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1. INTRODUÇÃO

A formaçã~ de substâncias intensamente c~

loriàas pela reação de sais de Íerro com 2,2'-dipiridi10 (d~

py,I) e com 1,lO-fenantrolina (phen, II} foi observada pela

primeira véz por BLAU1 ,2 no fim do século XIX. Ele iso-

, 1 (h) 2+ (d') 2+LOU os comp exos Fe p en 3 e Fe ~py 3 BLAU, nesta mes-

ma época, observou que os complexos férricos de phen e dipy

obtidos pela oxidação dos respectivos complexos ferrosos, p~

dem ser reduzidos pela ação ~a iuz 2 • Mais tarde, em 1955,

esta fotoreatividade foi confirmada, por BAXENDALE e BRIDGE 3 .

I 11

Estes complexos chamaram a atenção dos

químicos devido à sua intensa coloração vermelha e grande e~

tabilidade. O próprio vffiRNER4 , em 1912, se dedicou ao estu-

• (d') 2+ .. d -t'do deles resolvenao o Fe ~py 3 em seus ant~po as o ~cos.

Entre os compostos de coordenação, os

de phen e dipy com íons de metais de transição têm sido in

tensamente estudados, tanto pelas suas aplicações analíticas

éomo pelas suas aplicações a sistemas biológicos. Is~o pode



-2...

ser constatado DOS diversos artigos de revisão, de 1954 até

1971 5-10. Os complexos de phen e dipy com os outros íons

de configuração d 6 ào grupo do ferro, o rutênio(-II) e o

ôsmio(II), foram preparados, respectivamente, em 1938 li

12 -
195:0 ' tendo apresentado propriedades semelhantes as

complexos de ferro(II).

e

dos

Os complexos de ferro(II)com ligantes mistos

preparados

phen (ou dipy)

ram

2-
e cianeto,Fe(phen)2(CN)2 e Fe(phen) (CN)4' fo-

par BARBIERI 13, em 1934. Posteri-

ormente, em 1950, o próprio ~IERI14 os sintetisou atra-

vés de reações fotoquImicas, empregando a -luz solar.

1.'64, utilizando técnicas mais sofisticadas, BALZANIlS , 16

colaboradores confirmaram -os resultados de BARBIERI.

Em

e

SQliE17, em 1952, associou a intensa colo

raçao destes complexos e a semelhança dos seus espectros de

absorção DO visível,. ã presença de um elemento estrutural

COJlIlml(III), dencwn;nado por ele de ·anel cromóforo· ou ·cra-

móforo djjm;nico·.

" /c--<:
I \

--11' N---

'\ It'
Fe/j

III

:KRIJMHOLZ
18

, em 1953, preparou novos com-

p1exos, com ligantes puramente alifáq.cos, contendo o crornQ

:f;oro.III: ~ tris-(glioxalbismetilimina)ferro(II), Fe(GMI)3 2+

(IV), e o tris- (biacetilbismetilim;na) ferro (lI) ,Fe (BM1l;+ (V) .



IV

-3-

v

Pouco tempo depois outros pesquisadores pr~

nararam novos complexos contendo o crornófor0 diim~nicc. tendo

come llgante derlvados de 2-plridinaldeidol ' e de 2-acetilpi-

. '. 5
l:1.Glna ~

R = R, CH
3

R ' = P.

VI

Estes ligantes assimétricos formam comple-

xos intermediários ~ntre os de ligantes aromáticos (phen 'e

dioy) e os de ligantes alifáticos (GMI e B.1I1I). A semelhan-

ça ent.re os espectros de absorção, na região do visivel, dos

Complexos com os tres tipos de ligante$ veio a corroborar o

conceito de cromóforo
17

diiminico proposto pOr SONE . Ad!'1Í.-

tlndo que os elétrons do metal estão envolvidos na formação

da ligação coordenada, SONE relacionou as propriedades espec-

trais com a possibilidade de ressonância dos elétrons 1f do

metal sobre os átomos dos ligantes, tendo sugerido como estru

turas de ressonância (IIIa e IIIb).
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\ /
c=c
~ \

--N N- <-->

"'/'Fe

\ /
C=C

/ \+
--N N-,/

Fe

IIIa IIIb

Este tipo de deslocalização eletrônica em

complexos de íons metálicos foi, mais adequadamente, des-

crita por KRUMHOLZ 10 em têrmos da "back-donation" (retro-

doação) dos elétrons dos orbitais t 2g ocupados do metal p~

*r& os otbitais n vazios do ligan~e.

Em 1962, KRUMHOLZ 20 tentou verificar se

além da semelhança nas propriedades espectrais, os comple

xos diirnínicos alifáticos de ferro (II), também apresentavam

complexo sofria auto-oxidação em meio ácido. Mais

em 1972, foi verificado que este

22tarde ,

outras propriedades em comum. Verificou 'que a cinética de

dissociação ácida do Fe(GMI)~+ apresentava a mesma lai cin~

tica observada para o Fe(diPY);+, enquanto que o Fe(BMI);+

- .' 21nao. Poster~ormente ,

em 1974, medidas com este complexo mostraram q~e em atrnos-

fera inerte ele segue a mesma lei cinética. KRUMHOLZ, ten-

tou também verificar se, à semelhança dos complexos de

phen e dipy conhecidos indicadores de óxido~redução,os co~

plexos diiminicos alifáticos apresentavam as mes~as propri~

4ades. A óxido-redução reversível monoeletrônica só é ob-

servada em elevada acidez. Em concentrações de ácido mais

baixas ocorre a oxidação dos ligantes com a formação de no

vos complexos 23 •
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o estudo de complexos contendo estes cromó

foros se estendeu ainda a complexos com ligantes polidenta-

d 24-28os • Estes últimos aproximam-se bastante dos complexos

encontrados em sistemas biológicos 29 , 30 daí o crescente

interesse demonstrado pela sua obtenção.

o trabalho, aqui apresentado, tem como obj~

tivo estudar as perturbações que substituintes externos ao

anel cromóforo (R e R' em VII' provocam nas propriedades dos

complexos tris-diiminicos de ferro(II):

R R'

\ /
!C~\

CH 3--N N--eH3'\ /'II
Fe/3

VII

Nos primeiros capitulos desta tese sao

descri tas algumas propriedades dos complexos .de ferro com

phen e dipy, relacionadas com: os espectros eletrônicos e in

fravermelho, a reatividade dos complexos com cianeto e a fo-

toreatividade dos complexos férricos com estes ligantes.

No capitulo seis é descrita a parte experi-

mental deste trabalho, compreendendo: a preparação dos com-

plexos, a obtenção dos seus espectros, as reações com cianeto

e as experiências fotoquímicas.



o capítulo sete apresenta os resultados

obtidos neste trabalho e a Sua discussão, que inclui uma cor

relação entre os diversos tipos de complexos estudados nes

ta tese. Discutem-se as prováveis atribuições para as ban

das observadas no espectro eletrônico dos complexos prepara

dos.

A ocorrência debandas de absorção inten

sas, tanto no visível quanto no ultra-violeta, ocasionou -6

estudo da-fotoreatividade dos complexos diimínicos de fer

ro(II). Estes resultados e a discussão do provável meca

nismo da reação fotoquímica estão no capítulo oito.



2. ESPECTRO ELETRCNICO

A complexidade da estrutura eletrônica dos

compostos de coordenação reflete-se nos seus espectros de ab~

sorção. Muitas bandas resultantes de transições eletrôni-

cas com diferentes intensidades aparecem nos espectros dos

compostos de coordenação, nas regiões do ultra-violeta, v~

sível ou infravermelho próximo. A atribuição destas bandas

a transições que levam a estados excitados especIficos é, na

maioria das vêzes, difIcil e trabalhosa. Para simplificar es

ta discussão podemos descrever cada estado usando a config~

ração do orbital molecular (OM) envolvido, e então classifi-

car as transições eletrônicas de acôrdo com a localização de~

te OM (Fig. 1). Assim teremos três tipos de transições ele

31trônicas ou de bandas de absor~ão

a) Transições d-d, sao transições entre

OM's preferencialmente localizadas no metal central. OM's de~

te tipo provem dos orbitais ~

b) Transições internas dos ligantes, en-

volvem sõmente OM's localizados no ligante. Estes OM's, ge-

ralmente, não são muito afetados pela coordenação do ligante

ao metal.

c) Transições de transferência de elé-

trons. são transições entre OM's preferencialmente localiza-

dos nos ligantes e OM's preferencialmente localizados no me-
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FIGURA 1. Diagrama de energia dos OM's esquemático representando as diversas transições em um
complexo octaédrico: a) 'transi1ões d-d; b) transferência de el~trons interna dos li
gantes; c) transferência de eletrons metal-ligante ou ligante-~etal.
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Estas transições sao chamadas de transições

de transferência de carga (CT) ou de transferência d~

elétrons (TE).32. Dependendo do estado excitado e do

fundamental serem OH's do ligante ou do metal, podem o

correr transições de TE, ligante-metal (TE4M) ou metal-li

gante (TEML).

2.1 - TRfu~SIÇÕES d-d

Sob a ação 1e um CBmpo oçtaédriêO os c1~

co orbitais d degenerado5 do íon metálico central são de~

dobrados em dois conjuntos de orbitais, um de energia mais

baixa triplamente degenerado, t 2g , e o outro de· energia

mais alta duplamente degenerado, e A magnitude do desdo
g

bramento entre estes orbitais é indicada por Õ, 10 Dq ou

Medidas de susceptibilidade magnéticas dos

complexos tris-diimínicos de ferro(II), d G, mostraram que

eles são diamagnéticos 33, 19, ou seja, tem confi~uração t~9

no estado fundamental. O estado eletrônico de spin do esta

do fundamental é singlet e, en simetria octaédrica, o esta

do é lAlgo As transições d-d esperadas. em ordem crescente

de energid, ao se excitar um elétron de t 2g para e g atingin

do a configuração t
2
S e, em um campo octaédrico, de aC9r-

• g 9

do com TANABE e SUGAN0 34 , sao:
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1 3Alg --> T1g

__>3
T2g

._>~
19

->~2g

Duas principais bandas de absorção são esp~

radas~ resultantes das transições; permitidas por spin, para

os estados ~19 e ~2g' As outras duas transições, de menor

energia, singlet-triplet, são proibidas pela regra de sele-

ção de spin e podem aparecer com menor intensidade. Estas

transições são esperadas em complexos com campo liganteocta!

drico. Em ~omplexos se simetria mais baixa a degenerescên-

cia dos estados ~xcitados será parcialmente removida. Nos com

plexos tris-diiIDÍnicos, .que pertencem ao grupo de ponto D3

(com ligantes simétricos), o desdobramento esperado nos ni-

veis é pequeno quando comparado com a largura das bandas

d-d 35. Podemos considerar a "microsimetria,,36 em tôrno do

metal como octaédrica.

Na literatura existem, até o presente, di

versas discussões a respeito das bandas d-d dos complexos

" 37 38tris-diiIDÍnicos de ferro(II). KONIG' , observou nos es-

. 2+ 2+
pectros, em solução aquosa, do Fe(d~PY)3 e do Fe(phen)3 ,fr~

cas inflexões (€= 0,7 a 6,8) na extremidade de energia menor

da banda intensa (€= 104 ) que ocorre no vislvel. Estas infle

xões, localizadas entre 9,0 e 15,0 kK, foram atribuldas às

transições d-d do lon metálico. PALMERe PIPER 35 obtiveram

espectros de absorção com luz polarizada do monocristal do

complexo Fe(diPY)~+ e de outros complexos de metais divalen

tes com dipy. Estes autores observaram que uma das bandas
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ti

obtidas por KONIG, em 8,9 kK, e atribuída

lA >3T., poderia ser atribuída t~bém
I L

à transição

à segunda harmôn~

ça da vibração de estiramento C-H do ligante. De acôrdo com

PAl~ER e PIPER esta mesma banda ocorre no espectro de dipy

pu:t:o na forma cristalina. Estes autores atribuíram a tran

sição lA
l

_;->3'rl a banda polarizada na direção perpendicu

lar que ocorre em 11,5 kK. Nota-se que os espectros publi-
..

cados por KONIG não diferem substancialmente dos

de 1'1I,LMER e PIPER.

espect:ros

ITO e TANAKA39 ,40, também observaram nos

espectros de absorção, em solução aquosa, dos complexos

tris-diimínicos alifáticos de ferro(II), uma pequena infle-

Jade da banda eles a atribuíram

xâc (s;10) próxima de 11 kK. Baseados na energia e intensi

a~ ,- 1 "3
trans1çao AI ----> Tl ,

concordando com PALMER e PIPER35 . Uma outra banda de maior

intensidade (s~ 10Ql e maior energia (28,0 kK) foi atribuída

~ transição d-d por ITO e TANAKA nos espectros dos complexos

estudados, Fe(GMI)~+, Fe(BMI);+ e Fe(BBI);+ (BBI = biaceti!

bisbutiHminal. Estes consideraram esta banda como resultan
.;-:<- -

te da transição permitida lA
l

---->lT
2

. Nos complexos de

phen e dipy esta segunda banda não é observada porque está

encoberta pela absorção intensa dos ligantes nesta região.

KRUMHOLZ havia observado esta banda,a 28,0

kK, nos espectros da solução neutra do complexo ferroso pr~

parado cC!!l 1, IO-dipiperidil oxidado (VIII) e no espectro de

Fe(BMI1~+ ~8. No entanto, nenhuma referência é feita a es
,J

r~ banda no texto do trabalho citado.
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Nos espectros de absorção, em solução aqu~

sa, dos complexos do Ion pentaçianoferrato com vários heter~

ciclos aromáticos nitrogenados ou com dimetilsulfóxido,MALIM

'e TOMA 41,42,43, observaram uma banda a 28,4 kK com E ~ 200.

Baseados em fortes argumentos estes autores atribuIram esta

banda a uma transição d-d, concordando com ITO e TANAKA.

2.2 - TRANSIÇÕES INTERNAS DOS LIGANTES (TEIL)

Complexos contendo ligantes orgânicos insa

turados, normalmente, exibem bandas de absorção intensas na

região do ultra-violeta (UV). Estas bandas ocorrem, geral

mente, acima de 30 kK e são'atribuIdas às transições inter

nas dos ligantes.

o primeiro a observar as bandas no UV dos

complexos tris-diiminicos de Ions metálicos foi YAMASAKI 44 ,

em 1937. Este autor obteve espectros UV, em solução, dos

complexos de dipy com vários tons metálicos e do dipy

forma livre. Ele observou duas bandas intensas (E~ 104 )

na

en

,tre 35 e 45 kK. Estas transições são geralmente chamadas de

"transferência de elétrons internas dos ligantes" (TEIL) 32.

- ~ .• - *Sao atribu1das, de urna mane1ra geral, as transiçoes n--->n ,

envolvendo os OM ligantes ocupados de energia mais alta

(n l , n 2 ) e os OM anti-ligantes desocupados de energia mais
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* *baixa (TIl' TI 2 ). Bandas semelhantes foram observadas no e~

pectro UV de phen na forma livre e do complexo Fe(phen)~+45.

ITO, TANAKA, HANAZAKI e NAGAKURA 40 obtive~am os espectros

UV de outros complexos tris-diiminlcos de ferro(II)

ligantes:glioxalbismetilimina~ biacetilbismetilimina e bia-

cetilbisbutilimina (BBI). Nestes camplexos, com ligantes

. desprovidos de anéis aromáticos, foi observada uma banda in

tensa (E~ 104 ) acima de 50 kK.

Para os ligantes diiminicos a comparação

do espectro do ligante complexado com o do ligante na for

ma livre torna-se dificil. Isso' ocorre porque a maioria de

les não é estável na forma livre ou, nestas condições, eles

assumem a configuração trans, a nao ser na forma monoproto-

nada, 47quando o dipy tem configuração cis Os espectros

UV de dipy na forma livre e monoprotonadaforam estudados

por BRAY, FERGUSSON e HAWKINS 48. Eles obtiveram.o espectra

uv, à baixa temperatura em vidro congelado de etanol-metanol

(4:1), do phen.e do dipy. Ocorrem duas bandas de .,absorção

principais em ambos os casos e a atribui9ão pode ser feita

da acôrdo com os resultados teóricos de GOND049 . Considera~

do que os. ligantes na configuração cis têm simetria

as transições .poderão ser polarizadas na direção do eixo C2 ,

1
~, dando um estado de energia'mais alto AI' ou na direção

do eixo~, dando um estado de energia mais baixo de

tria lBI (Fig. 2).

sime-
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FIGURA 2. Orientação do dipy segundo os eixos de simetria

Assim·a banda de absorção de energia mais

baixa, no espectro do dipy a 37,10 kK, corresponde à transi

- 1 . 1
çao AI -.-> Bl , polarizada na direção do eixo..K e a ban-

da de energia mais alta, a 38,2 kK, e menor intensidade cor

responde à transição polarizada na direção ào eixo ~,

~l --> lA
l

48 A estrutura da banda de energia mais baixa

tem a sua origem no desdobramento dos níveis eletrônicos

em seus componentes vibracionais.

Para a phen pode ser seguida uma linha de

raciocinio semelhante, já que as características espectrais

e estruturais são· semelhantes as do dipy.

Quando o clipy está complexado ao ferro (lI)

na forma de Fe (dipy) ~+ o espectro UV é semelhante ao da mo

lécula livre. A primeira banda de absorção apare-ce desloca

da para a região de energia menor e éom maior intensidade.

Além disso, ocorre alguma mistura destas bandas com as de

46
TE metal-ligante Estas modificações no espectro são de-

vidas ao campo eletrostático criado na comp.lexação,

aproximação do íon metálico com os trés ligantes 46

pela

No caso dos compleXos com ligantes que nao

contêm anéis aromáticos (GMI, BMI e BBI) ocorre uma banda
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intensa a ca. de 50 kK com urna inflexão para o lado de rne-

40nor energia Estas bandas foram atribuídas as transições

localizadas no ligante com simetria AI -->A2 (banda princi

pal) e A
l

--->E (inflexão), considerando a simetria total do

complexo corno D3
40 . Corno já foi dito, a comparação destes

espectros com os espectros das moléculas dos ligantes na for-

ma livre, da maneira corno foi feito para o phen e dipy, não

é possível.

2.3 - TRANSIÇÕES DE TRANSFERtNCIA DE ELtTRONS (TEML e TELM)

A intensa coloração dos complexos tris-dii

mínicos de ferro(II) é - devido a forte absorção que eles a

presentam na região do visível. Os espectros destes comple

xos mostram urna banda intensa (e~ 104) com o máximo entre 17

e 20 kK, meia largura para o la~o de menor energia (ó-) de

0,9 ~ 0,1 kK e um ombro característico para o lado de"maior

energia. Um segundo sistemas de bandas ocorre entre 25 e 30

kK no espectro dos complexos com ligantes contendo um ou mais

anéis aromáticos (Fig. 3).

Estas bandas nao -oco~rem no espectro das

ligantes livres e nem no espectro da solução de sais ferro-

44sos sendo portanto resultantes da associação metal-lig~

t SONE17 18 - d "b " b de. e"KRUMHOLZ concor aram em atr~ u~r esta an a

intensa à interação dos orbitais ~ do metal com os elétrons

do ligante. WILLIAMS 50, em 1955, foi o primeiro a atribuir

a esta transição o caráter de transferência de elétrons,
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n , em complexos ferrosos de phen e dipy.

J0RGENSEN 51, em 1957, fêz um estudo mais

detalhado destas bandas. Observou que a banda do complexo

Fe(diPY);+ pode ser desdobrada em cinco componentes e a ban

da do Fe(phen)~~ em três. Este autor elimina a possibilid~

de de relacionar estas bandas à transições internas do íon

metálico, mas não faz nenhum comentário com relação ao õe~

dobramento das bandas.

Em um recente artigo de revisão,

HOLZ l0, associa o espectro visíve~ dos complexos de

KRUN.-

fer-

ro(II) com ligantes di e poli metínicos com a presença de um

elemento estrutural comum, ou seja, o cromóforo diimínico

(III). Admitindo que as estruturas de ressonância IrIa e

IIIb contribuem de uma maneira mais intensa para o estado ex

citado que para o estado fundamental da molécula. Assim, o

modelo do cromóforo, proposto por KRUMHOLZ, tem uma conexao

com o conceito de transferência de elétrons de WILLIAMS 50 .

52Em 1964, KRUMHOLZ , comparou os espec-

tros de absorção, na região do visível, das três classes de

complexos ferrosos diimínicos, ou seja, complexos com liga~

tes do tipo: dipy, GMI e 2-piridinaliminas.

Os complexos ferrosos de dipy com ·diver-

sos substituintes nas posições 5,5' apresentam a.banda de

absorção no visível, deslocada sem, no entanto, mostrarem

modificações na sua forma gera153 As duas bandas observa-

das no espe~tro destes'compostos podem ser atribuídas de a-
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côrdo com KRUMHOLZ52 , a transições do t 2g para os dois pri-

* 54 55 56meiros niveis 'Ir dos ligantes. Alguns autores " su-

gerem. que o desdobramento. dos orbitais degenerados do me-

'Ir do ligante, devido ao abaixame~tal, t 2g , e dos orbitais

to da simetria no complexo,

das bandas.

é responsável pela estrutura

- 57 52De acordo com J~RGENSEN , KRUMHOLZ de-

campos a banda que ocorre, na região do visível, no espectro·

do Fe(a~)~+ em seis componentes gaussianas. O espaçamento

destas componentes, ca. de 1,55 kK, é bem próximo do valor

encontrado por NAKAMOTO 58 para a frequênc~a de estiramento

C=N, 1,53 kK, no espectro infravermelho deste composto. Ba

seado neste argumento, KRDMHOLZ 52 , sugeriu que estas compo-

nentes se tratassem de uma progressão vibracional.

BANAZAKI e NAGAKURA59, desenvolveram um

método de cálculo t~rico para tratar as estruturas 1T de com

plexos metálicos contendo moléculas orgânicas insaturadas co

mo ligantes. A estrutura eletrônica... dos complexos foi es

tudada considerando a interação de configuração entre va-

rios tipos de configurações eletrônicas, obtidas ao colocar

se elétrons 'Ir nos DA 3d... do íon metálico central e nos OM' s

... dos 3 ligantes. Os OM' s... foram obtidos pelo método de

Parise-Par-Pople de modo que SCF-MO' s puderam ser obtidos

considerando O campo. eletrostático do íon metálico. Este

método foi aplicado ao cál.culo das energias dos niveis ele-

trônicos e para a previsão

complexos:. Fe (dipy) 2; 60

Fe(GMI)~+ e Fe(BBI)~+ 40

das transições

Fe (phen) ~+ 46

decorrentes, nos

2+
Fe(BMI)3 '
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Os cálculos destes autores aplicados ao

Fe(diPY)~+ mostram que a banda que ocorre a 19,05 kK pode

ser atribuída a transição de TE dos OA, 3dn, localizados no

*metal para o OM n localizado nos ligantes. De acôrdo com

estes cálculos as trans~ções de TE previStas na região do vi

sível são três, duas de simetria E e urna A2 , considerando o

grupo de ponto D3 para o complexo. A transição mais forte

(E) ganha .intensidade através da interação com a configura-

çao do estado fundamental, enquanto as outras duas perdem in

tens idade para as transições localizadas no ligante.

o espectro com luz polarizada do monocris

tal de Fe(diPY);+ apresenta duas bandas, a 18,69 kK e 20,28

kK, de simetria E35 ,60. Estas bandas correspondem às bandas

observadas no espectro da solução aquosa, 19,08 e 20,40

° espectro a baixa temperatura35 apresenta estas bandas

kK.

com

a mesma ordem de intensidade. Em vista dos resultados teór~

cos, HANAZAKI e NAGAKURA 60, atribuem estas duas bandas e a

inflexão a 21,60 kK, no espectro do monocristal, ao desdobra

mento resultante da estrutura vibracional da transição

*A1->E (t2-->n 2 ). A separação entre as componentes concorda

aproximadamente com a frequência de estiramento C=N do li-

gante, medida por BUSCH e BAlLAR19 no 'espectro infraverrne

lho. As outras duas transições previstas são, provavelmente

encobertas 60 . O pico observado a 28,74 kK e a inflexão a

*25,6 kK são atribuídas à transição ao orbital.n
Z

de energia

mais alta localizado nos ligantes.

2+No caso do complexo Fe(phen}3 as sernelha~

ças estruturais e espectrais com o Fe(diPY);+ possibilita-
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ram alTO, TANAKA, HANAZAKI e NAGAKURA o uso do mesmo siste

46
ma de cálculos teóricos para a interpretação dos espectros

Para os complexos ferrosos com ligantes d!

imínicos do tipo alifático (GMI, BMI, BBI) estes mesmos au

tores usaram o mesmo sistema de cálculos. Concluiram que a

banda de absorção intensa, no visível, 'no espectro destes

complexos também pode ser atribuída a TE do OA, 3d~, locali-

zado no íon ferroso para o

teso

*OM, ~ , localizado nos ligan-

A concordância.entre os valores observa-

dos para as energias ~4S transições eletrônicas destes com

postos e os valores previstos pelos cálculos teóricos mos

tra a validade do método de HANAZAKI e NAGAKURA59 • Os resul

*tados teóricos apresentados mostraram que o OM, ~ , localiza

do nos ligantes para o qual um elétron é transferido nao

está confinado ao cromóforo diimínico(III), mas deslocaliza

do em todo o ligante. ABsim.o modelo, puramente qualitativo,

de KRUMHOLZ IO e' SONE17 não concorda com os resultados quant!

tativos obtidos com o modelo de HANAZAKI e NAGAKURA59 . Nes-

ta comparação deve-se levar em consideração as aproximações

que se fazem necessárias em tal tipo de cálculos.



3. ESPECTRO DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO

A análise dos espectros de infravermelho

de compostos de coordenação, geralmente, envolve o estudo

re--

dos espectros dos ligantes livres e dos respectivos compl~

xos. No caso dos complexos ferrosos com diiminas este tipo

de trabalho só pôde ser feito com os ligantes phen, dipy e

seus derivados, devido a estabilidade destes na forma livre.

SCHILT e TAYLOR61 , e~ 1959, registraram

os espectros dos sais percloratos dos complexos de metais

divalentes com phen, na região de 2000 a 600 cm- l . Na

-1
gião acima de 600 cm os espectros dos complexos destes li.-

gantes, com vários metais divalentes, pouco diferem61 . Ban-

das fortes são observadas·, no espectro da phen, em três

-1 -1
regiões: entre 700 e 900 em , entre 1125 e 1250 cm e en-

tre 1400 e 1650 cm- l . As bandas da primeira região foram i-

dentificadas por SCHILT e TAYLOR corno sendo movimentos dos

átomos de hidrogênio dos anéis aromáticos, no plano e fora

do plano. As bandas da segunda região, ainda de acôrdo com

estes autores, são devidas às deformações dos anéis. As ban-

das da terceira região correspondem às frequências caracte-

risticas dos anéis de compostos aromáticos. No espectro da

phen banda 1505 -1 um-triplete tôrnoocorre uma em em , em

de 1590 -1
outra banda 1420

-1
Nos complexoscm e uma em cm

de phen estas bandas ocorrem um pouco deslocadas para a re-

gião de frequências altas, de um modo geral elas se deslo-
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cam ca. de 10 a 25 cm- l , exceto aquela em 1420 cm- l que so

ire um deslocamento menor. INSKEEp 62 , em 1962, obteve os es

com-

pectros infravermelho dos complexos de phen e dipy na região
. -1

de 2000 a 250 em . Os espectros do dipy e dos seus

pl;xos são menos complicados que os da phen e apresentam

três bandas fortes: a primeira a 760 em- l , atribuída a de-

prova-

formação dos hidrogênios dos anéis aromáticos fora do plano.

A segunda banda em 1450 em- l e a última em 1600 cm- l

velmente resultantes das deformações dos anéis 62 .

_ 63
De acordo com INSKEEP e BENSON , as ban-

das que aparecem na região abaixo de 600 em-I são devidas à

complexação. INSKEEp62, 63 atribuíu as bandas que aparecem

discutíveisEstas atribuições sao bastante

nesta região corno resultantes das vibrações metal-ligante,

Fe-N, em 423 em-I para o Fe(diPY);+ e em 530 em- l para o

2+ 63
Fe(phen)3

devido ao fato que os espectros dos ligantes livres apresen-

tados por este mesmo autor mostram uma banda forte em

430 -1
no caso do diPY, banda fraca a 530

-1cm , e uma cm no

caso do phen. GONDO e KAND0 64 também observaram estas ban

das no espectro infravermelho destes ligantes na forma li

vre. CLARK e WILLIAMS 65 , em 1967, obtiveram o espectro do

Fe(diPY);+ na região de 600 a 60 cm- l • 'As bandas que ocor

rem na região de 500 a 400 em-I, atribuídas por alguns auto

res como vibração metal-dipy62 , 66, são bem conhecidas como

bandas decorrentes das vibrações de deformação ~os anéis fo-

ra do plano. Além disto, esta é a região ,onde ocorrem as

°b - I 67v~ raçoes meta -NR3 ' e considerando-se as massas relati-

vas dos ligantes dipy e phen não se pode considerar que as
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constantes de fôrça de estirãmento metal-dipy seriam da mesma

ordem de grandeza que o estiramento rnetal-NH
3

. NenhQ~a banda

-1 :
no espectro infravermelho acima de 200 cm foi atribuída a

vibração da ligação metal-dipy por CLARK e WILLIAMS 65 . Estes

autores obtiveram o espectro infravermelho em pastilhas de PQ
-1 -lietileno até 60 cm ; no entanto nenhuma conclusao pôde ser

tirada devido à baixa resolução nesta região, do aparelho u-

sado.

Em 1956 BUSCH e BAILAR19 prepararam e es-

tudaram os espectros infravermelho de uma série de complexos

ferrosos com outras diiminas, entre elas GMI e BMI. Corno os

ligantes usados não sao estáveis na forma livre eles obtive-

ram somente o espectro dos complexos. As atribuições foram

feitas em têrrnos de frequências de grupos. Observaram que a

banda atribuída ao estiramento C=N dos ligantes diminuiu de

intensidade ou quase desapareceu, no espectro destes comple-

xos. Esta observação foi usada como argumento para supor mna

forte conjugação no anel cromõforo l9 •

NAKAMOT0 58 , em 1961, fêz uma análise de co-

ordenadas normais do complexo dii.mínico de ferro (II) de estr~

tura mais simples, o Fe(GMI)~+. De acôrdo com este autor, o

conceito de frequências de grupo como é usado em compostos

orgânicos, não é apropriado para ligantes coordenados devido

ao forte acoplamento entre os vários modos vibracionais. U-

sando o modelo 1:3 (metal:ligante) ele pôde considerar as for

tes interações entre os ligantes e os seus cálculos indica-

ram a presença de substancial acoplamento entre os vários mo-
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dos vibracionais. De acôrdo com estes resultados nao ocorre

vibração pura Fe-N, ou seja, o estiramento Fe-N acopla for-

temente com o modo de estiramento N-CH3 e estes modos aco

-1pIados ocorrem a 745 e 515 em , respectivamente, no espec-

2+ 1530 em-I,tro infravermelho do Fe(GMI)3 • A banda em cor-

responde ao modo C=N ácoplado aos modos -C-C e C-H.

infravermelho do

FIGGINS e BUSCH68 estudaram os espectros

~ ~Fe(BMI)3 e do Fe(PMI)3 e fizeram atribu~

ções em têrmos de frequências de grupos. Estes autores ob

servaram que as frequências atribuídas ao estiramento C=N

dos ligantes foram deslocadas pará regiões de frequências m~

nores, em relação ao esperado em irninas não coordenadas.

Segundo estes autores este deslocamento provem da forte con

jugação no anel cromóforo.

o que se observa nê literatura é que, até

o presente, nenhuma análise vibracional rigorosa destes com-

plexos foi feita, mesmo no caso dos complexos com ligantes

diirnínicos alifáticos-mais simples. As atribuições -de fre-

quências para as vibrações metal-ligante ainda são

por tentativas.

feitas



4. FOTOQuíMICA DOS COMPLEXOS DE FERRO COM DIIMINAS

A expansão recen~e da fotoquimica dos com

postos de coordenação resulta de um desenvolvimento natural

da Qulmica. Para cada molécula existe um estado eletrônico

fundamental e vários estados eletrônicos excitados. O estado

eletrônico fundamental é o responsável pelas reações quiml

cas ordinárias, isto é, as reações que ocorrem por ativação

térmica. Os estados eletrônicos excitados são os responsá

veis pelas reações fotoquirnicas. Cad~ estado eletrônico ex-

citado é uma nova espécie quirnica com relação .ao estado

fundamental do qual deriva, pois possue a sua própria dis-

tribuição eletrônica e, por conseguinte, a sua própria rea

tividade. Corno cada molécula possui vários estados excita

dos e um só estado fundamental, deve-se concluir que a qui

mica dos estados excitados, ou seja a Fotoquimica, é um

campo muito vasto e informativo.

As reações fotoquirnicas dos compostos de

coordenação podem ser divididas em quatro categorias31

1. reações de fotosubstituição, onde o

corre variação na esfera de coordena

ção do complexo.

2. Reações de fotoisomerização, envolvem

variações na maneira as quais os li

gantes estão coordEnados ao metal.
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3. Reações de fotoreduçã~oxidaçãor onde

ocorrem variações no número de oxida-

ção formal do metal central e/ou do li

..... gante.

4. Reações fotoquímicas dos-ligantesronde

ocorrem variações ~e composição no li-

gante. Estas reações estão mais lig~

das a fotoquímica de compostos orgâni'-

COSo

Desde que foram obtidos os complexos de fer

rOr com ligantes orgânicos, que possuiam bandas fortes de

transferência de elétrons metal-ligante, jã se suspeitava da

sua fotoreatividade. WILLIAMSSO , em 1955, sugeriu que a atri

buiçao de bandas, no espectro de absorção de complexos, a

transições de transferência de ~létrons é fortalecida quan-

do ocorre relativa .instabilidade dos complexos à luz. Jfi!lRGEN-

32 1 2 - d - -SEN , em 96, tambE!m sugere o mesmo, quan o diz que ha mIJa

conexão entre o estudo dos espectros de transferéncia de elé

trons e o de reações fotoquImicas. As mudanças do numero

de oxidação no' estado excitado, relativo ao estado fundamen'=

tal, devem torná-lo lDIIa entidade reativa. Nestas condições r

outras reações podem. ser iniciadas, ligantes podem se disso

ciar, ou JBeSIIIO, pode ocorrer mudança no número de oxidação

do complexo
32

• lIJos últiJBos anos a correlação de ~oto-oxida

ção e fo"-..o-redução com estados excitados de transferência de

elétrons, em c<BpOStos de coordenação, t.em sido mIJa área de

grande atividade31, 69, 70, 71
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Os complexos ferrosos de phen e dipy exi

bem bandas fortes de TE metal-ligante e ligante-ligante. Por

tanto estes complexos estã0 e~quadrados naqueles onde se

prevê uma certa reatividade fotoquímica. No entanto, até o

presente, nenhum trabalho sobre o comportamento fotoquímico

específico dos complexos ferrosos de phen e dipy foi public~

do na literatura. Em um artigo de revisão, publicado em

8 70 - - a-196, ADM1S0M sugere.que estes complexos sao estaveis

irradiação com luz, seja no visível ou no UV. Até esta ép~

ca eram conhecidos corno fotoquimicfu~ente reativos somente os

complexos ferrosos mistos de phen (ou dipy) com cianet;15,16

Estes complexos são sensíveis à fotóliseou CNCH
3

72,73

365 e 254 nrn. No caso dos complexos tris-diirnínicos

a

de

ferro(II), as posições destas bandas correspondem às energi-

as das transições de TEML, * *3d -->n , ou TEIL,n -->n •

Somente os complexos férricos com phen e

dipy tiveram a sua fotoreativid~de estudada. O próPrio BLAU~

em 1898, havia observado a foto-redução do Fe(Phen)~. Em

1955, BAXENDALE e BRIDGE3 estudaram as reações fotoquímicas

que ocorriam com os complexos férricos de phen e dipy. Es

tes autores observaram que os complexos sofrem foto-redução.

produzindo os correspondentes complexos ferrosos, na prese~

ça de ácido fÓrmic0 3 • Apesar da existência de uma banda

intensa de TE, ligante-metal, no espectro visível destes co~

plexos, eles só sofrem foto-redução quando irradiados na

região do UV 3 Em 1971, WEHRY e WARD 74 estudaram mais de-

- 3+talhadamente a foto-reduçao do Fe(phen)3. Os efeitos da

acidez e çla adição de "scavengers" (captadores) indicaram
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que a Ãgua funciona como doador de elétrons, e que as re

ações térmicas secund6rias do Fe(Phen);+ com os radicais OH

influenciam, apaFentemen~e, nos rendimentos quânticos to-

t ' 75 - , d' 1 d' f d od_a~s • Espec~es ~nuc eare5 poem ser orma as como pr u-

tos da decomposição térmica do pe{pb€n);+ 71. e'estas espé

cies podem se decompor fotoquimicamente produzindo parte do

Fe(Phen);+ 76,77 que é o produto principal da fotoreaçdo.

WEHRY e WARD observaram ainda que a fotoreação só ocorre com

rendimento mensurável na presença de água, ou seja, o ren-

dimento quântico é aproximadamente zero em H
2

S0 4 98%, aumen

ta com o decrescimo da IH+I e atinge O illáximo a IH+I=~8,5M.

Além disso, experimentos u~ando metacrilato de metila

"scavenger" indicaram a produção de radicais OH na

corno

foto-

- 3+reduçao do Fe(phen)3. Os autores puderam concluir que a

foto-redução, provavelmente, procede segundo a seguinte re-

,açao:

hv 2+ +
----->Fe(phen)3 + H + OH·

Aparentemente nao ocorre nenhuma interação

direta entre as moléculas no estado excitado e fundamental.A

dependência nao usual da 2+
foto-redução de Fe(phen)3 com o

comprimento de onda da luz usada,suger~ duas conclusões.

Primeiro, estaria ocorrendo um processo de cruzamento inter-

sistema para um estado reativo proibido por spin~ este pro

cesso ocorre, em phen na forma livre78 • Segundo, poderia

*haver urna banda de TELM, ~--->e, encoberta pela banda, in-

* _ - 74
tensa de TEIL, ~--->~ , responsavel pela reaçao



5. eIANO-COMPLEXOS MISTOS

A interferência de íons cianeto na determi

nação colorimétrica de ferro por phen e compostos relacion~

dos é conhecida pelos químicos analíticos a longo tempo

13Foi o químico bolonhês BARBIERI , em 1934·, o primeiro a re-

lacionar este fato com a formação dos complexos mistos

Fe(PHEN) 2 (CN)2 e Fe(phen) (CN)~-. Mais tarde, em 1957, esta

descoberta foi

dipy.

79 -confirmada por SCHILT , usando tambern o

corn-

aquo-

BARBIERI13 e SCHILT 79 obtiveram estes corn-

- ) 2+ -postos pela reaçao do Fe(phen 3 (ou dipy), em soluça0

sa, com cianeto. Em 1950, BARBIERI15 obteve os mesmos

plexos pela reação de ferrocianeto de potássio com dipy, em

solução aquosa, na presença de luz solar. Posteriormente,em

1964, BALZANI e CARASSITI 15 ,16 estudaram a decomposição fo-

toquímica do ferrocianeto, a 365 nrn, em presença de dipy e

phen. Obtiveram evidências da formação dos complexos de li

gantes mistos: Fe (dipy) (CN).~- e Fe (phen) (CN) ~- como produ

tos principais da reação, Fe(dipY)2(CN)2 e Fe(phen)2 lCN)2 e,

. 2+ 2+muito provavelmente, Fe(d1pY)3 e Fe(phen)3 .

Os complexos mistos de cianeto e phen·(ou

dipy) sao diamagnéticos 80 enquanto que os mistos com hale-

t ~t' 38 d .os sao paramague 1COS , o que era e se esperar, p01S es-

tes íons encontram-se nos extremos da série espectroquímicã6

De acôrdo com HAMER e ORGEL 81 os bis-ciano complexos mistos
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ta~ estrutura~, o que é demonstrado pelo desdobramento

-1
da banda de estiramento C=N, ca. de 10 em , no

infravermelho.

espectro

Os espectros de absorção, em solução aq~~

sa, do Fe (phen) 2 (CN)2 e Fe (dipy) 2 (CN)2 apresentam uma ban

da intensa (E~ 104 ) a ca. de 16,7 kK 79 . Esta banda tem a

forma característica da banda dos complexos tris-diimínicos

de ferro (II) , com u~a inflexão para o lado de maior ener-

gia. Nenhum estudo teórico foi feito, até o presente, dos

espectros dos complexos mistos, Devido às semelhanças com

os espectros dos complexos tris-diimínicos pôde-se atribuir

. - * 81 " 38esta trans1çao a TEML, 3dTI -->TI . MADEJA e KONIG ob-

servaram que esta banda forte pode ser desdobrada em três

componentes (16,67; 17,85 e 18,85 kK) no caso do Fe(phen)2

(CN)2' Eles atribuíram estas transições à transferência de

elétrons para os *orbitais TI , não degenerados, localizados

preferencialmente nos ligantes.

Ao contrário do que ocorre nos complexos

tris-diimínicos, esta banda de transferência de elétrons é

fortemente afetada pelo solvente80 , 82. Os deslocamentos

do máximo de absorção são da ordem de 50 nm. BURGESS 83 ten

tou relacionar esta dependência da posição do máximo de a~

sorção com o solvente em têrmos do parâmetros empíricos pa

ra a polaridade dos solventes 84 , No entanto, as relações

obtidas nao sao satisfatórias. De acôrdo com BURGESS os

efeitos do solvente devem provir da interação deste com o

cianeto diretamente e não com o [õn metálico corno foi sug~



80
rido por SCHILT Este racioclnio concorda com os resulta-

dos obtidos para o Mo (dipy) (CO)4' onde os efeitos do solven

te no espectro de absorção, no visivel,tarnbém são fortes e

efeitos do solvente na frequência de estiramento 0=0 das car

bonilas foram observados no espectro infravermelho das solu

- 85 81Çoes . HAMER e ORGEL interpretaram o efeito do solvente

nos niveis eletrônicos dos complexos em têrmos da interação

dipolo-dipolo das moléculas polares do solvente com os gru-

pos cianeto do complexo. .



6. PARTE EXPERIMENTAL

6.1 - SOLUÇÕES, ANÂLISES E SOLVENTES

6.1.1 - Soluções: FeC12 e Metilarnina

a) FeC1 2

Preparou-se uma solução 2N de FeC12 .4H20

(Baker p.a.l com HCl 0,15N. A solução foi filtrada e adi-

cionou-se ferro metálico em pó, sob constante borbulh~~en

to de nitrogênio, até obter-se urna solução com pH = 4. Esta

foi armazenada em um tubo tipo Schlenk e padronizada com

KMn°4 •

b) Metilarnina

Usou-se nas sínteses urna solução de Me-

tilamina 11,5M marca Eastman.

6.1.2 - Determinação de Ferro

Usa-se uma quantidade de amostra que con

tenha ca. de 1,5 mg de ferro. A amostra é colocada em um

tubo de digestão do tipo Kjeldahl (5 ml de capacidade) e a

diciona-se 0,8 ml de H2S04 concentrado. Leva-se a ebulição

por uma hora. Dissolve-se o Fe2(S04)3 formado transferin

do-o para um balão volumétrico de 100 ml. Uma alíquota

de 5,00 ml desta solução é pipetada para um balão de 25

ml e adiciona-se 1 ml de clore~o de hidroxilamônio 10%, dei

xando-se durante lO minutos para a redução. Adiciona-se 2ml
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de orto-fenantrolina 0,2% e 3 ml de acetato de sódio, lN,

completando o volume do balão com água. !1ede-se a transmitân

cia desta soluç~o a 511 nrn, contra a transmitância de um

branco preparado da mesma maneira que a solução a ser anali-

sada. Relaciona-se a transmitância da solução.da amostra com

a transmitância de uma solução padrão. Este padrão contem

14,1. ± 0,03 ~g de ferro por ml. ° erro máximo destas determi

- ~ +naçoes e de - 0,5%.

6.1.3 -Determinação de Nitrogênio

Utilizou-se o método de Kjeldahl segundo

eLARK86 • Usa-se uma quantidade de amostra que contenha ca.

de 2 mg de nitrogênio. Esta é colocada em um tubo de diges

tão e adiciona-se: 0,50g de K2So4 , 40mg de HgO e 1,5 ml de

H2S04 concentrado. Ferve-se esta mistura durante uma hora e

meia. Deixa-se esfriar adicionando em seguida uma gota de e-

tanol. Ferve-se novamente por uma hora e meia. A solução é

transferida para um aparelho de destilação por arraste de va

por, adicionando-se 10 rol de solução contendo 40% de NaOH e

5% de Na 2S20 3 (em pêso). ° NR 3 é destilado e recolhido em 5

ml de ácido bórico 5%. A base é titulada com HeI 0,025N, u-

sando vermelho de metila como indicador. ° erro máximo des-

tas determinações está dentro ie 1%.

6.1.4 - peterminação ãe cianeto

Pesa-se uma quantidade de amostra que conte

nha ca. de 1 mg de cianeto. Es-a amostra é seca, sob P 20 5 ,

até pêso constante. A amostra, assim preparada, é transferi
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da com lO rol de água para o aparelho de destilação por aE

raste de vapor (o mesmo usado-na determinação de nitrogênio),

e adicionam-se 5 ml de H
2
S04 2 N. Destila-se o cianeto re

colhendo-o em um recipiente contendo 5 rol de água e 1 rol de

NaOH 2 N. A destilação é feita até a completa deco~posição

do complexo. Adiciona-se 1 rol de NaI 0,12 N e titula-se

com AgN03 0,01 N, o ponto de viragem é indicado pelo apare

cimento de leve turbidez -na sOlução. O erro máximo desta

determinação está dentro de 1%.

6.1.5 - Determinacão de Carbono e Hidrogênio

As análises de carbono e hidrogênio fo-

ram feitas pelo laboratório de micro-análises do

de Química da Universidade de são Paulo.

6.1.6 - Solventes

Instit~to

Para as preparações e cromatografia usa

ram-se sempre solventes de pureza p.a. marca Carlo Erba, Ba

ker ou Merck.

-Para os espectros eletrônicos e experiên-

cias fotoquímicas usaram-se solventes Merck Uvasole. Nas

experiências fotoquímicas usou-se água bidestilada.
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6.2 - PREPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS

Antes das preparações de cada um dos novos

complexos, citados adiante, foram feitas extensivas experi-

ências com a finalidade de se estabelecerere as melhores

no

se

condições para a preparaçao ~ para a purificação de cada

complexo. Estas foram feitas em pequena escala e foram va-

riadas diversas condições, tais como: a ordem de adição dos

reagentes, a temperatura e o tempo de reação. Estas micro-

preparações foram seguidas por via espectrofotométrica. So

mente depois de escolhidas as condições em que o produto a-

presentava maior pureza e/ou melhor rendimento é que se pro-

cedia a sua preparação. O mesmo foi feito no sentido de se

obterem as melhores condições de purificação dos complexos.

Nas purificações o controle da pureza das frações foi feito

por meio da análise de ferro.

No decorrer destas experiências observou-

2+que em alguns complexos (como por exemplo no Fe(EMI)3 e

Fe(CMI)~+) havia formação de produtos intermediários cujo

espectro pouco diferia do espectro do produto que se deseja-

va obter.

sário para

Determinou-se então o tempo de reação neces-

que se obtivesse o maior rendimento do pro-

duto que nos interessava.

2+
Em outro caso, na preparaçao de Fe(K~I)3 '

observou-se que a ordem de adição dos reagentes influia 50-

bremaneira na pureza e no rendimento do produto final. Adi-

cionando-se os reagentes na ordem: FeCl
2

, piruvaldeido, meti

lamina ou,piruvaldeido, metilamina, FeC1 2 , obtinha-se um
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precipitado pastoso de dificil purificação e baixo rendimen-

to (ca. de 5-10%). Mudando-se a ordem para: Metilamina,FeC12 ,

piruvaldeido, obteve-se um precipitado cristalino com bom

rendimento (ca. de 70%), cujo teor de ferro foi igual ao do

produto anterior depois de recristalizado quatro vêzes.

Em seguida sao dados os métodos de prepara-

ção dos compostos.

6~·2•.1 ..-.p*~orato de tris- (metilglioxal bis (metilimina))

ferro (11) , , !Fe(MMI)3' (CI0412

Em um banho a 309C adicionaram-se 21,5 ml de

FeC1 2 (43 mmol) a 55 ml d~ metilamina (630 mmol), sob agitação

e atmosfera de nitrogênio. Sob forte agitação e corrente de

nitrogênio adicionaram-se, gota a gota, 25 ml de aldeido pirú

vico(lfiQ mmol) (Aldrich tec. destilado 95-9So C/700 mmHg).Ma~

teve-se ~ mistura no banho, sob agitação, durante 1. hora. De-

corrido este tempo adicionaram-se 60 g de NaCI04 .H2O (410

mm01) e manteve-se a mistura a OOC durante 4 horas. O prec!

pitado foi filtrado e lavado com soluções diluidas de NaC10 4

e água (previamente resfriadas). Obtiveram-se 12,5 g do prod~

to bruto. Recuperaram-se 2,0 g de complexo do filtrado, por

adição de excesso de NaCl0 4 .H
2

0 e filtração. O produto bruto

foi dissolvido em ácido acético 0,1 N a 400 C (15 ml/g), filtra

do e mantido
o .

a O C durante 24 horas. Decorrido este tempo

filtraram-se os cristais, obteve-se 7,2 g. Depois de repetir

a recristalização mais uma vez·.obtiveram-se 3,5' g do

puro e recuperaram-se 0,5 g dos filtrados.

produto
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Análise----
Calculado para Fec15H30N6C1208: 10,17% Fe,

3~.81% C, 15,30% N e 5,51% H.

Obtido (seco sob P205): 9,96% Fe,32,61% C,

15,24% N e 5,48% H.

6.2.2 - Perclorato de tris-(2-3-pentanodiona bis (rneti

lirnina» ferro{II), IFe(EMI)31 {ciÓ412

A lO rnl de água degaseada foram adiciona-

dos 4,6 ml de FeC12 (9 mmol), 3,0 ml de 2,3-pentanodiona (28

~~ol) (Fluka pururn) e 9,9 ml de metilarúina (114 mmol). Esta

mistura foi colocada em ffiJ banho a 400 C durante 90 minutos.

Foi então resfriada a 100C e adicionou-se quantidade sufici-.

ente de uma solução 4 N de HCI0 4 para baixar o pH de 12 pa

ra 4, sob controle potenciométrico. Passou-se pela solução

uma forte corrente de nitrogênio, durante la minutos, para

eliminar o excesso de metilarnina. Adicionou-se então solu-

ção de Na 2C03 2 N até atingir pH = 6. Após este tratamento

a mistura foi mantida a OoC durante 18 horas e filtrada. Ob-

teve-se um precipi~ado pastoso que foi redissolvido em 60 ml

de etanol 70%, filtrado e concentrado a 1/3 do seu volume i

nicial, por evaporação a vácuo. A mistura foi mantida a OoC

por 12 horas e decantada, obtendo-se um precipitado pastQ

so. Este precipitado, depois de seco, foi di~solvido em

15 ml de etanol 95% a 600 C, filtrado e precipitado com 40ml

de éter dietílico anidro a -50°C, sob atmosfera de nitrogê-

nio. Esta precipitação foi repetida mais uma vez. ° preci

pitado foi então redis solvido em 8 ml de etanol 95% a 60°C.
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A solução Íoi filtrada e resfriada a OOC por 18 horas. Os

cristai.s foram filtrados e lavados com etanol e éter previ~

mente resfriados. Obteve-se 1,36 g do produto puro analisa~

do.

Análise

Calculado para Fec21H42N6C1208: 8,82% Fe,

39,83% C, 13 , 87% N, 6,6~% H.

Obtido (seco sob P20 5): 8,80% Fe,39,54%-C,

13,23% N-e 6,54% H.

6.2.3 - Perclorato de tris-(1,2-ciclohexanodiona bis

(metilimina»)ferro(II), IFe(CMI)31(C10 412 _

Em um banho a 300 C e sob atmosfera de ni-

trogênio foram adicionados 6,3 rol de metilamina (72 rnrnol) a

2 , 1 rol de 1,2-ciclohexanodiona (18 rnrnol) (Eastman) dissolvi-

dos em 10 rol de etanol. Esta mistura ficou lO minutos sob

agitação e adicionaram-se 3,0 ml de FeC12 (6 rnrnol) dissolvi

dos em 15 rol de água degaseada. Manteve-se a mistura a 450 C

durante 30 minutos. Após a adição de 20 ml de NaC10 4 (200

mmol), a mistura foi concentrada a 1/3 do seu volume inici

al, a vácuo, e mantida a OoC durante 6 horas. Filtrou-se e

obteve-se 3,0 g do sal perclorato bruto. Esse produto foi

dissolvido em etanol 50% (50 rnl/g) a 60°C, a solução fo~ fil

trada e mantida a ooC durante 6 horas, obtendo-se 1,9 g do

complexo. Após repetir esta operação obteve-se 1,4 g de pr~

duto puro analisado.
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Análise

Calculado para Fec24H42N6C120ã: 8~34% Fe, 43,06%

C, 12,55% N e 6,32% H.

Obtido (seco sob P205): 8,28% Fe, 42,72% C,

12,52% N e 6,24% H.

6.2.4 - Perclorato de tris-(4-metil~1,2-ciclohexanodio-

nét bis (metilimina) -> ferro (lI) , IFe (!~CMI) 31 (C10 412

Sob atmosfera de nitrogênio adicionaram-se 4,Oml

de 4-metil~1,2-cichohexanodiona(34 mmol) (Eastman) dissolvi

dos em 20 m1 de etanol. a 1,5 m1 de ·metilamina (135 mmol). E~

ta mistura f 01 colocada em um banho a 300 C durante 15 minutos

sob agitação. Adicionaram-se 5,8 ml de FeC1 2 (12 mmo1) à mi~

tura e aumentou-se a temperatura do banho para 45 0 C. Decor-

ridos 15 minutos esta mistura foi resfriada e foram adiciona

dos lO ml de NaC10 4 (100 mmol). A solução foi filtrada de

po.i.s de ficar a OOC durante 4 horas. Obtiveram-se 9,2 g do

produto bruto. Este· foi dissolvido em etanol 50% a 600 C

(40 ml!g), filtrado e mantido a OOC durante 6 horas. Depois

deste tempo obteve-se 4,3 g do complexo por filtração. ° fi1-

trado foi concentrado por evaporação, a vácuo, a metade de

seu volume inicial e filtrado, obteve-se 0,9 g. A recristali

zação foi repetida mais 3 vêzes, obtendo~se 2,Og do produto

puro analisado.

Calculado para Fec27H48N6C1208' 7,85% Fe,45,58%

C, 11,81% N e 6,80% H.

Obtido (seco sob P 20 5): 7,81% Fe, 44,41% C,

11,~5% N e 6,69% H.
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6.2.5 - Perclorato de tris-(fenilglioxal bis(metilimina»

ferr~(II), IFe(FMI)31 (C10412

Sob agitação e atmosfera de nitrogênio,8,Og

de fenilglioxal (52 mmol) (Fluka puriss.) dissolvidos em 50ml

de etanol, 13,5 ml de metilamina (155 mmol) e 9,5 ml de FeC1 2

(18,6 mmol) foram aidicionados a 20 ml de água degaseific~

da. Esta mistura foi mantida a 30oC.durante 2 horas sob

constante agitação. Depois deste tempo foi resfriada a

e adicionaram-se 10ml de NaC104 (100 mmol). Manteve-se a mis

tura a esta temperatura durante 4 horas e filtrou-se, lavan

do-se em soluções diluídas de NaC104 , água e éter (previameg

te resfriados). Obtiveram-se 5;8 g do produto bruto. ° fil-

trado foi evaporado a secura, sob vácuo e lavado com éter,

obtendo-se 2,0 g de complexo. Dissolveu-se a primeira fração

em etanol 80% a 400 C (35 ml/g). Esta solução foi filtrada e

mantida a OOC durante 4 horas. Filtraram-se os cristais, ob

tendo-se 2,1 g. ° resíduo, seco sob vácuo, desta cristaliza-

ção e a segunda fração da síntese foram·reunidos e tratados

da mesma maneira obtendo-se 0,6 g. ° composto foi recrista

lizado mais três vêzes, dissolvendo-se na proporção de 25ml/g.

Obtiveram-se 0,16 g do produto puro analisado-e 1,2 g de uma

fração menos pura.

Análise

Calculado para Fec30H36N6C120S: 7,59% Fe,

49,00% C, ·11,43% N e 4,93% H.

Obtido (seco sobP205)~ 7,50% Fe,49,11% C,

11,32% N e 4,96% H.
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6.2.6 - Perclorato de tris-(1-fenil-l,2-propanodiona

bis (metilimina» ferro (Ir) , IFe (MFMI.) 31 (C10 4l 2

Sob atmosfera de nitrogênio adiciona-

ram-se 32 ml da solução alcoólica 1,1 M de 1~fenil-l,2-pro-

panodiona (35 mmol) (Eastman) a 9,5 ml de metilamina(109mmol) .
o .

Esta mistura foi mantida a 30 C, sob agitação durante 3 ho-

raso Após a adição de 6,7 ml de FeC12 (13 mmol) , manteve-

se a mistura a 600 C durante 4 hor.as, sob agitação. A mistu-

ra foi mantida a OOC durante 3 horas depois da adição de 6ml

de NaC104 (60 mmol). Filtrou-s~ o precipitado, lavando-o

com soluções diluidas de NaC104 e água (previamente resfria

das) . Obtiveram-se 6,1 g do produto bruto. Ao filtrado

adicionaram-se 5 ml de NaC10
4

(50 mmol), obtendo-se 1,3

g de precipitação. A primeira fração foi dissolvida em

etanol 50% (40 ml/g) a 600 C. A solução foi filtrada e

mantida a horas. Depois disso os cris

tais foram filtrados e lavados com água gelada e éter.

Obtiveram-se 4,3 g. O filtrado foi concentrado por eva

poração a vácuo, a 1/3 do seu volume inicial e filtrado

obtendo-se 0,5 9. Este último filtrado foi usado pa.ra

dissolver a segunda fração e, com o mesmo procedimento, o~

tiveram-se 0,7 g. Esta recristalização foi repetida mais

três vêzes obtendo-se 2,7 9 do produto puro analisado e

1,8 9 de uma fração menos pura.
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Análise

Calculado para FeC33H42N6C1208: 7,18% Fe,

50,98% C, 10,81% N e 5,45% H.

Obtido (seco sob P205): 7,06% Fe, 51,95% C,

10,82% N e 5,48% H.

6.2.7 - Perclorato de bis-fl-(2'-piridilmetileneamino)

-2-aminoetano) ferro (II) ,IFe(PED)21 (Cl0 4l 2

KRUMHOLZ 24 , em 1965, preparou este comple-

xo sob a forma de iodeto, no entanto o rendimento da sua

preparação foi baixo e o produto foi recristalizado várias

vêzes até se tornar puro. Descreve-se abaixo uma preparação

com algumas modificações, no sentido de melhorar o rendimento

e obter-se um produto mais puro.

1,9 rol de etilenodiamina monohidratada (23

mmol) (BDH) dissolvidos em 12 ~ de água a 40oC, degaseada,

foram adicionados, gota a gota, sob atmosfera de nitrogênio,

a 20 rol de 2-piridinaldeido (21 mmol) (Fluka dest. 630 C/14

mmHg) dissolvidos em 10 rol de etanol. A mistura foi mantida

sob nitrogêr~o e com constante agitação a 400 C durante 10 mi-

- -4nutos. Adicionou-se 15 rol da soluça0 7xlO M de FeS04 (10,5

mmol) (Baker p.a.). Manteve-se a mistura durante 15 minutos

a temperatura ambiente, sob agitação e atmosfera de nitrogê-

nio, adicionou-se ao filtrado· 25 rol de NaCI04 (250mmol) man

tendo-o a OOC por 2 horas. O precipitado foi filtrado,a OOC,

e lavado com soluções diluídas de NaCI04 e água (previamente

resfriadas). Obtiveram-se 5,2 g. O produto foi dissolvido
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em aqua degaseada a 40°C (70 ml/g) e filtrado. ° filtradO

foi mantido a oOe por 2 horas. Os cristais foram filtrados

e lavados com água gelada, obtendo-se 3,55g (fração analis~

da). Após a adição de NaCl0 4 ao filtrado ob~iveram-se 1,3 g

do complexo recuperado.

Análise----
Calculado para FeC16H22N6C12~8: 10,10% Fe,

15,20% N.

Obtido (seco sob P 20S):10,08% Fe e 15,09% .N.

6.2.8 - Perclorato de bis-(1-(2'-piridilmetileneamino)

-2-a~inopropano) ferro (II) ,IFe(PPD)21 (CI0 412

1,9 ml de propi1enodiamina (22 rnrnol) (Flu-

ka puriss.) dissolvidos em lO ml de etanol, sob nitrogênio,

foram adicionados, gota a gota, a 2,0 ml de 2-piridinaldei-

do (21 rnrnol) dissolvidos em lO ml de etanol. Esta mistura

foi mantida a 40oe, sob agitação e atmosfera de nitrogênio

durante lO minutos. Resfriou-se a mistura a temperatura arn-

biente e adicionou-se, sob corrente de nitrogênio, 15 ml da

- -4soluça0 7xlO M de FeS0
4

(10,5 rnrnol) agitando-se por mais

15 minutos. A mistura foi filtrada, sob atmosfera de nitro-

gênio, recolhendo-se o filtrado em um banho a oOe.

adição de 20 ml de NaCl0
4

(80 rnrnol) , manteve-se o

Após a

filtrado

a ooC durante· 2 horas. Os cristais foram filtrados, a OOc,

lavando-se com soluções diluidas de Nael0 4 eagua gelados. O

rendimento foi de 5,2 g. Este produto foi dissolvido em me-

tanol 50% (75 ml/g), sob atmosfera de nitrogênio à temperatE
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ra ambiente. A solução foi filtrada e precipitada com NaC10 4 ,

sendo mantida a -200 C, sob atmosfera de nitrogênio, durante 2

horas. Filtrou-se o precipitado lavando-Q com soluções di-

luidas de NaC10 4 e água gelados. Esta operação foi repetida

mais uma vez obtendo-se 4,7 g do produto analisado.

Calculado para FeclSH26N6C120S: 9,61% Fe e

14,47% N.

Obtido (seco sob P20 5 ): 9,65% Fe e 14,23% N.

6.3 - REAÇÃO DO Fe(BMI);+ ~OM KCN

Preparação e Caracterização dos Ciano Complexos Mis-·

tos: Fe(BMI)2(CN)2 e Fe(BMI) (BMI.ROH) (CN).2.

- . 2+ .° estudo da reaçao do Fe(BMI)3 com cianeto

foi iniciado com uma série de experiências em pequena escala.

Estas experiências visavam esclarecer quais seriam as melho-

res condições da reação. Variaram-se; a proporção entre o

complexo e o cianeto, o solvente, a temperatura e.o tempo da

reação. Para a purificação dos complexos foram testadas di-

versas técnicas, entre elas, a eletroforese em papel, a cro-

matografia de coluna e de camada delgada. Os melhores resul-

tados destas experiências foram usados na preparação dos com

plexos descritas a seguir.

A 3,0 g de !Fe(BMI)3 1 (C104 )2 (5 mmol) di~

solvidos em 150 ml de água degaseada foram adicionados 1,7 g

de KCN (25 mmol) (Ba~er p.a.). Esta mistura foi mantida, sob
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agitação e atmosfera de nitrogênio, em um banho a 750 C duran

te 5 horas. Após este tempo foi evaporada à secura e o re-

siduo dissolvido em 30 ml de etanol. A solução foi filtrada

e re-evaporada à secura. Este residuo foi e~traido 3 vezes

com 30 rol de clorofórmio a temperatura ambiente.e re-extrai-

do do clorofórmio com 50 ml de água. Desta maneira eli-

minaram-se as impurezas insolúveis e solúveis em clorofór-

mio. A solução aquosa foi evaporada à secura obtendo-se 2,8

g do composto bruto.

A análise dest~ produto indicou a propor-

ção 1:2 entre ferro e cianeto. O ~spectro de absorção, em

solução aquosa, apresentúu uma banda larga e intensa com o

máxi.mo a 540 nrn. Experiências de Cromatografia em Camada

Delgada, usando como suporte Alumina G (tipo E) (Merck) e

como eluente mistura etanol clorofórmio 1:10 (V/V), mostra-

ram que o produto da reação constitui-se de duas. especies

com diferentes Rf (0,67 e 0,33). Os espectros destes compo~

tos, em solução aquosa apresentam os máximos de absorção a

544 e 539 nrn. Em solução de clorofórmio estes máximos são

deslocados para 603 e 567 nrn, sendo que o prim~ro possue

uma inflexão pronunciada a 515 nrn (Fig. 33). Os complexos

foram então isolados em escala preparativa por meio da Cro-

matografia de Camada Delgada, nas condições citadas.Extrai-

ram-se os comDlexos da Alumina com etanol e filtraram-se as

soluções que foram evaporadas à secura. A análise destes

compostos indicou que a proporção ferro cianeto mantinha-se

1:2,0. Os espectros infra-vermelho dos complexos aprese~

-1
taram bandas na região de 2000 a 2100cm , referentes ao
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um deles apresenta ainda uma banda a

3180 em-I referente ao estiramento N-H. Maiores detalhes se

rão dados na discussão dos espectros de infravermelho.

A preparação foi repetida dissolvendo-se o

em etanol e purificando os produtos da

mesma maneira como descrita acima. As diferenças de resulta

dos serão discutidas no Capítulo 7.

Como estes complexos são extra~amente hi

groscópicos, tiveram que ser tomadas precauções especiais na

preparação das amostras, tanto para as análises corno para os

espectros.

6.4 - OBTENÇÃO DOS COMPLEXOS TRIS-DIIMfNICOS DE FERRO(III)

Os complexos férricos foram obtidos em so

lução, sem terem sido isolados na forma sólida. Para prepa

rá-los oxidaram-se, sob nitrogênio, soluções 2xlO-4 M, em

H
2

S04 11 M, dos respectivos complexos ferrosos. A oxidação

foi feita com uma solução 0,012 M de Ce(IV) em H
2

S04 11 M.

Adicionou-se o volume suficiente desta solução para que desa

parecesse completamente a coloração característica do comple

xo ferroso (dentro de + 2% da quantidade estequiométrica).As

oxidações foraro feitas a 30 C de modo a minimizar o despropoE

cionamento dos complexos férricos.

Os espec~s foram obtidos diretamente des-

tas soluções.



-~-

6,5 - OBTENÇÃO DOS ESPECTROS

6.5.1 - Aparelhagem Usada

Usou-se o espectrofotômetro Hitachi Perkin

Elmer modelo 124 (HPE - 124) com registradcr, para obter

espectros na região do vislvel (370 a 700 nrn).

o espectrofotômetro Cary modelo 17 (C-17)

foi usado nas regiões do ultra-violeta (190 a 350 nrn), visI-

vel (350 a 700 nrn) e infravermelho próximo (700 a 1100 nrn) .

Para as medidas d~ absorbância em comprim~n

tos de onda pré-fixados usou-se o espectrofotômetro Hitachi

Perkin Elmer modelo 139 (HPE-139) com acessório para leitura

digital.

Os espectros na região do infravermelho

-1
(4000 a 380 cm ) foram obtidos no espectrofotômetro Perkin

Elmer modelo 180 (PE~IR 180) .

6.5.2 - Complexos tris-diimlnicos de ferro(II)

6.5.2.l - Espectros de absorção no vislvel e

ultra-violeta

Os espectros, a temperatura am-

biente, dos complexos ferrosos foram medidos em solução de e-

tanol água 1:1 (v/v) no aparelho C-17. As concentrações si

tuaram-se em tôrno de 10-4 M. Usaram-se cubetas de suprasil

Hellma com caminhe ótico de 0,50 em e cubetas.spectrosil Co-

leman com caminho ótico de 1,0 em.
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Os espectros a baixa temperatura (nitrogê

nio líquido) 'foram medidos em etano1 absoluto a .concentra-

- . -5çoes da ordem de 10 M. Estes espectros foram obtidos no

espectrofotômetro C-17 equipado com o acessório para baixa

temperatura Cary modelo 1440650 ("Liquid Helium Dewar"). u

sou-se uma cubeta de suprasil com caminho ótico de 1,000 cm

marca Hellma, especial para baixas temperaturas. O proced!

mento usado foi o seguinte: com o Dewar montado e já com a

cubeta com a solução em seu interior procede-se a evacuação.

Depois de evacuado, o Dewaré colocado no espectrofotêmetro,

no compartimento da amostra e procede-se o seu alinhamento

com o feixe. Depois de alinhado corre-se o espectro à tempe-

ratura ambiente. Procede-se então o enchimento do Dewar com

nitrogênio lIquido, corno este possue duas câmaras, enche-se

inicialmente a externa e depois a câmara interna. Acompanha-

se o abaixamento da temperatura pelo aumento de absorção de

luz pela amostra. A estabilização da temperatura é observa

da quando consegue-se reproduzir o mesmo valor da ~bsorbân-

cia durante um intervalo de tempo razoável. Estabilizada

a temperatura mede-se o espectro da amostra. Corno o Dewar

possui duas janelas de quartzo, usam-se duas celas de quart-

zo corno branco, sendo uma delas cheia com etanol. Além dis-

so é necessário o uso de compensadores no compartimento do

branco, dev~do a intensidade do feixe.

Os espectros dos complexos ferrosos também

foram medidos em solução de H2SO"4 '11 M em concentrações da

ordem de 10-3 M. Utilizaram-se cubetas de quartzo marca Co-
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leman com caminho ótico de 0,1 cm e o espectrofotômetro HPE-

124.

6.~.2.2 - Espectros de absor~o no infraverme-

lho próximo

Usou-se o espectrofotôrnetro C-17. As

amostras foram preparadas sob a forma de emulsão de Nujol u-

tilizando-se cubetas de quartzo Hellma de janelas soltas com

caminho ótico de 0,05 em. Também foram obtidos . espectros

de soluções em água e em metanol, com concentrações da ordem

de 10- 3 M. Para estes espectros utilizaram-se cubetas de

quartzo Cary com caminhú ótico de ~0,0 em e cubetas de quar!

zo Coleman com caminho ótjço de 5,00 cm.

6.5.2.3 - Espectros de absorção no infraver-

me lho

Foram obtidos no espectrofotômetro

PE-IR 180.

As amostras foram preparadas de duas

maneiras: em emulsão de Nujol e em pastilhas de KBr. No pri-

meiro caso usaram-se janelas de KBr.

6.5.3 - Complexos tris-diimínicos de ferro(III)

Espectros de absorção no visível e ultra-vi0-

leta

Os espectros foram feitos em soluções de

H
2

S0
4

11 M devido a estabilidade dos complexos nestas condi

çoes. As concentrações usadas foram da ordem de 10-
4

M. Uti

lizaram-se cubetas spectrosil Coleman com caminho ótico de

1,0 cm e o espectrofotômetro HPE-124.
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6.5.4 - Complexos de ferro(II) com ligantes tridentados

6.5.4.1 - Espectros de absorção no visível e

ultra-violeta

Foram obtidos no espectrofotômetro

C-.17. Os espectros na região do visível foram feitos em solu-

- - --4çao de etanol.SO%, com concentraçao ca. de la M, usando-se

cubetas spectrosil Coleman com caminho ótico de 1,0 em. Os

espectros na região do ultra-violeta foram feitos em solução

- -5aquosa, com concentraçao ca. de 5xlO M, usando-se cubetas

de quartzo Cary com caminho ótico de 1,00 em.

6.5.4.2 - Espectros de absorção no infraver-

melho

Foram obtidos no espectrofotômetro

PE-I~ 180 em pastilhas de KBr.

6.5.5. - Ciano-complexos mistos

5.5.5.1 - Espectros de absorção no visível e

ultra-violeta

Os espectros na região do ultra-vio-

leta foram feitos no espectrofotômetro C-17. Usaram-se solu-

- -4çoes aquosas, com a concentraçao ca. de lO M e cubetas de

quartzo Cary com caminho ótico de 1,00 em.

Os espectros na região do visível foram ob-

tidos no espectrofotômetro HPE-124. Usaram-se cubetas spec

trosil Colernan com caminho ótico de 1,0 em. Estes espectros

foram feitos em diversos solventes: água, metanol., n-propa-
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nol, acetonitrila, dimetil-sulfóxido, acetona, clorofórmio e

diclorometano. A concentração das soluções foi de ca. de

10- 4 ri. Devido a grande higroscopicidade dos ciano-comple-

xos mistos, para preparar cada uma das soluções secou-se,

até peso constante, a quantidade de complexo necessária.

melho

Os espectros (região de 4000 a 380

-1
em ) foram feitos no espectrofotômetro PE-IR 180. Foram ob-

tidos em emulsões de Nujol e de Fluorolube usando janelas de

KBr. Devido a higroscopicidade das amostras a sua manipula-

çao foi feita em atmosfera seca por meio de um "glove-bag".

6.5.5.3 - Es?ectro de ressonância .magnética

nuclear----
Forarr obtidos nos espectrofotômetros

ID{N Varian T-60 e Varian EM-360, operando a 60 MHz.

As amostras foram dissolvidas em D20

e colocadas no tubo de ID{N sob atmosfera de nitrogênio, em

um "glove-bag". Esta precaução foi tornada devido à higrosco

picidade dos complexos.

6.5.6 - Medida dos coeficientes de.~xtinção dos

plexos

com·

Estas medidas foram feitas no aparelho HPB

139, usando-se cubetas de vidro pyrex Hellma com caminho óti

co de 1,000 em.
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6.5.7 - Experiências preliminares das preparações

As-experiências foram seguidas por meio dos

espectros de absorção no visível obtidos no espectrofotômetro

HPE-124, usando-se cubetas de vidro pyrex Coleman com cami

nho ótico de 1,0 cm. Usaram-se soluções aquosas eas dilui

ções variaram entre uma experiência e outra, mantendo-se a

concentração final próxima de 10-4 M.

6.6 - EXPERI~NCIAS FOTOQU!MICAS

6.6.1 - Aparelhagem usada

Usaram-s~ tres tipos de lâmpadas: a vapor

de sódio marca Mazda de 45 W, a vapor de mercúrio de média

pressão marca ACE Glass Inc. de 450 W e a vapor de mercúrio

de baixa pressão marca U.V. Products de lO W.

As lâmpadas a vapor de mercúrio -foram re

frigeradas com água bidestilada em camisas de quartzo.

Para as irradiações usou-se um aparelho ti

po "Mary-go-round" usual.

Para as medidas de pH usou-se um microele 

trodocombinado Beckman e o pH-metro Beckman modelo 76.

Para as medidas dos· espectros de absorção

no visível e ultra-violeta utilizou-se o espectrofotôm~~o

HPE-124.
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6.6.2 - Procedimento

Em cubetas spectrosil Coleman com caminhO

ótico de 1,0 cm .foram irradiadas as soluções dos complexos

em concentrações tais que permitissem a obtenção do espec

-4tro diretamente (ca. de 10 M). As experiências foram se-

guidas por meio do espectro na região do visível e ultra-vio

leta.

Inicialmente irradiou-se uma solução aqu~

sa, de cada complexo, com luz na região do visível usando-

se uma lâmpada de sódio. Em seguida estas soluyões foram

aquosa,foram irradiados, em solução

irradiadas com luz na região à~ ultra-violeta usando-se uma

2+
Os complexos Fe(GMI)3'lâmpada de mercúrio a média pressão.

2+ 2+
Fe(CHM)3 e Fe(FMI)3

com uma lâmpada de mercúrio a baixa pressão.

As fotólises com lâmpada de mercúrio a me-

dia pressão também foram feitas com os seguintes solventes:

acetona, cloreto de metileno, acetonitrilo e H2S0 4 11 M.

Seguiu-se a variação do pH em uma solução

2+de Fe(GMI)3 irradiada com uma lâmpada de mercúrio de média

pressao.

Em todas as experiências foi mantida em

paralelo, no escuro, uma solução nas mesmas condições da ex-

periência. Esta precaução se torna necessária devido as po~

sibilidades de ocorrerem reaçoes por ativação térmica.



7. RESULT~~OS E DISCUSSÕES

7.1 - COMPLEXOS DIIMíNICOS DE FERRO(II)

Os complexos de ferro(II) obtidos neste tra

balho foram pre~arados pela reação da respectiva dicetona com

metilamina na presença de um sal ferroso, segundo a seguin~e

reaçao:

R R'
\ /
c--e +

li \
O O

R R''" /----> C--e +
FeII /' ,

CH -N N-CH

3 "" n/ 3
Fe/3

C6H8 (partindo da 1.,2-ciclohexanodiona); CH
3

.C6H8 (idem com a

4-metil-l,2-ciclohexanodiona); H, C6HS e CH
3

, C
6

HS . A pre

paração destes foi discutida no parágrafo 6.2·0 Os complexos

com R,R' = H,H e CH3 , CH
3

foram obtidos por uma

do método descrito por KRUMHOLZ 18 •

modificação

Estes ligantes diiminicos nao sao estáveis

na forma livre, sendo conhecidos somente na forma complexada.

O íon metálico central exerce o efeito de manter o esqueleto

diimínico do ligante em uma configuração fixa desfavorável.

Caso fôsse possível isolá-los na forma livre, provavelmente,

não teriam esta configuração no estado fundamental, a exemplo

48do 1,3-butadieno e do dipy
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A estabilidade dos complexos ferrosos com

diirninas é explicada por alguns autores em térmos da desloc~

lização eletrônica no grupamento diimínico do ligantelO,17,1~

Esta deslocalização é melhor descrita em t~rrnos da "back-

donation" dos elétrons dos orbitais d, t 2gTI, ocupados do me

*tal para os orbitais TI vazios dos ligantes.

7.1.1 - Espectro Eletrônico

Os espectros eletrônicos dos complexos tris

-diirnínicos de ferro(II) são mostrados nas figuras 4 a 11.

Foram analisados segundo as suas componentes log-normais(ver

apêndice). O coeficiente de extinção molar das bandas foi

calculado em relação a estas componentes. Estes resultados

estão na Tabela 1.

7.1.1.1 - Transições d-d

Observa-se no espectro de absorção

dos complexos estudados urna banda a ca. de 28 kK com o coe

-1 -1
ficiente de extinção variando de 100 a 500 M .cm. Esta

banda pode ser atribuída a urna transição d-d de energia al-

ta. A sua posição varia entre 28,1 e 28,5 kK conforme varia

R ou R'. As variações na sua posição e no seu coeficiente

de extinção podem ser devidas à mistura com as bandas in-

tensas que ocorrem a maior e a menor energia em relação a

ela. A anãlise das componentes log-normais, que foi usada

para determinar a posição desta banda, pode ter sido afetada

?ela proximidade com estas bandas muito mais intensas.



1,0

115
'Y (kKI

20

0,01
1,0

3.0

Abs. 'I I I

I \J~
I \ I Abs.

2,01- \ I / \ JO'5 *

200 .
0,01 ~! ! I ==:t 10,0

300 400 500 À(nml 600 700

FIGURA 4. Espectro de absorção na região do visível e ultra-violet:a do Fe(GMI)~+



Abs.

1,0

I
lJ1
--..J

0,5 I

15
)J (kK)

20

0,03

0,01

\/ / ~ -------- '0,0
c>vu '+V~I 500

Àlnm)
600 700

~

1,0·--

3,0

2,0--

Abs

FIGURA 5. Espectro de ahsorção na região do vi.sível e ultra-violeta do Fe n1."1I);+



20
»(kK)

15

1.0

3,01-- I I -,0.04

Abs'1 \ I
( \f\ I

2,oJ- I

I
0.03

I I \. I / \
I Abs.

,~~ \ J
0,02 +*
0.01

0.01 I ~ I I =, 10.0
200 300 400 500 ~ 600 700

/\ (nm)

FIGURA 6. Espectro de absorção na região do vislvel e ultra-violeta do Fe(BMI)~+



5e 20
\l (kl<)

15
r-

3,0

I\bs.

2.0--

1,0

1,0

Abs

I
(11

'"-'·-0,5 '

200 300 400 300
À(nml

600 700

- - 1 2+FIGURA 7, Espectro de absorçao na regiao do vis vel e ultra-violeta do Fe(EMI)3



20
»lkK)

15

Abs.

2.0

1,0

200 300 40

\,0

Abs.

I
~

·0
0,5 I

FIGURA 8. Espectro de absorção na região do visIvel e ultra-violeta do Fe(CMI)~+



.,0

15
),I (k \<)

20

0.011.0

'T \ T
03

/ \Abs. " A'bs.

I

'"2.oJ- , I I \ -i 0.02 I \ I I-'
I

0,5

o OI I =-:.....r--- ==--==-:r:= I I ::r---:- 10 ,0
I 200 300 400 500 i\ 600 700

(nm)

·FIGURA 9. Espectro de absorção na região do visivele ultra-violeta do Fe(~1CMI)~+



20
..y(kK)

15

1,0

\,0

5,0

Aba. I \ I\ \
10'0!

I ~ I Ab!.

I

2,0/- , I \ \.. I / \ ~ .~
0,02 - 0,5 I

0,0' I I ! I I I "0,0
200 300 400 500 600 700

;\(nm)

1 d - - I . ' 2+FIGURA O. Espectro e absorçao na regiao do vis vel e ultra-violeta do Fe(FMI)3



25
-y lkk)

15

3,0

Ab,.

2,0

1,0

200 300 400 500 j\(nm) 60C

1,0

Abs.

I

'"w
-'0.5 I

FIGURA 11. Espectro de absorção na região do vislvel e ultra-violeta do Fe(MFMI);+



TABEL,A 1

Posição das bandas em kK (valores em rum entre parênteses)e coeflcientes de extinção molar
3

J!:2cJ:.Çl_._.L...§Qê-c_qmpl~xos tris-diimlnicos de ferro (:41 L

Fe(GMI);+ F~(MMI)l+- Fe(BMI)~+ Fe (EMI);+

--~ ------------_.- ._------
17,97 (556) 8,55 17,81 (561) 9,56 17,72 (564) 10,6 17,5 (570) 10,6

19,8 (506) a 2,88 19,7 (507)a 2,92 19,8 (506)a 3,54 19,6 (510)a 3,80

24,1 (415)a 0,27 23,5 (426)a 0,37 23,5 (426)a 0,45 23,2 (431) a 0,37

28,41 (352) 0,09 28,25 (354) 0,11 28,10 (356) 0,55 28,40 (352) 0-;43

42,9 (233)a 6,72 42,5 (235)a 6,77 41,6 (~'40)a 7,31 41,8 (240)a 7,47
I

(7)

52,69 (190) 41,6 52,76 (190) 44,5 52,62 (BO) 45,7 52,29 '(191) 51,9 . li'>
I

re(CMI);+ Fe(MCMI)~+
. 2+

Fe (MFMI) ~+Fe (FM.I) 3

-----
17,23 (580) 11,8 17,21 (581) 12,2 16,73 (600) 11,1 16.,99 (589) 10,5

19,2 (521)a 3,48 19,2 (521)a 3,52 19,55 (512) 4,59 20,08 (498) 4,39

22,7 (441)a 0,41 22,7 (441)a 0,37 28,0 (357)El 3,38 28,01 (357)a 3,50

28,33 (353) 0,23 28,25 (354) 0,19 34,57 (289) 20,22 35,21 (284) 12,42

41,8 (240)a 4,70 41,8 (24Ó) a 3,65 40,1 (249)a 17,30 41,4 (241)a 15,97

51,92 (193) 48,3 52,00 (192) '57,0 50,26 (199) 85,19 50,33 (199) 107,7

a = inflexão
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Estudando os espectros com luz polarizada

do complexo Fe(diPyl;+, em uma matriz cristalina, PALMER e

PIPER35 localizaram uma banda a 11,5 kK, permitida somente na

direção de polarização perpendicular. Estes autores apresen-

tam fortes argumentos para atribuir esta banda à transição

lA
l

--->3Tl • Usando os valores de B (parâmetro de Racah)

entre 0,42 e 0,75 kK eles calcularam o valor de Dq para es

te complexo entre 16,5 e 19,0 kK 35

No espectro do Fe(BMIl~+ obtido por ITO e

TANAKA39 , 40 observa-se uma inflexão extremamente frac~ u ca.

de 11 kK e uma banda fraca a 28",0 kK, que foram atribuídos

transições lA _>3'l' l.A 1 respectivamente. Usan-as
1 1

e 1
-> T

2
,

do estes valores obtiveram B - 0,7 e Dq - 19 kK.

Utilizando as seguintes expressoes para os

níveis de energia eletrônicos destes complexos em um campo oc

taédrico 87

E (lAl' - "24Dq + 5B + 8c - 120a.

E(3;ll - l4Dq + 5B + 5C - 70a.

E (3T2, - 14Dq + l3B + 5e - IOGa.

E (lTl' - 14Dq + 5B + 7C - 34a.

EI1T ) - 14Dq + 21B + 7C - llBa.\ 2

onde consideramos:

c

a. =

4B
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podemos obter as expressoes para as energias das transições:

E(lA _>3T, ) lO Dq - .12B + 50 ex1 ...

E(lA _>3T ) lO Dq - 4B + 14 ex1 2

E(lA 1 10 4B 86 ex-> Tl ) Dq - +1

E(lA _>lT) 10 Dq + 12B + 2 ex1 2

Utilizando estas expressoes e os seguintes

valores para os parâmetros do campo ligante:

1.0 Dq = 19, O kK e B 0,75 kK

obtivemos os seguintes valores para as energias das transi-

ções:

E(lA _>3T ) ll,5 kK1 1

E(lA _>3T ) 16,4 kK1 2

E(lA ~>lT ) 18,6 kK1 1

E(lA _>lT) 28,1 kK1 2

A posição prevista para a banda resultante

da transiçãolA
l

_>lT
2

corresponde à observada nos comple

xos. O seu. coeficiente de extinção molar está na faixa ob-

servada para transições d-d permitidas por spin (singlete-

Singlete). A sua meia largura é ca. de 4,0 kK, o que é um

v:~or razoável para transições do·tipo t 2 __>e 35 . Podemos

atribuir a banda observada a 28 kK, nesta série de complexos

a esta transição.
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As tentativas feitas para observar a ban-

da de energia menor e intensidade menor, que deveria ocor-

rer a 11,5 kK (870 nm), não deram resultados positivos. A

baixa solubilidade dos sais perclorato dos complexos e a al-

ta intensidade da banda mais próxima contribuíram para isto.

Aiém disso, a medida que variamos R e R' esta banda inten

sa se desloca para energias menores encobrindo ainda mais a

banda mais fraca. As outras duas bandas que ~everiam ocor

rer a 16,4 kK (610 nm) e 18,6 kK (538 nm) são,provavelmente,

totalmenté encobertas pelas bandas intensas que ocorrem na

região de 17 a 24 kK. No Fe(diPY);+ ocorre um efeito seme

lhante com a banda que deveria ocorrer a 28 kK que é, pro-

vavelmente? encoberta pelas bandas intensas que ocorrem nes

ta região 35

Considerando o valor de 11,5 kK para a

d . - 1 3energia a translçao Al --> Tl ,
~+

encontrado para o Fe(dipyt 3

pudemos calcular para B e Dq os valores 0,75 e 19,0 kK, res-

pectivamente. A variação destes parâmetros em função das mo

dificações nos substituintes R e R' dos ligantes deve ser

pequena. O deslocamento observado na banda de 28 kK~ nesta

série de complexos, pode ser atribuida a pequenas variações

de Dq com o ligante.

KONIG, MADEJA e SCHLAFER37 ,38 associaram a

inflexão observada a 12 kK no espectro de Fe(dipy);+ e de

I )2+ - - ~Fe,phen 3 as quatro transiçoes d-d posslveis. Utilizando

esta atribuição calcularam os valores de B eDq, para estes

complexos, 0,60 e 13,11 kK, respectivamente. Além dos argu

~entos, apresentados por PAL~R e PIPER35 , contrários a esta
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atribuição (ver discussão na seção 2.• l)podemos notar que o v~

lar calculado para Dq é extremamente baixo se comparado com o

do complexo paramagnético Fe(en)~+ (onde en ~ etilenodiamina)

cujo Dq é 11,40 kK 88. KRUMHOLZ lO sugere que o valor cri ti-

co para o emparelhamento de spin em complexos tr~s-diimini

cos de ferro(II) seja 12,1 ± 0,5 kK, baseado nos valores obti

.dos para os complexos de niquel(II) (considerando

Dq(NiII ) ~ 1,08). Tomando-se em conta que, com ,o emparelha

mento de spin o valor de Dq aumenta ca. de 40% 88, devido à

redução da distância

de estado de

da ligação metal-ligante com a mudança

4 2 1 6 ~
(t

2
e) para AI (t?~). TerÁaIDOS queg g ~~

encontrar para Dq, nestes complexos, valores superiores ao

mínimo estimado de 17 kK.

Tendo como base os argumentos apresentados,

os valores encontrados para B e Dq e a atribuição feita para

a banda a 28 kK, parecem ser corretús.

7.1.1.2 - Transições Internas dos Ligantes

Como foi discutido na seção 2.2 as

bandas inte~as que ocorrem na região do ultra-yioleta,nos es

pectros de absorção destes complexos, são atribuidas às tran-

sições internas dos ligantes diiminicos. Baseados· na energia

e intensidade destas bandas diversos autores atribuem-nas a

* 10,18,40,90,91transições do tipo u--->u

Se considerarmos que os ligantes bidentados

na forma complexada assumem a configuração eis, conforme a

figura a seguir, podemos usar um tratamento aproximado de

LCAO-MO a fim de prever as transições eletrônicas que devem
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/

z

I
I

------,7'--+-..:~------ x

ocorrer.

-N N-

Em relação a estas transições os ligantes,

geralmente, se comportam corno entidades isoladas, isso quer

dizer que as interações ligante-l~gante e ligante-metal po

dem ser desprezadas neste caso 92,93. Podemos aproximar a

simetria corno C2v ' Esta simetria so é correta se conside

rarmos somente o grupo diiminico, O que será feito.

Combinando os orbitais atômicos (OA) dos

átomos do ligante obteremos as seguintes funções de onda,no~

malizadas e ortogonais, para os orbitais moleculares (OM) do

esqueleto diiminico:

~'l 1/2 (~\ + l2J 2 + l2J 3 + l2J 4 )

1IJ 2 1/2 (l2J
l + l2J 2 - l2J 3 - (4)

1/J 3 1/2 (°1 - (õ2 - °3 + l2J 4 )

1./1 4 1/2 (l2J1 -
°2 + l2J 3

- l2J 4 )

onde 01 e l2J 4 representam os OA p~ dos átomos de nitrogênio

e (õ2 e l2J 3 os correspondentes OA dos átomos de carbono. Em

1/J1 há urna interação ligante entre os carbonos e em l/i 2 há umd

interação anti-ligante., Estes são os OM~ ocupados de ener
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gia mais alta do ligante (HOMO) que estão envolvidos nas

*t~ansições do tipo n-->n •

o estado de simetria do estado fundamental

1é singlete Al , ou A
l

, correspondente à configuração

considerando-se somente os orbitais n. Poderemos então ter

*quatro posslveis transições eletrônicas n -->n. As confi-

gurações destes estados excitados e os seus respectivos esta

dos de simetria serao:

(1) b
2 ~b .1B 3B2 a 2 2 l' 1

(2) b 2 1 3A2 a 2 a 2 : A
l

, 1

(3) b 2
2 b 2 : 1 3Aa 2 Al , 1

(4) b 2
2 1 3Ba 2 a

2
: B

l
,

1

os orbitais moleculares b 2 e a 2 sao os GM de energia mais

baixa desocupados correspondendo às funções de onda W
3

W
4

.

Corno transições singlete-triplete (65=1) são proibidas, se-

rão considerados, a seguir, somentes os estados excitados

singlete. Estas transições podem ser representadas ,em um

diagrama simplificado de energias dos OM's ou representando

somente as transições em outro diagrama, como vemos a se-

guir.
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Uma transição é permitida somente se o

produto Wi'~j transforma como uma mesma representação irre

dutIvel que o vetor do momento de dipolo~. Ou seja,a tran-

sição é permitida se o produto Wi.!1.1/J j contém a represent~

çao totalmente simétrica Al , No grupo C2v as tres componen

tes Mx ' M
y

e Mz do vetor momento de dipolo ~1 pertencem às es

?écies de simetria BI , B2 e AI' respectivamente. Como o es-

tado fundamental é totalmente simétrico, todos os produtos

Wi"W
j

terão a mesma representação que o estado excitado, A

transição será permitida quando a representação do estado

s:.cí tado coincidir com a de uma das com:Donen-tes de M.

As transições de maior e menor energia

sao permitidas na direção perpendicular ao plano da
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devem ter a mesma e-

nergia, na aproximaÇ~9 ~~~da, são permitidas na direção do

eixo C2 0 Como estas últimas ~nvolvem orbitais de mesma sim~

tria devem ter maior intensidade do que as duas primeiras94

Com exceçao dos complexos que possuem um

grupo fenila no ligante, observamos uma banda intensa e uma

inflexão de menor intensidade e menor energia, no espectro

superposição das duas ban

I
--> AI' o que daria um

de 2,1 a 2,9xl04 para es-

de absorção na região do ultra-violeta. Pela análise das

componentes do espectro obteve-se a meia largura da ordem de

6,0 kK para a banda mais intensa (4,2xl04<e<5,7xl04) e de

4,0 kK para a men'os intensa (3,7x~03<~<7,5xlO3) que aparece

como uma inflexão no espectroo Pode-se atribuir a banda

de maior energia e mais intensa à

das resultantes das transições lA
l

coeficiente de extinção variando

tas bandas. A outra

de menor energia IA
1

banda pode ser dtribuída à
1

--> Bl • A terceira transição

transição

esperada

em maior energia .ca. de 62 kK, dentro da aproximação us~da,

é inacessível pela técnica usada.

Nos complexos cujo ligante con·tém o grupo

fenila o espectro apresenta algumas modificações. Estas po-

dem ser devidas ao abaixamento de simetria do ligante. Se

considerarmos a simetria do grupo diiminico perturbada pelo

grupo fenila, ele passaria a.pertencer ao grupo de ponto'cs '

Neste caso chegariamos ao mesmo resultado, quatro transições

permitidas, sendo duas de maior intensidade. No entanto o

espectro ainda não concorda com esta aproximação. Se, por

outro lado, considerarmos os seis OM do grupo fenila teríamos
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24 funções de onda Wi resultantes da combinação das quatro do

grupo diimInico com seis do fenila. ° número de transições

permitidas, neste caso, seria muito maior ,que no anterior

Elé-

complicando ainda mais as atribuições das bandas. ° que se

observa no espectro é o aparecimento de urna banda intensa (g=

1,Sxl04 ) a ca. de 3S kK e o deslocamento da banda de energia

mais alta para a região de menor energia. Esta última é mui

to mais intensa (g~ lOS), que nos complexos anteriormente

considerados, e tem aproximadamente a mesma meia largura. o

corre ainda urna terceira banda que aparece corno urna inflexão

no vale entre as duas mais intensas. Na realidade o número

de transições que deveriam ser observadas é maior que tres

e estas bandas podem ser provenientes de superposições das ou

tras esperadas.

7.1.1.3 - Transições de Transferência de

trons Metal-Ligante

Os espectros de absorção dos comple-

xos de ferro(Ir) com diiminas apresentam bandas fortes na re-

qião do visIvel. Estas não ocorrem no espectro do ligag

te livre, e nao podem ser atribuIdas às transições d-d

do Ion metálico. Estas bandas são resultantes da interação

metal-ligante que ocorre neste tipo de complexos. A extensi

wa investigação destes espectros17 ,lB,19,3S,40,SO,Sl,S2,SSmos

trou que estas bandas são devidas às transições de transferêg

cia de elétrons dos orbitais d do Ion metálico para os

orbitais TI anti-ligantes dos ligantes.

de destas sugere que as configurações

A in~ensida

de transferên-
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cia àe elétrons dão uma importante contribuição para o est~

do fundamental do complexo 40,93,94 Deve existir uma apre-

ciável troca de densidade eletrônica 7T entre os orbitais d do

metal e os orbitais 7T dos ligantes, este efeito é chamado de

"back-donation".

Os espectros dos complexos preparados nes

te trabalho (Figs. 4 a -11) mostram uma banda intensa -(E ~

104 ) na região àe 17 a 18 kK. Os complexos cujo~ ligantes

não contêm-anéis aromáticos apresentam duas inflexões, de iQ

tens idade média e baixa, respectivamente, no lado de maior ~

nergia da banda mais intensa. Os que possuem o grupo fenila

nos ligantes apresentam uma nItida banda de intensidade mé

dia (E~ 4,5xl03 ) com maio~ energia que a banda mais intensa.

O espectro a temperatura do nitrogênio lI

quido do Fe(MMI);+em vidro congelado de etanol (Fig.-12) mos

tra a resolução da banda principal em duas bandas. Estas es

tão separadas de 2,-8 kK. A terceira banda está encoberta pe

la segunda que aumentou de intensidade em relação à banda

_ () 2+
mais intensa. O espectro nas mesmas condiçoes do Fe FMI 3

não ~presenta.modificaçõesna posição das bandas (Fig. 12).A

banda de maior energia aparece com maio~ intensidade neste

espectro. Ocorre uma inflexão na região de menor energia da

banda principal,mas nenhuma atribuição pode ser feita porque

esta não foi confirmada com a repetição do espectro nas mes-

mas condições.

Alguns autores atri~uiram a estrutura da

banda principal dos complexos com ligantes puramente alifáti
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cos a progressão vibracional da transição eletrônic~8,52,80,95.

A diferença de energia entre as duas bandas observadas

no espectro a baixa temperatura do Fe(MMI);+ (2,8 kK) nao cor

responde ao valor sugerido por estes autores, 1:6 kK, para a

52,96separação das componentes vibracionais Estes se basea

ram na posição da banda de estiramento C=N no espectro infra

vermelho do complexo. A estrutura desta banda pode ser resul

*tante do desdobramento dos orbitais n dos ligantes ou do des

dobramento dos orbitais t 2g do metal devido ao

da simetria do complexo 55, 90,97

abaixamento

A fim de encontra~ ~ posiçáo destas compo-

nentes da banda principal foi feita a decomposição desta em

curvas log-normais de acôrdo com o exposto no Apêndice. Estes

valores encontram-se na Tabela 1.

A componente da banda principal de maior e-

nergia (22,7 a 24,1 kK) e menor intensidade (270<€<410) ob-

No entanto a energia prevista para

servada somente no primeiro grupo de complexos foi

1 40 , . - d 1 1por a guns autores a trans1çao -d, Al --> Tl .

fizeram ao observá-la no espectro dos complexos

Fe(BMI)~+ e Fe(BBI)~+

atribulda

Estes o

2+
Fe(GMI)3 '

esta transição, usando valores razoáveis de .B e Dq, ê de

18,6 kK (seção 7.1.1.1). Estes mesmos autores, em trabalho

posterior39 , localizaram as transições d-d destes complexos

em 11,5 e 28~0 kK sem fazer menção a esta banda. A atribui

ção mais correta seria a uma transição de transferência de

elétrons metal-ligante, parcialmente proibida. envolvendo or

*bitais rr do ligante de energia mais alta.
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Quando passamos para os complexos que con-

tem o grupo fenila no ligante a segunda bQnda d8s10ca-se pa

ra valores maiores em relação à banda principal. Ocorre a

resolução das bandas aumentando a diferença de energia entre

elas. A separação entre a primeira e a segunda bandas (6v)

é aproximadamente constante em toda a série aumentando ca. de

i kK nestes últimos complexos. Os valores de 6v estão na ta-

bela seguinte

iov

Ligant.: (kK) (eV)

GMI 1,8 0,22

Ht-lI 1,9 0,23

BHI 2,0 0,25

EMI 2,1 0,26

CMI 2,0 0,25

MCHI 2,0 0,24

FHI 2,82 0,35

HFMI 3,09 0,38

2+
O aumento de 6v ao passarmos do Fe(GMI)3 (R,R' = H) para o

fi e R' = C
6

H5 ) pode ser atribuído ao abaixamen

to de simetria do complexo Este abaixamento de simetria os

torna semelhantes aos complexos análogos tridentados {seção

7.3) o que é eviup.nciado pelas semelhanças nos seus eSDec-
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tros. Nestes casos a terceira banda e/ provavelmente, enco-

berta pela segunda mais intensa. No complexo com GMI a es-

trutura do ligante e quase que simplesmente a do anel diimí-

nico, ao passo que, a medida que aumentamos R ou RI a sime

tria do complexo se torna cada vez mais distante·da simetria

octaédrica ou mesmo da simetria D3 . AtribuIndo o aumento de

~v ao abaixamento de simetria teremos forçosamente que atrl

*buir estas bandas a transições para níveis TI desdobrados

ou provenientes de orbitais do metal também desdobrados ..

ORGEL 55 sugeriu que as interações de

"back-donation" metal-ligante quebram a degenerescência dos

orbitais t 2 do metal e/ reciprocamente, resolvem a degenesg

*rescência dos níveis TI dos ligantes. Supondo o modelo

deste autor e as funções de onda fornecidas para os orbitais

do metal e dos ligantes teremos dois tipos de transições rne

tal-li~ante permitidas IA
1

__>lE e lA
1
-->lA

2
, para um com

plexo com simetria D
3

. A intensidade das primeiras devendo

ser duas vêzes maior que a das segundas considerando-se a

geometria do complex0 90 Este tratamento implica na distin-·

ção dos orbitais dos ligantes em dois tipos. Os simétricos

em relação .ao plano perpendicular ao plano do ligante, desi~

nados por w/ de menor energia e os anti-simétricos em rela-

çao a este plano, designados x/ de maior energia. O desdo-

bramento dos orbitais do metal em e e ~l e os dos ligan

tes tipo w'em ~ e ~2 e tipo X em ~ e ~l nos dá um nú

mero de transições permitidas muito maior que o encontrado

no espectro. Deveriamos ter dois grupos de bandas resultan-

tes das ~ransições para os orbitais dos ligantes tipo We X.
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Estes grupos deveriam estar separados pela mesma diferença

de energia que as bandas internas dos ligantes. Este se-

gundo grupo de bandas não ocorre no espectro dos complexos

ou está encoberto pela banda interna dos ligantes de menor

energia.

*Se supusermos que os niveis TI dos ligan-

tes envolvidos nestas transições são somente os de menor e-

nergia do tipo ~, teriamos quatro transições permitidas,

sendo duas de maior intensidade (Tab. 2 ). Neste caso po-

deríamos atribuir as duas bandas mais intensas as transi-

çoes IA __>lE e a banda menos intensa a urna das transi-1

çoes IA __>IA sendo a outra encoberta.1 2

TABELA 2

configuração do estado fundamental e dos estados excitados

com os respectivos estados de simetria

4 2 IA estado fundamentale aI I

4 IEe aI e

4 IAe aI a
2

:
2

3 2 I 1 lEe aI e A
l

, AZ e

3 Z i
Ee a l

a Z

A separaçao das duas primeiras bandas (DV)

corresponde, segundo este modelo, a energia do desdobramen-
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to dos orbitais do metal e e Este desdobramento sera

maior quanto maior for a distorção da simetria do çomplexo.

Este representa apenas 10% da energia da transição de

transferência de elétrons metal-ligante, concordando com a

previsão de ORGEL 55

Caso esta atribuição esteja correta a sep~

raçao entre a primeira e a terceira bandas deve corresponder

ao desdobramento dos orbitais ~, ~ e ~2' dos ligantes provQ

cado pelo efeito de "back-donation".

- ( .2+No espectro dos complexos Fe,CMIi3 e

Fe(Ma~I);+não se observam diferenças nas posições das bandas.

Isto indica que a introdução do grupo metila nos ligantes

não provoca nenhuma perturbação mensurável nas energias rela

tivas dos orbitais moleculares do complexo. Em outras pal~

vras, a introdução deste grupo nao altera o caráter aceptor

dos ligantes, nao alterando a energia da transição de trans

ferência de elétrons metal-ligante.

A diminuição da energia da transição de

TEMI. com o aumento do "tamanho" dos substituintes R e 'R'

*nos ligantes, ou seja, o abaixamento da energia do OM~ deso

cupado localizado nos ligantes, concorda com a previsão teó-

. 40rlca Quando passamos para o complexo com FMI como liga~

te observa-se um deslocamento maior da banda de TEML. Esta

variação provém da interação do grupo fenila com o grupo di-

irnlnico. Quando introduzimos um grupo metila no lugar do h!

drogênio do ligante, no caso do MFMI, o deslocamento da eneE

gia se dá em sentido contrário ao esperado. Esta inversão
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do deslocamento é resultante da impossibilidade do grupo fe-

nila ficar numa posição coplanar ao anel diiminico ao in-

troduzirmos o grupo metila no lugar do hidrogênio, como ocor

re nos complexos análogos com as 2-piridil cetoiminas97 O

aumento do ângulo entre o plano do anel diiminico com o pla-

no do anel fenilico diminue a interação TI entre estes

pos 98, aumentando a energia dos OM'sTI desocupados de

gru-

enec-

gia mais baixa e deslocando as bandas de TEML para energias

mais altas.

7.1.2 - Espectro de absorgão no infravermelho

Os e~pectros desta série não apresentam

muitas diferenças, a nao ser no caso dos complexos cujos li-

gantes contém o grupo fenila (Figs. 13 a 20).

Observa-se no espectro de todos os comple

xos uma banda fraca na região de 1510 a 1540 cm- 1 (Tab. 3 )

que, provavelmente, corresponde à frequência da vibração de

estiramento C=~ do ligante lO O deslocamento desta frequê~

cia no complexo, em relação às iminas livres, foi atribuído

19 - . - -fpor BUSCH e BAILA-~ ã forte conJugaçao do anel cromo oro.

19,68. - f' ~ 1 tEstes autores menC10nam que nao 01 poss1ve encon rar

nenhuma banda nesta região no caso do Fe(BMI)~+. No espec

tro obtido, neste trabalho, para este complexo observou-se

-1uma banda fraca a 1540 cm que pode ser atribuída a esta

vibração.

Quando passamos para os complexos cujos li

gantes contém anéis aromáticos observa-se o aparecimento
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TABELA 3

freguências observadas no espectro infravermelho dos sais d~ perclorato
dos complexos tris-diimlnicos de ferro (11) (estão indicados só os ligantes)

GMT

2970 m

2920 w

1530 m

1440 m

1405 m

1380 vw

1310 vw

1100 vs
1000 vw

940 w

~50 vw
840 m

620 s

470 w

370 w

MMI

2970 m

2920 W

1530 m

1440 w

1430 m
1400 w

1370 w

1250 m

1100 vs

1000 w

980 w

930 vw

880 w

620 ·8

510 w

450 w

360 w

BMI

2970 w

2920 vw

2870 vw

1540 w

1440 s

1400 w

1380 s

1330 s

1205 s

1100 vs

1000 w

960 m
930 vw

900 w

625 vs

525 w
470 w
400 w

360 w

EMI

2970 w

2920 vw

2870 w

1540 w

1450 w

1440 w

1400 w

1380 m

1340 m

1240 w

1200 m

1100 V8

985 w

960 w

895 vw

800 w

620 8

470 vw

370 vw

ou

2930 m

2860 m

1520 w

1450 m

1420 m

1400 w

1340 8

1270 w

1250 w

1200 m

1100 V8

975 w

930 vw

895 w
870 vw

825 m

730 w

620 8

450 vw

360 'lW

MeMl

2940 m

2920 m

2860 m

1520 w

1450 m

1420 m

1400 w

1340 s

1290 w

1240 m
1200 m
1100 vs

980 w

930 w

880 w

860 vw

810 m

620 8

450 vw

360 vw

FMI"

3200 m

3040

2970 w

2920 w

1590 m

1570 m
1520 vw

1505 m

1485 w

1445 s

1390 m

1370 m

1290 m

1100 vs

930 w

770 s

720 vw

700 vs

620 vs

580 m
520 m
470 w
400 w

360 vw

MFMI

3200 m
3040 m
2970 w

2920 w

1700 w

1590 m

1570 J1l

1510 m

147.0 vw

1440 vs

1390 w
13701)1

1330 s

1310 s

1240 s

1180 w

1100 vs

930 w

810 vw

770 s

730 w
'700 vs

6(;0 w

620 vs

590 m
530 w

470 w

400 w

340 vw

vs= muito fortei s= forte; m= médio; w= fracoi vw= muito fraco.
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das bandas referentes às vibrações do anel (Tab. 3). Ocorrem

bandas nas regiões de 1570 a 1590 cm- l referentes às defor

mações do anel e a 700 e 770 cm- l referentes às vibrações,no

plano e fora do plano, das ligações C-H do anel.

Observa-se ainda nos espectros uma banda

forte e larga, na região de 1100 cm~l, correspondente às vi-

brações do íon perclorato.

NA~10T058, a partir da análise em coorde

2+nadas normais do complexo Fe(GMI)3 ' mostrou que a banda em

1530 cm- l atribuída à vibração de estiramento C=N encontra

se acoplada às vibrações de estiramento das ligações C-C e

C-H dos ligantes. Es.te autor sugere que o acoplamento en-

tre os vários modos vibracionais do complexo dificulta a a-

tribuição precisa das bandas (veja-se por exemplo, a ref.68).

As interações entre os ligantes e entre estes e o metal cen

tral deslocam as frequências vibracionaiS dos ligantes com-

plexados. Alé~ disso, o ligante adquire, no complexo, uma

estrutura, provavelmente, mais rígida do que na forma livre.

Não será feita uma discussão mais detalha-

da dos espectros infravermelhos da série de complexos prepa-

rada porque esta fugiria aos objetivos deste trabalho.
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7.2 - COMPLEXOS DIIMfNICOS DE FERRO (III)

Quando oxidamos os complexos ferrosos com

cério(IV) obt~os os respectivos complexos férricos. Esta 0-

xidação só e observada em meio fortemente ácido, como áci-

do sulfúrico 11 M. Em acidez_mais baxia ocorre a oxidação

do ligante, por meio de um mecanismo não destrutivo, haven

23do formação de um novo complexo

Os complexos férricos tem configuração d
5

95de baixo spin Sob a ação de um campo octaédrico esta se

rá t~, com o estado fundamental 2T2 • Os estudos da depên

dência com a temperatura da susceptibilidade magnéticas dos

complexos de ferro(IIt), com phen e dipy, como sais de per

clorato,_ mostraram que não existe deslocalização dos elé-

trons dos ligantes no buraco da sub-camada t 2 da configu

ração de campo forte, no estado fundamental 99. O que equ!

vale a dizer que o grau de "back-donation" neste'5 complexos

deve ser pequeno, em comparação com os complexos ferrosos a-

nálogos. Esta.deve ser uma das razoes para a dificuldade de

se obterem complexos trivalentes estáveis de ferro com di-

íminas.

7.2.1 - Espectros eletrônicos

Os espectros destes complexos apresentam

uma grande.superposição de bandas (Figs. 2l-a -24) o que di

ficulta a localização das ·mesmas e a determinação da súa

intensidade. As tentativas da decomposição dos espectros nas

suas componentes log no~~is nao forneceu resultados tão
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bons quanto os obtidos com os outros espectros. Os melhores

resultados obtidos. para as posições e coeficientes de extin-

ção das bandas sao fornecidos na Tabela ~.

Observam-se bandas na região do ultra-vio

leta entre 47 e 50 kK com o -coeficiente de extinção variando

3 -1 -1
de 1,4 a 7,5xlO M .cm • A exemplo dos complexos análogos

ferrosos, estas bandas são atribuídas as transições inter-

*nas, 'IT-->'lT, dos -ligantes. A posição e a intensidade des-

tas bandas é afetada pela variação no número de oxidação for-

mal do metal central. Corno t~nto os espectros dos complexos

férricos corno os dos ferrosos foram obtidos em H2S0 4 11 M, os

efeitos do solvente estão, se não totalmente, pelo menos par-

cialmente considerados. Este efeito é observado ta~ém nos

complexos de dipy com ferro (II) e ferro(III) 100.

Ocorre outra banda na região de 23,6 a 27,0

kK com o coeficiente de extinção variando entre 2 e 3 x 103

-1 -1
~1 .cm . A sua intensidade e posição é características das

bandas d~ transferência de elétrons ligante-metal neste tipo

95 96 100 • -de complexos ' , • Estas bandas são atribuldas a transi-

*ção TI --->t2 , excluindo-se a possibilidade 'lT -->e pois es-

tas deveriam ocorrer com energia muito maior. Estas últimas

podem ocorrer, mas seriam encobertas pelas bandas, de trans-

ferência de elétrons internas dos ligantes, muito mais inten-

sas. A intensidade destas no espectro dos complexos prepara-

dos neste ,trabalho é maior que a observada no complexo com

Esta intensidade exclui a possibilidade de ,que es-

tas sejam bandas d-d, mesmo sendo permitidas por spin.



TABELA 4

Posição das Qarldas_ em kK (valores em nm entre parênteses) e coefic:ientes de extin~o molar
-3

(e:xl0 ) dos complexos diimínicos de ferro (IlI)

Fe (GMI) ~t Fe(MMI)~+ Fe(BMI);+ Fe (EMI);+

26,96 (371) 2,2, 26,70 (375) 2,7 26,75 (374) 3,1 26,40 (379) 2,9

32,32 (309) 0,3 31,50 (318) 1,8 31,24 (320) 1,9 31,62 (316) 1,6

39,1 (256) a 4,7 39,6 (253)a 2,9 39,8 (251) a 3,3 41,2 (243) a 11

47,0 (213)a 14 50 (200)a 32 49,8 (201) a 55 49,8 (201) a 42
I

,\D
co

Fe(CMI);+ Fe (MCMI);+ 3+ Fe (MFMI) ~+
I

Fe(FMI)3 '

23,6 (424)a 3,0 23,6 (424)a 2,1 21,9 (455)a 1,7 21,4 (467) a 1,1

25,56 (391) 3,2 25,60 (391) 3,4 26,2 (382) a 3,7 25,6 (391)a 3,2

27,3 (366) a 1,5 27,5 (364)a 2,2 30,64 (326) 3,8 29,98 (334) 3,0

30,6 (327)8 1,1 29,9 (334)a 1,3 38,4 (260)a 0,5 39,1 (256) a 2,6

40,1 (250)a 31 41,8 (240)a 24 48,1 (208) a 43 49,5 (202)a 47

49,5 (202) a 74 49,5 (202)a 39

a = inflexão
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Observa-se outra banda que ocorre no vale

entre as bandas de TEML e TEIL, na região entre 30 e 32

kK com menor intensidade que a referida acima. Esta pode

ser atribuida, como nas inflexóes observadas nos espectros

dos complexos análogos ferrosos, a uma segunda transição de

transferência de elétrons ligante-metal resultante do desdo-

bramento dos orbitais do metal e do ligante em uma simetria

Nos complexos com os ligantes CMI e MCMI

observa-se uma inflexão na região de energia menor da banda

principal. Com os ligantes FMI e MFMI esta se torna mais

pronunciada. Provavelmente, esta banda também é resultan-

te das transições ligante-metal envolvendo os orbitais TI,dos

ligantes e t
2

do metal, desdobrados.

Considerando a simetria dos complexos como

95
sendo D3 G somente os orbi~ais n ocupados dos ligantes de

energia mais alta, . teremos duas transições permitidas

2A >2A e 2Al--->2E • Estas são obtidas admitindo-se as
1_ 2

configurações obtidas com a ocupação dos orbitais segundo as

- - 55funçoes de onda usadas na seçao 7.1 •.1.3 . A segunda tran-

sição devendo ocorrer com maior intensidade por argumentos

de simetria. Se considerarmos os orbitais de simetria e eo-

mo sendo de menor energia, a banda mais intensa deverá oeor

rer em energia mais alta.que a outra. Caso contrário, ou

seja orbitais de simetria a l do metal e a
2

"dos ligantes com

menor energia, a banda mais intensa deverá ocorrer com menor

energia. Observamos no espectro dos complexos com os liga?-
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tes GMI, MMI, BMI e EMI uma banda intensa de menor energia e

outra menos intensa de maior-energia, concordando com a a-

tribuição sugerida. Nos outros complexos, com eMI, MCMI,

FMI, MFMI, o aparecimento de novas bandas, de menor intensi-

dade, sugere a participação dos orbitais ~ dos ligantes de e-

nergia mais baixa, o que permitiria mais uma transição,

2 2
Al --> E, que deveria ser intensa. Outra possibilidade é que

estas bandas sejam resultantes de uma transição d-d

coeficiente de extinção da ordem de 103 ou menos) e

(com o

estives-

sem encobertas no espectro dos primeiros complexos referi-

dos acima.

A posição das bandas d-d e os parâmetros

do campo ligante dos complexos férricos são de difícil deter-

minação, tanto pela posição destas bandas,geralmente enco-

bertas, como pela dificuldade de se obterem complexos sufici

enta~ente estáveis 100,101

7.3 - COMPLEXOS DE FERRO(II) COM LIGlL~ES TRIDENTADQS

A estrutura dos complexos obtidos neste tra

balho é a seguinte:

HC!)
11 \ Ir

/N_ Fe/ 2

(CH 2 )n /

~HN
2

n= 2 e 3
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A preparação envolve a reação do 2-piridi

naldeido com a respectiva diamina, em presença de ferro(II).

Estes ligantes são pouco estáveis na forma livre ocorren-

do, corno no caso dos ligantes diiminicos bidentados, um efei

to de lmoldagem" l02 provocado pelo metal central.

Foram obtidos dois comple~os, um com n=2

(Fe(PED)2(CI04 )2) já conhecid024 e o 9utro com n=3 (Fe(PPD)2

(C10 4)2)' Apesar da.presença do elemento estrutural comum,

o grupo -N=C-C=N-, estes complexos são muito menOS estáveis

que aquêles com ligantes bidentàdos. Com o aumento da cadeia

saturada do ligante observa-~e uma diminuição maior ainda

na estabilidade do complêxo. Esta instabilidade, provavel-

mente, provém do impedimento estérico para o fechamento do

terceiro anel .

.7.3.1 - Espectros eletrônicos

Os espectros destes complexos têm o forma-

to semelhante ao dos espectros dos complexos

com o grupo fenila ligado ao carbono. Ocorrem duas bandas

intensas acompanhadas de uma inflexão no seu lado de maior

energia. Estes espectros (Figs. 2S e 26) foram analisados

usando-se um programa (Apêndice) para decompô-los em compo-

nentes log-normais, 05 resultados estão na Tabela 5.

Quando KRUMHOLZ preparou pela primeira vez

24
o Fe(PED)2(CI0

4
)2 ele atribuiu as duas bandas mais inte~

sas a transições de transferência de elétrons metal-ligante,

considerando-se que são complexos de baixo-spin. Estas são
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TABELA 5

Posicão da bandas" emkK(valores em nm entre parênteses) e coe

ficientes de extinção molar (ExlO- 3 ) dos complexos diimínicos
de ferro(II) com ligantes tridentados

Complexo

Fe{PED) ~+

v(kK)a -3 -1 -1 b
ExlO (M .cm )

16,84 (594) 11

18,3 (546)c 4,4

20,19 (495) 3,4

21,9 (457) c 1,1

25,6 (391) d 5,4

28,0 (357)d 1,7

35,83 (279) 25

4l,0 (238) c 14

49,6 (202) c 55

16,03 (624) 6,8

17,5 (571)c 2,~

19,03 (525) 3,1

Fe{PPD);+ 21,0 (477) c 1,3

24,7 (406)d 2,4

26,0 (384)d 2,5

35,84 (279) 18

42,7 (234) c 6,6

51,0 (196) c 48

a - valores em nm entre parênteses;

b ~ calculados em relação às componentes log-normais;

c - inflexão;

d - bandas sobrepostas.
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as bandas a 16,84 e 20,19 kK. Quando passamos para o compl~

xo de cadeia saturada maior (n 3) observamos o abaixamento

da energia das transições. Este abaixamento provém da maior

estabilização dos estados fundamentais, ou seja, dos orbi-

tais localizados no metal.

Os modelos destes complexos, com ligantes

tridentadas, mostram uma grande distorção angular com rela

çao à estruturas octaédrica. Além disso, corno foi mostrado

por FIGGINS e BUSCH68 , as interações de "back-donation" en

volvendo os orbitais ocupados de simetria n do metal e os

*orbitais vazios ~ dos 1~9antes provocarão uma distorção aio

da maior. O grande desdobramento quadrupolar observado nos

"espectros Mosbauer de complexos de ferro(II) com terpiri-

dina e outros ligantes iminicos tridentadosl03 parece con

firmar esta distorção. De acôrdo com KRUMHOLZ 24 o abaixamen

to de simetria seria de Oh para D4h ou D2d desdobrando o

nlvel t 2g em um nlvel ~, àuplamente degenerado, e um b

(b 2g e e em D4h e b 2 e e em D2d ) , provocaria o aparecimentog

de duas bandas no espect

das transições:

~stas bandas seriam resultantes

*1T

I

_-+_,"",-_b2 ~

Oh

e T
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As inflexões observadas no espectro, para o lado de maior e-

nergia, sendo atribuídas à transições para níveis vibracio-

nais mais altos do estado excitado .. Desta maneira o desdo-

bramento dos níveis (~E) deveria ser maior quanto maior a

. distorção octaédrica do complexo.

complexos preparados termos que:

Se considerarmos os dois

\l ,I) M1 2

. F (PED) 2+ 16,84 20,19 3,35 kKe. 2

Fe(PPD)~+ 16,03 19,03 3,00 kK

° menor valor de ~E observado no segundo

complexo poderia mostrar que, ou este é menos

~ue o outro, ou o modelo é incorreto.

distorcido

Efetuamos a análise das componentes log-

normais (ver Apê~cide) do espectro destes complexos adrniti~

do que cada inflexão fosse mais uma banda. Obtivemos as

posições mostradas na Tabela 5. Nesta análise o erro rela

tivo percentual entre o espectro obtido e a sorna das compQ

nentes não ultrapassa 3%, nas regiões de maior
1

superposi-

ção de bandas. Se estas inflexões côrrespondessern à compo-

nentes vibracionais a sua separação com a banda principal

deveria coincidir nas duas transições, o que não ocorre. Es

ta separação é de 1,5 e 3,5 kK no espectro ~o Fe(PEDl;+ e

1,6 e 3,2 kK no Fe(PPD);+ Poderiamos assumir então .outro

modelo onde ocorressem as quatro t~ansições eletrônicas ob

servadas.
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o número ~levado de bandas aparecem na re-

gião do ultra-violeta sug~re a existência de outros nIveis

*TI acessIveis. Como não podemos deixar de considerar as dis

torções de simetria, poderiamos ter as seguintes transi

çoes:

v- V 1v
3

V
1 2 4

*'11"2

e

Neste caso as diferenças entre as energias das transições

dariam diretamente o valor do desdobramento dos nIveis do

metal e dos ligantes, f.1
e f.

2
:

*E" * E
b * f.

l
(1T

1
) v 2

- \1
1e-->1T

1 2 -> lf f

* *E ,.* Eb
6

1
(7T

2
) \1 4 - \1

3e->7T 2 2 ->1f
2

E * E * f. 2 (e) \1 4 - \1 2e->1f
2 e ->'IT1

E * Eb * f. 2 (bi) \1
3 - \1 1b

1
->7T

2 1
->7T

1
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Desdobramentos em kK calculados de acôrdo

com as expressões da página anterior.

Fe(PED);+ Fe(PPD);+

*Ai (11"1) 1,5 1,5

*AI (11"2) 1,7 2,0

A2 (e) 3,6 3,5

A
2

(bl ) 3,4 3,0

Não é observada uma boa concordância entre

os valores AI e A2 calculados usando-se pares diferentes de

bandas. Estes complexos não devem pertencer rigorosamente

aos grupos de simetria D4h ou D2d porque os angulos das li

gações N-Fe-N devem ser diferentes de 900
• Estes diferen-

tes valores observados podem ser provenientes de uma sime

tria ainda mais baixa (Cl ) onde é perdida toda a degeneres-

cência dos orbitais do metal. No caso de ligantes bidenta-

dos vários autores sugerem que as distorções de simetria
52,55,56

não devem afetar consideravelmente os niveis do metal

Mas no caso destes ligantes tridentados os desdobra~

mentos, da ordem de 1,5 a 2,0 kK, nos mostram que este não

é o caso. Poderiamos assumir um conjunto de orbitais não d~

generados'para o metal central. O desdobramento dos orbi-

tais~, neste novo conjunto de orbitais, seria menor que O

desdobramento anterior entre este e b l • A diferença observa
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da entre os valores de 61 e de 6 2 nos dá uma idéia da ordem

de grandeza deste desdobramento (0,2 a 0,5 kK). Neste ca-

so não haveriam restrições de simetria e deveriam ser permi-

tidas seis transições. Corno a separação entre estes dois

níveis deveria ser menor que a meia largura das bandas, as

outras duas que deveriam aparecer, provavelmente, estão enco

bertas pelas outras.

A separaçao das duas bandas mais inten-

sas observadas no espectro do bis-(2,6-piridinodialbismetil~

24mina) ferro(II) é da ordem de 4,4 kK , mostrando ~uea dis

torção octaédrica para este complexo é muito maior que nos

dois preparados nes~e trabalho. No espectro deste complexo

ocorre uma quinta banda de energia intermediária entre es-

tas duas, o que poderia confirmar o modelo sugerido.

As duas bandas que vem em seguida na ta-

bela (25,6.ê 28,0; 24,7 e 26,0 kK) aparecem superpostas

no espectro. Além do formato do espectro sugerir a super-

posição das bandas, se considerarmos estas corno urna so a

sua meia largura seria de 5,5 a 6,0 kK o que corresponde a

urna banda extremamente larga. Estas e as demais, conside~

rando-se a sua intensidade e energia, podem ser atribuídas

à transições de TEIL.

Embora estes ligantes sejam semelhantes,

os seus espectros na região do ultra-violeta, apresentam di-

ferenças. As deformações angulares e as configurações dos

ligantes provocadas pela complexação sao responsáveis por e~

tas diferenças. Estes efeitos podem destruir ou criar pro~
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bições para as transições internas dos ligantes. Nestes ca

50S isto deve ocorrer. Se os ligantes fossem estáveis na

forma livre deveriam estar em confi~urações direrentes da

forma complexada.

7.3.2 - Espectro de absorção no infravermelho

A semelhança observada no espectro dos do-

i5 complexos é esperada devido às semelhanças entre as

suas estruturas. O grande número de bandas observadas no es

pectro provém da complexidade das moléculas dos ligantes.

Observam-se bandas na região de 3170 a

3280
-1

cm correspondentes as vibrações de estiramento das

ligações N-H. A 1540 cm- l observa-se uma banda de intensi

dade média que pode ser atribuída ao estiramento da ligação

C=N não pertencente ao anel piridínico68 As outras bandas

na região de 1440 a 1600 cm- l são devidas às vibrações do a-

nel piridínico. A banda intensa e larga que ocorre a

cm- l é característica da vibração do íon perclorato.

1100

As interações que, geralmente, ocorrem em

moléculas grandes, como as destes ligantes, sao em grande

número e dificultam as atribuições. Em um complexo, além

das interações internas dos ligantes, existem as interações

ligante-ligante e metal-ligante que provocam o
. 58

de vários modos vibracionais do ·complexo

acoplamento

Os espectros dos complexos obtidos sao

mostrados nas figuras 27 e 28 e as bandas observadas

na tabela 6.

estão
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TABELA 6

Irequências observadas no espectro infravermelho dos comnle

xos de ferro(IT) com ligantes tridentadcs

Fe (PED) 2 (Cl0 4 ).2 Fe (PPD) 2 (ClO4).2
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7.4 - eIANO-COMPLEXOS MISTOS

7.4.1 - Determinação das estruturas

A reação dos complexos de tipo Fe(NN);+(og
13,79

de NN = phen ou dipy) com cianeto é conhecida desde 1934

Os produtos .que se obtêm são Fe(NN)2(CN)2 e Fe(NN) (CN)~-.

Com .0 objetivo de estudar esta reaçao com

um dos complexos diimlnicos alifáticos análogos, reagimos o

Fe(BMI);+ com o cianeto. Foram isolados dois produtos prig

cipais cuja análise forneceu a relação 1:2,0 entre ferro e

cianeto, para ambos. Estes complexos diferem nas suas pro-

priedades espectrais constituindo-se portanto em duas espé-

cies diferentes. A partir do estudo dos seus espectros ele-

trônicos, de infravermelho e de ~1N admitem-se os seguintes

passos na reação de formação destes complexos e respectivas

estruturas:

2+ -Fe(BMI)3 + 2 CN -----> Fe(BMI)2(CN)2 + BMI

1
prod. de decomposição

Fe(BMI)2(CN)2
R.OH

-----> Fe (BMI) (BMI.ROH) (CN) 2
KCN

H €

BMI BMI.ROH
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Além dos complexos isolados observou-se a

formação do Fe(BMI) (BMI.ROH) (CN)2 ao dissolver-se, em exces

so de KCN, o Fe(Br1I)2'(CN)2 ~: metanol, n-propanol ou n

butanol. A reação só ocorre em excesso de KCN. As tentati

vas de repetI-la nas mesmas condições de pR ou mesmo em ex

cesso de NaCN deram baixo rendimento ou resultados negati-

vos. A formação do complexo é diflcil de ser observada na

própria solução alcoólica devido à proximidade dos máximos

de absorção dos complexos, nestas condições. Para obser-

var o progresso da reação obteve-se o espectro da mistura em

solução de clorofórmio.

Este tipo de reação de adição foi sugerido

por BUSCH e BAILARl9 ao se referirem à possibilidade de hi

drólise da ligação C=N no complexo Fe (mn) ;+. Eles fize

ram esta suposição baseados no fato que não ocorria nenhuma

banda no espectro infravermelho deste composto na região do

estiramento C=N. Apesar disto a reação de hidrólise desta

ligação não foi observada no tris complexo. Uma reação se-

melhante ocorre com o complexo de cobre(II) com o ligante

l,2-bis-(2'-piridilrnetilenoamino)etano (Cu(bpe)x)104. O

Cu (bpe) (CI0 4 ) 2 (côr azul violeta) é muito pouco solúvel

em álcoois de cadeia pequena, mesmo à quente. No entanto,

na presença de lons haleto ou tiocianato (como sais de te-

tra-alquilamonio) ocorre a dissolução do perclorato com a

formação de soluções verdes. Destas soluções foram isolados

compostos cristalinos com a formula geral~05:

Cu(bpe)X(Cl0
4 ) (ROR) x= CI 'e Br R= H e CH 3
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Os autores apresentam fortes evidências para a adição de ROH

em uma só ligação C~N. A estrutura cristalina deste composto

foi determinada para X = Br e R = CH
3

l06 • A reaçâo que ocor

re é a seguinte:

ROH

SCN

X= Cl e Br R= H e CH.,

o" esqueleto diimínico deste complexo, o

grupo -N=C-C=N, é o mesmo do ligante BMI no ciano-complexo e

2+no Fe(BMI)3 . Este tipo de reação só é observada, nestes úl-

timos, no caso do ciano-complexo. Esta reatividade pode ser

tentativamente atribúída ao deslocamento de densidade eletrô-

nica provocado pelos íons· cianeto presentes na esfera de co-

ordenação. Estes íons tendem a remover densidade eletrônica

do metal central por intermédio de interações de "back-do-

nation" mais fortes que as do B~lI. Este deslocamento de den

sidade eletrônica enfraquece a estrutura ~ dos ligantes bide~

tados, favorecendo a reação. Uma vez quebrada a

em um dos ligantes o equilíbrio se restabelece.

conjugação

Em Seguida sao apresentados os resultados

e discussão, com relação às medidas que fornecem as evidên-

cias para as estruturas admitidas para estes complexos.
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7.4.1.1 - Espect~~~~~sors-ão no infravermelho

Comparando-se Op espectros dos ciano-

complexos mistop (Tab. 7, Figs. 29, 30 e 31) com o do

Fe(BMI)3(CI04 )i (Tab. 3, Fig. 15) observam-se algumas modifi

cações,encontradas na tabela seguinte:

2091, 2078

1650

Fe (BMI) 2 (CN) 2 Fe (BHI) (BMI.HOH) (CN) 2
--==----

3500

3180

2075,2068

1635

Fe(BHI) (BHI.C
2

H50H) (CN)2
-------_.-.-

3180

2082 a

1635

Obs.: Frequências
-':'1

em cm a = banda larga

em

e o

rem

As bandas fortes que ocOrrem na região de 2050 a

2100 cm--1 são atribuídas ao estiramento C,=N. Comparando-se com

-1
a frequência observada no KCN, 2080 cm , o deslocamento me-

dio da banda é muito pequeno. Geralmente esta frequência é

deslocada para valores maiores com a complexação, devido ao

efeito de "back-donation" para o íon cianetol07 . Nos ciano

complexos mistos de ferro este efeito deve ser contrabalança-

do pela "back-donation" para os ligantes diimínicos, ocorren-

do um equilíbrio. O desdobramento desta banda ocorre também

outros ciano-complexos mistos deste tipo o Fe(phen)2(CN)2

Fe(diPY)2(CN)2 G1 . No complexo de phen estas bandas ocor 

a 2075 e 2062 cm- l 108. O desdobramento da banda de esti

ramento C,=N nestes complexos sugere que os íons cianeto este-

jam em posição cis. Esta configuração é esperada pois a saí-

da de um ligante bidentado deixa vaga duas posições de coorde

naçao adjacentes, apesar de que se admitirmos o ~ecanismo dos

ligantes semi-ligados10 9 poderia ocorrer a formação de com-

plexos trans. No complexo Cu (phen) (CN)2,onde os íons cianeto

ocupam posições eis, foi observado o desdobramento da frequê~

eia de estiramento C:N, 2143 e 2137 em- 1 110
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No caso do Fe(BMI) (BMI.ROH) (CN)2-o apareci

banda de intensidade média a 3180 em-I fornece

um bom argumento para sugerirmos a fo~ção da ligação N-H.

Por outro lado, o aparecimento de uma outra banda de intensi

dade média, a 3500 em-l , referente ao estiramento O-H, quan-

do preparamos o complexo em solução aquosa, nos sugere a hi-

drólise da ligação C=N. Quando a preparação roi repetida em

etanol um dos produtos isolados apresentou o mesmo espectro

do Fe(BMI)2(CN)2 e o outro não apresentou a banda a 3500crn-l •

v
7.4.1.2 - Espectro de ressonância magnética nu-

clear

O espectro de RMN do Fe(BMI);+ foi

obtido por ITO e TANAKA39 em 1970. Eles observaram doi-s pi-

cos (2,59 e 2,88 ppm) com relação de intensidades 1:1 cor-

respondentes aos grupos metila ligados a carbono e a nitrogê-

nio, respecti~te.

O espectro do Fe (BMI) 2 (CN) 2 em D20 (Fig.32)

mostra três picos com rela~ão de intensidades 1:1:2. O pico

mais intenso, em campo alto, corresponde aos grupos metila li

gados a carbono. Os dois picos menos intensos, a campo bai-

xo, correspondem aos grupos metila ligados a nitrogênio. O

desdobramento quImico de ca. de 50 Hz entre estes últimos po-

de ser explicado em têrmos da nao equivalência dos grupos m~

tila ligados a nitrogênio do mesmo ligante, o que provém

da configuração do complexo (IX). Nota-se que dois grupos

N-CH
3

, um em cada ligante, estão bem próximos, podendo so

frer im:erações mútuas. Os outros dois grupos N-CH3 encon-
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FIGURA 32. Espectros de Ressonancla Magnética Nuclear dos
ciano-complexos mistos.
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tram-se livres na outra extremidade sofrendo interações so-

mente do cianeto mais próximo.

IX

o espectro de RMN do Fe(BMI) (BMI.HOH) (CN)2

(Fig. 32) apresenta oito picos, correspondendo aos oito gru-

pos metila sofrendo diferentes perturbações do SeU entôrno. o

pico largo na extremidade de campo baixo pode ser atribuído

ao grupo metila ligado ao nitrogênio saturado. Os dois pi

cos no extremo de campo alto apresentam a meia largura de

ca. de 1,5 Hz e podem ser atribuídos aos grupos metila liga-

dos a carbono. Os cinco picos intermediários apresentam a

meia largura de ca. de 3 Hz. A atribuição destes picos, indi

vidualmente, a grupos metila ligados a nitrogênio ou a carbo-

no é dificil.

Corno conclusão podemos afirmar que os espe~

tros de RMN nao fornecem, por si só, urna confirmação.da es-

trutura sugerida. Mas encarando do ponto de vi'sta global e-

l~s confirmam estas éstruturas"
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7.4.2 - Espectros eletrônicos

Os espectros eletrônicos, em solução aquosa

dos ciano-complexos mistos são mostrados nas figuras 33 E 34.

A posição das bandas calculada pela análise' das componentes

log-normais dos espectros (ver Apêndice) é mostrada na ta-

bela 8.

TABELA 8

Posição das bandas em kK (valores em nm entre parênteses)e coe
-3

fi cientes de extinção molar (€xlO ) dos ciano-complexos mistos

Complexo

.L8,33 (545) 7,0

21,1 (475) b 3,8

Fe(BMI)2(CN)2 30,3 (330) 0,7

42 (240)b

45,5 (220)b 14,5

50 (200)c 20

18,50 (541) 5,3

28,0 (357)b 0,6

d 30,50 (328) 1,3
Fe(BMI) (BMI.ROH) (CNJ

2 40,46 (247) 3,4

45,5 (220)b 6.3

50 (200)c 18

a - comprimento de onda em nm entre parênteses.
b - inflexão c - valor aproximado
d - R= H e C

2
H5
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Podemos comparar os resultados da
11

tabela

anterior com os obtidos por ~UillEJA e KONIG para o complexo

38
análoqo, o Fe(phen)2(CN)2 ' mostrados na tabela 9

TABELA 9

Posição das bandas em kk (valores em nm entre p~rênteses) e coe

ficientes de extinção molar (ExlO- 3 ) do ciano-comp1exo misto de

phen

Complexo

Fe(phen)2(CN)2

v(kK)a Atribuição

16,67(600) TEML

17,85(560)b TEML

18,85(530)b TEML

;(,7,00(370) TEML (7)

30,80(325)b TEIL

33,80(296)b TEIL

36,50(274) TEIL

43,90(228) TEIL

a - comprimentos de onda em nm entre parênteses
b - inflexão

pedem se

Duas bandas, no espectro do Fe(BMI)2(CN)2'

atribuídas às transições de TEML, estão elas a

18,33 e 21,1 kK. Estas envolvem os orbitais 3d~ ocupados

*do metal e os orbitais ~ desocupados, localizados nos li-

gantes diimínicos. O aumento da energia ,destas transições

são a 1?,72 e 19,8kK,- () 2+ .com relaçao ao Fe BMI 3 ' cUJas bandas

pode ser atribuído à estabilização dos orbitais no estado

fundamenta1,·pelo efeito de "back-donation" dos íons ciane-

to. Este efeito se traduz pela remoção de densidade eletrô-

nica do metal central pelos íons cianeto coordenados. Esta
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ocorre através dos orbitais de simetria u, estabilizando os

orbitais do metal e desestabilizando os orbitais anti-liga~

tes dos ligantes. Neste caso estão envolvidos dois orbi-

*tais u , no estado excitado, e a desestabilização nao cor-

responde ao mesmo deslocamento energético para. os dois. Isto

é observado pela diferença no deslocamento das bandas, a de

maior energia se desloca de 1,3 kK e a de menor energia 0,6

kK.

Ocorre uma inflexão a 45,5 kK (220 nrn) próxima

4-à posição da banda de TE observada no Fe(CN)6 (46,1 kK ou

217 nrn)37. A intensidade desta' inflexgo, obtida pela análi

se das componentes do espectro, ê aproximadamente a mesma

da observada no hexa-ciano ferro(II). Esta banda é atribuí-

da à transição *de TEML, onde o orbital u envolvido está

preferencialmente localizado nos cianetos. r~EJA e KONIG 38

não observaram esta banda no espectro do Fe(phen)2(CN)2' prQ

vavelmente, porque obtiveram o seu espectro só até 45 kK.

Observa-se no espectro do Fe(BMI)2(CN)2 um om

bro a 42 kK (240 nm)e uma banda muito intensa acima de 50 kK

(200 nrn). A intensidade e a posição destas bandas, próxi

2+
mo as observadas no espectro do Fe(EMI)3 ' 41,6 kK (240 nrn)

e 52,62 kK (190 nm), mostra que elas são provenientes de tran

sições do tipo TEIL, *U -->7T .

Uma outra banda, a 30,3 kK (330 ,~), é observ~

da no espectro do ciano-complexo com o E = 700. Esta pode

- - d-d IA _.>IT ,ser atribuída,com certas reservas,a transiçao , 1 2
2+

como ocorre com a banda a 28,0 l:K (356 nrn) do . Fe (B!H) 3 .
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o deslocamento desta não corresponde ao deslocamento das ban

das de TEML (0,6 e 1,3 kK). Além do efeito citado acima pa-

ra este deslocamento temos a influência forte do íon cianeto

no parâmetro D do complexo, deslocando as bandas do campo
q

ligante para energias mais altas.

No caso do Fe{BMI) (BM~.ROH) (CN)2 o que se ob

serva inicialmente é que quando se varia R de hidrogênio

para etila não se observam mudanças no espectro de absorção

do complexo, tanto em solução aquosa como em clorofórmio.Pr2

vavelmente, a alteração deste grupo não influi ~a epergia

dos orbita~s envolvidos nas transições observadas, como ocor

2+ 2+-re no caso dos complexos Fe(CMI)3 e Fe(MCMI)3 (seca0 7.1.1.3)

o espectro deste complexo difere bastante do anterior

com relação as bandas de TEML. Observa-se a 18,50 kK (541

nrn) uma banda simétrica e intensa. A 30,50 kK (328 nm) te-

mos outra banda de intensidade média. A primeira mantém a

característica dos complexos diimInicos de ferro(II), ou se

já, uma intensa banda no visível. No entanoto, a segunda ba~

da característica destes complexos está deslocada para a re

gião de energia maior, correspondendo a banda de 30,°50 kK.

Este aumento de energia não pode ser explicado em termos do

abaixamento do estado fundamental, pois a outra banda é bem

próxima daquela observada no outro ciano-complexo. Podemos

oexplicar este desdobramento como sendo resultante do aumen

*to do desdobramento dos níveis ~ dos ligantes devido à per-

*turbação introduzida pela quebra da "pseudo-conjugação" em

um dos cromóforos. A banda observada a 45,5 kK (220 nm)

* Este t~rmo é mais empregado no caso de complexos com ace
tilacetonatos ll~
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pode ser atribuída, de maneira análoga ao complexo anterior,

R transferência de elétrons dos orbitais 3dn ocupados do me-

*tal para os orbitais n desocupados preferencialmente locali-

zados nos ligantes cianeto.

As outras bandas, a 40,46 kK (247 nrn) e ~5C

kK (280 ~~), tem, aproximadamente, a mesma intensidade e posl

ção das bandas atribuídas a transições de TEIL no caso do

2+Fe(BMI)3 e do Fe(BMI)2(CN)2. Aparentemente, a modificação

em um dos ligantes altera somente a posição das bandas de

TEML. Poderia ser questionado o fato que, a nova banda que

aparece a 30,50 kK possa ser atribuída a uma nova transição

interna dos Iigantes, mas a quebra da estrutura n dos mesmos

deve dar margem ao aparecimento de orbitais de energia mais

alta, de simetria o. Sendo esta a razão porque não observa-

mos modificação no espectro na região do ultra-violeta ao pa~

sarmos de um ciano-complexo para o outro.

A inflexão que ocorre a ca. de 28,0 kK

(356 nrn) tem o coeficiente de extinção próximo do observado

para as outras bandas atribuídas a transição d-d. Neste caso

~ mb- °b .. - o - 1 1
poder~amos ta, em atr~ u1-1a a trans1çao AI ---> TZ• Esta

atribuição não é muito segura pois a introdução dos íons ci~

neto na esfera de coordenação do metal deve variar o parâme-

tro D do mesmo.
q

Comparando-se o coeficiente de extinção da

banàa mais intensa de TEML dos ciano-complexos mistos com o

do tris-complexo observa-se um abaixamento na seguinte or

dem: Fe(BMX)~+ (e= Ilxl03 ), Fe(BMI)Z(CN)2 (E= 7,Oxl0 3 ) e
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Fe(BMl) (BMl.ROH) (CN) 2 (€= 5,3xl03 ). Poderiamos associar, qu~

litativamente, a intensidade desta banda com a idéia de núrne-

ro de cromóforos presentes no complexo. Fazendo assim con-

firmariamos mais uma vez as estruturas sugeridas para os cia-

no-complexos mistos.

7.4.3 - variação do espectro com o solvente

Urna forte dependência da posição das ban-

das de TEML com relação à natureza do solvente foi encon-

trada nos ciano-complexos mistos preparados. Esta dependên-

tentat.ivas

cia é encontrada em outros ciano-complexos e complexos simil~

res, tais corno: Ru(dipy) (CN)2 122, Fe(LL)2(CN)2 e Fe(LL);(CN)~

(onde LL = dipy ou phen)83, Fe(CN)5L (õnde L= derivados de py

ou pirazina)I~3, M(dipy)X
2

(X= Cl, Br, I, py e M= Pt e Pd)114

e M(dipY)2(CO)2 (M = W ou MO)83.

A variação da posição do máximo de absorção

com o solvente nos complexos preparados é mostrada nas figu-

ras 35 e 36 e tabela 10).

REICHARDT 84 em um artigo de revisão compa-

rou uma série de parãrnetros empíricos para a polaridade dos

solventes. Estes são obtidos por .comparação com um determin~

do padrão. Ao aplicá-los deve-se levar em consideração que

a interação soluto-solvente, no sistema estudaà~ deve ser a

~esma que a ocorrida· com o padrão usado para obter o parâme-

tro. RElCHARDT concluiu que o uso destes para caracterizar

- d 1 -. . 84 1a açao e so ventes e mu~to restr~to • A gumas

de relacionar o deslocamento das bandas de ciano-complexos
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TABELA lb

,!ariação da p~~.:Lsiio do máximo de_absorçã~,na região do visível dos ciano-complexos mistos
em funçao do solvente

Fe(BMI.HOH)(BMI)(CN)2
------- --

Fe (BMI) _2 (CN) 21

Solvente E (kcal/mol) a À(nm) v(kK) À(nm) v(kK)
-----

dgua 53,02 539 18,55 544 18,38

metanol 51,50 555 18,02 571 17,51

n-propano1 51,04 560 17,86 581 17,21

clorfórmio 50,60 565 17,70 601 16,64

a ce.l-.oni tr i la 50,22 569 17,57 602 16,61

acetona 49,96 572 17,48 613 16,31

dimetjlsulfóxido 49,87 573 17 ,45 606 16,50

êl) ver Ref. 84.

I
~J

W
lJ1
I
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com estes parâmetros mostraram resultados pouco convincentes

(veja por exemplo, ref. 83). Exceto, no cas~ de misturas ál

cool/água em.diversas proporções, o que prova, somente a adi

tividade destes parâmetros em relação a solventes de carac

terísticas semelhantes.

No caso dos ciano-complexos preparados nes-

te trabalho foram feitas tentativas de relacionar o desloca-

mento da banda de TEML com os vários parâmetros empíricos re-

lacionados por REICHAP~T. Estas tentativas mostraram que nao

há uma variação sistemática da energia das bandas com o

solvente, utilizando-se qualquer um destes parâmetros. Por e-

xemplo veja-se no caso do parâmetro E na tabela 11.

o efeito do deslocamento do máximo nao é

observado no tris-complexo, Fe(BMI);+, ele só ocorre nos cia

no-complexos. A introdução dos grupos cianeto na esfeTa de

coordenação do complexo é que produz a sensibilidade dos ní

veis eletrônicos deste com relação às interações com o solven

te. O efeito observado provém das perturbações que a inter

açao cianeto-solvente produz no estado fundamental do compl~

xo. Podemos supo~ que as moléculas polares dos solventes

são orientadas nas vizinhanças dos grupos cianeto por inter

ação de dipolos ou por pontes de hidrogêni081 A excitação

de um elétron provocaria uma nova distribuição de carga no

complexo que afetaria a oríentação destas moléculas de sol-

ventes nas suas vizinhanças. Ou seja, quanto maior a estabi-

lização do complexo pelo solvente no estado fundamental,maior

será a energia da transição.
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7.5 - CONCLUSÕES GERAIS EM RELAÇÃO AOS ESPECTROS ELETR6NICOS

As relações entre os espectros eletrêni-

cos dos diversos tipos de complexos estudados serão discuti-

das nesta seção.

A transferência de·um elétron de um OM lo

calizado no metal central para um OM localizado nos ligantes,

ou

de

vice-versa, deve ser relacionada com o potencial

3+ 2+100
eletrodo dos complexos E'0(FeL3 /FeL 3 • Estes

formal do

valores

foram medidos para os complexos desta série 22,115 e sao re-

lacionados com as posições das bandas de transferência de

elétrons nos complexos ferrosos (Fig.37a) e férricos (Fig.

37b). Tomando como referência o complexo Fe(GMI);+ (R,R'= H)

a adição de grupos alquila ~o ligante provoca uma variação

linear do E'a com a energia da transição de transferência

de elétrons, tanto no caso dos complexos férricos como no

dos ferrosos. Quando introduzimos um grupo aromático, no ca

50 dos compl.c;x:os com FIU. e MFMI, a relação é modificada. Es-

te desvio ocorre devido à mudança no caráter aceptor e/ou

doador de elétrons destes ligantes, em relação aos anteri.o-

res, devido à perturbação introduzida pelo sistema TI do gru-

po fenila. Além deste desvio no valor de E'a a variação da

energ~a da translç~o de transferencia de elétrons (seção

7.1.1.3 e 7.2.1)é res~únsável nela diferente relação observa

da. Os complexos com CU e liClI, como ligantes, nao se en-

quadram dentro da relação observada. Os resultados obtidos

nao sao suficientes para interpretar este desvio.
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Se observamos um diagrama de energia de

orbitais moleculares para os complexos estudados e admitir-

mos que nao ocorrem mudanças apreciáveis nas energias re-

lativas destes orbitais ao oxidarmos o metal central é de

se esperar que a energia das transições internas dos ligan-

*tes, w ---->w , seja igual, ou muito próxima, à sorna das ener

gias das transições de TE~~, t
2
--->w~, dos complexos fer

roso~ com a energia das transições de TELM,n --->t
2 , rios

complexos férricos. Esta afirmativa so é válida no caso dos

espectros terem sido obtidos nas mesmas condições. Osespe~

tros dos ~omplexos ferrosos foram obtidos nas mesmas condi-

çoes dos espectros dos complexos férricos. a fim de ser fei

ta esta comparaçao, em solução de ácido sulfúrico 11 M. Na

tabela 11 são mostrados os valores das energias das transi-

A posição àas bandas dos ligantes,

3+ 3+
(vTE(l) e vTE (2)), de

2+ 3+ .
vTE(l)+vTE(l) e L(2i =

vL(l)

- d ~ 2+ 2+çoes e _E~ (vTE(l)e vTE (2)) ,de TELM

das sornas (t(l)=TEIL(vL(l)e vL (2)),e

2+. 3+
VTE (2) + v

TE
(2)).

e V
L

(2). concordam, dentro do erro experimental na determi

naçâo da sua posição, com as L(l) e L(2), respectivamente.

A coincidência entre estes valores fornece mais um argumento

comprovatório da atribuição feita nas seções 7.1.1.3 e

7.2.1. Esta ocorre também nos complexos análogos com phen

116e dipy

A superposição de bandas no espectro na

região do ultra-violeta dos complexos férricos, provavelmen

te, é responsável pelas diferentes energias encontradas para

as bandas de TEIL em relação às Qbservadas nos espectros

dos complexos ferrosos nas mesmas condições.



TABELA 11

Posição das bandas de TEIL comparada com as somas das bandas de TEML e TELM

(Valores em kK)

Ligante 2+ 2+ + 3+ + 3+ + +
VL (2) (±:1) LI (1) E (2)vTE (l) vTE (2) (-0,2) v

TE
( 1) (-O, 2) vTE (2) (-O, 2) vL (1) (-O, 5 )

GMI 18,0 19,B 27,0 32,3 45,0 53 45,0 52,1

MMI 17,7 19,7 26,7 31,:; 43,9 53 44,4 51.2

BMI 17,6 19,8 26,8 31,2 43,5 53 44,4 51,0 I....
oi>-
O

EMI 17,5 19,6 26,4 31,6 43,1 52 4'3,9 51,2
I

CMI 17,2 19,2 25,6 30,6 43,9 52 42,8 49,8

MCMI 17,2 19,2 25,6 29,9 43,9 52 42,8 49,1

FMI 16,7 19,8 26,2 30,6 40,1 50 42,-9 50,4

MFMI 16,9 20,0 25,6 30,0 41,5 51 42,5 50,0
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Observa-se urna semelhança entre os espec-

tros dos complexos ferrosos bidentados com FMI e MFMI corno

ligantes, e os espectros dos complexos com ~igantes tridenta-

dos PED e PPD. Podemos atribuir esta semelhança à ocorren-

cia, em ~ubos os casos, do mesmo efeito. Nps complexos com

ligantes tridentados a resolução das bandas foi atribuída à

b · . . d 1 24 da~xa s~metr~a o comp exo e o mesmo argumentq po e ser u-

. 2+ 2+sado no caso do Fe(FMI)3 e do Fe(MFMI)3 .

Com relação aos argumentos contrários ã

atribuição da estrutura da banda de TEML dos complexos diimí-

nicos bidentados ao acoplamento. vibrônico podemos citar, alÉm

do espaçamento das bandas observado no espectro a baixa temp~

2+ -ratura do Fe(MMI)3 (seçao 7.1.1.3), o espectro do ciano-com-

plexo misto Fe(BMI) (BMI.ROH) (CN)2. A banda observada no es

pectro deste complexo a 18,50 kK não apresenta a referida es-

trutura e sim urna aparência simétrica. Esta b~nda deveria

2+ter a mesma forma que a observada no Fe(BMI)3 ' corno e o caso

do Fe(BMI)1(C~)2 em solução aquosa,se esta atribuição pudesse

ser aplicada. Também a resolução das bandas no espectro uO

Fe(B~1I)2(CN)2 ,quando variamos o solvente, fornece um forte ar

gumento contrário àquela atribuição. A diferença de energia

entre as duas componentes da banda, tanto em solução aquosa

(2,8 kK) corno em solução de clorofórmio (3,1 kK) é maior do

que a dif~rença prevista (1,6 kK) para o caso de componentes

vibracionais 52, 95 O acoplamento vibracional das transi-

ções eletrônicas só pode ser responsabilizado pelo alargamen-

to das bandas observadas nos espectros.



8. COMPORTAMENTO FOTOQuíMICO DOS COMPLEXOS

DIIMíNICOS DE FERRO (II)

Os complexos de ferro são, entre os compl~

xos metálicos, os mais estudados em relação' a fotoreativi

dadel17 . No entanto, durante muito tempo acreditou-seque

os complexos estáveis formados com ferro(II) e diiminas nao

fossemfotoreativas. De fato isso ocorre quando se restrin

ge aos ligantes aromáticos phen e diPy70 Estes ligantes

são estáveis na sua forma livre o que os diferencia, basi

camente, das diiminas.alifáticas.

A Íotólise dos complexos diimínicos de fe~

ro(II), preparados neste trabalho, com radiação de compri

mentd de onda superior a 300 nrn, mostrou que eles são está-

veis a esta radiação. Quando se usou comprimento de onda i~

ferior a este, foi observado um comportamento fotoquímico

regular ao longo de toda a série. Observou-se a completa d~

composição dos complexos após algumas horas quando a irra

diação foi feita em solução aquosa,degaseada ou não. Na

figura 38 está exemplificado esta experiéncia, os demais

complexos t~~ comportamento semelhante, nestas condições. O~

servou-se ~ue a veloc~dade de decomposição dos complexos é

afetada pela presença de oxigênio na solução. Em soluções

aquosas degaseadas a decomposição se processa mais rapidam~

te, sugerindo que o oxigênio func~ona como supressor da re~

-çao. Nota-se também, depois de um certo tempo de irradia-
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ção, o aparecimento de bandas no espectro de absorção da mis

tura reagente, na-região abaixo dos 400 nrn.

Devido a maior estabilidade dos complexos

férricos em soluções ácidas repetiram-se as experiências

nestas condições. Estas experiências em solução de

11 M mostraram que nao ocorre a formação dos

complexos férricos.

respectivos

o fato da reaçao ocorrer com irradiação na

região das bandas de TEIL sugere fortemente que se trata de

um processo iniciado nos ligantes. Normalmente os processos

que envolvem o metal central ocorrem na região das bandas

d-d ou bandas de transferência de elétrons metal-ligante, ou

ligante-metal.

A excitação de um elétron ~ dos ligantes

*coordenados para um orbital ~ , provavelmente, .provoca a fo-

todecomposição do complexo. Esta reação poderia ocorrer de

duas maneiras. O ligante no estado excitado pode reagir

dando um novo ligante mais lábil, em relação à complexação

com ferro (lI) , ocorrendo a ruptura das ligações metal-ligan

te. Ou então, o próprio ligante no estado excitado pode

ser uma entidade mais lábil rompendo-se as ligações metal

1igante. O segundo caso é menos provável porque o rompi-

mento das ligações deveria ser um processo mais rápido que

o tempo de vida do estado excitado. O esquema do mecanismo

sugerido é o seguinte:
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A saída de um ligante provoca a formação de

um bis-complexo. Complexos deste tipo são lábeis e de al-

to-spin e, a exemplo do que ocorre na decomposição térmica,

se decompõem rapidamente. A decomposição dos ligantes, após

a quebra da ligação metal-ligante também é rápida porquanto

estes não existem na forma livre. A impossibilidade de se

isolarem os produtos primários da reação torna difícil a con

firmação do mecanismo proposto. As bandas que aparecem no

espectro de ultra-violeta dos produtos, provavelmente, pro-

vém destes produtos de decomposição.

A formação de um novo ligante, ou seja a

formação de um intermediário na reaçao, parece ser confirma-

da na experiência repetida em solução de acetonitrila; Neste

caso observa-se o aparecimento de uma nova banda no espectro

de absorção deslocada ca. de 30 nm, para a região de

energia (Fig. 39). Esta banda surge depois de duas

menor

horas

de irradiaçâo e com o prolongamento desta ela desaparece.Ta~

2+bém na fotólise do Fe{FMI)3 observa-se o aparecimento de unta

banda na mesma região, sugerindo a formação de um interme-

diário da reação.

Não há evidências para indicar que os meca

nismos da decomposição térmica e fotoquímica sejam os Mesmos.

o mecanismo da decomposição térmica é o conhecido mecanismo

dos ligante semi-ligados proposto por BASOLOI1B . OS estados

eletrônicos excitados dos complexos formam entidades reativas

novas, diferentes do ,COMplexo no estado fundamental onde ocar

- -. 16rem as reaçoes term~cas .
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Este estudo fotoquímico foi feito apenas

como uma sér.ie de experiências preliminares para um traba

~ho posterior mais aprofundado. O fato de complexos ferro

sos com diiminas serem fotoreativos constitue, por si só, urro

resultado positivo. Mostra, entre outras coisas, que a

analogia entre os complexos ferrosos de phen e dipy com os

prepar.ados neste trabalho se restringe aos processos que

ocorrem nos seus estados eletr6nicos fundamentais.



9. RESUMO

A fim de estudar as propriedades dos comple-

xos de ferro com ligantes diirnInicos, tais corno: espec-

tro eletrônico, reatividade dos complexos com cianeto e

comportamento fotoquímico, novos complexos (I)ferrosos com

diiminas foram preparados e caracterizados. A oxidação, em

solução de H2S04 11 M, dos complexos ferrosos com diimi -

nas produziu os seus análogos férricos. A reação de um dos

complexos ferrosos (R e R ' = CH3) com o íon cianeto produziu

dois ciano-comp1exos mistos, onde um destes apresenta um dos

ligantes modificado. Obtiv-::.:am-se também complexos com 1i-

gantes tridentados(II).

CH3 ,C
2HS ; C6Ha ;

CH3.C6Ha;H,C6HS e

CH3 ,C
6HS

I

J:)
HC N

\I \ II

/N Fe/2

(C~/
NH2

n= 2 e 3

11

A investigação dos espectros eletrônicos dos

complexos diirnínicos de ferro(II) apresentou três tipos

de bandas, resu1t~ites de transições de transferência de

elétrons interna dos 1igantes (TEIL1, meta1-1igante (T&~)e
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transições d-d. As bandas de TEIL ocorrem na região de ener

gia acima de 34 kK As de TEML ocorrem na região de 17 a

24 kK, com evidências indicando que o formato da banda nao

se deve ao acopl~ento vibracional. Observa-se somente uma

banda atribuída à transição d-d em 28 kK, usand~ dados da li

teratura obtidos para os complexos análoqos com dipy e phen

·foralT' calculados os valores de B e Dq. Os espectros dos com-·

plexos férricos análogos apresentam bandas atribuídas a tran

sições de transferência de elétrons ligante-metal (TELM) ,na

região de 23 a 32 kK, e TEIL, na região de 47 a 50 kK. Veri

fica-se uma correlação entre a soma das energiu5 das bandas

de TEML, dos complexos ferrosos, com as de TELM, dos compl~

xos férricos, e as energias das bandas de TEIL.

Para os complexos com ligantes tridentados

a atribuição das bandas tornou-se mais difícil devido à com

plexidade dos espectros. Ocorrem bandas na região de 16 a

21 kK, atribuídas a tran~ições de TEML, e na região de 25 a

51 kK, atribuídas a TEIL. O desdobramento das bandas de TEML

sugere uma baixa simetria para estes complexos com ligantes

tridentados.

Os ciano-complexos mistos obtidos foram ca

racterizados por espectros de infravermelho e de ressonância

magnética nuclear, além das análises de ferro e cianeto.Tam

bém foram estudados os seus espectros eletrônicos. As nandas

de TEML, que ocorrem na região de 18 a 21 kK em solução aquQ

sa, apresentam uma forte dependência da sua energia com'Q sol

vente. Observam-se ainda bandas, na região em tô~no de 50

kK, atribuídas a TEIL.
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.Experiências fotoquimicas indicaram que

os complexos diiminicos de ferro(II), preparados neste

trabalho, são fotoreativos, quando irradiados com uma lâm

pada de mercúrio a média pressão. Há evidências indicando

que o mecanismo da decomposição fotoquimica ocorre via li

gante.



SUMMARY

In order to ínve5tígate the properties of

iron dij.mine complexes, six new complexes (I) were synthe-

sized and characterized. Thespectral properties, re-

activity towards cynanide ions and photochemical behavior

of these .complexes were studied. In the reaction of the

complex with R and R' = CH3 with the cyanide íon two mixed

cyano complexes were obtained. One of these presents a

modified diimine ligando By chemical oxidation of the

ferrous complexes, at high acid concentration, it was

possible to study some of the properties of the ferric

complexes. Some complexes with tridentade diimine ligands(I~

were also studied.

R,R'= H,H;H,CH3 1CH3 ,CH3 ;

CH3,C2Hs;C6Ha;

CH3,C6H~;H,C6HS and

CH
3

,C6HS

HC!)
11 \ II

/- Fe/2

(CH 2 )n /

~
N 2

n= 2 and 3

II
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The electronic spectra of the ferrous diimine

complexes presented three kinds of absorption bands. These

bands resulted from transitions due to: internal ligand

electron transfer (ILET), metal to ligand electron transfer

(MLET) and ligand field (d-d transitions). The ILET bands

occur above 34 kK. The MLET bands occur from 17 to 24 kK.

Evidence is presented that the structure of the M~ET band

cannot be accounted for by a vibrational coupling. It

possible to observe a d-d transition at 28 kK.- By

literature data for complexes with 2,2'-bipyridine and

phenantroline it was possible to calculate the v«lues

and Dq. The corresponding ferrlc complexes presented

bands. from 23 to 32 kK and ILET bands from 47 to 50 kK.

correlation is observed between the surn of the frequencies of

the MLET bands, of the ferrous complexes, ~mT bands, of the

ferric complexes, and the frequencies of the ILET bands.

In the case of the complexes with tridentade

ligands the assignrnent of the bands is not simple, due to the

complexity of the absorption electronic spectra. Possibly,the

MLET bands occurs from 16 to 21 kK and the ILET bands from

25 to 51 kK. The splitting of the MLET bands suggests a

lower sirnrnetry than D3 for these complexes.

The mixed-cyano complexes obtained were

characterized by their infrared and nuclear magnetic ressonance

spectra and analytical data on Fe and CN contents. The study

of the electronic absorption spectra showed a MLET band, in

the region from 18 to 21 kK in aqueous solution. ILET bands

were observed around 50 kK. The position of the MLET bands

showed a stronq ~olvent~dependence.
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Prelirninary photochernical experirnents in

dicated that the ferrous diirnine cornplexes are photo

reactive, when irradiated with a rnediurn pressure rnercury

lamp. Evidence is presented that the rnechanisrn of the pho

todecornposition occurs via the ligands.



AP~NDICE

ASSIMETRIA DAS BANDAS NO ESPECTRO ELETRCNICO

O espectro de absorçã9 de urna substância

consiste na curva que representa o coeficiente de extin-

ção molar (s) como função do nfuaero de onda (V) ou do com-

primento de onda (À). O espectro é composto de uma ou

mais bandas. Estas, geralmente, apresentam-se aproximada-

mente simétricas em relação ao máximo quando traçadas em

função do comprimento de onda. A sua maioria, quando tra-

çadas em função de número de onda, perde esta simetria;

Ocorrem tarobém, quando os máximos de absorção sao muito

próximos, bandas superpostas cuja forma é diflcil.de defi

nir.

j~RGENSEN57 ao analisar as bandas no es-

pectro eletrônico de diversos complexos definiu as como

curvas gaussianas ligeiramente distorcidas.

quatro variáveis para caracterizar estas bandas

Introduziu

Vo= número de onda no máxi
mo de absorção

Q-= meia largura para v<v
o

Q+= meia largura para v>v
o

Eo= coeficiente de extinçÃo
no máximo de absorção.

V
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.IEm 1969, SIANO e METZLERl19 , 120, estuda-

ram mais detalhadamente a forma das bandas dos espectros e-

letronicos. Estes autores conclulram que a forma destas é

melhor descrita pela função de distribuição log-normal, da

qual a função gaussiana é um caso particular. A curva log-

normal tem a seguinte equação:

v-a

onde;

e:
I
I

I I

-----i-tB
/1 I .
I· I

:- - - - -j- - -1- - - - +- -
I I I
I I I
I I !

V1 V c \12

E (v) O; \) .(a

c (lnp)/ (2 ln2)1/2

b Hip/(p
2
-1) i 2exp(c )

vo-H!p/(P
2
-1) Ia

v
2
-vo 6+

p
vo-v l o

H \)2 - v,
.:.

v
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A area sob a curva é dada· por:

A
1/2 2

e:oH{ (27T) Ipi (p - 1) Ic

A função log-norrnal, segundo SIANO e METZ

LER, foi usada para a análise das bandas do espectro por-

que descreve com maior precisão as suas distorções.

Para os cálculos das componentes dos espe~

tros usou-se um programa para computador fornecido por D.

B. Siano. Este.programa fornece o cálculo de mínimos quadr~

dos da soma das componentes loq-normais e/ou gaussianas de

um espectro composto. Ele rornece os melhores valores dos

parâmetro.s de interesse para cada uma das bandas. Mediante

uma pequena modificação pôde-se obter também a listagem das

componentes do espectro separadamente. O programa está na

linguagem Fortran IV e utiliza a subrotina de minimização

FMCG do "IBM 360 Scientific Subroutine Package". A

usada analisa o espectro de absorção no visível ou

versão

ultra-

violeta tomado a intervalos uniformes da escala de número

de onda (ou frequência).

Os dados fornecidos para o cálculo sao: a

absorbância a intervalos regulares de número de onda e a po

sição,a absorbância, a meia largura e a relação entre ó+e ó-

(p) estimados para cada componente. Os valores estimados PQ

dem ser fixados, caso seja necessário. Quando o valor p

for fixado como sendo igual a um, a componente será gaussia-

na.

Na figura 40 é mostrado um exemplo das cur

vas obtidas na decomposição de um espectro.
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FIGURA 40. Decomposição de um espectro de absorção composto em suas componentes log-normais.
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