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PESUMO

Os compostos sólidos de 4-dimetilaminobenzalpiruvato

de lantanideos(III) (exceto promécio) e de Itrio(III) foram pre-

parados adicionando-se âs soluções dos respectivos cloretos de

lantanídeos(III) e de ítrio(III), solução aquosa do ligante DMBP.

Os precipitados obtidos foram lavados com água destilada, secos

em estufa de circulação forçada à temperatura de 40 C e guarda^

dos em dessecador contendo cloreto de cálcio anidro.

Os compostos assim ovtidos, foram estudados através da

complexometria com EDTA, termogravimetria (TG), análise térmica

diferencial (DTA), espectros de absorção na região do infraverme

"ho e difratometria de raio-X.

Através dos resultados da complexometria com EDTA, cur

vas TG e curvas DTA foi possível estabelecer a estequiometria dos

compostos preparados, que seguiram a fórmula geral: Ln(DMBP) ̂ HjO.

Os difratogramas de raio,X, permitiram verificar que e£

ses compostos apresentam estrutura não cristalina.

Nos espectros de absorção na região do infravermelho

do ligante DMBP e do composto La(DMBP)~, verificou-se deslocamen

to das bandas do composto de lantãnio em relação as do ligante.

Devido a complexidade desses espectros, nenhuma atribuição foi

feita.

As curvas TG, também permitiram estudar a estabilidade

térmica e a termodecomposiçao desses compostos. Com respeito as

curvas DTA, as mesmas mostraram que os compostos preparados são

anidros, porém nenhuma informação foi obtida no sentido de aux_i

liar a interpretação das curvas TG.



ABSTRACT

Solid state compounds involving Ln and DMBP, where

Ln = trivalent lanthanides (except promethium) and yttrium; DMBP

= 4-dimethylaminobenzylidenepyruvate, were prepared by addition

of ligand to the corresponding metal ions chlorides, both in

aqueous solution. The precipitates were washed with distilled

water and dried at 40 C in a forced circulation oven.

Complexometry with EDTA, thermogravimetry (TG), diffe-

rential thermal analysis (DTA), infra-red absorption and X-ray

diffraction have been used in the study of these compounds.

The results of complexometry with EDTA as well as T6

and DTA curves led to the stoicheiometry of these compounds, the

following general formula is obeyed: Ln(DMBP) -jHH-O.

X-Ray powder patterns, showed that the aforementioned

compounds are amorphous.

Infra-red absorption spectra of both ligand (sodium

salt) and La(DMBPK were recorded. Displacement of bands for the

lanthanum compound relative to the corresponding ones associated

with the ligand was sharply observed but assignements have not

been made owing to the high degree of complexity displayed by

the spectra.

The TG curves provided informations about the thermal

stability and thermal decomposition during the pyrolysis of these

compounds.

The DTA curves showed that all compounds are anhydrous.

However, no further information in addition to that given by the

TG data could be obtained in so far as pyrolysis pathways inter

pretation is concerned.



FUNDAMENTOS DA TERMOGRAVIMETRIA E ANÁLISE

TÉRMICA DIFERENCIAL

Tendo em vista que as técnicas termoanalíticas utiliza

das no presente trabalho, ainda encontram-se não muito difundida

das em nosso meio, e com o objetivo de facilitar o leitor, serão

descritas a seguir de maneira sucinta os princípios da Termogra

vimetria (TG), Tennogravimetria Derivada (DTG) e Análise Térmica

Diferencial (DTA).

Termogravimetria (TG)

Técnica na qual a massa de uma substância é medida em

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma

programação controlada de temperatura. O registro é a curva ter

mogravimétrica ou curva TG (Figura 1), onde Ti é a temperatura

inicial, ou seja, a temperatura em que a mudança de massa alcan

ça uma magnitude que a termobalança possa detectar; e Tf a tempe

ratura final, a temperatura onde a perda de massa alcança seu va

lor máximo correspondendo a reação completa.

T«ap«ratura -

Figura 1 - Curva T«nnogravim«trica ou Curva TG.



O equipamento utilizado na termogravimetria ê a termo

balança, cujo diagrama de bloco está representado na Figura 2.

Esse instrumento permite a pesagem continua de uma amos

tra em função da temperatura, a medida em que esta ê aquecida (ca

so mais comum) ou resfriada. As curvas TG, permitem tirar conclu

soes sobre a estabilidade térmica da amostra, sobre a composição

e estabilidade dos compostos intermediários e sobre a composição

do resíduo.

A termogravimetria é um método basicamente quantitati-

vo, uma vez que a variação de massa pode ser exatamente determi_

nada. No entanto, o intervalo de temperatura onde essa variação

de massa ocorre é qualitativo, uma vez que esse parâmetro depen

de de fatores instrumentais e de características da amostra.

Controle

de

Atmosfera

Forno

Programador

da Temperatura

do Forno

Termopar

cadinho de amostra

Registrador

Controla
da

Balança

Figura 2 - Diagrama da Bloco da uma Tarmobalança



Termogravimetria Derivada (DTG)

Técnica que fornece a derivada primeira da curva TG em

função do tempo ou da temperatura. 0 registro é a curva termogra

vimétrica derivada ou curva DTG.

Nesse método, os degraus observados nas curvas TG

(Figura 3) são substituídos por picos que delimitam áreas propor

cionais ãs alterações de peso com o aquecimento da amostra.

Am i

Temperatura

Figura 3 - Representação da curva TG e DTG simultâneas

Análise Térmica Diferencial (DTA)

Técnica na qual a diferença de temperatura entre a subf»

tância e o material referência (inerte) é medida em função da

temperatura, enquanto a substância e o material referência são

submetidos a uma programação controlada de temperatura.

Estas medidas de temperatura são diferenciais, pois re

giitra-se a diferença entre a temperatura da amostra, Ta, e do



material referência, Tr, ou seja, (Ta-Tr) = AT, em função da tem

peratura ou do tempo, dado que o aquecimento ou resfriamento são

sempre feitos em ritmo linear (dT/dT = cte). A Figura 4 ilustra

esse método diferencial.

(Ta - Tr)

sM/WWWV

Figura 4 - Sistema Básico DTA

Através desta técnica, pode-se acompanhar os efeitos

da temperatura associados com alterações físicas ou químicas da

amostra, tais como transições de fase (fusão, ebulição, sublima-

ção, congelamento, modificações da estrutura cristalina) ou rea

ções de desidratação, de dissociação, de decomposição/ de óxido-

-redução, etc. capazes de causar variações de calor (entalpia)

exo ou endotérmicas. A Figura 5 ilustra uma curva térmica dife-

rencial ou curvA.DTA.



Temperatura

Figura 5 - Representação de uma curva DTA típica



O Equipamento utilizado na análise térmica diferencial

é o equipamento DTA, cujo diagrama de bloco pode ser representa

do pela Figura 6.

Controle da
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Na descrição do princípio das técnicas TG e DTA foram

consultados os livros e artigos abaixo mencionados:

- W.W. Wendlant, "Thermal Methods of Analysis, Chemical Analy-

sis", Vol. 19, John Wiley & Sons Inc., New York, 1974.

- P.D. Garm, "Thermoanalytical Methods of Investigation", Aca-

demic Press, New York, 1965.

- M. Ionashiro e I. Giolito, Cerâmica, £6 (121) (1980), 17.

- I. Giolito-e M. Ionashiro, Cerâmica, 34 (225) (1988), 163.
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I. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Vários procedimentos concernentes ã síntese e descri

ção de propriedades de diversos ácidos benzalpirúvicos tem sido

descritos na literatura em suas recentes revisões [1,?,3]; a rea

tividade desses ácidos tem despertado considerável interesse [4,

5,6], principalmente com relação ao seu emprego como intermedia

rios na síntese de substâncias de interesse farmacológico e in

dustrial [7-151.

0 ácido benzalpirúvico, denominado também ácido benza_l

piroracêmico, benzilidenpirúvico, cinamilfórmico ou 4-fenil-2-ce

to-3-butenõico, foi sintetizado pela primeira vez por Claisen

[16] através de condensação aldólica entre o ácido pirúvico e

benzaldeído, empregando-se ácido clorídrico como catalisador:

0 0 O Q
0 Q

-H + CH,-C-C* ^HC« (OVcH=CH-C-C * + H-03 ^ 0 H W - 0 H 2

0 produto formado foi descrito como um "óleo". Decorri

dos mais de vinte anos, Erlenmeyer [17] repetiu as experiências

de Claisen [16], substituindo o ácido clorídrico por hidróxido

de sódio como catalisador; o ácido finalmente isolado foi descri

to como um sólido amarelo claro, com ponto de fusão 57°C; o au

tor sugeriu que o "óleo" descrito por Claisen poderia ser devido

a impurezas e/ou mistura de isomeros cis-trans do ácido benzalpi.

rúvico. Investigações subsequentes evidenciaram que o produto só

lido obtido apresenta configuração trans [4]. Diversos ácidos ben

zalpirú/icos foram posteriormente sintetizados [1,4]; a condensa

ção de Claisen-Schmidt entre diversos derivados fenil-substituí-

dos do benzaldeído e o piruvato, catalisada por bases, foi mais
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freqüentemente empregada. O mecanismo da condensação aldólica tem

sido discutido por diversos autores (18-21]; constantes de equi

librio e outros parâmetros termodinâmicos foram determinados pa-

ra reações envolvendo alguns aldeídos e cetonas [22].

Davey e Knott í23] mencionam, pela primeira vez, a sin

tese do ácido 4-dimetilaminobenzalpirüvico descrevendo, inclusi-

ve, resumidamente, o método por eles empregado. Entretanto, as

únicas propriedades fornecidas para o composto (cor amarelo-ala-

ranjada, \ - - 330 nm, em condições experimentais não especifi-

cadas) conflitam frontalmente com as descritas por outros auto-

res (cor vermelho-violeta ou marron-avermelhada; X - « 412-415

nm, em solução aquosa) [24-26].

Os sais de sódio do 4-dimetilaminobenzalpiruvato (DMBP)

e do 2-cloro-4-dimetilaminobenzalpiruvato (2C1-DMBP), bem como o

ácido 2-cloro-4-dimetilaminobenzalpirúvico foram preparados, pe-

la primeira vez, por Melios e colaboradores [24,27].

(CH3)2N-( Q_J VCH-CH-COCOO"

DMBP 2CI-DMBP
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Vários estudos do ácido DMBP, bem como do ácido benzal^

pirúvico e de alguns de seus derivados fenil-substituidos, bem co

mo de complexos metálicos formados por estes tem sido extensiva-

mente estudados em solução aquosa, visando-se principalmente a

determinação da estabilidade termodinâmica de espécies 1:1 (3^)

e de parâmetros espectroscopicos lzimgx> ^mgx^ associados às re

feridas espécies [2,3,25,27-34],

Esses at-cetoácidos proporcionam reações coradas com nu

merosos cations e constatou-3e que a maioria dos mesmos origina

compostos pouco solúveis [2,29]. O DMBP apresenta-se como um dos

melhores agentes cromogênicos desse grupo de ligantes [2,29]. Ob

serva-se que os complexos metálicos formados nesses sistemas apr£

sentam baixa solubilidade quando se opera em condições de CL/CM>1,

onde CT e C« representam, respectivamente, as concentrações to-

tais de ligante e de íon metálico [2,27,29]. Complexos sólidos

do Cu(II) e do Pb(II) com o DMBP e 2-C1-DMBP foram isolados por

Melios (24). Da interação Cu(II)-DMBP, em solução aquosa, isolou

-se um composto cuja análise revelou relação metal:ligante 1:2,

estando isento do ânion que acompanha c sal de Cu(II) (idêntico

produto é obtido a partir de CuCl2 ou CuSO4) [24],

Estudos de complexos metálicos, envolvendo ligantes or

gãnicos, através de técnicas termoanalíticas, tem sido descritos

na literatura. Poucos trabalhos dedicaram-se a proposições de me

canismos de termodecomposiçao baseado nas curvas TG [35-39J.

Nenhum estudo mais aprofundado de complexos metálicos

formados pelo DMBP no estado sólido, foi realizado até o presen

te momento, e nenhum estudo empregando as Técnicas termoanalíti

cas foi encontrado na literatura.



13

OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo, a preparação do

4-dimetilaminobenzalpiruvato de sódio (DMBP) no estado sólido,

e compostos destes com os Ions lantanídeos trivalentes (La a Lu,

exceto Pm) e itrio; a caracterização desses compostos através da

análise elementar (C, H, N ) , da complexometria com EDTA, raios-X,

infravermelho e técnicas termoanalíticas (Termogr&vimetria e An£

lise Térmica Diferencial); e o estudo do comportamento térmico

desses compostos, ou seja, a termodecomposiçao e estabilidade

térmica.
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III: PARTE EXPERIMENTAL

III.I. REAGENTES

A Tabela I apresenta a relação dos reagentes utiliza-

dos neste trabalho.

TABELA I - Reagentes

REAGENTES

Oxidos de lantanldeos III e

ítrio III

Nitrato de cério III

Ãcido clorídrico concentrado

Hidróxido de amõnio concentrado

4-dimetilaminobenzaldeido

Piruvato de sódio

Clorofórmio

Metanol

Bicarbonato de sódio

Sulfato de sódio anidro

Hidróxido de sódio

Acetato de Amônio

Ácido Nitrico

EDTA dissódico

Alaranjado de xilenol

Peróxido de Hidrogênio

Vermelho de Metila

PROCEDÊNCIA

SIGMA

FLÜKA

MERCK

MERCK

MERCK

MERCK

MERCK

MERCK

ECIBRA

Química Moura Brasil S/A

MERCK

REAGEN

MERCK

MERCK

MERCK

MERCK

«flERCK
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III.2. SÍNTESE DO 4-DIMETILAMINOBENZALPIRUVATO DE SÕDIO (DMBP)

O ligante DMBP foi preparado segundo procedimento já

descrito por Melios e colaboradores [27], com algumas modifier

ções experimentais que serão descritas a seguir:

Adicionou-se solução aquosa de piruvato de sódio

(24 g/20 mL) a uma solução metanólica de 4-dimetilaminobenzal-

deído (28 g/400 mL), lentamente e com agitação constante. A se-

guir, a solução resultante foi diluída com 40 mL de água destila-

da (250 mL como indica o procedimento de Melios e colaborado-

res) , devido ao início de uma precipitação indesejável, a qual

foi dissolvida pela adição de um excejso de 100 mL de metanol.

Adicionou-se a esta solução, uma solução de hidróxido de sódio

10% (250 mL), gota a gota e com agitação constante, controlando-

-se a temperatura através de um banho de gelo, mantendo-se o sis

tema no intervalo de temperatura de 12-16°C. Durante essa rea-

ção ocorreu a formação do DMBP, mas este encontrava-se bastaii

te contaminado, pois formaram-se igualmente vários sub - produtos

de reação. A solução encontrava-se bastante turva, sendo necessá

rio a adição de excesso de metanol (cerca de 500 mL), de modo a

dissolver as impuresas formadas.

Deixou-se o sistema em repouso por 24 horas para que

a reação fosse completada, filtrou-se a solução separando as pe-

quenas partículas de precipitado (sub-produtos de reação e alde\í

dos que não reagiram); o filtrado apresentou-se límpido e de co-

loração alaranjada-intensa, o qual foi neutralizado com solução

de ácido clorídrico 3M (200 mL) sob banho de gelo e agitação con

tínua, controlando-se os valores de pH no inte*v"alo de 5/2-5,4,

e então, extraído com cinco porções de 200 mL de clorofórmio, pa
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ra remoção de aldeídos que não reagiram, sub-produtos de reação e

outras impurezas presentes.

A fase aquosa foi acidifiçada até pH 2,0-2,5 com solu

ção de ácido clorídrico 3M, formando o ácido DMBP, que é instá-

vel em solução aquosa, sendo necessário uma rápida extração em

solvente orgânico (clorofórmio). Foram feitas três extrações com

porções de 200 mL cada, separando o ácido DMBP na fase orgânica.

A fase aquosa foi tratada com duas porções de 200 mL de clorofój:

mio, re-extraindo o ácido DMBP. A seguir, filtrou-se a fase orgâ

nica em papel de filtro (duas vezes) retirando-se a água; adicionou

-se aproximadamente 50 g de sulfato de sódio anidro (secante), e

deixou-se o sistema em repouso por 24 horas. Filtrou-se essa so-

lução e evaporou-se até secura a pressão reduzida, mantendo-se a

temperatura no ir.tervalo de 45 - 50°C. Obteve-se assim o ácido

DMBP no estado sólido, que apresentou coloração vermelha-intensa

e aspecto pulverulento.

A seguir, adicionou-se 200 mL de água destilada ao áci

do DMBP, formando-se uma suspensão, ã qual adicionou-se solução

de hidrogenocarbonâto de sódio 0,5M, lentamente e com agitação

contínua, dissolvendo-se quase todas as partículas, deixando-se

uma pequena quantidade do ácido DMBP sem dissolver, garantindo-

-se assim a solução sem excesso de íons carbonato que poderiam

contaminar o ligante DMBP. A neutralização do ácido DMBP foi con

trolada mantendo-se os valores de pH no intervalo de 5,8-6,0.

Filtrou-se a solução em placa de vidro sinterizada até a solução

apresentar-se de coloração vermelha-límpida, e evaporou-se até se

cura a pressão reduzida, mantendo-se a temperatura no intervalo

de 42 - 44°C. Obteve-se assim o sal de sódio do ácido DMBP, que foi

lavado com metanol para eliminação de ácido DMBP que não reagiu,
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uma vez que o ligante DMBP formado ê insolúvel em metanol, dis-

solvendo-se o ácido DMBP, até a solução metanólica apresentar-se

incolor. 0 ligante DMBP obtido apresentou-se de coloração amare-

la e de aspecto pulverulento.

0 Esquema I apresenta as principais etapas da síntese

do ligante DMBP.



18

ESQUEMA I - Síntese do Ligante 4-Dimetilaminobenzalpiravato de

sódio (DMBP)

•» ^ ONa R c ^

(solução aquosa) (solução metanõlica)

diluição com água

Adição de solução NaOH 10% (gota a gota)

Banho de gelo - Agitação continua (T : 12 - 16°C)

Repouso 24 horas (T : 23 - 28°C)

Neutralização coir. solução HCl 3M

Banho de gelo - Agitação continua - pH 5,2-5,4

Extração com clorofórmio

Acidificação da Fase Aquosa com solução HCl 3M - pH 2,0- 2,5

Extração com clorofõrmio

Evaporação do extrato clorofórmico a pressão reduzida até secu-

ra (T : 45 - 50°)

ácido DMBP

coloração: vermelho-violeta intenso

precipitado pulverulento

Adição de solução NaHCOj 0,5 M - pH 5,8-6,0

Evaporação a pressão reduzida até secura (T : 42 - 44°C)

4-dimetilaminobenzalpiruvato de sódio (DMBP)

coloração t amarelo-ouro

precipitado pulverulento
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III.3. PREPARAÇÃO DOS CLORETOS DE LANTANlDEOS III E iTRIO III

Os cloretos de lantanídeos III e ítrio III foram prepa

rados pela dissolução de aproximadamente 0,2 g com precisão de

décimo de mg dos respectivos óxidos (exceção do nitrato de cério

III hexahidratado), em ácido clorídrico concentrado, em um bé-

quer de 250 mL, fôrma alta, coberto com um vidro ã<i relógio. Po£

teriormente, evaporou-se a solução até próximo a secura em chapa

quente, adicionou-se ao resíduo pequena quantidade de água e eva

porou-se novamente a solução até quase secura. Repetiu-se esta

operação até a eliminação do ácido clorídrico em excesso.

Finalmente, o resíduo foi dissolvido com água até o vo

lume de aproximadamente 50 mL, obtendo-se os respectivos clore

tos de lantanídeos e de ítrio em solução aquosa.

A equação abaixo representa essa reação:

6HC1 > 2LnCl3

onde Ln2O3 representa os óxidos de lantanídeos III e ítrio III,

exceção aos óxidos de praseodímio e térbio (Pr,O.. e Tb.O-), e

no caso do cério, onde partiu-se de nitrato de cério(III) hexahi

dratado [Ce(NOj)3 . ôHjO], cujo sal, apesar de solúvel, sofreu o

mesmo tratamento dos óxidos de lantanídeos(III) e ítrio(III). E£

se procedimento foi adotado com a finalidade de facilitar proce-

dimentos futuros, isto é, durante as lavagens do precipitado, o

ânion cloreto presente como contaminante no resíduo poderia ser

faciln.^nve detectado.
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III.4. PREPARAÇÃO DOS 4-DIMETILAMINOBENZALPIRUVATOS DE LANTANÍ-

DEOS III E DE ÍTRIO III.

A solução de cloretos de lantanídeos IIIede ítrio III,

preparada anteriormente, adicionou-se lentamente e com agitação

contínua, solução do ligante 4-dimetilaminobenzalpiruvato de só

dio (DMBP), na proporção LntwMBP, 1:3.

Após a sedimentação do precipitado, adicionou-se um lí̂

geiro excesso do ligante, o precipitado formado apresentou colo

ração vermelho violeta intenso, e com características de flocula

do. A seguir, filtrou-se em papel de filtro "Whatman 42", visto

que este foi o método mais adequado para retenção desse tipo de

precipitado. As lavagens do precipitado foram feitas com água des_

tilada, até a eliminação total de íons cloreto, ou seja, até as

águas de lavagem não apresentarem reação positiva com solução de

nitrato de prata 0,1 M acidifiçada com solução de ácido nítricô.

Os compostos assim obtidos foram secos em estufa de cir

culação forçada, ã temperatura de 40°C, isolados, colocados em

frascos de vidro e guardados em dessecador contendo cloreto de

cálcio anidro.
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III. 5. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS NA CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO

DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS COMPOSTOS Ln(DMBP)3-

III.5.1. Determinação da Ãgua de Hidratação

O número de moléculas de água de hidratação dos compões

tos obtidos foi determinado através da termogravimetria. Esta téc

nica apresenta-se como muito vantajosa e eficiente no estudo dos

processos de desidratação, uma vez que, as perdas de massa, cor-

respondentes aos processos de desidratação são registradas conti_

nuamente, evidenciando as etapas e as temperaturas onde as mes-

mas ocorrem [40,41,42].

III. 5.2. Determinação dos íons Lantanídeos III e

Itrio III.

Os íons lantanídeos III e itrio III foram determinados

através da titulação complexometrica com EDTA, utilizando-se so-

lução sólida de alaranjado de xilenol - KNO, 0,1% (m/m) como ind_i

cador, e acetato de amônio na manutenção do pH do meio em nível

adequado, conforme descrito por Ionashiro e colaboradores [43].

Os compostos preparados, Ln(DMBP)., apresentaram-se

altamente corados, uma vez que o ligante DMBP é um ótimo agente

cromogênico; portanto, a titulação dos ions Lantanídeos(III) e

itrio(III) foi inviável de ser realizada através da simples dis-

solução desses compostos. A destruição do ligante pela adição de
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ácidos concentrados como HC1, HNCK e H-SO., e posterior titula

ção causou interferência e o ponto de viragem do indicador não

pode ser observado com nitidez.

Os compostos foram então pesados com precisão de déci-

mo de miligrama, calcinados em cadinho de platina a 900°C, sendo

convertidos nos respectivos óxidos. Esses óxidos de lantanídeos

foram então dissolvidos com ácido clorídrico concentrado, evapo-

rados até a eliminação de ácido clorídrico em excesso, diluídos

até um volume de 100 mL, e as titulações foram feitas com uma

alíquota de 25 mL, com solução de EDTA 1,000 . 10" M, até mudan

ça de cor de violeta para amarelo, indicando o ponto final da

titulação. No caso do resíduo do Ce(DMBP), aquecido a 900 C, con

forme já descrito, não ocorreu a dissolução do oxido como nos de

mais lantanídeos e ítrio, nem mesmo em água regia a quente. A

dissolução do CeC>2 foi possível adicionando-se solução concentra^

da (1 a 2 mL) de peróxido de hidrogênio a 30% (m/V) a quente.

Após a dissolução a solução foi evaporada até quase secura, con-

forme já descrito anteriormente. Todas as determinações foram feî

tas com três repetições. Os resultados encontram-se na Tabela

II, página 29.

ITI.5.3. Análise de Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio

A análise de carbono, hidrogênio e nitrogênio nos com-

postos sólidos obtidos, foram feitas no laboratório de Microaná-

lise do Instituto de Química da USP, mediante a utilização de um

microanalisador CHN, modelo 240 da Perkin-Elmer. Os resultados

encontram-se na Tabela III, página 30.
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III.5.4. Determinação do Teor Total de Ligante DMBP nos

Compostos Preparados.

0 teor total do ligante DMBP nos compostos obtidos,

foi determinado através das curvas TG, uma vez que a termodecom

posição desses compostos resulta na perda total do ligante DMBP.

Os resultados encontram-se na Tabela IV, página 31.

III.5.5. Termogravimetria/Termogravimetria Derivada <TG/

DTG) .

As curvas TG/DTG simultâneas foram obtidas na termoba

lança TGS-2 da Perkin-Elmer Corporation, capaz de operar até a

temperatura de 1000°C.

Esse equipamento possui um forno com elemento aquece-

dor de platina; auto-balança â vácuo modelo AR-2, com capacidade

máxima de 5 g e sensibilidade de 0,1 micrograma e o módulo mode-

lo FDC-1 para registro direto de derivada. O registrador é do ti

po X-Y, modelo 056 da Hitachi, pena dupla com marcador de tempe-

ratura e que registra simultaneamente dm, dm/dt x T. Todo contro

le do sistema TGS-2 é feito através do microprocessador System-4.

As curvas TG/DTG simultâneas foram obtidas utilizando-

-se razão de aquecimento de 20 C min* , velocidade de registro

de 5 iron min~ e fundo de escala de 10,00 mg nas curvas TG (uma

polegada de deslocamento do traço, igual a 1,00 mg). A atmosfera

do forno utilizada foi de ar sintético, com vazão média de 5 mL

min' e a massa das amostras situou-se em torno de 8 mg.
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III.5.6. Análise Térmica Diferencial (DTA)

As curvas DTA, foram obtidas no equipamento de análise

térmica diferencial, modelo RB-12, construído pela BP Engenha-

ria, Indústria e Comércio (Campinas). Esses instrumento possui

dois fornos, capaz de operar até a temperatura de 1200 C e está

acoplado a um registrador X-T, modelo RB-102, fabricado pela ECB.

O suporte de amostra utilizado foi um bloco metálico

de níquel, dotado de três cavidades destinados aos termopares de

medição de temperatura do forno, da referência e da amostra,

respectivamente. Os termopares utilizados, foram de cromel - alu-

mel recoberto com níquel.

O material utilizado como referência foi a a-alumina,

previamente calcinado ã 1200°C, e as amostras diluídas com o mes

mo material referência a 10% (m/m). Durante o empacotamento, pro

curou-se compactá-los, utilizando-se sempre a mesma técnica, a

fim de melhorar a reprodutibilidade dos resultados. A razão de

aquecimento utilizada foi de 10°C min~ e velocidade de registro

de 15 cm h"1.
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III.5.7. Difratometria de Raio-X

Os difratogramas de raio-X, pelo método do pó, foram ob

tidos no difratômetro horizontal HGZ 4/B da RDA, com contador

proporcional e discriminador de altura de pulsos em montagem

Bragg-Brentano. 0 tubo utilizado foi de cobre, submetido a 36 KV,

20 mA, filtro de níquel, fornecendo radiação CuKct, X = 1,5418 8,

com exposição até 60° (20).
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

IV.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os compostos sólidos de lantanídeos(III) e de ítrio

(III) com o ligante 4-dimetilaminobenzalpiruvato de sódio (DMBP),

apresentaram colorações desde marron avermelhado a vermelho-vi-

nho, intensificando-se com o aumento do número atômico dos Ions

lantanídeos (III) . Todos os precipitados apresentaram-se com aŝ

pecto de floculado coloidal, bastante volumosos e de caracterís-

ticas não-cristalinas.

0 processo de lavagem dos compostos, para a eliminação

de Ions cloreto, foi feito com solução diluída de amônia e com

água destilada. A lavagem com solução diluída de amônia provocou

perda significativa de precipitado, enquanto que a lavagem com

água destilada mostrou-se mais eficiente, embora excessivas lava

gens além do necessário, provocassem perdas por solubilidade. Es_

se fato foi observado visualmente, através da intensificação da

coloração da água de lavagem, que a princípio apresentava-se ama_

relada tornando-se no final, avermelhada, indicando perda por so

lubilização.

Todos os compostos assim obtidos, depois de secos apre

sentaram-se pulverulentos.
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IV. 2. ANALISE DOS COMPOSTOS SÓLIDOS DE LANTANlDEOS (III) E DE

ITRIO(III) COM DMBP.

Nas tabelas II, III e IV, respectivamente, encontram-

-se os resultados obtidos das Titulações Complexométricas (lanta

nideos(III) e ítrio(III)), da Microanálise (C,N,H) e Curvas TG

(DMBP).

Dos dados obtidos da microanãlise, os teores de carbo-

no, de nitrogênio e de hidrogênio não apresentaram resultados com

patíveis com os valores teóricos esperados, admitindo-se este-

quiometria, Ln:DMBP, 1:3. No caso do carbono e do nitrogênio os

erros foram sistematicamente inferiores aos valores teóricos, en

quanto que para o hidrogênio os erros foram sistematicamente su-

periores. Essas discrepâncias, devem-se provavelmente ao erro de

calibração do equipamento e/ou do padrão utilizado.

Através dos resultados obtidos pela complexometria (lan

tanideos) e curvas TG (DMBP), e dados fornecidos pelas curvas

DTA, foi possível estabelecer a estequiometria desses compostos,

que concordou com a seguinte composição: Ln(DMBP),. Através das

curvas DTA verificou-se que todos os compostos são anidros, pois

nenhum pico endotérmico foi observado nessas curvas.

As tentativas de obterem-se os teores de lantanídeos

(III) e de ítrio(III), através das curvas TG, foram inviáveis

pois os resultados sempre apresentaram valores inferiores e não

compatíveis com os obtidos através da complexometria com EDTA

(tabela II). Essas discrepâncias, parecem ser devido ao processo

aleatório com relação a participação do oxigênio na formação dos

respectivos óxidos, que tanto pode ser proveniente dos grupos

carboxílicos ou cetõnicot e/ou do ar. A perda de massa do ligan-
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te DMBP admitindo-se a participação do oxigênio do ligante e/ou

do ar, para compostos com massa da ordem de 8 mg causariam varia

ções de perdas de massa, nas curvas TG, de t 0,23 mg, o que pro-

vocaria uma variação de t 3,6%, no caso do lantanideo mais pesa-

do, o lutécio, onde o ligante contribui com 79% da massa do com-

posto. Essa mesma variação de massa (± 0,23 mg), no caso dos óxi,

dos provocaria uma variação de ± 12%.
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Tabela II - Resultados das análises dos ions lantanideos(III) e

de itrio(III) nos compostos Ln(DMBP)3, através da

complexometria e curva TG.

COMPOSTO

La(DMBP) 3

Ce(DMBP) 3

Pr(DMBP) 3

Nd(DMBP)3

Sm(DMBP)3

Eu(DMBP) 3

Gd(DMBP)3

Tb(DMBP) 3

Dy(DMBP) 3

HO(DMBP)3

Er(DMBP) 3

Tm(DMBP)3

Yb(DMBP)3

Lu(DMBP)3

Y(DMBP)3

% Ln

(Teórico)

17,50

17,63

17,80

18,09

18,70

18,89

19,40

19,59

19,95

20,17

20,40

20,58

20,96

21,08

11,95

% Ln
(EOTA)

17,99

17,29

17,85

18,11

18,72

18,94

19,47

19,70

20,01

20,29

20,47

20,70

21,09

21,25

11,89

% Ln

(TG)

14,13

16,28

15,81

13,94

15,58

16,53

16,09

18,78

15,87

17,21

18,99

17,21

17,91

18,96

10,56
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III * Resultados das análises de carbono, hidrogênio e nitrogê

nio dos compostos Ln(DMBP)3, através da microanálise.

COMPOSTO

L*(DMBP)3

Ce(DMBP)3

pr(DMBP)3

Nd(DMBP)3

Sm(DMBP)3

Eu(DMBP)3

Gd(DMBP)3

Tb(DMBP)3

Dy(DMBP)3

Ho(DMBP)3

Er(DMBP)3

Tm(DMBP)3

Yb(DMBP)3

Lu(DMBP)3

Y(DMBP)3

t

Teórico

54,47

54,39

54,34

54,11

53,70

53,59

53,25

53,14

52,90

52,75

52,60

52,49

52,23

52,11

58,14

C

Exoer.

51,09

51,35

50,81

50,97

50,52

50,06

49,20

49,55

49,40

49,20

48,82

48,01

49,00

47,78

52,70

t

Teórico

4,58

4,57

4,57

4,55

4,52

4,51

4,48

4,47

4,45

4,44

4,42

4,41

4,39

4,38

4,89

H

Exper.

4,87

4,92

4,83

4,86

5,30

4,82

4,91

4,88

4,82

4,98

4,91

4,83

4,83

5,09

5,11

t

Teórico

5,29

5,29

5,28

5,26

5,22

5,21

5,18

5,16

5,14

5,13

5,11

5,10

5,08

5,06

5,65

N

Exper.

4,74

4,52

4,46

4,77

5,42

4,20

4,32

4,50

4,38

4,23

4,84

4,10

4,89

3,94

5,34
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Tabela IV - Resultados dos teores de ligante obtidos através

das curvas TG.

COMPOSTO

La(DMBP)3

Ce(DMBP)3

Pr(DMBP)3

Nd(DMBP)3

Sm(DMBP)3

Eu(DMBP)3

Gd(DMBP)3

Tb(DMBP)3

Dy(DMBP)3

HO(DMBP)3

Er(DMBP)3

Tm(DMBP)3

Yb(DMBP)3

Lu(DMBP)3

Y(DMBP)3

% DMBP
(Teórico)

82,51

82,35

82,24

81,91

81,32

81,11

80,60

80,41

80,05

79,93

79,60

79,42

79,04

78,92

88,05

% DMBP
(TG)

83,43

80,00

80,90

83,74

81,93

80,86

81,46

79,33

81,78

80,28

78,29

80,35

79,61

78,44

86,59
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IV.3. CURVAS TG DOS 4-DIMETILAMINOBENZALPIRUVATOS DE LANTANl-

DEOS(IH) E iTRIO(III).

As curvas TG dos compostos preparados e do ligante

DMBP, encontram-se nas Figuras 7 a 22.

Nessas curvas, verifica-se que o processo de termode-

composiçao dos mesmos ocorre entre as temperaturas de 50 - 800°C,

cuja perda de massa ocorre em quatro ou cinco etapas consecut_i

vas. O aspecto geral dessas curvas, apresenta semelhanças entre

si, porém com perdas de massa e temperaturas onde estas ocorrem,

característicos de cada composto.

Através dessas perdas de massa observadas, foi possí-

vel verificar que durante a termodecomposiçao desses compostos,

essas perdas corresponderam a eliminação de radicais e/ou grupos

funcionais durante a pirólise, porém não foram possíveis de ca-

racterizar os produtos eliminados através dessas curvas.

As informações obtidas das curvas TG, permitiram veri-

ficar que todos os compostos preparados, são hidratados apesar de

que nenhum pico endotérmico foi observado nas curvas DTA.

Como já mencionado anteriormente, apesar dessas curvas

apresentarem semelhanças entre si, quanto ao aspecto, aa mesmas

são discutidas separadamente.
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4-Dimetilaminobenzalpiruvato de sódio - DMBP

Na curva TG do ligante DMBP (Figura 7, página 34), ve

rificou-se que o mesmo decompõe-se em três etapas consecutivas,

entre as temperaturas de 50°C e 800°C.

A primeira perda de massa observada na curva TG foi ajs

sociada a eliminação de dois (-CH,), entre as temperaturas de 50

°C e 260°C. A segunda etapa observada entre 260°C e 650°C foi as

sociada a eliminação de (-<O)-N). A última etapa observada en-

tre 650°C e 800°C foi atribuída a eliminação do restante da mole

° s>
cula do ligante (-CH*CH-C-C.T _ ), com retenção de metade do CO,,

formando como resíduo final, o carbonato de sódio



dm

Termodecomposição

final do ligante

100 300 500 700 900

Temperatura em C

FIGURA 7 - Curvas TG/DTG simultâneas do DMBP, m = 7,90 mg, razão de aque

cimento: 20°C min~ , velocidade de registro 5 mm min , flu-

xo de ar sintético: S mL min-1
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de lantânio(III) - La(DMBP),

Na curva TG do composto La(DMBP)^ (figura 8, página

36), observou-se perdas de massa em cinco etapas entre as tempe-

raturas de 50°C e 800°C, sendo que as quatro primeiras ocorreram

através de processes consecutivos. A primeira perda de massa ob-

servada entre 50°C e 170°C, atribuiu-se a perda de 2H2O. A segun

da etapa que ocorreu entre as temperaturas de 170 Ce 330 C, at^i

buiu-se a perda de: 3(CH»)2N-. A terceira etapa observada entre

as temperaturas de 330 C e 480 C, atribuiu-se a perda de três

(- (C% - ) . A quarta etapa observada entre as temperaturas de 480

°C e 700°C atribuiu-se a perda final do ligante com formação de

dioxicarbonato de lantânio, La^O^CO,* A última etapa observada

entre as temperaturas de 650°C e 800°C, atribuiu-se a termodecom

posição do dioxicarbonato de lantânio a oxido de lantânio, La^C^r

cuja perda de massa correspondeu a eliminação de 0/50 CO,» A es-

tabilidade e termodecomposiçao desse intermediário, já haviam s_i

do observadas durante a termodecomposiçao dos carbonatos básicos

de lantanideos e de itrio [44].
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FIGURA 8 - Curvas TG/DTG simultâneas do La(DNBP).,

900

8,75 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro:

5 mm min" , fluxo de ar sintético: * 5 mL min"1.
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de cério(III) - Ce(DMBP)3

Na curva TG do composto Ce(DMBP)3 (figura 9, página

38), as perdas de massa ocorreram em quatro etapas consecutivas,

entre as temperaturas de 50 C e 460 C. A primeira perda de mas-

sa que ocorreu entre 50 C e 170 C, atribuiu-se a eliminação de

2H2O. A segunda etapa que ocorreu entre 170°C e 340°C, atribuiu-

-se a perda de -CH», 3(CH3)2N-. A terceira etapa observada en

tre 340°C e 380°C atribuiu-se a perda de 3 (~^y -) • Finalmen-

te, na última etapa observada entre 380 C e 460 C, atribuiu-se a

perda final do ligante. Cálculos sugeriram que 1/2 O- provenien-

te do ligante contribuiu para a formação do resíduo final, o óxj.

do de cério,
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3(CH3)2-N
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perda final

do ligante

a à > a a
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Temperatura ( C)

700 900

FIGURA 9 - Curvas TG/OTG simultâneas do Ce(DMBP) m 8,50 mg, razão

de aquecimento: 20°C min , velocidade de registro: 5 mm

min , fluxo de ar sintético: ^ 5 mL min'1.
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4-Dimetilaminobenzalpiruvato de praseodlraio(III) - Pr(DMBP)3

Na curva T6 do composto PrfDMBP)? (figura 10, página

40) , as perdas de massa ocorreram em quatro etapas consecutivas,

entre as temperaturas de 50 C e 580 C. A primeira perda de massa

que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a eliminação de

2H-O. A segunda etapa observada entre 170 C e 330 C atribuiu-se

a perda de 3(CH3)_N-. A terceira etapa observada entre 330°C e

480 C atribuiu-se a perda de três (~\O/ "'* A quarta etapa que

ocorreu entre 490°C e 580 C foi associada a perda final do ligaii

te com formação do oxido de praseodimio, Prg^.,.
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3(CH3)2-N
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FIGURA 10 «- Curvas TG/DTG simultâneas do Pr(DMBP>3, m = 8,22 mg, razão

de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro: 5 mm

min" , fluxo de ar sintético: ^ 5 mL min"
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de neodímio(III) e Nd(DMBP)^

Na curva TG do composto Nd(DMBP)~ (figura 11, página

42), as perdas de massa ocorreram em cinco etapas entre as tempe

raturas de 50 C e 800 C, sendo que as quatro primeiras etapas

ocorreram através de processos consecutivos. A primeira perda de

massa que ocorreu entre 50°C e 170°C atribuiu-se a perda de 2H2O.

A segunda etapa que ocorreu entre 170 C e 330 C foi associada a

perda de 3(CH3)2N-, A terceira etapa observada entre 330°C e

430°C, atribuiu-se a perda de três (- (Cj) - ) . Na quarta etapa ob

servada entre 430 C e 560 C, atribuiu-se a perda final do ligan-

te com formação do dioxicarbonato de neodímio, Nd-O-CO». Na últi

ma etapa observada entre 560°C e 800°C,

CO~r formando o oxido de neodimio, Nd^O-

ma etapa observada entre 560°C e 800°C, ocorreu a perda de 0,44
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FIGURA 11 - Curvas TG/DTG simultâneas do Nd(DMBP)3> m = 8,18 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro:

5 mm min* , fluxo de ar sintético: ^ 5 mL min"1
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de samário(III) -

Na curva TG do compoto SM(DMBP)3 (figura 12, página

44), as perdas de massa ocorreram através de cinco etapas entre

as temperaturas de 50°C e 700 C, sendo que as quatro primeiras

ocorreram através de processos consecutivos. A primeira perda de

massa que ocorreu entre 50 C e 170 C atribuiu-se a perda de dois

H-O. A segunda etapa observada entre 170°C e 320°C foi associa-

da a perda de 3(CH3)2N-. A terceira etapa observada entre 330°C

e 460°C, atribuiu-se a perda de três (- o^N - ) . Na quarta etapa,

observada entre 460°C e 580°C, atribuiu-se a perda final do li-

gante com formação do dioxicarbonato de samário, Sm^O-CO.. Na úl

tima etapa, observada entre 580°C e 700°C, ocorreu a termodecom-

posição do dioxicarbonato de samário a oxido de samário, Sm-O,,

com perda de massa de 0,44 CO,*
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3(CH3)2-N
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FIGURA 12 - Curvas TG/OTG simultâneas do Sm(DMBP)3, m = 8,30 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min , velocidade de registro:

5 mm min" fluxo de ar sintético: 5 mL min
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de európio(III) - Eu(DMBP),

Na curva TG do composto Eu(DMBP), (figura 13, pági-

na 46), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que

as cinco primeiras ocorreram através de processos consecutivos,

entre as temperaturas de 50°C e 660°C. a primeira perda de massa

que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de dois H20.

A segunda etapa observada entre 170°C e 250°C, atribuiu-se a per

da de 2(CH3)2-N-, A terceira etapa observada entre 250°C e 360°C

foi associada a perda de (CH,)-N-<^)-. A quarta etapa observa-

da entre 360°C e 440°C foi associada a perda de dois (- © ") • A

quinta etapa, entre 440°C e 560°C foi associada a perda final do

ligante com formação do dioxicarbonato de európio, EvuO^CCK. Na

última etapa, observada entre 560°C e 660°C, ocorreu a termode-

composição do dioxicarbonato de európio a oxido de európio,

Eu2O3, com perda de massa de 0,34 CO2>
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FIGURA 13 - Curvas TG/DTG simultâneas do Eu(OMBP)3# m = 8,10 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro.

5 mm min , fluxo de ar sintético: '̂  5 mL min" . O\
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de gadolínio(III) - Gd(DNBP)^

Na curva TG do composto Gd(DMBPK (figura 14, pági

na 48), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que

as cinco primeiras etapas ocorreram através de processos consecu

tivos, entre as temperaturas de 50 C e 670 C. A primeira perda

de massa que ocorreu entre 50 C e 170 C foi associada a perda de

dois H2O. A segunda etapa observada entre 170°C e 260°C foi as-

sociada a perda de 2(CH3)2N~« A terceira etapa observada entre

260°C e 380°C atribuiu-se a perda de (CH,)2N-^-» Na quarta eta

pa ocorreu a perda de dois (-•§>-) entre 380°C e 450°C. Na quin-

ta etapa observada entre 450°C e S80°C, ocorreu a perda final do

ligante com formação do dioxicarbonato de gadolínio, Gd^^O^. A

última etapa observada entre 580°C e 670°C, ocorreu a termodecom

posição do dioxicarbonato de gadolinio a oxido de gadolinio,

Gd-O^, com a perda de 0,34 CO*»
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FIGURA 14 - Curvas TG/DTG simultâneas do Gd(DHBP)3, m = 8,04 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min' , velocidade de registro:

5 mm min" , fluxo de ar sintético: ^ 5 mL min
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de térbio(III) - Tb(DMBP)3

Na curva TG do composto Tb(DMBP)3 (figura 15, pági-

na 50), as perdas de massa ocorreram em quatro etapas consecuti-

vas, entre as temperaturas de 50°C e 580°C. A primeira perda de

massa que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de

2H2O. A segunda perda de massa observada entre 170°C e 250°C foi

associada a perda de 3(CH3)2N-, A terceira etapa observada entre

250°C e 460°C foi atribuída a perda de três (-@ - ) . Finalmente,

na última etapa observada entre 460°C e 580°C, atribuiu-se a pe£

da final do ligante e o oxigênio proveniente do ligante deve con

tribuir para formação do resíduo final, o oxido de térbio, Tb^O^.
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3(CH3)2-N
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FIGURA 15 - Curvas TG/DTG simultâneas do Tb(DMBP)3, m = 8,32 mg, ra-

zão de aquecimento: 20 C min~ , velocidade de registro;

5 mm min fluxo de ar sintético: 5 mL min o
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de disprósio(III) - Dy(DMBP),

Na curva T6 do composto Dy(DMBP)3 (figura 16,

na 52), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que

as cinco primeiras etapas ocorreram através de processsos conse-

cutivos, entre as temperaturas de 50 C e 670 C. A primeira perda

de massa que ocorreu entre as temperaturas de 50°C e 160 C foi

associada a perda de 2H,O. A segunda perda da massa observada en

tre 170°C e 260°C, atribuiu-se a perda de 3(CH3)2N-. A terceira

perda de massa observada entre 260°C e 400°C, atribuiu-se a per-

da de 2(-(g>-). Na quarta etapa observada entre 400°C e 530°C

ocorreu a perda de -Ç)-CH=CH-COCOO~ e na quinta etapa observada

entre 530°C e 580°C a perda final do ligante com a formação do

dioxicarbonato de disprósio, Dy^O-CO,, que na última etapa so-

freu termodecomposição, entre 580 C e 670 C, formando o oxido de

disprósio, Dy2O3# com perda de massa de 0,35 CO2»
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FIGURA 16 - Curvas TG/DTG simultâneas do Dy(DMBP)3, m - 8,07 rog, ra-

ve locidade de registro:zão de aquecimento: 20°C min" ,

5 mm min" fluxo de ar sintético: 5 mL min
N>
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de hólmio(III) - Ho(DMBP),

Na curva TG do composto HoíDMBPK (figura 17, pági-

na 54), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que

as cinco primeiras etapas ocorreram através de processos consecu

tivos, entre as temperaturas de 50 C e 700 C. A primeira perda

de massa que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda

de 2H2O. A segunda etapa observada entre 170°C e 250°C, atribuiu

-se a perda de 2(CH~)2N-. A terceira etapa observada entre 250

°C e 270°C, atribuiu-se a perda de (CH3>2N-. Na quarta etapa ob-

servada entre 270°C e 400°C ocorreu a perda de três (-§>-). Na

quinta etapa compreendida entre 400°C e 580°C atribuiu-se a per-

da final do ligante com formação do dioxicarbonato de hólmio,

Ho-OjCO,. Na última etapa observada entre 580°C e 700°C, atri-

buiu-se a termodecomposição do dioxicarbonato de hólmio a oxido

de hólmio, Ho-O,, com a perda de 0,23 CO2«
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FIGURA 17 - Curvas TG/DTG simultâneas do Ho(DMBP)3# m = 8,13 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro:

5 mm min" , fluxo de ar sintético: ^ 5 n\L min
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de érbio(III) - Er(DMPB),

Na curva TG do composto Er(DMBP)3 (figura 18, pági-

na 56), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que

as cinco primeiras etapas ocorreram através de processos consecu

tivos, entre as temperaturas de 50 C e 700 C. A primeira perda

de massa que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de

2HJ0. A segunda etapa observada entre 170°C e 260°C, atribuiu-se

a perda de 2(013)2^ e terceira etapa observada entre 260°C e

370°C, atribuiu-se a perda de (CH-)~N-©-. Na quarta etapa, ob-

servada entre 370°C e 460°C, atribuiu-se a perda de dois (-((j)-)

e na quinta etapa entre 460°C e 590°C a perda final do ligante

com formação do dioxicarbonato de érbio, Er-O-CO,. Na última eta

pada observada entre 590°C e 700°C, ocorreu a termodecomposiçao

do dioxicarbonato de érbio a oxido de érbio, Er-O,, com perda de

massa de 0,22 CO-.
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FIGURA 18 - Curvas TG/DTG simultâneas do Er(DMBP)3, ra = 8,43 mg, ra-

velocidade de registro:zão de aquecimento: 20 C min" ,

5 mm min*" fluxo de ar sintético: 5 mL min
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de túlio(III) - Tm(DMBP)3

Na curva TG do composto Tm(DMBP), (figura 19, pági-

na 58), as perdas de massa ocorreram em cinco etapas, sendo que

as quatro primeiras etapas ocorreram através de processos conse-

cutivos, entre as temperaturas de 50 C e 700 C. A primeira perda

de massa que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de

2H2<D. A segunda etapa observada entre 170°C e 260°C, atribuiu-se

a perda de 3(CH3>2N-. A terceira etapa observada entre 260°C e

420°C, atribuiu-se a perda de 3 (-©-). Na quarta etapa observa-

da entre 420 C e 560 C foi associada a perda final do ligante

formando o dioxicarbonato de túlio, Tm2O-CO3. Na última etapa ob

servada entre 560°C e 700°C ocorreu a termodecomposição do dioxi^

carbonato de túlio a oxido de túlio, Tm-0,, com perda de massa

de 0,22 CO2.
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FIGURA 19 - Curvas TG/DTG simultâneas do Tm(DMBP)3, m = 8,65 mg, ra-

e

" fluxo de ar sintético: ^ 5 mL min

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro:

5 mm min fluxo de ar sintético: 5 mL min LU
00
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4-dimetilaminobelzapiruvato de itêrbio - Yb(DMBP),

Na curva TG do composto Yb(DMBP)3 (figura 20, pági-

60), as perdas de massa ocorreram em cinco etapas, sendo que as

quatro primeiras etapas ocorreram através de processos consecuti

vos, entre as temperaturas de 50 C e 760°C. A primeira perda de

massa que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de

3H2O. A segunda etapa observada entre 170°C e 260°C foi associa-

da a perda de SlCH-^N-. A terceira etapa observada entre 260°C

e 390°C, atribuiu-se a perda de 3(-<S}-). Na quarta etapa obser-

vada entre 390 C e 570 C ocorreu a perda final do ligante com a

formação do dioxicarbonato de itérbio, YbjO-CO,. Na última etapa

observada entre 570°C e 760°C ocorreu a termodecomposiçao do dio

xicarbonato de itérbio, Yb-O,, com perda de massa de 0,32 CO,.
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FIGURA 20 - Curvas TG/DTG simultâneas do Yb(DMBP>3, m = 8,73 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" , velocidade de registro:

S mm min** fluxo de ar sintético: 5 mL min o
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de lutécio(III) - Lu(DMBP)3

Na curva TG do composto Lu(DMBP),, (figura 21, pági.

na 62), as perdas de massa ocorreram em cinco etapas, sendo que

as quatro primeiras ocorreram através de processos consecutivos,

entre as temperaturas de 50°C e 740°C. a primeira perda de massa

que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de 2H-0. A

segunda etapa observada entre 170°C e 270°C foi associada a per-

da de 3(CH3)2N-. A terceira etapa observada entre 270°C e 460°C,

atribuiu-se a perda de 3(-(Q>-). Na quarta etapa observada entre

460°C e 600°C, atribuiu-se a perda final do ligante formando o

dioxicarbonato de lutécio, Lu-O-CO^. Na última etapa observada

entre 600 C e 740 C, ocorreu a termodecomposição do dioxicarbona

to de lutécio a oxido de lutécio, Lu2O~, com perda de massa de

0,11 C02.
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FIGURA 21 - Curvas TG/DTG simultâneas do Lu(DMBP>3, m = 8,35 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min" ,

5 mm min-1

velocidade de registroi

-1
fluxo de ar sintético: 'v» 5 mL min a\
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4-dimetilaminobenzalpiruvato de ítrio(III) - Y(DMBP)3

Na curva TG do composto Y(DMBP)3 (figura 22, página

64), as perdas de massa ocorreram em seis etapas, sendo que as

cinco primeiras ocorreram através de processos consecutivos, en-

tre as temperaturas de 50°C e 740°C. A primeira perda de massa

que ocorreu entre 50°C e 170°C foi associada a perda de 2H2O.

A segunda etapa observada entre 170°C e 250°C, atribuiu-se a per

da de 3(CH3)-N-. A terceira etapa observada entre 250°C e 370°C,

atribuiu-se a perda de 2 ( - @ - ) e na quarta etapa observada en-

tre 370°C e 500°C foi associada a perda de 2(- <§>-CH=CHCOCOO~).

Na quinta etapa observada entre 500°C e 600°C atribuiu-se a per-

da final do ligante com formação do dioxicarbonato de ítrio,

Y2O2CO3, que em seguida sofre termodecomposiçao, no intervalo de

temperatura de 600°C e 740°C, formando o oxido de Itrio, V2°3'

com perda de massa nessa última etapa correspondente a 0,21 de

C 02*
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FIGURA 22 - Curvas TG/DTG simultâneas do Y(DMBP)3# m = 8,20 mg, ra-

zão de aquecimento: 20°C min , velocidade de registro:

5 mm min" fluxo de ar sintético: 5 mL min
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Conforme mencionado anteriormente, as curvas TG permi-

tiram verificar que a termodecomposição desses compostos ocorreu

com perdas parciais e consecutivas do ligante, característicos pa

ra cada composto; com formação de dioxicarbonato de lantanideos

e de ítrio; com exceção para os compostos Ce(DMBP)3» Pr(DMBP)3 e

Tb(DMBP)3-

Com relação a formação dos dioxicarbonatos de lantaní-

deos(III) e de ítrio(III), apenas no caso do La(DMBP)3 a curva

TG evidenciou a formação quantitativa desse composto intermediá-

rio, La^O^CO,. Para os demais compostos, a formação desse compos

to intermediário, de um modo geral, foi diminuindo com o aumento

do número atômico dos lantanideos. Essa observação está relacio-

nada com a estabilidade térmica desses compostos e seus interme-

diários que também diminuem com o aumento do número atômico dos

íons lantanideos.

A caracterização desses dioxicarbonatos formados foi

feita recolhendo-se os resíduos desses intermediários, nas tempe

raturas em que estas se formaram, e realizando testes com solu

ção diluída de ácido clorídrico; onde verificou-se despreendimen

to de dióxido de carbono.

No caso dos compostos Ce(DMBP)3, Pr(DMBP)3e Tb(DMBP)3,

a não formação dos dioxicarbonatos desses lantanideos, parece es

tar relacionada com a oxidação desses ions na formação dos res_

pectivos óxidos, CeO2/
 P r g ° n e Tb4O7, cujo calor liberado, pro-

vocou a pirólise total do ligante, não permitindo a formação áes

ses compostos intermediários.

Com o propósito de comparar as perdas parciais do li*

gante em função dos ions lantanideos (III) e de ítrio(III), já des_

critos anteriormente, são apresentadas a seguir as tabelas vaVlll
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Tabela V - Perdas de massa e o intervalo de temperatura em correspon-

dência com as perdas parciai,s do composto.

Coaposto àm AT Perdas parciais
(•g) (*C) do coaposto

% Bxp. % Cale.

La(DHBP).

0.40

1.40

2.45

2.85

0.20

50-170 2B2O

170-330 3(CB3)2N-

330-480 3(

480-700 perda final do ligante
com formação de La_O_CO_

700-900 0.5CO,

4.
15.
27.

32.

34
94

52

80

4
16

28

32

.6

.0

.0

6

2.65 2.3

Ce(DMBP).

0.35

1.35

2.30

2.80

50-170 2B2O

170-340 3(CB3)2N-

340-380 3(

380-460 perda final dó ligante

4.34

15.92

27.48

33.48

4.1

15.9

27.1

32.9

Pr(DHBP).

0,30

1*30

2.30

2.80

50-170 2B2O

170-330 3(CB3)2N-

330-490

490-580 perda final do ligante

4.33

15.90

27,45

33.45

3.6

15.8

28.0

34.1

0.35 50-170 2B2O 4.31 4.3

1,35 170-330 3(CB3)2N- 15.84 16.5

Nd(DMBP)3 2.20 330-430 3(-©-) 27.34 26.9

2.70 430-560 perda final do ligante 32.59 33.0
com formação de Nd-O-CO-

0.20 560-800 0.5CO-, 2.64 2.4

0,35 50-170 2B2O

1.25 170-320 3{CB3)2N-

Sn(DMBP)3 2.20 320-460 3(-®-)

2.60 460-580 perda final do ligante
com formação de Sm.O-CO.

0.20 580-700 0.5CO-

4.28

15.73

27,14

34.25

4
15

26

33

.2

.1

.5

.7

2.62 2.4
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Tabela VI - Perdas de massa e o intervalo de temperatura em correspon-

dência com as perdas parciais do composto.

Composto &T Perdas parciais

(*C) do conposto

% Exp. % Cale.

Eu(DMBP)3

0.35

0.80

1.10

1.40

2.75

50-170

170-250

250-360

360-440

440-560

0.15 560-660

perda final do ligante com
formaç

0.5CO.
formação parcial de Eu-O-CCU

4.28

10.46

14.26

14.26

34.19

2.61

4.3

9.9

13.6

34.0

34.0

1.8

Gd(DMBP)3

Tb(DMBP)3

Dy(DMBP)3

0.35

0.85

1.10

1.40

2.70

0.15

0.35

1.30

2.25

2.70

0.35

1.25

1.45

1.60

1.75

0.15

50-170

170-260

260-380

380-450

450-580

580-670

50-170

170-250

250-460

460-580

50-170

170-260

260-400

400-530

530-580

580-670

2B2O

2(CH3)2N-

(CB3)2N-®-
2{-@-)

perda final do ligante com
formação parcial de GdjO-CO,
0.5CO2

2B2O

3(CH3)2N-

perda final do ligante

2B2O

3(CB3)2N-

2(-@-)

- ®-CH«CH-COCOO"

perda final do ligante com
formação parcial de Dy.O.CO.

0.5CO2

4.25

10.40

14.17

17.95

33.96

2.59

4.24

15.5*>

26.87

32.74

4.22

15.50

17.84

20.41

22.27

2.58

4.4

10.6

13.7

17.4

33.6

1.9

4.2

15.9

27.0

32.5

4.3
15.5

18.0

19.8

21.7

1.9
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Tabela VII - Perdas de massa e o intervalo de temperatura em correspon-

dência com as perdas parciais do composto.

Composto

Ho(DMBP)

Er(DMBP)

Tm(DMBP)

Yb(DMBP)

3

3

3

3

(-g)

0.30

0.75

0.35

1.90

2.25

0.15

0.40

0.80

1.20

1.45

2.65

0.10

0.35

1.35

2.30

2.80

0.15

0.5

1.30

2.20

2.70

0.2

AT

CO

50-170

170-250

250-270

270-400

400-580

580-700

50-170

170-260

260-370

370-460

460-590

590-700

50-170

170-260

260-420

420-560

560-700

50-170

170-260

260-390

390-570

570-760

Perdas parciais

do conposto

2B2O

2(CH3)2N-

(CH3)2N-

3<-©-)
perda final do ligante com
formação parcial de Ho.O-C03

O.5CO2

2H2O

2{CH3)2N-

(CH3)2N-<^h

2(-®-)
perda final do ligante com
formação parcial de Er-O.CO,

0.5CO2

2H2O

3(CH3)2N-

3(-©-)
perda final do ligante com
formação parcial de Tm.O-CO.,

0.5CO2

3H2O

3(CH3)2N-

3<-@->
perda final do ligante com
formação parcial de Yb.O-CO,

0.5CO2

% Ezp.

4.21

10.30

5.16

26.68

31.72

2.57

4.20

10.28

14.01

17.74

31.72

2.56

4.19

15.39

26.56

31.66

2.56

6.13

15.00

25.89

30.86

2.50

% Cale

4.2

10.6

4.9

26.8

31.7

2.1

4.7

9.5

14.2

17.2

31.4

1.2

4.0

15.6

26.6

32.4

1.7

5.3
15.1

25.6

31.4

2.3
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Tabela VIII - Perdas de massa e o intervalo de temperatura em corres-

pondência com as perdas parciais do composto.

Conposto &• AT Perdas parciais

(•g) (*C) do conposto

% Bxp. % Cale.

Lu(DHBP)

0.35

1.25

2.15

2.80

0.1

50-170 2R2O 4.16

170-270 3(CH3)2M- 15.28

270-460 3(-®-) 26.37

460-600 perda final do ligante com 31.43
formação parcial de Lu-O-CO,

600-740 0.5CO. 2.54

4.2

15.0

25.7

32.3

1.2

Y(DRBP).

0.40

1.35

1.55

1.80

1.85

50-170

170-250

250-370

370-500

500-600

0.15 600-740

2H2O

-O-CH»CHC0C00"

perda final do ligante com
formação parcial de Y-O-CO,

0.5CO.,

4.62
16.96

19.52

22.34

22.33

4 . 9

16.5

18.9

22.0

22.6

2.82 1.8
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IV. 4. CURVAS DTADOS 4-DIMETILAMINOBENZALPIRUVATOS DE LANTANÍDEOS

(III) E DE ÍTRIO(III).

As curvas de análise térmica diferencial ou curvas DTA

dos compostos Ln(DMBP)3, [Ln = lantanídeos(III) e ítrio(III),

DMBP = 4-dimetilaminobenzalpiruvato], encontram-se nas Figuras

23 a 25, nas páginas 74 a 76.

Através dessas curvas, verificou-se que todos os com-

postos obtidos apresentaram-se anidros, pois nenhum pico endotér

mico foi observado até temperatura de 200°C. Todos os compostos

apresentaram somente picos exotérmicos, decorrentes da pirólise

do ligante DMBP, que são característicos de compostos orgânicos.

As curvas DTA também mostraram que as temperaturas fi-

nais de termodecomposição, de modo geral, diminuiram com o aumen

to do número atômico dos íons metálicos, o que concordou com as

observações obtidas das curvas TG. Os compostos La(DMBP)3 a

Eu(DMBP)3, evidenciaram de dois a três picos largos e consecuti-

vos, entre as temperaturas de 100°C e 800°C, como máximo no final da

termodecomposição. Todas as demais curvas, evidenciaram apenas

um único pico largo, com o máximo no final da termodecomposição,

e com aspectos semelhantes.

Nenhuma informação adicional das curvas DTA foi obtida

no sentido de auxiliar as interpretações das curvas TG. Se nas

curvas TG, as perdas de massa ocorreram em etapas consecutivas,

as curvas DTA não apresentaram picos em correspondência com es_

sas perdas. Esse fato deve ter sido provocado pela diluição e em

pacotamento das amostras, onde a pirólise do ligante é dificulta

da e a termodecomposição deve ocorrer através de processos dife-

rentes. No caso do composto Ce(DMBPK essa suposição é muito evi
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dente, pois a curva TG mostrou que esse composto é o menos está-

vel da série estudada (50°C - 450°C), enquanto que a curva DTA

mostrou que a pirólise do ligante ocorreu entre 150 C e 800 C,

assemelhando-se as curvas dos demais compostos, isto é, do lan

tânio ao európio.

No caso dos compostos Ce(DMBP)3 e Pr(DMBP)3, obser-

vou-se um pico exotérmico na temperatura em torno de 850°C, atri

buído a oxidação dos respectivos lantanídeos na formação dos óxj.

dos, CeO2 e P^gOjj.

Apesar das curvas TG evidenciarem a presença de água

de hidratação, a não observação do pico endotérmico corresponden

te a água provavelmente se deve a baixa sensibilidade do equipa-

mento DTA utilizado.



100 300 500 700 900

Temp.

FIGURA 23 - Curvas OTA doe composto* sólidos de: La, Ce, Pr, Nd, Sm

e lu com DMBP, obtidas empregando-se diluições das «ubs

tâncias a 101 m/m em a-alumina* razio de aquecimentot

10°C min , velocidade de registro: 15 cm h**1.
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Gã

100 300 500

Temp., C

700 900

FIGURA 24 - Curvas DTA dos compostos sólidos de: Gd, Tb, Dy, Ho e Er

com DMBP, obtidas empregando-se diluições das substân-

cias a 10% m/m em a-aluraina, razão de aquecimento: 10°C

min" , velocidade de registro: 15 cm h"1.



AT

74

Tm

Yb

Lu

2,51 cm

100 300 500 700 900

Temp.

FIGURA 25 - Curvas DTA dos compostos sólidos de: Tm, Yb, Lu e Y com

DMBP, obtidas empregando-«e diluições das substâncias a

101 m/m em a-alumina, razão de aquecimento: 10 C min-1

velocidade de registro: 15 cm h-1
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IV.5. riFRATOMETRIA DE RAIO-X.

Os difratogramas de raio-X, pelo método do pó, dos

compostos preparados, e como representativos da série estudada,

encontram-se na Figura 26.

Através dos mesmos, foi possível verificar que, todos

os compostos sólidos preparados apresentaram estrutura não cris-

talina, uma vez que, nenhuma difração foi observada nesses difr£

togramas. Aliás, durante a precipitação desses compostos, já ha-

via sido observado que os mesmos apresentaram-se com aspecto de

floculado, e que, depois de secos, apresentaram-se com aspecto

pulverulento.

Nas figuras 27 a 31, às páginas 79 a 83, encontram-se

os difratogramas de raios-X, dos resíduos obtidos da termodecom-

posição dos compostos sólidos de LafDMBPK, Ce(DMBP)^, PrfDMBP)^,

Gd(DMBP), e Yb(DMBPK, como representativos de toda a série es-

tudada, e os respectivos õxidos de lantanídeos de procedência

"SIGMA". Exceção feita, no caso do oxido de cério, que foi obti-

do calcinando-se o nitrato de cério [Ce(NO3 . . 6H-0] a 900 C,

convertendo-o no oxido de cério.

Esses difratogramas foram obtidos, com o objetivo de ve

rificar a natureza desses resíduos finais do processo de termo

decomposição, uma vez que as curvas TG, não forneceram os teores

dos respectivos õxidos, compatíveis com a estequiometria propos-

ta. No entanto, estes difratogramas confirmaram a formação des-

ses óxidos, corroborando, desta forma, com as observações anteri

ormente feitas, em relação a dificuldade em determinar os teores

de lantanídeos através das curvas TG, em situações onde a perda

de massa é muito grande e a massa do resíduo é muito pequena.



(a)

(b)

(c)

. . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 .
50 45 40 35 30 25 20 15 10

20'

FIGURA 26 - Difratogramas de raio-X, pelo método do pó, dos compostos,

(a) La(DMBP)3, (b) Gd(DNBP)3# (c) Tb(DMBP)r



(a)

( b )

60 50

Itt/kfj g , « «>»'«« • i A •

40 30 20 10

29'

FIGURA 27 - Difratogramas de raio-X, pelo método do pó do oxido de lantânio (La-O,),

(a) amostra, (b) padrão.
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FIGURA 31 - Difratogramas de raio-X, pelo método do põ do oxido de Itérbio (Yb,O.J,

(a) amostra, (b) padrão.
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IV.6. ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO DO COMPOS

TO La(DMBP)3 E DO LIGANTE DMBP.

Estudos sobre a estabilidade de complexos Ln(III)-meto

xibenzoato foram realizados por Choppin [45] , onde observou-se

que ligantes cujas estruturas apresentam sistemas ir conjugados

devem proporcionar transferência de carga intraligante de forma

sensivelmente mris intensa do que compostos saturados, uma vez

que os efeitos de ressonância são acentuadamente mais marcantes

que os efeitos indutivos.

Cs benzalpiruvatos enquadram-se nessa categoria de l_i

gantes, apresentando capacidade de promover sensível deslocaliza^

çlo de elétrons através do sistema TT dos ligantes para o sítio

de coordenação. 0 Esquema II apresenta as possíveis formas cano

nicas do DMBP, através das quais pode coordenar-se a íons metáli

COS.

Os estudos anteriormente realizados em meio aquoso [2,3,

25,27-34] sugere que o DMBP coordena-se aos íons metálicos prepori

derantemente através da forma B, embora mencione-se as formas

A e D (ceto - » enol-hidratado), uma vez que o mesmo foi consta_

tado para outros a-cetoácidos, o piruvato [45-46] e a-cetobutira

to [47]. A forma enólica E que poderia, em princípio ser admiti

da, é, entretanto, bastante instável em solução aquosa, em fun-

ção de sua estrutura de cumuleno. A forma Ç, que representa a po

laiização total de cargas, conduziria a espécie 1:1 de elevada

estabilidade, o que não foi observado nesses estudos.

No estado sólido sugere-se como sitio de coordenação

do DMBP, o grupo -C-COO" , embora a participação do grupo carbo-

0
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nila não possa ser descartada. Os estudos através de espectro no

infravermelho dos sólidos (Figuras 32 e 33), não permitiram ob-

ter informações com respeito ao sítio de coordenação desse ligan

te, devido a sua complexidade (estruturas de ressonância) forne-

cendo igualmente espectros de natureza complexa onde os mesmos

mostram deslocamento dessas bandas na presença do ion metálico,

cujas atribuições tornam-se extremamente difíceis. Eventualmen-

te, estudos posteriores mais aprofundados, poderiam fornecer in-

formações mais precisas a respeito da natureza do sítio de coor-

denação desse ligante.
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ESQUEMA H

OH
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+ H20
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OH

B

©
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O 3600.0 3200.0 2800.0 2400.0 2000.0 16OO.0 1200.0 800.00 400.00
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4000

i 4SC0.0 3800.0 3200.0 3S00.0 2400.0 2000.0 1600.0 120O.0 BOO.00 «00.00
wavanuinear (em-i)

Figura 32 - Espectro de Absorção na Região do Infravermelho

(A) Ligante DMBP, (B) Composto La(DMBP)3.
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Fiyura 33 - Espectro d« Absorção na Região do Infravermelho

(A) Ligante DMBP, (B) Composto L
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lavagem dos compostos obtidos [4-dimetilaminobenzal-

piruvatos de lantanídeos(III) e de itrio(III)l para a eliminação

dos íons cloreto ocorreu com extrema facilidade, apesar dos pre-

cipitados apresentarem-se com aspecto de floculado coloidal.

Apesar da precipitação dos Ions lantanídeos(III) e

ítrio(III) com o ligante DMBP ser quantitativa, observou-se que

excessivas lavagens, além do necessário, provocaram perdas signi

ficativas do precipitado. Esse fato foi observado durante o pro-

cesso de lavagem, através da intensificação da cor do filtrado,

que a principio apresentava-se amarelada (característico da cor

do ligante livre), tornando-se no final avermelhada (caracterís-

tico da cor do composto precipitado), evidenciando a solubiliza-

ção do composto.

A intensificação da cor do filtrado, sugere que esses

compostos obtidos, no estado sólido, são complexos, onde os Ions

metálicos encontram-se coordenados ao ligante, através dos oxigê

nios das carbonilas e das carboxilas, garantindo a formação de

quelatos, com anéis de cinco membros.

Através das curvas TG, DTA e da complexometria com

EDTA, foi possível estabelecer a estequiometria desses compos-

tos, no estado sólido, onde Ln:DMBP = 1:3. Apesar da impossibili

dade de caracterizar os produtos da pirólise desses compostos,

com a instrumentação aqui existente, as curvas TG permitiram su-

gerir que a termodecomposição dos mesmos, ocorreu com perdas par

ciais do ligante, através de processos consecutivos. As curvas

TG, também permitiram verificar que as perdas parciais e consecu

tivas do ligante dependeram dos íons lantanídeos em questão, e
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que a estabilidade térmica desses compostos, de um modo geral,

diminui com o aumento do número atômico desses ions.

Conforme mencionado na discussão dos resultados, as cur

vas DTA não forneceram informações adicionais que viessem a auxi

liar as interpretações das curvas TG.

As curvas de Calorimetria Exploratória Diferencial, ou

curvas DSC, também foram obtidas para os compostos preparados.

Porém, as informações obtidas dessas curvas, assemelharam-se ãque

Ias fornecidas pelas curvas DTA, sendo esta a razão das mesmas

não terem sido apresentadas no presente trabalho.

Finalmente, apesar das curvas TG e DTA não terem apre-

sentado resultados conclusivos, com respeito ã termodecomposiçãc

desses compostos, as mesmas permitiram obter informações ainda

não descritas na literatura.

Evidentemente, estudos posteriores com outras técnicas,

ou mesmo com as utilizadas no presente trabalho, em outras condjl

ções, devam ser realizados obtendo-se assim informações que pos-

sam corroborar ou discordar dos resultados obtidos no presente

trabalho.
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