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1. INTRODUÇ~O E OBJETIVOS

Dos complexos metálicos derivados de ligantes

que contêm o grupo NO, apenas os aminóxidos receberam uma atenç~o

vários complexos de de ânionslantanídeosC*)

mais destacada.

apresentaram os

Em 1978, Koppikar e colaboradores 111

coordenantes CCl-, Br- e N0 3-') e n~o coordenantes CC, Cl0
4
- e

PF
6

- ) com aminóxidos aromáticos.

Os aminóxidos normalmente se comportam como

ligantes fortemente básicos em relaç~o aos íons Ln 3 + e d~o origem

a compostos com estequiometrias bem definidas. Como esses íons

exibem, em seus complexos, altos números de coordenaç~o, que

(~n ~s terminaçêles N i o s U e " o ides u
s~o recomendadas, res-

pectivamente, por Krauledat 121 e pela IUP~C, para lantanídeos.

Entretanto utiliza-se neste trabalho, também a terminaç~o "eos·,

forma tradicionalmente utilizada por Vicentini e colaboradores.



dependem do seu tamanho e da natureza do ligante, eles

2

se

constituem em sistemas convenientes para o estudo:

a) das interaç~es metal-ligante visto que dentro da série lan-

tanídica pode ocorrer variaç~o no número de coordenaç~o ou na

força de ligaç~o devido a problemas relacionados a basicidade

e/ou impedimento estérico;

b) comparativo entre ligantes de uma mesma funç~o que tenham

capacidade de formar compostos de adiç~o com um dado sal

lantanídico;

c) de um dado ânion num sal lantanídico que pode ser influenciado

por ligantes neutros com diferentes capacidades coordenantes.

Nesse trabalho descreve-se a síntese e carac-

terizaçào dos compostos de adiç~o obtidos a partir dos metanos-

sulfonatos de lantanídeos hidratados contendo como ligantes pyO e

4-picNO, em meio n~o aquoso, com o objetivo de compará-los

àqueles preparados anteriormente, onde se utilizou como ligantes

2-picNO /3/ e 3-picNO 14/. Tal comparaç~o visa estudar se a

introduç~o ou posiç~o do grupo -CH 3 no anel aromático influencia:

a) no método de síntese;

b) na capacidade coordenante do aminóxido;

c) no número de coordenaç~o, em torno do Ln 3 + ;

d) no arranjo dos ligantes ao redor do centro metálico;

e) no tipo de interaç~o metal-ligante;

f) na força de ligaç~o.

::-- -:,"':'- -..." "-~- -:-:-:-,
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2. ~LGUM~S CONSIDER~ÇOES SOBRE OS L~NT~NIDEOS

Os eLementos Lantanóides, La-Lu e Y, também

denominados terras raras e representados

caracterizados e distinguidos dos outros

por Ln, s~o meLhor

eLementos da tabeLa

termos de suas configurações eLetrônicas atômicas eperiódica em

iônicas no estado fundamentaL (TabeLa 2.1.) / 1 / e por

propriedades que podem ser reLacionadas, direta ou indiretamente,

estados de oxidaç~o,

comportamento magnético

à essas configurações. Dentre estas propriedades incLuem-se

raio cristaLino, estados de energia,

e espectroscópico, Ligaç~o química,

número de coordenaç~o, geometria moLecular, e estabiLidade

termodinâmica e cinética.
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TabeLa 2.1. Configurações eLetrônicas dos átomos e íons Lantaní-

deos em seus estados fundamentais.

Z Ln Lno Ln + Ln 2 + Ln 3 +

39 Y 4d 1 5s 2 4d o

57 La 5d 65 2 5d 2 5d 5p6

58 Ce 4f 5d 65 2 4f 5d 2 4f 2 4f

59 Pr 4f 3 65 2 4f 3 65 4f 3 4f 2

60 Nd 4f 4 65 2 4f 4 65 4 f ...• 4f 3

61 Pm 4f 5 65 2 4f 5 65 4f 5 4f 4

62 Sm 4f 6 65 2 4f 6 65 4f 6 4f 5

63 Eu 4f 7 65 2 4f7 65 4f7 4f 6

64 Gd 4f7 5d 65 2 4f7 5d 65 4f7 5d 4f7

65 Tb 4f 9 65 2 4f 9 65 4f 9 4f 8

66 Dy 4f 1O 65 2 4f 1O 65 4f 1O 4f 9

67 Ho 4f 11 65 2 4f 11 65 4f 1 .1 4f 1O

68 Er 4f 12 65 2 4f 12 65 4f 12 4f 11

69 Tm 4f 13 65 2 4f 13 65 4f 13 4f 12

70 Yb 4f 1 .... 65 2 4f 14 65 4 f 1·~ 4f 13

71 Lu 4f H 5d 65 2 4f 14 65 2 4f 1 ...·6s 4f 14

Qs configurações eLetrônicas no estado

fundamentaL dos átomos de Y e La são, respectivamente,

[QrJ4d 1 Ss 2 e [XeJSd 1 6s 2 . Nos casos dos outros eLementos da série,

a configuração é determinada com dificuLdades por causa da

compLexidade de seus espectros atômicos, mas, geraLmente,

concordam com a estrutura 12/:

[XeJ4f"Sd06s 2
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J=ls exceções são:

a) Ce para o quaL a contração brusca e redução na energia

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

ocupação do orbitaL 5di

b) Gd e Lu os quais adquirem maior estabiLidade

termodinâmica no semi-preenchimento ou preenchimento do

subníveL 4f, respectivamente, favorecendo a ocupação do

orbitaL 5d.

Efeitos simiLares caracterizam os íons Ln+ e

2+Ln ,entretanto desaparecem para os íons tripositivos, que

invariaveLmente apresentam configuração [Xe]4f".

Dos estados de oxidação, o tripositivo é o

mais comum e característico da grande maioria dos compostos

formados peLos Lantanídeos. J=l preferência por este estado não

depende apenas da configuração eLetrônica, mas também de um

baLanço entre as energias de ionização, de ligação e reticuLar e,

no caso de soluções, da energia de solvatação. o estado +2,

por causa da fácil redução ao estado +3.

Limitado em solução e em complexos

+3; as espécies Eu 2 + ,Sm 2 + e Yb 2 +

o

com

f ác i Ldevido a

pode ser destacado

redutores /2,3/.

1,205 V, respectiva-

em haletos binários

íon Ce 4 +

1,000 V e

elementosos

apenas o

todos

Neste estado de oxidação

potenciais de oxidação 0,360 V,

mente, se constituem em excelentes agentes

sólidos, é

estado +4 é Limitado,

oxidação para o estado

embora notado para
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devido sua aplicação como agente oxidante nas volumetrias de

óxido-redução.

Os cálculos sobre as configuraç~es [XeJ4f"

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

diminuem muito bruscamente com o aumento da carga nuclear,

ficando abaixo daquela dos orbitais Sd (Figura 2.1 ). Deste modo,

os elétrons 4f estão relativamente blindados e isolados de

influências externas pelo arranjo Ss2 Sp6 do "core" do Xe. Neste

conceito, os lantanídeos são similares aos íons dos metais

alcalinos e alcalinos terrosos e sua química tem se estabelecido

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

consideraçêles estéricas parecem ser mais importantes na

determinação da estabilidade, estrutura e química dos compostos

de coordenação do que as interaç~es entre os orbitais do cátion

metálico e do ligante.

Xe Xe Xe Xe Xe Xe

55 56 57 58 59 até 89

z
..

tttii

4f
5d

6p

65
t'

o::
Çil

z
Çil

Figura 2.1. Representação esquemática da energia dos orbitais 4f

em função do Z /4/.



Uma outra consequência da
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diminuiç'lio da

extensão radiaL dos orbitais 4f é que uma dada cLasse de

compLexos Lantanídeos l frequentemente apresentam uma química

semeLhante, independente do metaL ou configuraç'lio 4f n envoLvida

/3/ .

Devido à bLindagem imperfeita da atraç'lio

nucLear de um eLétron 4f por outro eLétron 4f l o tamanho atômico

diminui com o aumento da carga nucLear. Este efeito é denominado

·contraç'lio Lantanídica". No caso dos íons l do La~+ ao Lu~+ a

diminuiç'lio no raio iônico é de aproximadamente 22\ /5/. Por este

fato l o Y3+ embora n~o pertença à série Lantanídica (La-Lu)1 tem

propriedades químicas muito semeLhantes aos mesmos l sendo

portanto incLuído entre estes eLementos; seu raio iônico é

intermediário aos Ho~+ e Er~+. Como consequência do decréscimo no

raio dos íons Ln~+ verifica-se aumento na estabilidade

Ligaç~o metaL-termodinâmica l aumento no caráter covaLente da

-Ligante e diminuiç~o no número de coordenaç~o

formados ao Longo da série.

dos compLexos

~ bLindagem efetiva dos eLétrons 4f l peLa

camada Ss2 Sp6
I faz com que os estados das configurações 4f" sejam

poucos afetados peLa vizinhança química ao redor dos íons

Lantanídeos tripositivos. Para um dado íon Ln~+, esses efeitos

s~o essenciaLmente os mesmos parai aproximadamente, todos os

compostos deste íon,

/6/. Os estados de

tanto em soLuç~o como no estado cristaLino

energia das configurações 4f" n~o s~o satis-

fatoriamente designados peLo esquema de RusseL-Saunders porque há

vaLores de energias diferentes para

constantes de acopLamento spin-árbita

um mesmo níveL J I

s~o reLativamente

e as

aLtas.
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Cada íon Ln 3 + é caracterizado por um estado fundamental de um

único valor de J, uma vez que o primeiro estado excitado n~o está

essencialmente populado, exceto à temperaturas muito altas. Con

tudo, os íons 5m3+ e Eu 3 + s~o diferentes nos primeiros estados

excitados, e para o íon Eu 3 + mesmo o 29 e 3Q estados excitados,

est~o próximos do estado fundamental e as vezes populados à tem

peratura ambiente /7/. ~s propriedades que s~o especificamente

afetadas s~o o magnetismo e a absorç~o e emiss~o de energia ra

diante.' Os íons Y3+, La 3+, Ce 4 + e Lu 3 + s~o diamagnéticos, corres

pondendo à ausência de elétrons desemparelhados. Todos os outros

íons s~o paramagnéticos. Contudo, os cálculos de momentos magné

ticos aplicáveis para os cátions 3d n~o s~o para os íons Ln 3 +.

Os íons Y3~, La 3 + e Lu 3 + n~o têm bandas de

absorç~o nas regi~es do

e s~o incolores tanto em

ultravioleta, visível ou infravermelho

soluç~o como no cristal. Os íons Ce 3 +,

Eu 3 +, Gd 3 + e Yb 3 + também s~o incolores, mas os três primeiros

absorvem no ultravioleta e o último no infravermelho próximo.

Todos os outros absorvem no visível e s~o coloridos, apesar

soluç~es podendo variar com o ambiente químico. Essas

observaç~es s~o consistentes com as transiç~es internas f~f

normalmente proibidas por Laporte, mas permitidas devido aos

efeitos do campo cristalino, por dipolo elétrico e dipolo

do íon Tb 3 + apresentar uma coloraç~o rósea muito fraca. ~s

principais bandas de absorç~o e os outros dados pertinentes,

est~o copilados na Tabela 2.2. Exceto para as variaç~es nas

intensidades e pequenas alteraç~es no comprimento de onda, as

bandas de absorç~o para um particular íon Ln 3 + s~o

magnético externo. ~s bandas

ecomplexoscristalinos,sais

notadas para os íons Ce 3 + e Yb 3 +,

nosas mesmasessencialmente



~

.~

,)

'. '~

Tabela 2.2. Termo fundamental, bandas de absorç~o e coloraç~o do ions Ln 3 +/7/.

ELETRONS NivEL PRINCIPAIS BANDAS DE PRINCIPAIS BANDAS DE NivEL ELETRONS
tON DESEMPARELHADOS FUNDAMENTAL ABSORÇÃO (~)

COLORAÇÃO
ABSORÇÃO (~) FUNDM1ENTAL DESEMPARELHADOS tON

La 3+ O(HO) 15 nenhuma incolor nenhuma
15 O(4f14) Lu 3+

° O

Ce 3+ 1(4f1 ) 2 2105, 2220, 2380, 2520 incolor 9750
2 1 (4f13) Yb 3+

F5/2
F7/2.

pr 3+ 2 (4f2) 3
H 4445, 4690, 4822, 5885 verde 3600, 6825, 7800 3

H 2 (4f12 ) Tm3+
4 6

Nd 3+ 3 (4f 3) 4 3540, 5218, 5745, 7395 lilás; 3642, 3792, 4870, 5228 4 3 (4fll) Er 3+
19/2 7420, 7975, 8030, 8680 róseo 6525

115/2

pm3+ 4 (H 4 ) 51 5485, 5680, 7025, 7355 róseo; 2870, 3611, 4161, 4508 51 4(4f1O ) H0 3+
4 8

amarelo 5370, 6410

5m3+ 5 (4f5) 6 3625, 3745, 4020 amarelo 3504, 3650, 9100
6 5(4f9) Dy3+

H5/2
H15/2

Eu 3+ 6 (4f6) 7F 3755, 3941 inco1or(*) 2844, 3503, 3677, 4872
7F 6 (4f8 ) Tb 3+

O 6

Gd 3+ 7 (U
7 ) 8 - 2729, 2733, 2754, 2756 incolor 2729, 2733, 2754, 2756

8 7(4f 7) Gd 3+
S7/2

57/2

(*) Tb 3+ pode ser rosa pálido

f-'
o
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sob condições anidras, geraLmente, provocam hidróLise parciaL, na

presença de pequenas quantidades de água.

o caráter predominantemente iônico das

reLativamenteinterações Ln 3+-Ligante e os potenciais iônicos

baixos dos íons Ln 3 + podem contribuir, em grande parte, para

vários aspectos adicionais da química de coordenaç'ão dos

Lantanídeos. De início, há pequena ou nenhuma direcionaLidade nas

interações metaL-Ligante, de modo que os números de coordenaç'ão e

geometrias dos

excLusivamente peLas

compLexos s~o

características

determinadas

do Ligante

quase que

(propriedades

aquosa supõem-se um número de hidrataç~o variando entre 9 (início

da série) e 8 (finaL da série).

conformacionais e o número, tamanhos, e natureza dos grupos

doadores). ~ única propriedade de importância do Ln 3 + a se Levar

em conta é o raio iônico.

forças de empacotamento no cristaL (no estado sóLido) e o tamanho

do íon Ln 3 + /11/. 05 poLiedros de coordenaç~o mais comuns s'1io

prisma trigonaL, octaedro, antiprisma quadrado e dodecaedro.

e as

doador

/11/. Em soLuç~o

sítio de coordenaç'ão,

Lantanídicos exibem números de

variando de 6 a 12 (no estado sóLido e

Os compLexos

~s geometrias encontradas para os compLexos

variadas, determinadas principaLmente peLa

soLvente disponíveis para o

com 8 e 9 sendo os mais comuns

moLécuLas do

em soLuç'1io),

s~o bastantes

conformaç'ão do Ligante, interações grupo doador--grupo

Ligante, competiç~o entre os grupos doadores Ligantes

coordenaç~o, geraLmente,
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3. ~LGUM~S CONSIDER~ÇOES SOBRE OS ~MIN~XIDOS ~ROM~TICOS

~ química dos aminóxidos é muito vasta /1-4/.

Numerosos exempLos iLustram que esses tipos de compostos podem

servir como oxidantes em química orgânica e organometáLica, e

como Ligante em química de coordenaç~o. Vários artigos de revis~o

sobre compLexos formados por metais de transiç~o com aminóxidos

aromáticos têm sido pubLicados na Literatura /5-9/.

Devido à baixa basicidade das aminas da mesma

famíLia, os aminóxidos aromáticos n~o podem ser formados dire

tamente peLa oxidaç~o apenas com peróxido de hidrogênio. Esses

conmpostos podem ser obtidos por oxidaç~o da amina correspondente

com um perácido orgânico (ácido perbenzóico, monoperftáLico, ou

monopermáLico). ~s desvantagens desse método consistem em que a

reaç~o deve ser reaLizada à baixas temperaturas e em grandes

voLumes do soLvente voLátiL por exempLo, éter etíLico,



em ácido acético glacial à 80-95°[ /10/.

ser observada pelas estruturas canônicas I, 11 e 111.

dos substituintes no anel, o que n~o ocorre nos aminóxidos alifá-

No

15

/7/ .

Um procedimento mais

anel, a sua basicidade pode

aromáticos, como os elétrons

amina correspondente

ao de oxigênio. ~ N-oxidaç~o provoca uma

Nos aminóxidos

ou cloreto de metileno).

de nitrogênio

importância da estrutura 11 e reduzem a capacidade doadora

invers~o na distrib~iç~o da densidade eletrônica do anel,

~~ /-~ /, /+
(~

I I +

~/ ~N~ ~N~ ~N NN+
I II II I I

0- O O 0- 0-
\ I , I

V V
I 11 111

~ formaç~o do aminóxido aromático ocorre como

adequado para obtenç~o em grande escala consiste na adiç~o de uma

tam a

ticos /6/. Grupos recptores de elétrons nas posições 2 e 4 aumen-

a uma

alteraç~o significativa na reatividade do anel aromático, devido

do oxigênio est~o conjugados com o

ser variada pelas posições e propriedades doadoras ou receptoras

soluç~o aquosa de peróxido de hidrogênio à uma soluç~o da amina

do átomo

clorofôrmio,

sistema N-O aromático a carga negativa não esta confinada ao

em confronto com a observada na

átomo de oxigênio e pode ser deslocada pela ligaç~o W, o que pode

consequência da ligaç~o coordenada que envolve o par de elétrons
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dissertaç~es de mestrado, tal revis~o.

posiç~o 2 produz efeitos estéricos resuLtando num decréscimo do

número de coordenaç~o. Estes efeitos p~recem prevalecer quando o

ânion n~o compete com o Ligante na coordenaç~o, ou seja, no caso

na

os sais

porque

em suas

como por

impedimento

encontra o

o

se

conta

e

sua presença

em

aromáticos,

apresentaram,

mas

os compostos de adiç~o formados com

ligantes aminóxidos

/11/ e Chaparro /12/

Nesse trabaLho n~o foi feito um Levantamento

fatores devem ser levados

interferência no sítio de coordenaç~o,

De tais levantamentos pode-se constatar que

para as metiL piridina-N-óxido monosubstituidas, os substituintes

quando LocaLizados nas posiç~es 3 ou 4 n~o introduzem substanciaL

bibLiográfico sobre

Lantanídicos e

recentemente Cunha

exemplo a capacidade coordenante do ânion

estérico causado em funç~o da posiç~o em que

substituinte no anel.

entanto, outros

efetiva do Ligante. Isto é manifestado na frequência de

estiramento do grupo N-O (V
NO

). Na pyO a v NO tem sido atribuída

em 1250 cm- 1 j na 4-N0 2 PYO em 1279 cm- 1 , devido ao aumento no

carater de dupLa Ligaç~o do grupo N-O. Entretanto quando um

doador de eLétrons, como o grupo metóxi, ocupa a posiç~o 4 a VNO

aparece em 1212 cm- 1 /7/.

No caso dos metiL derivados, observou-se que

na 2-picNO e 4-picNO V
NO

aparece em regi~es de menor frequência

comparada com a 3-picNO. ~naLisando por esse ponto de vista,

concLui-se que a 2-picNO e a 4-picNO s~o ligantes mais

coordenantes em reLaç~o aos íons Ln 3 + do que a 3-picNO. No
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de ânions não coordenantes. Mas em se tratando de ânions com

características tipicamente coordenantes, é de suma importância

dos

4,24

67

pvO

138-140
C15 mmHq)

sólido

alguns dados3.1 contém

4,74

185-186

sólido

151-153
C11 mmHg)

4-picNO

~ Tabela

Momento Dipolar CD)

Fórmula bruta [sH 7 NO [sHsNO

.

Estrutura Molecular cS BN, I
O O

Massa Molecular 109,1288 95,1017

Dados

Estado Físico

Ponto de Ebulição(O[)

Ponto de Fusão(O[)

Lantanídeos e os ligantes 2-picNO 1131 e 3-oicNO 114/.

considerar a basicidade do ligante orgânico, fato constatado no

caso dos compostos de adição formados com metanossulfonatos de

Tabela 3.1. Dados para os compostos 4-picNO e pvO

compostos 4-picNO e pyO.
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de ~diç~o entre isotiocianatos de

3-picolina-N-óxido (3-picNO)" .e a

"Compostos de coordenaç~o entre trifLuo

lantanideos (111) e a 4-picolina-N-óxido

lantanideos (111)

roacetatos de
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que traçou como objetivo desenvoLver um ampLo pLano

HMS, os quais são higroscópicos, insoLúveis em

Ligeiramente soLúveis em metanoL e faciLmente

e

de

com

e os

entre

ácidos

grau de

preparaçãoà

Laboratórios,

reLacionados

envoLvendo metanossuLfonatos

estudos

compostos

Os

tiveram início, em nossos

Os sais hidratados /1/, LnCMS)3.xH20,

LnCMS)3' são obtidos peLa reação

envoLvendo ânions oxigenados derivados de

enxofre, especiaLmente aqueLes de aLto

4. REVIS~O BIBLIOGR~FIC~ SOBRE MET~NOSSULFON~TOS

soLventes usuais,

soLúveis em água.

Lantanídeos CIII)

anidros /2/,

LnCOH)[03.xH20 e

caracterização dos

Zinner /1/,

de trabaLho

orgânicos do

ionização.
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apresentando na forma de resumos os artigos encontrados. Observou

composto de adição Eu(MS)2.8NH3, e de 1978 com Wilson 141 que

apresentou a estrutura cristalina do sal hidratado U0 2 (MS)2. H20.

f ,

e

de

do

bloco

referentes

adição

literatura

do

com Speca

adição dos

na

de

caracterização

1970

tripositivos foram

por Zinner ISI, na

compostos

com elementos

as únicas citações

lantanídeos

11/, datam de

da obtenção e

e apresentados

íons

citações encontradas

e compostos de

primeiros

relato

as

sais

Os

preocuparam essencialmente com a preparação e

de Zinner

Na literatura

metanossulfonatos

com o

Com o objetivo de dar continuidade e ampliar

bibliográfica apresentada por Zinner 15/,

em ordem cronoLógica a partir de 1979 , nas

aos

à 4.10

de

de Livre Docência, em 1979, e também na forma de artigo

1980. Na ocasião, a autora fez uma revisão bibLiográfica

autores se

a compostos

anteriores aquela

Pytlewski 131

metanossulfonatos com os

sintetizados, caracterizados

sua Tese

16/, em

que os

relacionadas

caracterização de sais elou compostos de adição dos metais de

transição do bloco d e de elementos representativos, em vista de

ter encontrado apenas as citações de Speca e Pytlewski 131, e de

Wilson 141, referentes aos eLementos do bloco f.

a revisão

mencionaremos

Tabelas 4.1

metanossulfonatos, tanto no que diz respeito à preparação e

caracterização de novos compostos como nas aplicações ou novos

estudos desenvolvidos com aqueles já descritos anteriormente.



como "fosforos".

reagente ser faciLmente recicLado por oxidação eletroquímica.

Convém também mencionar Que recentemente, no

estudo da decomposição térmica dos complexos LnCMS)3.ZC3-picNO)

/8/ observou-se que as sequências de reações térmicas podem

oferecer novas possibilidades para síntese de oxisulfetos de

22

por

dos

como

com outros

interesse de

muitosque

quimica

combinados

processo oxidativo, aLta

substratos e o fato do

despertado o

ramos da

observar

sozinhos,

MS- no

faixa deLarga

ânion

importante

com o HMS tem

nos diversos

E

uma

do

metáLicos

que são conhecidos por suas importantes aplicações

em misturas

terras raras,

vários pesquisadores

metanossuLfonatos

sais, ou

a inertibiLidade

seLetividade para

exempLo: em banhos eLetroLíticos, em baterias de chumbo, como

agentes cataLíticos de reações orgânicas, como padr~o de massa em

Espectrometria de Massa de Dessorç~o de Campo, e ainda pode-se

destacar a recente pesquisa de Kreh e coLaboradores /7/, os Quais

verificaram que CeCMS)4 em soLução aquosa de HMS é um exceLente

reagente para oxidação de aLquiL e poLicícLicos aromáticos aos

aLdeidos aromáticos, cetonas e quinonas. Como vantagens destacam



Tabela 4.1. Citações bibliogr~ficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS-) em 1979.

COMPOSTOS

Na(MS) ou K(MS)

Mg(MS)~

Ln(MS);~. xH~O

x = 2; Ln = La-Pr
x = 3; Ln = Nd-Lu,Y

HMS e Rg(MS)

InCTPP) (MS)

trans-Pt(MS}~(PR3)~

R = p-toluil

RELRTO

Utilizados como aditivos na oxidaç1o eletroquímica
de CeCl 3 •

Empregado com agente catalítico na preparaç10 de re
sinas "Novolac".

Sintese. Caracterização: Rnálise Elementar; Medidas
de Condutância; Espectros IV; Espectro de absorção
no vísível (Nd); Espectro de emiss~o (Eu); TG.

Rgentes catalíticos na glucosidação de Tetra-O-ben
zil-a-D-Glucose.

Síntese. Caracterizaç1o: Rnálise Elementar; Espectro
IV; Determinação de estrutura por difração de raios-X.

Produto da reação entre:
[(Ph3P)aPt(~-03)(~-OH)Pt(Ph3P)3][BPh4]ou
[(R3P)3Pt(~-OH)3Pt(PR3)3][BPh4J2com SO~

em CH 3 0H.

REF.

09

10

01

'11

12

13

N
W



Tabela 4.2. Citações bibliogrãficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS-) em 1980.

Sn(MS)2,HMS e Pd(MS)2

RELRTO REF.

N
,J::.

15

18

19

16

17

20

Usados como eLetróLitos, em soLução aquosa, para
baterias de chumbo.

Empregos em banhos eletrolíticos na coloração de
aLumínio ou Ligas de alumínio.

Síntese. Caracterização: ~náLise Elementar; Ponto de
Fusão; Espectro VibracionaL.

UtiLizado como agente retardador na coordenação de
H2 0 na formação do compLexo cis-[CoCL(H20)(phen)2)~'

e acelerador numa reação similar do [[oCl(NH~)~)2+

Solução cataLítica usada no pré-tratamento de subs
tratos não condutores antes do revestimento não e
LetroLitico de metais.

Síntese. Caracterização: ~nálise Elementar; TG; Dados 14
sobre a estrutura cristaLina.

Síntese. Caracterização: RnáLise ELementar; Dados
Espectroscópicos de RMN (1H), IV e UV-VisíveL; Es
pectros de Massa; Determinação da Estrutura MoLecuLar
por difração de raios-X.

In<TPP)(MS)

[SLJCl 4 (MS))2

Na(MS)

Ba(MS)2

COMPOSTOS

Pb(MS)2 e HMS

In(OEP)(MS) e

5n(M5)~~ e HMS



Sintese. Caracterização: RnàLise Elementar. Medidas de OS
[ondutãncia; Difratogramas de raios-X (método do pó);
Espectros IV; Espectro de Rbsorção Vislvel (Nd);
Espectro de Emissão (EuJ; 16.

continuação da Tabela 4.2.

COMPOSTOS

Ln(MS)3. 3 (lMSO)
Ln ::: La-Lu, Y

Ln(MS);5
Ln ::: La-Lu, Y

[d(MS)~ e [d(MS)~.L

L ~ DMF, lMU,UMSO, Bipy e
8-0H-Quin; [d(M5)~.2L

L = Py, Uuin, p-Pic ~ 8-0H-Quin;
[d(M5)~. 3Py

t-[[o(tren)(NH3)(M5)][(104]~

RELRTO

Sintese. Caracterização: RnàLise ELementar; Espectro
IV; Medidas de Condutancia; Espectro de Rbsorção
VisiveL(Nd); Espectros de Emissão (Eu); Difratogramas
de raios-X (método do pó); TG; DTR.

Sintese. Caracterização: RnàLise Elementar; Espec
tros IV, Determinação (DM50); C~lculos dos valores
de AH a partir das endotêrmicas DTR; 16.

Slntese. Caracterização: RnàLise Elementar; Espec
tro VisiveL. Estudo Cinético.

REF.

02

21

22

IV
U1



labela 4.3. Litações bibliogràficas sobre compostos de metanossulfonatos CMS-) em 1881.

lOMPOS10S

(CH 3 )3 Ge (MS)

Cs(MS)

Hg(MS)O!

[(NH3)~[o(MS)]eCl04)2

PdeMS);;.l

lu(MS);;.l

Li(MS),K(MS) e Na(MS)

Na(M5)

Rg(L)(M5) e RglL)2CMS)
L = Ph;;.lpelH2)nPPh2; n = 1; 2

RELRTO

Síntese. Dados Espectroscópicos:IV, Raman e RMN
(1H e 13C). Espectrometria de massa.

Medidas dos tempos de relaxação spin-reticulo
(Relaxação Spin-Retículo Ressonância Nuclear
Magnética).

Empregado para oximercuração e desmercuração de
olefinas.

Sintese. Caracterização: Rnálise Elementar; Es
pectros Visível,Massa e RMH(1H). Estudos cinét~

cos e de mecanismo de hidrólise ácida e básica.

Rgente catalítico na obtenção de metil-cetonas
por oxidação de ulefinas com peróxidos orgânicos.

Componente principal identificado em banhos de
revestimento de cobre de "alta velocidade".

Rpresentação dos Coeficientes de Rtividades e Coe
ficientes Osmóticos.

Determinação da Estrutura Cristalina por difração
de raios-X em monocristais.

Síntese. Caracterização: Rnálise Elementar; Medidas
de Condutância; RMN (1H).

REF.

23

24

25

26

27

28

28

30

31

N
0'\



continuação da Tabela 4.3.

COMPOSTOS

i=lg(L);;.!(M5)
L = Py e Bipy

Fe(MS)~, Fe(M5)~ Ca(MS)~,

CO(MS)2' Cu(MS)~ e Zn(MS);;.!

Pb(MS);;l e HMS

Ln(MS)3.2(2-picNO) Ln = Ce-Sm
Ln(MS)3.4(2-picNO) Ln = La-Lu, Y

RELRTO

Síntese. Caracterização: i=lnãLise Elementar; Ponto
de Fusão; RMN (~H).

Sintese e Estudos Estruturais. Caracterização:
i=lnãLise ELementar;Espectroscopia Mossbauer (~/Fe),

VibracionaL e ELetrônica. Estudos de SusceptibiLidade
Magnética a Temperaturas Variáveis.

Usados como eLetróLitos, em soLução aquosa, para acu
muLadores aLétricos.

Síntese. Caracterização: RnãLise ELementarj Condu
tância ELetroLíticaj Espectros IV; Uifratogramas
de raios-X (método do pÓ)j Espectros VisíveL (Nd)j
Espectros de Emissão (Eu).

REF.

32

33

34

35

N
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Tabela 4.4. Citações bibliogr~ficas sobre compostos de m~tanossulfonatos (MS-) em 1882.

Ln(MS)3.2(HMPRl Ln=La-Eu, Y
Ln(MS)~.3(HMPR) Ln= Sm-Lu

COMPOSTOS

Rg(Lln (MS)
L = P(CóH~l~;

Fe(OEP)(MS)

n = 1, 2 e 3

REuno

Síntese. Caracterização: Rn~lise Elementar; Ponto
de Fusão, Medidas de Condutância; RMN(~Hl.

Síntese. Caracterização: Rnálise Elementarj Medidas
de Condutânciaj Espectros IVj Espectros de Rbsorção
Visível(Ndlj Espectro de Emissão (Eu)j Difratogramas
de raios-X (método do pó).

Síntese. Caracterização: Rnálise Elementarj Espec
troscopia de RMN (~H), Massa, UV-Visível e IVjDados
Eletroquímicos de Potencias de Redução.

REF.

36
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Tabela 4.5. Citações bibliogr~ficas sobre compostos de metanossulfonatos lMS-) em 1883.

COMPOSTOS

Rg(MS)

NH,,(MS)

Pb(MS):..!

Mn(MS)~.4H~O, Mn(M5)~.4Py e
Mn(MS):..!

l (NH 3 )t,,[o(MS)] (ClO" ):.,

[uL(M5); L::: [OI C~!H .... e [",H 10

[u~(PhC~CPh)3(MS)~,

Cu:..!(COD);5(MS)~,

[U2(C3H)'C~CCH3J(MS)2 e
Cu.! (C 7 Hu ) (MSJ 2

LneMS);5. 3 (1S0)

Ln ::: La-Lu, Y

RELRTO

Reagente na sintese de anidridos carboxiLicos
metanossulfônicos.

Empregado na preparaç~o de octametiLenodiamina e
dioctametilenotriamina por despoLimerizaç~o de
polioctametilenopoliamina

Utilizado como eletrólito l em soluç~o aquosa, em
baterias recarregãveis de eletrodos n~u met~ 
licos.

Sintese. [aracterizaçlo: Rnãlise ELementar; Medi
das TG e UTR.

Utilizado na sintese dos isômeros: l(NH;~)::;CoONOP+ e
[(NH3CoNO~)~+, para a determinação precisa da re
lação de ligação do grupo NO::r- pelo Q. ou~.. em
meio OH-.

Sintese. Caracterizaç~o: Rnãlise Elementar;
Espectro IV.

Sintese. Caracterização: RnãLise Elementar; Medidas
de Condutância; Difratogramas de raios-X (método do
pá); Espectros IV; Espectro de Rbsorç~u VislveL lNdJ;
Espectro de Emissio (EuJ;
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Me(MS)~, MeCMS)~.2Bipy

MeCMS)~.3Py e MeCMS)3.8ipy
Me = V(lll)j[rtlll)
MeCMS)~IMeCMS)~.4Py e
MeCMS)2.2Sipy Me = MnCII) e fe(ll)

continuaç~o da TabeLa 4.5.

CUMPOSTOS

Na(MS)

RELRTO

Medidas de: VoLume MoLar Rparentej Coeficientes de
Viscosidade Sj CaLores de SoLuçõesj Tens10 Superfi
ciaL.

UtiLizando como eLuente para a cromatografia de
ãnions inorgânicos, permitindo a detecçio via ab
sorç~o UV e condutividade.

Sintese. Caracterizaçio: RnêLi5e ELementarj Espec
tros IVj Espectros ELetrônicosj Momentos Magnéti 
coso
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Tabela 4.6. Citações bibliográficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS-l em 1984.

Usado na síntese dos isômeros: lCNH3)~CoSCN]~+ e 55
[CNH 3 l 5 CoNCS)2+, para a determinação precisa da re-
lação de ligaç~o do grupo 5CN- pelo ~ ou ~ em meio OH-o

COMPOSTOS

(R;,2Sl;2Rg(MSl
R ;; CH~, n-l..,H.i" l-l"H."
tRS[H~SRlRgCMSl e tRS[;2H ... SRlRgCMSl
R ;; CH~, CH;2[6H~

RgCMS)

HgCMSl;.;l

LnCMS}3. 2C3 -picNOl
Ln ;; La-Yb, Y

[CNH3)~LoCMS}jCClO",};2

RELRTO

Síntese. Carcaterização: Rnálise Elementar; Ponto
de fusão; RMN(IHJ.

Numa mistura com RgCTF5) foi empregado como padr~o

de massa na Espectrometria de Massa de Dessorção
de Campo.

Empregado na alcoximercuraç~o e desmercuraç~o de
alcenos.

Síntese. Caracterização: Rnálise Elementar; Medidas
de Condutância; Difratogramas de raios-X Cmétodo do
pól; Espectros IV; Espectros de Emissão CEu); Espec
tro de Rbsorção Visível (Nd).
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Tabela 4.7. Citações bibliográficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS-) no ano de 1985.

Sb2Cll.,O(L) (MS)
L = OH, O-CH 3 , O-CH 2 CH 3

COMPOSTOS

Na(MS)

Zn(MS):l

Ln(MS):;J.2DM~

Ln (MS):~ . 1DM~
L = La-Dy e Y
L = Ho-Lu

REuno

RMN(33S) e correlaç~o entre os deslocamentos Quí
micos de 33S e 13C.

EmpreQado como eletrólito no estudo de efeitos
cinéticos na reaç~o: [CoClL n ]2+ + Hg2+, onde
Ln = ligantes neutros

~gente Catalítico na reaç~o entre BuOH e óxido de
etileno para produç~o éter monobutil etileno gli
colo

Síntese. Caracterizaç~o: ~nálise Elementar; Ponto
de Fus~o; Espectros IV e RMN(lH).

Síntese. Caracterizaç~o: ~nálise Elementar. Medi
das de Condutância; Difratogramas de raios-X (Mé
todo do pó); Espectros IV; Espectro de Emiss~o (Eu).
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Tabela 4.8. Citações bibliogr~ficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS-) no ano de 1886.

COMPOSTOS

NH 4 (MS)

(CH3}3Sb(MS12, (C6H~)~Sb(MS}2 e
(C 6 He; )38i (M5);~

Rg(M5) e HMS

Fe(PY}4 (l1S);~

re(MS)2

(RuH(~~C6H6)(PPh~)2](MS]

RuCL(MS)(CO)(PPh 3 )2
OsCL(MS)(CO)(PPh 3 )2

Ga(OEP)(MS) la)
GaClPP)(MS} (b)

[VOF 3 (MS»)

In(P)(~5}, ln(P)(M5)(Py) e
In(P}(MS)(N-Melm)
P = OEP e TPP

RELRTO

Determinaç10 d~ Estrutura Cristalina por difr~ç~o

de raios-X em monocristais.

Sintese. Caracterizaç~o: RnãLise Elementar; Ponto
de Fusão; Espectro IV.

UtiLizados como reagentes nas sinteses de triflatos
de (perfluoroalquiL) feniL iodônio.

Sinte5e.Caracterizaç~o:RnãLiseElementar;Espectros:
IV e Mossbauer; DSC; Determinaç~o da estrutura cris
taLina por difração de raios-X.

Estudos Mossbauer e Magnético à baixa temperatura.

Sintese. Caracterização em solução por RMN (~H e ~~P).

Sintese. Caracterização: RnãLise Elementar; Espec
trometria de Massa; RMN (1H); Espectros UV-VisiveL;
Determinaç~o da estrutura cristalina e moLecular de
(a) por difraç~o de raios-X.

Caracterização em solventes orgânicos por espectros
copia RMN(19F e 51V).

R sintese destes compostos foi monitorad~ por: RMN
(LH); Espectroscopia de Rbsorção ELetrônica; Medi
das de Condutância. Constantes de EquiLibrio calcu
Ladas a partir dos Espectros Eletrônicos. Estudo Ele
troquimico por VoLtametria CicLica.
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Tabela 4.9. Citações bibliográficas sobre os compostos de metanossulfonatoseMS-)no ano de 1987.

MeeMS)3' eNH~)[MeeMS}3eNCS»)

Me(MS)3.BBr3, Cs[MeeMS)~) e
[Me(MS)zL 2 )2+MS-
Me = Sb, Rs e Bi; L = Py, DMF
~h [ Rs OeDMF }2), Na [ Bi< MS >"J e Rs OeMS)

Síntese. Caracterizaç~o: Combinanaç8es dos resultados 74
analíticos e dados espectroscópicos. Rtribuiç~o Este
reoquímica : Espectros RMN (iH e 3iP).

w
,l::.

73

71

72

75

REF.RELRTO

Determinaç~o da Estrutura Cristalina por difraç~o de
raios-X em monocristais.

Síntese. Caracterizaç~o: Rnálise Elementar; Espec
tros IV; Espectro Eletrônico; Susceptiblidade Maqné
tica; Determinaç~o de Estrutura por difraç~o de
raios-X; DSC.

Numa mistura com Rq(TFS} foram estudados como um
novo material de calibraç~o para determinaç~o exata
de massa em Espectrometria de Massa de Dessorç~o de
Campo.

Síntese. Caracterizaç~o: Rnálise Elementar; Medidas
de Condutância; Espectros IV; Espectros RMN(iH);
Espectros de Massa; TG e DTG.

COMPOSTOS

CU(PYZ)2 eMS )2

Rq(MS)

Fe(TPP)(MS}

[IrH z (L)epPh 3 )2)[MS)
L = Bipy, phen e en
[IrH 2 (MS)(PPh 3 )3) e
IrH2(L)(PPh3}3[MS)
L = CO e CH 3CN
[IrH 2 (py)zepPh 3 )2][MS)
[Ir(CO)3(PPh 3 )2)[MS)
[IrH(Cl}(MS}(CO)(PPh 3 }2)

[IrH(MSs)(CO)(PPh 3 )2)



continuação da Tab~La 4.9.

COMPOSTOS

Ce(MSL.

Ce(MS).~. 2H~,O

Ln(MS);~.200PR
Ln = Ce-Gd

RELRTO

Emprego na oxidação eletroquimica de CÜ~lpostos aro
mãticos em solução aquosa de ãcido HMS, e em uma
solução aquosa fracamente ãcida contendo um solvente
orgânico substancialmente inerte.

O Ce(III) foi oxidado eletroLiticamente em soLuç~o

aquosa de HMS, e utiLizado como agente oxidante seLe
tivo nas sinteses de aldeldos arom~ticos e cetonas a
partir de aLquil arom~ticos, e de quirlinonas a partir
de aromáticos poLiclCLicos.

Sintese. [aracterizaç~o: RnáLise Elementar; Medidas de
Condutância. Espectro IV; Espectro de Emissão tEu).

I~E.:F .
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77
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78
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Tabela 4.10. [itaç~es bibliográficas sobre compostos de metanossulfonatos (MS) em 1988.

Estudo espectral dos compostos de Nd 3 + e Eu 3 +. Cal- 80
culos dos Parâmetros Espectroscópicos: ~, b~/2,

B~, B~ e B~.

RELRTO

W
0"'1

8

79

82

81

REF.

IVj Estudos

Estudo espectral IV do equilíbrio iônico-molecular
em soluções de metanossulfonatos de sódio, em agua
e em ácido metanossulfônico.

5íntese. Caracterizaç~o: Espectros
Termogravimétricos.

5íntese. Caracterizaç~o: Rnálise Elementarj Espec
troscopia IV,RMN(lH e 31P} e RMN(1Hl ã temperatura
variável.

5íntese. Caracterizaç~o: Rnálise Elementarj TGj DTRj
Medidas das entalpias de desidrataç~o por D5C. Iden-
tificaç~o dos produtos de composiç~o dos sais ani-
dros por difraç~o de raios-X.

Na(M5}

COMP05T05

Me(M5):!.4H:.~0

Me = Co, Cu e Zn

L(M5)~.2(3-picNO}

Ln = La-Lu, Y

Me(M5}2(H 2 0}(CO)(PPh 3 )2

Me = Ru e Os
Ru(M5)2(CO)2(PPh 3 }2

[OSH(~CC6H6}(PPh3)2][M5]
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S. P~RTE EXPERIMENT~L

5.1. M~T~RI~S PRIM~S

de

Lantanídeos foram

metanossuLfonatosdos

Os carbonatos básicos de

gLX_!-ºE._L...~t(J_L.J;; ..L~ITL~.!l..t~~b.-ªil-L~.r.L.Lc.L~ ..º_?..

~cido MetanossuLfônico (HMS)..._ _.._ _ _..~ .._ _ ~._. __.. _._ _.__._._ _···············_··_···_····_··w.·_··._. _

Na preparaç~o

Lantanídeos hidratados utiLizou-se o HMS adquirido da Eastman

Co ..

preparados a partir dos respectivos óxidos, de procedência Sigma

ChemicaL Company, Inc., com 99\ de pureza, os Quais apresentam as

seguintes composições: Me203 (Me = La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dv, Ho ,

Er, Tm, Yb, Lu e Y), Pr S D11 e Tb 4 0 7 " ° carbonato básico de cério

foi preparado do CeCL 3 .7H 2 0 procedente da CarLo Erba.



5.2.2. Metanossulfonatos hidratados de Lantanídeos
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preparados dissolvendo-se os respectivos óxidos com HCL diLuído e

cuja

foram

primas

respectivo

o hidroxi-

reaLizada em

uma deLas e as

do

matérias

f o i

íons CL

ou

adicionado gota a gota,

de cada

exceto o de Ce,

aproximadamente.

pequena quantidade do LnCOH)C0 3

remoção dos

solventes

to t a L

aplicaç~o direta

a soLuç~o foi fiLtrada e o produto Lavado

aquosa do hidroxicarbonato

~ Tabela 5.1 apresenta as outras subst~ncias

Os LnCMS)3.xH20 foram preparados, oartindo-se

Os Ln(OH)C0 3 .xH 20,

reagentes,

~ secagem dos precipitados

Nessas condições,

soLução com uréia até pH aproximadamente 6. Çloós

também a

temperatura de 75°C,

como

suspensão

5.2.1. Carbonatos Básicos Hidratados de Lantanideos............................................................_.._ .•._ ..•__•.•...•_•.•_.._ .•__ .~•..._._.._•....•__ _.•_••_.._ _.•..•..•.•...••.....•.•._ _ "_ __._.·•..····H.··

lantanídeo, tratada com HMS. ° ácido foi

entre 5 e 6.

respectivas procedências.

sob agitaç~o constante e mantendo-se o pH da mistura controlado

de uma

quaIsquer, e

precipitaç~o compLeta,

estufa numa

empregadas

seguindo-se o mesmo procedimento mencionado acima.

presença ou não, evidenciou-se utilizando íons Çlg+ em meio ácido

fervendo-se a

com água destilada até

de cério hidratado, previamente dissolvido em água destiLada e

nítrico diLuido.

carbonato de cério hidratado foi preparado partindo-se do cLoreto

5.2. PREPÇlRÇlÇ~O



acetonitriLa I testes de soLubiLidade I I=lldrich

nitrometano I testes de soLubiLidade I I=lLdrich

etanol I testes de soLubiLidade I Merck

Merck

/1erck

Merck

preparaç~o dos compostos
de adiç~o, testes de solu
bilidade e medidas de con
dutância

testes de soLubilidade e
meio de interaç~o

dissoLuç~o dos óxidos de
Lantanídeos

piridina I preparaç~o do ligante pyO I Merck
e tituLaç~o compLexom~ -
trica

peróxido de hidrogênio I preparaç~o do Ligante pyD I CarLa Erba

nitrato de prata I teste QuaLitativo de CL- I Merck

tetracLoreto de I testes de solubiLidade I Merck
carbono

4-picoLina-N-óxido I ligante I I=lldrich

hidróxido de amônio I preparaç~o dos carbonatos I Merck
básico de lantanídeos

uréia I preparaç~o dos carbonatos I 8. Herzog
básicos de Lantanídeos

acetato de sódio I tituLaç~o compLexométrica I Merck

sulfato de sódio I preparaç~o do Ligante pyD I Merck
anidro

acetona

metanoL

48

ortoformiato de trieti I meio de interaç~o I I=lLdrich
l a

EDTI=l I tituLaç~o compLexométrica I J.G. 8aker

alaranjado de orto- I tituLaç~o compLexométrica I J.G. 8aker
xiLenoL

DENDM I NI=lÇl=lD I I=lPL I CI=lç l=lD OI RETI=l I PRDCEDENC I I=l

ácido acético gLacial I preparaç~o do Ligante pyD I Merck
e tituLaç~o complexométrica

ácido nítrico I teste QuaLitativo de CL- I Merck

cLoreto de cáLcio I dessecante I Merck
anidro

2,2-dimetoxipropano I meio de interaç~o I I=lldrich

cLorofórmio I preparaç~o do Ligante pyD I Merck
e testes de soLubiLidade

ácido clorídrico

carbonat~ de sódio I preparaç~o do Ligante pyD I Merck
anidro

TabeLa 5.1. Dados sobre matérias primas empregadas



higroscópico.

Inicialmente, tentou-se preparar os comoostos

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

em

ser

com

foi

49

0,5 9

molares

por

adição de

do ligante

escoLhidas

vezes,

aquecidas,

que a

e

anidro,

v~rias

0,58 g)

No entanto, observou-

as proporções

Lantanídeo também

c~Lcio

9 (ou

de

secagem à vácuo e em seguida

apresentavam uma estequiometria

quantidades foram

recipiante aproximadamente

fiLtro Lavado,

foram misturadas

Porém, percebeu-se

ou 2,2-dimetoxipropano favorecia a

rapidamente, por este fato adotou-se

hidratado

submetido a

série.

obtidos não

retido no

trietila

aproximadamente 0,35

mantidas,respectivamente,

e o

de

acetona e

dessecador com cLoreto de

dissoLve, evita-se portanto excesso do ~cido. R "soLução"

soluções metanólicas

metanossuLfonato

banho-maria;

para serem

dissoLvido em metanoL. Essas

saL-Ligante 1:3 e 1:5;

do

4-picNO em metanoL. Noutro

tratado com

a) dissolveu-se

5 . 2 . 3. ~º.~.P._Q?LQ..?.._-º_!L..89jJ;J 0....;.__~!2-Lt:1~J.3__,_~.t~.:.I::JLç..t':LQJ..

b) as

pequenas porções de ~gua destiLada. ° filtrado e as ~guas de

Lavagens foram recolhidas em uma c~psula de porceLana e Levadas a

banho-maria para evaporação da H2 0. ° produto sóLido obtido foi

não se

mantido em

foi fiLtrada

utiLizando acetona como meio de interação

se que os produtos

definida através da

deposição dos compostos mais

ortoformiato
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compostos do início da série formavam-se rapidamente, enquanto

c) juntou-se o ortoformiato de trietiLa, mantendo-se o aquecimen-

e

osaue

porosa

compostos

ortoformiato

pLaca

aoós aLgum temoo,

dos

Observou-se

de

70°C.e

formaç~o

5.1. mostra esquematicamente as

a

60

até

filtrados em funil

série eram formados aoenas

O Fluxograma

casos deixou-se o composto deoositado repousando

banho-maria, entre

final da

desenvolvidas

todos os

compostos foram

to, em

lavados, várias vezes, com pequenas porções de

sob agitaç~o vigorosa e constante;

os do

de trietila. ~pós a filtraç~o, foram transferidos para um

dessecador contendo CaCl 2 e submetido ao vácuo até secagem;

no seu meio de interaç~ol por uma semana, cara garantir a

comoleta formaç~o, exceto o de Tm que permaneceu em repouso

3 semanas;

f) os compostos foram armazenados em frascos de vidro e guardados

em dessecador contendo CaCl 2 .

e) os

d) em

etapas

LneMS)3' xe4-picNO).



adição de
ortoformiato I ~

de trietiLa

FLuxograma 5.1. Preparação dos compostos de adição de fórmu
Las geraL LnCMS)3,xC4-picNO).

ILnCMS)3,xC4-picNO) I

51

y.

I
I

evaporação em I i
banho-maria r---~

1

adição de HMS
ate pH:= 6
FILTR~Ç~O

'.. I aquecimento I

~ I ~IL1R~Ç~O E SEC~GEM

J=l V~CUO CCaCL 2 )

I
I " 1Ln 3+ 3Ms-1

mistura na proporção 1:3 ou
1:5 CsaL-Ligante) em soLu
ção metanóLica

ILnCOH)C0 3 , xH 2 0

I 4-picNO I
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de hidrogênio (soluç~o aquosa à 35\) conforme o procedimento

descrito por Ochiai 11/.

H2 0+

à press~o reduzida, até seu volume

100 mlj em seguida foi diluida com 100

CH3 COOH ~

70-Bü a [ .. \~
I
O

(ao- todo 1,7 moles de peróxido) e a mistura

aquosa à 35\) e a mistura foi aquecida, em

~ eQuaç~o de reaç~o pode ser escrita como:

+ H 2 02

(soluç~o

@

Num becker de 1000 ml colocou-se 40 g de

~ piridina-N-óxido fai obtida através da rea-

5.2.4. Piridina-N-óxido (pyO)

~ mistura foi transferida para um bal~o de

por destilaç~o simples. ~ pyO obtida foi destilada entre 116-

atingir, aproximadamente,

a 250 ml de CHCl 3 e agitado vigorosamente. ~pós repouso, isolou-

máximo passivel. O residuo foi alcalinizado com Na2C03' misturado

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

ml de água, e novamente concentrada sob press~o reduzida, o

banho-maria, ã 70-80·C. ~pós 3 horas, adicionou-se outros 35 ml

ção entre piridina, na presença ácido acético glacial, e peróxido

118·C à 2 mmHg.

de H2 0 2

foi passada por um filtro contendo Na2S04' e o CHCl 3 foi removido

de soluç~o de H2 02

se o resíduo de Na2C03 e CH 3 COONa por filtraç~o. ~ soluç~o obtida

fundo redondo e concentrada,

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



53

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

cara obtenção dos compostos Ln(MS)3.x(4-picNO) desenvolveu-se as

seguintes etapas até se isolar 05 compostos Ln(MS)3'xPYO:

e

de

de

sob

foram

ml

e

Tm que

meio

ortofor-

empregado

porosa

50

rápida dos

que os do

banho-maria

de

no

de

tempo

placa

Lantanídeo

algum

de

de

porções

composto

procedimento

g (ou 0,48 g) do ligante

o

série enquanto

ao

quantidades permitiram manter

foram mantidos

hidratado

exceto

apenas após

com pequenas

trietila. Noutro recipiante, cerca de

início da

compostos

semana.

filtrados em funil

05

vezes,

Semelhantemente

uma

aproximadamente, 0,29

adição do

metanossulfonato

por

vários

série formaram-se

do

deposição,

9

compostos foram

5 . 2 . 5. Ç.Q.r:r!º_9_?_t.Q_?_._~~.._!'l.~1js_.~ ..º_:.._.l",lJçt1~)a.:_~_ºYJ]_

0,5

lavados,

DVO em ortoformiato de

agitação vigorosa e constante;

dissolvidos em metanol. Estas

permaneceu em repouso por 3 semanas;

interação

compostos de

miato de trietiLa. ~pós fiLtração, foram transferidos para

um dessecador contendo CaCl 2 e submetidos à pressão reduzida

ate secagem;

final da

d) os

a) dissolveu-se,

b) as soLuções foram misturadas e aquecidas em

entre 60-70 0 C. ~ adição de aproximadamente

ortoformiato de trietila provocou a deposição

c) após
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em dessecador contendo CaCL 2 .

e) os compostos foram armazenados em frascos de vidro e guardados

I, I N - o x i d aç ~ o c om
H 2 02 /CH 3 COOH

~destilaç~o à vácuo
. 116/118°C (2 mmHg)

pyO
(pura)

pyO
(impura)

PIRIOINR

Ln(MS)3· xH 20

Ln 3 + 3 MS-

Ln(OH)C0 3 ·xH 20
i

~STURR na proporç':lo
1:3 ou 1:5, adiç':lo de
ortoformiato de triet~

la, agitaç':lo e aqueci
mento.

ILn(MS)3· xpyD I

o FLuxograma 5.2, mostra esquematicamente as

IREPOUSO I ,

FILTRRÇ~O, LRVRGEM E
~ ISECRGEM R V~CUO 508

CaCL 2 ·

dissaluç~a em dissaluç~a em
metanal ortaformiato de

trietiLa

adiç~o de HMS até~
pH : 6. FILTRRÇ~O

evaporaç':lo em I .1
banho-maria

FLuxograma 5.2. Preparação doS compostos de adição de
formuLa geraL LnCMS)3'xPYO.

etapas envoLvidas até a formaç~o dos compostos LnCMS)3'xPYo.
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5.3. ~N~LISE E C~R~CTERIZ~Ç~O DOS COMPOSTOS DE ~DIÇ~O

O Fluxograma 5.3 , apresenta em linhas gerais

a rota normalmente seguida, em nossos laboratórios, para a

caracterizaç~o dos compostos de adiç~o sintetizados.

Os itens seguintes detalham cada técnica

empregada:

5.3.1. ~nálise Elementar

5.3.1.1. Determinaç~o quantitativa dos íons Ln(III)

Determinou-se a percentagem de íons Ln 3 + nos

compostos de adiç~o por titulaç~o complexométrica com EDT~,

utilizando alaranjado de xilenol como indicador, segundo o método

sugerido por Korbl e Pribil 121, Kinnunen e Wennerstrand 13/,

.e_s-ludado por Lyle e Rahman 141 que consideraram a faixa de pH 5,8

a 6,4 como mais satisfatória e conveniente para a titulaç~o

direta, e discutido por Osório e Feitosa 151 alertando Quanto

quantidade de soluç~o tamp~o de H3C-COOH/CH3COONa.

~proximadamente, 30 mg do composto de adição

foram dissoLvidos em 20 ml de água destiLada. ~ esta soLuç~o

adicionou-se 3,0 mL do tamp~o H3 C-COOH/CH 3 COONa (pH = 5,8), uma

gota de piridina e 5 gotas do indicador aLaranjado de xiLenol. Em

seguida a amostra foi titulada com uma soluç~o padr~o de EDT~

0,0100 M até viragem do indicador, de vermelho para alaranjado.



5.3.2. Medidas dos Intervalos de Fus10

séries de compostos.

5.3.1.2. Determinaç~o Quantitativa de Carbono, Hidro

gênio e Nitrogênio

56

e 6.2 mostram os resultados obtidos para as duas~s Tabelas 6.1

Os intervalos de fus~o acompanhados de

termodecomposiç~o dos compostos de adiç~o foram medidos

utilizando um aparelho da Thomas Hoover ·Cappillary Melting Point

~pparatus".

Pequenas quantidades de amostra foram

inseridas em tubos capilares e aquecidas lentamente em banho de

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

de 1°C/min., pr6ximo do ponto de fus~o aparente. ~notou-se as

temperaturas iniciais e finais da fus~o aparente dos compostos de

cada série, as quais est~o apresentadas nas tabelas 6.3 e 6.4.

Os teores desses elementos nos compostos de

adiç~o, apresentados nas Tabelas 6.1 e 6.2 , foram determinados

no laborat6rio de Microanálise do Instituto de Química da USP

mediante utilizaçl0 de um microanalisador de CHN, modelo 240 da

Perkin-Elmer.
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57

5.3.3. Testes SoLubiLidades

I=l

I=ls

adição comde

(método do pó)

reaLizados Dossi-

0,10708 cm- 1 •

construído de uma

K =c

Precison Scientific.

variando-se à concentração da

mantida constante à 25,00 ± O,02°[

Ligantes 4-picNO e pyO também foram

e mediu-se as resistências empregando-

termostático

o metanoL como soLvente para essas medidas.

contém os dados obtidos. Para o composto de

Os difratogramas de raios-X

Os testes de soLubiLidade

teste. Os

soLuções foi

tubos de ensaio, contendo pequenas quantidades} foram

condutividade de constante

5 . 3 . 4. t::Le_º_.Lg..~_.?_cte [ o nd u t â n c i a E Le t r o Lí t i c <:l.

submetidos aos mesmos testes.

seLecionados para

adição foram reaLizados quaLitativamente, à temperatura ambiente.

Os testes de soLubiLidade dos compostos de

Em vários

adicionados voLumes praticamente iguais dos respectivos soLventes

por meio de um banho

temperatura das

soLução, os dados estão expressos na TabeLa 6.9.

biLitaram seLecionar

TabeLas 6.7 e 6.8,

se um equipamento da Leeds & Northrup [o.,

PrCMS)3.2ovO foram feitas medidas

ceLa de

caixa de resistência acopLada a um gaLvanômetro de ponteiro e uma

concentrações miLimoLares

Preparou-se soLuções metanóLicas dos compostos
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de Neodímio, à temperatura ambiente e à 77 K, foram obtidos com o

as placas de KBr.

para

ligantes

metanossuL-

dos

medidos,

branco, uma cela

munido de registrador

de janeLas de quartzo

ângulos

filtro de níqueL, e com

adição e

absorç~o dos

de

dos

425 a 435 nm para a transiç~o

de

~dotou-se como

modelo 5G-8,

o
~) nas seguintes condiçôes: cps 400,

compostos

espectros

aLvo de cobre e

Na convers~o

Os

em fluoroLube em ceLas

foram registrados no espectrofotômetro Perkin-

espectros eLetrônicos de absorç~o dos compostos

C À= 1,5418

Utilizou-se emulsões dos compostos em NujoL, entre

\{.t?J_~_g_L._.-9..-º_~.._.I.º..r:rt.p...Q...?._t~LS._.9.~__N_~.Q_º-t~j..º..
t=.-.s._g~ ..!;_t.E._º-.?__._J;_~..~.J_.!:.Ô n..Lc_.º_.?._.._._..º-g.__._8_b._?'..Q..C-Ç.1(L_._.!l_Cl_..__B..§!.g.i ~_c:l..__.._g.g.

Empregou-se um espectrofotômetro Cary 17/ na

Lantanídeos,

5 . 3 . 6. l;.3..gE~Lc:J'O.!:..9_..?__._º_~_ ..-.8.º_.s._º.!:'5.].º._._r::Lª-._B.~JLi.. ..lº__q_º_",_LQL.r::-ªx_~C-f!1.I:.ÜJ:Iº

5.3.7.

automático, usando-se

um equipamento Rigaku Denki

radiaç~o Cu-K, a

T.C. 2° e 10mm/min.

distâncias interplanares, usou-se as tabeLas da referência 6

dos compostos de adiç~o foram registrados e obtidos utiLizando-se

4 2 4
transiçêles 19 / 2 • G7 / 2 , G5 / 2 e

4 2
I9I~ P1/2' Os

C4-picNO e pyO) na regi~o do infravermeLho, número de ondas entre

com 0,5 mm de caminho óptico.

composto disperso

faixa de comprimento de onda de 560 a 610 nm para estudo das

ELmer 1R-180.

fonatos de

4000 a 400 cm- 1 ,



temperatura ambiente e à 77 K, por meio de um espectrofLuorimetro

aoroximadamente 0,02 M, trabaLhando com o mesmo apareLho e usando

com radiaç~o de 394 nm, proveniente de uma Lâmpada de xenônio de

a

à

dos

adiç~o de

índice dedo

espectros

eLetrônicos de

registrados

temperaturas, foi

os

contendo nitrogênio

num frasco de Dewar

compostos de

à temperatura de 25°C, e

de Bausch 8. Lomb Co. I

foram

as medidas

também,

utiLizando um suporte, com

amostra,

tipo Çlbbe

espectros

com a

dos espectros à baixas

na obtenç~o dos espectros

num frasco de Dewar

Registrou-se,

Esses

Empregou-se para

foi registrado

suporte,

refratômetro do

modeLo ZFM 4, constituido por 2 monocromadores e com

Çls medidas foram reaLizadas,

Para obtenç~o

introduzido

5 . 3 . 9. t;._~.fl_~~._tr_os_.._º_~_._E_LI:J._9. ...~i!.?E.ª.!:,_C;_.L~ __-º_~L.~Q_!!1-ºQ..?J-º_?_ ..... ~tlõ.!__... t;.l,l.. C_ª.P'...~.-º

5 . 3 . 8. t:1~.~:LLº-ª-L_º-~._j_-'J.fLtç.§_.-º.~_.K~.f...!:.~.1Q

Líquido.

baixa temperatura

ceLa,

semeLhante contendo emuLs~o de Gd 2 0 3 em fLuoroLube. ° espectro a

59

compostos de neodímio em soLuçôes metanóLicas, de concentraçôes

ceLa de vidro de 2.00 cm de caminho óptico à temperatura de 25°C.

introduzido o

absorç~o.

refraç~o um

mo d e Lo G..

150 w.

o
uma capacidade de resoLuç~o de %3 Çl Çls amostras foram excitadas

contendo nitrogênio Líquido.

com as mesmas soLuçôes metanóLicas dos

CarL Zeiss.

neodímio, empregadas



FLuxograma 5.3. Rota para caracterizaç~o dos compostos de adiç10 sintetizados em nossos laboratórios.
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6. RESULT~DOS, DISCUSS~O, COMP~R~ÇOES E ~LGUM~S CONCLUSOES

6.1. ~SPECTOS GER~IS ~CERC~ DOS COMPOSTOS DE ~DIÇ~O

sais

dos

mostram-seseparadamente,

para desidrataç~o dos

de interação, na obtenç~o

aromáticos,

Os metanossuLfonatos de Lantanídeos hidratados e

aminóxidos

111 e 2,2-dimetoxipropano 12/,

metáLicos hidratados e como meio

compostos de adiç~o.

os

higroscópicos, fato que possiveLmente contribui para a aLta

higroscopicidade dos compostos de adiç~o obtidos entre aqueLes

sais e Ligantes daqueLa funç~o. Como tais substâncias s~o

decompostas peLa água, os métodos empregados na preparaç~o

envoLvem a mistura dos reagentes em soLventes n~o aquosos.

PreferenciaLmente, têm sido utiLizados ortoformiato de trietiLa



hidratados. Os coLoridos são levemente mais cLaros. ~o contato do

mesma forma como foi utiLizada quando da obtenção dos compostos

LnCMS)3.2C3-picNO) /3,4/. Mas as dificuLdades encontradas na

dificuLdade na obtenção dos LnCMS)3.2C4-picNO) e LnCMS)3.2pyO.

Em ambas as séries, não foram isoLados os compostos de Yb e Lu;

se

as

os

dos
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dos

da

que

cations

que

o meio de

através da

dosà

justifica

compostos

entanto,

que este procedi-

à diminuição da

do raio iônico média

no

contato com

Leve odor caracteristico

anteriomente, em

semeLhante

fez com

devido

passiveLmente,

preparação das

a decréscimo

/3,4/ ,verificou-se um maior grau de

na

saL-Ligante em

higroscopicidade crescente

fato,

coLoração

e caracterizados

provaveLmente

Comparando os compostDs de adição obtidos com

trietiLa, observando-se

composto com

a mistura

Os compostos obtidos evidenciaram-se sóLidos,

aromático e

Tentou-se, iniciaLmente, a preparação

adição usando acetona como meio de interação,

pr~cisa estequiometria

cristaLino e puLveruLento,

Ligante 3-picNO

Ln 3 + ao Longa da série, uma vez que a repuLsão entre as

Lantanídica,

mesma deixando

interação por várias semanas.

aqueLes sintetizados

utiLizou o

ar, deLinquescem com uma

estabiLidade da

Ligantes aumenta. Este

dificuLdades encontradas

Lantanóides mais pesados.

dos íons

sé r i e

com aspecto

do aminóxido

ortoformiato de

definição da

compostos de

menta fosse abandonado. ~ssim, os compostos LnCM5)3.2C4-picNO) e

LnCMSJ 3 .2pyO foram preparados usando como "meio de interação"

resuLtados não se aLteraram quando os mesmos foram preparados em

2,2-dimetoxipropano.
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aromático. Tudo indica que, quanto mais Longe estiver o radicaL

-CH 3 do grupo NO, menos coordenante o Ligante se comporta. Nos

com a mudança do radicaL -CH 3 da posição 2 para a 3 e da 3 para

a 4 no aneL aromático, o oxigênio do grupo coordenante torna-se

aneLno

amináxido

pode-se dizer que,

nas anáLises percentuais de

nitrogênio estão compiLados

a posição do grupo metiLa

a capacidade coordenante do

hidrogênio e

que

Os dados obtidos

carbono,

infLuencia

termos do conceito ácido-base de Pearson 16/

Lantanideos,

aromático

permitiram sugerir

Ln(MS)3.2C4-picNO) ~ Ln = La-Tm e Y

LnCMS)3.2pyO ~ Ln = La-Tm e Y

R mesma estequiometria é obtida em ambos os

casos, quando se trabaLha com a reLação saL-Ligante 1:3 ou 1:5. R

figura 6.1 mostra os espectros de absorção na região do

infravermeLho do composto de Eu com pyO, preparado nessas

proporções. Esta evidência é semeLhante àqueLa verificada para os

compostos LnCMS)~.2C3-picNO) /3,4/, porém diferente daqueLa dos

compostos obtidos com o Ligante 2-picNO 15/, que apresenta duas

estequiometrias distintas: LnCMS)3.2C2-picNO) para Ln = Ce-Sm e

LnCMS)3.4C2-picNO) para Ln = La-Lu e Y. Esses resuLtados

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

adição formados com os Ligantes 4-picNO e pyO. R anáLise daqueLes

resuLtados sugere como estequiometria mais prováveL, em ambos os

casos, a reLação saL-Ligante 1:2, ou seja, pode-se representar os

compostos sintetizaaos peLas fOrmuLas gerais:

6.2. OROOS RNRLITICOS E ESTEQUIMETRIR



34

-......

infravermeLho
na proporção
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•1..
I

interação metal-ligante é

la 8
2 -1(xl O em )

12

absorção na região do
EuCMS)3.2pyO/ preparado

a) 1:3 e b) 1:5

consequentemente a

numero de onda

14

Espectros de
do composto
sal-Ligante:

16

.,
I

\

a

b

18

base menos dura e

enfraquecida.

Figura 6.1.



Rnálise (%)

Ln Lantanídeo Carbono Hidrogênio Nitrogênio
Teor. Exp. Teor. Exp. Teo r. Exp. Teor. Exp.

La 21,26 21,59 28,04 27,04 3,61 3,60 4,36 4,23

Ce 21,77 21,85 27,98 27,59 3,60 3,57 4,35 4,43

Pr 21,86 2'1,90 27,95 26,98 3,60 3,60 4,35 4,36

Nd 22,27 22,41 27,81 27,56 3,58 3,59 4,32 4,55

Sm 22,99 22,67 27,55 26,86 3,54 3,58 4,28 4,17

Eu 23,18 23,50 27,48 26,98 3,53 3,67 4,27 4,55

Gd 23,80 23,87 27,26 26,28 3,50 3,47 4,24 4,69

Tb 23,99 23,86 27,19 26,70 3,50 3,62 4,23 4,57

Dy 24,40 24,58 27,05 26,56 3,48 3,55 4,21 4,44

Ho 24,67 24,68 26,95 26,10 3,47 3,59 4,19 4,43

Er 24,93 24,99 26,86 25,73 3,46 3,58 4,18 4,35

Tm 25,12 25,29 26,79 25,73 3,45 3,74 4,17 4,26

Y 15,00 15,17 30,40 29,31 3,91 4,20 4,73 4,72

Tabela 6.1. Resultados analíticos
Ln(MS)3· 2 (4-picNO).

para os compostos de fórmula geral

0'\
0'\



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

Rnálise ('l)

Ln Lantanídeo Carbono Hidrogênio Nitrogênio
Teo r. Exp. Teor. Exp. Teo r. Exp. Teor. Exp.

La 22,62 22,52 25,42 24,76 3 109 3,14 4 156 4 151

Ce 22,77 22,62 25,37 24,83 3 109 3,21 4,55 4,64

Pro 22,87 22,99 25,34 24 170 3,08 3,13 4 154 4,49

Nd 23 129 23,45 25,20 24 180 3,07 3 113 4,52 4 145

5m 24 103 23,93 24,96 24,58 3 104 3,11 4 148 4,55

Eu 24 123 24,28 24 189 24 132 3 103 3 107 4 147 4 148

Gd 24 186 24,36 24,68 24,04 3,00 3,21 4,43 4,02

Tb 25 102 24 195 24,62 23,70 2 199 3 115 4 141 4 124

Dy 25,48 25,35 24,48 23 167 2 198 3 115 4 139 4,34

Ho 25,76 25,52 24 139 23 157 2 197 3,13 4 137 4,01

Er 26,03 25,71 24 130 23 167 2 196 3,15 4,36 4,18

Tm 26,23 26, "13 24,24 23 158 2,95 3,30 4,35 4 140

Y 15,76 15 141 27,68 26 165 3 137 3 174 4,96 4,67

O'l
......
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fus~o aparente, a velocidade de aquecimento à raz~o de 1°C/min.

6.3. INTERV~LOS DEFUS~O ~P~RENTE DOS COMPOSTOS DE ~DIÇ~O

com o

com o

respec-

as séries,

próximo à

dos compostos,

obtidos

as figuras 6.2 e

de ambas

apresentam,

foram relacionados

compostos

aparente

procurou-se manter,

de adiç~o,

como mostramíon Ln 3 +}

de decomposiç~o térmica de um composto para

~s tabelas 6.3 e 6.4

mostrado para os

isto é, após fus~o

resultados experimentais

os valores dos intervalos de fusão aparente dos com-

Os intervalos de temperatura decomposiç~o

compostos de adiç~o diminuem ao longo da série lan-

as faixas

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

raio iônico médio do

térmica dos

tanídica. Os

tivamente,

6.3.

outro s~o menores do que aquelas encontradas entre os compostos

do final da série. Essas observações, juntamente com a crescente

ças entre

Os compostos

foram cuidadosamente aquecidos e

semelhante àquele

ligante 3-picNO,

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

Ln 3+, que n~o mais funde na mesma temperatura, comprovando que a

composiç~o é diferente daquela do composto inicial.

postos Ln(MS)3.2(4-picNO) e Ln(MS)3.2pyD. Esses resultados, deno

minados por intervalos de fus~o aparente,foram interpretados como

intervalos de fus~o acompanhados de decomposiç~o térmica, uma vez

que o estudo termoqravimétrico dos compostos Ln(MS)3.2(3-picNO)

/7/ evidenciou perda de massa em torno da temperatura em que se

observa a fus~o aparente, e os cálculos foram concordantes com a

eliminaç~o dos ligantes 3-picNO. No aquecimento dos compostos

Ln(MS)3.2(4-picNO) e Ln(MS)3.2pyO, observa-se comportamento
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compostos de itrio apresentam um intervaLo de temperatura de

decomposição térmica entre o dos compostos de Ho e Er, uma vez

que o raio iônico médio do Y3+ é intermediário aos do H03+ e Er 3+

e seu comportamento Quimico é semelhante aos desses ions. Isso

reforça a expLicação das propriedades simiLares verificadas entre

os compostos de Y3+ e aqueles dos ions La 3+-Lu 3 +.

higroscopicidade dos compostos, de Lantãnio ao itérbio, e as

dificuLdades de preparação dos compostos do finaL da série,

reforçam a idéia de que há diminuição na estabiLidade dos

compostos de adição, em reLação ao enfraquecimento das interações

metaL-Ligante envoLvidas na formação do reticuLo cristaLino. Isso

taLvez esteja reLacionado com um aumento das forças repuLsivas,

devido à diminuição de aproximadamente 19\, do La 3 + ao Yb 3+, no

são

Que os

naqueLes

vaLoresos

pode-se observar

observa-se Que,

Ligante 4-picNO,

os casos,

com o

Em todos

Comparando os intervaLos de temperatura de

térmica dos compostos Ln(MS)3.2(3-picNO),

médio dos ions Ln 3 + em função dos compostos

ao que tudo indica, o mesmo número de coordenação.

formados

iônico

apresentarem,

raio

invariaveLmente menores.

decomposição

compostos

Ln(MS)3.2(4-picNO) e Ln(MS)3.2pyO,
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LaNd Pr Ce'lln Er Y Ho Dy Tb Gd Eu S;;t

°Ln r i (~ > fusão aoarente (0[>

La 1 ,061 239-242
Ce 1,034 234-237
Pr 1 , 013 231-234
Nd 0,995 229-232
Sm 0,964 215-218
Eu 0,950 209-212
Gd 0,938 204-207
Tb 0,923 190-193
Dv 0,908 174-177
Ho 0,894 163-166
Y 0,88 153-155
Er 0,881 144-147
Tm 0,869 118-121

240

220

200

180

160

140

120

•i I r I o100 ' i i i i i i i " ri (A)

e(OC)

Tabela 6.3. Faixas de fusão aparente dos compostos de
fórmula LnCMS)3.2(4-oicNO).

Figura 6.2. Intervalos de fusão dos compostos
LnCMS)3.2C4-picNO) em função do
raio iônico do Ln 3 +.
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120

140

220

160

180

200

e(Oc)

240

° (OC>Ln r i ( ~ ) fusão aparente

La 1 ,061 238-242
Ce 1,034 236-240
Pr 1 , 013 234-238
Nd 0,995 232-236
Sm 0,964 222-226
Eu 0.950 216-220
Gd 0,938 212-216
Tb 0,923 196-200
Dy 0,908 182-186
Ho 0,894 173-177
y 0,88 164-168
Er 0,881 156-160
Tm 0,869 134-138

Figura 6.3. Intervalos de fusão dos compostos LnCMS)3.2pvO
em função raio iônico do Ln3+.

Tabela 6.4. Faixas de fusão aoarente dos compostos de fórmula
LnCMS)3· 2pyO .
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rofórmio e tetracLoreto de carbono.

formiato de trietila. Essa evidência muito possiveLmente ex-

dis-

evi-

apenas

síntese com

foram

faciLmente,

soLubiLizados,

se tentou a

soLubiLizados por benzeno ou

LnCMS)3. 2 pyO

série s~o

ambos apresentam comportamento

interaç~o metaL-Ligante é enfra-

e

final da

sólida, Quando

Notou-se Que os compostos de adiç~o formados

s~o parciaLmente

facilmente em metanoL e água, com modificaç~o

na forma

interagem com o soLvente mais

lantanídeos do

da espécie complexa;

isolados

etanol;

Quantidades excessivas de Ligante.

plica porque, na preparaç~o dos compostos, os mesmos n~o foram

adiciona-se o correspondente ligante a uma suspens~o em orto-

Os testes de soLubiLidade reaLizados para os

denciando Que possiveLmente a

quecida ao Longo da série.

sociados ou

com os

d) s~o praticamente insoLúveis em acetonitriLa, nitrometano, cLo-

a) dissoLvem-se,aparentemente, formando um resíduo oLeoso, quando

b) soLubilizam-se

c) aparentemente,

quaLitativos. Verificou-se Que

semeLhante aos dos compostos LnCMS)3.2C3-picNO) 13,41 ou seja:

compostos LnCMS)3.2C4-picNO)

6.4. TESTES DE SOLU8ILID~DE DOS COMPOSTOS LnCMS)3.2C4-picNO)
e LnCMS)3.2pyO.
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A ,

6.S. CONDUT~NCI~ ELETROLITIC~

soluç~es de eletrólitos, estando entre as mais precisas de todas

de

de

de

medidas

aspectos

as

às faixas de

complexos

alguns

de produtos

tipos dos complexos

para

um tipo particular

em relaç~o

e nos

usados

para

a determinaç~o

acetona como solvente, revela faixas

a estrutura de alguns

comumente

esperadas

para

de condutância molar em soluç~o aquosa com

~s medidas de condutância foram as primeiras

Comenta-se a seguir apenas

mais

dados de condutância, atribuiç~es incorretas do

exemplo, a

serem

eletroquímicas. No campo da química de coordenaç~o

utilizadas

solventes

a serem

as medidas

tipo de eletrólito e correlações injustificadas com as possíveis

o uso de condutância intensificou-se à medida

aquosos. Porém, a diversidade dos solventes empregados conduziu a

dos

solubilidade, constantes de dissociaç~o e outras propriedades das

estruturas 19/.

eletrólito. Por

mudanças nas condiç~es experimentais

porém que, o uso da água como solvente para fins condutométricos,

condutométricas dos compostos de coordenaç~o. Uma descriç~o mais

essa técnica foi primeiro empregada por Werner e Miolati 181 I os

conflitantes nos

o objetivo de desvendar

que evoluiram os estudos em química de coordenaç~o. Percebeu-se

é muitas vezes indesejável devido aos problemas de hidrólise dos

estudados, o que tem gerado confus~o,

quais usaram os dados

cobalto.

condutância a

.
compostos ou ent~o, por causa das dificuldades de solubilizaç~o.

Por isso, nos últimos anos, passou-se a utilizar os solventes n~o



selecionou e discutiu os principais solventes, os valores limites

f) facilidade de purificaç10 : e

g) baixa toxicidade.

de toxicidade tolerados e os aspectos negativos que os tornam

menos usuais para tais medidas. Isto está exposto resumidamente

de
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obtida nos

solvente é

6.5 que o

compostos

solventes mais

dos

s10 os

escolha do

da Tabelapartir

o metanol

condutométricosestudos

De maneira geral, a

os solventes não aquosos pode ser

Nota-se a

os

acetonitrila ea

textos de Waddington /10/ e Lagowski /11/.

abrangente sobre

adequados para

fundamental para a confiabilidade dos resultados obtidos, a

partir das determinações condutométrica de complexos. Um

solvente adequado deve apresentar:

nitrometano,

na Tabela 6.5, juntamente com os respectivos valores referentes

a constante dielétrica, viscosidade, ou condutância específica e

a) capacidade de solubilizar satisfatoriamente os compostosj

b) fraco poder doador em relaç10 aos íons metálicosj

c) alta constante dielétricaj

d) baixa viscosidadej

e) baixa condutividade específicaj

DN SbC1 ( • Dono r Numbe r·) .
5

No entanto, n10 existe um solvente ideal que

apresente todos os requisitos citados. Geralmente, escolhe-se

aquele de baixa viscosidade, alta constante dielétrica e

capacidade de solubilizar adequadamente os compostos. Geary /9/
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de condutância molar dos com
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forte capacidade de coordenan
te e efeitos dissociativos e
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denante.
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volíticos.

Rlta viscosidade,odor oesagra
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forte capacidade doadora,bai 
xa constante dielétrica, odor
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3, O x 10-8
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1,35 x 10-9

1,5 x 10-9

6,56 x 10-7

4, O x 10-8

9,1 x 10-74,4
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14.1
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0,325
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(R)
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(R)
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(R)
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12,3

34,8

35,9
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Tabela 6.5. Rlgumas proprledades e conslderações dos solventes mais comuns utilizados em medidas de condutância.

METRNOL

DIMETlLSUL
HIXIOO

NITROBENZENO

ETRNOL

NI TROMETRllO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIRIDINR

(R: 25 C; B: 30 (j (; valores extraldos das refs. 14,15; D: valores extraldos da ref. 9).



tabeLa 6.5, a seguinte sequência de capacidade coordenante:

piridina > dimetiLsuLfáxido > dimetiLformamida > metanoL > eta

noL> acetona> acetonitriLa > nitrobenzeno > nitrometano.

Como o SbCL s é um forte receptor de par eLetrônico, a presença de

um soLvente doador CO) provoca o desLocamento do equiLíbrio

essenciaLmente para a direita. Dessa forma pode-se dizer que o ON

importante saber se ocorre coordenaçlo do solvente e

e

se

em

de

por

ser

76

peLa

CDN) ou

espécie

Enquanto

Cpiridina,

vez que

da

objetivando

SbCLSO

orgânicos,

reLacionado com

Number

nitrobenzeno

aLtos.

pentacLoreto

""

representada

se sobressai

parâmetro pode

o

Pode-se observar , na

n10, uma

como

doadores

CkcaL/moL)

de formação

com

têm ON

bons

dos soLventes

foram realizados

nitrometano

baixa. Esse

ON baixos.

coordenante

soLvente

- b. HSbCls

como

1,2-dicloroetano

complexados ou

=

da entaLpia

1,2-dicLoroetano ,

do

""

de

vaLores de

dimetiLsuLfóxido)

ONSl:Cl
s

os quais o

doadora mais

e

interaç10

soLuçlo

SbClS + O

baixa capacidade

valor absoLuto

de

Vários estudos

capacidade coordenante

cLassificados

íons metáLicos,

em

torna muito

relação a

anaLisar a

aqueLes com

nitrometano mostram

coordenação , dentre

possuir capacidade

a entaLpia

antimônio

expresslo:

expressa o

dimetiLformamida

avaLiado peLo "N~mero de doaçlo", isto ~I "Donor

Donicity de Gutmann e Wychera"1 12, 131 que estã

SoLventes

SbCLSO, ou seja:



aplicação da Lei de Onsager /16/.

para fins condutometricos em química de coordenação.

escolhida diferentemente, dificuLtará as comparações diretas. Mas

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

sempre na mesma concentração. Para os dados inferidos por Geary

/9/ a concentração considerada foi ao redor da miLimoLar Um

outro fato a se Levar em conta diz respeito aos casos em que

ocorre a formação de dímeros, trimeros ou espécies poLiméricas

maiores. Em tais casos, a determinação da condutância molar pode

fornecer resuLtados errados. Na tentativa de solucionar o

prObLema, o melhor método é medir a condutividade sobre uma faixa

a

de

77

nos

muitos

esfera

permite

e em

pode ter sido

alterações

particulares

solvente inviáveL

também

ligantes da

um ligante aniânico

como

faixas

manifesta

desLocamento de ligantes

tipo ae eLetróLito não

a

o

tornando o

efeito

predição do tipo eletrólito. Porem,

SUbstituição de

deslocamento de

eletrólito,

solvente,

Se ocorrer

identificar os efeitos dissociativos e as

do

relacionados

escolhida arbitrariamente,

último

para a

soLvente ou a transferência de um próton do

soLvolíticas, provoca modificação no tipo

porem a

ou não,

governadas pelos Limites de solubilidade. Esse

são

força

Esse

condutâncias moLares,

na

so permite

coordenação.

molécuLdS dO

Geralmente, as determinações de condutância

realizadas usando-se uma mesma concentração, e os

por reações

caso há,

molecula do

obtidos

mesmo para uma série de compostos similares

concentração for

eletrólito.

metodo não

diferenças

de concentrações,

trabalhos anteriores

valores

vaLores das

casos

se a

interna de

por uma

molar são

sofrerà alteração,

neutros por

de

solvente,

se neste
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Ln(MS)3.2(4-picNO) as medidas de condutância foram realizadas em

orientação de Geary /9/. Tal solvente foi escolhido por ter sido

constatado peLos testes qualitativos de solubilidades/que os

e

como

com a

adição

outros

valores

de

Os

o respectivo

sais anidros e

para os

solventes

de acordo

Ln(MS)3.2pyO

solventes. q Tabela

em

compostos

verificado

tanto para os

compostos

insolúveis

os

em química de coordenação. Convém mencionar

aproximadamente milimolar,

Para

de eletrólitos em vários

praticamente

acetonitrila, os quais são mais convenientes para

são

Nas tabelas 6.7 e 6.8 estão apresentados os

de condutância molar dos compostos de fórmula geral

relacionados foram calculados a partir da expressão (1):

hidratados /17,181, quanto para os

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

dados

solução metanólica,

nitrometano e

diferentes tipos

Ln(MS)3.2(4-picNO) e Ln(MS)3.2pyO, respectivamente.

compostos

o comportamento das espécies presentes em

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

valores de condutância molar obtidos experimentalmente com

aqueles fornecidos por Geary /91. Desse estudo tornou-se possível

estabelecer faixas aceitáveis de condutividade molar para

que este mesmo comportamento foi

metanossuLfonatos de lantanídeos,

fins condutométricos

6.5.1. Medidas de Condutância MoLar dos Compostos de qdicão.

6.6. apresenta os intervalos de AM aceitáveis e

comportamento eletrolítico em solução metanólica.



lon lantanídeo mesmo em solução. Essa interpretação é confirmada,

de condutância com aqueles de trabaLhos publicados

comportam como não eLetráLitos em soLução metanóLi-

do

de

os

por

79

que

Lantaní-

tipos

região

propostos

aproximadamente

observa-se

AM

para vários

absorção na

resuLtados apresentados nas

de

não eLetróLito

eLetróLitos 1:1

eLetrólitos 1:2

eLetróLitos 1:3

eletróLitos 1:4

TIPO DE

ELETReJLITO

intervaLos de

tabeLa 6.6,

aceitáveis

na

indica a coordenação dos ânions MS- ao

A M

espectros

com os

os

ae

Comparando-se os

compostos em estudo, e também ao se compararem

e 6.8

INTERVl=lLO DE

( n-1 .cm 2 .moL-1 )

eLetróLitos em solução metanólica

10- 3 M

abaixo de 80

80-115

160-220

290-350?

450?

reLacionados

analisa-se

anteriormente /3-5, 17-23/ sobre metanossuLfonatos de

infravermelho dos

quando

(R:.
1 ) 10 OO. Kc

AM = - ( n-1 .cm 2 .moL-1 )
RAo eM

RAB = resistência da soLução

RAo = resistência ao soLvente

Kc = constante da céLuLa = 0,10708 cm-1

eM = concentração moLar

compostos se

os resultados

ca, o que provaveLmente

tabelas 6.7

Gear'y /9/,

TabeLa 6.6. Faixas



Ln Fe:lRMUUl MI=lSSI=l Cux104 RAo RAB !l. uGRI=lMR EMPREGI=lDI=l
( 9 ) (mols/L) (Q) (Q) (H-;L cm 2 .mol-;L)

La 642,44 0,0327 10,18 61300 1650 62

Ce 643,65 0,0316 9,82 61300 1681 63

Pr 644,44 0,0318 9,87 61300 1675 63

Nd 647,77 0,0317 9,79 61300 1678 63

Sm 653,88 0,0317 9,70 61300 1680 64

Eu 655,49 0,0320 9,76 61300 167" 64

Gd 660,78 0,0323 9,78 61300 1622 66

Tb 662,45 0,0325 9,81 61300 1562 68

Dy 666,03 0,0300 9,01 61300 1669 69

Ho 668,46 0,0306 9,16 61300 1702 67

Er 670,79 0,0330 9,84 61300 1600 66

Tm 676,57 0,0317 9,43 61300 1620 68

y 592,43 0,0360 12,15 61300 1377 62

Tabela 6.7. Dados numéricos de condutância eletrolítica dos compostos de
fórmula geral Ln(MS)3.2(4-picNO)

ex>
o



Tabela 6.8. Dados numéricos de condutância eletrolítica dos compostos de fórmula
geral Ln(MS)3.2pyO.

Ln FeJRMUUI MRSSR eM x 10
4 RAo RAB AMGRRMR EMPREGRDR

( g ) (mols/L) ( 11 ) (11) (11--:l.cm 2 .mol--:l.)

La 614,11 0,0308 10,03 37000 1670 61

[e 615,32 0,0331 10,76 37000 1565 61

Pr 616,11 0,0304 9,87 37000 1713 60

Nd 619,44 0,0313 10,11 37000 1680 60

Sm 625,55 0,0358 11,45 37000 1505 60

Eu 627 ,16 0,0334 10,65 37000 1524 63

Gd 632,45 0,0346 10,94 37000 1515 62

Tb 634, 12 0,0312 9,84 37000 1626 64

Dy 637,70 0,0331 10,38 37000 1596 62

Ho 640,13 0,0323 10,09 37000 1608 63

Er 642,46 0,0358 11,14 37000 1460 63

Tm 644,13 0,0324 10,06 37000 1587 64

Y 564,11 0,0309 10,96 37000 1514 62

co
I-'



propriedades fortemente coordenantes em relaç~o aos íons Ln 3 +.

fica claro Que a concentraç~o milimolar é ideal para as medidas

condutométricas dos compostos em Quest~o.

Com o objetivo de verificar a influência

causada pelo metanol sobre o compostos de adiç~o obtidos, foram

realizadas medidas de condutância a várias concentrações para o

complexo Pr(MS)~.2pyO. PeLos dados da TabeLa 6.9 e da Figura 6.4,

verifica-se Que os composto mantém-se como n~o eletrólito em

em

82

2: 1 .

e

apresenta

No entanto,

de 2,30x10-=> a

similar. Portanto,

eletrólito 1:1;

como eletrólito

metanossulfonato

apresenta-se

ânion

a 1,63x10- 4 Mj na faixa

comportamento de

baixas

Que o

casos, o comportamento é

ao

no tipo de eLetrólito s~o possiveLmente devidas

solvolíticos provocados pelo metanol.

todos os

pode-se concluir

aos efeitos

deos. Em

Essas variações

1,63x10- 4 M tende

concentraç~es muito

concentraç~es superiores
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composto

compostoo

400

e1etró1ito 2:1

320240

~ x10
4

molar em metanol do
em várias concentrações.

160

condutância molar para
a várias concentrações.

80

1+
\
\
\

\
\

Condutância
PreMS)3· 2pyD ,

o

Valores de
PreMS)3· 2pyD ,

160

120

6.4.

6.9.

:2:
<:

...-l
I
c:

...-l
I

~.
N

Õ.

Figura

Tabela
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Na química de coordenação, a determinação da

estrutura moLecuLar de um composto é reaLizada, quase que

Scherrer, vem sendo empregado extensivamente

identificação de substâncias no estado sóLido /24,25/

as

o

em

às

com

sua

dos

raios-x

po,a

eLementos

de muitos

tanto na

(visto que

amostra),

de

quaLitativas

em moLécuLas

devido à

obtidos para os

e Ln(MS)3.2pyO

esse motivo,

dada

de ocorrerência

diminuidas,

estequiometria

Por

só

reduzido

a

e

utiLizado

para uma

(fenômeno

difração de raios-X

tanto compLexa, devido

for

os difratogramas

informações são

se

com propriedades características

conhecido como método de Debye-

fornecem informações

monocristais.

vantajoso, não

em reLação ao método de difração de

um cristaL

estabeLecida

dados numéricos estão apresentados nas

determinação da estrutura /26/.

registram-se

e os

quando

sobretudo

os quais

Uma vez

obtenção de

é Limitado

de compostos

método, também

mas

Os difratogramas de raios-X

fórmuLa geraL Ln(MS)3.2(4-picNO)

adição

do pó,

série

Esse

foram interpretados

possibiLidades de

monocristais, pois,

concomitante prejulzo na

dificuLdades para obtenção de

método do pó torna-se mais

simpLicidade,

compostos de

pequenas. Porém,

excLusivamente, peLo método da

monocristais. Essa técnica é um

para uma

próximas.

compostos de

peLo método

os difratogramas são característicos

quanto na atribuição de isomorfismo

comum entre os compostos de adição obtidos com os

Lantanídicos),auxiLiando portanto a interpretação

resuLtados.

6.6. DIFR~TOGR~M~S DE R~IOS-X



numérico 10. Os resuLtados indicam~ que os compostos de adição são

ânguLos medidos, através da expressão da Lei de Bragg:

muita semeLhança entre os difratogramas. Dentro de cada conjunto

à

de

85

série

13,41 ,

que nas

com raio

da

compostos

ent~o

distâncias

indicada na

dos

foram obtidas,

ou

Rs

~, utiLizando 05

através

íons Ln 3 +

tabeLa

na Figura 6.6 os dos

Clll o )

da

Pode-se observar que há

amostras,

o
À = 1,5418 A

e LnCMS)3.2C3-picNO)

que cresce

C2 S)

das

compostos de

constantado peLa diminuição

respectivamente.

intensa de cada difratograma o vaLor

séries, fato idêntico verificado nos

, onde

ser

poder-se-ia caLcuLar

compostos,

6.11

pode

Como iLustração, são apresentados os difrato-

Comparando os difratogramas

de difração foram obtidas por conversão dos

e

Linna mais

reLativas de difraç~o

nÀ

n~o uniforme

e tambem,

série. Na Figura 6.5 estão aqueLes dos compostos

2 senS

como

LnCMS)3. 2C4 -picNO)

refLexão medidos

difratogramas dos

raios-X dos compostos de adição de íons Ln 3 + do inicio

6.10

de

Lantanídica ,

d =

à granuLaç~o

atribuindo-se à

higroscopicidade dos

referência 27;

e do finaL da

isoestruturais em ambas as

nitidez dos

de compostos, aLgumas diferenças encontradas podem ser atribuídas

interpLanares Cd)

ânguLos

compostos CeCMS)3.2pyO e DyCMS)3.2pyO.

gramas de

iônico menor.

constata-se uma certa simiLaridade. Tudo parece indicar

compostos obtidos com o Ligante 3-picNO 13,4/.

Rs intensidades

TabeLas

LaCMS)3.2.C4-picNO) e YCMS)3.2C4-picNO) e

LnCMS)3. 2 pyO,



apoiado peLos resuLtados dos espectros de emissão dos compostos

de Eu, e também peLa simiLaridade verificada nos espectros de

absorção na região do visiveL dos compostos de Nd.

três séries de compostos a estrutura é a mesma. Esse

86
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La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm y

o
dâl

o o d~)
o o

d (~)
o

ài~) dl~l d(~) dIA)I/lo dIA) I/lo liIa dIA) I/lo diA) I/lo I/lo dIA) I/lo dIA) l/lo uro
dIA) r/I o 1/ 1

0 !lIa l/lo

10 11,8 10 11,8 10 11,6 10 11,8 10 11,8 10 11,6 10 11,5 10 11,6 10 11,6 10 11,7 10 11,6 10 11,2 10 11,9

9,2 9,60 3,8 9,82 8,7 9,60 3,0 9,81 3,4 9,81 2,6 9,60 2,!! 9,50 2,3 9,60 3,8 9,71 1,7 9,81 5,3 9,30 4,5 9,01 3,7 9,60

2,3 7,25 2,6 ir~5 1,4 7,22 3,6 7,2~ 1,7 7,24 l,i 7,13 2,3 7,13 1,4 7,07 1,9 7,19 1,3 7,13 4,0 7,13 3,5 7,C7 4,4 7,24

2,7 5,90 1,2 5,90 1,2 5,81 1,3 5,90 1,1 5,86 0,8 5,82 1.9 5,78 0,6 5,76 1,3 5,78 0,6 5,82 1,5 5,71 0,9 5,72 0,6 5,71

1,4 4,54 2,5 4,57 2,2 4,52 1,9 4,57 1,2 4,54 1,0 4,52 2,4 4,50 1,0 4,52 1,6 4,52 1,6 4,57 1,4 4,54 1,6 4,53 2,0 4,50

2,3 ~,09 1,8 4,13 2,3 4,16 1,2 4,12 1.3 4,16 1,5 4,12 3,0 4,14 1,4 4,14 1,9 4,14 1,6 4,12 f,8 4,12 2,0 4,11 2,3 4,11

1.4 4,00 1,0 4,01 1,2 3,98 0,8 3,98 1,3 3,94 1,0 3,94 2,0 3,93 0,6 3,91 1,3 3,93 1,1 3,93 3,7 3,88 2,1 3,87 2,0 3,89

2,1 3,78 2,2 3,78 2,3 3,76 1,3 3,76 0,6 3,75 2,5 3,72 2,8 3,72 1,7 3,72 1,9 3,70 1,7 3,73 - - 0,9 3,71 1,5 3,70

0,8 3,67 1,6 3,67 1,8 3,65 1,2 3,65 1,7 3,63 1,5 3,63 1,8 3,63 1,2 3,61 1.7 3,61 1,4 3,65 4,2 3,60 1,6 3,62 2,3 3,63

4,6 3,53 1,5 3,53 1,7 3,51 0,9 3,51 1.6 3,50 2,3 3,55 3,2 3,54 2,0 3,54 2,2 3,55 1,8 3,53 3,4 3,55 1,7 3,55 2,1 3,53

1,8 3,40 2,3 3,40 3,0 3,38 1,4 3,38 LO 3,37 1,9 3,39 2,5 3,38 1,6 3,37 2,0 3,39 1,5 3,38 3,2 3,37 1,4 3,36 1,8 3,37

1,1 3,08 1,7 3,13 1,4 3,11 1,9 3,11 0,9 3,10 1,4 3,09 1,9 3,08 1.5 3,08 1,8 3,09 1,5 3,08 1,8 3,10 1,2 3,10 1,5 3,11

Tabela 6.10. Resultados obtidos dos difratograMBs de raios-X dos COMPostos Ln(MS)3.2(4-picNO)

co
-...J



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

1/1
0

dlX) 1/1 dlX) I/I d(~) I/I dl~) I/lo dl~) I/lo d(~) I/lo d(X) I/lo diXI I/lo di~) I/lo dl~) I/lo d(~) I/lo dl)() 1/1
0

diKI
o o o

10 12,1 10 11,9 10 11,9 10 11,8 10 11,8 10 11,8 10 11,8 10 11,8 10 11,5 10 11,8 10 11,6 10 11,8 10 11,9

9,4 10,8 8,2 10,6 6,4 10,6 6,7 10,6 7,6 10,6 5,4 10,5 5,1 10,5 6,6 10,5 8,7 10,4 6,0 10,5 7,6 10,4 . 9,1 10,5 8,3 10,5

8,4 9,01 6,1 9,11 6, O 9,01 10 9,11 5,3 9,01 5,3 9,01 5,0 9,01 4,4 9,11 6,6 9,01 5,2 9,01 6,5 8,93 6,5 9,01 5,9 9,01

1.0 7,07 1,1 7,07 2,0 7,07 2,6 7,07 0,7 7,01 3,0 7,01 3,1 7,01 1,0 7,01 1,7 7,01 1,0 6,96 1,0 6,96 1,8 7,01 1,1 6,96

1.2 5,74 1,0 5,74 1, O 5,71 0,8 5,71 . 0,8 5,71 1,9 5,71 2,3 5,71 1,3 5,71 1,1 5,71 1,0 S,Ó? 1,0 5,67 1,4 5,67 1,1 5,61

2,3 4,71 2,3 4,66 2,0 4,66 3,5 4,66 0,9 4,66 3,5 4,64 4,6 4,61 0,8 4,61 1,6 4,61 2,0 4,59 2,5 4,57 2,1 4,59 2,8 4,61

0,9 4,01 1,4 3,98 2,2 4,00 1,0 3,96 1,0 3,94 1,7 3,94 1,0 3,94 1,1 3,93 2,2 3,91 1,6 3,88 3,0 3,88 2,3 3,89 3,3 3,91

2,0 3,75 2,2 3,75 2,0 3,73 2,8 3,72 1,1 3,73 3,1 3,72 1,2 3,68 1,0 3,67 2,8 3,70 2,2 3,69 3,0 3,67 2,6 3,67 3,2 3,69

3,8 3,55 3,6 3,55 3,8 3,55 8,6 3,53 2,2 3,51 2,7 3,58 1,7 3,53 1,1 3,58 2,7 3,58 1,8 3,56 2,6 3,55 3,1 3,55 3.. 2 3,57

1,5 3,50 1,8 3,50 2,1 3,49 1,6 3,47 1,1 3,47 1,6 3,45 0,6 3,47 0,9 3,46 2,4 3,45 1,9 3,45 4,9 3,49 3,7 3,50 3,7 3,49

2,1 3,37 2,3 3,39 1,6 3,39 1,9 3,39 1,3 3,36 2,4 3,]9 1,0 3,39 0,8 3,39 1,8 3,38 2,0 3,36 2,7 3,]1 2,6 3,]3 3,6 3,33

1,0 2,94 1,2 2,95 0,5 2,91 1,8 2,90 1,0 2,90 1,5 2,86 0,8 2,88 0,7 2,88 1,5 2,89 1,5 2,87 2,7 2,86 1,6 2,87 1,8 2,88

Tabela 6.11. Resultados obtidos dos difratograMas de raios-X dos COMpostos Ln(MS)3.2p~O.

ex>
ex>
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Figura 6.6. Difratogramas de raios-X dos compostos:
a) DyeMS)3.2pyO
b) [eeMS)3.2pyO
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Figura 6.5. Difratogramas de raios-X dos compostos
a) Y<MS)3.ZC4-picNO)
b) LaCMS)3.ZC4-picNO)
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6.7.1. Introduç~o

6.7. ESPECTROS DE ~BSORÇ~O N~ REGI~O DO INFR~VERMELHO

de

devemos

químicaEm

trabalho,presente

sejam extremamente complexos,

tipo de átomo envolvido na

ou alteraç~o no seu modo de

compostos.

das informações relacionadas

região do infravermelho dos

no

dos

descritos

Para obtenç~o

absorção na

estrutural

bandas provenientes dos ânion metanossulfonato nos

de

adiç~o

Os espectros de absorç~o, na região do

infravermelho (compreendida entre 4000 a 160 cm- 1 ), vêm sendo

utilizados extensivamente como ferramenta no auxílio da

a) coordenação do ligante e do

interaç~o metal-ligante;

b) coordenaç~o ou não do ânion,

caracterizaçào

coordenação tais espectros, embora

permitem obter informaç~es valiosas ao se comparar qualitativa,

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

dos compostos obtidos. Nessas comparações pode-se constatar o

deslocamente de algumas bandas, desdobramentos de outras ou ainda

o aparecimento de novas bandas. Essas modificações são caracte

rísticas da:

aos espectros

compostos de

sais hidratados e nos compostos de adição, e aquelas devidas aos

ligantes 4-picNO e pyO.

coordenaç~o ao íon metálico central;

c) existência ou n~o e disposição da água ou outro solvente ao

redor do cátion central.

considerar as
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128/. No entanto, além do trabalho de Proell e colaboradores 1291

classe dos ácidos sulfônicos. O HMS é um ácido tipicamente forte,

é

estudou algumas

CH:sSO:s- CMS-),

etano- e ~etanos-

1281

1291 publicaram, em 1948, um

Berthoud

dos ácidos

Sandeman 1341 publicou o espectro

BaCMS)2/31/, ZnCMS)2 e MgCMS)2/321j num

em 1950 havia sido publicado um artigo

o ânion metanossulfonato,

Em 1953,

Em 1929,

informações relacionadas a essas propriedades e

relataram que apenas encontraram na literatura as

apresentaram informações sobre suas propriedades físico-a C... ),

~o que tudo indica, os estudos envolvendo os

informações relacionadas a esse íon apresentadas por Berthoud

Raman do HMS e desenvolveu estudos sobre os espectros Raman e

n~o citados por eles,

artigo descrevendo a preparaç~o dos ácidos alcanossulfônicos CC 1

propriedades físico-Químicas

derivado do ácido metanossulfônico, CH:sS03H CHMS), pertencente a

para os sais: LiMS/30J,

dos artigos

Químicas, novas

solúvel em água, n~o volátil, higroscópico, termicamente estável

sobre estudos crioscópicos em ácido metanossulfônico 133/.

à temperatura moderadamente elevadas e n~o oxidantej e de ponto

o . o 25de fus~o = 20 Cj ponto de ebullç~O = 112 Cj d4 = 1,4844 g/cm 3 •

Dawson e colaboradores os Quais publicaram dados de condutância

sais derivados do íon MS- tiveram início por volta de 1950 com

sulfônicos. Proell e colaboradores

sugeriram usos em potencial.

6.7.2. Considerações Gerais e Dados Espectrais do ~nion MS-



infravermelho possíveis de aparecerem nos espectros vibracionais

um estudo um pouco mais detalhado no quaL discutiram o espectro

de grupo fizeram as atribuições das frequências ativas no Raman e

as

93

com

em 1956, preocupa-

em HMS à várias

pesquisadores,

vibracionais do ânion MS-,

mostra os espectros infravermelho

por esses

Gerding e Maarsen /39/ apresentaram

soLuções de 50 3

dos modos

NaM5 e KM5. Registraram os espectros na

com as frequências de estiramento assimétrico

Simon e Kriegsmann /38/,

CH 3 S0 3 • ~ Figura 6.7

LiMS e KM5 obtidos

ambos os casos admitiram simetria C3V ' ~plicando teoria

Em 1958,

respectivas atribuições.

dos sais

ram-se com as atribuições

do grupo

pontos de cristaLização de

registraram os espectros Raman dos sais LiMS, NaMS e KMS, em so

lução e no estado sólido. ~presentaram os espectros infraver

meLho, de 1400 à 700 cm-1 dos sais LiM5 e KM5, no estado sólido.

Raman das espécies HM5,

preocuparam apenas

e para

concentrações.

~s primeiras citações que encontramos sobre

os espectros de absorção na região do infravermeLho, reLacionadas

ao íon MS-, datam de meados da década de 50, apresentadas por

HaszeLdine e Kidd /35,36/ e Gramstad e HaszeLdine /37/. ELes se

do agrupamento 50 (vas
SO

e vs
SO

) , as quais foram atribuidas às

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

cm-1 no ácido e nos correspondentes sais de Na, K, Ba e ~g.

~nalisaram, separadamente, as vibrações dos grupos CH 3 e 50 3 ,

considerando as espécies como sendo H3 C-X CX=50 3 ) e Y-S0 3 CY=CH 3 )



proposto por Brandon /40/ quando da determinaç~o da estrutura

estrutura tetraédrica e muito provaveLmente com simetria C3v •

Essa estrutura pode ser iLustrada peLo esquema da Figura 6.8.

94

6

NH 4 MS, KMS, Mg(MS)z,

78

~dmitiram que o ânion MS- possui

9

o
1,85 A

@

11 10

2) LiMS /38/1) KMSj
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Figura 6.8 Estrutura do íon metanossuLfonato ideaLizada em

~ 2 -1numero de onda (x 10 em )
"-. -

Figura 6.7. Espectros infravermeLho dos sais:

região do infravermeLho dos sais:NaMS,

cristaLina do CsMS.

Ca(MS)2, de 4000 à 700 cm- 1 •



unitária; b) modos ópticos no cristaL e perturbaç~es dessa origem

No estudo reaLizado por MiLes e colaboradores

1471 I sobre os espectros Raman e na região do infravermeLho e as

95

modos

quais 5

1411 ao

e LiMS,

1 1

absorç~es

apresentaram

Das

NaMS

e 6 à cLasse

íon metanossuL-

sais

142-461

fizeram praticamente o

coLaboradores

são esperados

dos

também o

trifLuorometanossuLfonato e

infravermeLho.

simétrica 1=1 1

ânions

vibracionais

dos

no Raman e

Para simetria [3v

espectros

ativos

ânion e de possíveis modos de vibração na céLuLa

normais

05

vibracionais

pertencentes à cLasse totaLmente

Vários pesquisadores

trabaLhos reLacionados ao ânion MS-, mas

mesmo tipo de atribuição. CapwelL e

degenerada E. Uma descrição aproximada dessas frequências,

obtidas dos trabaLhos de Simon e Kriegsmann 1381 e Gerding e

Maarsen 1391, é dada na TabeLa 6.12, juntamente com os dados do

espectro na região do infravermeLho do NaMS, no estado sóLido,

fornecidos por [apweLL e coLaboradores 1411

discutir

clorometanossulfonato, considerou-se

verificaram que o espectro na região do infravermelho do saL de

sódio} no estado sóLido (TabeLa 6.12)} era extremamente compLexo,

e que de maneira geral as vibraç~es degeneradas são desdobradas

em duas componentes. ReLatou que vários fatores poderiam dar

oriqem aos desdobramentos, como por exempLo: a) abaixamento de

fonato para o qual foi registrado o espectro Raman do saL NaMS,

em soLução aquosa, e o espectro na região do infravermelho dos

para os cristais menores e orientação ao acaso; c)

devidas às combinaç~es com as vibraç~es do retículo.

simetria do

coordenadas



as atribuições das vibrações, as anáLises de coordenadas normais

quaLitativamente, os modos vibracionais das espécies. Para testar

sais NaM5 e BaeM5)2' Rdmitiram os ânions com a configuração

1445} w

1433

1199 }
vs

1246

1050m,sh
10605

3016w
3020vw,sh

565m
577w,sh

535m
544m

342w
352vw,sh

962vw

Frequências
ecm-1 )

sh = ombro

e então atribuiram,

--...> vg

- v 10

--~ Vs

-V6

-. v11

-Va

~V4

(vas
CH

)

(05
S03

)

(oas
CH

) - V 7
3

(vasso)

(W
CH3

)

"IJJRGG I NG" 503 (W
S03

)

"IJJRGGING" CH 3
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DEFORMRÇ~O 50 3 (oas
S03

)

E5TIRRMENTO C-H

E5TIRRMENTO 50

DEFORMRÇ~O 50 3

DEFORMRÇ~O CH 3

E5T I RRMENTO 50 (V5
SO

)

E5TRIRRMENTO C-H (V5
CH

) - v1 2938w
------------------------------------------------
DEFORMRÇ~O CH3 (05CH ) --> v2 1336w
-------------------ª----------------------------
E5TIRRMENTO C-5 (V

CS
) --> v3 778m,sh

788m

Rtribuições

-------------~----------------------------------

Descrição aproximada das vibrações do grupo CH 3 50 3

infravermeLho do NaM5 no estado sóLido.

em simetria C3v e dados do espectro na região do

com o grupo de ponto C3v 'X3C503 e

s = forte; m = média; w = fraca; v = muito;

TabeLa 6.12.

R55IM~TRICR5

eE)

5IM~TRICR5

eR )1

CLasses
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dos três ânions foram desenvoLvidas. Nos cáLcuLos utiLizaram o

metanossuLfonatos de metais aLcaLinos e alcalinos terrosos /47-

dos

feita

combinação.

Raman,

são geraLmente

espectros

de

os

/48-53/

que

bandas

modo

e/ou

bandas poLarizadas

Do mesmo

vibracionais

os quais são também concordantes com a atribuição

registro das

atribuições teóricas do íon MS- [47].

acopLamentos

Recentemente, Haynes e coLaboradores /54/ ao estudar os compLexos

48/ I aqueLes de metais de transição

compLexos, e apresentam desdobramentos dos níveis fundamentais,

TabeLa 6.13. Comparação das frequências caLcuLadas e observadas e

por CapweLL e coLaboradores /41/.

baseada no

por cáLcuLos,

uma boa concordância entre os vaLores obtidos experimentaLmente e

campo de força de Urey-BradLey. PeLa TabeLa 6.13 pode-se observar

FREQUENC I 1=15 (cm-1 )
~TRIBUIÇClES

DBS. Cl=ILC.

\1 1 2843 2843

\12 1348 1348

\13 784 784

\14 1048 1051

\15 557 508

\16 3023 3023

\1 7 1423 1423

\1a 1183 1182

\19 528 540

\110 867 867

\111 347 358



daqueLa dos grupos perrenato e trifLuorometanossuLfonato 1551. No

e as pesquisas, até o momento, estão no campo das especulações.

coordenantes deste ânion. Em se tratando dos sais e compLexos dos

o

se

98

como

íons

que

de

bandas,

próxima

aos

2

6.12

era

fortemente que o

TabeLa

coordenante

somente

fracamente

na

fortemente que os ânions

ácido forte,

C3v

de 80 a 90 cm-~ para o modo de

coordena mais

de um

coordenasse

simetria

se

compostos mostraram claramente

íon se

\>9 (E), são esperadas, porém 3 absorções

S03' denominado

pouco é conhecido acerca das propriedades

apresenta capacidade

Para

MS-

dos suLfonatos de ferroCII), relataram que a

Por derivar

S03'

que este

tetrafLuoroborato, menos

caso dos compLexos de metais de transição do bLoco

\>5 (~1) e

raios-X dos

peLos desdobramentos

evidência de redução de simetria é vista nas regiões

o ânion

brometo, e

eLementos da série Lantanídica, menos ainda se conhece,

Outra

deformação

\>a .

tetrakis (piridina)

simetria C3V ' 6 bandas ativas no infravermeLho (3 E e 3 ~1 ) são

esperadas para este grupo, enquanto em C~ os modos são

desdobrados e 9 bandas (6 ~' e 3 ~" ) podem aparecer. ~s

evidências mais cLaras da redução de simetria nestes compLexos

íons dos

agrupamento CS0 3 sofre redução da simetria C3v na coordenação. Em

difração de

atribuidas à

estiramento assimétrico

foram dadas

metáLicos. No

d, verifica-se

percLorato ou

da

cLoreto e

entanto, reLativamente

esperar que

foram atribuidas por eLes aos modos de deformação S03'

6.7.3. Coordenação do íon metanossuLfonato



estiverem à disposição 153/.

totaL de 9 bandas ativas no infravermeLho podem aparecer.

bastante simiLar aqueLe do íon Livre. Este modo de coordenação

de

são

99

de se

E,

espectro

presença

metais

no

sua

de

a

vibraçãode

( a) ,

mono, bi e tridentado, e

perceptíveis

[5- Com este abaixamento de

elou casS03 pode resuLtar de

se outros dados supLementares

3 modos

[H 3 SO.3 , tem o potenciaL

bandas 1551, consequentemente um

metanossuLfonatos

em que 2 átomos de oxigênio de cada

os

como Ligante

na possibiLidade

modificações

entre centros metáLicos. Em vista disso,

o grupo

aLguns

MS-,

simetria [3V do ânion MS- evidenciada peLos

[H 3 S0 3 atuando como ponte tenha um número de

em

originar 6

ser reconhecida

,
lon

por 6 modos de vibrações fundamentais ativas no

do que

as seguintes modificações no espectro vibracionaL

abaixada de [3V para

de coordenação

espera-se

como ponte

um grupo

íons metáLicos

observado

caso de atuar como Ligante monodentado na coordenação, sua

abaixamento da

simetria de um grupo [H 3 S0 3 isoLado é [3Y e, como já vimos,

desdobramentos dos modos vasSO

uma forma

bandas maior

vibracionaL do

somente poderá

infravermeLho: 3 E ( vas
SO

, cas
S03

e w
S03

) e 3 ~J. ( vs SO

v CS e c sSO ). Se o grupo estiver atuando como tridentado, a
3

simetria é mantida e isto impLica num espectro vibracionaL

transição bivaLente 152/;

desdobrados para

é responsáveL

simetria

simetria é

foi

d) o

a) a

c) embora

b) no

Ligar aos

ainda atuar

pode-se prever

do ânion MS- em diferentes estereoquimicas:



vibrações do grupo S03' Em consequência disso,foi sugerido Que

os 3 oxigênios,do ânion estariam ligados ao íon metáLico de

forma n~o equivaLente.

1) LnCMS)3.xH20 /18/. Os espectros infravermelho apresentam

bandas largas e s~o observados poucos desdobramentos (Figura

6.9 e 6.10; como o comportamento do sal é de n~o eletrólitro

em soluç~o metanólica milimolar, sugeriu-se que o ânion MS

mantém sua simetria [3V e atua de forma tridentada.

sobre os modos de coordenaç~o do grupo

às

100

em baixa

de adiç~o

feitas as

região do

apenas peLa

no retículo

reLativas

mesmo

foram

não degenerado CR 1 ) e

íon metálico do que o

LnCMS)3.3TMSO /19/,

/5/, LnCMS)3.2HMPR,

bandas

apresenta comportamento

e compostos

Ln:ll+ ,

absorção na

esperado,

das

enquanto que para os outros,

ser explicado

equivalentes

modo é

ligado ao

pode

de uma

lantânio

não

seria

de

de mais

ânions

O sal/17/.

aparecimento

simetria /52/.

o

presença de

nenhum desDobramento

estiramento simétrico S03,

cristalino. Visto que este

semelhante aos sais hidratados,

s~o observados desdobramentos

ânion estão mais fortemente

terceiro /50/.

Em relaç~o aos sais

envolvendo metanossulfonatos dos íons

seguintes proposições

CH 3 S0 3 :

e)

3) Para os compostos de adição:

LnCMS)3.2C2-picNO), LnCMS)3. 4C2 -picNO)

2) Ln(MS)3



observados desdobramentos das bandas reLativas ao estiramento

ânion MS- no retícuLo cristaLino.

Ligação O--M aumenta a demanda de eLétrons do átomo

~

o

de

do

e

4-picNO,

casos são

região do

amináxidos

o espectro

mostrou um

e

101

LnCMS)~~ .2DM~,

na

157,58/,

indicativos

dos

frequências

sugerido que o

que se observam

1201

à

pyO

134/,

Livre

Ligação metaL-Ligante.

do oxigênio do grupo N-O e

compLexos,

123/, foi

neutros,

Ligante

região de vas SO e cas
S03

de um tipo de coordenação do

156/. Na coordenação do amináxido

ao

e são devidas

na

mais

desLocamentos característicos de várias

Ligantes

absorção, em geraL, aparece em regiões de

composto LnCMS)3.3TSO

LnCMS)3' 2C3-picNO))

Ligante bidentado. Em todos os

reLação

simetria C3Y do grupo CH 3 S0 3 .

e LnCMS)3 .2DDP~

assimétrica do grupo S03'

~s absorções mais intensas

Os

1300 cm- 1 ,

trabaLho pertencem à cLasse

da

compLexos metáLicos formados com estes agentes a

infravermeLho dos amináxidos aromáticos ocorrem na

como

Ligantes no espectro dos

1200 à

avaLiada peLos

abaixamento

infravermeLho do

e deformação

grande número de bandas

LnCM5)3.3HMP~ 121/,

ânion atua

sugerindo a presença de

LnCMS)3.1DM~ 1221

Ligação metaL-Ligante ocorre através

região de

ao íon metáLico, esta

menor frequência em

aromáticos. Nos

infravermeLho.

desLocamento dependerá da força da

bandas dos

formação da

nos espectros

pode ser

estiramento do grupo NOC vNO

empregados neste

6.7.4. Dados Espectrais e Coordenação dos Ligantes



densidade eLetrônica do aneL que ocorre em função da coordenação

do Ligante ao metal através do oxigênio do grupo NO/58/.

desLocamentos negativos para VNO Nos compLexos dos Lantanideos,

esse desLocamento tem sido cerca de 40 cm- 1 , enquanto que para os

dos metais de transição do bLoco ~ da ordem de 60 cm- 1 /58/.

respiração do aneL quando da formação dos compLexos LnepyO)aI3'

Porém, Harrison e Watson /611 notaram desLocamentos negativos no

caso dos compLexos formados com percLoratos de Lantanídeos e o

Ligante 4-picNO.

a

a

na

na

notáveis

do pLano

conduz

reLativas à

entanto,

frequências

praticamente

No

isto

ou

esperar

para

C-H fora

deformação NO no pLano

Livre.

NO/571,

as vibrações

variações

deveriamos

Soundararajan 1601 observaram

102

grupo

Ligante

motivo conduz a um decréscimo no

a deslocamentos

de deformação

do

ao

pequenas

frequência de

positivos para

metáLicos,

por esse

Ligação

reLação

Ramakrishnan e

Para a

em

dupLa

tem mostrado

doador e

geralmente, desLocadas para frequências mais altas

Tais desLocamentos são atribuídos ao decréscimo

compLexos

coordenação, conduz

de

emeÔNO)

pequenos desLocamentos

e YCH ) são,

compLexação.

I=ls bandas

experiência

mais baixas.

desLocamentos

nenhum desLocamento deste modo vibracionaL quando da coordenação.

Isto pode ser expLicado pelo fato desta vibração ser infLuenciada

por 2 fatores opostos /57/: a) a Ligação do átomo metálico ao

grupo NO causa desLocamento vibracional para frequências maiores;

b) o decréscimo no caráter de dupla Ligação da interação N-O,

de oxigênio

devido a

caráter



~s Figuras 6.9 e 6.10 contêm os espectros da

cias observadas em espectros de absorção da 4-picNO e pyO, na

região do infravermeLho, atribuidas neste trabaLho e por aLguns

pesquisadores.

~s TabeLas 6.15 e 6.16 apresentam, respec

tivamente, os vaLores numéricos (cm- 1 ) obtidos dos espectros de

absorção dos compostos de fórmuLa geraL Ln(MS)~.2(4-picNO) e

Ln(MS)~.2pyO. ~s observações e atribuições das frequências

seguiram as considerações expLicativas nos itens: 6.7.2, 6.7.3 e

6.7.4.

e

os

103

)(VM- O

hidratado

[amparando

aLgumas frequên-

saL

de NujoLj em ambos os

Ligante,do

a 4-picNO e pyO.

espectros infravermeLho dos compostos

apresentados nas Figuras 6.9 e 6.10,

o espectro

~ TabeLa 6.14 apresenta

sobre os

adição estão

respectivamente, reLacionadas

espectros, em cada caso, podemos concLuir que:

composto de

Os modos vibracionais metaL-Ligante

ocorrem na região de 500 à 200 cm-~.

6.7.5. Discussão

de adição.

4-picNO, em KBr, e da pyO, em dispersão

casos na faixa de 1800 à 400 cm-~.



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

( 8as
S03

e 8s
S03

) que a p a r e c e m n a r e g i ã o d e 570 à 520 c m-1

- não foi possivel fazer atribuições de frequência nos espec-

coordenação do ligante, em ambas as séries de compostos.

na

do

um

de

dos

50 3

mais

104

/59/ .

M5-, o

adição

ligante

houve

cm- 1 )

o

através

devido a uma

variações

que

assimétrico

ao ânion

coordenação

à 1'170

feita

e

a

composto de

porque

em frequências

de estiramento VNO e

indica

que

uma vez que na coordenação

Ln 3 + e

Em relação

estão

simétrico

[3V' provavelmente

espectro do

dizer

bandas (=1250

que

ao i on

lantanídicos ela aparece deslocada

hidratado,

as vibrações

à vNO

Ln(M5)3. 2 PYO,

no

à YCH s o f r em p e que nas

de coordenação ao íon Ln 3 + na formação

grupo NO.

sal

deformação

podemos

à 8 ,nos compostos Ln(M5)3.2pyO, se des
NO

deslocada para frequência maior e a outra

ou pyO,

fortes porém foi impossível distinguí-las.

vas SO

absorções

ao

de

sua simetria

compostos

seu modo

ser devidas

em complexos

as

em relação ao ligante livre, e praticamente não se

disso,

observadas várias

oxigênio do

dos

os modos

absorções relativas

região correspondente

tros

apresenta uma banda intensa nesta região (545 cm-~)j

a banda reLativa

ligantes, 4-picNO

vas SO são

alteração no

para menor

abaixamento de

do complexo.

dobra em duas, uma

para região de menor frequência por cerca de 40 cm-1

intensidade muito

átomo de

em comparação

desbobramento da

baixas devem

do aminóxido

Em vista

Entretanto,

c) as

d) para

b)

a) na
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- em ambas as séries de compostos, observou-se desdobramentos,

no caso dos compostos Ln(MS)3.2(4-picNO) as atribuições de

os

em

ou

de

MS-

dos

são

de agua

não

átomo

sustentado

o ânion

do

formação

que

apresentam

f a t o

na

vez

Ligantes, 4-picNO e

agrupar os compostos

da moLécuLa

6.12

através

sugerir que

íons metáLicos do início,

e

que os

Ln 3 +

respectivamente, formados com

estruturaL,

do abaixamento de simetria do

coordenação

e permite

6. 11

anidros, uma

de

íons

adição de

aos

modo

Também permite

Figuras

simiLaridade

de raios-X,

adição são

R anáLise dos espectros de absorção na região

Rs

permitem concLuir

semeLhança existente entre os espectros de uma

absorções características

no seu

série Lantanídica,

compostos de

são característicos

adição, e possiveLmente esteja atuando como Ligante

grupo NO.

coordenados

induz à

pyO. R

fim da

compostos de

ânion MS-.

os quais

f r e quê n c i a s f o r am i n d i c adas c omo oas SO3 + osS03 ' Po r que

determinados espectros ficou dificiL distinguir entre um

outro modo de deformação;

observadas as

(N 3400 cm-~ e 1630 cm-~).

bidentado.

sofre aLteração

compostos de

do infravermeLho,

oxigênio do

peLos difratogramas

numa única série espectraL.

meio e

mesma série

espectros dos

4pyO, estão

e) os

4-picNO e



Tabela 6.14. Rlgumas frequências (cm-1 ) observadas em espectros de absorç~o da 4-picNO e pyO, na região do
infravermelho, e suas atribuições.

4-picNO pyD

RTRIBUICOE5 E5TE KRTRITZKY & HRRRI5DN & ESTE KIDR E RRHRKRI5HNRN &
TRRBRLHD GARDNER/62/ WRTSON /61/ TRRBRLHO COLRBORRDORES /57/ SOUNDRRRRRJ~N/60

(a) (b) (c) (a) (d) (b) (d)/(e) (a) (d)/(e)

---------------- ------ ------ -------------- ------- -------- ------------ ---------- ---------- ----------------
E5TIRRHENTO N-O 1259 1257 1247 1238 1260 1240 1271 1243 1265

(VNO)
1228 1230 1265
1212 1214

- - - - - - - - - - - - -....r - - ------ ------ -------------- ------- -------- ------------ ---------- ---------- ----------------
VIBRRCRO C-H NO 1190 1190 1173 1180 1235 1168 1188 1183 1166
PLRNO (~C-H) 1140 1112 1166 1078

1068
---------------- ------ ------ -------------- ------- -------- ------------ ---------- ---------- ----------------
RESPIRRCRO DO 1047 1047 1041 1050 1030 1012 1014 1025 1014

RNEL
---------------- ------ ------ -------------- ------- -------- ------------ ---------- ---------- ----------------
VIBRRCRO C-H 968 831 828 830 830 912 887 922 883
FORR DO PL~NO 830 759 763 758 777 759

(YC-H) 756
---------------- ------ ------ -------------- ------- -------- ------------ ---------- ---------- ----------------
DEFORHRCRO N-O 860 858 855 855 855 834 840 842 841

(oNO)

(a) KBrj (b) dispers~o em Nujolj (c) [H[l3 j (d) [52; (e) [[l4

~

o
0'1



Ln v asso + "NO \/SSO "cs 6S
S03

+ 6aS
S03

C-H NO PLANO (~CH) RESPIRAÇÃO C-H FORA DO PLANO (YCII ) 6 NO
DO ANEL

La 1250vs 1245vs 1230m 1205m 1183vs 1175'1s 1050v5 780sh 776s 5655h 555sh 5509 545.. 538m 528w 1148v5 1118w 10305 . 972sh 966w 820s 758m 860s 852m

Ce 1245vs 1230"5 1212m 1182\1s 1170"5 1050"s 777sh 7729 561m 5545h 552s 545.. 539m 532w 1142"5 1113w 10315 975sh 970w 822s 815m 76011 860m 8555h

Pr 1245,,5 1235"5 1215sh 1185"5 1172v5 1053"5 776sh 7725 556sh 5525h 5505 540. 534m 528m 1145vs 1114w 1035s 975sh 968w 8255 815m 765m 860m 8525h

Nd 1245v5 1235"s 12145h 1185"s 1172"5 1053"s 776s 556sh 5505 542sh 537. 531m 1145"s l114w 10355 970w 824s 816m 761m 860m 8565h

Sm 1250,,5 1238"s 1227"s 12105h 1180v5 1171"5 1051"5 7725 5585h 554.. 5505 545. 539w 532m 1141"5 1111w 10325 968w 8225 815s 75810 862m 856sh

Eu 1250"s 1240vs 1230sh 1210sh 1182"5 1175"5 1052s 772s 5535h 5505 542sh 536. 532m 1142"s 1110m 1035s 968w 820s 815sh 758m 862m 858sh

Gd 1255"s 1245"5 1235sh 12155h lI90"s 11815h 1056"s 776s 5565h 552sh 5505 544sh 537m 532m 1150"5 1118m 10385 968w 822s 8155h 762m 862m

Tb 1252v5 1242"5 1230"5 12115h 1186v5 11785h 1055v5 772s 5535h 5509 5455h 538. 533.. 1145v5 1112m 10385 96Sw 8205 8155h 760:; 861m

Dy 1255"5 1242vs 1228v5 1210sh 1190vs 11785h 1055v5 775s 5515h 549s 534m 530. 1145"5 11145 11055h 103b"s 970w 8225 818sh 7605 863m

Ho 1255"s 1242"5 1230V5 1212sh 1190"5 11805h 1058"5 775s 5545h 5515 5375h 532. 1147"s 11125 1100sh 1039"5 968w 825s 818sh 7605 86311

Er 1255vs 1237v5 1227v5 12125h 1186v5 1175sh 1053v5 772s 5535h 550s 539sh 53510 53010 1144"5 1110m 1l00sh 1036"s 968w 820s 814sh 7585 860m

Tm 1255v5 1240vs 1230"s 12125h 1190"5 1180v5 1057'15 7725 553sh 550s 537sh 532.. 1145"5 1112sh 1038"5 1022sh 967w 820~ 815sh 758s 86010

y 1255vs 1245'15 1232v5 12175h 1193vs 1182sh 1060"5 7725 552sh 550s 535m 532. 1150"5 1118m 11055h 1040v5 970w 8195 8145h 7585 860m

4-picNO 1259'15 1228.. 1212s 1190V5 1140w 1048s 1035sh 968w 830m 756'15 860s
..

Tabela 6.15. Dados (CM- 1 ) dos espectros de absor~;o na regi;o do infraverMelho da 4-picNO e dos COMPostos

I-'
o
--J

oMb Y'Oshfracel;w == Muito;vMe di cl;M -

de fórMula Ln(MS)~.2(4-picNO).

forte;s



Tabela 6.16. Dados (CM- l ) dos espectros de absor~~o na regi'o do infraverMelho da pyü e dos COMpostos de

fórMula Ln(MS)3.2pyO.

Ln "asso + "NO " 5S0 "cs + YCB
C-H NO PLANOlll

CH
) RESPIRAÇÃO C-n FORA IX) 6NO

DO ANEL PLANO (YCH)

La 1245vs 1230vs 1218vs 1210sh 1175vs 1165vs 1055sh 1047vs 776vs 763sh 1145vs 1135vs 1032vs 1024sh 930sh 924m 8395 824s

Ce 1248vs 1235vs 1220s 1212sh 1180vs 1170sh 1060s 1050vs 780sh 773s 7E5sh 1150vs 1138s 1033v5 1025sh 930sh 922m 8385 8205

Pr 1250vs 1238vs 1218s 1182vs 1172sh 1059s 1050vs 780sh 775s 765sh 1151v5 lHOs 1036vs 1025sh 928sh 920m 8405 824s

tld 1250vs 1235vs 1217vs 1200sh 1182vs 1178sh 1060s 1050vs 783sh 776s 770sh 1148v5 1138sh 1035vs 1026sh 930sh 924m 839s 823s

Sm 1250vs 1240vs 1228vs 1185vs 1172sh 1061s 1051vs 785sh 7775 768sh 1153vs 1149sh 1140sh 1036s 1026sh 930sh 922m 840s 824s

Eu 1252v5 1241vs 1220vs 1190vs 1175sh 1066sh 1059v5 787sh 779s 770sh 1157vs 1150sh 1143sh 1042s 1029sh 935sh 928m 842s 828s

Gd 1250vs 1240vs 1218vs 1190vs 1182sh 1174sh 1061sh 1053vs 7.85sh 777s 768sh 1154vs 1148sh 1140sh 1040s 1027sh 930sh 923.m 840s 824s

Tb 1249vs 1238vs 1216v5 1206sh 1190V5 1185sh 1060sh 1052vs 7BOsh 773s 765sh 1151vs 1147sh 1138sh 1038s 1025sh 925sh 920m 838s 822s

Dy 1250v5 1240vs 1216vs 1190vs 1180sh 11705h 1062sh 1054vs 783sh 773s 768sh 1155vs 1148sh 1140sh 1040vs 1027sh 932sh 925m 8395 8245

Ilo 1250vs 1242vs 1218vs 1195v5 1183sh 1173sh 1062sh 1058vs 785sh 7765 766s 1156vs 1148sh 1140sh 1040vs 1027sh 930sh 922m 8405 825s

Er 1255vs 1242vs 1218vs 1198vs 1180sh 1175sh 1065sh 1058vs 785sh 7765 767s 1154vs 1148sh 1140vs 1040v5 1028sh 935sh 928m 8415 824s

TIo 1248vs 1238v5 12205h 1192vs 11788h 11725h 1060sh 1056v8 784sh 7738 765s 1150vs 1142sh 1132v5 1038v5 1027sh 930sh 925m 8405 822s

y 1247v5 1238v5 1210sh 1190vs 1180sh 11708h 1060sh 1054v8 780sh 7728 763s 1150V8 1145sh 1135sh 1038v5 1025sh 928sh 922m 838s 8208

pyO 1240vs 7638 1168s 10128 91211\ 834s

s = forte; M = Média; v = Muito; w = fraca; sh = oMbro

t-'
o
co
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Figura 6.11. Espectros de absorçlo na regi~o do infraverMelho dos
COMpostOS:
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Figura 6.12. Espectros de absor~~o na regi~o do infraverMelho dos
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Considerando as interações eletrostáticas e o

espectroscopicamente, será de particular importância em nosso

carac-

e também sugerir se

2 comentamos algumas

dos íons Ln 3 +, os quais s~o expressos

No capítulo

aos outros compostos da série se for constatado

ou 4f 14
-"

2S+1
L

J

lantanídeos e mencionamos que determinados íons

redor do íon metálico central é cúbica ou n~o

terísticas dos

através dos difratogramas de raios-X o isomorfismo entre eles.

assimetria ao

acoplamento spin-órbita obtem-se os níveis energéticos das

por:

tripositivos apresentam bandas de absorç~o na regi~o do visível.

Quanto ao tipo de interaç~o metal-ligante,

nesta regi~o e por ser (juntamente com o Eu 3 +) o mais estudado

Dentre eles pode-se destacar o Nd 3 + que absorve intensamente

configurações 4f"

cúbica (exceto no caso da simetria D4d ). Estas informaçêles podem

ser extrapoladas

6.8. ESPECTROS ELETRONICOS DE ~8S0RÇ~O N~ REGI~O DO VISIVEL

trabalho, uma vez que foi possível a obtenç~o dos espectros dos
~ -

compostos Nd(MS)3.2(f-p~~N~),e ,Nd(.MS)3.2 py O no estado sólido e em
. ". {'

soluç~o metanólica. Tais espectros possibilitam obter informaç~es

6.8.1. Introduç~o

6.8.2. Considerações Espectroscópicas sobre os íons Ln 3 +



~ partir desta Tabela, observa-se que:

fundamental de cada espéciej 111) os desdobramentos máximos 5tark

de cada termo fundamental.

do número de elétrons numa dada configuraç~o ser igual ao nú

mero de espaços vazios da outra (princípio de equivalência de

elétrons e buracos) /64/j

No

para

termos

4f14
-" /

a multi-

define-se

os

e

I)

devido ao fato

impar

a 13j 11) o termo

spin-órbita,

contem:/63/

(complementar),

(básica) s~o coincidentes com

configurações 4f"

apresentarem o mesmo valor

6.17

acopLamento

é aqueLe de máxima multiplicidade.

em que n varia de 1

~ Tabela

provinientes das

114

L--;.é o momento anqular orbital totaL.

5 -é o momento angular de spin eletrônico total.

J~é o momento angular total (é o vetor soma de L e 5)

25 + 1~ é a multiplicidade de spin.

termo fundamental

como termo fundamental aquele com valor de J igual a:

d.1) L - 5 --.para as configurações básicas;

caso de 2 ou mais termos

25+1, o termo de maior L será o mais estáveL;

b) para configuraç~o com número de elétrons

plicidade dos termos é par e vice-versaj

c) o

d) Levando-se em conta o

a) os termos da configuraç~o 4f"

14-"
aqueles da configuraç~o 4f

onde:

possíveis

especificamente aqueles



Tabela 6.17. Termos das configurações dos íons Ln3+

CONF. TERMO DEGENE- T E R MOS
2s + 1

L DEGENE-
TERMO CONF. 3+Ln 3 + REscENCIA P o S S t v E I S N9 RESC~NCIA

4f14 - n
Ln

4f
n

FUND.
J* TOTAL J*

FUND.

fI 2
3

2
F 1 4

2 f13Ce 1"5/2 F 7 / 2 Yb

Pr f2 2"4 9 1 (SDGI), 3 (PFH) 7 13
2

H f 12 Tm6

Nd f3 4
5 2(PDFGHIKL), 4(SDFGI) 17 8

4 fll1 9 / 2 115/ 2 Er
2222

PIIl f4 51 9 I(SDFGHIKLN), 3(PDFGHIKLM~. 5(SDFGI) 47 17 4
1 fIO Ho4

24 423 2 3243422 8

f5 2
3 2(PDFGHIKLMNO), 4(SPDFGHIKLM). 6(PFH) 6 f9SIIl H5 / 2 73 8 HI5 / 2 Dy

457675532 2344332

Eu f6 7
F 1 I(SPDFGHIKLMNQ). 3(PDFGHIKLMNO). 5(SPDFGHIKL), 7

F 119 13 7
F f8 Tbo

4 648473422 659796633 32322 6

Gd f7 8
4 2(SPD F 4(SPDFGHIKLMN), 6(PDFGHI), 8 S 8 f7S7/2 G HIKLMNOQ), 119 4

S7/2
Gd

25710 10 997542 226575533

-(*) N6mero mãximo de subniveis Stark no nível fundamental.
-Os n6meros colocados abaixo dos termos indicam Quantas vezes o mesmo aparece.

........

........
lJ1
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ou por interações de troca entre íons paramagnéticos /64, 65/.

é

um

simetria

simetriaa

elétrons

com número

produzem

assume valores

mas

que dependerá da

podem ser obtidos

apresenta

J,

é par. O teorema de

livre

angular,

íon

Essa degenerescência remanescente

muito fracos 1

(efeito Stark)

do íon; no máximo

íon num ambiente químico,

são

Um átomo ou

fracionários para configurações

em voLta

se o número de eLétrons f

obtidos é J+1/2.

cristaLino

removida somente peLa aplicação de um campo magnético 1

Considerando o

par e valores

impar de elétrons f.

inteiros para configurações em Que o número de

pode ser

d.2) L = S-Quando o número de elétrons for 7j

d.3) L + 5- para as configurações complementares.

de subníveis

e) o número Quântico de momento

esférica e cada nível é degenerado de um número de vezes iguaL a

do campo

esférica é destruida, pois o campo eletrostático provocado peLos

íons ou moLécuLas polares que o circundam produz pequenas

t b Õ •. 2S+1 L t· t" d • L'per ur aç es nos nlvelS J carac erlS lCOS o lon lvre.

UsuaLmente, o ambiente ao redor do íon Ln 3 + é de uma micros

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

2J+1.

~ diferença de energia entre os subníveis

Stark é da ordem de 100 cm- 1 , muito menor do que aqueLa existente

desdobramento desses níveis

Kramer mostra que para sistemas com número de elétrons impar há

uma degenerescência binária nos estados de energia l que não pode

ser removida por quaLquer campo elétrico 1 e então o.número máximo

simetria pontuaL

2J+1 subníveis l



ilustra as diversas energias para o ion Eu 3 +, o qual apresenta:

termos cresce com o aumento do número de eLétrons equivalentes f I

Eu 3 +
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íon

compreen-

aproximadas

peLo

R Figura 6.13

valores

J.

energias

de

subniveisj

sofridas

das

assume os

da TabeLa 6.17 que o número de

~

onde J

NíVEIS SUBNIVEIS

pertubações

esquemático

...-__5
I , 0 1"1=

..... I 5· °o"~-

50
4

5
0 3 " ,'-

50 .;:-__
~- 2'",_---.•

4 -12 .10 em

7
FJ I

diferentes valores

as

esquema dos níveis torna-se mais compLexo. Em

Nota-se ainda

5 L

TERMOS

---6 1
5} 103 cm

/,---lt
,/ 3 1 2-1

" I ~ <7- : 10 em
o

Diagrama

devido

/66/ .

4f
5

5d

4f 6

CONFIG.

nlveis com

fundamental

6.13.

termo

d i dos e n t r e L - 5 a L +5, o u 5 e j a I O,( J ,( 6 j

consequentemente o

entre os

a) configuração [XeJ4f
6

j

b)

Figura

c) J se desdobrando no máximo em 2J+l



5 p 6.Isto é meLhor entendido examinando a grandeza das pertubações

seus vaLores de l e S n~o é suficiente para especificar os

s~o Largas e difusas devido ao envoLvimento direto dos orbitais d

os

no

spin-

v j

2 F I 2 5 e

transiç~o

trabaLho e

Lantanídicos

u 2) e

cLassificar

neste

o aparecimento de

acopLamento
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2termos D,

aparecem mais de uma

3d .,. repu Lsões

transiç~o 3d, as bandas

eLementos de

w3)' U(u1

teoria há

dizer que para um mesmo níveL

dos complexos

mostrou como

transiç~o

se faz necessários o uso de outros

de

1671

isto quer

campo cristaLino )}

determinados termos

espectros

Segundo sua

a designaç~o dos termos RusseL-Saunders por

Racah

Os

para o íon Nd 3 + cada um dos

discussões s~o dispensadas

sugeridos e

nos compLexos Lantanídicos, de um modo geraL, os

de metais

que ocorrem entre os níveis 4f, bLindados por 5s 2

tem-se 2 estados energéticos diferentes. Portanto,

compLexos

intereLetrônicas ~

órbita> energia térmica;

2 H ocorrem duas vezes,
25 + 1

LJ

aLgumas configurações,

veZj por exempLo,

i )

a teoria dos grupos.

diversos estados

números quânticos 164/.

em casos como este,

podem ser encontradas no trabaLho de Nascimento 164/.

diferem significativamente daqueLes dos

na compLexaç~o,

estados de uma configuraç~o f" de uma maneira sistemática, usando

outros 3 números quânticos W(w 1 , w2'

entanto, maiores

das transições

espectros apresentam bandas finas e fracas, pois são originárias

sobre os respectivos orbitais 168/:

3d. Enquanto nos espectros dos metais de
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a partir da interpretação dos espectros, esses desdobramentos têm

esses níveis Stark podem ser conhecidas observando os critérios

c ri s-campo,

íon metálico dos

que cada nível J

eletrônicas observadas nos

"\" \

1,0. J 1 = O; ±1 ( exceto O-O>

IL\LI ~ 2

I,0.JI= 2,4,6

transições de D.E. entre estados de

transições

acoplamento spin-órbita

Comentamos anteriormente,

IL\LI =0;

I=ls

IL\SI= O;

1,0. L I ~ 6 ;

algumas das s~guintes regras de seleç~o /69-

transições de Q.E. têm sido admitidas /72/ mas

energia térmica.

transições eletrônicas que podem ocorrer entre

1,0.5 I :: O ;

IL\JI '2;

I,0.S I = O ;

letrônicas »

talino ~

ii) complexos de metais de transiç~o f --+ repulsões intere-

pode ser desdobrado pela aç~o do campo cristalino em subníveis,e

sido úteis no estudo da microssimetria do

71/ :

complexos. I=ls

estabelecidos por

1) Transição de Dipolo Elétrico CD.E.)

3) Transição de Quadrupolo Elétrico CQ.E.)

2) Transição de Dipolo Magnético CD.M.)

mesma paridade no interior da configuraç~o f n . No entanto} para

espectros de asborç~o ocorrem principalmente pelos mecanismo de

são muito fracas. Segundo as regras de seleç~o estabelecidas por

D.E. e D.M.; as

Laporte, s~o proibidas as
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i) Mecanismo Estático-- ocorre no caso do grupo pontual do íon

ou molécula n~o possuir centro de simetria;

dos

para

espectros

livres, podem ser

espectrais

dois mecanismos s~o

osentre

induzido· e

ligante, a intensidade da banda pode

vezes 174-76/. Estas transições s~o

com aqueles dos íons

100

Na comparaç~o

a

natureza do

Observou-se que algumas transições f-f s~o

no espectro de alguns íons complexados do que

respectivo cátion hidratado. Em certos casos,

10

"transições de dipolo elétrico

possíveis 169, 73/:

ii) Mecanismo Vibrônico • surge em funç~o da existência de

vibrações, pois o centro de simetria do íon central é

deslocado de sua posiç~o original e o sistema torna-se

num dado instante n~o centrossimétrico.

um íon em um ambiente químico, estas transições podem tornar-se

possíveis através de algum mecanismo que envolva a remoç~o do

centro de simetria do mesmo. Tais transições s~o chamadas

a) Variaç~o na intensidade das bandas.

b) Desdobramento das bandas de absorç~o.

c) Pequenos deslocamentos das linhas

comprimentos de onda maiores.

mais intensas

naquele do

dependendo da

aumentar de

observados três efeitos distintos:

complexos lantanídicos



independentemente, propuseram uma teoria para expLicá-Las, a quaL

pseudoquadrupoLar. Uma discussão mais detaLhada sobre o assunto é

componentes dípoLares do campo de radiação induz a um conjunto de

Os

do

não

pode

/80/ ,

apre-

obter

Estas

121

um modo

/82/ .

que

que

a

OfeLt

permite

atribuidas como

e

da natureza

compLexo

Ligante

Ligante

sujeito

/79/

D 3+ T 3+y - m

das transições 4f-+4f

hipersensitivas.

são fundamentaLmente de

e

espectraL

Num

Judd

ambiente

das transições dos íons Ln 3 +

poLarização

no

de coordenação,

estudo

mecanismo pode ser descrito por 2

que eLas

transições

de

3+ 3+
P r - Eu

o

e tanto a forma quanto a intensidade

estudos.

frenquentemente, são

4f através das interações de quadrupoLo

as

modeLo

quais

do numero

num centrossimétrico,

à natureza das Ligações, simetria e geometria

ampLificações grandes

momentâneos

muitos

Dos íons

i=ls intensidades

para

os

e o

eLétrico. Seu

de

quais, muito

para

praticamente certo

é função

obtidas a partir dessas interações quadrupoLar-dipoLar

eLétricos

Eu,

Ligante, da simetria e concentração dos ions Ln 3 + /77, 78/.

informações quanto

Nd e

acopLar com os eLétrons

ajusta-se também

transições, geraLmente, obeaecem a regra de seLeção 6J = :l:2, que

podem ser

sentam hipersensitividade, os mais estudados são os dos eLementos

vibracionaL impar,

induzida, as

dieLétrico /81/

fornecida por Judd /83/.

das bandas

denominadas hipersensitivas

eLetrostáticoCLn)-dipoLoCLigante).

e correspondente ao processo de radiação quadrupoLar eLétrico. No

dipoLos

caminhos fisicamente reLacionados: a teoria da heterogeneidade do

caráter dipoLar

entanto, é

foram objeto

centrossimetrico, ou



c) quanto maior o número de ligantes coordenados maior será o

aumento da intensidade.

hipersensitividade fazendo correlação entre a força do oscilador

e a basicidade do ligante. Eles estabeleceram três generalizações

úteis:

a

122

aumento

resulta

transições

discutiram/84/ I

apresentadas as

Henrie e colaboradores

Na tabela 6.18 estão

hipersensitivas dos íons Ln 3 + /84/.

das espécies.

a) um aumento no caráter básico do ligante resulta num

na intensidade da absorção;

b) o decréscimo na distância de ligação metal-ligante

em intensidades maiores;



Ln 3 + T R A N S I ç Ã O NOMERO DE
ONDA (em 1)

3 3
H4 - P 2 22500

Pr
3 H • 1D4 2 17000

4 .4 3
1 9 / 2 G7 / 2 , K13 / 2 19200

Nd
4 2 4

1 9 / 2 • G7 / 2 , GS / 2 17300

...
6

P7/2

6 4
HS / 2 • D1 / 2 26600

Sm 4
_ F9/2

6 ~ 6 FHS / 2 1/2 6200

Eu
7

F ~ SD
O 2 21S00

6 6
H15 / 2 • F11 / 2 7700

Dy
6 .4 4

H1S / 2 G11 / 2 , I 1S / 2 23400

SI 3
8 '> H6 28000

Ha

SI S
8 ~ G6

22200

4 4
1 1S / 2 .. G11 / 2 26S00

Er
4 2

1 15 / 2 ... H11 / 2 19200

Tm
3 H 3

6 ~ H
4

12600

TabeLa 6.18. Transições hipersensitivas dos íons Ln 3+

123



entre elas.

Nd(MS)3.2(4-picNO) e Nd(MS)3.2pyO.

6.8.3.1. ~spectos Gerais

124

respecti-

região do

de energia

na

hipersensitivas

transiçeles estão

níveis

ser distinguidas uma

permitir o cálculo do

4 2
19 / 2 .. P1/2

transiçeles

porque ocorrem em regieles muito

não podem

espectroscópicos

temperatura as

as

portanto,

útil porque não se desdobra num campo

estudos

à baixa

de desdobramento dos

os

~ transição 4 1912 .. 2 P112 não é hipersensi-

o termo do nível fundamental do íon Nd 3 + é o

Comumente,

de ~bsorção na Região do Visível dos Compostos

4 1 ,. 4 Ge 912 512

aparecem compostas,

complexos desse íon são desenvolvidos para as bandas

torna-se muito

resolvidas e aparentemente, pode-se fazer uma distinção

se encontra e pode,

possibilidades

25 + 1
LJ (quanto ao número de componentes) /65/:

4
19/2° Geralmente,

6.8.3. Espectros

4 ,. 2
1 912 G712

visível dos

o íon Nd 3 + possui número de elétrons f impar

próximas. Entretanto,

às transiçeles 4 1912 .2G712 ,4G5 /
2

e

vamente /70, 85/.

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

das outras,

melhor

tiva, mas

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

baricentro do nível 4 19 / 2

duas

cristalino (J + 1/2), independente do ambiente de simetria em que

o íon



máximo cinco bandas (simetria cúbica) e sete bandas (simetria n~o

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

temperatura de 4 K, como provavelmente apenas o componente Stark

na

de

dos

duas

125

transiç~o

asapresenta

os desdobramentos

/86/

tabela que para

/65/.

no espectro no máximo três bandas

6.19

bandas (simetria n~o cúbica), Figura

J+1/2

4 2 4
6transiç5es 19 / 2 .. 6 7/ 2 ' 512

Observa-se desta

das

I=l Tabela

ou cinco

casoNo

a simetria do composto é cúbica,

a simetria do composto é n~o cúbica, o número máximo

níveis é calculado com base na teoria de qrupOj

níveis Stark é dado por

b) se

a) se

4 1 ~ 2 p9/2 1/2 podem aparecer

possibilidades de desdobramentos dos níveis de energia para J =

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

6.14.

cúbica), Figura 6.15.

(simetria cúbica)



S I S TEM A
V A L O R ° E J

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

l. CUDICO

l.1 Oh' O, Td 1 1 2 3 3

l.2 T
h

, T 1 1(2) 2 (3) 3 (4) 3 (5)

2. NÃO CÚBICO

2.1 Hexagonal

2.1.1 °6h' °6' C6v ' °3h
1 2 3 4 5

2.1. 2 C3v ' °3' 1J 3d
1 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (7)

2.1.3 C
6h

, C
6

, C
3h

, C
3i

, C3
1 (2) 2 (4) 3 (6) 4 (8) 5 (10)

2.2 Tetragona1

2.2.1 °4h' °4' C4v ' °2d
1 2 3 4 5

2.2.2 S4' C4 , C4h
1(2) 2 (4) 3 (6) 4 (8) 5(10)

2.3 Simetrias mais baixas

2.3.1. C2v ' °2' 02h 1 2 3 4 5

2.3.2 Cl , Ci , Cs ' C2 , C2h
1(2) 2 (4) 3 (6) 4 (8) 5(10)

subníveis campo magnético para a dada simetria.

indica o número de

,

e

nas

126

pontosdegrupos

níveis JCfracionário)

dos

os parênteses

CLassificação

várias simetrias C*).

desdobramentos dos

números entre

6.19.

c~n Os

TabeLa



do íon Nd 3 +, onde somente o níveL 5tark de base está

1 2 .3 4 5

I I I I I 5
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2
- P1/2

2
Pl/2

4
G5/ 2

2
G7/ 2

4 2
1 9/2- P1/2 para o

:>

"
--~
"

4
."') 1 9/ 2
,/

,

-

e
5

4
3

2
1

SIMETRIA COBICA

8

4G ..-

5/2 ~--1t1
"'" L-.__

2
Pl/2

'/J!1j1c2G /:.,.-
7 /2 .~"

",

SIMETRIA NÃO COBICA•
,,,

41 :.'
9/2 c~:_--

",
":,'",

2 i I I i9/2 __ _ •

4 " =te' 419/ 2 "':>---
',' 3_-=.:.....:.-_--_.~---:-: _...

'o, -'-- ------2, , , ...

Número máximo de transições

4 2 4 4
Transições 1 9/2 :. G7/ 2 I G5 / 2 e 1 9 / 2

íon Nd 3 + em simetria n~o cúbica.

popuLado (temperatura do He Líquido).

Figura 6.14.

Figura 6.15.



128

interpretados como mais característicos em termos de uma simetria

simetria não cúbica ao redor do íon Nd 3 +, uma vez que em ambas as

da

as

no

dos

foram

compostos

partir

de Eu

registrados

aparece meLhor

suficientes

que permitissem

respectivamente,

a

espectros que

reLação ao espectro

simetria não cúbica,

dos

de raios-X o fenômeno do

compostos

absorç;~o

est~o,

metanóLica dos

temperatura

de

determinar,

No entanto, não fizemos qualquer

através

ambiente C298 K) e do nitrogênio

conseguido dados

em ambos os casos,

NdCMS):~.2pyO

possíveL

espectros

número de bandas em

em soLução

termos

de emissão dos

e

e

Os

Observa-se

Foi

não

à temperatura

adição está envoLvido numa

vaLores dos parâmetros espectroscópicos IL b1/ 2 , 8

K) I

espectros

de

temperatura ambiente.

o íon metáLico centraL, o que reforça nossa sugestão de

de ~dição.

C77Líquido

NdCMS)3.2C4-picNO)

resoLvido e com maior

apresentados nas Figuras 6.16 e 6.17. Nota-se, em ambos os casos,

transições 4 19/2 • 2 57/2 ,455 /2 apresentam um número de bandas

atribuição por

4 2
transição 19/2 • Pl/2

estado sóLido,

à 4 K. Os

que o espectro registrado à baixa

obtido à

isomorfismo.

séries verifica-se peLos difratogramas

6.8.3.2. ~náLise e Dados dos Espectros de ~bsorç~o dos Compostos

superior a cinco, sugerindo que provavelmente o íon Nd 3 + nos

espec t ros, os

caLcular o baricentro do nível 4 19/2

compostos

fato que poderia ser confirmado caso o espectro fosse registrado

C3 " para
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metãlico central e da estereoquímica f88/. ~ medida que a liqaç~o

metal-ligante /87/. Com aumento do caráter covalente da interaç~o

o

para

sobre

repuls~o

repuls~o

direta nas

de

separaç~o dos

de repuls~o

espera-se uma

ligante, do íon

do íon livre. ~

informações

(2 )

linhas espectrais

parâmetros

ao parâmetro de

os

sua participaç~o

que é funç~o do

Esses deslocamentos para os metais

íon no complexo e

valores obtidos e algumas conclusões para

relacionados

~ =
8

8 0

o parâmetro a fornece

o parâmetro a é dado por:

é válida apenas no caso dos íons dos metais de

torna-se parcialmente covalente,

s~o, respectivamente,

eletrânica devido à

parâmetros, os

a) Parâmetro nefelauxético (a)

ligações.

um dos

e P. ~ seguir foram apresentadas algumas considerações sobre cada

"efeito nefelauxético" que estã relacionado com a eletronegativi-

regiões de menor frequência.

intereletrânica de Racah (8),

intereletrânica de Racah do

metal-ligante ocorrem deslocamentos das

transiç~o do bloco ~i pois para os íons Ln 3 + a

•. 25 + 1 L d d d ~ tnlvelS J epen e o parame ro

dade dos ligantes, ou seja, com o grau de covalência nas ligações

de transiç~o d, est~o

metal-ligante

os compostos em estudo.

onde 8 e 8 0

diminuiç~o dos parâmetros de repuls~o, como resultado da expans~o

da nuvem

express~o (2)



outros compostos de lantanídeos.

apresentar pequeno deslocamento nefelauxético Quando comparado a

/91/ discutiram detalhadamente a determinação experimental de ~

se

132

e por

pode-se

realizada

(4)

como não

ser

limitada, pois

Caro e Derouet

escolhido porque

dopada com Nd 3 +,

deve

(3 )

(4) é

foi

absorção finas,

é calculado experimen-

spin-órbita e

a equação

determinação

para o íon livre, exceto os do Pr 3 +

Este padrão

uma matriz LaF 3

tal

GI 2S +1 LJ <Nd 3 +): LaF
3

G 1 25 +1 LJ <complexo) I

calcula o baricentro da banda,

acoplamento

p =

vcomplexo

Víon aQuo
~ =

No entanto,

Pelo fato da grande maioria dos complexos

referência

dados espectrais

o parâmetro nefelauxético ~

Propuseram Que

é o número de onda em cm- 1 •

compostos no estado sólido, com ênfase para os compostos

talmente pela expressão:

/89,90/,

lantanídicos serem instáveis em solução aquosa,

intereletrênica e do

dependendo de como se

onde G é a posição do baricentro de um nível energético, em cm- 1 •

para os

possui estrutura conhecida, bandas de

obter valores diferentes para ~. Por exemplo, Caro e Derouet /91/

sugerem para o cálculo do baricentro dos níveis a expressão (5):

de Nd 3 +.

onde v

usando-se como

conhece os

empregando-se a equação 4.



[aspers e colaboradores 193/. Em tal estudo, considerando apenas

utilizando-se a regra de 5impson 192/.

a qual corresponde a média aritmética nos cálculos dos subníveis

C5 )

ri

(6 )

representações
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(
25 + 1 \ I

E LJ(l))

representaç~o no grupo

J + 1/2

25 + 1 )_
lJ(n)I(E

para o cálculo do baricentro

L: ECr.).Xlcr.)
i 1 1

~ XI' ( ri)
1

n = J + 112
L

n = 1

=

no desdobramento de um determinado nível

Desse modo,

Frequentemente, a determinaç~o do baricentro

(G) é feita por inteqraç~o numérica da curva,

/-;S + Il ) +
\ J (1)

Ebaricentro

teórico é r.i
1

Ebaricentro

[aro e Derouet 1911 calcularam o P, baseados

~ soma se estende para todos os subníveis.

x ( ri ) = caráter da operaç~o identidade na representaç~o

corresponde à multiplicidade do subníveL i.

irredutíveis. Porém,

das bandas

no estudo espectroscópico da espécie Nd 3 +: LaF 3 , desenvolvido por

para uma dada simetria, deve-se considerar os respectivos pesos

das representações.

utilizar-se-à a seguinte relaç~o 164/:

energéticos, sem levar em conta os pesos das

E( ri) = energia do subnível l cuja

onde:
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i = índice de um níveL particuLar

1.

/,"
I

.',

do
4

5 512

a energia de

mais prováveL,

2 5 e
712

intensidade para o

(7)

caLcuLados para as várias

duas transiçê!es

n

L: Si

e esta é reLacionada ao vaLor da absorção

P =

o parâmetro nefeLauxético,

baricentros das

Para o cáLcuLo do baricentro do Nd 3 +:LaF 3 ,

transiçê!es:

a média aritmética dos níveis, determinou-se que a estabiLização

do campo cristaLino do níveL 4 19/
2

é -195,4 cm- 1 •

posiç~o dos

B = vaLor médio do coeficiente nefeLauxético

pode ser obtido considerando os PI

n = número de níveis

níveL Stark de base,

quais admite a banda de absorção de maior

Nd 3 +: LaF 3 em reLação ao níveL fundamentaL, mais

estabiLizaç~o do campo cristaLino <centro de gravidade do níveL

4 I 9/2 ) e o b t i ver am o v a Lo r 17329 c m- 1. No c a s o d a t r an s i ç ~ o

4 1912 .. 2 p1/2 segue-se a orientaç~o de Caro e Derouet 1911, os

composto em estudo como correspondente à posiç~o do baricentro do

onde:

Caspers e coLaboradores 1931 consideram a média aritmética da

23468 cm- 1 , do mesmo níveL, do padrão de referência Nd 3 +: LaF 3 •



Ln-L. ~ dado pela express~o (8) 194/:

expressa a Quantidade de mistura dos orbitais 4f do íon Ln 3 + com

8 é

b
1/2 •

/ e

Porcentualmente,

(9)

encontra-se os parâmetros

x 100

1,5 o caráter covalente é fraco

tanto mais cova lente o caráter da

a partir dos espectros dos compostos

8

8 ) 1,5 o caráter covalente é forte

~

1 - 8

Para os complexos lantanídicos,

8 =----

Na Tabela 6.20

b) F a t o r d e c o v a l ê n c i a Cb 112 )

b112 = (1/2·C1-8)]112 (8)

Está diretamente relacionado com 8 e expressa

Este fator é calculado a partir de 8. Ele

ligação metal-ligante.

os orbitais do ligante, ou seja, o caráter covalente da interaç~o

geralmente muito baixo.

temperatura ambiente.

Quanto maior o valor de b1/ 2

NdCHS)3.2C4-picNO) e NdCHS)3.2pyO/ registrados no estado sólido à

o grau de covalência de uma ligaç~o.

c) Parâmetro de Sinha (8)

expresso por:

espectroscópicos calculados

Segundo Sinha 195/, Quando



Tabela 6.20. Parãmetros espectroscópicos para os compostos de fórmula

geral NdCMS)a.2L no estado sólido, à temperatura ambiente.

Transiç'ão Transiç'ão

4r _2G 4G 4 _2 - b 1/2L 9/2 712' 5/2 1 9 / 2 P1/2 P 8 C%)

GCcm- 1 ) p GCcm- 1 ) p

4-picNO 17192 0,992 23305 0,993 0,993 0,059 0,705

pyO 17173 0,991 23293 0,993 0,992 0,063 0,806

......
W
0'\



estudadas numa variedade de sistemas ligantes: sólidos, fundidos,

Este parâmetro é usado para quantificar as

intensidades das absorçaes. ~ força do oscilador de uma transiç10

as

sido
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adiç10,

obtidos

com

indicando

transiçaes

tem

de

. (10)

das

valores

foram encontradas

os

compostos

partir

o íon Nd 3 + e o ligante

eletrostática

a

para o íon Nd 3 + determinou-

hipersensitivas

casos,

para os

intensidades

caso,

os

absorç10 em soluç10 metanólica,

ao redor do cátion central do que a

(P)

I=ls

9 n
( n2 + 2) 2 fe: ( v ) dv

interaç~o entre

a curva de absorç10 e calculando P pela

transiçaes

uma variabilidade muito maior

~s

No nosso

Em ambos

que a

0,02 M.

espectros de

41 ~25 4 59/2 712' 512

sofre

aromático é essencialmente

-9P = 4,31x10 x

força do oscilador

aproximadamente,

aminóxido

permitem afirmar

pequena participaç10 dos orbitais 4f na ligaç10.

aquosos, n10 aquosos e no estado de vapor /84/.

hipersensitivas

medindo-se a área sob

hipersensitiva

mudanças que possam ocorrer

express~o 177/:

se a

de uma transiç10 n10 hipersensitiva.

d) Força do Oscilador (P)

considerando os
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S = coeficiente de absortividade moLar

obtidos para os compostos Nd(MS)3.2(4-picNO) e Nd(MS)3.2pyO.

à temperatura em que se

determinada pela integraç~o

{

b - c a m i n h o Ó p t i c o

c - concentração moLar
da amostra (moLs/L)

J=I

b.c

Força do Oscilador (P) para os compostos de fórmula

qeral Nd(MS)3.2L, em soluç~o metanóLica.

total da banda (cm- 1 ),

!S(VldV =

numérica da curva, empregando-se a Método de Simpson /92 I.

registrou o espectro

Na Tabela 6.21 est~o apresentados os dados

n = índice de refraç~o da soluç~o,

onde:

J=I_ área

Tabela 6.21.

P = força do oscilador

v = energia de transição em numero de ondas (cm- 1 )

L C n A P x10 6

(moLs/L)
-1(cm )

4-picNO 0,0210 1,338 197,72 17,04

2pyD 0,0198 1,329 182/94 16/82



n~o est~o coordenadas ao íon Ln 3 + em soluç~o, devido aos efeitos

espectros, evidenciam que o ambiente químico ao redor do íon Nd 3 +

condutância (páqina 83) evidenciam modificações no comportamento

os
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nota-se

a diminuiç~o da

espectros dos

a forma, quando

que os dados de

com

uma vez

Figuras 6.16 e 6.17

também, que os

similares quanto

que as moléculas do ligante aminóxido

à similaridade existente entre

Pr(MS)3.2pyO,

pelo metanol,

para os compostos no estado sólido. ~ partir

Observando as

associados

Nota-se

soluç~o s'ãoem

àqueles registrados

disso, é possível sugerir

interativos provocados

que os espectros de absorç~o em soluç~o metanólica, dos compostos

de adiç~o de Nd, s~o si~nificativamente diferentes em relaçào

magnitude, que

complexos

eletrolítico do complexo,

concentraç~o da soluç~o.

~naloqamente, comparando-se os espectros dos

compostos de adiç'ão obtidos com os Ligantes 3-picNO 196/,4-picNO,

pyO e 2-picNO 151, apresentados nas Figuras 6.19 e 6.20 observa

se uma grande semelhança. Os valores de P apresentam a mesma

comparados com aqueles dos sais hidratados 1181 e anidros 1171

(Figura 6.18), registrados nas mesmas condições. No entanto, a

força do oscilador dos compostos de adiç'ão é aproximadamente o

dobro daquela encontrada para os referidos sais. Esta variaç'ão

provaveLmente, deve-se às espécies existentes em soLuç~o, pois

enquanto na soLuç'ão dos sais tem-se Nd(MS)3 e moLéculas do

soLvente, para os compostos de adiç'ão além dessas espécies est~o

também as moléculas do ligante que influenciam o cátion Nd 3 + o

suficiente para aumentar a intensidade da banda na regi'ão das

transições hipersensitivas.



o mesmo em soLuç~o metanóLica independente do Ligante

À, nm594

"

588582
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"

"

.... - .
4 24
19/~ G7 / 2 , G S/2

576

a) Nd(MS)3.xH 2 0 /18/; b) Nd(MS)3 /17/.

eM soluC;~O iltetanól ica. dos COMpostoS:

Espectro de absorç~o na regj~o do visfvel.

570

Figura 6.18.

"564

aminóxido.

deve ser
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6.9. ESPECTROS DE EMISS~O NI=I REGI~O DO VISIVEL

Na Figura 6.21 representa-se esquematicamente

o processo da fluorescência e fosforescência molecular.

são

interesse

estados envol-

fosforescênciaa

a mesma muLtipLicidade,

e

anos tem aumentado o

energia apresentam

Nos últimos

estado. Na fLuorescência, os

1=1 natureza do processo de emiss~o depende das

1=1 fluorescência

em relaç~o à espectroscopia de luminescência

multiplicidades de

vidas na emiss~o de

/97/. No campo da química de coordenaç~o, é um instrumento que

auxilia na caracterizaç~o dos complexos sintetizados, uma vez que

os espectros de emiss~o podem fornecer informações relacionadas

ao número de coordenaç~o, natureza da ligaç~o e simetria ao redor

do centro metálico /98/.

dos pesquisadores

processos em que a radiaç~o é emitida por moléculas ou átomos que

foram excitados por absorç~o de energia. I=Intes da excitação, a

espécie está usualmente no estado fundamental singlete, 50. Como

resultado da emissão de estados eletrônicos excitados a molécula

retorna ao nível fundamental, embora muitas vezes para uma forma

vibracionalmente excitada desse estado /99/.

comumente ocorrendo entre o primeiro estado excitado singLete,

51, e o estado fundamental singlete, 50. No entanto, se os esta

dos envoLvidos na emiss~o diferirem em spin(AS~1) o processo é

6.9.1. Considerações Teóricas



d.- convers~o interna (transiç~o n~o radiante)

i. .. convers~o interna (transiç~o n~o radiante)

é o estado fundamental e os númeroso estado 50

54

53 'I'

~
52

I

, \

f

51
,

T3

I

I

I

I ...

T2

\ - ""'-

.l-

I

À

I
d

I

c:( r1 1
I

Cl

I
T1

a:

À

w
z ÍéJ\

I

w
I

(9

)

50

(f
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5 é singLete e T é triplete.

a. - abso rç~o

subscritos identificam os estados individuais 199/.

b.- conversão interna (transiç~o n~o radiante)

h.- absorç~o triplete-triplete

e.---+ transiç~o n~o radiante-transferência intersistema

c.- fluorescência

g. .. fosforescência

f.- absorç~o (proibida)

Figura 6.21. Diagrama esquemático de nível do estado de energia



triplete mais baixo, T1 , ao estado singlete fundamental, 50 (Fig.

6.21).

Os intervalos de tempo entre excitaç~o e

emissão no processo fluorescente são de 10- 7 a 10- 10 segundos,

porém no processo fosforescente s~o superiores a 10- 3 segundos.

energia eletrônica em vibracional

do

s~o

145

que além

os quais

geralmente ocorre do estado excitado

Da Figura 6.21 observa-se

ocorrem aqueles n~o radiantes,

convers~o de

radianteprocesso

denominado fosforescência,

devidos à

envolvendo estados excitados de multiplicidades iguais ou

diferentes. O processo n~o radiante que ocorre entre o primeiro

estado excitado e o estado triplete mais baixo é conhecido como

transferência intersistema.

Uma grande variedade de complexos metálicos

incluindo porfirinas, clorofilas, hidroxiquinolinas, ftalocia

ninas, e outros, fluorescem e fosforescem.

Levando-se em conta a espécie de emiss~o a

ser esperada de um complexo metálico,

considerados. Os principais s~o:

vários fatores devem ser

a) natureza do ligante;

b) natureza do metal;

c) natureza da Derturbaç~o provocada pelo metal sobre os níveis

do ligante, ou pelo ligante sobre os níveis do metal;

d) processos de transferência de energia intramolecularj
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metálico. Este processo em complexos de Eu 3 + está esquematica-

íonaoligante

50 .
O

5
01

intramolecular do

I~ banda de absorção

do que 1a to

Os complexos dos íons lantanóides formam uma

de energia

importante de espécies envolvidas nos processos de

40

30

C')

I
o-

>C

IV
1::l 20c
o

011

Z

e) interação do solvente;

Weissman em 1942 /100/.

mente representado na Figura 6.22 e foi primeiro observado por

de transferência

emiss~o. Em tais complexos há geralmente uma grande probabilidade

f) temperatura.

classe muito

10

I I I I 5

?F
J

--r-t-ti- : I I I I

3

2

~ k t:=

Figura 6.22. Representaç~o esquemática do processo de transferên-

cia de energia intramolecular em complexos de Eu3+

/101/.



I=l excitaç~o dos quelatos dos lantanídeos na

regi~o do espectro de absorção do ligante também resulta em linha

de emissào do íon correspondente.

podem surgir: a) linha de emissão do íon Ln 3 +j b) banda

molecular fluorescente ou fosforescentej c) combinação de ambas

bandas e linhas de emissão. No entanto, a emissão principal

depende tanto do íon metálico tripositivo como do tipo de ligante

no complexo.
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do íon

permi-

são con-

Os cloretos4f .

lantanídicos

fluorescentes características ori-

uma variedade de emissões espectrais

Quando os complexos

I=ls linhas

todos os_ íons Ln 3 + mostram uma linha fluorescente por

das transições dentro dos níveis

venientemente excitados,

anidros de

O número possível de transições

lantanídico depende de sua configuração eletrônica, o Que

ginam-se

excitaç~o direta na regi~o do ultravioleta próximo. Se, no

entanto, os cristais hidratados são excitados, somente cinco dos

íons apresentam emissão, sendo que Gd 3 +, Tb 3 + e Eu 3 + fluorescem

fortemente, e sm3 + e Dy3+ fracamente, e todos os outros mostram

apenas muito fraca ou nenhuma fluorescência 1102/.

te agrupá-los de acordo com o número de transições possíveis:

transições

GRUPO I --- La 3 + e Lu 3 +j para os Quais os orbitais f vazios e to

talmente preenchidos, respectivamente, impossibilitam

a ocorrência de transições.

Gd 3 +j com configuração 4f 7 não apresenta

nas regiões do visível e infravermelho próximo.



GRUPO III--'Todos os outros íons Ln 3 .... Neste grupo podem ocorrer

múLtiplas transiç~es devido a grande quantidade de

estados originados, sendo possível muitas emiss~es. No

entanto, sabe-se que isto n~o é verdade e as emiss~es

s~o originadas somente de alguns estados designados

como níveis de ressonância. Esta particularidade

proporciona uma situaç~o favorável para interpretaç~o

dos resultados finais nos complexos queLatos.

possibiLita a ocorrência de uma
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única

respec-buraco,único eLétron ou

tivamente,

transiç~o.

GRUPO I I~ Ce 3 '" e Yb 3 '" i o

da configuraç10 4f n
s~o pouco espaçados um em relaç~o ao outro,

aumentando a probabilidade da ocorrência de transiç~es n~o

radiantes e consequentemente a Linha de emiss~o para os compLexos

desses íons será muito fraca ou n~o existirá. No caso do Gd 3 '" o

Pr 3 "', Nd 3 "',

Da Figura 6.23 observa-se que para os íons

Er 3 '" e Tm 3 '" os vários níveis de energias originados

estado excitado mais baixo (32066 cm- 1 ) encontra-se acima dos

emitente (níveL de ressonância) estar próximo em energia do nível

níveis de energia dos ligantes investigados, o que impossibiLita

a transferência de energia do Ligante ao íon metáLico e a

subsequente fLuorescência. Porém a forte fluorescência exibida

peLos compLexos de 5m3 "', Eu 3 "', Tb 3 '" e Dy3'"

estadoessepor

justifica-se devido ao

fundamentaL do íon e

tambéme

o que n10 ocorre com os

o níveL

energia,

estudados,

existente entre

de menor

maior espaçamento

aquele excitado

triplete dos Ligantes

complexos de Gd 3 ....
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Figura 6.23. Níveis de energia observados dos íons Ln 3 + em

cristais de LaCl 3 dopados /101/.



dos íons Ln 3 + apresentados por diversos pesquisadores e também a

transferência de energia intramolecular em quelatos dos íons Ln 3 +

juntamente com os níveis do estado triplete de alguns quelatos.

- ~

a
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alguns

estudaram

baixo de

/102/

triplete maisdo nível

Crosby e colaboradores

Esses níveis de ressonância est~o listados na

foram colocados no gráfico da Figura 6.24e

localizaç~o média

e a funç~o do estado triplete. Relataram os níveis de ressonância

complexos.

Tabela 6.22

Os íons mais estudados s~o Eu 3 + e Tb 3 +. Em

ambos, há uma grande diferença de energia entre os níveis 7 F e 50

(Fiqura 6.23.) os quais cor respondem, respectivamente, a emissão

nas regiêles do vermelho e verde do espectro visível. Entre os

dois íons, os complexos de Tb 3 + apresentam fluorescência mais

intensa, porém seus valores elevados de J para o estado excitado

mento de um número enorme de

responsáveis pelas transiçêles eletrônicas,

o que

apareci-

6,5,4 ... 0)J =

espaçadas,

provocam o

(7 FJ i

linhas pouco

o fundamentale(5 04 )baixomais

dificulta a sua contagem para o uso da teoria de grupo /103/.

Entretanto, com o íon Eu 3 + isto n~o ocorre e seus complexos

constituem-se nos mais estudados, sendo a emissão originária de

.0--.__ '~.~, -. -_.~-..: .~M--:--~ ': .~ ....--.. ,._- ~.:':"'" .~.~.·_c"~. "'~"_' : __ ._.~'~ ~__ 0.
0

••, , •.•~ ._.__ • _ _ •• ',.; " -{ ••__ ,", , •

energia bem definidos (Figura 6.22),

interpretaç~o dos espectros.

a

transiçêlesas

faciLitando

configuraç~o eletrônica

s~o possíveis

possui

imediatamente superior ao funda-níveL

O íon Eu 3 +

OJI , entre eLes

O primeiro

7 F é o
J I

6[XeJ4f .

mental,

níveis de



Tabela 6.22. Posições aproximadas dos níveis de resson§ncia
(N r )/ em cm- 1 I dos íons Ln 3 + 1102/.
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Ln 3 ...

Nr

Sm

17800

33

Eu

17250
19020

Gd

32066

Tb

20430

Dy

20958

Tm

21222
21300
20946
21268

Yb

10300

~

31
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ocorrer em espectros de emiss~o dos complexos do referido íon.

apresenta as energias aproximadas para as transiç~es Que podem

6 e J' = 0,1,2,3). Çl tabela 6.23
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váriospara os5
e O,

s~o originadas princi-de emiss~o

A • 50ressonanCla O

O, 1 ,

Çls linhas

J =5
OJI

7 F •
J

palmente, dos níveis de

multipletes do nível

s~o normalmenteprovenientes do estadoapenas aquelas

fundamental (Figura 6.22),

50
O

No entanto,

observadas nos espectros de emiss~o dos complexos.

o estado emitente 5 00 é n~o degenerado e é

sempre totalmente simétrico no grupo de ponto de sítio de coorde-

Tabela 6.23. Transiç~es e comprimentos de onda Que podem ocorrer

num espectro de emiss~o de Eu 3 + /104/.

COMPRIMENTO MECANISMO
TRANSIÇÃO OE ONOA (rm) OOMINANTE

7F _50 578 - 582 OEo o

7 5
588 - 596 OMF1 - 0 0

7 5
610 - 620 DE , QEF2- 0 0

7F _50 -650 OE3 o

7F _5D 687 - 703 -4 o

7F _50 -530 OMo 1

7F _50 -540 OE1 1

7 5
-560 OMF2 - 0 1

7F _50 585 - 588,5 OE3 1

7F _50 618 - 629 -4 1

7F _50 -510 OM5 1

7F _50 605 - 610 -6 1



153

nação do Eu(III). O muLtipLete 7 F
O

é também não deqenerado e

totaLmente simétrico, de modo que a transição 7 Fo " 5 00 deve

sempre consistir de uma única Linha, cuja a intensidade ou o seu

aparecimento depende excLusivamente da simetria. Essa transição

a presença de mais que um sítio do EU 3 +, sugerindo a existência

não é observada para simetria octaédrica reguLar, mas aparece em

ocorrência de mais que uma Linha nesta região espectraL indicará

Çlsimetria.defaLta de centroadevidoaLguns compLexos

de isômeros ou uma mistura de compLexos de európio 1105/.

O muLtipLete 7 F1 pode se desdobrar no máximo

em três C2J+1) componentes (TabeLa 6.24) na presença de um campo

Ligante ou de um campo magnético apLicado externamente, e o

emtransição radiantemecanismo dominante para uma 7 F _50
1 O

sistemas Eu(III) é conhecida como sendo de dipoLo magnético (OM).

Esta transição é permitida por OM no "íon Livre" (peLa regra de

seLeção, .0..J = 0,±1, excLuindo J =J' = O), de modo Que sua força

do osciLador é esperada como independente do ambiente Ligante.

Entretanto, o tipo de desdobramento e distribuição de intensidade

na região da transição 7 F ..
1

5 DO pode fornecer informação

detaLhada acerca da força do .campo Ligante e simetria /106/.

Çl transição 7 F2 -5 00 pode exibir no máximo

cinco subníveis no campo cristaLino (ou cinco subníveis Zeeman

num campo magnético externamente apLicado), de modo que sua

interpretação acerca das perturbações estruturais no íon Eu(III)

ainda é reLativamente simpLes. Porém, o maior interesse nesta

transição como uma sonda estruturaL deriva de seu comportamento

"hipersensitivo", isto é, a força do oscilador desta transição é

conhecida por ser extraordinariamente sensíveL aos detaLhes do



V A L O R ° E J
S I S TEM A O 1 2 3 4 5

1. COBICO

1.1 Oh' O, Td
1 1 2 3 4 4

1.2 T
h

, T 1 1 2(3) 3 4 (5) 4 (5)

2. HEXAGONAL

2.1 °6h' ° 6 , °6v' C3v ' °3h' °3' °3d 1 2 3 5 6 7

2.2 C6 , C6h , C3h , C
3

, C3i
8 6 1 2(3) 3 (5) 5(7) 6 (9) 7 (11)

3. TETRAGONAL

3.1 04h' ° 4 , C4v ' °2d 1 2 4 5 7 8

3.2 C4h , C4 , S4 1 2 (3) 4 (5) 5 (7) 7 (9) 8 (11)

4. SIMETRIA MAIS BAIXA

4.1 °2h' ° 2 , C2v ' C2h ' C2 , Cs 1 3 5 7 9 11
(C

1h
) , 8

2
, (C

i
), C

1

várias simetrias <*) /86/.

desdobramentos dos

e

nas

154

pontosde

J<inteiros)

grupos

níveis

dos[Lassificaç~o6.24.TabeLa

<*) Os números entre os parenteses indica o número de

subníveis num campo magnético para a dada simetria.



elétrico, e o campo ligante exerce o papel essencial de fornecer

em

5°0

para

aquo,

155

observou

transiç~o

aumenta

ao íon

de

7 F
2

•

o mecanismo de

transiç~o

processos

Cestático ou dinâmico)

transiç~o 7 F2 .---5 00 é o de dipolo

complexo

100 vezes em relaç~o

do íon Eu 3+ /106/.

no

hipersensitivo da

ao redor

n~o centrossimétrico

transiç~o,

o caráter

ambiente ligante

intensidade dominante para a

também foi discutido por Sinha /107/. Esse pesquisador

5[EuCC0 3 L.] ,

um potencial

4f--4f.

quebrar a conservaç~o de paridade nos

intensidade aproximadamente

que essa

[EuCH 2 0)o]3+, Figura 6.25. ~ sua maior intensidade em relaç~o à

transiç~o 7 Ft • 500 indica a ausência de centro de invers~o na

simetria do composto em estudo /108/.

Os tipos de desdobramento e distribuiç~o de

intensidade tornam-se progressivamente mais complicados nas

7 50transiçêles F 3 •4 • 5 ,6 4 O' e as correlaçêles espectros-e!.

truturas ficam muito difícieis de serem obtidas.

7 F _502 o

80

60
5[Eu(C03)4 J

40

20

560 600 640 nrn

Figura 6.25. Comparaç~o entre os espectros de emiss~o das

espécies [EUCC03)4]~- e [EuCH 2 0)9]3+.



6.9.2. Interoretação

Qdicão.

dos Espectros de Emissão

156

dos Compostos de

Q interpretação dos espectros de emissão dos

compostos de Eu 3 + permite chegar, com base na teoria de grupo, na

microssimetria do íon metálico central. Q partir das transições

7 FJ _5 Do , geralmente para J = O, 1 e 2, observa-se o número de

linhas de emissão em cada caso e compara-se com os possíveis

desdobramentos dos níveis J nas diversas simetrias, podendo-se

então sugerir a mais provável entre os 32 grupos pontuais.

de 565-715 nm,

Os espectros

no estado sólido,

de emissão registrados na faixa

à temperatura ambiente (298 K) e

do nitrogênio líquido (77 K) dos compostos Eu(MS)3.2C4-picNO) e

Eu(MS)3.2pyO estão apresentados nas Figuras 6.26 e 6.27. Q

comparação entre os espectros de um mesmo composto obtidos em

temperaturas diferentes mostra uma melhor resolução para aquele

registrado à baixa temperatura; isto é devido ao aumento da

população eletrônica nos níveis de menor energia, diminuindo

deste modo a probabilidade de acoplamentos vibrônicos.

Entretanto, não se observa qualquer indício que pudesse sugerir a

modificação no sítio de simetria do íon Eu 3 + por influência do

ambiente químico ao seu redor devido alteraçao da temperatura; é

nítido que corresponde ao mesmo espectro.

atribuições que estão compiladas na

De acordo com

registrados1981, analisou-se os

elaborados as

espectros

as correlações

à 77

de Forsberg

K e foram

Tabela 6.25,

para os compostos Eu(MS)3.2(4-picNO) e Eu(MS)3.2pyO.
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Tabela 6.25. Correlação entre as atribuiçeies para as

transiçeies 7F < So nos compostos0,1 ,2 O

EuCMS)3.2L e aquelas previstas por Forsberg para

compostos de Eu 3 +.

Transição Região Prevista Posição do Pico Cnm)
Cnm)

L = 4-picNO L = pyO

7F _50 580,0 577,3 578,1O O
----------- -------------------- ---------------- ------------

7F _So
587,1 588,2

590,0-596,0 589,4 590,41 O
592,8 593,4

----------- -------------------- ---------------- ------------

7F _50
608,8 610,2

610,0-620,0 610,3 611,02 O
613,5 614,6
617,4 618,5

Estão apresentados na Tabela 6.26 /109/ os

desdobramentos dos níveis 7
F

J
e a atividade das transiçeies

7 F .--50 .0,1,2 O para o lon Eu 3
+.

~ transição 7Fo'---SOo aparece nitidamente em

ambos os espectros dos compostos, EuCMS)3.2C4picNO) e

EuCMS)3.2pyOj indicando que a simetria ao redor do íon Eu 3 + deve

estar contida na Tabela 6.26, uma vez que lá só foram relaciona-

dos os casos de simetria em que é ativa a transição 7 Fo .---5 00 ,

relação à

Transição 7F1-S00' de menor intensidade em

transição 7F2 • SOo indica a ausência de centro de

simetria no composto /98/. Para ambos os compostos aparecem três

picos bem definidos, podendo-se atribuir aos dois de maior

intensidade como característicos de uma espécies E ou duas
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espécies não degeneradas. O terceiro pico, de menor intensidade,

foi atribuido à especie ~2' Em vista disso

simentrias [2V' [3V ou [4Y'

~ análise da transição

pode-se sugerir as

7 F2 ~ 500 permite

eliminar a simetria [2V como provável, pois em ambos os espectros

observa-se um pequeno desdobramento para o pico de maior inten-

sidade, característico de uma espécie E. ~ somatória do número de

picos e ombro é igual a quatro isto descacteriza a simetria [4V'

para a qual o número máximo seria três. Portanto, sugere-se que o

íon Eu 3 + esteja envolvido numa simetria mais próxima da [3V'

tanto para o composto Eu(MS)3.2(4-picNO) como para Eu(MS)3. 2 pyO.

O mesmo fato foi verificado para Eu(MS)3.2(3-picNO) 13,4/.
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Figura 6.26. Espectro de fluorescência do composto

EuCMS)3.2C4-picNO) no estado sólido e à tempera-

tura de : a) 298 K j b) 77 K
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no estado sólido e à temperatura de: a) 77 K;
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J = o J = 1 J = 2
SIMETRIA r b ED D~l r ED DM r ED DM

Ai + - A2 - + Ai + -
E + + B1

- -
C4 v

B2 - -
E + +

Ai + - A2
- + Ai + -

C3v E + + 2E + +

Ai + - AZ - + 2 Ai + -

C2v
B1 + + A2 - +

B2 + + B
1

+ +

11 2
+ +

A + + A + + A + +

C4
E + + 2 B - -

E + +

A + + A + + A + +

Ca E + + 2 E + +

A + + A + + 3 A + +

C2 2 B + + Z B + +

A - + A - + A - +
g g g

C4h
E + + 2 B - -

g g

E - +
g

A' - + A' - + A' - +
1

C3h
E" - + E" + -

E" - +

A' + + A' + + 3 A I + +

C
s 2 Ali + + 2 Ali + +

TabeLa 6.26. Desdobramentos dos niveis 7~ (J = O, 1, 2)
vide (a) das transições 7F

J
>li 5Do do Eu 3

+

simetrias [n, [nv' C nh e [5 /108/.

161

e ativi
para as

a) Rs transições fortes de dipoLo magnético são esperadas apenas
para a transição 7F 1 - 5° 0 . R transição 7FJ _500 (J = im
par) é usualmente fraca por dipoLo eLétrico.

=

=b) Rbreviaç~es e símboLos: r
ED =
OM

representação irredutíveL
transição por dipoLo eLétrico
transição por dipoLo magnético
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Parâmetros do Campo Cristalino para os Compostos

EulMS)3,2l4-picNOJ, EulMSJ 3 ,2pyO e EulMSJ 3 ,2l3-picNO)

A partir do espectro de emissão, analisando as

t . - 7F 50 d' t .
rans~çoes O, 1, 2~ O ' po e-se suger~r que nos campos os c~

tados o íon Eu 3 + está, provavelmente, envolvido numa simetria C ,
3v

Uma vez escolhida a simetria, é possível obter os parâmetros do

campo cristalino B~ e B~ , os quais podem ser calculados, respec7

tivamente, pelos métodos dos operadores tensoriais e operadores

equivalentes. Tais parâmetros permitem determinar as energias do

desdobramento produzido pelo campo cristalino sobre os níveis

do íon Eu
3

+, para a simetria mais provável/llO/.

6,9,3.1. Método dos Operadores Tensoriais

Segundo Wybourne/65/, o Hamiltoniano, H,

o íon colocado num campo cristalino pode ser escrito como:

7
F J

para

onde:

H H + V
O

l 11 J

- H
O correponde ao Hamiltoniano do íon lívre, caracteriza

do pelos parâmetros de Racah lE
l

, E
2

e E
3

), constante

de acoplamento spin-órbita l~) e pelos parâmetros de

interação de configuração a, 8 e y.

- V e o potencial do campo cristalino, considerado

uma perturbação.

como
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o potencial, V, pode ser desenvolvido em ter

mos dos operadores tensoriais Ck para dar:
q

V = E
k,Q,i

BkCC k )
q q i (12 )

onde:

A somatória envolvendo i é sobre todos os elétrons do íon de

interesse.

k - -B , sao os parametros do campo cristalino que dependem do
q

ambiente do íon em estudo. Determinados empiricamente a par-

tir dos dados experimentais.

c k
, são os operadores tensoriais que se transformam

q

harmônicas esféricas.

como

k -
Os B sao desenvolvidos em termos de operadores

q

tensoriais; desse modo, para a configuração f n , os elementos matri

ciais são calculados a partir da expressão:

Dk = (_llS+L'+J+k [(2;+ 1) (2]' + 1)]1/2 JJ
J l L' :)

(13 )

o

k

~~) o; 1
k

q

~. k l (t
v (I'mi lJ<llW'u'V) H/- [(21 + 1 l (21' + 1) ) 1/2
L 5 J o

q~k B~ [l_llJ-M
j (~jH ..

:LJ
V

onde:



(J k J')
-M . q M.

J J
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===>: símbolo 3j

(WU L II U k ll w' U ' L' )

I

{ L ~

W, W'

c

J '

L

k

o

:}
u, U'

:)

símbolo 6j

numeras quânticos adicionais, diferen

tes dos já conhecidos/lI l/

=======>: elemento de matriz duplamente barrado

===:>: símbolo 3j de Wigner

os s í mbo los 3 j, 6 j e 3 j d e Wi g n e r f o ra m ta be I a
"1

dos por Landoldt-Bornstein/112/ e os elementos de matriz duplamente

barrada são encontrados nas Tabelas de Weber/113/ ou de Nielson e

Koster/114/.

visto que o Hamiltoniano não deve variartria pontual do ..
~on

Os valores de k e q serão limitados pela

3+
Ln

sime

sob as operações do grupo de simetria pontual. No nosso caso, a si

metria C3v foi sugerida como a mais provável para os 3 compostos

citados. Portanto, o Hamiltoniano do campo cristalino para essa si

metria é dado por/115/:



Nos casos em que o valor de q for impar deve-se utilizar a relação:

logo, k assume os valores O, 2,4 e 6. O q limita-se em -k~q~k .

o símbolo 3j e expresso de uma forma mais geral

(~j
k

J' )como , o qual e nulo, exceto quando
q M '

j

en-

6 )

(l4)
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condi-

( k8 6
6

e8
6
3

O ~ J ~ 6

666 6
C

3
) + 8

6
(C

6
+ C_

6
)

8
6
O

( 15)

4 )

3

( k é par)

( k

466
C

3
) + 8

3
(C_

3

s

4
8

3

3

E j+ - - 6
u tem configuraçao eletronica 4f ,

e

L

4
8

0

( -l)q 8 k
q

sao satisfeitas.

o íon

3

2 )

Q,

L - S ~ J ~ L + S , portanto:

k~2Q, ====;'> k~6

8
k
-q

8
2

C
2

+ 8
4

C
4

+ 8
6

C
6

+ 84 (C 4
O O O O O O 3-3

H
cc

8
k

=>8 2 (k
q O

J + k - J' ~ O

J - k + J' ~ O

J + k + J' ~ O

M. - M.' = q /116/, e se as condições triangulares impostas:
J J

Os símbolos 3j e 6j determinam para este íon as seguintes

tão:

ções para os valores de k e q:
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da

o bt i

simetria

necessi-

- kencontrados em funçao dos 8
q

sao

aos elementos da diagonal principal-E

De maneira geral,

Na determinação desses parâmetros,

77 F e F
2

•
I

Esses valores

dos níveis

_ 7 5
para as transiçoes FI,2-o0

na simetria C
3v

~ adota-se o seguinte procedimento:

dos, adicionando-se

ta-se conhecer os valores dos níveis de energia para a

em questão.

matriz e igualando o determinante a zero.

te,

Para os compostos em estudo não obteve-se da-

o < o 7 F 7 F i . f . < I d tdos relatlvos aos nlvelS 3 e 4 por sso so Ol posslve e e~

minar, os parâmetros 8~, 86 e 8~ • contidos no Hamiltoniano da

matriz do campo cristalino para J = I e J = 2, respectivame~

a)
< 7

No nlvel FI temos: J J ' I

As condições triangulares impõe:

0~k~2 (k é par) e - k ~ q~ k

Portanto, para esse nível, pelo potencial, sõ podemos calcular:

2
8 0

( k 2 e q O)

P e I o valor d e J e J', o s valor e s d e Mos e rã o: - 1, O e I. En tão
J

devemos diagonalizar uma matriz de (2J + 1)x (2J + 1), ou seja

3x3.

Nesse caso, pelos valores de k e q, os elementos matriciais vem

dados por:
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H ..
1J

l: B
2
O (

1 2 -1) 2C_IlJ-Mj Dl
-M O M . '

j J

(16 1

Desenvolvendo-se os cálculos /117/, obtem-se:

pode-se calcular os autovalores da seguinte maneira:

A partir do determinante representado acima

e

O

o

-O, 100000 B~

22,H
ll

,E + E

-1

-0,200000 B~

H- l - l

escrevendo-se o determinante tere-

~ H
ll

2
O ==> lH ll 1

1

7
FI'

I I OH - E I O I
11 I __ 1- = O

-----1-- I

O I H - E I
I 11 ! __--;- i ----~:O---E)

-==_Z H
OO

O

1

O

1

Determinante secular para o nível 7 Fl

-1

M.
J

M '
j

M I

j

M.
J

M.
J

no caso do nível

il CH
ll

- El, lH
ll

- El

para:

Então,

mos:
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E
2.H

ll
+

,f 2 2
~ 4(H

ll
) - 4. (H

ll
)

2
~E H

ll
El

iU H
OO

- E o =====> E H
OO

E
2

El -o ,100000 B~ e 2E
2

= 0,200000 B
O

b.E E2 - E
l o ,300000 B~

2BO
~E

0,300000

) ~ 7
b No n~vel F

2
, temos: J = J' = 2

As condições triangulares impõe:

O~k~4 (k é par) e -k.:::;q:::;k

Portanto, pelo potencial, para esse nível na simetria C3v ' p~

de-se calcular:

B
2 ( k = 2 e q = O)
O

B
4 ( k = 2 e q = O)
O

B4 ( k = 4 e q = 3 )
3

Por, os valores de M. serão: -2, -I, O, 1 e 2.
J

tanto, originam-se três matrizes de (2J + 1)x(2J + 1), ou seja,

Como J = J'

5x5.

Os elementos matriciais vêm dados por:
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l~ MATRIZ (k 2 e q O)

H o •

lJ
L: B2 [( -1 ) 2 -M j (2 2 2) 02

O -M o O M.' 2
J J

(17)

Desenvolvendo-se os cálculos/ 117/. obtem-se:

Para: M. = Mo , = 2 ~ H22 ' = H
, = -0.104761 B~

J J -2-2

Mo = M. , = 1 ~ H
11

, = H
, = O. 0523802 B~

J J -1-1

Mo = M
j

, = O ===> Hoo
, = 0.104761 B~

J

2~ MATRIZ (k 4 e q O)

H ..
lJ [ ( 2 4 2) 4L: B~ (_lJ 2 - Mj , O

2-M. O M.
J J

( 1 6)

Desenvolvendo-se os cá1cu10s/ 117/. obtem-se:

Para: Mo = M. , = 2 ==> H
22 " = H " = -0.015873 B~

J J -2-2

M. = M , = 1~ H
11

" = H " = 0,063491 B~
J j -1-1

Mo = Mo , = O ===> H " = -0,095237 B~
J J 00

3~ MATRIZ (k 4 e q 3 )

H .. = L: B
4 [(_lJ 2

- Mj (2 4 2) 0 4 J (19)
lJ 3 -Mo 3 Mo' 2

J J
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tem-se os seguintes elementos matriciais:

H- 12

H- 21

-0,0939048 B~

-0,0939048 B~

Então para o nível 7 F2 o determinante pode ser

escrito como:

I
I I

2 I -1 I -2 I O I 1
I

I l' I I

--~:--J1~ ~:~- j- -b-~d: ~ -: --i- -~--f-:----
______1 ..L + -i - r------ = O

I I I
~2 I O I O I a - E I O I d

I I
____ __, -1 ~ L + - - - -

I I I I

O J O : O I O I c- E : O
----- -----------1 ---+-----1-----

: I I I
1 I O I O I d : O 'b-E

I I 1
I I I I

Determinante secular para o nível 7F2

Os elementos matriciais da interação M.~M.' sao dados por:
J J

a = H
22

,
+ H

22 " = -O, 104761 B~ - 0,015873 B~

b = H
11

,
+ H

11 " = +0,052380 B~ + 0,063491 B~

c = H
OO

,
+ H " = +0,104761 B~ - O, 095237 B~00

d = H = H = -0,0939048 B~-21 -12
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Portanto, calcula-se que as equaçoes de energias do determinan

te vêm dadas por:

2 2
EC2., -1) > E - Ca + b)E + ab - d

'---y---J >---y---J
5 t

o C 2 O)

s a + b e
2t = ab - d = E

2
,E

3

3 [ ] 2 2 2EC-2,O,l)~ E + -Ca+b+c) E + Cab+bc+ac-d)E + d c-abc
'-------y- , v ' '---y----'

p q r

ou

3 2E + pE + qE + r = O

p = -Ca + b + c) = -CE + E + E )
123

o (21)

q
2ab + bc + ac - d E

I
E

2
+ E

2
E

3
+ E

I
E

3

r = 2
d c - abc = -(E E E )

123

4 _
O valor de 8 0 e dado por:

a + b + C E
l

+ E
2

+ E
3

8
4
O

2
-CE l + E2 + E3 ) + 0,0523808

0
0,047419

4Obtem-se o valor de 8
3

encontrando d:

2
ab - d E

2
E

3
> d ~ab - E2 E

3
(da equação 20)

ou d = ~
abc - (E

I
E

2
E

3
)

c
(da equação 21)
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6.9.3.2. Cálculo dos Parâmetros B
k

para os Compostos de adiçâoq

A partir dos dados obtidos nos espectros de

emissão (Figura 6.26 e 6.27) , construiu-se os diagramas de ener

gia apresentados nas Figuras 6.28 e 6.29 respectivamente, para

os compostos Eu(MS)3.2(4-picNO)

mas, considerou-se as transições

e Eu(MS)3.2pyO.

7 F ~ 50
0,1,2 O

Nesses diagr~

pois as tran

- 7 5 - - -.siçoes F3,4~ DO nao forneceram informaçoes utels.

Da Tabela 6.26 observa-se que os desdobramen

tos dos níveis J~ na simetria C3v ' são dados por:

J = O ==='> A ( 1r )
1 1

J= l==?>A + E (Ir + 2 r )
2 2 3

J = 2~A + 2 E (Ir + 2 2 r · )
1 1 3

As energias dos baricentros (E B ) dos
ar

~ .nlvelS

7 7
FI e F

2
foram calculados levando-se em conta os pesos das re

presentações irredutíveis

expressão 6 •

(AI e A
2

peso 1 e E peso 2), pela

a) No composto Eu(MS)3· 2 (4-piCNO)

a.l- Para o nível 7 F 1

E (± 1) = H
11

= -0,100000 B~

J = 1 ~
E(O) = H

OO
= +0,200000 B~



E - E
2 1

L\E 0,200000 B~ - (-0.100000 B~)
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O, 300000 B~

E
Bar

332 x 2 +

3
454 x 1

372,7
-1

em

Pelo diagrama da Figura 6.28 tem-se que:

E1
-40,7

-1
em e E

2
81,3

-1
em

logo: B
2
O

81.3 + 40.7
0.300000

;> B
2
O -1 l407 em

, 7
a.2- Para o n1vel F

2

J 2 ~ L\E E
1

+ E
2

+ E
3

a + b + e

E
Bar

910 x2 + 1022 x2 + 1126 xl

5
li 998

-1
em

E1 128
-1

em E
2

-1
24 em e E3

-88
-1

em

B
4
O

2
-(E

1
+ E

2
+ E

3
) + 0.052380 B

O

0,047619
-64 • 21.32 _I B~ • -896 em-lI

0,047619

Pela ~quação do 2 9 grau tem-se que:

d = ~ab - E
2

E
3

1
= ~1011 - (-2112)1 ==;> d = 55,88

eomo: d -0,093904 B~ ====:;.~ IB ~ -1 I-595 em

, ~. ~- •• _._~_.,.. - •••• -- o' •• __ .0., _. , .__ ~. .9· ":.__ •........- ... , -.•.-. __ -_. __ ..,-:": . -:-- "-. :_.• ~.- -."--, __ • _ '_." .·_·'-"'P~ _ .• -...-. ~....-- •...,. ...--;--.---; -.-......-.. -.- __~_;_ ... ;_...• __:0-. __ :.-: __~:' __:;......
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b) No composto EueMSl 3 .2pyO

Por desenvolvimento análogo ao do composto EueMS)3.2e4-picNO)

encontrou-se os valores:

I 8~ = 380 em-li 186 = -884 em-
l

[ I 8~ = -572 em-li

6.9.3.3. Parâmetros B~ do composto EueMS)3.2e3-picNO)

Os parâmetros do campo cristalino do composto

EueMS)3.2e3-picNO) relatados anteriormente/4/ foram recalculados.

A Figura 6.30 apresenta o espectro de emissâo

do composto registrado no estado s6lido ~ 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 composto em questão os

- kvalores para os parametros B :
q

seguintes

2
8 0
~
~

B
4
O
~ 14 -1~ _ B3 = -599 cm
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(lr 1 )

72, 7 (Bar)

32 (2r 3 )

54 (lr 2 )

2
022 (r 3 )

98(Bar)

10 (2r 3 )

(lr 1 )

126 (lr 1 )

"'"N
l""'l
1.0
.....t

1.0

'".....t
1.0
.....t

,
I

I I
o Io E

1 = 128 IM
1.0 I.....t

I ,
I

--- -- --- ~-- . - -- ---~ .- tE.:2.-=3~__~--9
N
.....t E

3
= -88

"'"1.0

\
.....t

\ 9

00
1.0
00
1.0
.....t

o

'"'"1.0
.....t Ir

4. ~

E2 = 81,3

'""--_. -- ,---------- "-P-l-';-4Õ~7-----:
"

N
N
M
e-
.....t

- O

7F1

7
F 2

5n
O

--
7FO

"",-
/'

----~~,',....................,, , ,

I
I

I
/

I
I

I---_.1.",;.:.- -
\ --\

\ ,
\

\ ,
\

Figura 6.28. Diagrama de energia (cm- 1 ) para o composto de

fórmula Eu(MS)3.2(4-picNO).
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---------- (Ir 1 )

(Ir 1)

70 (Bar)

32 (2r 3 )

46 (Ir 2 )

20(2r3 )

2
028 ( r 3 )

00 5(Bar)

129 (Ir 1 )

I
I
I
I
I

("11
0"1 1N

1\O
ril

I

0"1
I
I

1.0
Iri

1.0 I
.-i I,

, 1
I

I
o Ir""- EI = 124N 1
1.0 I
r-l I

.r: - 23 I 1
--- --- --- -- --- ------ -'-- 1___ -_L_1

co
r""-
l"'1 E3 = -851.0
r-i

9

N
L()

co
1.0
r-i

1.0
1.0
0"1
1.0
r-i

A

E2 = 76

---I-- ----- --- - - -[E-
1
-;-:38------J

3

co
0"1
N
r""-
r-i

- C

7F1

7
F 2

,;

,;"
,;/

/

-------'""~- .. 
.... '... ... ... ... ....

5D
O

7
F O

/
/

I
I

I
I

I
I

--_....L.(o;--,"--...,,
\ ,

\,

Figura 6.29. Diagrama de energia (cm- 1 ) para o composto de

fórmula Eu(MS)3.2pyO.
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7 5
F2~DO

7 5
F4 ....- DO

7 5
FI +-- DO

7 5
FO-DO

600625650675700

-./ \.. -vi'"~ _ ~ '---
_.~u_ i i I I i ,

575 À., nm

Figura 6.30. Espectro de fluorescência do composto de fórmula

EuCMS)3.2C3-picNO) no estado sólido e à 77 K.
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----------

469 (Ir 2 )

O (Ir 1 )

939(2 r3 }

383 (Bar)

340(2r3 )

1052 (2r 3 )

1030 (Bar)

1168 (Ir 1)

(Ir 1)
I
I
I

co l
~I

NI
~I

..-lI

t
o I
~ I
..-l
~

1

..-l I
I
I

I

~
I

l"'"- ,
I

N E
1 = 138 I

~

..-l !,
I I

J.E = 22 I

..... _-- --- ---- --.., _________ "_ '" _ _2_____1 __
~

co
C"')

-91~ E
3 =

..-l

~

l!1
00
~

..-l

co
co
0'1
~

r-l

/

E 2 = 86

....__.- - --.-------- ----- '"1;~ -;~43 - - ---

co
N
C"')

l"'"-
r-1

I

7
p

//
1 /~

'-.., -..." ...,,,

I
/

/
7 I

F
2

/
___1~~ _

\ -...\ ...

\
\

\
\

5
DO _

7p
O

Figura 6.31. Di ag r ama de e n e r g i a -C~~::7 ) para o composto de

fórmula Eu(MS)3.2(3-picNO).
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6.9.3.4. Parâmetro Escalar de Força do Campo Cristalino

Azuel e Malta/118/ relataram em 1982 que a pe~

quisa relacionada aos cálculos dos B
K

voltaram-se para maiores re
q -

finamentos no método. Porém, o uso desses parâmetros em predizer

Pela expressão 22 encontrou-se. para cada com-

e simetria. propuseram o parâmetro escalar de força do campo cris

posto. o valor de N , os quais estão listados na Tabela 6.27, jun
v -

de

sime

e sco

estuda

4
B3 •

apesar

sem uma uti

eB4
O

problema em prognosticar o

Em nosso caso, para os três compostos

N = [ 1: [8,)2 ( 4n 1)r
2

(22)
v k,q q 2 K +

onde, N - pode caracterizar força do crise um numero que a campov

lhida a simetria," calculou-se os par~metros B~ ,

»self-quenching» do Nd
3

+ em qualquer tipo de estrutura cristalina

precisos, eram por demais especializados. e portanto

dos, sugeriu-se como mais provável a simetria C3v ' Uma vez

talino (N ), que é dado pela expressão:
v

talino em qualquer tipo de simetria.

lização geral. Preocupados com o

o comportamento era usualmente limitado a um dado sítio de

tria. Sentiram então, que os parâmetros BK publicados,
q

tamente com os valores de ClE para o nível
7

F 2
, obtidos direta

mente do diagrama de energia.

Os valores de Nv para os compostos de fórmula
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EUCMS)3.2L crescem com o ~E e se alteram com o ligante. A ordem de

magnitude é a seguinte: 3-picNO> 4-picNO> pyO. Este resultado sug~

re que o ligante 3-picNO é o que mais influencia os
,. . 7

FnlvelS 2 do
,. 3+ ~ _
lon Eu . Isso e concordante com o fato de que a introduçao do ra

dical metila no anel aromático aumenta a capacidade cOQrdenante

do aminóxido, um fator dominante em relação ao impedimento e st é ri

c o. E a i nda, d e v e - s e c o n sidera r que a p o s i ç ã o de s s e ra d i c a 1 n o

anel também altera a capacidade coordenante do aminóxido

co/119/.

a romát i

A partir dos dados: experimentais observa-se

que quanto mais distante est~ o radical CH
3

em relaç~o ao gr~po NO,

menor e a força de interaç~o metal-ligante.

A Figura 6.32 apresenta a !regressao

dos dados de N em função de ~E, os quais possibilitaram
v

cionar para os compostos em estudo uma equação do tipo:

~E 1 = O,1513.Nca c. v

1 in ea r

c o rre la



Tabela 6.27 Valores de Sk ,N e 6E do nivel
q v

3+ -Eu nos compostos de formula geral

de simetria C3v

7 -rF2 do lon

Eu(MS)3,2L

181

àE( 7F2)

(em-I) 228

224

220

216

212

208

sk(cm- 1 ) Nv 6E 7q F2
L S2 S4 S4 (cm- 1 ) ( cm -1 )

O O 3

3-picNO 430 -976 -599 151 5 229

4-picNO 407 -896 -595 1425 216

pyO 380 -884 -572 1382 209

1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500
-1

N (em )
v

Figura 6.32 Regressão linear de N em função de 6E para osv

compostos de fórmula geral Eu(MS)3.2L de sime

tria C3v '
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7. COMP~R~C~O E CONCLUSDES FIN~IS

Os FLuxogramas 7.1 e 7.2 apresentam,

respectivamente, para os compostos LneMS)~.2e4-picNO) e

LneMS)3.2pyO as técnicas empregadas

síntese das concLusões em cada caso.

na caracterização e uma

~ anáLise dos resuLtados permite as seguintes

observações:

a) Os compostos de adic'o apresentam a sequinte fórmuLa química:

CLnCMS)3.2LJ- L = 4-picNO e pyO

obtidas anteriormente com

b) Comparando-se as duas séries

presente trabaLho com aqueLas

-"_'~.' "-~_~'_.', .• >.,"~'~"""''''''.' ,-:-..,.~~,",,:, "'_, _ ......... -'_0

de compostos apresentadas no

os



c) Os três ânions metanossulfonatos n~o devem estar ligados aos

íons Ln 3 + de forma monodentada, pois isto levaria a um número

de coordenaç~o igual a cinco, o que é pouco provável para essa

classe de cátions /3/. Foi proposto que os ânions MS coor

denam-se de maneira bidentada, podendo até um dos três estar

Ligado de forma monodentada ou por ponte entre dois centros

metáLicos. Isto conduziria a um número de coordenaç~o iguaL a

sete, mais compatíveL para a simetria C3V /4,5/.

liqantes 2-picNO

as fórmulas:

195

/1/ e 3-picNO /2/ suqere-se para as últimas

[Ln(MS)3.2LJ ---- L = 2-picNO e 3-picNO

[Ln(MS)3.4LJ • L = 2-picNO

d) Os espectros de absorç~o na reqi~o do visível, à temperatura

ambiente, para os compostos de Nd (Fiqura 7.1) aLiados aos

espectros de

6.9) e aos

emiss~o dos compostos de Eu(apresentados no item

difratogramas de raios-X evidenciam que

provaveLmente o arranjo em voLta do íon metáLico central nas

três séries de compostos (com os Liqantes pyO, 3-picNO e

4-picNO) é o mesmo.

e) Comparativamente, pode-se dizer que a 2-picNO é o Liqante mais

coordenante, pelo fato de n~o 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 Ln(MS)3.4(2-picNO). Esses resul

tados evidenciam que o impedimento estérico do qrupo CH 3 pouco

infLuencia na coordenaç~o nos casos dos compostos de adiç~o em

~'7""".~~~~.-:-~~:".;;'''''''''''''''';''''~'''~~-;''''''1.:'-'7'\,:-:, ... :~~.--:.--:.--,,......~ .~I".'/ ,;..-.-.~ .....7" ,:-;.::-.-:-:-" ~;;-";"'~;.~~;"'-;" • o,' ~:. :- .•: ..~:","<~-' ~':."":".:--.~......::,.>.-,, -~''''-':~'7 r,~- ••: .....



que o

fonato.

ânion está coordenado ao íon Ln 3 +

196

como o metanossuL-

Çj TabeLa 7.1 apresenta os dados e as

informacões obtidas para os metanossuLfonatos de Lantanídeos dos

diferentes aminóxidos considerados no presente trabaLho .
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Fluxoqrama 7.1. Caracterização dos Compostos de ~dição de Fórmula Geral Ln(MS)3.2(4-picNO).
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Tabela 7.1. Dados Comparativos dos Metanossulfonatos de Lantanídeos dos Diferentes ~minóxidos ~romáticos.

~ LnIMS)3· 21 L) LnIMS)3· 4IL1 Ln(MSI 3 ·21L) Ln(MSI
3

·21L)
DADOS ERAL

Ln(MSI 3 ·2(L)

LANTANfDEOS ( Lnl Ce-Sm La -Lu. V La - Lu, V La-Tm. V La - Tm, V

LIGANTE lU 2-picND 2-picNO 3-picNO 4-picNO pyO

HIGROSCOPICOS sim sim sim sim sim

FusAo OU
não fundem não fundem diminui ao longo diminui ao longo diminui ao longo

DECOMPOSIÇAo
até 300 0 C até 300

0
C

dll série (faixa da série I fa ixa da série (fa ixa

entre 248-115 0 Cl entre 242-118 0 C) entre 242-134 0 C)

A
M

(em metanoll
69 í 4,5 69 í 4,5 64 í 4 65.5 í 3.5 62 í 2

In-l.cm2 - 1.mol )

OIFRATOGRAMAS todos 4 séries todos todos todos

DE RAIOS-X isomorfos isomorfas isomorfos isomorfos isomorfos

L coordenado pelo

INFRAVERMELHO oxigênio do grupo
N-- O. Abaixamento idem idem idem idem
da simetria C3v
do ãnion.

ã 0.9907 O. 9887 0.991 0.993 0.992

b l / 2 0,0682 0.0752 0,067 0.059 0,063

6 0,94 L 14 0,91 0,71 0,81

P x 10 6 14, O 15.9 16,2 17, O 16.8

SIMETRIA não cúbica não cúbica I C
3

I não cúbica IC
3v

) não cúbica IC
3v

l não cúbica IC
3v

I

B2 4 4 -1 430 • -976 , -599 407 , -896 , -595 380 , -884 , -572o ' Bo • B3 Icm ) - -

-1
229 2096E lF. (cm ) - - 216

2

Nv lcm- 1 ) - - 1515 1425 1380

N
O
O
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8. PROPOST~S P~R~ ~MPLI~Ç~O DOS ESTUDOS

a) ~ interessante a preparaç~o e caracaterizaç~o dos metanossul-

fonatos de lantanídeos com os aminóxidos aromáticos contendo 2

ou 3 qrupos CH 3 no anel. Por exempLo com 2,6-Lutidina-N-óxido,

se o impedimento estérico dos qrupos CH 3 n~o influenciar,

poder-se-à obter faciLmente compostos de

c~o saL-Liqante 1:4.

adiç~o na propor-

b) Os estudos caLorimétricos e de decomposiç~o térmica poder~o

fornecer informaç~es vaLiosas quanto a estabiLidade e força de

Liqaç~o dos compostos de adiç~o entre os metanossuLfonatos de

Lantanídeos e os diferentes aminóxidos aromáticos.

,~"",•.,~--.~.-.~.~"""".J'.:-:-"-:""-~:o:-? •.~. ~~~'.• ~:-"-::, ..~,:.~ .. "."""...~..",,,,,...0;,":. --':--~" 'f":7"'~..-~--;:-~.-.-:~.~.-;;~~;.~:-~.-_ ...~' ".""'T ~'-;~.- :.2: :,:-:-'·7~-:-!' .. ::.~... ;' :'~.;-'f'\::.~-=--.~._~. --~'. ?:::-.~'~-::~-- ..~~._ ..... ,
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RESUMO

O objetivo deste trabaLho é dar continuidade

e ampLiar os estudos quanto a preparação e caracterização dos

compostos de adição obtidos peLa reação entre metanossuLfonatos

de Lantanídeos e aminóxidos aromáticos como Ligantes, mais espe-

ciaLmente a piridina-N-óxido CpyO) e as metiL piridinas-N-óxidos

monossubstituidas, ou seja, as picoLinas-N-óxidos C2-picNO,

3-picNO e 4-picNO)j e estabeLecer um estudo comparativo.

~nteriormente, foram sintetizados e caracte-

rizados os compostos de adição: LnCMS)3.2C2-picNO) CLn = [e-Sm),

CLn = La-Lu-Y). Nesta tese, preparou-se as outras duas séries de

LnCMS)3. 4C2 -picNO) CLn = La-Lu,Y) e LnCMS)3.2C3-picNO)
~1,

compostos contendo como Ligante 4-picNO e pyO. SimiLarmente aos

anteriores, utiLizou-se nas sínteses, como "meio de interação"

acetona, orformiato de trietila ou 2,2-dimetoxipropano, partindo-

se de soLuç~es metanóLicas do saL e do Ligante. ~ caracterização

foi feita via anáLise eLementar, medidas de intervaLos de fusão,

condutância eLetroLítica em soLução metanóLica, difratogramas de

raios-X, espectros de absorção na região do infravermeLho,

espectros eletrônicos dos compostos de Nd e espectros de emissão

dos compostos de Eu.

Os compostos obtidos são sóLidos, de aspecto

II

cristaLino e puLverulento, de leve odor, característico do

aminóxido correspondente, de coLoração semeLhante à dos cátions

hidratados e uma dificuLdade de preparação e higroscopicidade

crescente através da série. Estas, aliadas aos intervalos de

decomposição térmica, que decrescem com o aumento do número

·";:~~:::·:~·-'.;?;'":7:~·)~~~~_:"·::-:-:~~~~::~.C~;-·?·~T:.::.~~"""/~;".~~~~!.:'.~.""~-'-~"~"'"_o> .-, ... _-;;-,.-~ ~'; ~ .....:~~-: .;~.._~.~-:.~_~;.- '.~"~.:' i7"'-"'" <·~:Ff'··;"~~~::~~-.~:-~~.":-:---"~~''''''·-.T~;:-'__



atômico do Lantanídeo, sugeriram um reLacionamento com o
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raio

médio do íon Ln 3 + e uma diminuição na estabiLidade dos compLexos

com a contração Lantanídica devido ao enfraquecimento da Ligação

metaL-Ligante. ~ comparação entre os compostos de adição mostrou

que Ln(MS)3.2(4-picNO) e Ln(MS)3.2pyO foram obtidos com maiores

dificuLdades do que aqueLes sintetizados e caracterizados ante

riormente, em que se utiLizou o Ligante 3-picNO. Em ambas as sé

ries, não foram isoLados na forma sóLida os compostos de Yb e Lu.

Os resuLtados anaLíticos (\Ln, \C, \H e \N),

foram consistentes com a fórmuLa geraL Ln(MS)3.2L, 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 posição grupo metiLa

no aneL aromático infLuencia na capacidade coordenante do

aminóxido aromático.

~s medidas de condutância em metanoL

indicaram um comportamento de não eLetróLito, suge ri ndo a

coordenação do íon MS- ao Ln 3 +.

Os difratogramas de raios-X indicaram que em

cada série de compostos ocorre o fenômeno de isomorfismo, que

parece ser uma característica dos compostos de fórmuLa geraL

Ln(MS)3.2L (L = 2-picNO, 3-picNO, 4-picNO e pyO).

Nos espectros de absorção na região do IV

observam-se desLocamentos das bandas reLativas ao estiramento NO

( V NO ) para frequências menores em reLação ao Ligante Livre.

Porém não foi possíveL avaLiar a extensão do desLocamento uma vez

''-~'~',''~~'~-'-'~'-~~'-:~~;7[7~7~~-~~'';:'~''~'~~:-'-''---_.:..~~:n?·T··.?'''~::~ ".'.:: ~.7;:;.7·;~:~?/':-:~?;~~~~:~?C··~-~:~~~;-;":r~~~ç:~~s~~~~r~ ~:~~~~,,:.~~:~:~~ ..,:~.:,..;~:-~--.~..-'-',-·~·~~:~'~~~':"-;-"':";:..··:-:-:.o;-,-··':"';;L



que o ânion MS apresenta bandas de absorção

205

na mesma região.

Observam-se deslocamentos positivos dos modos YC- H

ligante livre, característicos do decréscimo

em relação ao

da densidade

eletrônica no anel devido a coordenação do aminóxido aromático

através do oxigênio. Verificou-se desdobramentos para as bandas

vasso e 0S03 característicos do abaixamento da simetria do

ânion e indicativos da alteração no seu modo de coordenação;

enquanto no sal hidratado admitiu-se o ânion atuando como

tridentado, nos compostos de adição foi sugerido Que o grupo

CH 3 S0 3 atue como bidentado.

Os espectros eletrônicos dos compostos de

neodímio no estado sólido, à temperatura ambiente, permitiram

determinar os parâmetros espectroscópicos a, b 1 / 2 e 8, os quais

indicaram a interação metal-ligante como essencialmente eletros-

tática, com os orbitais 4f participando muito pouco da ligação.

Os espectros registrados à baixa temperatura evidenciaram que os

íons Nd 3+ estão envolvidos em simetria não cúbica. l=I força do

oscilador, P , foi determinada a partir dos espectros dos

compostos de Nd em solução metanólica e analogamente aos

compostos formados com 3-picNO e 2-picNO o valor é praticamente o

dobro em relação aqueles determinados para os metanossulfonatos

de lantanídeos anidros e hidratados.

Os espectros de emissão dos compostos de

európio no estado sólido à temperatura ambiente e do N2 líquido

foram registrados na região do visível. l=I partir das linhas de

emissão características das transiçe!es 7Fo .1 • 2 • 500 sugeriu

se que tanto no composto EuCMS)3.2C4-picNO) como no EuCMS)3.2pyO

o íon Eu~+ está envolvido numa simetria próxima da C3V ; fato

"'.• ~-- ._'~-". ~~",,,,... ,, ~ .~. '-:--::'-. '~1 : •. ~--::-,;:':'" -:~ .~' M~ .~-~~."._-~ ,.. - •• _~~••:::~:_-,~.r:'7"~.'·;·"''';·~'~~''5:~.~;/::~::7T2:::,_~·[,;~;-:~~:"f.::.~.7::.f?çV:~~-"·~'s.~:_{)~.~~~1r:~:
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semelhante foi apontado para o composto Eu(MS)3.2(3-picNO). ~

partir desta sugest~o e com os dados obtidos destes espectros fo-

ram calculados os parâmetros do campo cristalino B~
4

I Bo e B4
3 I

os quais possiblitaram a obtenç~o do parâmetro escalar de força

do campo cristalino (N v )'

. --.~-:-~-=-~.~:-~~" : --r-;--:.. -~-:- .-- - .';:;'::.~''';~::.:~-~ ."- ::~?~:_~,'.:~--:."(~' ':~~:t:~=·~:-;~~:·~·;~~~~~:J~'~:l5.~_:~~:<~):~ :~~:;~~~~~\~~.~~??~: :~.-
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l=IBSTRl=ICT

The main goaL of this thesis is to further

and characterization ofdeveLop the studies on the preparation

addition compounds obtained from the reaction of Lanthanide

methanesuLphonates and aromatic aminoxides as Ligands,

soecificaLLy pyridine-N-oxide CpyO) and monosubstituted methyL

pyridine-N-oxides as the picoLine-N-oxides (2-picNO, 3-picNO and

4-picNO) in order to make a comparative study.

~ddition compounds of the series:

Ln(MS)3.2(2-picNO) (Ln = Ce-Sm)i LnCMS)3.4C2-picNO) CLn = La-Lu,

Y) and LnCMS)3.2C3-picNO) CLn = La-Lu, Y) had aLready been

synthetized and characterized. We now prepared two series of

compounds usinq 4-picNO and pyO as Liqands. ~s 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, meLtinq point intervaLs, eLectroLytic conductance in

The comoounds are soLid, crystaLLine "and

powdered with a Liqht scent characteristic of the correspondinq

aminoxide. The coLours are simiLar to those of hvdrated cations.

methanoL, X-ray difractograms,

red reqion, eLectronic spectra

of Eu 3 + compounds.

absorption spectra in the infra

of the Nd 3 + and emission spectra

The difficuLties on preparation and tendency

increase aLonq the series. These difficuLties

to be hygroscopic

as weLL as the

thermaL decomposition intervaLs (decreasing with the Lanthanide's

- ~: .... "":,+...... -:--:- • --.~-':-~"-:""-"" • _.~~ ..... __O.:'":'~·_~ .,.....-.,-,. '.-."':',";;: .,.,. : '!'.';~'-'-:' ....~""..... , .( ••~: ". ":':"-~-7"':-~~:'-;>:''\;',:..:............ ~-:~.I' .~'T_~:-:~~.~~7"-~·::·~Z:=?~:~;~~:~.t
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atomic number) Led to the suqqestion of a reLationship ~ith the

mean ionic radius of the Ln 3 + ion and the decrease in stabiLity

beinq due to the ~eakeninq of the metaL-Ligand bond. ~s comoared

to earLier resuLts it ~as noted that compounds with 4-picNO and

pyO are more difficuLt to synthetize since Yb and Lu compounds

couLd not be isoLated.

The anaLyticaL resuLts (\Ln, \C, \H and \N)

are consistent with a qeneraL formuLa Ln(MS)3.2L as was aLso the

case with 3-picNO but different from 2-picNO compounds ~hich

showed two distinct stoichiometries. This resuLt is a further

evidence that the methyL qroup position on the aromatic ring

definitiveLy has infLuence on the coordinatinq capacity of the

aromatic aminoxide.

Conductance measurements in methanoL indicate

a non-eLectroLyte behaviour, suggesting coordination of the MS

íon to Ln 3 +.

The X-ray diffraction patterns are indicative

in each serie, which seems aLso to beof isomorohism

characteristic of the compounds of generaL formuLa Ln(MS)3.2L

(L = 2picNO, 3-picNO 4-oicNO and ovO).

The IR absorptíon soectra permit the

Positivereqion.

characteristic of

.----.,--- . .,.---.. ,--~--- "."""'-""-"" ....--,.. _ ...._-...- ... ' ~ .. , r"- '.-",--~- .. _~-.: -"""--. -.,-- -;:..-":.... ~ ..,.:y-_-=_...; .--:--. '.':"-:: --; ••._-- _''':-_.~.-) :;. -r-o

observation that NO stretching ( VNO ) shifts to Lower frequencies

were observed as comoared to the free Ligand. It was imoossibLe

to evaLuate the extension of the shift due to the fact that MS-

anion presents absorotion bands at the same

shifts of the YC- H modes are observed,
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eLectronic density decrease on the rinq due to the coordination

of the aromatic aminoxide through the oxygen. lhe vasSO and ,8
S03

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 sugqest

a bidentade behaviour for the addition compounds.

lhe neodymiun compounds eLectronic spectra in

the soLid state at room temperature permited us the determination

of the a, b 1 / 2 and 8 spectroscopic parameters which are

indicative of an essentiaLLy eLetrostatic metaL-Ligand

interaction with a very low participation of 4f orbitals. Spectra

registered at Low temperature present evidences of Nd 3 + ions

involvement in a non cubic symmetry. lhe osciLLator strength, P,

was determined from compounds in methanoLic soLution and, in

similar way 3-picNO and 2-picNO compounds, the vaLue is

practicaLLy twice the vaLue of those determined for the

methanesuLphonates of anhydrous or hydrated lanthanides.

lhe emission spectra of the europium

parameters were caLculated and reLated to the scaLar crystaL

fieLd parameter Nv'

characteristic emission Lines of the 7Fo,1,2~ 500 transitions

we suqgest that both in the EueMS)3.2e4-picNO) and in the

the

fieLd

From the

for

crystaL

region.

B4
J

found

and

invoLved in a near C3V

was

B4

o

the visible

From this suggestion and from

2
the Bo

situation

the Eu 3 + ion is

obtained in

simiLara

EueMS)3.2e3-picNO) comoound.

EueMS)3.2pyO compounds

symmetrYi

obtained from the spectra

compounds were

~~::'-:-';'7~"-'07~~;:'--'-:0;";":---..--'''-' r" 7!~"'~~""·_.~'~._-~~,~~'~-----~~. -._· ...'C~~. - ........-..,.,..r~_..,-~ ........ ~'.~:Y-.....~..,..;"'-~":l"',:;~~_~~~~~.~. 5. .,!",S ...;=;;<.
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