
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE FfsICA E QUfMICA DE SAO CARLOS

ESTUDOS ESPECTROSc6PICOS DO

BERBICmA PICLORAII Ell INTERACOES

COli fONS IlETALICOS E SOB EII'EITODA

LU~UV-VI8fvEL

Disserta~ao apresentada ao Instituto de

Fisica e Quimica de Sao Carlos, para

obten~ao do Titulo de MESTRE EM

FISICA APLICADA



~\'" : UNIV~RSIDADE
~~_~_.)_~_ DE SAO PAULO
Instltuto de F/slca e Qu/mlca de SIo Carlos Fone(0162) 72-6222

Fax (0162) 72-2218
Av. Dr. Cartos Botelho, 1465
Caixa Postal 369
CEP 13560.970 - sao Carlos - SP

M!lfBROS M COllISSAO JUWW DA msslmCXO Dr !lS'!I.l~D! f!illi. Gote! fraeetta lllUSMAD! AO Brasil
IISTI'mO III mICA I Qtl!!IC! H SIO r.tRUIS. IlAIJItDSllAlIIlII SIO PAULO. II! 18109/1992



~e •• QJ(f~Il, iY*lJ3~,
~U«3•• Il, meui tJtme e

31l1Jlfl~e



Durante 0 desenvolvimento deste trabalho recebi a colaborayso de

inumeras pessoas e algumas instituiyoes. Gostaria de agradecer as mais

im portantes.

Ladislau Martin Neto - Orientador e Amigo

Prof. Otaciro Rangel Nascimento

Prof. Hidetake Imasato

Prof. Marcel Tabak

Profa. Leila Beltramine

Prof. Jose Pedro Donoso Gonzales

Aos colegas da Bioffsica : Isabel, Roberto e Sueli

Maria Helena Tinto

Ao NPDIA todo, pelo acolhimento e colaborayso durante todo este

tempo, e em especial a algumas pessoas que colaboraram diretamente :

Rubens, Wilson Seluque, Silvio Crestana, Andre Torre.,Clovis, Valentim,

Suzete, Ana, Elita, Herman.

A CAPES pelo apoio financeiro

Ao IFQSC pelas condiyoes de trabalho e pela minha formayso

academica.

A ROSANGELA, minha amiga e esposa, pelo apoio e dedicayso de

todos estes anos.

A minha Mse Adelia.

Ao meu Pai Francisco.

Aos meus filhos FABIO e LUCIANA.



77

Aos meus irmaos Disney, Dieni e Djalma.

Aos Amigos : Miled, Joao Aiz, Jonhy, Joao E. Ferreira, Formiga,

Sergio, Paulinho, Ruberlei, Salviano, Virgilio, Joselaine Cristina

Lara,Washington, Marinonio, Cesar, Minduim, Pineel. Jose Eduardo, Rita,

Silvana Terezinha, Silvana P., Paulao (Xuxa ), Heliao, Hiro, Baeana, Otil,

Ghandi, Fatima .....



Neste trabalho foram utilizadas as tecnicas de Ressonancia

Paramagnetica Eletronica (E.P.R.f e absoryso UV-Visivel. A primeira foi

utilizada para estudar a possivel formayso de complexos entre 0 herbicida

picloram ( 4-Amino, 3,5,6 Tricloro Acido Picolinico ) e ions metalicos

presentes no solo, como 0 ferro, cobre e manganes, bem como medidas da

fotodecomposiyso do herbicida na forma policristalina para avaliar 0

possivel papel de radicais livres no processo de degradayso. Com a

absoryso em UV-visivel estudou-se a fotodecomposiyso do picloram em

soluyso, utilizando-se urn Espectrofotometro.

Foram identificados a formayso de complexos ions metalicos-picloram

para 0 ferro(lIl)e cobre(II). Para 0 ion cobre(ll) foi possivel a partir dos

parametros espectrosc6picos, identificar urn complexo com simetria

rombica, muito estavel, existindo numa faixa de pH entre 2,00 e 7,00,

envolvendo como Iigantes ao menos duas moleculas de picloram. Para 0 ion

ferro(III), urn complexo tipico e estavel com valor de 9 = 4,3, caracteristico

de S = X e simetria rombica foi obtido entre os pH's 2,00 e 5,00. Para 0 ion

manganes(lI) nso ficou evidente a formay80 de complexos com picloram

devido a semelhanya dos espectros obtidos para 0 fon em etanol, solvente

utilizado para dissolver 0 herbicida. Esses resultados mostraram a formay80

de complexos entre os fons metcilicos ferro(llI) e cobre(lI) com 0 picloram,

reforyando a proposta de urn mecanisme efetivo de adsory80 do herbicida

no solo.

As medidas de fotodegraday80 do picloram em SOlUy80 aquosa

mostraram que ocorre uma reduy80 de 50% da banda eletronica de

absory80 6tica em 224 nm, associada ao anel piridfnioo do herbicida, ap6s

30 minutos de exposiy80 it uma lampada de mercuric de 100 watts. A



exposiyao a luz solar por 6 horas levou a reduyao da banda de absoryao

eletronica em 224 nm, em apenas 8,6%. 0 efeito reduzido da luz solar pode

ser explicado pelo fato de que a maior parte da radiayao que chega a Terra,

tern comprimentos de onda acima de 292 nm, sendo portanto, pouco efetivo

sobre 0 anel piridfnico. Os radicais Iivres detectados por E.P.R. nas

amostras policristalinas de picloram em comprimentos de onda superiores a

300 nm, podem estar ocorrendo tambem em soluyao e contribuindo para

iniciar 0 processo de degradayao das moleculas do picloram em solucao

aquosa. 0 picloram dissolvido em etanol, no entanto, mostrou uma relevante

estabilidade frente a degradacao. Apes 2 horas de exposicao •a 14mpada de

mercurio, apenas 8,3% da intensidade da banda de absoryao do anel

piridfnico diminuiu.

A relev4ncia dos experimentos de fotodegradayao reside no fato deste

processo vir a ser utilizado como meio de despoluiyao de aguas

contaminadas por pesticidas.

(*) Em todo 0 texto utilizaremos a sigla E.P.R., do ingles Electron

Paramagnetic Resonance, para designar RessonAncia Paramagnetica

Eletronica, devido ao fate dela ser mais comumente usada, mesmo no

Brasil.



In this work spectroscopic techniques as Electronic Paramagnetic Resonance

( E.P.R. ) was used to study the formation of possible complexes between the

picloram ( 4 Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid) herbicide and metallic ions presents

in soils, such as iron, copper and manganese. Also measurement of

photodecomposition of the picloram in the policrystaline form were performed to

evaluate the possible role of free radicals in the degradation process, and

photodecomposition of the picloram in the solution form by a Spectrophotometer.

It was identified by E.P.R. techique complexes of iron(III)-picloram and

copper(II)-picloram. For the copper(lI) ion the spectroscopic parameters indicated a

complex with rhombic symetry, very stable in the range of pH's from 2,00 to 7,00

with at least of two picloram molecules. For Fe(lII) a typic and stable complex with a

g value of 4,3, characteristic of S = ~ and rhombic symmetry was observed between

pH 2,00 and 5,00 . For Mn(lI) it was not confirmed the complex formation with

picloram, due to identical E.P.R. spectra obtained between the solvent used to

dissolve the herbicide. These results showed the formation of complexes between

metallic ions Fe(lIl) and Cu(lI) with picloram confirming that this reaction can be an

effective mechanism of herbicide adsorption to soil.

Measurements of photodegradation of picloram in aqueous solution showed

that occurs a reduction of 50% of the electronic band of optic absorption at 224 nm,

associated with pyridyl ring of the herbicide, after 30 minutes of exposure to Hg lamp

of 100 watts. The exposure of picloram to solar light during six hours reduced only

8.6% of electronic absorption band at 224 nm. The reduced effect of solar light can

be explained because the principal part of radiation that reaches the Earth has

wavelenght greater than 292 nm, and it has no effect on pyridyl group. In this sense

the free radicals created and detected by E.P.R. in picloram polycristaline samples in

wavelenght greater than 300 nm can be occuring also in aqueous solutions. These



radicals would contribute to start the degradation process of picloram molecules. The

picloram dissolved in ethanol however has a strong stability in photodegradation

experiments. After two hours of exposure to Hg lamp only 8.6 % of the absorption

band of pyridine ring has been decreased.

The relevance of the photodegradation experiment is the fact that this

procedure can be used as an effective method to induce degradation of organic

pollutants in wastewater.

In the whole text was used the symbol E.P.R. to designate Electronic

Paramagnetic Resonance.
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1- INTRODU<;AO

Os herbicidas fazem parte de uma fam ilia de substancias

qUlmicas, denominadas pesticidas, que incluem tambem os inseticidas

e fungicidas, utilizados respectivamente para 0 controle de ervas

daninhas, insetos e fungos que prejudicam culturas agrlcolas. A

primeira impressao que se tem a respeito do uso de pesticidas na

agricultura e sobre sua necessidade como um fator fundamental para

uma boa producao agricola, nao so no aspecto da qualidade, mas

tambem no volume de producao.

As pequenas culturas destinadas somente ao sustento do

agricultor, sao mais factfveis, desde a preparacao da terra, ate 0

acompanhamento pessoal e constante na verificacao do surgimento de

insetos, fungos e ervas nocivas a planta, tornando facultativo 0 usa de

pesticidas . A realidade para gran des extensoes de terra e bem

diferente, e faz-se imprescindfvel um controle massive e persistente no

combate a fungos, insetos e ervas daninhas. Este controle em larga

escala pode ser biologico ou a base de substancias qufmicas. 0

controle biologico, como 0 proprio nome sugere, utiliza-se de vfrus,

fungos e insetos como agentes patog{micos para os parasitas-alvo,

alem de variedades de plantas resistentes. E uma area de pesquisa

ecologicamente importante, mas relativamente recente. A principal via

de preparacao e manutencao de culturas agrfcolas no Brasil e no

mundo, tem side atraves do uso de produtos qufmicos organicos e

inorganicos, utilizados em grandes quantidades ha decadas. Somente

no Brasil, no bienio 1988-1989, 300.729 toneladas de pesticidas foram



comercializadas, dentre os quais, um pouco mais de X refere-se a

herbicidas ( ANDEF ). Os pesticidas organicos acabaram sendo

'gradativamente os mais utilizados, seja tanto pela sua eficiente a~ao

biol6gica como pela persistencia prolongada no solo, dentre estes, os

organoclorados sac os mais utilizados.

o herbicida Picloram ( 4-amino-3,5,6-acido tricloropicolinico ),

figura (1), a um membro importante da familia de derivados da piridina,

e a 0 mais potente e efetivo regulador do crescimento de plantas. A

alta atividade herbicida desse composto a atribulda a sua eficacia

inerente ( sua formula~ao qUlmica ),a grande mobilidade, e a certa

resistencia a degrada~ao biol6gica. 0 picloram tem side

extensivamente utilizado no Brasil, principalmente em cana de a~ucar e

gram Ineas. E considerado um herbicida pouco t6xico, poram de longa

persistencia no solo, chegando a permanecer ativo por ata 20 meses.

Esta persistencia a desejada quando as culturas sac feitas por longo

perlodo de tempo na mesma area, mas torna-se preocupante quando

ha rota~ao de culturas, tais como soja, feijao, amendoim, tomate, etc,

que sao susceptrveis a a~ao do picloram.

Com esse trabalho pretende-se dar inlcio a uma Iinha de

pesquisa sobre mecanismos de adsor~ao e degrada~ao de herbicidas

no solo, especialmente em regic5es tropicais, utilizando tacnicas

espectrosc6picas. Assim, abordamos os seguintes aspectos:

1.1.1 - ) Fotodecomposi~ao do picloram na forma policristalina e

em solu~ao aquosa, ap6s exposi~ao a luz ultravioleta-vislvel e luz

solar. Identificar e quantificar a forma~ao de radicais livres na amostra

policristalina como um posslvel fator de degrada~ao do mesmo, e sua

dependencia com 0 pH para as solu~c5es aquosas,

~t\::::·:..;':':.'.i/.~AO _ irosc
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1.1.2 - ) Complexa9io picloram-ions metalicos presentes no solo

tais como cobre(lI), ferro(lIl) e manganes(II), como um dos possiveis

fatores, responsaveis pela reten9io do herbicida no solo. A

dependencia com 0 pH das solu90es picloram-metais e a estabilidade

temporal destes complexos.

A maioria destes estudos foram realizados em regioes de clima

temperado. Em regioes tropicais, como 0 Brasil, poderio tambem

ocorrer outras rea90es, devido a diferen9as na composi9io do solo,

tanto do ponto de vista organico como inoganico, indice de

precipitacao pluvial, temperatura, periodo de radiaCao solar, pH do

solo, atividades microbianas, profundidade do lencol freatico e outras

sabidamente com caracteristicas muito distintas das regioes de clima

temperado e portanto, as consequencias sao praticamente

desconhecidas ate 0 momento.

CI

o
II
C-OH



II - MECANISMOS DE DEGRADA~AO E ADSOR~AO DE

HERBICIDAS NO SOLO

Os produtos qufmicos usados como pesticidas representam diferentes

classes de compostos que sac agrupados de acordo com 0 proposito a que

se destinam. Na agricultura, os herbicidas sao utilizados para controlar ervas

daninhas, com aplicacao direta no solo ou usados primariamente em

tratamentos foliares. Os herbicidas aplicados ao solo estao sujeitos a uma

variedade de fen6menos. Estes incluem decomposicao qufmica e

microbiologica, volatizacao, Iixiviacao, movimentos por difusao, transporte

por agua da chuva, absorcao pelas plantas, adsorcao por coloides no solo e

outros ( Arnold, Farmer, 1979 ).

A persistencia de um herbicida e frequentemente relacionada com sua

estrutu ra qu fm ica. Por outro lado, a adsorcao e degradacao podem variar

enormemente em funcao das diferentes propriedades ffsicas e qu fm icas do

solo. Desta forma, a adsorcao torna-se um processo chave no

comportamento de herbicidas, pois esM diretamente relacionada com a

translocacao, persistencia, mobilidade e bioatividade. Ambas as superffcies

do solo, organica e inorganica, constituem 0 complexo de adsorcao. Ainda

que a adsorcao organica seja predominante, a fntima associacao que ocorre

entre elas torna diffcil isolar os efeitos individuais. Varios mecanismos foram

propostos para a adsorcao de herbicidas pelos constituintes do solo. Dois ou

mais mecanismos podem ocorrer simultaneamente dependendo da natureza

do herbicida e da superffcie do solo. Os mecanismos mais comumente

envolvidos na adsorcao de herbicidas sac os seguintes (Khan, S.U., 1980 ):



As for~as de Van der Waals estao envolvidas na adsor~ao de moh~culas

ou grupos de moleculas nao ionicas e nao polares. Elas resultam de

interacoes dipolares. A natureza aditiva destas for~as entre os atom os do

adsorvido e do adsorvente, podem resultar numa atra~ao consideravel para

grandes moleculas.

Herbicidas nao polares ou compostos cujas moleculas muitas vezes tem

regioes nao polares de tamanho significativo em relacao a regioes polares,

sac provavelmente adsorvidas sobre regioes hidrof6bicas de materia

organica do solo. Moleculas de agua presentes no sistema, nao competirao

com moleculas nao polares para adsorcao sobre superffcies hidrof6bicas.

Este e um tipo especial de intera~ao dipolo-dipolo no qual os atomos de

hidrogenio servem como uma ponte entre dois atom os eletronegativos, um

sendo mantido por Iiga~ao covalente e outro por forcas eletrostaticas. Existe

um paralelo entre liga~ao de hidrogenio e protona~ao ( Hadzi et ai, 1968 ). A

protona~ao pode ser considerada como uma transferencia total de carga da

base ( doadora de eletrons ) para um acido ( aceitador de eletrons ). A

ligacao de hidrogenio e uma transferencia de carga parcial.



Na forma~ao de complexos por transferencia de carga, a atra~ao

eletrostatica atua quando elf~trons sac transferidos de um doador a um

aceitador deficiente de elatrons. A transferencia de carga existira somente a

curtas distancias de separa~ao entre as espacies interagentes. A forma~ao

de complexos por transferencia de carga, foi postulada como um posslvel

mecanisme envolvido na adsor~ao de s-triazinas sobre mataria organica e

minerais dos solos ( Hayes, 1970; Haque et ai, 1970 ). As rea~oes de

transferencia de carga sac particularmente importantes na explica~ao da alta

adsor~ao de methilthiotriazinas sobre mataria organica ( Hayes, 1970 ). No

mecanisme de adsor~ao do paraquat por acido humico, postulou-se 0

envolvimento de mecanismos de transferencia de carga ( Burns, et ai, 1973 ).

A adsor~ao por troca i6nica a considerada para pesticidas que ou

existem como cations ou que tornam-se positivamente carregados, atravas

da protona~ao. A adsor~ao de pesticidas cati6nicos, tais como paraquat e

diquat, ocorre atravas dos grupos eOOH e OH fen61icos associados com as

substancias humicas. A adsor~ao e sempre acompanhada pela Iibera~ao de

uma concentracao de fons hidrogenio. Utilizou-se espectroscopia de

infravermelho ( Khan, et ai, 1974 ) para demonstrar que a troca i6nica a 0

mecanisme predominante na adsor~ao de herbicidas bipiridiliuns por

substancias humicas 0 mecanisme de adsor~ao cati6nica a tambam

responsavel pela adsor~ao de compostos menos basicos, como as s-

triazinas. 0 maximo de adsor~ao pelas substancias humicas do solo ocorre a



nlveis de pH proximo do pKa do respectivo composto. Assim, a capacidade de

adsoryao das substancias humicas para s-triazina segue a ordem esperada

sobre a base dos valores de pKa para os compostos.

A adsoryao do herbicida picloram no solo foi mostrada estar pouco

correlacionada com 0 conteudo de argila mas fortemente com 0 conteudo de

mataria organica ( Hance, R.J., 1971 ). 0 picloram tem um pKa de 3.6,

indicando que quando 0 pH a reduzido existe um correspondente aumento na

porcentagem do picloram em um estado molecular ou nao ionizado. Mostrou-

se que 0 picloram a preferencialmente adsorvido no estado molecular (

Hamaker, et ai, 1966 ). Tambam a influencia de espacies cati6nicas e

reayoes de complexayao sobre a adsoryao do herbicida tem side discutida

por varios autores ( Arnold, Farmer, 1979; Bailey, White, 1970; Hance, R.,

1971 ). Bailey et ai, 1968, propos que a complexayao pode estar envolvida

na adsoryao de varios herbicidas incluindo picloram em solos saturados com

cations polivalentes. 0 favorecimento da adsoryao pode levar a um maior

tempo de permanencia do herbicida no solo, contudo, um estudo preciso dos

posslveis complexos entre 0 picloram e Ions metalicos presentes no solo, sua

dependencia com 0 pH e estabilidade com 0 tempo, nao existe.

A conversao qufmica e degradayao de herbicidas no solo a um

fenomeno importante no que diz respeito aos processos de dissipaC80 de

muitos desses compostos. Muitas das reayoes sac mediadas atravas da

agua, que funciona como um meio reagente. A degraday80 qUlmica de

herbicidas por hid ralise e oxidayao a um processo muita com um. Outras

reayoes incluindo reducao qufmica ou isomerizaC80 sac importantes para



certos compostos. Atraves da tecnica de E.P.R. foi posslvel acompanhar a

reacao do Ion metalico cobre com pesticidas ( pentaclorofenol e dibenzo-p-

dioxina ) que degradaram a compostos menos t6xicos ( Boyd, Mortland,

1985, 1986 ) Estes resultados sugerem e consideram promissora a

possibilidade de utilizar minerais argilosos, como matrizes suporte para

relevantes reaccSes de descontaminacao do meio ambiente ( Zielke et ai,

1989 ). ReaccSes com radicais livres tambem sac provaveis. Os radicais Iivres

no solo podem induzir a degradacao de herbicidas ( Kochany, Bolton, 1992 ).

Este tipo de reacao foi considerado responsavel pela degradacao da amitrole

( Kaufman, et ai, 1968 ).

A interacao com luz U.V. e vislvel e um processo importante na

degradacao de herbicidas, que vem merecendo atencao especial ha algum

tempo. Sob luz solar, foi constatado ate 40% de degradacao do picloram para

uma exposicao de 200 horas ( Hall, R.C., et al , 1968 ). Um aspecto

importante sobre a fotodecomposicao de herbicidas, esta na utilizacao deste

fen6meno como despoluente de aguas contaminadas com esses produtos.

Um trabalho recente sobre 0 tema trata da influencia de formacao de radicais

Iivres como iniciadores da degradacao de compostos aromaticos ( Benzeno e

Halobenzenos ) geralmente presentes num grande numero de herbicidas

organicos ( Kochany, Bolton, 1992 ). Estudos sobre a fotodecomposicao em

diferentes solventes contribuem para a compreensao dos mecanismos de

fotodegradacao ( Burkhard, Guth, 1979 ).



III - ) TEORIA DE RESSONANCIA PARAMAGNETICA

ELETRONICA.

o fenomeno de ressonancia paramagnetica eletronica s6 e posslvel de ser

observado quando a amostra a ser investigada contiver atomos ou moleculas com ao

menos um eletron desemparelhado. E que neste tipo de experimento e precise

submeter a amostra a um campo magnetico estatico para que os atomos ou moleculas

percam a degenerescencia de spin e os nlveis Zeeman eletronicos sejam

estabelecidos. Portanto, tudo 0 que for dito neste capitulo sobre teoria de E.P.R.,

refere-se a amostras paramagneticas, ou seja, as que possuem ao menos um eletron

desemparelhado.

3.1.-) 0 efeito Zeeman eletronico e 0 termo hamiltoniano

correspondente.

Quando uma amostra paramagnetica esta sujeita a um campo magnetico

uniforme Ho' a degenerescEmcia do spin total de seus atomos ou moleculas e

levantada. Este fenomeno e atribuldo ao desdobramento Zeeman eletronico, que
-+

consiste na quantificaoao espacial dos momentos magneticos Jle dos eletrons.
-+

Inicialmente quando Ho = 0, os momentos magneticos Jli de cada eletron estao

orientados ao acaso, sujeitos apenas aos campos magneticos locais de seus pr6prios

vizinhos. Imaginemos apenas um eletron interagindo com Ho para facilitar a notaoao

das equaooes.

A energia adquirida por um eletron sujeito a um campo magnetico uniforme Ho'

e dada por ;
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-+
Um postulado da mecanica quantica associa 0 momento magnetico J.l

e
com 0

-+

grau de Iiberdade interne do eletron , S, da seguinte maneira :

-+ e -+
Jle =-g·--S

2mc

onde 0 fator 9 para 0 eletron livre e igual a 2.0023, mea sua massa de repouso, C
-+

velocidade da luz, e a carga eletronica e S e 0 spin, cujo modulo. e dado por ( Acosta,

et ai, 1975) :

Isl = [s(s+ l)]~·h

-+

Para um eletron, 0 numero quantico s associado a S pela equayao (3), e igual a

~. Portanto (3) fica:

o valor obtido em (4) e 0 modulo do spin para uma partfcula como 0 eletron,

que tern numero quantico de spin s = X. Isto pode ser representado geometricamente

como mostra a figura (2) :



i3'11
2

Figura (2) Particula de spin s = oK sujeita a um campo magnetico estatico Ho na
--+

dire~ao z. Em (a) 0 spin alinha-se a favor do campo com proje~ao Sz = ~ h e em (b)

o spin alinha-se contrario-ao campo, com proje~ao Sz = - ~ h.

e --+ --+

H=g·-·SeH
2mc 0

--+

Supondo 0 campo Ho na dire~ao z e utilizando a matriz de Pauli, para spin ~,

correspondente a esta dire~ao, temos :

--+ --+

H= M· g{3Ho e C1= M.g{3H zC1z



onde C1z = I.!.~I
0-1 • e {j= ~ e 0 magneton de Bohr. Diagonalizando (6)

2mc

auto-valores do operador H para urn sistema consistindo de urn unico eletron sujeito a
--+

urn campo magnetico de intensidade Ho• aplicado na dire~ao z .

3.2 - ) A condi~io de Ressonincia nurn experirnento de E.P.R.

Os auto-valores da Hamiltoniana da equa~ao (6) podem ser

colocados sob a forma:

onde ms = ±~ para 0 eletron.

A diferen~a de energia entre os dois estados ms = ± ~ e dada por :

que e igual ao espa~amento entre os dois posslveis estados de spin de urn eletron

sujeito a urn campo magnetico Ho' Podemos i1ustrar a equa~ao (8) atraves de urn

diagrama de nlveis de energia :
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Figura (3) A degenerescencia de um sistema de spin s = ±~ para campo zero, e

o desdobramento Zeeman quando Hz :# O.

A diferen~a de energia entre os dois nlveis de spins a igual a um quantum hu do

campo magnatico da microonda. A quantidade hv = g{3Ho' como mostra a figura (3), a a

condicao de ressonancia para um experimento de E.P.R. 0 campo magnatico uniforme

abre os nfveis Zeeman de spin eletronico ata atingir um valor Ho no qual os spins

adquirem energia suficiente para transicionar entre os nlveis ms = ±X. Este fenomeno

ocorre a frequencia fixa u, uma vez que neste tipo de experimento quem varia a 0

campo do eletrolma e nao a frequencia de microonda.



3.3 - ) Tranal~6ea eatlmuladaa pelo campo de mlcroondaa

o sistema de spins de uma amostra paramagnetica sente um campo

magnetico total dado por :

onde Ho e 0 campo magnetico estatico dos eletroimas e HI (t) e 0 campo de

microondas, dependente do tempo, bem menor que Ho[Ht<%o = 10-3], e que e 0

responsavel pelas transi96es de spin num experimento de E.P.R..

Ocampo H1(t) e escrito como (Blinder, S.M., 1974)

onde H: e H; sao operadores independentes do tempo.

Utilizando a equa~o temporal de Schrodinger para 0 desenvolvimento da teoria

de perturba~o dependente do tempo, encontraremos que os operadores

H:eiwt ,H;e-iwt
, sio responsaveis pelos fenOmenos de emissao e absor~o de f'otons,

respectivamente. Como estamos interessados no fenOmeno de absorc;ao de

mocroondas pelo sistema de spins, ficaremos apenas com 0 termo que contem 0

operador H;.
Em 11ordem, a amplitude de transi~o para 0 sistema sair do estado 1m) e ir para 0

estado In), e dada por :



E -Eonde w = [" Ill]

"'" It

o termo de ordem zero, 0_, e nulo, pois estamos interessados na probabilidade

de 0 sistema ser encontrado no estado In):I: 1m). 0 tratamento em 11ordem justifica-se

por duas raz5es: estamos assumindo que 0 elemento de matriz H;mn que acopla os

estados Im),ln) seja diferente de zero, pois se ele fosse nulo, a transi~o seria proibida

( em l' ordem ) e terfamos de considerar termos de ordem superior; al9m disso, a

perturba~ao HI (t) e muito pequena, e nos termos de 21, 310rdem , etc, ela aparece

em forma de produtos, do tipo IH1 (til2 .IH1 (t)312
, •••••••• , fazendo com que a amplitude

Q,,(t) torne-se muito pequena.

Portanto, a probabilidade para a transi~ao 1m) -+ In) e dada por ( Sakurai, J.J.,

1985; Wieder, S., 1973)

Quando t = 0 , a equa~ao ( 12 ) e nula, pois a perturba~ao HI (t) ainda nao atua

no sistema, que encontra-se no estado 1m). 0 sistema de spins s6 vai "perceber"a

perturba~ao de frequencia w ap6s varios ciclos de oscila~ao, quando t . come~a a ficar

W -w,t/
grande. No limite quando t -+ 00, a fun~ao F[ mn '/2 ] pode ser identificada com

a fun~ao delta



Se dividirmos a equayao (12) palo tempo t, e usarmos 0 limite dado pela

expressao (13), obtemos :

A equayao (14) e conhecida como Regra de Ouro de Fermi, e e igual a razao

temporal da probabilidade de transiyao entre os niveis E", e Eft .56 nao e nula quando

a frequencia w da perturbayao HI (t) coincide com a diferenya de energia liE = Eft - E",

entre os estados 1m> e In>. A equayao (14) refere-se a absoryao de f6tons do sistema

no estado 1m> para 0 estado final In>. Como H; e 0 hermitiano de H;, temos que

l<nIHI-lm>12
= l<nIH;lm>12

, 0 que faz com que Wm-M (w, t), ~-+m (W,t) sejam iguais.



Quando uma amostra paramagnatica de spin total S = M a colocada num campo

magnatico estatico de intensidade Ho' teremos 0 aparecimento de urn sistema de dois

niveis de energia relacionados com as populayaes de spins paralelas e anti-paralelas
....•

ao campo H. A amostra pode ser considerada uma representayao real de urn

ensemble canonico, pois ela esta em contato termico com urn reservat6rio de calor ( 0

meio externo a ela ) que fixa sua temperatura, alam de conhecermos a sua energia

madia dada por ( Reif, F., 1984) :

E="P·EL.J r r

onde 1', a a probabilidade, no ensemble canonico, de encontrarmos urn dado sistema

com a energia Er• A probabilidade 1', a expressa como:

-E,/e flIT

p=--
r Z

partiyao igual a Z =Le-Elir , e significa a soma sobre todos os estados r com energia

Er• Para 0 caso de uma amostra paramagnatica de spin total Y2, temos apenas duas

possiveis configurayoes r de energia : ~ gJjHo para spins anti-paralelos ao campo Ho

e - ~ gJjHo para spins paralelos ao campo. Portanto, as probabilidades de encontrar

urn elatron com spin anti-paralelo, P+, e paralelo, P_, ao campo Ho' sac dadas por:



e dJ!!OI.

p- = e g/}H?;;a+ 1

Chamando n+ a populaC8ode spins anti-paralelos e de n_ a populaC8o de spins

paralelos ao campo Ho' temos pela distribuic80 de Maxwell-Boltzmann no equilibr.io

termico entre a amostra e 0 meio externo ( ou, entre 0 ensemble canonico e 0

reservatorio de calor) ( Feher, G., 1970 )

o que implica n_ >n+, OU seja, a populayao de spins no estado de mais baixa energia e

sempre maior quando houver equilibrio termico entre a amostra e 0 meio que a

contem. Para uma temperatura de T = 300 K e Ho = 3000 Gauss, temos que

njn_ = 0.9987, portanto, confirmando 0 que foi dito acima. A medida que a raZ80 n+/n_

aproxima-se da unidade, 0 sistema vai tornando-se saturado, isto e , as populacoes

igualam-se e 0 sistema passa a absorver menos energia, pois menos spins participam

da transiC80 -1/2 --+ +1/2. Quando a razao n+ /n_ for igual a 1, a saturacao e completa

e a temperatura e infinita, denominada de temperatura de spin, Ts' Urn outro fator que

provoca saturacao do sistema de spins, e a potlmcia de microondas que interage com

ele. Definamos a diferenca de populacao entre os dois nfveis de spins da seguinte

maneira:



A taxa de variacao de Nesta relacionada ao campo de microondas e a rede:

dN dN dN
-=- +-
dt dt micr dt ,-elk

Se P(n_ -+ n+) for a probabilidade de transicao por unidade de tempo que a

microonda induz ao sistema de spins, vimos da equacao (14) do item (2.3)

de aura de Fermi ), que P(n_ -+ n+) = P(n+ -+ n_) = P. Entao temos :

dN = n dn_ -n dn+= -2PN
dtmicr + dt - dt

Por outro lado, a rede tenta restabelecer a diferenca de populacao a seu valor

de equilibrio No ( quando nao ha microonda interagindo com 0 sistema ) que e dado

pelo acoplamento dos spins com a rede. Este acoplamento e descrito por um tempo

caracteristico, denominado tempo de relaxacao spin rede, T
l
. Portanto, a rede se

contrapcSea potencia de microonda como:

dN X- =(No-N) T
dt rede 1

Portanto, a taxa de variacao total das populaccSesde spin sera:

dN X-=-2PN+(N -N) 1dt 0 Tl

SER~VIC~.O-D" :i:·:T:-,::·;::::. Eo ;~~H~~;\';A,~'ho:~lfQ'C:
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No estado de equilibrio do sistema com a microonda, isto a, dN/dt = 0, obtemos

N=N I
o 1+2Pr.

A ultima expressBo mostra que para P» I/T., isto e, a situayBo na qual a rede

nBo consegue ser eficiente com relayBo as transiyoes induzidas pela microonda ( nBo

consegue funcionar como urn reservat6rio tarmico ), a diferenya de populayBo N,

tende a zero. Em experimentos de E.P.R., esta a uma situayao na qual 0 sistema

encontra-se saturado devido ao campo de microondas. A figura (4) mostra uma curva

caracteristica de saturayBo por potencia.

,,
lnicio do\sotur,~~~/

Alorgomento de linho/, noo homogeneo-..•.,
'\

'\ '\ Alorgomento de Iinho
" homogeneo
"" ...••------

{Po

Figura (4) Efeito da pot€mcia Po de microonda incidente sobre uma amostra

colocada na cavidade de E.P.R.



Alem da intera9Ao Zeeman eletronica com 0 campo estatico Ho' existem outros

tipos de intera9Ao em amostras paramagneticas envolvendo absor9Ao de microonda e

consequentes transiQ08s de spins. Descreveremos a seguir as interaQoes hiperfinas e

super hiperfinas. Aprimeira refere-se a interaQio entre 0 spin eletronico e 0 spin

nuclear do proprio cllomo ou molecula. Enquanto a super hiperfina e a intera9Ao entre

o spin eletronico e 0 spin nuclear de atomos ou moleculas vizinhas. Estas transiQoes

sac apenas de spins eletronicos, uma vez que para experimentos de E.P.R., as

transiQ08s obedecem as regras de selSQAoMis = ±1 e Mil =O.Embora os nucleos, a

rigor, nao mudem de estado de spin, existem casos em que a regra Mil = 0 e violada

e 0 spin nuclear muda de estado de spin junto com 0 eletronico. Sio chamadas de

transiQoes proibidas, nao sendo de ocorrencia habitual, e com intensidades muito

menores que as de spin.eletronico.

3.5.1- ) Intera~o de contato OU de Fermi.

E UQJa' int,raQio isotropica, pois esta sempre relacionada a eletrons de nivel s,
,.•. , r - • • ••• ",.,

ou que tenh~m;"'carater s, isto e, simetria esferica. A intera9Ao de Fermi esta

relacionada a probabilidade finita cJe encontrar um el8tron s na posiQio do nucleo, em r
. ~

= o. E a interaQio entre 0 momento magnetico de spin eletronico Ils com 0 momento
~ ~

magnetico do proton Ill' lembrando que 0 campo magnetico gerador de Ill' nao e 0

campo externo a ele, dipolar, mas sim um campo de natureza uniforme, em l'

aproximaQio, interno ao proton ( Cohen, et ai, 1977 ).



-+ -+
He = (831C) Jls·Jl I • ~(r )

onde a funyao delta e diferente de zero, e unitaria, s6mente para r = 0, justificando 0

nome de interayao de contato. Outras expressoes, que dao a dependencia linear com

a densidade de probabilidade de encontrar 0 eletron em r = 0 sao :

-+ -+
He = (8~)g{3gn{3n . S-/· p(rn)

onde g,gN,{j,{jN sao as razoes giromagneticas e magnetons de Bohr, respectivamente,

do eletron e do nucleQ, e p(rN) e a densidade de spins eletronicos na posiyao do

nucleo.

3.5.2• ) Intera~io Dipolar

Classicamente e a interayao entre os momentos magneticos de dois dipolos.

Pelo eletromagnetismo esta interayao e dada por ( Reitz, Milford, Christy, 1982 ) :

....•....• .
E = (IlXtr){(J.le -3J.ln) _ 3 (J.le - r )~J.ln - r)}

r r



-+ -+ -+ -+ -+ -+

classicas Jl",JlN pelos operadores S e I da seguinte maneira: Jl" = -g"PS e
-+ -+

JlN = gNf3N I. Portanto, temos :

-+ -+ -+ -+ -+ -+

H =_(PO) a a [Se/-3(Sen)(/en)]
DD 4n gfig,.jJ" 3

r

-+
onde n e 0 versor da reta que.une os dipolos.

A interayaO dipolar e essencialmente anisotropica, pois alem da dependencia do
-+

modulo de r, que e a distAncia entre 0 eletron eo nucleo, depende tamb9m do Angulo
-+e formado entre a reta rea direyao do campo Ro aplicado e do Angulo cp formado

-+
pela projeyao de r no plano perpendicular a direyao de Ro' Ela esta relacionada tanto

as interayoes hiperfinas, do eletron com seu proprio nucleo, como tambem as

interayoes super hiperfinas , do eletron com 0 nucleo de atomos vizinhos.

o eletron desemparelhado de um atomo, ou molecula, interage com outros

eletrons ou nucleos ao seu redor atraves de seu spin com os spins vizinhos. Os niveis

de energia que surgem destas interayoes sac determinados, analiticamente, pelas

hamiltonianas de spin. Dependendo da simetria que 0 elemento paramagnetico estiver

envolvido, teremos diferentes tipos de hamiltonianas. Estas hamiltonianas sac de

grande relevancia para estudos envolvendo a tecnica de E.P.R., uma vez que seus

termos contem apenas operadores de spin.



3.6.1 - ) Hamiltoniana de Intera~io Zeeman e Hiperfina

Temos dois termos de intera~ao, urn devido ao efeito Zeeman eletrOnico, e

outro da intera~ao do eletron com 0 seu nucleo. Como dissemos hci pouco os termos

da hamiltoniana dependerao da simetria dos campos ao redor do elemento

paramagnetico. Vejamos tres simetrias que ocorrem com grande frequencia.

-+ -+ -+ -+
H= gf3e S.H +A· S./

onde os auto-valores , supondo a dire~ao do campo magnetico como sendo a mesma
-+

do eixo z, sac :

AE = E+ -E_ = gf3eHz +AMJ e a condi~ao de ressonancia para urn~ ~

experimento de E.P.R, onde ms = ±~ sac as proje~6es de Sz ao Iongo da dire~ao de



onde g1. = gx = gy e g" = gz.

3.6.2 • ) Hamiltoniana de intera9io Zeeman, hiperfina esuper hiperfina

Para fons cobre(lI) uma hamiltoniana geral incluindo intera~ao Zeeman

eletr6nica, e as intera~5es hiperfinas pode ser escrita como:

-+ •..• -+ -+ •..• -+ -+ •..• -+

He••= fie' H. ge••• Se••+ Se••• Ac••·Ie ••+LSe ••• ANi .INi (35)
Ni

-+ -+ -+

onde Se•• e 0 spin eletr6nico efetivo do cobre ( Se••= ~ ) e Ie•• e 0 seu spin nuclear (
--+ ++ +-+ -+

Ie••= X ). Os tensores ge••,Ac••, dao a intensidade de acoplamento de Se•• com 0
-+ -+

campo magnetico H aplicado, e com 0 spin nuclear associado com Ie ••'

respectivamente. 0 ultimo termo na equacao (35) diz respeito it interacao super
-+ -+

hiperfina devido ao acoplamento de Se•• com os spins nucleares I
Ni

dos N atomos

vizinhos ao cobre(II) que possuem spin nuclear nao nulos.

3.6.3 .) Hamiltoniana envolvendo termos de intera980 fina.

-+

Antes do campo magnetico H ser aplicado, dependendo do fon paramagnetico

em questao e da distribuicao de atomos ou moleculas ao seu redor, os eletrons

desernparelhados podem assurnir rnais de urn tipo de configuracao, resultando em



valores de spin total diferentes. Isto e devido ao campo cristalino que os eletrons

desemparelhados experimentam, gerado pelos atomos ou moleculas Iigadas ao ion.

Nos atomos de camada de val€mcia 3d, este efeito pode ser percebido, por exemplo,

na configurayao 3ds, onde encontramos os ions ferro(lII) e manganes(II).

A Hamiltoniana contera termos de 2' ordem em operadores de spin, a qual assume a

forma geral :

onde DeE sac parametros de desdobramento de campo magnetico zero, e estao

associados a campos de natureza eletrostatica ao redor do ion. Respectivamente

referem-se a desdobramentos que dao origen a simetrias axial e rOmbica. Da equacao

(36), podemos constatar que fons com spin Y2 anulam os termos DeE, (Ievando-se

em conta que S(S+1)=S/+S/+Sz2), 0 que faz com que 0 campo cristalino nao

altere a configuraCao de spin para ions deste tipo. Se 0 campo cristalino estabelecer

uma simetria axial ao ion, entao, a hamiltoniana escreve-se da seguinte maneira :



o estado fundamental para 0 ion ferro(lII) livre e dado por 6S~ e quando ele e
submetido a urn campo magnetico externo, desdobra os seus tres dubletos de

"Kramers ( ±X,±X,±~ ). A figura (5) mostra os niveis de energia de urn ion com S= X.

"Ho
"s·-1I2

"s·-3/2

"s·-5/2
"s·:t112 ~

oL__ - I •.
(b) Ho 0 Ho

(C)

Figura (5) Niveis de energia de urn ion com S= X
a -) ion livre em urn campo magnetico externo

b -) ion num campo cristalino axial com 0 campo magnetico Ho II z

c -) ion em campo cristalino axial com H o1.z.



Os elementos de transi~ao da tabela peri6dica caracterizam-se

pelo preenchimento eletronico parcial dos orbitais d. Sao especialmente

importantes no estudo de ions complexos envolvendo estes metais, uma

vez que possuem grande capacidade em formar compostos das formas

mais variadas, alam do paramagnetismo exibido por varios destes

compostos( Orgel, L.E., 1970 ) Como ions complexos devemos entender

uma espacie poliatomica que consiste em um ion metalico positive

central, rodeado por diversos ligantes, sendo estes ultimos, qualquer

anion ou molacula polar ligada ao Ion central ( Russel, J.B., 1982 ).

No presente trabalho, estudamos complexos form ados entre 0

herbicida picloram e ions metalicos cobre(II), ferro(III), e manganes(II).

Quando um atomo encontra-se isolado, isto a, livre de intera~oes

externas de qualquer natureza, os orbitais estao degenerados na

energia. No caso dos metais de transi~ao, que incluem os tres ions

metalicos citados acima, a degenerescencia recai sobre os orbitais do

nivel 3d, que fazem parte da camada de valencia destes metais. Estes

orbitais sac em numero de cinco, uma vez que 0 nlvel de energia 3d

pode abrigar no maximo 10 eletrons, dois elatrons em cada orbital,

segundo 0 principio de exclusao de Pauli. Estes orbitais podem ser

representados de acordo com a distribui~ao angular das fun~oes de

onda, mostrados na figura (6). A cada distribui~ao possivel, esta

associada uma fun~ao das coordenadas esfericas r, a, <P, que quando



transformadas em coordenadas cartesianas xyz, denominam os cinco

orbitais d.

/~a2.y2 dz2------r--
, 3

,/ 5"40

, ~,
day dyz dxz da2•y2dz2~-":---------------- --

Orbitais nao de.dobradOi ", t4
1

0

• do metal '-- - ---- --
day dyz dxz

Orbitals do metal em
campo octaedrico

Figura (6) • Acima vemos a distribuiyao angular da densidade

eletr6nica das cinco funyoes 3d reais. Abaixo, a esquerda1 os orbitais 3d

do cHomo de metal iso/ado, e a direita, ja desdobrados pelo campo

cristalino dos ligantes em simetria octaedrica. A notayao dos orbitais

mostra claramente a dependencia com as coordenadas cartesianas .

r'O~"--".~._---

$£:/0:\'(.;' ~. .; r, . •.

.-..0 __ ' .. '.7'·"-._2'._.. --.
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A teoria do campo cristalino e um modele que procura dar uma

descric;lo da influencia de campos coulombianos dos ligantes sobre as

energias dos eletrons em seus orbitais. 0 atomo ja nlo esta mais

isolado, e sim rodeado por varios ions negativos ou mol8culas polares,

de tal maneira que a interac;io eletrostatica quebra a degenerescencia

dos orbitais eletrOnicos, surgindo uma distribuic;io destes, que depende

da simetria da distribuic;io dos ligantes ao redor do ion metalico ( Butler,

Harrod, 1989 ). 0 desdobramento dos orbitais d e a distribuic;io dos

eletrons nestes orbitais, varia de uma configurac;io geometrica do

complexo a outra, dependendo, num determinado complexo, da

intensidade do campo eletrostatico produzido pelos ligantes no ion

metalico e do numero de Iigantes. Este campo pode ser classificado, em

intensidade, como forte ou fraco. 0 que determinara isto, sera a

natureza e a distancia dos Iigantes ao ion central. A geometria do ion

complexo e a intensidade do campo cristalino, ira definir 0

desdobramento dos orbitais d em conjunto de orbitais de mais baixa e

mais alta energia ( e"t2,' ou t2"e" dependendo da simetria do

complexo). A distribuic;io eletrOnica, em base do principio de exclusio

de Pauli e da regra de Hund, definira a configurac;io de spin, alta ou

baixa. 0 spin baixo ocorre quando 0 campo ligante e forte, pois a

energia de desdobramento, ~, entre os orbitais eg e t2g e grande 0

bastante, de tal maneira que os eletrons preferem ( de acordo com a

regra de Hund ) ocupar 0 orbital de mais baixa energia do que

espalharem-se pelos dois conjuntos de orbitais, vencendo a diferenc;a de

energia ~. Para a situac;io de spin alto, 0 fenOmeno e inverso. 0

espac;amento ~ e pequeno e os eletrons se espalhario pelos dois



conjuntos de orbitais, e,'!2,' resultando assim uma configuraQao de spin

alto, uma vez que menos eletrons ficarao emparelhados. As figuras (7a)

e (7b) mostram as situaQoes de spin baixo e alto para os

campos.ligantes de simetria octaedrica e tetraedrica. Na octaedrica, 0

fon de transiQao localiza-se no centro de urn cubo e os Iigantes, em

numero de seis, aproximam-se dele ao longo dos tres eixos cartesianos

de coordenaQao. Na tetraedrica 0 fon localiza-se tambem no centro de

urn cubo, e os quatro ligantes aproximam-se dele por vertices separados

pela diagonal da face que os contem.

Da figura (7a), vemos que para urn complexo de simetria octaedrica, os

orbitais mais energeticos sac dz2 e dx2
-/, enquanto os de menor energia

sac dxy,dyz,dxz. No caso do complexo com simetria tetraedrica, ocorre 0

oposto. Se olharmos as distribuiQoes eletronicas de cada orbital d,

mostrados na figura (7a) veremos que os orbitais die dx2
-/, possuem a

densidade eletronica maxima distribufda ao longo dos semi eixos ±z e ±

x,y, respectivamente. A aproximaQao dos Iigantes para formar urn

complexo octaedrico se da ao Ion go dos eixos cartesianos, centrados no

metal, portanto, os orbitais dz2 e dx2
_y2 sentirao maior repulsao

eletrostatica dos ligantes do que os outros tres orbitais, que possuem a

densidade eletronica maxima ao Ion go das bissetrizes dos pianos xy, yz

e xz, havendo neste caso , menor repulsao entre a nuvem eletronica

destes orbitais, e a carga negativa dos Iigantes. Os orbitais dz2 e dx2
_/

serao degenerados e de maior energia que os orbitais dxy, dyz edxz, que

tambem sac degenerados. Num complexo tetraedrico, os ligantes

aproximam-se do fon metalico pelas bissetrizes do plano xy, portanto, os

orbitais dxy, dyz e dx: I serao agora os mais energeticos.
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Figura( 7a ) Configurayoes de spin alto e baixo para a simetria

octaedrica. Os eletrons dos orbitais d distribuem-se de maneira diferente

nos orbitais eg,12g• conforme a intensidade do campo eletrostatico
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Figura ( 7b ) Configuracoes de spin alto e baixo para a simetria

tetraedrica. A intensidade do campo eletrostatico determina a distribuicao

dos eletrons nos orbitais eg ,t2g



simetria geometricamente pura, isto a, uma simetria em que nao haja

distorcao. E muito comum encontrarmos complexos com simetria

distorcida, cuja origem deve-se ao fato de term os ligantes diferentes, ou

no caso de ligantes iguais, a interacao destes com os eletrons dos

diferentes orbitais d nao terem a mesma intensidade. A diferenca na

intensidade das intera~5es entre os ligantes e os orbitais sera devido ao

numero diferente de eletrons em cada orbital A figura (8) mostra do is

casos de distorcao.que frequentemente ocorre em complexos que

contem cobre(II). Na primeira delas, figura (8a), 0 cobre(lI) encontra-se

numa simetria octaadrica com distorcao tetragonal, elongada . Na

elongada, os ligantes axiais estao mais distantes do ion metalico que os

outros quatro ligantes do plano, certamente pelo fato do elatron

desemparelhado ( configuracao d9
) situar-se no orbital dx2

- y2, fazendo

com que a repulsao aos ligantes do plano xy seja menor do que aos

ligantes axiais, que interagem com dois elatrons do orbital di. Na

simetria comprimida, figura (8b), ocorre que 0 elatron desemparelhado

situa-se no orbital dz2
, fazendo com que os Iigantes axiais sintam

repulsao eletrostatica menor do que os ligantes do plano. Quando os

ligantes planares nao forem identicos, alam de termos uma simetria

elongada ou comprimida, existira tambam uma distorcao rombica

ocasionada pelas.diferentes intensidades de interacao entre 0 orbital

dx2 -l e os ligantes, figura (8c).



Figura ( 8 ) Distor~5es comumente observadas em simetrias

octaedricas de complexos de cobre(JI) :

a - ) Distor~ao tetragonal elongada.

b - ) Distor~ao tetragonal comprimida.

c - ) Distor~ao r6mbica associada a uma compressao.



IV - MATERIAlS E METOD OS

As principais atividades realizadas com 0 herbicida picloram foram divididas em

tres etapas, a saber:

4.1-) Medidas da fotodecomposi~io do picloram na forma

policristalina atravesda detec~io da forma~io de radicais livres utilizando

a tecnica de E P R .

4.1.1 -) Prepara9io das amostras e os instrumentos utllizados para a

gera9io de radicais livres na amostra policristalina do picloram.

Nesta etapa foram utilizadas quantidades de picloram, tais que, um tuba de

quartzo de 3.0 mm de diametro interno, fosse preenchido ate a altura de 10 mm com 0

herbicida. Este procedimento foi utilizado com 0 intuito de nao haver mudanc;a no fator

de preenchimento da cavidade. Assim, a quantidade de massa do herbicida foi em

media de 45 miligramas. Como fonte de luz artificial foi utilizada primeiramente uma

lampada de mercurio de 100 watts, que foi descartada apos algumas medidas do nivel

de radicais livres das amostras, uma vez que 0 percentual de crescimento destes

ficava proximo ao erro experimental. A fonte de luz artificial escolhida como satisfatoria

foi uma lampada de xen6nio de 150 watts, acoplada a um monocromador Bausch-

Lomb. Para cada comprimento de onda selecionado no monocromador, tres amostras

foram submetidas a radiac;ao, por 60 minutos cada, sendo que a distancia

monocromador-amostra foi de 5.0 cm. Foi montado um sistema para abrigar os tubos

de quartzo com as amostras e protege-Ias da luz presente no laboratorio. Como a

parte superior do tubo ficava livre, era possivel gira-Io com 0 objetivo de que toda a

amostra recebesse 0 feixe de luz vindo do monocromador. Isto era feito

periodicamente ao longo do tempo de exposic;ao do herbicida. Para as amostras que

foram expostas a luz solar, 0 picloram era espalhado em toda a extensao do tubo, e



peri6dicamente, durante 0 tempo de exposi9ao, 0 tubo agitado para que todo 0

herbicida recebesse luz solar igualmente.

Com a finalidade de medir a potencia do espectro da lampada de xenonio,

montou-se um sistema, como mostra a figura (9). Esta potencia e relativa, ou seja, nao

obteve-se os valores exatos de potencia do espectro, mas uma curva de potencia

identica ( porem deslocada ) a qual seria obtida se tivessemos utilizado um medidor

apropriado. Os valores obtidos no lock-in ( que sac dados em milivolts ), sac

considerados como unidades arbitrarias, que serao utilizados para normalizar a

amplitude dos sinais de radical livre, obtidos nas medidas de E.P.R., nos respectivos

comprimentos de onda. Ao maior valor obtido no lock-in, associa-se a unidade, e a

partir daf, a medida que varia-se 0 comprimento de onda no monocromador, obtemos

valores relativos a unidade. A normaliza9ao consiste na razao das amplitudes dos

sinais de radical livre, pelos valores arbitrarios referentes ao mesmo comprimento de

onda. As amplitudes dos sinais de radical livre tambem foram normalizados pelo

ganho, como e habitual. Os instrumentos utilizados foram : 01 lock-in, 01 fonte de alta

tensao, 01 fotomultiplicadora, 01 chopper, 01 lente com foco de 5.0 cm, 01 controlador

do chopper, alem da fonte de luz de xenonio e 0 monocromador ..

4.1.2. - ) Sabre a detec9ao do nlvel de radicais livres.

Para a detec9ao do nfvel de radicais livres foi utilizado um Espectrometro de

E.P.R.Varian modelo Century E-109, operando em Banda X (9.0 GHz), cavidade

retangular ( "multi-purpose cavity E-231 " ), a temperatura ambiente. 0 sinal de

abson;so da microonda foi modulado em 100 KHz e as condi90es de medida foram as

seguintes : Ho = 3400 G, AH = 100 G, Frequencia = 9510 MHz, tempo de varredura =
4 minutos, amplitude de modula9so ( A.M. )= 2,0 G, constante de tempo = 0,128

segundos, ganho = 104
, potencia = 0,5 mW.



Para a quantificaoao do nivel de radicais Iivres optou-se pelo metoda do padrao

secundario ( Singer, L.S., 1959 ), onde utiliza-se um crista I de rubi ( Al203 ) contendo

0,5% de Cr3
+ por peso, e cujo fator 9 e igual a 1,2629.

o cristal de rubi e fixo na cavidade de tal maneira que apenas as amostras sao

trocadas. As condiooes de medida do sinal de rubi sao as seguintes : Ho = 5400. G, ~ H

= 200 G, amplitude de modulaoao = 5,0 G, tempo de varredura = 4 minutos, constante

de tempo = 0,128 segundos, ganho = 8x102, potencia = 2,0 mW, Frequencia = 9500

MHz.

A equaoao utilizada para a determinaoao do nivel de radicais Iivres foi ( Andrew,

R., 1953; Halbach, K, 1960; Caracelli, I. 1981 ) :

onde /',.,IR,MA,MR,GA,GR, sao respectivamente intensidade do sinal,

modulaoao e ganho da amostra e do rubi, Mf A
pp

a largura de Iinha pico a pica da

amostra eKe uma constante calculada da seguinte maneira :

Introduz-se um pitch de KCI ( padrao da Varian) que contem 1013 spins/cm, na

cavidade, mede-se quantos cm estao na cavidade, e consequentemente 0 numero de

spins. Junto com 0 pitch coloca-se 0 padrao secundario ( rubi ). Ap6s a aquisioao dos

parametros intensidade, ganho, amplitude de modulaoao do pitch e do rubi, e da

largura de linha do sinal do pitch, Mf p' montamos a seguinte equaoao :



onde No = 1013 spins para cada cm do pitch na cavidade, portanto, a

constante K e determinada por:

que sera utilizada na equa~ao (38) para a determina~ao do numero de radicais livres

das amostras de picloram. Foi feita uma curva de satura~ao do sinal de E.P.R. com a

potencia da microonda, para a escolha do valor de potencia adequado a ser utilizada

na determina~ao do numero de radicais Iivres, mostrada na figura (10).0 valor

escolhido foi de 0,5 mW.

4.2.• ) Medidas da fotodecomposi~io do picloram em solu~o aquosa por
Absor~io Eletronica.

4.2.1 • ) Prepara~io das amostras de picloram em solu~io aquosa

As solu~6es aquosas foram preparadas de tal maneira que a

concentra~ao de picloram nao excedesse um limite maximo estipulado, ou seja, com

intensidade da absorbancia entre 0 e 1, onde a lei de Beer-Lambert, A = e· c.1 ,

pudesse ser usada com confiabilidade ( Swinehart, D.F., 1962 ), onde e e 0 coeficiente

de extin~ao, c a concentra~ao da solu~ao, e 1 0 caminho otico na amostra a ser

percorrido pelo feixe de luz. As unidades usuais para estes parametros sac :

[e]=M-1.cm-l, [C]=M, e [l]=cm, onde l(mo31l



Nas soluyoes aquosas, a quantidade de picloram foi de 3,0 mg dissolvidos em

100 ml de agua destilada. Ap6s isso, 12 ml desta soluyao era acrescentado a 50 ml de

agua, para obtermos a concentrayao desejada, de c = 0,024 mM. Este procedimento

teve 0 objetivo de n80 precisarmos preparar quantidade maior de SOIUy80, uma vez

que as cubetas (de quartzo) foram preenchidas com 3,5 ml cada urna, perfazendo urn

total de 10 amostras por experimento. Preparou-se tambem soluyoes de picloram

tendo como solvente 0 etanol, onde a concentray80 foi de 0,15 mM. Em todas as

medidas realizadas foram usadas cubetas de referencia, com os respectivos solventes.

4.2.2. • ) Instrumentos utlllzados na fotodecomposl(:io e medidas de

absor~io eletronica.

Na fotodecomposiyao do herbicida, utilizou-se uma fonte com lampada de

mercuric de 100 watts de potencia, da marca Bausch-Lomb. Para verificar a

fotodecomposiy80 a determinados comprimentos de onda, utilizou-se urn

monocromador e uma fonte com lampada de xenonio de 150 watts de potencia, ambos

da mesma marca acima referida. A distancia entre a fonte e a amostra foi de 5,0 cm.

As soluyoes aquosas de picloram foram medidas variando-se 0 pH de 2,00 a

10,00, em dez alfquotas. Foram obtidos espectros antes e ap6s a iluminay80, de 30

minutos por amostra, As soluooes etan61icasde picloram foram em numero de cinco,

variando-se apenas 0 tempo de exposiy80 a luz de mercuric : 5, 10, 20, 60 e 120

minutos. Mediu-se tambem a fotodecomposiy80 via luz solar com apenas uma amostra

exposta por 360 minutos, e com luz visfvel utilizando urn projetor de slides, com

tempos de exposiy80 de 10, 15 e 45 minutos. 0 espectrofotometro utilizado em todos

os experimentos foi urn Shimadzu, modelo UV-180 Double Beam.



4.3- ) Estudos da complexa~o do picloram com ions metilicos : Cobre(II),

Ferro(III), Manganis(II), utilizando a tecnica de E.P.R.

4.3.1 .) Prepara~o das amostras.

Na preparacao das solucoes de picloram com os metais cobre(lI), ferro(lII),

manganes(II), utilizou-se etanol P.A. como solvente para 0 herbicida e agua destilada

para os metais, sendo que os metais utilizados estavam na forma de sulfatas.

o etanol foi 0 solvente escolhido entre dois outros testados : agua destilada e

acetona P.A.. A solubilidade do picloram em agua e de 430 ppm enquanto em etanol e

acetona sac respectivamente de 10.500 ppm e 19.800 ppm (Kearney ,Kaufman,

1976 ). A proporoao metal-picloram em todas as soluooes foi de 1 para 10. As

concentraooes foram escolhidas de modo a evitar possfveis interaooes dipolares

magneticas entre os fons, as quais interferem no espectro de E.P.R.. A excessao desta

proporoao ocorreu quando da necessidade de obtenoao da 2@derivada para uma

melhor resoluoao de estruturas super hiperfinas para 0 complexo cobre(II)-picloram, e

para ava1iaoao da simetria do complexo ferro(JII)-picloram. A proporoao nestes dois

casos foi de 2 metais para 10 moleculas de picloram, melhorando desta maneira a

relaoao sinal-rufdo, aumentando assim a resoluoao dos espectros. As concentraooes

dos metais nas soluooes foram : 2,49 mM para 0 cobre, 2,24 mM para 0 ferro e 2,45

mM para 0 manganes.

A agua como solvente foi descartada ap6s algumas medidas preliminares de

E.P.R.. Como a solubilidade do picloram em agua era muito baixa ( 1,2 mM ) e as

concentraooes dos metais, deveriam ser portanto dez vezes menor, a relaoao

sinal/rufdo era muito pequena, inviabilizando a medida. No caso da acetona, embora a

solubilidade do picloram seja a maior entre os tres solventes, a rapida evaporaoao, ja



no manuseio das soluo5es, foi um fator negativo, 0 que desmotivou 0 seu uso. As

soluooes picloram-metais foram preparadas nas seguintes quantidades :

Tabela ( I ) - Preparaoao das soluooes para as medidas por E.P.R. ( 30 ml de

solucao ).

Picloramletanol ( molar)x 10-3 Solucao estOQue aquosa de Sal Alrquota da solUQ8o estoque do

( molar )xIO-3 metal ( molar)xlO-3

24,8 145 de CuS04 526

24,8 210 de MnS04 348

24,8 22,6 de Fe2(S04)3 3292

Dissolvia-se 0 herbicida em etanol e os sulfatos dos metais em agua

destilada. Ap6s isso a soluCao metal-agua era acrescida a soluCao

picloram-etanol, observando a proporcao de 1 metal para 10 Iigantes.

como mostrado na tabela ( I ).

Todas as amostras picloram-metal foram medidas em baixa temperatura( -160 0

C ), utilizando para isso fluxo de nitrogenio liquido. As condicoes de medida estao

resumidas na tabela (1/ ).

Tabela ( 1/ ) - Condicoes de medida das solucoes picloram-metais em baixa

temperatura. 0 tempo de varredura para todas as amostras foi de 4 minutos.



Ho(Gauss) MI{Gauss) Freq.(MHz) AM (Gauss) ,.....L Pot. (mWatt )

Cobre(lI) 3000 1000 9160 2.0 10x1Q3 40
(11deriY.)

Cobre(ll) 3000 1000 9150 4.0 5x1Q3 60
(2' deriY.)

Ferro(lII) 2100 4000 9155 5.0 1Ox1Q3 20
(11deriY.)

Ferro(lII) 2100 4000 9150 4.0 1.25x1Q3 40
(2' deriY.)

Mn(1I) 3300 2000 9150 5.0 10x1Q3 50

As segundas derivadas dos espectros de absoryao de E.P.R., foram obtidas por

dois metodos distintos : utilizando 0 2Q harmonico, e atravea de 2 modulayoes. No

metodo do 2Q harmonico, 0 sinal da l' derivada e modulado em 50 Khz. Ou seja, a

frequencia de 50 KHz vai para a cavidade, enquanto 0 detetor e sintonizado em 100
KHz, obtendo-se assim, 0 2Q harmonica da frequencia de modulayao. Em geral, 0 fator

de amplificayao ( ganho ) sera maior quando da obtenyao da 2@derivada. Uma

maneira de evitar ganhos muito grandes, se da pelo aumento da potencia de

mocroondas, desde que nao saturemos a amostra. 0 espectro de 21 derivada da

soluyao picloram-cobre(lI) ( proporyao 2 metais para 10 moleculas de picloram ) foi



obtido com um ganho de 5x103, enquanto 0 da l' derivada foi de 4x1Q2. No caso do

picloram-ferro(III), 0 metoda utilizado para a obtenvao dos espectros de 2' derivada foi

o de 2 modulayoes. Neste metoda 0 campo magnetico e modulado simultaneamente

por duas frequencias. A frequencia alta de 100 KHz foi modulada em 5,0 Gauss e a

baixa frequencia, 1,0 KHz, foi modulada em 4,0 Gauss. A potencia da microonda

utilizada na obteny80 do espectro de 2' derivada foi dobrada de valor ( 40 mW ) em

relay80 ao espectro de 1! derivada.
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Figura ( 9 ) Montagem utilizada para se medir a pot€mcia da

lampada de xenonio.
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Figura ( 10 ) Curva de saturacao da intensidade do sinal de E.P.R.

atraves da potencia de microonda. para se quantificar 0 nfvel de radicais

livres. A potencia escolhida foi de 0.5 mW.



5.1 .) Fotodecomposi~io do picloram na forma policristalina.

Estas medidas foram realizadas com 0 objetivo de quantificar a

posslvel degrada~ao do picloram via forma~ao de radicais livres, pela

exposi~ao do mesmo a radiaoao U.V.-visivel utilizando uma fonte de luz

com lampada de xenonio e luz solar.

Todas as amostras apresentaram um pequeno nivel de radicais

livres ( - 1013 spins/g) antes de serem submetidas •a radiaoao, como e
mostrado na tabela (III). Ap6s a exposioao de 60 minutos para os

experimentos utilizando luz monocromatica, e de tempos diferentes para

os experimentos envolvendo luz solar, 0 nivel de radicais Iivres presente

era novamente medido. 0 numero de spins nas duas fases das medidas

foi calculado pela equaoao (38) do capitulo IV. Para as amostras que

foram expostas a lampada de xenonio, variou-se 0 comprimento de onda

no monocromador de 300 a 650 nm, com intervalos de 50 nm. Para cada

comprimento de onda selecionado, foram utilizados tres amostras. A

figura (11) mostra dois espectros de amostras con tendo radicais Iivres,

um deles diz respeito a amostra antes de ser irradiada, e 0 outro, ap6s

radiaoao de luz U.V. de A = 350 nm. A tabela (III) traz uma media da

densidade ( nQ de spins pela massa da amostra ) de radicais livres

gerados pela radiaoao, e da porcentagem de crescimento da

concentraoao destes radicais, calculada para tres amostras. Na figura

(11.b) podemos ver 0 grafico desta tabela .

T



Tabela III -) Porcentagem de fOrmay80 de radicais Iivres nas

amostras de picloram ap6s a exposiy80 de 60 minutos a uma lampada de

xenonio de 150 watts

Densidade media de Comprimento de Densidade media de Porcentagem media
spins antes ( n!! de onda A.( nm ) spins ap6s 60 de crescimento da

spins/g )X1013 minutos( n!! spins/g concentra~ao de
)X1013 radicais livres

1.21 ± 0.11 300 3.20 ± 0.26 164

1.28 ± 0.12 350 5.55 ± 0.44 334

1.33 ± 0.12 400 3.27 ± 0.26 146

1.29 ± 0.12 420 2.89 ± 0.23 124

1.30 ± 0.12 450 2.28 ± 0.18 75

1.30±0.12 500 1.78 ± 0.14 37

1.18 ± 0.11 550 1.50±0.14 27

1.16 ± 0.10 600 1.35±0.12 16

1.24 ± 0.11 650 1.39±0.12 12

Quatro amostras foram expostas a luz solar, onde variou-se 0

tempo de exposic80. A densidade de spins antes, depois e a

porcentagem de crescimento de radicais Iivres, est80 na tabela (IV). Na

figura (12) mostramos dois espectros, urn da amostra antes e 0 outro

ap6s uma exposicao a luz solar, de 180 minutos.



Tabela IV. - ) Porcentagem de formayao de radicais livres nas

amostras de picloram ap6s exposiyao a luz solar para diferentes

intervalos de tempo

Densidade de spins Tempo de exposic;ao Densidade de spins Porcentagem de
antes (n2 de spins/g) it luz solar (min.) apes (n2 de spins/g)x crescimento da

x 10'3 1014 concentrac;ao de
radicais livres

1.52 30 1.99 1209

1.74 60 2.67 1434

1.75 120 3.29 1780

1.66 180 4.44 2575

As medidas da fotodecomposiyao do picloram em agua destilada

foram realizadas em funyao do pH da soluyao. A figura (13) mostra

alguns destes espectros, de uma serie de 10 amostras, onde a curva de

maior intensidade refere-se a absoryao do picloram antes de ser

"irradiado" e a de menor intensidade, ap6s "irradiayaon de 30 minutos

com luz de mercurio, como descrito no capitulo IV, item 4.2. A tabela (V)

fornece a porcentagem de degradayao do herbicida, referente ao pico

mais intenso ( ""'224.5 nm )



Tabela V .) A porcentagem de decaimento da banda principal

(224.5 nm ) da soluyao aquosa de picloram ap6s 30 minutos de

exposiyao a luz de mercurio, em funyao do pH.

pH Absorbincia antes Absorbincia apes Porcentagem
de irradiar irradiar decrescimo da banda

2,48 0.733 0.338 54

3,00 0.745 0.330 56

3,45 0.745 0.337 54

4,25 0.750 0.351 53

5,03 0.745 0.361 52

5,67 0.760 0.364 52

6,34 0.764 0.380 50

7,20 0.742 0.356 52

8,70 0.730 0.355 51

10,03 0.760 0.275 63

Foram realizadas cineticas da decomposiyao do picloram em agua,

com luz de mercurio. Estes experimentos nao tiveram suas curvas de

absoryao registradas, apenas as intensidades para algumas bandas, as

quais mostramos mostramos na tabela (VI), para comprimentos de onda

A = 224 e 310 nm.



Tabela VI -) Cinetica da fotodecomposiy80 do picloram em aQua.

Os valores de absorbancia representam a media de do is experimentos

independentes.

Tempo de exposi~io Absorbancia em A. = Absorbancia em A. = Porcentagem
310 nm 224 nm decaimento da banda

principal

0 0.0205 0.760 0

5 0.0310 0.645 15

10 0.0520 0.575 24

20 0.0625 0.540 29

30 0.0720 0.340 55

Mediu-se tambem a fotodecomposiy80 atraves da luz solar, e com

luz de mercurio em SOlUy80 picloram-etanol. A amostra exposta a luz

solar apresentou na banda principal, um decaimento de apenas 8,6%

apes 360 minutos, como mostrado na fiQura (14). Para as soluyoes com

etanol fez-se uma cinetica, cujos resultados est80 na tabela (VII), e urn

dos espectros, na fiQura (15).



Tabela VII -) Porcentagem de decaimento da banda 1.. = 224 nm da

soluoao picloram-etanol para diferentes intervalos de tempo.

Tempo de exposi~io Absorbancia antes Absorbancia apes Porcentagem
( minutos ) de irradiar irradiar decrescimo A. =

224nm

5 0.950 0.940 1.0

10 0.940 0.930 1. ,

20 0.942 0.927 1.6

60 0.967 0.930 4.0

120 0.938 0.860 8.3

o herbicida picloram tern tempo de permanencia no solo que pode

chegar aproximadamente a 02 anos ( Khan, S.U., 1989 ). Varios sac os

fatores que influenciam 0 perlodo de permanencia de urn herbicida,

entre os quais podemos citar: umidade do solo, pH, temperatura,

conteudo e qualidade da materia organica e mineral, aoao dos ventos,

luz solar, chuva, a formulaoao dos herbicidas, entre outros. Urn provavel

mecanisme de retenoao do herbicida proviria da parte mineral do solo,

atraves da comp1exaoao com Ions metalicos, tais como cobre(II),

ferro(lIl) e manganes(lI), como estudados neste trabalho.

Varias soluooes de picloram com sulfato de cobre foram

preparadas na proporoao , metal para , 0 ligantes, como descritas no

capitulo IV. Soluyoes de sulfato de cobre com agua e com etanol,

tambem foram preparadas, cujos espectros estao mostrados nas figuras

(16a) e (16b) respectivamente. Os espectros da soluyao cobre(II)-



picloram em etanol, estao mostrados na figura (17). 0 pH foi variado de

1.30 a 9.39 em 16 amostras; a tabela (VIII) contem valores de 9 e de

separaoao hiperfina ( All ) para alguns pH's.

Tabela VIII -) Valores de gz' gy, gx' e Azz para os espectros da

figura (17), em funoao do pH das soluooes.

pH gz gy gx Azz ( Gauss)

1,30 2.4129 2.0918 2.0918 115

1,76 2.3795 2.1294 2.0550 111

2,47 2.3457 2.1132 2.0269 105

4,00 2.3462 2.1135 2.0269 107

5,17 2.3468 2.1135 2.0270 108

8,00 2.3484 2.1136 2.0275 110

9,39 2.2674 2.0263 2.0632

Podemos ver dos espectros da figura (17), compreendidos entre

pH's 1,76 e 5,17,0 aparecimento de Iinhas (nao muito bem resolvidas)

entre gy e gx' Estas linhas sac urn indlcio de que na estrutura do

complexo cobre(II)-picloram, 0 cobre esteja pr6ximo a ~itomos de

nitrogenio , ocorrendo assim, interaoao super hiperfina entre 0 elE3tron

desemparelhado do cobre e os spins nucleares dos nitrogenios. Para

uma melhor resoluoao destas Iinhas, utilizou-se 0 recurso de 2!

derivada, cujos espectros estao mostrados na figura (18) para uma

soluoao de pH = 4,00.

Com 0 objetivo de se verificar a estabilidade do complexo

cobre(1 I)-picloram, realizou-se periodicamente medidas das soluooes,



que foram mantidas em tubos de ensaio vedados cuidadosamente. A

forma dos espectros e os dados espectroscopicos mantiveram-se os

mesmos para todas as medidas durante quase 7 meses. A figura (19)

mostra algumas subtrayoes espectrais que foram realizadas em pH's

diferentes, para se determinar a formayao de diferentes complexos,

entre 0 cobre(II)-picloram.

Foram preparadas soluyoes de sulfato de ferro com picloram em

etanol, tendo 0 pH variado num intervale de 1,40 a - 7,00. Alguns destes

espectros estao mostrados na figura (20) e os valores de 9 e largura de

linha, ~H pp, encontram-se na tabela (IX). Soluyoes de sulfato de ferro

com etanol tambem foram preparadas e medidas, contudo mostramos

apenas do is espectros com pH's de 2,00 e 2,90 ( figura (21) ), pois para

valores de pH maiores, a intensidade foi muito pequena .. Tambem

foram realizadas medidas com soluyoes armazenadas para verificayao

da estabilidade no tempo, obtendo-se espectros semelhantes em forma e

parametros espectroscopicos, aos obtidos quando da preparayao das

amostras. A figura (22) mostra do is espectros a pH = 4,00; um deles com

o precipitado da soluyao, acidificado com HCI, e 0 outro do

sobrenadante. 0 objetivo foi de confirmar a formayao de hidroxido de

ferro, precipitado, como causador da reducao de intensidade dos

espectros com 0 aumento do pH. Como um recurso de confirmacao da

espectroscopicos, obteve-se tambem a 2@derivada do espectro, que e

mostrada na figura (23). A figura (24) mostra uma subtracao espectral do



complexo de ferro(lll)-picioram com 0 complexo ferro{III)-etanol, para

pH's pr6ximos.

Tabela IX -) Valores de 9 e largura de linha para as soluvoes

ferro(III)-picloram em funv80 do pH.

pH g Largura de linha ( Gauss)

1,40 4.19 80

2,53 4.19 80
3,39 4.19 75

4,00 4.19 75

5,11 4.19 75

5,46 4.19 60

Foram preparadas soluooes de picloram com sulfato de manganes

em etanol, variando-se 0 pH de aproximadamente 2,00 a 7,00. Alguns

dos espectros de E.P.R. destas soluooes estao mostrados na figura (25).

A tabela (X), contem valores de go' separaoao hiperfina Ao ( para todas

as transiooes de spin) e de intensidade destes espectros. Espectros de

sulfato de manganes com etanol tambem foram registrados em funoao do

pH, como podemos ver da figura (26) e os parametros espectroscopicos

estao na tabela (XI).



Tabela X - } Valores de go' Ao e intensidade (I) para soluyoes de

manganes(II}-picloram em funyao do pH. Todos os valores de 1 estao

normalizados pelo espectro de maior intensidade, 10, correspondente a

pH = 2.65. Os valores de separayao hiperfina, ( mSi ~ ms/ ), estao

dados em Gauss.

pH go %~~ ~~~ ~-+-~ -X-+-~ -~-+-% Xo

2,65 1.992 42.0 85.5 95.0 100.0 129.5 1.00

3,19 1.992 45.0 85.0 94.5 100.0 130.0 0.81

4,37 1.991 45.0 85.0 94.5 100.5 129.5 0.54

5,11 1.993 44.5 87.5 94.5 100.0 127.5 0.41

6,35 1.992 45.0 85.0 95.5 100.0 127.5 0.26

7,27 1.991 46.5 86.5 94.8 100.0 129.8 0.15



Tabela XI - ) Valores de go' Ao e intensidade (l) para solu~oes de

manganes{II)-etanol em fun~ao do pH. Todos os valores de / estao

normalizados pelo espectro de maior intensidade, /0' correspondente a

pH = 6.96. Os valores de separa~ao hiperfina (mSi ~ ms/), estao dados em

Gauss.

pH go %~~ ~~~ ~-.-~-~-+-,% -,%-+-%
Xo

1,69 1.994 45.0 85.0 96.0 104.0 129.3 0.63

2,16 1.992 45.0 87.5 94.5 104.5 124.5 0.80

3,36 1.994 46.0 85.5 95.0 96.0 132.5 0.70

4,43 1.992 42.0 82.5 100.0 96.0 130.0 0.87

6,96 1.994 48.5 86.0 92.5 100.0 133.5 1.00
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Figura ( 11a ) Nfvel de radicais livres da amostra policristalina de

picloram antes de ser irradiada.

IHo-3400G
'J-9514MHz

Figura ( 11b ) Nfvel de radicais livres form ados ap6s exposiQ80 com

lampada de xenonio em A = 350 nm, durante 60 minutos.
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Figura ( 11c ) Curva de forma~ao de radicais livres em fun~ao do

comprimento de onda nas amostras de picloram apes exposi~ao de 60

minutos a uma lampada de xen6nio de 150 Watts
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Figura ( 12a ) NIvel de radicais livres da amostra policristalina de
picloram antes de ser irradiada.
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Figura ( 12b ) Nlvel de radicais livres formados apes exposic;80 a
luz solar durante 180 minutos.
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Figura ( 13a ) Absorbancia do picloram em agua destilada sob

radia~ao de luz U.V. em fun~ao do pH. A banda principal em A. = 224 nm

corresponde a absor~ao da cadeia piridinica do herbicida. 0 espectro de

maior intensidade corresponde a solu~ao antes de ser irradiada, e 0 de

menor intensidade a solu~ao apes 30 minutos de irradia~ao.
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Figura ( 13b ) Absorbancia do picloram em agua destilada sob

radiay80 de luz U.V. em funy80 do pH. A banda principal em A = 224 nm

corresponde a absory8o da cadeia piridfnica do herbicida. 0 espectro de

maior intensidade corresponde a SOlUy80 antes de ser irradiada, e 0 de

menor intensidade a SOlUy80 apes 30 minutos de irradiay8o.
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Figura ( 14 ) Absorbancia do picloram em agua destilada apes

exposicao a luz solar. 0 espectro maior corresponde a solucao antes de

ser irradiada. 0 segundo em intensidade, apes 6 horas de exposicao a
luz solar, e 0 menor, a irradiacao U.V. ap6s 30 minutos.
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Figura ( 15 ) Absorbancia do picloram em solvente etanol. 0 pico

de maior intensidade corresponde a soluoao nao irradiada, e 0 pico

menor ap6s exposioao de 120 minutos a irradiaoao U.V..
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Figura ( 16a ) Espectro de E.P.R. do cobre(lI) em solvente agua a
temperatu ra de ·160° C.

Figura ( 16b ) Espectro de E.P.R. do cobre(lI) em solvente etanol a
temperatura de ·160° C.
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Figura ( 17 ) Espectros de E.P.R. da soluCao cobre(II)-picloram it

temperatura de -160° C.
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Figura ( 18 ) Espectros de E.P.R. na forma de l' e 2' derivadas

para 0 complexo cobre(II)-picloram em pH = 4,00 a temperatura de

-160° C. Notam-se linhas da intera~ao super hiperfina de nitrogemios

piridfnicos com 0 eletron desemparelhado do cobre(II).
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Figura ( 19 ) SUbtracoes de espectros de E.P.R. dos complexos de

cobre(II)-picloram para os seguintes valores de pH's:

a - ) pH = 4,78, b - ) pH= 2,47, c - ) pH = 5,98 - 2,47, d - ) pH =

4,78-2,47, e - ) pH = 5,98 - 3,52, f - ) pH = 6,98 - 2,47 .
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Figura ( 20 ) Espectros de E.P.R. do complexo ferro(III)-picloram a
temperatura de -160° C em funcao do pH das solucoes.
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Figura ( 21 ) Espectros de E.P.R. das solucoes de ferro(III)-etanol

para dois valores de pH, a temperatura de -160° C.
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Figura ( 22 ) Espectros de E.P.R. da solucao ferro(III)-picloram em

pH = 4,00 :

a - ) sobrenadante da soluCao

b - ) solucao do precipitado apes acidificacao cqm HCI.
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Figura ( 23a ) Primeira derivada do espectro de E.P.R. da solu~ao

ferro(III)-picloram a pH = 1,50.
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Figura ( 23b ) Segunda derivada do espectro de E.P.R. da soluoao

ferro(III)-picloram a pH = 1,50.



(0) 72

G~
0
:5!."c:
G

JI_MSO--.5
100 800 1500 2200 2900 3600

Compo MagNitico (Gauss)

(b)

100 800 1500 2200 2900 3600

Compo Magnetico (Gauss)

100 800 1500 2200 2900 3600
Compo Magnetico (Gauss)

Figura ( 24 ) Subtra~ao de espectros de E.P.R. para complexos de

ferro(III)-picloram :

a- ) espectro de ferro(III)-picloram a pH = 1,40.

b - ) espectro de ferro(III)-etanol a pH = 1,52.

c - ) espectro resultante da sUbtra~ao.
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Figura ( 25 ) Espectros de E.P.R. da solucao de manganes-

picloram em funcao do pH a temperatura de -160° C.
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Figura ( 26 ) Espectros de E.P.R. da solu~ao de manganes-etanol

em fun~ao do pH a temperatura de -160° C.
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VI - DISCUSSAO

Podemos ver da tabela (III) que 0 comprimento de onda A.= 350 nm

forma 0 maior numero de radicais livres nas amostras de picloram,

diminuindo, a formac;ao, a medida que 0 comprimento de onda vai

aproximando-se do visivel, chegando a ser quase nulo para A.> 700 nm. A

reduc;ao do numero de radicais livres esta em torno de 30% para algumas

amostras que foram irradiadas e medidas ap6s 15 dias. Radicais livres sac

altamente reativos em meios que tenham baixa viscosidade ou alta

concentrac;ao de moleculas ao redor, recombinando-se rapidamente, num

processo de terminac;ao. 0 fate de termos observado que os radicais

form ados nao se recombinaram significativamente num periodo de 15 dias,

e devido aos poucos pontos de contato entre os policristais de picloram, 0

que certamente nao acontece num Iiquido, devido a grande mobilidade dos

radicais e das moleculas.

A quantidade de radicais livres formados e muito pequena se

compararmos com a massa total da amostra utilizada. Mesmo sob radiac;ao

solar, tabela (IV), embora a porcentagem de formac;ao de radicais livres seja

bem maior, com parada a luz U.V., 0 numero de moleculas de picloram

degradadas via esse mecanisme ainda e muito pequeno. Considerando 0

maior tempo de exposic;ao a luz solar, de 180 minutos, e massa da amostra

de 45 mg, chegamos a uma massa de moleculas degradadas,de

aproximadamente 2 x 10-7 9 ; isto corresponde a uma concentrac;ao de

radicais dada por [radicais] = 1,71 X 10-7 mol radicais/mol de picloram. Para 0

herbicida exposto a luz UV de A.= 350 nm, temos [radicais] = 1,71xlO-8 mol

radicais/mol de picloram.



Compostos aromaticos, de um modo geral, absorvem na regiao ultravioleta

geralmente de 180 a 300 nm, envolvendo quase que totalmente eletrons 1t (.Pesce,

A.J., et ai, 1971; Dyer, J.R, 1977 ). A piridina, e um composto aromatico

heterocfclico, CsHsN, bastante estudado por espectroscopia. 0 nitrogenio fornece um

um eletron a nuvem eletronica 1t do anel, ficando com dois eletrons nao

compartilhados num orbital sp2, que e um orbital nao Iigante n. Sabe-se que ela

absorve na regiao ultravioleta, de 215 a 290 nm, tendo um maximo em torno de 250

nm correspondente a transiyao 1C~ 1C*. Alem de transiyoes 1C~ 1C*, observa-se na

piridina, transiyoes n ~ 1t* ( exclusiva de compostos organicos contendo

heteroatomos) embora de intensidade muito pequena. Os eletrons cr, que constituem

o esqueleto do anel piridfnico, tem muito pouco ou nenhum efeito nas transiyoes

eletronicas observadas no ultravioleta; eles sac considerados espectroscopicamente

inertes, como se fossem eletrons de camada interna de atomos isolados ( Platt, J.R,

1953 ).

A figura (13) do ftem 5.2 mostra os espectros de absoryao 6tica da soluyao de

picloram em agua, antes e ap6s i1uminayao por 30 minutos com lampada de

mercurio. Podemos constatar a reduyao da banda de absoryao, referente a transiyao

1C~ 1C*, numa media de 53,7%, correspondente ao pico maior localizado em A.= 224

nm, e a independencia desta fotodegradayao com 0 pH, na faixa de 2,00 a 9,00 em

todos os experimentos realizados, conforme tabela (V). 0 decrescimo da banda

principal esta relacionado a degradayao do herbicida, possivelmente pelo processo

de clivagem do anel piridfnico ( Hall, RC., et ai, 1968 ). Hall e colaboradores,

pesquisaram a fotodegradayao do picloram atraves de luz U.V., com comprimento de



onda definido ( 253.7 nm ) e via luz solar. Propuseram que a degradayao do picloram

esta relacionada com a clivagem do anel piridina e a consequente Iiberayao de dois

ions cloro por molecula de picloram degradada. Estudos de fotodecomposiy80 em

SOlUy80aquosa, com concentray80 pr6xima a utilizada neste trabalho ( 0,040 mM ),

mostraram que ap6s 1 hora de exposiy80 a luz ultravioleta, quase 60% de picloram

foi degradado. Adicionaram ainda hidroquinona a uma amostra semelhante, e ap6s 0

mesmo tempo de exposiy80 apenas 15% do picloram foi degradado, levando a
hip6tese de que 0 processo de fotodecomposiy80 do herbicida seria via fOrmay80 de

radicais livres, uma vez que a hidroquinona e conhecida como inibidora de reayoes

deste tipo.

Ainda em SOlUy80aquosa, observamos que a degraday80 do picloram via luz

solar, mostrou-se muito pequena, em torno de 8,6% para um tempo de exposiy80 de

6 horas. Estudos semelhantes mostram que a fotodecomposiy80 do picloram

induzida pela luz solar corresponde a metade do valor obtido por luz ultravioleta,

mesmo sendo a potencia da luz solar incidente muito maior (Hall, R.C., et ai, 1968 ).

A potencia da luz que chega do Sol na superficie da Terra, e de aproximadamente

134 mW/cm2. ( Oldemberg, Holladay, 1971 ), maior que a potencia de muitas fontes

de luz convencionais utilizadas em experimentos de fotodegraday8o. A pouca

influencia da luz solar na degraday80 do picloram, por exemplo, esta no fate de que 0

mais baixo comprimento de onda ultravioleta, que atinge a superficie da Terra, esta

em torno de 292 nm ( Brown, A.W.A., 1978 ), ou seja, no limite superior do ultravioleta

que a molecula de piridina absorve. ( 220 a 290 nm ). Portanto, a luz solar e pouco

eficiente para decompor moleculas sensiveis a esta regi80 do espectro. Nesse

sentido os radicais Iivres formados e detectados nas amostras policristalinas em

comprimentos de onda superiores a 300 nm ( tabela (III) ) podem estar ocorrendo

tambem em SOIUy80, contribuindo para iniciar 0 processo de degraday80 das



moleculas de herbicidas e portanto precisam ser melhor estudados. Uma

possibilidade seria utilizar a metodologia de ·spin trap·por E.P.R. Dados recentes na

literatura ( Kochany, Bolton, 1992 ) usando ·spin-trap· mostraram envolvimento de

radicais Iivres na fotodegradayao do Benzeno e de Halobenzenos.

Da figura (13) podemos notar nos espectros de soluyao irradiada, 0

aparecimento de uma pequena banda em A. == 310 nm. Se considerarmos que a

absoryao em 224 nm e devida a uma transiyao 1t -+ 1t*, e que a transiyao n -+ 1t* esta

associada ao comprimento de onda A. = 248 nm, a pequena banda que aparece apes

a soluyao ser irradiada ( em 310 nm ), deve estar envolvida com produtos de

degradayao do picloram. Alguns experimentos de cinetica realizados com soluyao

aquosa, conforme tabela (VI) do capitulo V, mostram que a medida que 0 picloram

vai sendo degradado ( a banda em 224 nm diminuindo ), a absorbancia em A. == 310

nm aumenta, reforyando a hipetese acima referida.

Nos experimentos que utilizaram etanol como solvente, 0 decaimento da

banda A. = 224 nm foi menos significativo, chegando a uma reduyao de 8.3% apes

120 minutos de exposiyao a luz U.V. A tabela (VII) contem a porcentagem de

decaimento desta banda, devido a um experimento de cinetica realizado. A agua sob

a ayao de determinadas radiayoes eletromagneticas, forma radicais dos tipos :

H20+ ,e- ,H·,·OH, etc. Uma possibilidade para explicar 0 efeito do solvente etanol na

estabilizayao do picloram, seria a ausencia destes radicais inicializadores.



Como podemos ver das figuras ( 16a e 16b ) do item 5.3, os

espectros de cobre(lI) em agua e em etanol exibem uma simetria axial

revelada tanto pelos parametros espectrosc6picos g/l e g.1 quanto se

comparados a espectros de simetria semelhante ( Sands, 1953; Windle,

et ai, 1963 ). 0 fate de termos utilizado cuprico ( CuS04 ) diluido em agua,

figura ( 16a ), faz com que ocorra um processo de hidrata~ao no qual 0

ion cobre(lI) complexa-se fortemente com quatro moleculas de H20 no

plano xy e duas outras nao tao fortemente ligadas, no eixo z, formando

uma simetria octaedrica distorcida. Esta simetria pode ser considerada

como quadrado planar, devido aos do is ligantes que interagem com 0

orbital dz2, ao longo do eixo z, estarem mais distantes deste orbital que

outros quatro ligantes estao do orbital dx2 -l. A aproxima~ao dos quatro

ligantes aos lobos do orbital dx2 -l vai ocorrer quando tivermos uma

configura~ao (t2g)6(dz2)(dx2_lHt2g)6(di)2(dx2_y2)1, que resultara numa

repulsao maior dos Iigantes na dire~ao z, afastando-os mais, e na maioria

dos casos sendoremovidos completamente ( Orgel, L.E., 1966; Butler,

Harrod, 1989 ). No caso da figura (16b), cobre(lI) em etanol, ocorre um

processo de solvata~ao e 0 ion cobre(lI) complexa-se com 0 etanol,

provavelmente da mesma maneira que ocorre com as moleculas de agua,

formando um complexo, se nao com simetria quadrado planar puro, ao

menos octaedrica distorcida.

Na figura (17) temos os espectros do picloram com cobre(lI) em

etanol. E facil vermos a rombicidade de tais espectros, atraves dos tres

valores de g; precisamos no entanto descobrirmos de onde ela vem.

Podemos imaginar que seis ligantes aproximal')-se do ion cobre(lI)



conforme uma simetria octaedrica, ou seja, 0 cobre no centro de um cubo

e os seis ligantes aproximando-se dele ao longo dos eixos cartesianos de

coordenaoao. 0 efeito Jahn- Teller afirma que, em geral, nenhuma

molecula angular ( nao linear) pode ser estavel num estado eletr6nico

degenerado, a menos que todos os atomos da molecula situem-se numa

mesma direoao ( Jahn, Teller, 1937 ). A molecula sofrera uma distoroao

para remover a degenerescencia e abaixar a sua energia. 0 complexo

cobre(II)-picloram para ser mais estavel, supondo octaedrico, deveria

entao ter uma distoroao ao Iongo do eixo z ( a mais comum entre os

complexos de cobre(lI) ) que expressa-se pelo alongamento ou

distanciamento dos ligantes em relaoao ao orbital dz2 ( Butler, Harrod,

1989 ). na verdade 0 efeito Jahn-Teller pode somente identificar uma

geometria instavel, ele nao prediz a distoroao preferida, no entanto, uma

eiongaoao axial e de observaoao mais comum que a compressao axial.

Sendo 0 complexo um octaedro elongado e comum termoso eletron

desemparelhado no orbital dx2
- y2. Se est as estruturas fossem

comprimidas, 0 unico eletron ocuparia 0 orbital dz2, entretanto, calculos

detalhados tem mostrado que as estruturas elongadas sao em geral mais

energeticamente favoraveis que as comprimidas, 0 que e consistente com

a frequente constataoao experimental ( Pryce, M.H.L., 1964; Hathaway,

B.J., Billing, D.E., 1970 ). Para 0 complexo em questao, 0 alto valor de gz

sustenta a hip6tese do elE~trondesemparelhado ocupar 0 orbital dx2 - Y2'

contido numa simetria octaedrica elongada, ligeiramente distorcida (

McMillan, J.A., et ai, 1971 ). Como veremos mais adiante, figura (18),

interacoes super hiperfinas com ligantes nitrogenio, apontam para uma

alta densidade eletr6nica no plano do complexo cobre(II)-picloram,

confirmando a configuracao (dx2-i)l .Neste caso os Iigantes sentirao



uma repuisso eletrostatica maior na direyso do orbital dz2, tal que na

maioria das vezes sso removidos do complexo, restando apenas quatro

ligantes no orbital d,x2 -l. A simetria quadrado planar para 0 cobre(II), na

maioria dos casos, e a situayso limite da simetria octaedrica distorcida (

Jolly, W.L., 1976 ). Uma constatayso a favor desta hip6tese, e 0 fate da

con stante de formayso do complexo, K, do ion cobre(lI) decrescer

rapidamente a partir do quinto ligante. Um exemplo disso e 0 complexo

cobre(II)-amenia, no qual 0 quinto Iigante e adicionado somente na

presenya de um excesso de amenia, e 0 sexto nso e nem considerado,

refletindo uma tendencia geral dos ions d9, em especial 0 cobre(II), em

formar quatro ligayoes fortes no plano xy e duas axiais, muito longe e

fracas completando um octaedro distorcido ( Mackay, Mackay, 1989;

Moeller, T, 1982 ). Portanto, a semelhanya entre os espectros da figura

(16) com os da figura (17), reside na conformayso espacial do ion

cobre(ll) com os Iigantes, a menos de uma distoryso no plano xy,

envolvendo 0 orbital d,x2 -l, responsavel pela anisotropia dos espectros

da figura (17).

Um dos mecanismos de adsoryso do picloram ao solo seria devido

a formayso de quelato com 0 ion cobre(lI), at raves do nitrogemio do anel

da piridina e um dos oxigenios do grupo funcional acido

carboxilico, formando um anel bidentado ( Arnold, Farmer, 1979 ). Este

complexo esta i1ustrado na figura (27), da qual podemos ver que 0

cobre(lI) possui ligantes distintos, dois a dois, nos lobos do orbital d,x2 -l.
o fate de termos ligantes diferentes, faz com que haja uma distoryso na

configurayso quadrado planar, quebrando a simetria axial, como podemos

ver pelos espectros da figura (17). Contudo esta distoryso nso e muito

grande, fazendo com que gx e gy nso difiram muito, conforme dad os da



tabela (VIII). Esta diferenya no entanto e suficiente para caracterizar a

anisotropia dos espectros, uma vez que 18.•- 8,1 nao e muito menor que

18" - 81.1, onde 81. = >5<8.•+ 8,)· Caso contrario, 18.•- 8,1«18" - 8J, poderiamos

considerar 8 .•= 8, = 81.' e os espectros como sendo axiais ( Calvo, R., et

ai, 1990 ). Esta rombicidade na simetria deve estar relacionada com as

distancias diferentes entre os ligantes N e 0 ao ion central, causando

uma distoryao angular do quadrado constituido pelos ligantes situados

nos vertices.

Um indicio de que atomos de nitrogenio das moleculas de picloram

estejam coordenados ao ion cobre(II), formando assim um complexo

planar, sac as estruturas que aparecem nos espectros da figura (17)

entre 8, e 8.•, na faixa de pH que varia de 2,00 a 7,00. Uma resoluyao

melhor destas estruturas e conseguida pela obtenyao da 2@derivada do

espectro, mostrada na figura (18), onde pode-se observar algumas linhas

da interayao do elatron do orbital dx2 - Y2 com os spins nucleares dos

nitrogenios. E possivel contarmos ata cinco linhas nesta regiao, 0 que

torna possivel que tenhamos ao menos dois nitrogenios, pertencentes a

duas molaculas de picloram, contribuindo para a interayao super

hiperfina. 0 numero de cinco Iinhas a obtido de 2·n·]+1, onde n a 0

numero de atom os equivalentes com spin nuclear] diferente de zero (

Campbell, Dwek, 1984 ).

Quanto a estabilidade do complexo cobre(ll)-picloram. algumas

soluyoes foram preparadas e medidas a baixa temperatura ( -160° C ) em

13/12/91 e ap6s isso, obtidos espectros nas mesmas condiyoes de

medida, peri6dicamente ata 29/06/92, completando quase sete meses

desde que a amostra foi preparada. A forma dos espectros, as



separayoes hiperfinas e os valores de gz,g"gx mantiveram-se constantes

em todas as medidas. Complexos de cobre(lI) com as mesmas

caracterfsticas de simetria que os da figura (2) sac muito estaveis, pois,

comodiscutido ata agora, as quatro ligayoes planares sac em geral muito

fortes, formando um quelato bidentado, com ligayoes covalentes

coordenadas entre 0 cobre(lI) e os ligantes oxigenio e nitrogenio .. A

con stante de formayao ( que traduz a estabilidade de um complexo )

entre 0 fon metalico cobre(lI) e a piridina ou a bipiridina, a bastante alta (

Butler, Harrod, 1989 ). Dos metais divalentes, do Mn ao In, segundo

observayao bem generalizada, 0 cobre(lI) tem a maior con stante de

formayao, para varios tipos de ligantes, e tambam maior estabilidade com

ligantes que contenham nitrogenio como atomo doador de elatrons (

Irving, H., Willians, J.P., 1953; Butler, Harrod, 1989; Cotton, Wilkinson,

1980 ), como a 0 caso do picloram, devido ao mesmo ser constitufdo por

um anel piridfnico, como podemos ver da figura (1). A constante de

formayao do cobre(lI) refere-se a soluyoes aquosas, na qual os Iigantes,

principalmente os portadores de nitrogenio, coordenam-se ao metal (

doam elatrons ) mais eficazmente do que a agua, dificultando assim a

substituiyao posterior de novas molaculas de agua, uma vez que a

afinidade eletronica do metal tenha side melhor satisfeita do que no

hidrato ( Orgel, L.E., 1970 ). As soluyoes de cobre(II)-picloram, como

descritas no capftulo (IV), sac preparadas de tal maneira que 0 sulfato de

cobre a dissolvido primeiramente em agua e s6 depois adicionado a
soluyao de picloram-etanol. Assim, 0 cobre(lI) primeiro hidrata-se,

formando complexos que dao espectros axiais como os da figura (16a).

Quando a soluyao a adicionada a soluyao picloram-etanol, 0 nitrogenio



piridinico e 0 oxigenio ( do grupo carboxilico ), substituem as moleculas

de agua ligadas ao cobre(II), formando provavelmente urn complexo como

o da figura (27), cujos espectros acabamos de discutir.

Olhando a figura (17) vemos que 0 espectro de pH = 1,30 tern

caracteristica axial, enquanto para pH's maiores que 8,00 a intensidade

do sinal decai bastante. A formay80 de urn complexo metalico pode ser

considerada como uma reay80 acido-base, onde 0 ion metalico e os

Iigantes atuam respectivamente como acido e base de Lewis ( Russel,

J.B., 1982; Douglas, et ai, 1983 ). As mudanyas de simetria e diminuiy80

de intensidade de determinados espectros a particulares valores de pH,

refletem variayoes estruturais que ocorrem no complexo cobre(II)-

picloram, quando adicionamos a SOIUy80, acido cloridrico ( HCI ) ou

hidroxido de sodio ( NaOH ). Para pH's menores que 1,70 os espectros

V80 tendendo a axiais, semelhantes aos da figura (1). Podemos ver da

figura (17), que no espectro da SOlUy80 com pH = 1,30, os provaveis

ligantes do cobre(lI) seriam 0 proprio etanol, originando urn complexo

com simetria axial, envolvendo como atom os ligantes, somente 0

oxigenio, uma vez que a pH's baixos, aumenta a porcentagem de

moleculas de picloram protonadas ( Nearpass, D.C., 1976 ). A medida

que aumentamos 0 pH, comeya a desprotonay80 do oxig€mio do grupo

carboxilico e do nitrogenio piridinico, e numa ampla faixa de pH ( entre

2,00 e 7,00 ), 0 complexo mais provavel, compativel com as

caracteristicas espectrais de E.P.R. e aquele envolvendo atomos de 0 e

N, conforme mostra a figura (27). Para pH's acima de 7,00, a presenya de

hidroxido de sodio deve favorecer a fOrmay80 de hidr6xido de cobre, 0

qual precipita e explica a reduy80 da intensidade dos espectros de E.P.R.

nessa faixa de pH ( Russel, J.B., 1982; McBride, M.B., 1991 ), chegando



ao ponto ( pH > 10,00 ) de nlo termos resolu~lo para definir 0 sinal do

complexo. Com a forma~lo preferencial de CU(OH)2' nlo foi possfvel

avaliar 0 provavel envolvimento do nitrogenio do grupo amina do picloram

na forma~lo de complexo com cobre(II), pois em pH's basicos ele estaria

disponfvel para coordena~lo, com a safda do proton adicional, presente

em pH's acidos. As sUbtra~oes espectrais da figura (19) mostram que

numa faixa de pH que vai de ~ 2,00 a 5,00, a coexistencia de dois

complexos nso e muito provavel, devido it sUbtra~lo ser quase nula. Para

a subtra~so de pH's de 6,00 e 2,47, constatamos que a diferen~a entre os

espectros come~a a ser significativa, 0 que pode indicar uma simples

distor~lo na simetria do complexo, com nitrogenio do anel piridfnico e

oxigenio da carboxila, ou 0 envolvimento de outros Iigantes como 0

proprio OH- na dire~lo z do complexo.

NH2

Figura ( 27 ) Possfvel estrutura molecular do complexo cobre(II)-

picloram com simetria quadrado planar distorcida.



Como podemos ver da figura (20) do item (5.3), os espectros de

ferro(III)-picloram, exibem uma simetria rombica, conforme os valores de

9 mostrados na tabela IX, e pela forma dos espectros ( Campbell, Dwek,

1984; Aasa, R., 1970 ). A anisotropia do complexo formado, esta

relacionada ao valor de 9 ser menor que 4,3, ou seja, a relacao EID e

um pouco menor que 1/3, gerando assim tres valores distintos de g,

embora muito pr6ximos ( Wickman, et ai, 1965 ). Esta anisotropia torna-

se mais clara nos espectros de 2' derivada mostrado na figura (23),

onde podemos observar tres valores diferentes de g, de acordo com

espectros semelhantes da literatura ( Windle, et ai, 1963). Podemos ver

da figura (20), que a medida que elevamos 0 pH da solucao ferro(III)-

picloram, a intensidade do espectro cai bastante. Isto e devido a
hidr61ise com a formacao de hidr6xido de ferro (Fe(OH)3)' que precipita,

causando a reduca-o na intensidade do sinal. A confirmacao deste fato,

deu-se quando 0 precipitado de duas solucoes de pH's = 4,00 e 5,46,

foram dissolvidas com HCI e medidas novamente, obtendo-se espectros

com valores de 9 e largura de Iinha iguais ao do sobrenadante original.

Estes espectros estao mostrados na figura (22). A figura (24) traz

algumas subtracoes espectrais das solucoes ferro(III)-picloram e

ferro(III)-etanol, com pH's pr6ximos. Partindo destas subtracoes,

podemos distinguir com mais clareza, dois tipos de complexos de

ferro(III). Urn complexo com picloram, com 9 caracterlstico de simetria

rombica, e largura de Iinha num valor medio de 75 Gauss e outro com

etanol, valor de 9 indicando simetria rombica, mas largura de linha em

torno de 180 Gauss. 0 espectro resultante da subtracao possui largura



de linha menor que a do complexo ferro(III)-picloram obtido

experimentalmente, 0 qual deve conter misturas dos dois complexos (

ferro(III)-picloram e ferro(lll)-etanol ). Esta tendencia de estreitamento

de Iinha e observada nos espectros que formam a tabela (IX) i;. medida

que aumentamos 0 pH, refletindo desta maneira, uma redu~ao na

concentra~ao de complexos ferro(III)-etanol. Isto e devido ao fate de que

em pH's baixos, os grupos tituhiveis do picloram estao proton ados e

complexos ferro(III)-etanol estao presentes em numero maior, alargando

a linha dos espectros.

Quanto a estabilidade dos complexos ferro(III)-picloram, as

amostras foram medidas periodicamente durante cinco meses, e os

valores espectrosc6picos foram os mesmos no decorrer das medidas.
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65 -) Picloram-Manganes(II).

Da figura (25) vemos que a intensidade do sinal do manganes(II). decai a medida

que aumentamos 0 pH. Isto e devido a hidr6lise do manganes(lI) com a formacao de

hidr6xido de manganes, Mn(OH)2' que precipita-se, como ocorreu com outros fons

metalicos estudados. As pequenas estruturas que aparecem entre as componentes

hiperfinas, sso devido as transiyoes proibidas de spin nuclear, na qual a regra de seleyso

MIl = 0 e violada ( Drumheller, Rubins, 1964; Wolga, Tseng, 1964 ). A figura (2~) traz

espectros de manganes em etanol, onde podemos observar bastante semelhanya com

os espectros da figura (25).Os parametros espectrosc6picos medidos para as duas

soluyoes sso muito parecidos, conforme nos revela dados das tabelas (X) e (XI), 0 que

dificulta afirmarmos sobre a formayso de complexos manganes(II)-picloram, podendo ser

explicado pela complexayso do fon metalico com 0 solvente. Podemos notar que a razso

de diminuiyso das intensidades dos sinais tem sentido oposto para as duas soluyoes.

Enquanto na soluyso que contem picloram, a intensidade do sinal diminue a medida que

aumentamos 0 pH, na soluyso que contem apenas manganes(II), ocorre 0 contrario.

Quando a soluyso manganes-picloram e preparada, 0 meio resultante e bastante acido,

em torno de 2,00, 0 que faz com que tenhamos de adicionar NaOH para varia-Io. Como

consequencia disto, ha a formayso de hidr6xido de manganes, como mencionado ha

pouco, reduzindo a intensidade do sinal. Para a soluyso manganes-etanol, 0 meio e

neutro ( em torno de 7,00 ), quando da sua preparayso. A diminuiyso na intensidade do

sinal esta relacionada a formayso de complexos de manganes(lI) com 0 anion CI- do

acido clorfdrico , a medida que a concentrayso deste aumenta ( Levanon, Luz, 1968 ). 0

efeito de reduyso na intensidade do sinal de E.P.R., pode ser interpretado devido a uma

mistura de complexos manganes(II)-CI- com simetrias pseudo tetraedrica e octaedricas,

nas quais a interayso de campo zero provoca uma relaxayao eletronica muito rapida ,

fazendo com que a largura de linha aumente muito para 0 sinal de E.P.R.ser observado.

Este fenomeno ocorre quando sais de manganes sac dissolvidos em solventes anidros,

tais como etanol, metanol, e outros.( Levanon, Luz, 1968 )



7.1 • ) Fotodegrada9io do plcloram na forma pollcristalina e em

solu9io aquosa.

o herbicida picloram na forma policristalina, n80 e facilmente

degradado, no que se refere a quantidade de massa, via luz solar. Com

fonte de luz U. V.-vislvel, ( lampada de xen6nio) , a degraday80 e bem

menor, pelo menos para a fonte utilizada, de 150 watts de potencia. Com

luz solar, mesmo sendo grande 0 aumento no nlvel de radicais livres

relativos ao nlvel inicial, que estariam associados a porcentagem de

degraday80 do picloram, mais de 2500 % para 3 horas, a massa relativa a

isso e muito pequena. Para os quatro valores de tempo de exposiy80 do

picloram a luz solar exibidos na tabela (IV), a porcentagem de degraday80

demonstrou ser aproximadamente linear. Se supusermos que a sequencia

de degraday80 varia linearmente com 0 tempo de exposiy80 a radiay80,

este processo de degraday80 do picloram na forma policristalina, n80

mostra-se significativo, chegando a 10-4% em 3 horas, ou uma concentray8o

igual a [radicais] = 1,71X 10-7 mol de radicais/mol de picloram.

Para soluyoes aquosas a degraday80 do picloram mostrou ser

independente do valor do pH, havendo urn decaimento da banda principal (

A = 224 nm ) em torno de 50%, em 30 minutos de exposiy80 a luz de Hg,

que contem uma quantidade razoavel de radiay80 ultravioleta. 0 picloram

dissolvido em etanol, por sua vez, mostrou uma relevante estabilidade

frente a fotodegraday8o. Mesmo apes 120 minutos de exposiy80 . a luz de

Hg, houve uma degraday80 de apenas 8,3%. A degraday80 via luz solar

tambem foi pouco eficiente, chegando a 8,6% em SOlUy80 aquosa apes 6

horas de iluminay8o. Isto pode ser explicado pelo fate do menor



comprimento de onda da luz solar que atinge a Terra, ser de 292 nm, e a

banda de absorcao principal do picloram e em 224 nm. Nesse sentido os

radicais Iivres formados e detectados nas amostras policristalinas em

comprimentos de ondas superiores a 300 nm, tabela (III), podem estar

ocorrendo tambem em soluCao e contribuindo para iniciar 0 processo de

degradacao das moleculas de picloram, e portanto precisam ser melhor

estudados. A relevancia dos experimentos de fotodegradacao, reside no fato

desse procedimento vir a ser utilizado como um meio de degradaCao de

herbicidas organicos que sejam fotosensiveis. Muitas substancias quimicas

organicas despejadas em meios aquaticos, alem de serem t6xicas, sac

somente parcialmente biodegradaveis, mantendo contaminaCao residual

destes meios. Atualmente algumas tecnicas de despoluicao de agua ( como

fotodegradacao ), via utilizacao de fontes de U.V., tem side utilizadas com

sucesso ( Kochany, Bolton, 1992 ).

7.2.1 - ) Cobre(II)-Picloram.

A hip6tese inicial de que um dos mecanismos de adsorcao do picloram

ao solo fosse devido a uma queiacao com 0 ion cobre(II), ficou confirmada

pelos parametros espectrosc6picos obtidos, como a anisotropia dos valores

de g, simetria rombica, e 0 aparecimento de ao menos cinco Iinhas super

hiperfinas reforcando a hip6tese da estrutura proposta para 0 complexo

mostrado na figura (27). Ficou evidente tambem a questao sobre a

estabilidade desses complexos atraves de medidas realizadas

periodicamente com solucoes preparadas e armazenadas por 7 meses,

numa faixa de pH entre 2,00 a 7,00.



7.2.2. - ) Ferro(III)-Plcloram.

Os comp/exos formados com 0 ferro(JJJ)exibem uma simetria rombica, com 9

pr6ximo a 4,3 , 0 que caracteriza tambem uma anisotropia dos va/ores de g, como foi

confirmada quando obtivemos a 2' derivada dos espectros. 580 bastante estaveis numa

faixa de pH entre 2,00 a 5,00, dado que ap6s cinco meses as so/uooes terem sido

preparadas, os espectros mantiveram as mesmas caracteristicas espectrosc6picas

obtidas inicia/mente.

7.2.3 - ) ManganAs(II)-Plcloram.

N80 foi posslvel confirmar a formayao de complexos com 0 picloram, uma vez que

os espectros com 0 etanol, utilizados como solvente para 0 pic/oram, mostraram-se muito

parecidos a esses, na mesma faixa de pH , que foi 2,00 a 7,00.

7.3.1 - ) Estudos por E.P.R e Absor080 Eletronica da intera080 de Ions metalicos

com herbicidas para avalia080 de possivel degrada080 quimica, na linha de resultados

recentes obtidos para 0 ion cobre(JI) em intera080 com os pesticidas pentaclorofenol e

dibenzo-p-dioxina ( Boyd, Mort/and, 1985, 1986 ).

7.3.2 -) Estudos de E.P.R. da fotodegrada080 de herbicidas em SOlU080utilizando

a metod%gia de Iispin-trap II.

7.3.3 - ) Utiliza080 de outras tecnicas tais como infravermelho, fotoacustica e

cromatografias, para estudos de adsor080 e degrada080 de herbicidas no solo.
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