•

Aos meus pais,
minhas tias Odete e Ilará

e ao Aparteio

AGRADEQO:
•

Ao Prol. Dr. Oswaldo Sala pela orientação

ensinamentos.
Ao Prol. Dr. Yoshio Kawano por valiosas

d

cussões.
Ao Prol. Dr. Luiz R. M. Pitombo pelas

aug

tões e por nos ceder os produtos químicos básicos.

Ao Yosh1yuki Base pela colaboração na . part
de cálculos e discussões.
Aos colegas Paulo Sérgio Santos, Celso
ses Davanzo e Wanda de Oliveira pelas várias

01

contr1bui,

ções.
Ao Francisco Moral pelo estimulo.
•

I Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado d

são Paulo pela concessão das Bolsas.

Os espectros vibracionais Raman e infravermelh
dos isômeros cis e trans dos complexos

dicloro-bis(diet

sulfeto)platina(II), ptC1 2 (SEt 2 )2' e dibromo-bis(dietilsu
feto)platina(II), FtBr2 (SEt 2 )2' foram estudados na regiã
das freqüências do esqueleto FtX2S2 •
Considerando para o esqueleto de

forma

tran

simetria do grupo de ponto D2h e para o de forma eis
tria do grupo de ponto C2v foi feita a atribuição das

sim

fr

qUências observadas. Uma análise de coordenadas normais f

feita empregando um campo de força de valência modificad
e um programa de computação em linguagem Fortran IV.
Os resultados da atribuição vibracional e

do

cálculos de constantes de força são discutidos em termos
"influência trans".
'\.
)

ABSTRACT
The Raman and infrared vibrational spectra
the cis and trans isomers of

o

bis(diethylsulfide)dichlor2

platinum(II), PtC1 2 (SEt 2 )2' and bis(diethylsulflde)dibrom
platinum(II), PtBr2 (SEt 2 )2' have been studied in theregio
of the

ske~tal

FtX2S2 frequencies.

Assuming the symmetry of the

point group

for the trans skeleton and C2v for the cis skeleton,
observed frequencies were assigned. Â normal coordinate
nalysis was carried out using a modified

valence

D2
th

forc

field and a Fortran IV computer programe

The results of the vibratlonal assignments an

force constants calculations are discussed in terms of th
trans in!luence.
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1. INTRODUÇÃO

o tema que aqui desenvolvemos teve origem qu8
do tentamos identificar, através da espectroscopia

vibr

clonal, as estruturas cis e trans do complexo dicloro-bi
(difenilsulfeto)platina(II), Ft01 2 (SPh2 )2' em trabalho
colaboração com um grupo da. Química Analitica.

No decorrer desse trabalho vimos que havia

d

gra

de controvérsia na literatura em relação às atribuições da

freqUências de estiramento do esqueleto. Oomo o problema
ra

ain~a

agravado pela complexidade do ligante, passamos

estudar complexos com ligantes mais simples.
O

objetivo do presente trabalho é estudar sob

ponto de vista vibracional alguns complexos cis e trans d
•

platina(II) do tipo PtX2L2 , (I)nde X é um halogênio e L é U
dialquilsulteto. Procuraremos caracterizar as freqtlênciu

do esqueleto FtX2S2 , que seriam inclusive indicativas da
formas isoméricas. • particular examinaremos os composto

dicloro-bis(dietilsulfeto)platina(II), PtCl2 (SEt 2 )2' e d
bromo-bis(dietilsulteto)platina(II), PtBr2 (SEt 2 )2' tanto
na torma trens como na eis.

Como dados auxiliares utilizaremos os resulta-

dos descritos na literatura para halogeno complexos de pl

tina(II) e paládio(II) com outros ligantes, como trimetil
• trietil tostina e dimetil sulfeto.
Daremos a seguir um retrospecto sobre essa lit
ratura.

um

dos primeiros trabalhos sobre complexos

e trens ptI2L2 utilizando a

espe~troscopla

infravermelho é o de Adams e col.

de

ab8or9~o

ci

no

111 em 1964, onde estão

incluidos os complexos pt012(SEt 2 )2 e FtBr2 (SEt 2 )2. Est
au res examinaram a região de 460 a 170 cm-1 e caracter

zaram as freqf1ências de estiruento metal-halogênio, mos

trando a dependência destas freqdências com o ligante Ln
compostos cis (L trans ao halogênio) e a pequena

8eD81b1

4ad. no caso de compostos transe
Durig e col. 121 investigaram os espectros

i

fravermelho,Da região de 600 a 250 cm-l, de complexos

d

tipo PdC1 2L2 (La ligante com N ou S como átomo doador) co
o objetivo de verificar a influência do ligante sobre o e

tiramento Pd-Cl, apontando a dificuldade em localizar . a
freqUências de estiramento Pd-S, bem como a complexidade
banda Pd-Cl.

Hendra e Lippincott 131 estudaram o espectro R

..

man laser de monocristais do complexo FtBr2 (SMe 2 )2 (Me- m
tila) em várias orientações, sem contudo fazer medidas d

polarizabilidade. Propuseram uma atribuição de freqUênc1a
para o estiramento Ft-Br e pt-S e para a deformação de

.a

gulo B-Ft-S no plano.

Allkins e.Hendra 141 obtiveram os espectros R
man laser e infravermelho (500 a 100 cm-l ) de compostos

trans MX2Y2 onde M- Ft(II) ou Pd(II), x- Cl, Br ou I e Y
BMe 2 , SeMe 2 ou TeMe 2 • Fizeram a atrlbuiQão das freqUência

vibracionais incluindo a8 de estiramento M-I e M-Y para O
complexos de forma cis.

Allkins e co1. 151 estudaram o efeito de altas
pressões' (50 ibar.) nas vibrações dos complexos do

tipo

MX~2'

onde M- pt(II) ou Pd(II), X- Ol_oU Br e L- SMe 2 , !
través dos espectros no infravermelho na região de 4000 a
200 c.-l ; observaram que a intensidade das bandas d08 Dl
d08 simétricos é mais sensivel à variação de pressão

do

qu

a dos modos anti-simétricos. Este fato permitiu, a

tes autores, que fosse feita uma atribuição de

freqdênc

Good!ellow e col. 161 estudaram os espectros
infravermelho, de 400 a 250 cm-~de soluções contendo

o

ions (MLC1 )-, onde M- pt ou Pd e L- ligante do tipo SR2
3
PR3 ou AsR3 • A presença de ligaç~eS M-Cl em ambas as p

ções, cis e trans aa ligante L, permitiu fazer consider

ções sobre efeitos direcionais de L e atribuir as freqdê
eias de estiramento.
Adams e Chandler 171 estudaram os complexos

nucleares M~2L2 no infravermelho, na região de 450 a ao
cm-l , incl~ndo neste trabalh9 os complexo~ cis-PtC12(S

e trans PtX2 (SMe 2 )2' onde X. Br ou I, fazendo atribuição
das !reqdências do esqueleto.
Clark e col. 181 sintetizaram uma série de

c

postos do tipo trans-PdX2 (SR2 )2' incluindo SR2- SEt 2 •
tiveram os espectros Raman laser do sólido e de solução
com medidas de polarização, e infravermelho do sólido

região de 400 a 70 cm-1, .disc~tindo a atribuição de freqi
cias para o esqueleto.

Apont~

a dificuldade de atribuir

freqUência de estiramento Pd-S.

Aires e col. 191 prepararam uma série de com

xos do tipo trans MX2L2 , onde M- Pd ou Pt, X- 01 ou Br
L- SeEt 2 ou SR2 (R- Bun , Bui , Bus ou Prn ), que foram es
dados através das técnicas de infravermelho e ressonânc

magnética nuclear. Apresentam uma atribui9ão de freqüênc
para as vibrações de esqueleto.

Allen e Wilkinson 1101 obtiveram os espectros
Ramen e infravermelho na região de 400 a 90 cm-l de uma
rie de complexos eis e trans PtX2L2 onde X· 01, Br ou I
L- dialquilsulfeto, incluindo SEt 2 •. Estes autores . fize

- 4 -

uma atribuição das freqüências do esqueleto

e

compararam

com os dados para os correspondentes complexos de paládio
Neste trabalho evidenciaram a necessidade de melhores

d

dos R8IIlan e ressaltaram que a maioria dos trabalhos se re

tringiam ao estudo das vibrações de estiramento metal-ligante.
Tranquille e

~orel

1111 publicaram os espectros

Raman e infravermelho de complexos do tipo trans PdX2L2
onde L- SMe 2 ou Me 2SO. e dos correspondentes complexos de~
terados. Atribuiram" as

freqdê~cias

levando em consideração

os deslocamentos devido a deuteração e as medidas de

pol

rização no Raman. Observaram que os bromo-complexos sã. se!
siveis à radiação do laser,sofrendo decomposição.
Goggin e col. Il21investigaram os espectros v
bracionais

é

de ressonância magnética nuclear de halogeao

complexos de paládio(II) e de platina(II) com dimetil

sU

feto. Propuseram uma atribuição das freqüências abaixo

4e

800 cm- I • Para o composto cis-ptCl2 (SMe 2 )2 observaram a !

x1stência de três formas sólidas com acentuada diferença
nos espectros vibraciona1s.
Analisando a literatura citada observamos

uma

falta de concordância entre os dados experimentais, para um

lDesmo composto, e também entre as atribuições feitas por d1
a compreensão do

compo~

tamento vibracional d~stes complexos. Esta situação

ainda

ferentes autores, tordando

dit.l~il

é agravada pela irregularidade de dados, proveniente do

t~

to de geralmen te uma série de complexos não ser estudada
por um mesmo grupo de

pesquis~dores

ou pela insuficiência

d. resultados no Raman; surge., assia, dúvidas se

certas

discordâncias são devid•• ao. c.....~ •• {por es., ,relen,

de isom ros conformacionais) ou à condições experimenta
A contrc7érsia existente na literatura

a atribuição das

f~aqUências

quan

vibracionais do esqueleto

complexo é justificável, pois o problema é realmente

b

tante dificil. Além da dificuldade de obter dadosexperim

tais mais completos, a grande mistura dos modos vibracio

1s, nesta região de baixas freqüências, pode ocasionarg

de acoplamento entre as vibrações'com conseqdente desloc
mento de seus valores.
Para uma análise de coordenadas normais ser

tisfatória é necessário um espectro completo e uma atrib

ção correta das freqüências entre as diferentes espécies

simetria. Na impossibilidade de uma análise de coordenad
normais completa,nosso objetivo foi dar uma colaboração
ra o melhor conhecimento destes compostos

completando c

dados experimentais algumas lacunas existentes na litera

ra e fazendo uma tentativa de atribuição baseada nos cál
los de coordenadas normais para os esqueletos dos

comp

xos.

•

•

•

Apresentaremos algumas considerações gerais
bre a estrutura dos complexos de platina(II) e sobre

es

dos a respeito da influência trans nestes compostos.

Fa

mos uma análise de coordenadas normais para os esqueleto
trans e eis e com base nesta análise discutiremos a

at

õuição das freqüências observadas através dos espectros
man e infravermelho.
A contribuição original neste trabalho diz

r

peito, principalmente. a valores de freqf1ênclas Raman e c
culo de coordenadas normais para os esqueletos.

A.. primeiras experiências que comprovaram que
co plexos de platina(II) têm contiguração de quadrado
,..
.
no foram feitas por Werner ao verificar a e%1stencia
dols compostos com
comp.tlvel com

p

d

composição pt(NH,)2C12' fato este n

a estrutura tetraédrica.

O desenvolvimento da técnica de raios'X para

determinação estrutural forneceu evidências adicionais a
vor do arranjo de quadrado plano para os complexos de

p

tina (lI). Um dos primeiros trabalhos nesse sentido foi co
o composto X2FtC14 •
Jensen 1151 através de medidas de momento

dip

lar mostrou a existência de isômeros trans, em complexos
platina(II) •

Pauling explicou a estrutura plana. nos compl

xos de pt(II) utilizando o conceito de hibridação dos or
tais do átomo central. Partindo de que as ligações

coval

tes são formadas pelo recobrimento dos orbitais atômicos

átomo central e do ligante e que o arranjo dessas ligaçõ
é aquele que resulta num máximo de recobrimento,

admit

que a hibridação da platina(II) é dsp2. Essa hibridação
de ser confirmada através das propriedades magnéticas

d

tes complexos. O !on pt(II), cuja configuração é
IXe 14f14 548 , pela regra de Hund da máxima multiplicidad
apresenta dois elétrons desemparelhados, sendo portanto

ramagnético. Entretanto, se pt(II) formar compostos quad
do plano com hibridação dsp2 esses elétrons serão

.empa

lhados, resultando no diamagnetismo dos complexos formado
Experimentalmente constata-se que os complexos de pt(II)

são diamagnéticos; .pelo raciocínio inverso, eles devem te
estrutura de quadrado plano.

2.2 - Influência Trans em Complexos de Platina(II)

A "influência trans" de um ligante num comple

metálico foi definida por Pidcock e col. 1161, em 1966,com
a capacidade deste ligante em enfraquecer a ligação

tran

a ele, no complexo. Este termo foi aceito pelos químico
norgânieos porque distingue essa propriedade do ligante

ve

"efeito trans", que é o efeito de um ligante sobre a

cidade de reação de substituição do grupo oposto (trans)
ele. Portanto, o efeito trans implica num conceito

cihé

co ao passo que a influência trans implica num conceitot
modinâmieo. O efeito trans de um ligante pode estar ou n
relacionado com a sua influência transe

A primeira teoria da influência trans foi a te
ria da polarização de Grinberg. Essa teoria él baseada

postulado da distribuição de cargas. A carga do !on metá

co induz um dipolo num ligante L, o qual, por sua vez ind

"

um dipolo no metal. A orientação desse dipolo no metal
tal que repele a carga negativa do ligante trans a L,

en

~igação.

A maior objeção a essa teoria é p
,
...
ser essencialmente eletrostatica, enquanto que & influenc
quec.endo essa

trans é mais pronunciada nos complexos metálicos onde a

-

...
gaçao metal-ligante tem alto grau de covalencia.

A influência trans pode ser explicada em term

de hibridação. Considerando os complexos de estrutura p

na de Pt(II), os orbitais puros'do metal que irão sofrer
bridação são, 5dx2_y2 , 6s, 6Px
dos orbitais 5dx 2-y2

8

6py. Devido às energia

e 6s serem praticamente .
iguaise m

nores do que a do 6Pt o orbital híbrido tem maior contri
buiQãodos orbitais 5d e 6s.
Os ligantes L e X, trans entre si, vão compa
lhar do mesmo orbital híbrido, s+ d·; se L .formar uma for
ligação cOTalente com o metal, a maior participação do

bital s+d nessa ligação tornará esse orbital menos

ac

vel para ligação com X, resultando num enfraquecimento
ligação M-X. Como o ligante cis à L usa o orbital b1b

..

independente s-d ele será afetado em menor extensão •

vários autoresteritaram relacionar a influê

trans de um ligante com a suá capacidade de formar lig

1T. Na década de 1950 o comportamento dos complexos m

cos era discutido dando ênfase à fomação de uma ligaç
(por retrodoação) entre o metal e o ligante. Essa

te

foi desenvolvida especialmente para ligantes como PR"

CO e C2H4 , que têm orbitais vazios de simetria apropri
que podem combinar com os orbitais cheios d"do metal.

Foi observado por Chatt e Wilkins 1171 que
,
gaçao M-P e menos estavel quando em posição trans a um
~.

."

tina, no,trans-PtX2 (PR,)2' do que trans a um halogênio
CiS-FtX2 (PR )2. A explicação deste fato toi dada em te
3
de competição pelos elétrons ótrdispon!veis do metal;

compl xo trans, as trialquilfosfinas compartilham o me
orbital

drrr' do metal, assim a ligação M-P será maistrac

que no complexo cis, onde as trialquilfosfinas compart

os orbitais ~com os halogênios. Como as fosfinas têm

lor possibilidade de formar ~igação7f do que o halogên
a ligação M-P será'fortalecida.
Por outro lado, Pldcock

1161 mostrou que a

ça de ligação M-P pode ser melhor explicada consideran

que o ligante fostina tem alto eteitocr-indutivoj assim
uma alta influência trans não estaria relacionada com
grandeza da ligação1T retrodoativa.

uma teoria mais recente para explicar aintl
eia trans e o efeito trans foi proposta por Lanford e

Nesta teoria os ligantes em posição trans competem pel

bita p do metal no eixo L-M-X. O ligante que competir
.

eficientemente monopoliza o orbital p em detrimento

,

a

çio trans a ele.
Existe, portanto, certa contradição entre

a

rias que tentam explicar a influência trans. Freqftênci
bracionais de estiramento podem mostrar a influência

mas não explicam qual o tipo de rearranjo orbital envo
do o Recente trabalho de raios X 1181 tenta explicar,
.

.

vés de medidas de distâncias e ângulos de ligação, o

de hibridação envolvido. Vários trabalhos de ressonânc
magnética nuclear foram feitos ness sentido 1191.
Nos trabalhos sobre espectros vibracionais

complexos de platina(II) onde se estuda a influência tr

basicamente é estudado o deslocamento da treqüência de

tiramento platina-halogênio com a troca do ligante L.'A
ior parte dos

tr~balhos,

se referem aos complexos onde

halogênio é o cloro, sendo a técnica mais empregada a
absorção no infravermelho. Esta preferência se deve à
te intensidade da banda de

es~iramento

Pt-cl e por ela

tar numa região de fácil observação. As bandas de esti
mento Pt-Br e Pt-I tem menor intensidade e são observa
numa região abaixo d. 250cm- l , onde se encontram treqd
a8

de rede e de

deformação de ângulo, tornando mais

t!c11 sua atribUição.

Os ligantes mais estudados foram, amônia,

p

dina, etilenodiamina, trialquil e triariltos!ina, arsin
estilbina, sendo poucos os trabalhos com 11gantes como
alquilsulfetos, selenetos e te1uretos. Destes trabalho
de-se verificar que a freqüência de estiramento Pt-X
complexos trens

ptxiL2

é

i~se~sivel

à troca do ligante

como seria de esperar, por ser ele eis em relação

à

ção da

{'F~tru·tura

mostrou não existir aquela diferença,

do para a di tê.nliia. pt-Cl trens. ao C2 H 2,34 f
4
dia das outras duas ligações Pt-C1, 2,31f.

,

Amma

para a

e col. 1251 na determinação estrutural
,

comple~o

Et

I

.

.

cis-dic10robis (4,4 -dic10.ro difenilsulfeto )pla

na(II) chegaram a conclusão que a unidade PtS2C1 2 tem
trutura quadrada, não havendo alongamento da distância
Pt-Cl devido ao tioéter em trans.
uma posição tomada pelos pesquisadores foi
ramente colocada no trabalho de Graham 1261, onde o

au

opina ser duvidoso acreditar que a influência trans

8

completamente ausente nos complexos metálicos, até que
encontre evidência em contrário.

,

2.3 - Anãlise pela Teoria de Grupo

.Os complexos trans-dicloro-bis (dietilsulfeto )

tina(II). PtC12 (SEt 2 )2' e trans-d1bromo-bis(dietilsulte
platina(II), PtBr (SEt 2 )2,-considerando o ligante. SEt 2

2

presentado somente pelo átomo doador S. têm simetria

tencente ao grupo de ponto D2h •
Para os moVimentos de vibração no plano podem
definir quatro coordenadas internas de estiramento, Rl ,
(associadas à ligação Pt-S) r l e
S

r 2 (associadas à ligação Pt-X) e
quatro coordenadas internas de d!
formação de ângulo, ~1' ~2'~3 e
~4'

indicadas na figura ao lado.
Para as deformações de

ângulo fora do plano as
das !aternas podem ser

coorden~

escolh!

daseomo ~l e

12'

para os movimentos envolvendo os átom

de halogênio, e 0"'1 e <r2 para os movimentos envolvendo o

tomos de enxofre num mesmo lado do plano; uma mudança de
"

nal significa deslocamento no outro lado do plano.

Na tabela 2.1 apresentamos o resultado da an
se pelo grupo de ponto do

esq~eleto

trans-ptX2S2 • O pro
dimento e os sfmbolos usados ~stão descritos no capitulo

da referência 1271. Desta tabela tiramos a representação

r- 2ag (R)+ lblg(R)+ 2blu (iv)+ 2b2u (iv)+ 2b3u (1V)
onde (R) e (iv) significam atividade

De!)

,

Raman ou no 1n.t

vermelho.

As coordenadas de simetria para este esquelet
podem ser escritas:
81- (RI + R2)/~
,Espécie ag
{ 8 - (~l + r )/12
2
2
•

Espécie blg : 83 84-

(4 1 + 42- 43- 44 )/2
('f

+ '(2)/~

l
Espécie blu
{ 8 - (Cf1+ rr2)/(2
.
5

56- (Rl- R2)/~

Espécie b2u . ,
{
87 Espécie b

(4 1- 42- 43+ 44 )/2

8 • (rl - r 2 )//2
8

3u {
89 -

(4 1- 42 + 4,- 44 )/2

Na espécie a g os movimentos são descritos com
estiramentos simétricos das ligações platina-enxofre, Pt

e platina-halogênio, Ft-X. Na espécie blg o único modo
,
-,.
...
volvido e a deformaçao de angulo enxofre-platina-halogen

plano, 6 (8-Pt-X). Na espécie blu estão envo~v1das du
deformações de ângulo fora do plano, halogênio-platina- h
n~

logênio, 7r (X-pt-X) ,e enxot.re~platina-enxofre,1C (S-~~S)

Na espécie b2u tem· s um estiramento anti-simétrico plati
enxofre, »as (Pt-S) e uma combinação das coordenadas inte
nas
•

4i

que corresponde a uma deformação de ângulo

halo

nio-platina-ha. -gênio no plano, S(X-Pt-X). Na espécie

b

há um estiramento anti,,'simétrico platina-halogênio,
~

a

s(Pt-X), e uma combinação de coordenadas internas
4i q
.

corresponde a uma deformação de ângulo enxofre-platinaxofre no plano, b (B-Pt-S).

Em relação às deformações de ângulo nas espéc

es b 2u e b3u cabe a observação de Goggin 1121, de que a
tação ~ (X-Pt-X) ou 6 (8-Pt-S) para as deformações de ângu

no plano não é correta, desde que as coordenadas interna
envolvidas são de deformação do ângulo (X-Pt-S)_ Contud

faremos uso dessa notação, embora imprecisa, para distin

,

.

guir entre os modos das especies b2u e b3u •
Para os complexos cis-dicloro-bis(dietilsulfet
platina(II) e cis-dibromo-bis (dietilsulfeto )platina(II) o

queleto PtI2 S2 tem simetria pertencente ao grupo· de pon
C2v -

As coordenadas internas para os movimentos
plano da molécula estão representados.
na figura ao lado, com quatro. coord!

S

S

I

X

nadas de estiramento, Rl , R2 (envolvendo Pt-B), r l e r 2 (envolvendo PtX)

e quatro coordenadas de deformação

de ângulo no plano, 0(, ~

,

41

~

42 • p!

ra os movimentos de deformação de

ân~

gulo fora do plano definimos, como p!
ra a forma trans, as coordenadas
nas \'l'

'i 2'

(J"

1e O" 2-

int~

~x
y

D
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los e outra conservando o ângu-lo 8-Pt-X•. variando só o{ e

2 e b2 .temos as deformações de
gulo fora do plano do esqueleto. Na espécie bl.há os mo
Nas espécies

8

mentos dos estiramentos anti-simétricosVas(Pt-~)e
"as (pt-X), além da deformação de ângulo no plano.
conservando os ângulos

Clt

8-Pt-X

e , •

A análise de coord~nadas normais foi feita pe

método das

matri~es

GP de Wilson 1271, sendo utilizados

ra os cálculos o Computador IBM 360. modelo 44. da

Seç

de Matemática Aplicada do Instituto de Fisica da USP.
pregando-se um p;rograma de linguagem Fortran IV 128. 291

que permite também calcular a distribuição de energia pot
cial para as coordenadas de simetria, dando

uma

descrição

mais correta dos modos vibracionals.
Utili~ando

um campo de força de valência mod

ficado, ajustamos as constantes de força de modo a

rep

duzir os valores das . freqUências. fundamentais.

Nas tabelas 2.3 e 2.4 encontram-se os elemento
das matrizes G e F.

•
•
•
t interessante observar a correlação existent

entre as formas de vibração do esqueleto trans (D2h ).. d
esqueleto eis (02v). Como eles não se correlacionam dire
mente, pois não pá eixos de simetria comuns nas duas

fo

,

mas, esta correlação pode ser teita indiretamente atrave

do grupo de ponto D4h , ao qu~ pertence o esqueleto PtX4
Esta correlação é mostrada
figura 2.1. onde usamos CO

n,

binações das coordenadas de simetria
or clareza.

~á

definidas. para.

D
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TABELA 2.3
Matriz F e G - Trans-PtX2S2 (D2h)

MATRIZ'
t

Espécie &lg: F1l - !R+ !Ra
c
F12 - 2f'Rr

t
'22- !r+ f rr

Espécie b1g : 1111 - ft( - f~l1C - t;~ + t~o(
t

Espécie b2u : Fll - f R- f RR
F 12- 12(f~Q( - f~~)
11 22- f.c +

B
ft(fI(-

-x

~O(O(-

#,0
"'0(0(

Espécie b3u : F1l - t r - f;r
1112 -

~(t~~- f~)
s

F 22- fo( - ~o{ +

-

MA~rRIZ

x

fll(a(,-

a

fot..o<.

G

trans-ptC1 28 2

°

0,031191

(

°

,.

)

0,028209

0,041436 -0,006299)

l

0,031191

(

°

°

0,01251

(0,016314 )

(0,022561 )

(
-0,006299

trans-PtBr2S2

0,014538

O'~38453

-0,006326)

0,006326

0,015803

( 0,041436 -0,0060
\-0,006087

0,00803

0,022757 -O, 00632
( -0,006326

0,01580

Obs. As constantes de força com um único indice são asco
..

tantes pricipais. As constantes de força com dois
são a8 de interação entre as coordenadas indicadas

indice

pe1~

indices. Os indices superiores indicam: t, para interação

entre coordenadas em posição trans; e, para as em posição

eis; a e o respeetivamente para coordenadas adjacentes ou
postas;

8

e x quando há um átomo S ou X eJl comum.
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TABELA 2.4

Matriz:Ir

G - Cis-FtX2S2

(~2v)

MATRIZ F
•

Espécie a 1 :
F 11 - f R+ f~R

t
c
'12- f ar + f Rr
'13- (fR~- f:~+ f R,- f~,)V2/~
F 14- fRo(- tR~
.
c
F 22 - f r - frr
a
- t ..&.+ f
- f o ..&.) ~ 2
:/
rf
r"
roc
r"
'24- f r -.- fr~

'2%- (f

1'33- (f", + .tf )/4+ t 4/2- t oe4 - .t~~ + (foCf + t 44 )/2
1'34- (fe(- f, )"12/4 + (t~,- fo«4){2/2
1P44- (to(+ t,)/2- to(~ .

Espécie b1 :
e
F 11 - t R- f RR

c
t
'12- f Rr- f Rr
a
o
1'13- tR~- t R,

1'22- f r -

a

f~r
o

1'23· f r ,- t r ,

:&'33-

t,- f 44

Obs. O significado dos indices nas constantes de força é o
mesmo que toi de.finido na tabela 2.3.

MATRIZ G
cis-PtC1~2

Espécie aI:.

0,036314 -0,005122 -0,000014 -0,004464
. -0,005122

0,033331

0,000014 0,004464

-0,000014

0,000014

0,022561

0,000882

\-0,004464

0,004464

0,000882

0,015170

(continua)

3. PARTE EXPERIMENTAL
3.1 - Preparação dos Compostos
a) Trans e Cis ptC1 2 (SEt 2 )2
A obtenção dos isômeros cis e trans puros é

plicada e a separação dos mesmos é muito 4iflcil sendo,

mo salientou Jensen 130l,mai8 conveniente adotar um mét
de preparação em que resulte praticamente um só dos
ros.

um

isô

dos critérios mais empregados para a determinaç

da pureza destes compostos é o da medida do ponto

defu

Um dos problemas é a isomerização que estes

plexos sofrem, como foi observado por Angell e col. 131
1930, que isolaram
notar~
o

..

isômeros cis e trans ptCl2 (SEt 2 )2
qualitativamente que ocorria isomerização cis-tr
08

em solução alcoólica.
Para a preparação e recristalização dos

com

xos cis e trans ptCl2(SEt2)2seguimos em linhas gerais
procedimento sugerido por Kautfman e Cowan 1321. Estes
tores descreveram detalhadamente o método de

prepar~çã~

lientando que a presença de traços de impurezas, tais c
o outro 1sômero, sulfetos ou mercaptànas, abaixa

sens1

mente o ponto de fusão. Observu-8JD que devido aos átomo
cloro serem bastante lábeis nestes compostos ocorre
conversão cis-trans durante a recristalização de

1n

~a.

Segundo Kautfman e Cowan a preparação

.de.

compostos pode ser esquematizada da seguinte forma:
K2PtC14 + 28Et 2 --+ trans-PtC1 2 (SEt 2 )2 + 2KCl
trans-ptC1 2 (SEt 2 )2+ 2SEt 2 --+ IPt(SEt 2 )4 IC12
Ipt(SEt2)4,Cl2 ~ Cis-ptC12 (SEt 2 )2+ 2SEt 2
Ass1m, um exceaso do ligante SEt2 favorece

formação do isômero eis.
Em nossa preparação utilizamos como

compostos

de partida K2ptOl4 produto p.s. de procedência BDB e dieti
sulfeto (SEt 2 ) de procedência BDB. Este Último foi purifi-

,.

cado conforme o método recomendado por Xauffman e

Oowan

1321. por agitação durante uma hora com óxido de mercúrio.

(lI) seguida de destilação à pressão normal. colhendo-se a
fração de ponto de ebulição no intervalo 89-910 0.
Para a preparação do complexo

trans-ptOl2(SE~

partimos de 400 mg de X2Pt014 dissolvido em 5 m1 de
água
adicionando lentamente e com 'agitação 0.2 ml de dietilsul-

feto. O precipitado formado foi separado por filtração. 1

vado com álcool gelado e em seguida com água. A recristal!
zação foi feita de solução alcoólica.

Para o complexo Cis-Pt012 (SEt 2 )2 partimos
de
400 mg de K2pt014 dissolvido ,em 5 ml de água. adicionando

.

de uma só vez 0.4 ml de diet1lsulfeto. A mistura depois de

agitada é mantida por vinte e quatro horas. para o excesso
de ligante entrar em contato com o isômero trans que s.

fo~

ma inicialmente. após o que. a solução é evaporada. O is§
mero eis e, extraido do residuo com benzeno quente.
filtragem., a solução é concentrada por evaporação e, em

I,

'

APOS

s1

guida resfriada em gelo. separando-se os cristais por fi!
tração.
Ambos os i~ômeros. de cor amarelo pálido.
insolúveis em água e sd,lúveis em benzeno. tetracloreto

são

de

\'

carbono. clorofórmiQ

!

etan01.

Das várias preparações que fizemos os melhores
valores do ponto de

f~são

foram no intervalo 104-106 0 0 PA

ra o complexo trens e 101-103 0 0 para o complexo eis.

Nas figuras 3.4 a 3.7 estão reproduzidos

o

espectros Raman em temperatura ambiente excitados pela r
diação 6471 AO.

Para o complexo cis-ptBr2 (SEt 2 )2 quando usamo

r

para excitação a radiação 5145 AO t mesmo com potência redB

zida a 20 mw, notamos variação da intensidade relativa da
bandas t indicando mudança para a forma trans. Este

efeito

de isomerização com a irradiação é mostrado na figura 3.8
onde podemos comparar os espectros das formas puras cis
pectro

~)

(e

e trans (espectro !) com os espectros intermedi

-

-

rios, que na seqüência de a para e correspondem a maior tem
.

po de irradiação da amostra cis original.
Usando a radiação 6471 AO não verificamos var
ção no espectro com o tempo de irradiação. utilizando a

p

tência total deste laser, 60 mw.
Na tabela 3.1 encontram-se os valores das

fr!

'"
- abaixo de 5
-1 t onde
qüencias
observadas na regiao
00 cm
tão localizadas as freqüências do esqueleto.

No espectro Raman em baixa temperatura observa
se desdobramento de algumas bandas, talvez devido ao
mento das bandas e ao acoplamento no cristal.

c

afin~

FIGURA

Espectro

..

3.1

infravermelho

Trans-PtC1 2 (SEt 2 )2

•
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FIGURA 3.2
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FIGURA 3.4
Espectro Raman
Trans-PtC1 2 (SEt 2 )2
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FIGURA 3.6
Espectro Raman
Trans-PtBr2 (SEt 2 )2
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FIGURA 3.7
Espectro Raman
Cis-PtBr2 (SEt 2 )2
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FIGURA 3.8
Variaç~o

do espeotro

Raman mostrando a iSQ
merizaçlo do cisptBr2 (SEt 2 )2· .
Espectros na seqUência
de

~

(eis) até

e

(trans~

e

b
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- 38 TABELA 3.1 (continuação)
Freqüências Observadas (cm-1 )

Trans

Raman
T.A.
B.T.
105(2)

106(2)

118(3)

118(3)

150(2)

150(2)

eis

infravermelho
B.T.
T.A.

Raman
B.T.
T.A.

infravermelh
B.T.
T.A.

125(7)
154(2)

190vw ?
198w

209(10) 208(10)

208w

210(6)

220wm

224(10) 220m

236m
247(1)

245(1)

236sh
244wm

252wm

210sh

252w

248(2)

240m
252w
265w
280wm

355(2)

333(2)

345(2)

343(2)

320vw

320vw

336m

336wm

320(1)

322w
336wm

340(3)

350(3)

"

392m

392wm

422w

422w

440sh

440sh

448m

448m

450m

462m

460m

462m

392wm
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o

campo de força de valência modificado que

tilizamos contém as seguintes constantes de força:
r

f R para o estiramento pt-S, f cRR e f tRR para a interaçao
tre os estiramentos pt-S respectivamente em posições
e trans; f r para o estiramento Pt-X, f crr e f trr para a
teração entre os estiramentos pt-x em posições eis e
tran~

,fo(,

f~,

e f q respectiva.mente para as deformações
ângulo S-pt-S, X-Pt-X e S-pt-X; f~ e f~ para as inter

ções entre os estiramentospt-S e pt-X em posição cis e
transe Para os complexos cis consideramos f«-

~.

f

4

f~.f~.f~.

Discutiremos a seguir as atribuições de

f

qüêneias, comparando com as de Allen 1101 e também com

de Goggin 1121 e Hendra 141 para os complexos ptX2 (SMe 2
4.1 Atribuição para o esqueleto dos complexos
trans-ptC1 2 (SEt 2 )2 e trans-PtBr2 (SEt 2 )2
a) Estiramento da ligação

pt-x

Conforme a análise apresentada no item 2.3

pera-se para estes compostos de forma trans, D2h , um e
ramento simétrico ~s(pt-X) de espécie a g e um estiramen
anti-simétrico

~as(pt-X)

de espécie b3u • Estes modos de
tiramento metal-halogênio podem ser facilmente identifi
dos, tanto no Raman como no infravermelho, pela forte
tensidade e pelo deslocamento sofrido quando se passa
composto com cloro para o com bromo.
Atribuimos para o estiramento

simétrico~s

do trans-PtCI 2 (SEt 2 )2 a freqüência 327 cm- l -(Raman); pa
o estiramento anti-simétrico ~as(pt-Cl) consideramos d
possibilidades, a banda 343 cm- l ou a 312 em-I. Chamare

de conjunto I o conjunto com a banda 343 cm- l e conjunto
o com a banda 312 cm

-1

.

• Para·o trans-PtBr2 (SEt 2 )2 atribu
mos a banda 208 em-I (R) para »s(Pt-Br) e a 236 cm- l (iv

..

à l>as (Pt-Br) •
A atribuição de

~llen

1101 concorda com a

no

sa para o conjunto I do composto com cloro, mas para o

CO

posto com bromo Allen atribuiu para ~as(Pt-Br) a banda e
255 cm-1 • É diflcil decidir entre nossa atribuição e a d
A11en. O argumento que nos levou a escolha da 236 cm-1 p
ra

~as(pt-Br)

é que nos espectros infravermelho dos

compl

xos estudados aparece sempre uma banda em aproximadamente

250 cm-~ que seria preferivelmente atribuida a uma freqüê

cia do 1igante.

Para os complexos trans-PtC1 2 (SMe 2 )2
Goggi
1121 e Hendra 141 atribuiram as bandas 329 cm-1 à »s(Pt-C1
e 344 cm-l à "as (Pt-CI). Para o composto trans-PtBr"SMe 2
Goggin atribuiu a 213 cm-1 para »s(Ft-Br) e 245 cm-l par
))as(Pt-Br), em concordância com Hendra.

Como foi mostrado por Adams e col. 111, as fr
qüências de estiramento da ligação Pt-X nos compostos

d

forma trans-FtX2L2 são insenslveis à natureza do ligante
cis a esta ligação, como se observa pela concordância
e
tre nossos valores

(considerand~

o conjunto I) com o

11g

te L· SEt 2 e os de Goggin e Hendra com L-SMe2.
b) Estiramento da ligação Pt-S
A atribuição dos modos de estiramento da

lig

ção Pt-s é bem mais dirlci1 do que para a ligação Pt-X ,

pois as bandas são menos caracterlsticas, havendo bastant

controvérsia na literatura. Podemos esperar que nos compo

tos de forma trans a mudança dos halo gênios não produza V
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metro infravermelho, a atribuição se torna ainda mais dif
cil, devendo ser considerada somente como uma tentativa.
Supondo as constantes de torça de interação
f~4=

O os valores das freqüências de deformação de

ângul

das espécies b 2u e b 3u seriam calculadas através daconst
te de :força f~ , determinada pelo valor da freqüência Rama

de espécie b lg •
Consideramos para a deformação de ângulo S-pt-

b lg , no trans-ptC1 2 (SEt 2 )2 ' duas possibilidades de atrib!!
ição, a 159 cm- l ou a 140 cm-l , que são da ordem de grand

za do valor para a deformação de ângulo Cl-pt-Cl n~ K2ptC1
determinado por Stammreich e Forneris /331. Pela

semelha

ça de raio e massa do Cl e S esta comparação é justificávele

o

Allen 1101 atrib.uiu a banda 173 cm- l para a e§
pécie b 2u ' a 106 cm-l para b 3u e a 128 cm-1 para b1u (for
do plano). Pelos valores da matriz G deveria-se esperar p

ra as espécies b 2u e b 3u freqüências menores do que as d
espécie b lg • A atribuição de Al1en requer constantes
d
força de interação muito altas, não justificáyeis. Pelos

cálculos obtivemos para as espécies b 2u e b 3u mesmo valo
de freqftência, aproximadamente.
Considerando a 159 cm-1 para a deformação b1
obtivemos pana b 2u e b 3u o valor calculado 122 e 128 em-I

O valor aparentemente baixo calculado para b 2u ' em compar~
ção ao da correspondente vibração eu (190 cm- l ) no K2PtC1 4
pode ser explicado considerando o trabalho de Hiraishi
e

Shimanouchi /341. Estes autores calcularam para as deforJD
ções de ângulo C1-Ft-C1 as freqdências 164 (b 2g ) e 192cm-1
(e u ), em boe concordância com resultados experimentais;
mostraram que o valor alto para eu é devido a uma

consta

-

5. DISCUSSOES

Procuraremos, neste capitulo, mostrar que há

comportamento regular das freqüências observadas e dasco

tantes de força calculadas para os complexos cis e trans

PtC1 2 (SEt 2 )2 e ptBr2 (SEt ) e analisar este comportamento
2

ral em termos da "influência trans".
Admitindo a influência trans podemos fazer
gumas previsões sobre o espectro esperado para a série
tudada; o acerto ou não dessas previsões permitirá

que

escolha uma atribuição de freqüências que melhor corresp
da a realidade.
A influência trans decresce na ordem S> Br>

e é importante nos isômeros eis, onde temos

um

átomo de

xôfre em posição trans a um átomo de halogênio.
Podemos fazer as-seguintes previsões:
(a) Nos complexos cis a ligação pt-s é mais forte no

comp

xo com c1"oro do que com bromo, pois a diferença de inf1u
cia trans é maior entre S e C1 do que entre S e Br.Em

t

mos de constante de força podemos esperar que tR(Cl»fRlB

indicando com o parêntesis o complexo com cloro ou com b
mo.

(b) A ligação pt-S nos complexos cis deve ser mais forte
que nos complexos trans, ou seja, fR(Cis)}tR(trans).
(c) Como conseqüência do Item anterior a ligação pt-X

n

complexos cis deve enfraquecer em relação aos complexos
forma trans, isto é, t r (eis) <f r (trans) •
(d) Nos complexos cis deve valer a relação entre as
tantes de força de interação: f~> f~

t

pois há maior d

loeamento de elétrons entre os átomos em trens do que
eis ,(V. item 2.2).

eo

