários pesquisadores Z42-46/ apresentaram

trabalhos relacionados ao inion M5~, mas fizeram praticamente o

mesmo tipo de atribuiçio. Capwell e colaboradores 741/ ao

discutir os espectros vibracionais dos sais NaHS e LÍH5,

verificaram que o espectro na regilo do infravermelho do sal 04

sódio» no estado sólido (Tabela 6.12), era extremamente complexo,

• que de maneira geral as vibraçBes degeneradas slo desdobradas

em duas componentes. Relatou que vários fatores poderiam dar

origem aos desdobramentos, como por exemplo: a) abaixamento de

simetria do inion e de possíveis modos de vibraçlo na célula

unitária; b) modos ópticos no cristal e perturbaçSes dessa origem

para os cristais menores e orientaçio ao acasc; c) absorçBes

devidas is combinaçBes com as vibraçBes do reticulo,

No estudo realizado por Miles e colaboradores

1471, sobre os esptctros Raman c na regilo do infravermtLho c as

coordenadas normais dos Inions trifluoromctanossulfonato e

clorometanossulfonato, considerou-se também o íon mctanostul-

fonato para o qual foi registrado o espectro Raman do sal NariS,

em foluçfo aouosa, e o espectro na regilo do infravermelho dos
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Tabele 6.12. Descrição aproximada das vibracBes do grupo CH350,

tut simetria CJv • dados do espectro na regiSo do

infravermelho do NaMS no estado sólido.

Classes RtribuiçBes Frequlncias

SIMÉTRICB5
(R, )

ESTR1RRHENT0 C-H

OEFQRnRÇRO CH3

ESTIRRMENTO C-S

ESTIRRMENTO SO (VSSO>

DEFORHRÇRO SO,
so*

293ft«

1336w

776»,sh
708»

1050»,sh
1060s

S65»
577w,sh

RSSIHCTRICRS
(E)

ESTIRRHENTO C-H

DEFORMRÇRO CH.

ESTIRRHENTO SO

DEFORHfiÇfiO 503 (Sas^

•UIBGGINS' CH3 (w_, )

"WflGGING" 5D3

'10

3020v«,th

1445

1433

1199 1

1246 J
Vf

535m

962vw

342w

s * forte; m * media; w « fraca; v • muito; sh • ombro

sais Na MS e Ba(KS>2. Rdmitiram os inions com a eor»f iguraclo

X3CSO3 t com o grupo at ponto C 3 v, • tntlo atripuiram,

qualitativamente, os modos vioracionais das tspécies. Para testar

tf atribuiçBes das vipraçBes, at anélittt de coordenadas nof*alt
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dos três Inions fora» desenvolvidas. Nos cálculos utilizara» o

caapo de força de Urev-Bradley. Pela Tabela 6.13 pode-te observar

usta boa concordância entre os valores obtidos experiatentalaiente e

por cálculos, os quais slo taab*» concordantes com a atribuiçlo

baseada no registro das bandas polarizadas Raaian, feita

por Capvell e colaboradores Ml/.

Taoela 6.13. Comparação dis freqüências caicuiaaas e ooservaoas a

atribuições teóricas do íon MS" 1471.

ATRIBUIÇÕES

V1

V2
V3

VS

V6
V7
va
v»
V10

Vil

FREOUENCIRS (cm-1 )

OBS.

2943

1349

784

1049

557

3023

1423

1133

528

967

347

CBLC.

2943

134fl

764

1051

509

3023

1423

1192

540

967

358

Do mtsmo moao que os espectros dos

mettnossulfonatos oe metais »icaiinos a alcslinos terrosos '47-

49/, aqualas de metais úê transiçjo /49-S3/ sSo geralmente

complexos, e apresentam oesoooramentos dos níveis fundamentais,

acoplamento* vibracionais e/ou bandas de combinaçfo.

Recentemente, Hayncs e colaboradores /54/ ao estudar os complexos
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tetrakis (piridina) dos sulfonatos de ferro(II), relataram que a

difraçlo o* reios-X dos compostos Mostrara» claramente qut o

agrupamento CS03 sofre reduclo da simetria C^V na coordenação. Em

simetria C3v , 6 bandas ativas no inf ravermelho (3 E i 3 f^) slo

esperadas para este grupo, enquanto em Ct os modos slo

desdobrados e 9 bandas (B 0' e 3 R" ) podem aparecer, fls

evidências «ais cLaras da reduclo de simetria nestes complexos

foram dadas pelos desdobramentos de 80 a 9Ü cm-» para o modo de

estiramento assimétrico 503 , denominado na Tabela 6.12 como

va. Outra evidência de redução de simetria * vista nas regiOts

da deformaclo SG3. Para simetria C3v somente 2 bandas,

atribuídas i v5(R<|) e v9 (E), s3o esperadas, porém 3 absorçQcs

foram atribuídas por eles aos modos de deformação S03.

6.7.3. Coordenaçlo do fon metanossulfohato

Por derivar oe um ácido forte, era dt se

esperar qut o ánion MS" se coorotnasst fracamente aos ions

metálicos, No caso dos complexos dé mttais de transiçlo do bloco

d, verifica-se que este ion se coordena mais fortemente que o

perclorato ou tetrafluoroborato, menos fortemente que os inions

cloreto e brometo, e apresenta capacidade coordenante próxima

daquela dos grupos ptrrenato e trif luorometanossuifonato /55/. No

entanto, relativamente pouco é connecido acerca das propriedades

coordenantes deste anion. £n se tratando dos sais e complexos dos

ions oos elementos oa série iantanxdica, menos ainda se conhece,

e as pesquisas, até o momento, estlo no campo das especulaç8e*.
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O grupo CHaSO«. tem o potencial de se

ligar aos ions Metálicos COMO ligante Mono. bi • tridentado, «

ainda atuar COMO ponte entre centros Metálicos. EM vista disso,

pode-se prever as seguintes modificaçBes no espectro wibracional

do ânion MS* CM diferentes estereoquimicas:

a) a simetria de um grupo CH»50» isolado i Cav e, como ji vimos,

é responsável por 6 modos de vibrações fundamentais ativas no

infravermelho: 3 E (vas
so * 6aaSh e WSO> ) " 3 °* l V SSO '

VCS e ^SSO,J• 5e o grupo estiver atuando como tridentado, a

simetri» é mantida e isto implica num espectro vibracional

bastante similar aquele do ion livre. Este modo de coordenaçio

foi observado em alguns metanossulfonatos de metais de

transigia bivalente /5Z/;

b) no caso de atuar como ligante monodentado na coordenaçio, sua

simetria * abaixada de CSw. para C,. Com este abaixamento de

simetria espera-se modificaçScs perceptíveis no espectro

vibracional do íon nS~, os 3 modos de vibraçlo E, slo

desdobrados para originar 6 bandas /55/, consequentemente um

total de 9 bandas ativas no infravermelho podem aparecer.

c) embora um grupo CH,S03 atuando como ponte tenna um número de

bandas maior do que na possibilidade Ca), a sua presença

somente poderá ser reconhecida se outros dados suplementares

estiverem è disposição /53/.

d) o abaixamento d» simetria Cav do Inion ri5" evidenciada pelos

desdobramentos dos modos v a sso t/ou ^assOg pode resultar de

uma forma dt coordanaçlo em que 2 «tomos de exiginio de cada
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fnion es tio mais fortemente ligado ao ion metálico do que o

terceiro /50/.

e) o aparecimento de «ais de uma aosorçlo na regilo do

estiramento simétrico 50,, pode ser explicado apenas pela

presença de anions nJo equivalentes no retículo

cristalino. Visto que este modo * nlo degenerado (ft,) e

nennum eesooDramento seria esperado, mesmo em baixa

simetria

Em relaçto aos sais e compostos de adiclo

envolvendo metanossulfonatos dos ions Ln"*, foram feitas as

seguintes proposiçSes sobre os modos de coordenação do grupo

CH.50,:

1) Ln(r15)s .xHa0 /16/. Os espectros infravermelho apresentam

bandas largas e sSo observados poucos desdobramentos (Figura

6,9 e 6.10; como o comportamento do sal i de nlo elttrólitro

em soluçlo metanólica mil imolar, sugeriu-se Que o Snion MS"

mantém sua simetria CSv t atua de forma tridentada.

2) Ln(riS)3 /17/, 0 sal de lantlnio apresenta comportamento

semelhante aos sais hidratados, enquanto que para os outros,

fio observados desdobramentos das b9nó»s relativas às

vibraçSes do grupo 50*. Em conseqüência disso,foi sugerido que

os 3 oxiginios,do ftnion estariam ligados ao ion metálico de

forma nlo equivalente.

3) Para os compostos at adiçfo: Ln(H5;,.3TMSD /19/,

LnlHS),.2C2-picNQ), LnlMS),.412-picNO) fSl, Ln(MS),.2MHPR,
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Ln(MS),.3HMP« t2M, Ln(HS), .2(3-picN0)í /34/, Ln(MS)a .2DMR,

Ln(HS),.1DMft 1221 t Ln(MS),.2DCP0 1231, foi sugerido que o

Inion atua como ligantc bidentado. Em todos os casos slo

observados desdobramentos das bandas relativas ao estiramento

t deformaçlo assimétrica do grupo S0 a, indicativos do

abaixamento da simetria C 3 v do grupo CM,SO,. 0 tsptctro

infravermelho do composto Ln(HS)».3T5D /20/ mostrou um

grande número de bandas nt região d* v a s s o * ^ a sSO '

sugerindo a presença de mais de um tipo de coordenaçlo do

inion M5~ no reticulo cristalino.

6.7.4. Dados Espectrais c Coordenado dos ligantes

Os ligantes noutroí, pyD e 4-picNO,

empregado* neste trabalho pertencem è classe dos aminoxidos

aromáticos. Nos complexos metálicos formados com estes agentes a

ligaçlo metal-ligantc ocorre através do oxigênio do grupo N-0 e

pooc ser avaliada pelos deslocamentos característicos de várias

bandas dos ligantes no espectro dos complexos, na regilo do

infravermelho.

Ps iDsorçSes mais intensas QU* se observam

nos espectros infravermelho dos aminoxidos aromiticos ocorrem na

regilo de 1200 à 1300 cm"», e slo devidas è frequlncias de

•stiramento do grupo NOC v»- ) /56/. Na coordenação do aminõxido

ao ion metálico, esta absorçlo, em geral, aparece cm regiSes de

menor freqüência em reiaçlo ao LI jante livre /57,Sô/, e o

deslocamento dependerá da força da ligaçlo metal-Ugente. R

formaçlo da ligaçlo 0 — • M aumenta a demanda de elétrons do Átomo
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de oxigênio doador t por csst motivo conduz a um decréscimo no

caráter de dupla ligaçlo do grupo NO/57/, isto conduz •

deslocamentos ntgativos para v^ 0 . Nos complexos dos lantanideoE,

•sst deslocamento tem sido cerca de 40 c»*1, enquanto que para os

dos metais de transiçlo do bloco d_ da ordem de 60 cm-1 /59/.

Para a freqüência de deformaçio NO no plano

(%O} tm complexos metálicos, deveríamos esperar notáveis

deslocamentos cm relaçlo ao ligante livre. No entanto, a

experiência tem mostrado pequenas variações ou praticamente

nenhum deslocamento deste modo vibracional quando da coordenaçlo.

Isto pode ser explicado pelo fato desta vibraçlo ser influenciada

por 2 fatores opostos IS7I-. a) a ligaçlo do Átomo metálico ao

grupo NO causa deslocamento vibracional para freqüências maiores;

b) o decréscimo no caráter de dupla ligaçlo da interaçlo N-D,

devido a coordenaçlo, conduz a deslocamentos para freqüências

mais baixas.

Ps oandas de deformaçlo C-H fora do pLano

í Yru J s*°» geralmente, deslocadas para freqüências mais altas na

comptexaclo. Tais deslocamentos s3o atribuídos ao decréscimo na

densidade eletrônica do anel que ocorre em funçfo da coordenação

do ligante ao metal através do oxigênio do grupo N0/S8/.

Ramakrithnan t Soundarar ajan /60/ observaram

pequenos deslocamentos positivos para as vibraçSes relativas é

respiraçto do anel quando d> formaçlo dos complexos Ln(pyO)0I3.

Porém, Harrison e Watson ISM notaram deslocamentos negativos no

caso dos complexos formados com pcrcloratos de lantanídeos e o

ligante 4-picNO.
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Os «iodos vibracionais metil-l igante

oco m m na regiSo de 500 è 200 c r 1 .

Rs Figuras 6.9 e 6.10 contêm os esptctros da

4-picNO, cm KBr, t da pyO, em disptrslo dl Nujol; t» ambos os

casos na faixa d» 1800 a 400 cm*1.

A Tabtla 6.14 apresenta algumas frequen-

cias observadas em espectros de absorçio da 4-picN0 e pyO, na

regilr do infravermelho» atribuídas neste trabalho e por alguns

pesquisadores.

6.7.S. Discussio sobre os espectros infravermelho dos compostos

de adiçfo.

Ps Tabelas 6.15 e 6.16 apresentam, respec-

tivamente, os valores numéricos Cem-*) obtidos dos espectros de

absorçlo dos compostos de fórmula geral LnlMS)».2(4-picN0) e

LnlMS),.2pyO. Rs observaçScs e atribuicScs das freqüências

seguiram as considerações explicativas nos itens: 6.7.2, 6.7.3 e

6.7.4.

0 espectro ao ligante, sal hidratado t

composto de adiçüo estlo apresentados nts Figuras 6.9 e 6.10,

respectivamente, relacionadas a 4-picNO c pyO. Comparando c.

espectros, em cada caso, podamos concluir que:
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a) n* regilo correspondente as vibrações dc estiramento VJJQ C

vaSgQ slo observadas verias bandas (*125O è 1170 C M - * ) da

intensidade muito fortes porém foi impossível distingui-las.

Entretanto, as absorções que estio em freqüências mais

baixas devem ser devidas â v N Q , uma vez que na coordenaçlo

do aminõxido cm complexos lantanidicos ela aparece deslocada

para regilo de menor ffequine ia por cerca de 40 cm'1 /59/.

Em vista disso, podemos dizer que a coordenaçlo dos

ligintts, 4-picNO ou pyO, ao ion Ln»* e feita através do

itomo dc oxigênio do grupo NQ_. Em relaçlo ao ênion MS", o

desbobramento da v a 8en n o espectro do composto de adição

em comparação ao sal hidratado, indica que houve um

abaixamento de sua simetria C,v, provavelmente devido a uma

alteraçlo no seu modo de coordenaçlo ao ion Ln>* na formaçlo

de complexo.

b) a banda relativa è 4" , nos compostos Ln(MS), ,2pyO, se des-

dobra em duas, uma deslocada para freqüência maior e a outra

para menor em rclaçio ao ligante livre, c praticamente nlo se

altera no caso daqueles compostos formados com a 4-picNO.

c) as absorções relativas à YQJ sofrem pequenas variações na

coordenaçlo ao ligante, em ambas as séries dc compostos.

à) ptra os modos oe deformação simétrico c assimétrico SO,

erw * <5fie/v_ > flü« aparecem na regilo dc 570 k 520 cm-1 :

- n3o foi possível fazer atribuições de freqüência nos espec-

tros dos compostos Ln(MS)a.2pyO, porque o ligante

apresenta uma banda intensa nesta regilo (S45 cmm*);



105

no caso dos compostos Ln(MS)a.2C*-picN0) as atribuiçBes de

freqüências fora» indicadas como 6as<.Q • 6Sg~ • porque em

determinados espectros ficou difícil distinguir entre um ou

outro modo de deformação;

- em ambas as séries de compostos, observou-se desdobramentos,

os quais slo característicos do abaixamento de simetria do

anion M5~.

ei os compostos de adição sao anidros, uma vez que nlo slo

observadas as absorçOes características da molécula de água

C 3400 cm-* e 1630 cm-*).

fts Figuras 6.11 e 6.12 apresentam os

espectros dos compostos de adíçlo de ions metálicos do início,

meio • fim da séria lantanídica, respectivamente, formados COM

4-picNO e pyO. A semelhança existente entre os espectros de uma

mesma série induz à similaridade estrutural, fato sustentado

pelos difratogramas de raios-X, e permita agrupar os compostos

numa única série espectral.

fi análise dos espectros de absorçio na regilo

do infravermelho, permitem concluir que os ligante», 4-picN0 e

4pyO, estfo coordenados aos íons Ln>* através do átomo de

oxigênio do grupo NO. Também permite sugerir que o ênion MS*

sofre alteração no seu modo de coordenação na formtçlo dos

compostos de adiçio, e possivelmente esteja atuanao como ligante

bidentado.



Tabela 6.14. Rlgumas freqüências (cm'1 ) observadas em espectros de absorçSo da 4-picNO e pyO, na regido do
infravermelho, e suas atribuições.

ATRIBUIÇÕES

EST1RRMENTO N-0

V1BRRÇRO C-M NO

PIIWO < a c H>

RESPIRAÇÃO 00
ANEL

VIBRAÇÃO C-H
FORA 00 PLBNO

DEFORMAÇÃO N-0

4-picNO

ESTE
TRABALHO

(a)

1259
1226
1212

1190
1140

1047

966
630
756

660

(b)

1257
1230
214

1190

1047

831
759

856

KATRIT7.KY &
6AR0NERS62/

1247

1173
1112

1041

826

65S

HRRRISON &
VRT50N /61/

(a)

1236

1180

1050

830

655

(d)

1260

1235

1030,

630

655

PvO

ESTE
TRAMLH0

1240

1168

1012

912
763

•34

KIDR E
C0LRB0RRD0RE5 /57/

(dW(e)

1271
1265

1186
1166 ,
1068

1014

667
758

640

(a)

1243

1183
1076

1025

922
777

642

RRHRKRI5HNRN %
50UN0RRRRRJHN/6O/

íd)/l»í

1265

1166

1014

663
759

641 |

(a) Kin <t») dispersão em Nujolj (c) CHCt,; (d) CS,; (e) CCl4

o
9»



in
o
in

o
o
u
m
e
«I

Q
Z
u

o

s

c

o

ew

Oi
•9

ifl
O
L.

w
01

Ifl

m

0
V

m
1

U

Ifl
0

«

a
u
—
a
•*

in
c
c

1

3
•
L
e

f f f fi
s 2 2 5

S S S S S S 8 S S

i

M M

S «4 y% MI r«
^ t̂ n n PI ri

5 S S S

s 5 x s
I "

i f f
S S g

5 « I

J I I J Â J I J I I J I

I £ I
*» « *

Z

i
i I * i
m * « A

nhhhMh
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Ttfeel* 6 . l o . Dados (cn~%) dot espectros de absorção n« região do infravermelho da pyQ e «los coopostos -ie

farai i la Ln<ltS>*. 2pyO.

te

Ca

f *

H i

• a

t a

M

»

a.

*

p»»>

ia45».

1148».

125* , .

135 . * .

1250».

1252»»

13S0va

134S»»

12S**»

1250*.

1355,.

IffIfl

l i Wvs

1230». 1«8».

1235». 122«a

133B». 1218.

1235». 1217»,

1740»» 122«vs

1241». 1220»,

l?40vs 12I*vs

1238»a 111*»»

1240»» 1214va

1242»» 131B»a

« 4 2 » . 1218».

123B». lIJOith

1218»» 1210.lt

>

1210s»

1213s»

1183*.

1200s»

nas,.

n»«».

1204.»

11*0».

))»*!

li«a»»

11*2*8

11»»*.

117S».

1180»»

1172»»

1182».

1172.»

U7S.»

HB2ah

USO»»

1180.»

1183».

nao.»

U7»»h

UBOah

11(5».

1170sh

1178.»

1174mh

liaSah

llTO.h

1173ah

1175.»

1172ah

1178»»

' • s o

lOSSsh

1040»

10S»a

10«0a

1041»

10**9h

1061-h

IHOik

1042-h

1042ah

lOtSnh

1040.h

moan

1047»»

lOSOvs

1050».

lOSOvs

lOSlvs

10S»»S

]0S3»a

10S2v»

1054»»

105»v»

1058»a

1054»s

1W4»

• c .

774»»

788.11

788s»

7i3.h

789.b

787»»

7Msh

7118a»

7B3s»

7BS.ll

78Ssa

784.»

7B«Jalt

7»9«

• If

743.»

7 7 ) .

77*8

7748

mm

mm

mm

mm

773.

774S

77».

T73s

7728

CS)

7«*m»

Tttati

Tfmh

748»h

770»h

74l.h

7*3sh

74B»h

7 M .

787.

745»

7 « .

C-H

114»v»

USO*»

11S1*S

1148».

1153»»

1157v«

1154»»

1151»»

llSSv»

1154*8

1154»»

1150»»

1190*8

11488

NO PUH

1135»»

1138.

1140.

1138.»

1149.»

1150.»

114«sh

1147»h

U4Bsh

1148.lt

1148»h

1142.»

1145.»

1140-th

1143»h

1140»h

}138»h

1140»h

1140»h

1140VS

1132*»

Il35«h

RESPIRAÇÃO

DO W H P

1032»»

1031»»

1034».

1035*.

1034a

1043.

1040»

1038.

1040*8

1040».

1040*8

10JB*.

103Bva

1013.

1824»h

183S.H

1025»h

I824.h

1824»h

1829»»

1037»»

1825»h

1027»h

1827«h

1838.»

1827«h

1O75.H

CHI FORA CD
PIAI» (TQ,)

930»h

93O«h

928.»

930.»

930«h

935»h

930»b

935»b

933^.

930«h

93S»n

930»h

938 •»

913a.

924a

922a

9?0a

924.

923a

92Ba

*23a

928.

»2Sa

923*

938.

935 .

932a

* l

BJt*

asa*

a«a»

839»

MB»

843s

848»

Bits

BJ9»

MB*

8418

•4» .

838»

B34s

O

B2«s

B28a

82«a

821a

834.

428»

•24»

B23s

8248

. 2 5 .

824a

•33a

838.

s - f o r t e : « = v * «u i to i « * f r*c«; »h * oaibpo
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- 2 - 1
numero de cnda (xlO cm )

6.9. Espectros de *o»orcío na rsgiSo -ao inf rtvtrifl ho dos
coapostos:

k) 4-picMO
b) N d ( F I S ) » . 2 ( W icNO)
c)
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18 16 14 12 10 8 6 4
2 —1

número de onda (xlO cm )
f i g u r * 6.10. E í p » c t r o s 4* * D * o r ç S o na r e s i í o do i n f r a v e r m e l h o dos

c o M P o s t o « :

C>
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11

número de onda (xlO cm )

Fifwr* 6.11, Espectros di aosorçSo n* rtsifo do i nf ravímtlho dot
compostos:

*) Y(flS)3.2(4-picNO>
b) Gd(nS)a.2(4-»icN0)
O Pr(n8>>.2(4-picN0)
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número de onda (xlO cm" )

FÍ0ur* 6.12, Espectros ne aDsorcSo
COMPOStOSi

r«grío do i r»/f*v*r«e J tio >ios

b) Eu(«B)j.2pyO
c) T«(flS)a.2pyO
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6.8. ESPECTROS ELETRÔNICOS DE «B50RÇR0 NR REGIBO DO VISÍVEL

6.8.1. Introdução

No cipitulo 2 comentamos algumas carac-

terísticas dos lantenideos • mencionamos qua determinados ions

tripositivoi iprtsantaai bandas de absorçlo na regilo do visível.

Dentre elas pode-se destacar o Nd** que absorve intensamente

nesta regilo a por ser (juntamente com o Eu**) o taais estudado

espectroscopicamentc, será de particular importância em nosso

trabalho, uma vez que foi possível a obtençlo dos espectros dos

compostos Nd(M5),.2C4-picN0) e NdCMS),.2pyO no estado sólido c em

soluçio metanolica. Tais espectros possibilitam obter informações

quanto ao tipo de interacio »«tal-ligante, t também sugerir se

assimetria ao redor do ion metálico central é cúbica ou nfo

cúbica (exceto no caso da simetria D 4 - ) . Estas informacBes podem

§tr extrapoladas aos outros compostos da série se for constatado

através dos difratogrsma: de raios-X o isomorfismo entre eles.

6.6.2. ConsideraçSes Espcctroscõpicaf sobre os íons

Considerando as interaçBes elttroitáticas • o

acoplamento spin-órbit» obtem-se os níveis energéticos das

configuraçSes 4fn ou 4f * dos ions Ln»*, os Quais »%o expressos

por:

2**1,
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onde: L—*» é o momento anqular orbital total.

5 — » é o momento angular da spin eletrônico total.

J — » e o Momento angular total (é o vetor soma de L a S)

25 • 1 —*• é a multiplicidade de spin.

« Tabela 6.17 /63/ contam: I) os termos
n 14-lipossíveis provinientes das configuraçBes 4f e 4f

especificamente aqueles em que n varia de 1 a 13; II) o termo

fundamental de cada espécie; III) os desdobramentos máximos Stark

de cada termo fundamental.

P partir desta Tabela, observa-se que:

a) o* termos da configurado 4fn (básica) sio coincidentes com

aqueles da configuraçio 4f (complementar), devido ao fato

do número de elétrons numa dada configuraçfo ser igual ao nú-

mero de espaços vazios da outra (principio de equivalência de

elétrons c buracos) /64/;

b) para configuração com número di elétrons impar a multi-

plicidade dos termos é par i vice-versa;

c) o termo fundamental i aquele de «exima multiplicidade. Ho

caso de 2 ou mais termos apresentarem o mesmo valor para

25*1, o termo de maior L str» o mais estável;

d) levando-se em conta o acoplamento spin~órbita, define-se

como termo fundamental aquele com valor de J igual a:

d.D L - 5—•para 9§ configurtçSes basics-*;



Cabeia 6.17. Termos das configurações dos ions Ln*»

c*

»*

M

to

I »

Cd

COMF.

4f»

t»

I 1

í 3

f*

f »

TEKHO

rvHo.

\

' ' 0

UEUtHI-

RESCCHCIA

J*

)

9

s

l

4

T E R M O S 2 5 * \

r o s s T v i i s

1 Í S M I ) . 3(FFH)

'trDTCBUCL), *(SDPCI)
?2I2

1(SDPCmKL)l). )(PDVCIIKLN). S ( S U C I )
24 423 2 124)422

2(PDrCaiKLMMO), 4(SPVFCH1KUI), * ( W )
45?h75í>32 2344331

t(srDrGHiKLmiq). 3(porcniKumo), 5 (sr»rc«iRD. 7r
4 64847)422 459796633 31322

2<SPD » 6 M1KLMN0Q). *OPSPCIIKUOI), *(PBfCTI). %
15710 10 99IS42 22*373SJ)

TOTAL

1

1

17

47

1

73

119

119

DEGENE-

RESCEKCIA

J*

4

13

a

17

6

1 3

4

TKRMO

ruw>.

•',»

\

I15/2

* « .

^15/2

CONf.

„!*-•
f "

f 1 1

f 1 1

t'

í »

Ln

r»

Ta

Ix

Re

»y

Tb

Cd

-<*) Nú««ro máximo de subniveis Stark no nível fundamental.
-Os números colocados abaixo dos termos indicam quantas vezes o mesmo aparece.
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d.2) L * 5 — « q u a n d o o número dt elétrons for 7;

d.3) L • 5 — • p a r » as configuracBes complement ares.

a) o número qulntico da momento angular, J, assume valoras

inteiros para configuracBes am qua o número da alétrent é

par a valores fracionário* para configuraçBas C O R número

impar da alétrons f.

Um ètomo ou ion livra aprasanta simatria

asférica a cada nival é daganarado da um númaro da vazas igual a

2J+1. Considerando o ion num ambianta químico, a simatria

esférica é destruída, pois o campo elatrostático provocado pelos

ions ou moléculas polares que o circundam produz pequenas

perturbaçSes nos níveis Lj característicos do íon tivrt.

Usualmente, o ambiente ao redor do ion Ln** é de uma micros-

simetria bem definida (mais baixa do que esférica) e os efeitos

do campo cristalino sio muito fracos, mas produzam um

desdobramento desses niveis (afeito Stark) qua dcoenderá da

simetria pontual am volta do ion; no máximo podem sar obtidos

2J+1 subnívtií, st o número de elétrons f é par. D teorema da

Krtmtr mostra QU9 para cisternas com número da alétrons impar hi

uma deqanerescfncia binaria nos estados de energia, que nlo pode

ser removida por qualquer campo elétrico, e entlo o número máximo

de subniveis obtidos é J»1/2. Essa degenerescincia remanescente

pode ser removida fomenta pela aplicado tít um campo magnético,

ou por interaçBes dt troca entra ions paramagnéticos 18A, 65/.

P diferença de energia entre o* subniveis

Stark é da ordtm da 100 cm-1, muito manor do qua aquela existente



117

tntrt os níveis com diftrtnttf valores d» J. R Figura 6.13

ilustra as diversas energias para o ion £u'% o qual aprtstnta:

a) configuração

b) ttrmo fundamental Fj , onde J assume os valores compreen-

didos entre 1-5 a L+S, ou seja, 0<J<6;

c) J se desdobrando no máximo em 2J*1 subníveis;

CONFIG. TERMOS NÍVEIS SUBNIVElS

Figura 6.13. Diagrama esquemàtico das energias aproximadas

devido as pertubacScs sofridas pelo íon £u**

/66/ .

Nota-se »ma a* Tabela 6,17 qua o número de

termos cresce com o aumento do número de elétrons equivalentes f,

consequentemente o esquema dos nivais torna-se mais complexo. Em
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algumas configuraçBes. determinados termos •Direct* mil de uma

2 9 9
vex; por exemplo, para o ion Nd»* cada um dos termos D, F, *G •
2H ocorrem duas vezes, isto Quer dizer oue oara um mesmo nível
28 * 1

Lj . tem-se 2 estidos energéticos diferentes. Portanto,

cm cesos como este, a designaçlo dos termos Russel-Saundert por

seus valores de L e 5 nlo é suficiente para especificar os

diversos estados sugeridos e se faz necessários o uso de outros

números quSnticos 764/.

Racah /67/ mostrou como classificar os

estados de uma configuraçlo fn de uma maneira sistemática, usando

a teoria dos grupos. Segundo sua teoria há o aparecimento de

outros 3 números quSnticos Ul(wt , w 2, w3 ), U(u 1 ( u 2) e v; no

entanto, maiores discussões sfo dispensadas neste trabalho e

podem ser encontradas no trabalho de Nascimento /64/.

Os espectros dos compLcxos lantanidicos

diferem significativamente daqueles dos elementos de transiçlo

3d. Enquanto nos espectros dos metais de transiçlo 3d, as bandas

slo largas • difusas devido ao envolvimento direto dos orbitais d

na complexaçlo, nos complexos lantanidicos, de um modo geral, os

espectros apresentam bandas finas e fracas, pois sao originárias

das transiçfles que ocorrem entre os níveis 4f, blindados por 5s*

Sp'.Isto á melhor entendido examinando a grandeza das pertubaçSes

sobre os respectivos orbitais /6S/:

1) complexos de metais de transiçlo 3d » repulsSes

intereletrônicas s. campo cristalino >> scopiamento spin-

órbita > energia térmica;
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il) complexos dt metais dl transiçio f—»repuls6es intere

Letrônicas >> icoplamtnto spin-ôrbita > eimpo eris

talino BL «ncrei» térmica.

Comtntamos anteriormente, que cada nival J

pode ser desdobrado p«la açío do campo cristalino in subnivels.e

• partir da interpretacio do* espectros, esses desdobrsaentos tl«

tido úteis no estudo da microssímitria do ion metálico dos

compltxos. Oi transiçBcs eletrônicas que podem ocorrer intre

esses níveis 5tark podem ser conhecidas observando os critérios

estabelecidos por algumas das seguintes regras de scleçlo /63-

71/:

1) TransiçSo de Oipolo Elétrico (D.E.)

IASI - 0 f loLI < 6 ; IAJÍ - 2, 4, 6

2) Transiclo de Oipolo Magnético (D.M.)

I AS I « 0 ; IA L I * 0 ; IA J I * 0, «1 ( exceto O«-*O)

3) Transi-lo de Ouadrupolo Elétrico tO.E.)

IAJI i 2 ; 115 1- 0 ; IAL I í 2

Ps trsnsieBes eletrônicas observadas nos

espectros de asborçio ocorrem principalmente pelos mecanismo de

D.E. e D.M.; as transiçSes de Q.E. tim sido admitidas 1721 mas

slo muito fracas. Segundo as rtq.-a* de fcleçSo estabelecidas por

Laporte, slo proibidas as transiçfles de D.E. entre estados de

mesma paridade no interior da configuraçlo fn. No entanto, para
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UM ion em uai ambiente químico, «st»» transições pode* tornar-se

possíveis através di alquai mecanismo que envolva a reetoefo do

centro de simetria do «cs«o. Tais transições tio chamadas

"transiçBes de dipolo elétrico induzido* e dois mecanismos sfo

possíveis /69. 73/:

i) Mecanismo Estético—• ocorre no cato do grupo pontual do lon

ou molécula nlo possuir centro de simetria;

ii) Mecanismo Vibrônieo » surge em funefo da existência de

vibrações, pois o centro de simetria do ion central è

deslocado de sua posiçto original e o sistema torna-se

num dado instante nlo centrossimétrico.

Na comparaefo entre os espectros dos

complexos lantanidicos com aqueles dos ions livres, pode* ser

observados três efeitos distintos:

a) Variaçlo na intensidade das bandas.

b) Desdobramento das bandas de absorçlo.

c) Pequenos deslocamentos das linhas espectrais para

comprimentos de onda mtiorts.

Observou-se que algumas transiçBes f-f sfo

mais intensas no espectro de alguns ions completados do que

naquele do respectivo cation hidratado. Em certos casos,

dependendo da natureza do ligante, a intensidade da banda pode

r de 10 a 100 vezes Z74-76/. Estas transiçSes sfo
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denominadas hipcrsensitivas t tanto a forma quanto a intensidade

das bandas * funçio do numero da coordenaçlo, da natureza do

ligante, da simetria c concentração dos ions Ln** 177,

Bs intensidadis das transições dos ions LnJ*

fora» objtto dt muitos tstudos. Judtí /79/ t QftU /80/,

independentemente, propuseram uma teoria para explica-las, a qual

ajusta-se também para as transições hipersensitivas. Estas

transições, geraimcnte, ooeoecem a regra de seleçSo AJ * *Z, que

e correspondente ao processo de rrdiaç«Jo quatírupolar elétrico. No

entanto, é praticamente certo que elas slo fundamentalmente de

caráter dipolar elétrico. Seu mecanismo pooe ser descrito por 2

caminhos fisicamente relacionados: a teoria da heterogeneidade do

dielètríco /81/ e o modelo dt polarização ligante /82/. Os

componentes dipolares do campo de radiação induz a um conjunto d*

dipolos elétricos momentâneos no ambiente ligante que pode

acoplar com os elétrons Af através das interações de quadrupoio

eletrostático(Ln)-tíipolo(ligante). Num complexo nlo

centrossimetrico, ou num centrossimétrico, sujeito a um modo

vibracional impar, amplificaçSes grandes das transições 4f—* Af

podem ser obtidas a partir dessas interaçSes quadrupolar-dipol»r

induzida, as quais, muito frenquentemente, slo atribuídas como

picudoquadrupolar. Uma discusslo mais detalhada sobre o assunto é

fornecida por Judd IQ3I.

Dos íons Pr3*-Eu3* c Dy3*-Tm3* que apre-

sentam hipersensitividade, os mais estudados são os dos elementos

Nd e Eu, pari os quais o estudo espectral permit* obter

informações quanto a natureza das ligações, simetria e geometria



das esDtcies. Na tabala 6.16 estlo apresentadas as transtçSes

hioersensitivas dos ions Lr»** /64/.

Henrie a colaboradores IÒAI, discutira» a

hioersensitividade fazando correlaçlo cntrt a força do oscilador

a a bisicidadc do ligantc. Eles astabalcctram três generalizações

úteis:

a) um aumento no caráter básico do ligante resulta nun aunento

na intensidade da absorçlo;

b) o decréscimo na distlncia de ligaclo metal-ligantc resulta

em intensidades maiores;

c) Quanto maior o número de ligantes coordenados maior sera o

aumento da intensidade.
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3*Ttbtlt 6.1ft. TrtnsiçSts hkptrstnsitivis dos ions Ln .

Ln" T R A N S I Ç Ã O NUMERO DE
ONDA (cm'1)

Pr
'H,

22500

17000

Nd
'9/2

3ir
7/2* K13/2

X9/2 G7/2*

19200

17300

Sm

H5/2'

7/2

"1/2

L F9/2

'1/2

26600

6200

Eu 21500

Dy

Ho

Er

H15/2

H15/2

15/2

15/2

11/2

'11/2

'H11/2

7700

23400

28000

22200

26500

19200

12600
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6.8.3. Espectros dc Qbsorçlo na Regi Io do Visível dos Compostos

Nd(MS),.2(4-picN0) t Nd(M5),.2pvO.

6.6.3.1. Pspectos Girais

0 ttrmo do nível fundamental do ion Nd*~ é o

Ig... Geralmente, os estudos espectroscópico$ na regilo do

visível dos complexos desse íon slo desenvolvidos para as bandas

que aparecem por volta de 17000 cmr» e 23000 cm-1 correspondentes

is transiçOes 4l9n *2|57/2 ' 4(55/2 • *l9i2 * Pi/2 ' f««P«ctÍ-

vamente /70, 85/.

Comumonte, as transiçBes hipersensitivas

* I W 2 — — * B7Í2 e 4l9t2
 m *Bsi2 n*° P0**»" »tp dlstlnfluidaf uma

dai outras, aparecem compostas, porque ocorrem cm regiSes muito

próximas. Entretanto, è baixa temperatura as transiçOes estlo

melhor resolvidas c aparentemente, pode-se fazer uma distinçlo

entre elas.

4 2

R transiçlo l9í2 " P$/2 n*° • hipersenii-

tiva, mas torna-se muito útil porque nio se desdobra num campo

cristalino (J • 1/2), independente do ambiente de simetria em QU*

o ion se encontra e pode, portanto, permitir o cálculo do

baricentro do nível 4

0 ion Nd*~ possui número de elétrons f impar

(J fracionário) e dependendo do tipo de simetria que o envolve hi

duas possibilidades de desdobramento dos níveis de energia

Lj (quanto ao número dc componentes) /6S/s
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a) st a simetria do composto é cúbica, os desdobramentos dos

níveis é calculado com bata m taoria da qrupo;

b) st a iimttríi do composto t nlo cúbica, o númaro máximo da

níveis Stark i dado por J+1/2 /6S/.

Q Tabala 6.19 /86/ apresenta is duas

possibi lidadas dt desdobrimtntos dos nivais da encrgii pari J *

1/2, 3/2, 5/2, 7/2 a 9/2.

Observa-se dtsta tabala qua para transiçfo

I * 1̂/2 Podem aparecer no esptctro no máximo três bandas

(simetria cúbica) ou cinco bandas (simetria nlo cúbica). Figura

6.14. No caso das transições 4 I > / 2 • » 67/a'
4Bs/2 , na

tempcriturg de 4 K, como provavetaiente apenas o componente Stark

inferior do nivtl de base está populado, poder-se-á observar no

máximo cinco bandas (simetria cúbica) a seta bandas (simetria nlo

cúbica), Figura 6.15.
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Tabela 6.19. Classif ic»c?o dos grupos de pontos •

desdobramentos dos ntvtis J(fracionário) nas

várias simetrias («).

S I S T E M A

1 . CÚBICO

1.2 V T

2. N&O CÚBICO

2.1 Hexagonal

2 - 1 ' 1 D6h' D 6 ' C 6V D3h

2.1.2 C 3 y , D , , UJd

2*1*3 C6h' C 6 ' C3i»' C 3 i ' C3

2.2 Tetragonal

2.2.1 D 4 h , D4 , C 4 v , D M

2.2.2 S 4 , C4 , C4 h

2.3 Simetrias mais baixas

2.3.1. C 2 v , D2, D 2 h

2.3.2 C r C4 . CB, C2. C2 h

V A L O R D E J
1/2

1

1

1

1

1(2)

1

1 ( 2 )

1

1 ( 2 )

3 / 2

1

1(2}

2

2(3)

2(4)

2

2(4)

2

2 ( 4 )

5/2

2

2(3)

3

3(4)

3(6)

3

3(6)

3

3(6)

7 / 2

3

3(4)

4

4(5)

4(8)

4

4(8 )

4

4(8)

9/2

3

3(5)

5

5(7)

5(10)

5

5(10)

5

5(10)

(«) Os nòmtros tntrt os partnttftf indict o núMtro dt

subniviis campo magnético p»r» • dada simttria.
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Figura 6.14. Número máximo de transiçBts

ion Ndx* cm simttria nlo cúbica.
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1/2

rl/2

SIMETRIA NAO COBXCA

rl/2

^ S/2

^ *•»*

'9/2

SIMETRIA COBXCA

6.15. Tramiçflts * I f / 2 — - »
2 6 7 / 2 ,*

do ion Nd3-, ondt fomtntt o nívtl Stark da bata ttté

populado (ttmparatura do H« líquido).



6.6 .3 -2 . Rnalise • Dados dos Espectros de Rbsorclo dos Compostos

de ftdiclo.

Os espectros de absorclo registrados no

•atado sólido, à temperatura ambiente (296 K) • do nitrogênio

liquido (77 K), e e* soluçlo aetanolica dos coámos tos

Nd(MS),.2(4-picN0> e Nd(MS)*.2pvD tf tio, respectivamente,

apresentados nas Figures 6.16 e 6-17. Nota-se, est ambos os casos,

Que o espectro registrado i baixa temperatura aparece Minor

resolvido e cost aiaior número de bandas cai relaçfo ao espectro

obtido i temperatura ambiente. No entanto, nlo fizemos qualquer

atribuiçlo por nlo termos conseguido dados suficientes da

trensiçfo 4I a. g » Píf2 , cm ambos os casos, que permitisse»

calcular o baricentro do niwel l9/J •

Observa-se através dos espectros que as

transiçfles I9/2 • G7/2 • 65/2 apresentam um número de bandas

superior a cinco, sugerindo oue provavelmente o íon Nda* nos

compostos de adíçlo está envolvido numa simetria nto cúbica,

fato que poderia ser confirmado caso o espectro fosse registrado

è 4 K. Os espectros de emiislo dos compostos de Eu foram

interpretados como mais característicos em termos de uma simetria

C3» par» o ion metálico central, o ou« reforça nossa suqestlo de

simetria nlo cúbica ao redor do ion Nda*, uma vez oue em ambas as

séries verifica-se pelos difratoqramas de raioi-X o fenômeno do

isomorfismo.

Foi possível determinar, a partir dos

espectros, os valores dos perímetros espeetroscópicos 0, b 1 / 2 , i
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\ 435 430 435

M O 570 580 890 6 0 0 X , run

Espectro de AbsorcSo na regido do visível do coaposto Nd(ftS) . . 2< *-* i cMO) :
a) «*M solu(!ta Met«né 1 icüí h) no estado silido à 77 K; c) nn pr.tndo sal ido à ?.9R K



600 A , ran o

Fiiur» 6.17. Espectro «Je »bsortío na regiío do visival do coaposio Nd(ns>^.2pyO :
a) e« salucSo ««t^nelica; b) no «sttdo stlido a 77 Ki c) no estado «elido á 2?« K
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i P. R sequir foram apresentadas algumas consideraçBes sobra cada

um dos parâmetro», os valores obtidos » algumas conclusSts para

os compostos em estude.

a) Parâmetro nefetauxético (0)

0 parâmetro 8 fornece informaçfles sobre o

"efeito nefelauxético" que está relacionado com a elctroncgativi-

dade dos ligantes, ou seja, com o .grau de covallncia nas ligaçBes

metal-ligante /67/. Com aumento do caráter covalcnte da intericlo

metal-ligante ocorrem deslocamentos das linhas espectrais para

regiBes de menor freqüência, Esses deslocamentos para os metais

de transiçlo d, es tio relacionados ao parâmetro de repulslo

intcrclctrdnica de Racah (B), que é funçlo do ligante, do ion

metálico central • da estercoquímica fôB/. fl medida que a liqaçlo

mctal-ligante torna-se parcialmente covalcnte, espera-se um»

diminuiçlo dos parimetros de repulsão, como resultado da expanslo

da nuvem eletrônica devido i sua participação direta nas

ligaçBes.

0 parlmetro 0 é dado por:

0 . (2)
BB

onde B e Bo fio, respectivamente, oi P9rimãirot de repulflo

íntereletrônica de Racah do ion no complexo e do ion livre. 0

expressio (2) é válida apenas no caio dos ion§ do* metais de

transiçlo do bloco d; pois para os ions Ln*~ a separaçfo dos

níveis Lj depende do parlmetro de repulflo
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intereletrônica e do acoplamento spin-óroita • como nSo st

conhece os dados espectrais para o ion livre, excito os do Pr*»

/89, 90/, o parâmetro nefelauxètico 0 i calculado experimen-

talmente pela expressio:

vcomplexo
0 , —, O)

víon aquo

onde v é o número de onda em cm-*.

Pelo fato da grande maioria dos complexos

lantanidicos serem instáveis em loluçlo squosa, Caro e Derouet

/91/ discutiram detalhadamente a determinação experimental de 0

para os compostos no estado sólido, com infase para os compostos

de Nd*~, Propuseram que tal determinado deve ser realizada

usando-se como referincia uma matriz LaF» dopada com Md**,

empregando-se a equaclo 4. Este padrfo foi escolhido porque

possui estrutura conhecida, bandas de absorçfo finas, e por

apresentar pequeno deslocamento nefeiauxético quando comparado a

outros compostos de lantanídeos.

2S «'Lj leomplexo)

J: LaF,

onde C i a posiçSo do baricentro de um nível energético, em c r 1 .

No entanto, a equaclo (4) * limitada, pois

dependendo de como se calcula o baricentro da banda, sode-se

obter valores diferentes para (3. Por exemplo, Caro e Derouet /91/

sugerem pira o cálculo do baricentro dos níveis • expressio (5):
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C
\lll)// „ - 1baricentro \ \ l l l ) / / „ - 1 J • 1/2

a qual corresponde i média aritmética nos cálculos dos subniveis

energéticos, tem lever em conta os pesos das representações

irredutíveis. Porém, no desdobramento de um determinado nivcl

para uma dada simetria, deve-se considerar os respectivos pesos

das representaçBcs. Desse modo, para o calculo do baricentro

utilizar-se-* a seguinte relaçio /BA/:

baric«ntro t x T.(r 4)

onde:

£( Tí ) * energia do subnível £ cuja rcprcsentaçio no grupo

teórico é Ty

X ( Tj ) i caráter da operaçto identidade na representaçlo r. ,

corresponde á multiplicidade do tubnivéi i.

P soma se esttnde para todos os tubniveis.

Frequenttmente, a determinaçfo do baricentro

das bandas CG) é feita por inteqnclo numérica da curva,

utitirando-»* a regra de Simpson /S2/.

Caro e Derouet /91/ calcularam o 0, baseados

no estudo espect roscópico da espécie Há**-. LaFa, desenvolvido por

Caspers e colaboradores (931, Em tal estudo, considerando apenas
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• média aritmética dos níveis. determinou-se oue a estabilizaçVo

de campo cristalino do niwel 4 I t / 2 * -195,4 cm-».

Para o cálculo do baricentro do Md»-:LaFa,

Caspars e colaboradores /93/ consideram a média aritmética da

posiçio dos baricentros das duas transiçOcs &7 c ^5/2 do

Hd**í LaF* em relaçlo ao nivcl fundamental, mais a energia d*

estabilização do campo cristalino (centro de qravidade do nivel

* ) • obtiveram o valor 17329 cm-1. No caso da transiçio

* pi/2 segue-se a orientaçlo de Caro c Derouct /91/, os

quais admite a banda de absorçio de maior intensidade para o

composto em estudo como correspondente à posiçlo do baricentro do

nível Stark de base, e esta é relacionada ao valor da absorçlo

23460 cm-1, do mesmo nível, do padrlo de rcfertncia Nda*: LaF,.

0 parimetro nefelauxético, mais provável,

pode ter obtido considerando os 0, calculados para as verias

transiçOcs:

(7)

onde;

0 » valor médio do coeficiente nefelauxético

n * número de níveis

1 « índice de um nível particular
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A Ê*%

Fator de covalincia (b )

Este fator é calculado a partir de 0. Ele

expressa a quantidade de mistura dos orbitais 4f do ion Ln** com

os orbitais do ligante, ou seja, o caráter covalente da interaçlo

Ln-L. t dado pela expresslo (6) f3AI:

bUz * Cl/2 C1-(Í)J1/2 (8)

Quanto maior o valor de b 1 / 2 tanto mais covalente o caráter da

ligaçlo metal-ligantc. Para os complexos lantanidicos, b i / 2 , é

geralmenti muito baixo.

c) P»rimetro de Sinha (*)

Esti diretamente relacionado com 0 e expressa

o grau de covalfncía de uma ligaçlo. Porcentualmente, S è

expresso por;

1 - 0
g , * -100 O )

Sequndo Sinha /95/, quando : í < 1,5 o caráter covalente i fraco

S > 1,5 o caréter covalente é forte

Na Tabela 6.20 encontra-se os parimetros

espeetroscópicos calculados a partir dos espectros dos compostos

Nd(M5),.2(4-pÍcN0) e Nd(M5),.2pyO, registrados no estado sólido è

temperatura ambiente.



Tabela 6.20. Parâmetros espectroscoplcos para os compostos de fórmula

geral Nd(M5)3.2L no astado sólido, à temperatura ambienta.

L

4-picNO

pyO

Transi

%**-*

6<cm-'

17192

17173

> P
0

0

i

,992

,991

Transiclo

e(Ca.-o

23305

23293

/2

P

0,993

0,993

P

0,993

0,992

b

0

0

M2

,059

,063

t

0

0

(I)

,705

,806
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Em ambos oi casos, os valores obtidos

permitem afirmar que a interaçfo tntrt o ion Nd>* e o ligantt

aminóxido aromético é essencialmente tlttrostitica indicando

pequena participado dos orbitais 4f na ligação.

d) Força do Oscilador (P)

Este parimetro- i usado para quantificar as

intensidades das absorçfles. P força do oscilador de uma transiçlo

hipcrsensitiva sofre uma variabilidade muito maior com as

mudanças que possam ocorrer ao redor do cition central do que a

de uma transiçlo nlo hiptrsensitiva.

Rs transiçOes hipersensitivts tem fido

estudadas numa variedade de sistemas ligantes: sólidos, fundidos,

êquosot, nSo aquosos e no estado d« vapor /64/.

No noiso cato, a partir das transiçBes

hipersansitivas IB/2 * ^7/2' ^5/2 Dlr> ° *on Nú** determinou-

se a força do oscilador (P) para os compostos de adiçlo,

considerando es espectros de absorçSo em soluçlo metanólica,

aproximadamente, 0,02 H. Oi intensidades foram encontradas

medindo-se a área sob a curva de absorçio e calculando P pela

expressio /77/:

P • 4,31x10"' x ,— |f(v)dv (10)
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onda:

n * indict de p«fraçUo da soluçio, i temperatura em que te

registrou o espectro

v * energia de transição em numero de ondas (cm~* )

E * coeficiente de absortividade molar

/•
e t v J d v

b.c

— * caminho óptico

—•concentração molar
oa amostra (mols/L)

P—••area total da banda (cm-*)," determinada pela integraçfo

numérica da curva, empregando-se a Método de Simpson /92 /.

P » forca do oscilador

Na Tabela 6.21 estlo apresentados os dados

obtidos para os compostos Nd(r1S),.2(4-picN0) c Nd(MS). .2pyO.

Tabela 6.21. Força do Oscilador CP) para os compostos de fórmula

geral Nd(M5)a.2L, em soluçlo metanólica.

L

4-picNO

2pyO

C

(mols/L)

0,0210

0,0138

n

1,338

1,329

A

(cm*1 )

197,72

182,94

P.1O*

17,04

16,82
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Observando is Figuras 6.16 • 6.17 nota-se

out ot espectros dt absorçlo em soluçlo metanótica, dos coaipottos

da adiçlo da Nd, slo siqnificativamente diferentes am relaçào

ioueles registrados p a n ot compostos no estado sólido. O partir

disso, i possivet sugarir Qua as moléculas do ligantc amínóxido

nlo astlo coordenadas ao ion Ln3* an soluçlo, davido aos afaitos

interativos provocados paio metanol» uai vtz Que os dados de

condutincia (páqina 83) evidenciam modificacBts no comportamento

elatrolitico do complexo, Pr(MS)3.2pvO, com a diminuiçlo da

concentrado da soluçlo.

Nota-se também, que os espectros dos

complexos em soluçlo slo similares Quanto a forma, Quando

comparados com aqueles dos sais hidratados /IB/ e anidros /17/

(Figura 6.16), registrados nas mesmas condicBes. No entanto, a

forca do oscilador dos compostos de adiçlo é aproximadamente o

dobro daquela encontrada para os referidos sais. Esta variado

provavelmente, deve-se is espécies existentes em soluçlo, pois

enquanto na soluçlo dos sais tem-se NdCMS)3 a moléculas do

solvente, para os compostos de adiçlo além dessas espécies estlo

também as moléculas do liqante que influenciam o càtion Nd** o

suficiente para aumentar a intensidade da banda na regito das

transiçBes hipersensitivas.

Pnaloqamente, comparando-se os espectros dos

compostos de adiçlo obtidos com os liqantes 3-pícNO /96/,4-picNO,

pyO e 2-picNQ 151, apresentados nas Figuras 6.19 e 6.20 observa-

se uma grande semelhança. Os valores de P apresentam a mesma

magnitude, que associados à similaridade existente entre os

espectro», evidenciam que o ambiente quimico ao redor do ion Nd**
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deve smr o «ctno em toluçlo metanolic« independente do liqante

•«inóxido-

564 570 576 582 566 594 X,

F i g u r a 6 . 1 8 . E s p e c t r o de a f i s o r ç S o na r e g i S o do v i s í v e l »

em s o l u c S o « e t a n á l i c a » d o s c o u p o s t o s :

a ) H d ( n S ) » . x H a O / I S / ; b) N d ( n S ) s / 1 7 / .



sto

Fisur» 6.19.

s?o 3*0 000 -r-.
tm

E s p e c t r o d» « b s o r c & o na r e g i < o do v i s f v o l » • • s o l u ç í o M e t u n ó l i c a » dos c o m p o s t o s :
*> H d ( t t S > » . 2 ( 3 - | » t c N 0 ) ! b) M d < H S l » . 2 ( 4 - p i c H 0 ) i c ) Nd( fIS ) > . 2p>jO
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6.9. ESPECTROS DE EMIS5R0 NP RESIRO DO VISIUEL

6.9.1. ConsideracBes Teóricas

Nos últimos anos tem aumentado o interesse

dos pesquisadores em relaçlo i espectroscopia de luminesetncia

/97/. No campo da Química de coordenação, é um instrumento que

auxilia na caracterízaçio dos complexos sintetizados, uma vez que

os espectros de emissio podem fornecer informaçBes relacionadas

ao número de coordenaçfo, natureza da ligaçto e simetria ao redor

do centro metálico /96/.

P f luorcsclncia e a fosforescência fio

processos em que a radiaçlo é emitida por moléculas eu étomos que

foram excitados por absorçlo de energia. Antes '- excitaçio, a

espécie este usualmente no estado fundamental singlete, S o. Como

resultado da emissio de estados eletrônicos excitados a molécula

retorna ao nível fundamental, embora muitas vezes para uma forma

vibracionalmente excitada desse estado /99/.

Na Figura 6.21 representa-se esquematicamente

o processo da fluoresclncia i fosforescincia molecular.

Q natureza do procasso de emissio depende das

multiplicidades de estado. N» fluorcsclncia, o§ estados envol-

vidos na emissSo de energia apresentam a mesma multiplicidade,

comumente ocorrendo entre o primeiro estado excitado singlete,

5», e o estado fundamental singlatc, 5O. No entanto, se os esta-

dos envolvidos na emissio diftrírem em spin(45»1) o processo é
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tf
OC

z
at

s 4

S3 Í

a. » absorçlo

b. » convtrsio inttrna (transiclo nlo radiant*)

c. * fluortscincia

ú. * convtrsio inttrni (tranticlo nlo radiantt)

•• * trantiçlo nlo radiant«*transfarlncia inttrfistama

f. • absorcfo (proibida)

g. • fOffortscincia

h. • ibsorçlo trip Ittt-triplttt

i. -• convtffio inttrna (transiçio nSo radiantt)

Figura 6.21. Diagrama tsqutmático dt nivtl do tstado dt tntrgia :

S é finglttt t T é triplttt.

0 tstado So é 0 tstado fundamtntal * os númtro*

subscritos idtntifican os tstados individuais /99/.
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denominado fosforesctncia, geralmente ocorre do estado excitado

tripletc mais baixo, T,, ao estado singlctt fundamental. 5 0 (Fig.

6.21).

Os intervalos de tempo entre exeitaçio e

emissio no processo fluorescente sio de 10-* a 10-*° segundos,

porém no processo fosforescente sfo superiores a 10-» segundos.

Da Figura 6.21 observa-se que além do

processo radiante ocorrem aqueles nio radiantes, os quais slo

devidos a converslo de energia eletrônica em vibracional

envolvendo estados excitados de multiplicidade! iguais ou

diferentes. 0 processo nio radiante que ocorre entre o primeiro

estado excitado • o estado triplete mais baixo é conhecido como

transferência intersistema.

Uma grande variedade de complexos metálicos

incluindo porfirinas, clorofilas, hidroxiquinolinas, ftalocia-

ninas, e outros, fluorescent e fosforescem.

Levando-se em conta a espécie de emissio a

ser esperada de um complexo metálico, vários fatores devem ser

considerados. Os principais slo:

a) natureza do ligante;

b) natureza do metal;

c) natureza da perturbaçio provocada pelo metal sobre os níveis

do ligante, ou pelo ligante sobre os níveis do metal?

d) processos de transferência de energia intramolecular;
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•) interaçío do solvente;

f) temperatura.

0* complexos dos ions lantanóidcs formam uma

classe muito important* d* espécies envolvidas nos processos de

emissio. Em tais complexos hé geralmente uma grande probabilidade

de transferincia de energia intramolecular do ligante ao ion

metálico. Este processo em complexos de Eu** esti esquematica-

mente representado na Figura 6.22 e foi primeiro observado por

•eissman em 1942 M00/.

n
i
•o

"O
O

30 banda de absorção

do quelato

20-

10-

1

rJ

5
D,

'D0

Figura 6.22. Rcprestntaçlo efquemética do processo de transferin-

cia de energia intramolecular em complexos de Eu**

/101/.
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Quando os complexos lantanidieos slo con-

venientemente excitados. u«a varitdadt dt emissBes tsptctrais

podem surgir: a) Linha de tmisslo do ion Ln*-; b) banda

molecular fluorescente ou fosforescente; c) combinado de ambas

bandas e linhas de cmisslo. No entanto, a emisslo principal

depende tanto do ion metálico tripositivo como do tipo de ligante

no complexo.

Rs linhas fluorescentes características ori-

ginam-se das transições dentro dos níveis 4f. Os cloretos

anidros de todos os ions Ln** mostram um9 linha fluorescente por

excitaçio direta na regilo do ultravioleta próximo. Se, no

entanto, os cristais hidratados slo excitados, somente cinco dos

ions apresentam emisslo, sendo que Gd**, Tb3* e Eu** fluorescem

fortemente, e Sm** t Dy** fracamente, e todos os outros mostram

apenas muito fraca ou nenhuma fluoresclncia /102/.

P excitaçlo dos quclatos dos lantanideos na

regilo do espectro de absorçio do ligante também resulta em linha

de emissão do ion cor respondent!.

0 número possível de transiçBes do íon

lantanidico depende de sua configursçlo eletrônica, o que permi-

te agrupá-los de acordo com o número de trsnsiçScs possíveis:

GRUPO 1 — - La** e Lu**; para os quais os orbitais f vazios e to-

talmente preenchidos, respectivamente, impossibilitam

a ocorrência de tramiçOes.

Gd**; com configursçlo 4f7 nio apresenta transiçBes

nas regiOcs do visível c infravermelho próximo.
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6RUP0 II •" Ct** t Yb**; o único elétron ou bunco, respec-

tivamente, possibilita » ocorrência d* una única

transiçto.

GRUPO III—•"Todos os outros ions Ln»*. Neste qrupo pode* ocorrer

múltiplas transiçBes devido a grande quantidade de

estados originados, sendo possível Muitas eaissSes. No

entanto, sibi-st que isto nJo é verdade e as emissOes

s9o originadas somente de alguns estados designados

como níveis de ressonincia. Esta particularidade

proporciona uaa situado favorável para interpretado

dos resultados finais nos complexos quelatos.

Da Figura 6.23 observa-se que para os ions

Pr**, Md**, Er** e Tia'* os vários níveis de energias originados

da configuraçio 4fn sVo pouco espaçados UM cm relaçlo ao outro,

aumentando a probabilidade da ocorrência de transiçScs nlo

radiantes e consequentemente a linha de emissio para os complexos

desses ions será muito fraca ou n3o existirá. No caso do (3d3* o

estado excitado mais baixo (32066 cm-1) encontra-se acima dos

níveis de energia dos ligantes investigados, o que impossibilita

a transferência de energia do ligante ao íon metálico e a

subsequente fluorcscfncia. Porém a forte fluorescincia exibida

pelos complexos de Sm3*, Eu3*, Tb3* e Dy3* Justífie»-ie devido ao

maior espaçamento existente entre o nível fundamental do ion e

aquele excitado de menor energia, e também por esse estado

emitente (nível de ressonância) estar próximo em energia do nível

tripltte dos ligantes estudados, o que nfo ocorre COM O I

complexos de Gd3*.



Sffr-

,z:*l=f „ L L L L L _
Süw ** '-V rf# *5t * ^ *^ ^ »

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Oy Ho Er to ^
/» fl fS f* fS p {1 fl P f» f" f* f°

Figura 6.23. Níveis da enargia obstrvidos dos ions Ln** am

cristais da LaCl* doptdos /101/.
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Crosby • colaboradores /102/ estudara* a

transferencia d» energia intramolecular ao quelatos dos tons Ln**

a a funçfo do estado triplcte. Relataria os niveis de ressonincia

dos Sons Ln** apresentados por diversos pesquisadores a também a

localização Média do nival triplete mais baixo de alguns

complexos.

Esses níveis de ressonlncia estlo listados na

Tabela 6.22 e foram colocados no gráfico da Figura 6.24

juntamente com os níveis do estadq triplete de alguns quelatos.

Os ions mais estudados sSo Eu3* c Tb**. Ea

aabos, hi um» grande diferença de energia entre os níveis V e 9D

(Píqura 6.23.) os quais correspondem, respectivamente, a eaissio

nac regiOes do vermelho e verde do espectro visível. Entre os

dois tons, os complexos de Tb** apresentam fluoresclncia mais

intensa, poria seus valores elevados de J para o estado excitado

mais baixo (*D4) c o fundamental (7Fj ; J * 6,5,4...O)

responsáveis pelas transiçBcs eletrônicas, provocam o apareci-

mento de um número enorme de linhas pouco espaçadas, o Que

dificulta a sua contagem para o uso da teoria de grupo /103/.

Entretanto, com o íon Eu3* isto nlo ocorre e seus complexos

constituem-se nos mais estudados, sendo a emissio originária de

niveis de energia bem definido* (Figura 6.22), facilitando a

interpretação dos espectros.

0 íon Eu** possui configuraçlo eletrônica

(Xt)4f6, 0 primeiro nível imediatamente superior ao funda-

ment ai, 7Fj , é o Dy , entre eles slo possíveis as tranfiçBcf
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Tabela 6.22. PosiçBes aproximadas dos níveis de ressonância
(Nr>, em ei»*

1, dos ions Ln3* /102/.

Ln»*

Nr

5m

17800

Eu

172S0
19020

Gd

32066

Tb

20430

Dy

20958

Tm

21222
21300
20946
21268

Yb

10300

33

31

m
to
p^

X

'g
«
Ü

!

cr

22

20

18

IX-

10-

iíl
La

LnO,

Ln(2M«8HQ)3

Ln(8HQ),

4 f _4_f 4f1 2 4f 13 ..14

Sm EU Gd Tb Dy

Figura 6.24. Níveis ae ressonância aos ions L n 3 * ( "^•T" ) e

níveis ae energia ao estado tripiete para os

complexos ( ) . Rs tinnas tracejadas conacttm

os níveis ae energia para um* série de quelatos

com o mesmo ligantc /102/.
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5D y ( J • 0,1, ... 6 • J' • 0.1,2,3). 0 tabela 6.23

apresenta as energias aproximadas para as transições oue podem

ocorrtr cm espectros de emisslo dos complexos do referido ion.

Rs linhas de emissfo sto originadas princi-

palmente, dos níveis de ressonância 5D 0 e 5D1 para os vários

multipletes do nivel fundamental (Figura 6.22). No entanto,

apenas aouelas provenientes do estado tio normalmente

observadas nos espectros de emisslo dos complexos.

0 estado emitente 5D Q é nío degenerado e é

sempre totalmente simétrico no grupo de ponto de sitio d» coorde-

Tabcla 6.23. TransiçOes e comprimentos de onda que podem ocorrer

num espectro de emissio de Eu** M04/.

TRANSIÇÃO

V-\
\—\

\—\
\ ~ \
\ - \

\~-\

\ ~ \

\ ~ \

COMPRIMENTO

DE ONDAll»)

578 - 562

586 - 596

610 - 620

-650

687 - 703

-530

-540

•560

5 8 5 - 568 ,5

6 1 8 - 629

. 5 1 0

605 - 6 1 0

MECANISMO
DOMINANTE

DE

DM

DE , QE

DE

-

DM

DE

DN

DE

-

ON

-
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naçlo do Eu(III). 0 multiplete Fo é também nio deqenerado •

totalmente simétrico, dc modo quc a transiçlo 7 F 0 •
 S D 0 deve

sempre consistir de uma única linha, cuia a intensidade ou o seu

aparecimento depende exclusivamente da simetria. Essa transiçfo

nfo é observada para simetria octaédrica regular, nas aparece em

alguns complexos devido a falta de centro de simetria. 0

ocorrência de mais Que uma linha nesta regilo espectral indicará

a presença de mais que um sítio do Eu3*, sugerindo a existtncia

de isômeros ou uma mistura dc complexos de európio /105/.

0 multiplete Ff pode se desdobrar no méximo

ca trls (2J+1) componentes (Tabela 6.241 na presença de um campo

ligante ou de um campo magnético aplicado externamente, c o

mecanismo dominante para uma transiçlo radiante F^ • *ÜQ em

sistemas EuCIII) i conhecida como sendo de dipolo magnético (DM).

Esta transido i permitida por DH no "ion livre" (pela regra de

seleçlo, AJ « 0,±1, excluindo J *J' * 0), de modo que sua força

do oscilador é esperada como independente do ambiente ligante.

Entretanto, o tipo de desdobramento i distribuíçJo de intensidade

na regi Io da transiçlo 7F, « 5 D 0 pode fornecer informado

detalhada acerca da força do campo ligante e simetria /106/.

fi transiçlo 7 F 2 * ~ — S D O
 podt •xioir no «aximo

cinco subníveis no campo cristalino (ou cinco suboíveis Zeeman

num campo magnético externamente »pliçado), de modo Qu9 sua

interprctsçfo acerca das perturbaçSes estruturais no ion EuCIII)

ainda é relativamente simples. Porém, o maior interessa nesta

transiçSo como uma sonda estrutural deriva de seu comportamento

'hipersensitivo', isto é, a força do oscilador desta transiçfo é

conhecida por ser extraordinariamente sensível aos detalhes do
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Tito»I» 6.24. Classificação dos grupos d« pontos •

desdobramentos dos nívtis J(inteiros) nas

várias siactrias (») /SB/.

S I S T E M A

1 . COBIÇO

1 . 1 O h , 0 , T d

1 . 2 T h , T

2 . HEXAGONAL

2'1 D6h' V D6V C3v' D3h' D 3 ' D3d

2 * 2 C 6 , C g h , C 3 h , Cy C 3 i S 6

3 . TETRAGONAL

3 . 1 D 4 h , D 4 , C 4 v , D 2 d

3 . 2 C 4 h > CA, S 4

4 . SIMETRIA MAIS BAIXA

4 . 1 D 2 h , D2f C 2 v , C 2 h , C 2 , C s

( c l h ) , s 2 , ( C l ) f c x

V A L O R D E J

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2(3)

2

2(3)

3

2

2

2(3)

3

3(5)

4

4(5)

5

3

3

3

5

5(7)

5

5(7)

7

4

4

4(5)

6

6(9}

7

7(9)

9

5

4

4(5)

7

7(11)

8

8(11)

11

(#) Os números «ntrt o% pars-ntasss indica o númtro de

lubnivtis num campo magnético para a dada simetria.
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tubiente ligante ao redor do ion Eus* /106/- 0 mecanismo de

intensidade dominante para a transido 7F 2»
 5 D p é o de dipolo

elétrico, e o campo ligante exerce o papel essencial de fornecer

um potencial nlo centrossimétrico (estético ou dinimico) para

quebrar a conservação de paridade nos processos de transiçfo

4f 4f. 0 caráter hipersensitivo da transido

também foi discutido por Sinha /1Q7/. Esse pesquisador observou

que essa transiçlo, no complexo CEu(COs)*3
5~ , aumenta em

intensidade aproximadamente 100 vezes em relaçlo ao ion aqua,

[Eu(Hs0),]*~, Figura 6.25. 0 sua" maior intensidade em relaclo i

transido 7F ?* D Q indica a ausência de centro de inverslo na

simetria do composto em estudo /108/.

Os tipos de desdobramento e distribuído da

intensidade tornam-se progressivamente mais complicados nas

transiçfies ^3,4,5,6*" ^o» • Bs correlações espcctros-es

truturas ficam muito difícieis de serem obtidas.

7- S

60

60

40

20

,5-

1 t 1 1 1 t 1 r ' 1

560 600 640 nm

Figura 6.25. Comparado antre os espectros de entissio das

espécies CEu(CO,)*3»- a
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6.9-2. Interoretaclo dos Esoectros de Emissto dos Coaoostos de

PdicSo.

Q interpretado dos espectros de emissio dos

conpostos de Eu** permite chegar, com base n« teoria de grupo, na

microssimetria do ion metálico central. P partir das transicBes

7Fj • — S D 0 , geralmente para J « 0. 1 e 2. observa-se o número d»

linhas de emissão em cada caso e compara-se com OF possíveis

desdobramentos dos níveis J nas diversas simetrias, oodendo-se

entSo sugerir a mais provável entre os 32 grupos pontuais.

Os espectros de emisslo registrados na faixa

de 565-715 nm, no estado sólido, à temperatura ambiente (296 K) e

do nitrogênio liquido (77 K) dos compostos Eu(M5K.2(4-picNQ) e

Eu(MS)*.2pyD tstlo apresentados nas Figuras 6.26 e 6.27. P

comparaçlo entre os espectros de um mesmo composto obtidos em

temperaturas diferentes «ostra uma melhor resoluçSo para aquele

registrado a baixa temperatura; isto é devido ao aumento da

população eletrônica nos níveis de menor energia, diminuindo

deste modo a probabilidade de acoplamentos vibrônicos.

Entretanto, nlo se observa qualouer indicio que pudesse sugerir a

modificsçVo no sítio de simetria do ion Eu»* por influência do

ambiente químico ao seu redor devido alteração da temperatura; é

nítido que corresponde ao mesmo espectro.

De acordo com as corrclaçScs de Forsberg

/98/, analisou-se os espectros registrados i 77 K e foram

elaborados as atribuiçScs que tst%o compiladas ia Tabela 6.25,

para os compostos Eu(H5)3 .2(4-picN0) e Eu(M5)-» .2pvO.



Tabela 6.25. Correlaçlo entre as atribuiçBes oara as

7C * 5ntransiçQes nos compostos

Eu(M5),.2L e aquelas previstas por Forsberq para

compostos de Eu 3*.

Transiçlo

7fS—'Do

Regilo Prevista
(n«)

580,0

590,0-596,0

610,0-620,0

Posiçlo do Pico (nm)

L > 4-plcNO

577,3

587,1
589,4
592,6

606,6
610,3
613,5
617,4

L < pyO

578,1

566,2
590,4
593,4

610.2
611,0
614,6
S18.S

Es tio apresentados na Tabela 6.26 /109/ os

desdobramentos dos níveis F

7Fft, ,•
 5 D - para o íon Eu**.

e a atividade das transições

P transiclo F o*
 9 D g aparece nitidamente em

ambos os espectros dos compostos, Eu(M5),.2(4picND) e

Eu(MS)s.2py0i indicando que a simetria ao redor do ion Eu 9" deve

estar contida na Tabela 6.26, uma vez que lá só foram relaciona-

dos os casos de simetria em que é ativa a transiçlo F, J0'

Transiçlo 7F1 D Q, de menor intensidade em

relacio à transiclo D Q indica a ausência de centro de

simetria no composto /98/- Para ambos os compostos aparecem trls

picos bem definidos, podendo-ie atribuir aos dois de maior

intensidade como característicos de uma espécies E ou duas



158

espécies nSo degeneradas. 0 terceiro pico, de menor intensidade,

foi atribuído a espécie Ra. Em vista disso pode-se sugerir as

simentrias C S v, C 3 v ou C 4 V.

0 analise da transição Fg • D o permite

eliminar a simetria Cav como provável, pois em ambos os espectros

observa-se um pequeno desdobramento para o pico de maior inten-

sidade, característico de uma espécie E. P somatória do número de

picos e ombro é igual a quatro isto descacteriza a simetria C*w,

para a qual o número máximo seria -ire's. Portanto, sugere-se que o

ion Eu3* esteja envolvido numa simetria mais próxima da C S v,

tanto para o composto Eu(M5)3.2C4-picN0) como para EuíMS)3.2pyO.

0 mesmo fato foi verificado para Eu(M5),.2(3-picN0) 12,Al.
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Tabela 6.26. D e s d o b r a m e n t o s dos níveis 7Fj U « 0, 1, 2) e ativi-
viae ia) das transiçBes TFj « *D0 ao Eu

3* para as
simetrias C

n,
e C, M Q 9 / .

SIMETRIA

'.„

C3v

cav

C*

C7

C4h

C3h

C

J - 0

I*" ED DM

1

A • 4

A • 4

A • •

\ * *

A" • •

J - 1

r ED DM

A2 " *

E • •

A,

E • •

*2 " *

Bl * *

'2 * +

A • •

E • •

A • •

E • •

A • •

2 B • *

C

A' - *

E" - •

A' • •

2A" • •

J • 2

T EC DM

*1 * •

«1 * "

E + •

Al * *

2E

*2 " *

»I * *

»2 * *

A • •

2B

E • •

A • 4

2E • •

3 A • •

2B •

2 B
í

E - •

A' - •

t" *

l" - *

3A' •

2 A" •

a) Ps transiçSes fortes úe cipolo magnético s3o esperaoas apenas
para a transiçío 7F, * *D0 . fi transiçSo

 TFj • *
par) é usualmente fraca por dipoio elétrico.

Dtf U » im-

b) BbreviaçBei e símbolos: T - representa-lo irredutível
ED s transiçlo por dipolo elétrico
DM = transição por dipoio magnético
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6.9.3. Parâmetros do Canpc Cristalino para os Compostos

Eu(«S)3.2(4-picN0). Eu(riS)3.2py0 e Eu(MS)3,2í3-picN0)

A partir do espectro de emissão, analisando as
7 c

transições F_ 1 ," D n , pode-se sugerir que nos compostos ei

tados o íon Eu3* está, provavelmente, envolvido numa simetria C. .

Uma vez escolhida a simetria, ê possível obter os parâmetros do

campo cristalino Bk e Ba . os quais podem ser calculados, respec-
q K

tivamente, pelos métodos dos operadores tenscrials e operadores

equivalentes. Tais parâmetros permitem determinar as energias do

úesdobramento produzido pelo campo cristalino sobre os níveis F,

de íon Eu , para a simetria mais p rovável/HC/.

6.9.3.1. Método dos Operadores Tensoriais

Segundo Wybourne/65/, o Hamiltoniano, H, pare

o íon colocado num campo cristalino pode ser escrito como;

(li)

onde;

- H ; correponde ao Hamlltoniano do íon lívre, caracteriza_

tíc pelas parâmetros Se Racah CE , E e - 3 I . constante

Ce acoplarnento spin-srfcita (Ç) e peios parâmetros de

interação de configuração a, 8 e y.

- V : i o pct e n c i a l do carpe c r i s t a l i n c , c o r s i ^ e r á s o cemo

uma p e r t u r b a ç ã o .
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O potencial. V. pode ser desenvolvido em ter

mos dos operadores tensoriais C para der:
Q

K.q.i Q Q *

onde:

- A somatória envolvendo î  é soore todos os elétrons üc íon de

interesse.

k

- 5 > sao os parâmetros do campo cristalino que deper.aem do

ambiente do íon em estudo. Determinados empiricamente a par-

tir dos dados experimentais.
- C , são os operaccres tensoriais que se transformam como

q
harmônicas esféricas.

Os B são desenvolvidos em termos de operadores

tensoriais; desse modo, pars a configuração f , os clementes matri

ciais sâc calculados a partir da expressão:

r = H i :-i) J- rj '

cntje:

f -'
3 , t' L s
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símbolo 3j

I J Jf k

I L* L S
simbolc £j

W» W j U, Uf > números quânticos adicionais, diferen_

tes dos já conhecidas/111/

CWUL !| UK|| w'U'L* ) ~r" - a elemento de matriz duplamente barrado

símbolo 3J de Wigner

Os símbolos 3j, 6J e 3j de Wigner foram têbel£

dos por Landoldt-Bornstein/112/ e os elementos Ce matriz duplamente

barrada são encontracas nas Taielas de Weber/113/ ou de Nielson e

Koster/114/.

Os valores de k e q serão limitados pela sime

tria pontual do fon Ln , visto que o Hamiltonianc não deve variar

sob as operações do grupo de simetria pontuai, fio nossc caso, a s_i_

metrie C. foi sugerida como a mais provável para os 3 compostos

citados. Portanto, o Hamiltoniano do campo cristalino para essa si

metría é tíado por/115/:



cc *̂ w

Í; (k • 2) » BJ e B* (k - 4] , B^ . B^ e B ! -k « 6)

O símbolo 3j B exprasso úe uma forma mais geral

J k J '
como [ ] . o qual é nulo, excetc quando

M - li ' • q /116/, e se as condições triangulares impostas:

J • k - J1 9 O

J - k • J1 5 O são satisfeitas.

J • k • J' 5 O

O ion Eu tem configuração eletrônica 4f , en-

tão:

l « 3 j L • 3 i S * 3

L - S S J í L - 5 . portanto: 0 « J « 6

Os símbolos 3j e 6j determinam pere este íon as seguintes condi-

ções para os valores de K e q:

k « 2 £ Í k < 6 ( k é par}

logo, k assume cs valores O, 2, 4 e £. C q limita-se em - K ^ q ^ K .

Nos casos em que o valor de q for impar deve-se utilizar a relação:

B K • C-l) qB K C1S3

-q Q
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Para os compostos em estudo não obteve-se da-

dos relativos aos níveis F. e F^ por Isso sõ foi possível dete£

minar, os parâmetros Bi: , ^n e ^ contidos no Hamiltoniano da

matriz do campo cristalino para J « 1 e J • 2 , rèspectivame£

te. dos níveis F e F2*

Na determinação desses parâmetros. necessi-

ta-se conhecer os valores dos níveis de energia para a simetria

em questão. Esses valores são encontrados em função dos B obti
o. ""

das, adicionando-se -E aos elementos da diagonal principal da

matriz e igualando o determinante a zero.

De maneira geral, para as transições Fn _•—-0-

na simetria C» »• adota-se o seguinte procedimento;

a) No nível F temos: J - J' • 1

As condições triangulares impõe:

0 ç K ç 2 (Ré oar] e - Í ^ ^ Q ^ K

Portento, para esse nível, pelo potencial, só podemos calcular:

E^ (K » 2 e q • 0)
u

P e l o v a l o r d e J e J ' , o s v a l o r e s de Cl s e r ã o : - 1 , 0 e 1 . E n t ã o

d e v e m o s d i a g o n a l í z a r u m a m a t r i z d e [ 2 J • l ) x [ 2 J • 1 ) , o u s e j a ,

3 x 2 .

Nesse caso, pelos valores de K e q, os elementos matriciais vêm

dados por:
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t B
2 -1

o n. •
116)

Desenvolvendo-se os cálculos /117/, obtem-se:

p a r a : PI . • PI ' • l ~ ° ' 1 0 0 Q G O

PI * - o -0.200000 B

Então, no caso do nível F,, escrevendo-se o determinante tere-

mos:

X3'
1

-1

0

1
1 1 - 1

1
1

-

f ' ^
H n " E , 0

0 ! H n - E

o !

i o

! °
1
!

;(»oo - « )

Determinante secular pare o nível F.

A partir do determinante representado acima

pode-se calcular os autovslcres aa seguinte maneira:

- E3 « 0 1n) - 2.Hn.E •
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-0 .100000 B E 2 - 0 ,200000

AE C .30CQ00

o a ,300000

b) No nível Fj, temos: J • J1 • 2

As condições triangulares impõe:

0 ^ K ^ 4 CK e par] e -K4

Portantc, pelo potencial, pera esse nível na simetria C. , pc_

de-se calcular:

BQ ík • 2 e q » G)

BQ Ck • 2 e q • 0)

B3 (K • 4 e q • 3)

Como J • J' ,os valores de M serie: -2, -1, 0, 1 e 2. "o£

tanto, originam-se três matrizes de Í2J *l)x(2J

5x5.

ou seja ,

Os clementes matriciais vêm dados por:
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1 - flATRIZ (k • 2 e q • 0)

H u • i B;
2 2 2

(17)

Desenvolvendo-»* os cálculos/ 117/. obtem-se:

P a r a : PI - PI ' - 2 - H - 2 _ 2 ' * "0.104761 Bj

Y ° * 0 5 2 3 8 0 2

PI • - o

2 - fiATRIZ (K • 4 e q • 0)

2 4 2
" D:

• f l , 0 PI • ' í

(IB)

Desenvolvendo-se os cálculos/ 117/, obtem-se:

Para: Hj • n ' • 2 • - 0 , 0 1 5 8 7 3

PI • (1 ' • 0 Hoo" -0,095237

3 - MATRIZ CK • 4 e q • 3 )

i j A
4 2

-n 3 y
( 1 9 )
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tem-se os seguintes elementos matriciais:

H.12 - -Q.0939046

H_21 • -0.0939048 B*

Então para o nível F? o determinante pode ser

escrito como:

\ M

-A
2

- 1
->-._..»

- 2

0

1

2

a - E

. __>

I -d
_j

0

0

0

- 1

- d

b - E .
L _ _ _ _ _ _ _

0

! -2

1 0

1 0
f
If1
1

J

0

0
1

1
1
1

1
1
1
1

a - E

0

d

1
1
1
f

1
1

. 1 - —
1
1

J - -
1
_ _
f "
1 c

1
i
i
i

0

0

0
—. -

0

- E

0

t

1
1
1

1
1
1

T"
1
•
1

1

i
I

1

! b

i

i

0

0
— _ - — -

d

0

- £

Determinante secular paro o nível F.

Os elementos matriciais da interação M 1
5 = s* r i

1'
 5«° dados por:

0,134761 B? - 0,015373 B*
0 0

- *0,G52380 BÍ • 0,053491

c • H o o' • H " • •O, 104761 BÍ - 0.095237

H-21 " H-12 ' - ° ' C 9 3 9 0 4 f l Bg
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Portento, calcula-se que as equações de energias do determinar^

te vim dadas port

E [ 2 , - ! ) — • * • E2 - (a • b)E • ab - d 2 • 0 ( 2 0 )

s • a • b e t • ab - d

E(-2.C,1J = > E3 • [ - l a * b » c ) ] E 2 • [ab • bc * ac - d 2 )E • úZc - abe • 0 [21)

P q r

ou

E3 • pE2 • qE • r - 0

p » - t a • b • c ) « -C

2
q • ab • be t ac - d

r • ú2c - abe • -

* E2 *

4
O valor de BQ é dedo por!

a + b + c • E , •

4 - C E j • E 2 • E 3 ) • 0 , 0 5 2 3 8 0

*
4

B 0 *
0 * 0,047419

4
Obtem-se o valor de 5 . encontrando dt

ab - d 2 • E2E3 — » d • | e b - E2E3 (da equação 2 0 )

abe - t E , E 2 E 3 3
ou d • \ | — (da equação 21
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5.9.3.2. Ca'lculo dos Parâmetros B para os Compostos de adição

A partlr-dos dados obtidos nos espectros de

emissão (Figura 6.26 e 6.27) , construiu-se os diagramas de ener

gia apresentados nas Figures 6.26 e 6.29 respectivamente, para

os compostos EuíMSi3.2í4-picNO) • Eu(MS)3.2pyQ. Nesses dlagrjs

mas, considerou-se es transições 'F_ . ~* DQ pois as tra£

sições F3 .<• DQ não forneceram informações úteis.

Da Tabela 6.26* observa-se que os desdobramen

tos dos níveis J, na simetria C, » Bâo dados por:

J « O

• E í2r2 •
 2r3)

2E t1r1 • 2
 2r3)

As energias dos baricentros (Eg ) dos níveis

F. e F_ foram calculados levando-se em conta os pesos das r£

presentações irredutíveis CA e A peso 1 e E peso 2). pela

expressão 6 .

a) No composto Eu(MS53.2(4-picN0)

a. 1 - Para o nível F̂

,2

J • 1 <

E(±l) • H • -0.100000

E(0) • HQQ * •0.2000DD BQ
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E - E - AE - 0 ,200000 B* - t - Q . 1 0 0 0 0 0 B* ) - 0 . 3 0 0 0 0 0 8*

3 3 2 x 2 . 4 5 4 x 1
oar

. 3 ? 2 ?

P e l o diagrama da Figura 6 . 2 6 t e m - s e Que:

- - 4 0 , 7 cm*1 e E2 - 8 1 , 3 cm"1

l e g o : 6
2 6 1 , 3 • 4 0 , 7
0 " 0 , 3 0 0 0 0 0

407 cm " 1

a . 2 - Para o n í v e l F,

j . 2 « > AE • E2 • a • b • c

910 x 2 • 102? x 2 • 1126 x 1 ooa - 1
E_ • . • Safl cmBer s

• 128 cm"1 , E2 • 24 cm"1 e E 3 - -98 cm"1

B
4 - lE a • E2 • E3) • 0,052380 Bj

0,047619

-64 • 21,32

0.047619

4 -1
BQ • -896 cm

P e l a equação do 2* grau t e m - s e que:

d • • JlOll - {-2112; d - 55,88

como: d - -0,093904 B. B3 • -595 cm"1
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b) No composto Eu (ftS)3 .2pyO

Por desenvolvimento análogo ao do composto EutfiS), .2(4-plcN0)

encontrou-se os valores:

B* « -572 cm"1

6 . 9 . 3 . 3 . Parâmetros B do composto Eu(MS)„ .2 (3 -p icNO]
Q 3

Os parâmetros do campo cristalino GO composto

Eu CP1S] - .2 ( 3-picNO] relatados anteriormente/4/ foram recalculados.

A Figura 6.30 apresenta o espectro de •missão

do composto registrado no estado sólido ã temperatura de 77 K. A

partir dos dados desse espectro construiu-se o diagrama da Figura

6.33.

Procedendo os cálculos, como realizado no item

anterior, encontrou-se para o csmposto em questãc os seguintes

valores para os parâmetros B :
Q

Q - 430 cm"1 • -976 cm"1 g - -599 cm"1
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4—
CM

CD
«0

o
o 128

•4126

J022

~998(Bar)

-88

10

•454

B2 « 8 1 , 3

TE'vr^" -372,7(Bax)

-332

Figura 6.28. Diagrama da anargia (cm-1) para o eompo»to da

fórmula Eu(HS),.2(4-picN0).
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CO

«0

tn

ve

o

as

SO

e
NO

124

-23 ! 1028 fr3)
»--1005(Bar)

-85

-920

146

E 2 « 76

~r_- 370(Bar)
L " "38

332

Figura 6.29. Diagrama dt tntrgia (cm-1) para o composto dt

fórmula Eu(MS),.2pvO.
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'*£.,

700 675 650 625 600 575 X, ran

Figur» 6.30. Espectro de fluortscência do composto dt fórmula

Eu(MS),,2(3-picN0) no tstido sólido t * 77 K.
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1
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Eĵ  = 138

, - -91

E 2 = 86

1 E i ' "43

1168

1052

— 1030 (Bar)

939

469^2)

383 (Bar)
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Figura 6.31. Diagrama da tntrgit (cur*) para o composto dt

fórmula Eu(MS),.2C3-picN0).
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6.9.3.4. Parâmetro Escalar de Força do Campo Cristalino

Azuel e Malta/118/ relataram em 19B2 que a pee

quisa relacionada aos cálculos dos B voltaram-se pare maiores r£

fínamentos no método. Porém, o uso desses parâmetros em predizer

o comportamento ere usualmente limitado a um dado sítio de sitne

tria. Sentiram então, que os parâmetros B publicados, apesar de
P

precisos, eram por demais especializados, e portanto sem uma uti

lízaçáo geral. Preocupados ccrr, o problema em prognosticar o

"self-quenching" do Nd em qualquer tipo de estrutura cristalina

e simetria, propuseram o parâmetro escalar de força do campo cri£

talino (N ). que é dado pela expressão:

K 2 / 4ir A 1 / 2

l ( B Í ) Z f . 4Tr . ̂ Í22)
k.q * V

onde, Ny é um número que pode caracterizar a força do campo

talino em qualquer tipo de simetria.

Em nosso caso, para os três compostos estuda

dos, sugeriu-se como mais provável a simetria C , Uma vez esc£

lhida a simetria, calculou-se os parâmetros B? , B* e B~.

Pela expressão 22 encontrou-se, para cada com-

oostc, o valor de N , os quais estao listados na Te Sela 6,27, Ju£

tamente com os valores de áE para o nível F- , obtidos direta_

mente do diagrama de energia.

Os valores de U para os compostos de fórmula
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Eu(HS) 2L crescem com o AE e se alterem com o l lgante . A ordem d»

magnitude é a seguinte: 3-picNO>4-picN0> pyO. Esta resultado suga

re que o ligante 3-picNO é o que mais influencie os nfveis F_ do

fon Eu * . Isso e concordsnte com o fato de que a introdução do ra

dical meti Ia no anel aromã*tico aumenta a capacidade coordenante

do aminóxido, um fa tor dominante em relação ao impedimento estérjL

co. E ainda, deve-se considerar que a posição desse radical no

anel também a l te ra a capacidade coordenante do aminóxido aroma'ti

co/119/.

A p a r t i r dos dados experimentais observa-se

que quanto mais dis tante esta" o radical CH_ em relação ao grupo NO,

menor e a força de interação metal- l igante.

A Figura 6.32 apresenta a regressão linear

dos dados de N em função de AE. os quais possibilitaram correia

cionar para os compostos em estudo una equação do t ipo :

, - , . • 0,1513.Ncale. v



Tabela 6.27 Valores de BJ , Ky e AE do nTvel fz do Ton

Eu nos compostos de fórmula geral Eu(HS)^.2L

de simetria C3y

L

3-picNO

4-picNO

pyO

B2
80

430

407

380

B0

-976

-896

-884

B43

-599

-595

-572

(cm"1)

1515

1425

1382

(cm-1)

229

216

209

íc»"1) 228-

1380 UQO U20 U40 1460 14?C 1500

216

212-

208

Figura 6.32 Regressão linear de Ny em funçlo de kt para os

compostos de fórmula geral Eu(MS)~.?L de s.me

tria C3y.
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7. COMPflRQCRO E CONCLUSÕES FINQIS

Os Fluxogpjmis 7.1 t 7.2 apresentam,

pespectivãmente, para os compostos Ln(HS)?.2(4-picN0) c

Ln(M5)*.2DVO as técnicas empregadas na caracterização t uma

síntese das conclusSes em cada csso.

R análise dos resultados permite as siquintcs

observa;5es:

a) Os compostos de atfic*3o as^esentam a seouinte fórmuLa química:

L * 4 - D Í C N O e PvO

b) Comparando-se as duas séries de compostos apresentadas no

ortsente trabalho com acuelas obtidas anteriormente com os
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liqantes 2-oicNO M / • 3-oicNO 121 suqere-se oara as últimas

as fórmulas:

[ L n ( M 5 ) » . 2 U — • L = 2-picNO e 3-picNO

tLn(H5),.4U » L = 2-picNO

c) Of trfs Inions metanossutfonatos nlo davas astar ligadas aas

Sons Ln** da forma monodentada, pois isto lavaria a UM número

da coordena-lo igual a cinco, o qua * pouco provável para assa

classe de cations /3/. Foi proposto Que os Inions H5" coor-

denam-se da maneira bidantada, podendo até um dos tris astar

ligado de forma monodentada ou por ponta entre dois cantros

metálicos. Isto conduziria a um número de coordenaçlo igual a

satã, mais compatível para a simetria C » M , 5 / .

d) Os espectros de absorçto na reqilo do visível, è temperatura

ambiente, para os compostos de Nd (Fiqura 7,1) aliados aos

espectros de emissSo dos compostos de Euíapresentados no item

6.9) e aos dífratogramas de raios-X evidenciam que

provavelmente o arranjo em volta do íon metálico central nas

tris séries de compostos (com os liqantes pyO, 3-pícNO a

4-picNQ) é o mesmo.

a) Comparativamente, pode-se dizer que a 2-picNO é o liqanta mais

coordenante, pelo fato de nlo terem sido obtidos compostos de

adiç)o com um número de liqantes superior a dois para os

aminóxidos pyO, 3-picNO e 4-picNO, uma vez que foram obtidos

compostos com fórmula qeral LníMS)».4(2-DÍCNO). Esses resul-

tado* evidenciam qua o impedimento esférico do qrupo CH, pouco

influencia na coordenado nos casos dos compostos da adiçfo am
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ou* o Inion esta coordenado ao ion In»* como o «etanoisul-

fonato.

Q Tabela 7.1 apresenta os dados i as

informações obtidas para os netanossulfonatos de Lantanídcos dos

diferentts aminóxidos considerados no presente trabalho.
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Figura 7.1. Espectros d« absorclo na rcgito do vitivtl. no estado sólido • na temperatura de 298 K,
dos compostos: a) Nd(NS), .2(3-picN0) | b) Nd(riS), .ZpyOi c) NdíMS), ,2<4-picN0)
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0. PROPOSTOS PORO OMPLIOCOO 005 ESTUDOS

») É interessante a preparado e caracaterizaclo dos metanossul-

fonitos de lantanideos com os aminóxidos aromáticos contendo 2

ou 3 qrupos CH, no anel. Por exemolo com 2,6-lutidina-N-oxido,

se o impedimento estérico dos oruoos CH- nio influenciar,

poder-se-è obter facilmente compostos de adicto na propor-

cio sal-tiaante 1:4.

b) Os estudos calorimétricos e de decomposição térmica poderio

fornecer informacBes valiosas ouanto a estabilidade e forca de

liqaçlo dos compostos de adiç?o entre os metanossulfonatos de

lantanideos e os diferentes aminóxidos aromaticos.
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RESUMO

O obittivo deste trabalho é dar continuidade

c ampliar os estudos quanto a preparado t caracttrizaclo dos

compostos dt adiclo obtidos pela reaçlo entre metanossulfonatos

de lantanídeos t aminóxidos aromãti cos como ligantei, mais espe-

cialmente a piridina-N-óxido (pyO) t as metil piridinat-N-óxidos

monossubstituidas, ou seja, as picolinas-N-óxidos (2-picNO,

3-picNO • 4-picNO); t estabelecer uai tstudo comparativo.

interiormente,"foram sintetizados e caracte-

rizados cs compostos de adiçSo: Ln(M5)3.2<2-picN0) (Ln * Ce-Sm),

Lr»(MS),.4(2-picN0) (Ln > La-lu,Y) c Ln(M5),.2(3-picNO)

(Ln > La-Lu-Y). Nesta tese, preparou>se as outras duas séries de

compostos contendo como ligante 4-picNO e pyO. Similarmente aos

anteriores, utilizou-se nas sínteses, como "meio de interação'

acetona, orformiato de trictila ou Z,Z-dimetoxipropano, partindo-

se de soluçOes metanólicas do sal e do tigante. R caracterizado

foi feita via analise elementar, medidas de intervalos de fuslo,

condutincia elctrolítica em soluçlo metanólica, dífratogramas de

raios-X, espectros de tbsorçío n» regiSo do infravermelho,

espectros eletrônicos dos compostos de Nd e espectros de emisslo

dot compostos de Eu.

Os compostos obtidos slo sólidos, de aspecto

cristalino e pulverulento, de leve odor, característico do

•minóxído correspondente, de coloraclo semelhante è dos cations

hidratados c uma dificuldade de prcparaçVo e higroscopicidade

crescente através da ferie. Estas, aliadas aos intervalos da

decompôsiçlo térmica, QUM decrescem com o aumento do número
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atômico do lantanidco, sugeriram um relacionamento com o raio

Médio do ion Ln*~ c una diminuiçlo na estabilidade dos complexos

com a contraçlo lantanidica devido ao enfraquecimento da tigaçlo

aetal-ligante. R comparaçlo entre os compostos de adiçlo mostrou

QUC Ln(HS)*.2(4-picN0) e Ln(H5)3.2py0 foram obtidos com maiores

dificuldades do que aqueles sintetizados c caracterizados ante-

riormente, em que se utilizou o ligante 3-picND. Em ambas as sé-

ries, nlo foram isolados na forma sólida os compostos de Yb e Lu.

Os resultados analíticos (tLn, %C, %H e %H),

foram consistentes com a fórmula geral Ln(M5)».2L, semelhante aos

compostos obtidos com a 3-picNO, porém diferentes daqueles

formados com a 2-picNO que apresentaram duas estequiometrias

distintas. Este resultado evidenciou que a posiçlo grupo metila

no anel aromatico influencia na capacidade coordenante do

eminóxido aromatico.

Rs medidas de condutlncia em metanol

indicaram um comportamento de nlo cletrólito, sugerindo a

coordenação do ion MS" ao Ln'*.

Os difratogramas de raios-X indicaram qu9 em

cada série de compostos ocorre o fenômeno de isomorfismo, Que

parece ser uma característica dos compostos de fórmula geral

Ln(MS),.2L (L - 2-picNO, 3-pícNO, 4-picNO e pyO).

Nos espectros de absorçlo na regilo do IV

observam-se deslocamentos das bandas relativas ao estiramento NO

( V N Q ) para freqüências menores cm relaçfo ao ligante livre.

Porém nSo foi possível avaliar a extensfo do deslocamento uma vez
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qut o Snion K5" •present* bandas dt abtordo na M S R I regito

Dbservam-se deslocamentos positivos dos «iodos >C.H ••» ralado ao

ligante Livre, carie ter isticos do decréscimo da densidade

eletrônica no anel devido a coordenação do aminóxido aromético

através do oxigênio. Verificou-se desdobramentos para as bandas

Va8SC ' áS0 característicos do abaixamento da simetria do

Iníon e indicativos da alterado no seu modo d* coordenaçlo;

enquanto no sal hidratado admitiu-se o Snion atuando como

tridentado, nos compostos de adido foi sugerido que o grupo

CH,50, atue como bidentado.

Os espectros eletrônicos dos compostos de

neodímio no estado sólido, a temperature ambiente, permitiram

determinar os parâmetros espcctroscópicos : 0, b»'* c *, os quais

indicaram a interacio metal-ligante como essencialmente eletros-

titica, com os orbitais 4f participando muito pouco da ligado.

Os espectros registrados i baixa temperatura evidenciaram que os

ions Nd>* cstlo envolvidos em simetria nio cúbica. P forca do

oscilador, P, foi determinada a partir dos espectros dos

compostos de Nd em soluçlo metano Li ca e analogamente aos

compostos formados com 3-pícNO e 2-picNO o valor é praticamente o

dobro em rclado aauclcs determinados para os metanossulfonatos

de tentanídeoi anidros t hidratados.

Os espectros de emissVo dos compostos de

eurôpio no estado sóLido à temperatura ambiente c do N9 liquido

foram registrados na regilo do visível. A partir das linhas de

amiss Io características das transiçB«f %.i,2 - *°o sug«riu-

se que tanto no composto Euí«S)3,2(4-picN0) como no EuCHS)»,2pyO

o ion Eu** esta envolvido numa simetria próxima da C 3 v; fato
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semelhante foi apontado para o composto Eu(HS), .2C?-picND). B

partir dtsta sugcstlo t com os dados obtidos distts espectros fo-

ra* calculados os parimetros do campo cristalino B* , B* t B* ,

os quais possiblitaram a obtenção do parâmetro escalar dt forca

do campo cristalino (N y).
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OBSTRRCT

The main goal of this thesis is to further

develop the studies on the preparation and characterization cf

addition compounds obtained from the reaction of lanthanide

methanesulphonates and aromatic aminoxides as ligands,

specifically ovridine-N-oxide (ovO) and monosubstituted «ethyl

pvridine-N-oxides as the picoline-N-oxides (2-picNO, 3-picNO and

4-picN0) in order to make a comparative study.

Qddition compounds of the series:

Ln(MS),.2(2-picN0) CLn * Ce-Sm); LniMS),.4<2-picN0) (Ln « La-Lu,

Y) and L.i(M5),.2(3-picND) CLn « La-Lu, Y) had already been

synthetized and characterized, ic now prepared two series of

compounds usinq 4-picND and pyO at liqands. Ps in earlier cases

we employed acetone, triethyl-orthoformiate or 2,2-dimethoxy-

propane as "interaction medium* when using methanolic salt and

liqand solutions. Characterization was made via elementary

analysis, mcltinq point intervals, electrolytic conductance in

methanol, X-ray difractograms, absorption spectra in the infra-

red rtqion, electronic spectra of the Nd3* and emission spectra

of Eu*-* compounds.

The compounds are solid, crystalline and

oowdered with a Light scent characteristic of the correspondinq

aminoxide. The colours are similar to those of hvdrated cations.

The difficulties on preparation and tendency to be hygroscopic

increase alonq the series. These difficulties as well as the

thermal decomposition intervals (decreasing with the lanthanide's



atomic number) led to tht suqqtstion of • relationship with the

mean ionic radius of tht Ln»* ion and tht dtcrtast in stability

btinq dut to tht wtaktnina of tht metal-ligand bond. Rs comoared

to tarlitr results it vis nottd that compounds with 4-picNO and

pyO art mort difficult to synthttizt sinct Yb and Lu compounds

could not bt isolattd.

Tht analytical results (tin, %C, IH and IN)

art consistent with a Qtntral formula Ln(M5)».2L as was also tht

cast with 3-picNO but difftrtnt from 2-picNO compounds which

showtd two distit.ct stoichiomtt ri-ts. This result is a furthtr

tvidtnet that tht mtthyl grouo position on tht aromatic ring

dtfinitivtly has influence on the coordinating capacity of tht

aromatic aminoxidt.

Conductanct mtasurtmtnts in mtthanol Indicate

a non-tltctrolytt bthaviour, suggtsting coordination of tht MS"

ion to Ln**,

The X-ray diffraction patterns art indicative

of isomorphism in each serie, which seems also to bt

characteristic of the compounds of general formula Ln(M5)».2l

(L > ZoicND, 3-picNO 4-picNO and oyO).

Tht IR absorption spectra permit tht

obstrvation that NO stretching ( v^c> shifts to lower frtqutnciei

wtrt obftrvtd as comoartd to tht frte ligand. It was impossible

to evaluate tht txttnsion of tht shift dut to tht fact that HS*

anion prtstnts absorption bands at tht same region, Positivt

shifts of tht YC.H modts art obstrvtd, characteristic of
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•Itctronic density decrease en the rinq due to the coordination

of th* aromatic aminoxid* through the oxygen. Tht va8en and Scn

bands shifts are characteristic of anion lowering symmetry and

indicative of an alteration in the coordination mode; whereas in

the hydrated salt the anion is admitted as tridentade, we suQQest

a bidentade behaviour for the addition compounds.

The neodymiun compounds electronic spectra in

the solid state at room temperature permited us the determination

of the 0, b*'* and í spcctroscopic parameters which are

indicative of an essentially eletrostatic metal-ligaod

interaction with a very low participation of 4f orbitais. Spectra

registered at low temperature present evidences of Nd*-* ions

involvement in a non cubic symmetry. The oscillator strength. P,

was determined from compounds in mcthanolic solution and, in

similar way 3-picNO and 2-picNO compounds, the value is

practically twice the value of those determined for the

methanesutphonates of anhydrous or hydrated lanthanides.

The emission spectra of the europium

compounds were obtained in the visible region. From the

characteristic emission lines of the 7FQ 1 2 «
 5 D 0 transitions

we suqgest that both in the Eu(MS),.2C4-picN0) and in the

Eu(ri5)3.2py0 compounds the Eu** ion is involved in a near C S v

symmetry; a similar situation was found for the

Eu(W5)3.20-picNO) compound. From this suggestion and from

obtained from the spectra the Bo , B* and B* crystal field

parameters were calculated and related to the scalar crystal

field parameter Hv.


