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APRESENTAÇÃO

Este trabalho consiste no estudo de complexos de

nitrato e perclorato de níquel(II) com os sulfóxidos dimetÍ

lico, di-~-propílico e di-n-butílico e seus isômeros estrutu

rais di-isobutÍlico e di-terc-butÍlico. Foram efetuadas a sÍn

tese dos complexos e a caracterização dos mesmos através de

espectroscopia vibracional e eletrônica, medidas magnéticas e

de condutância e determinação de intervalo de fusão.

A primeira parte desta dissertação é constituída

de uma revisão bibliográfica e de uma abordagem sobre alguns a~

pectos importantes do íon Ni(II) e dos sulfóxidos utilizados.A

segunda parte traz a descrição da parte experimental do traba

lho e a terceira parte é dedicada aos resultados obtidos e a

discussão dos mesmos. Numa quarta e última parte são feitas

algumas considerações finais.
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I. INTRODUÇÃO

1.1. Revisão Bibliográfica

O desenvolvimento da química de coordenação de

íons metálicos com sulfóxidos tomou grande impulso a partir da

década de 60. Isto foi devido, em parte, à disponibilidade co

mercial do dimetilsulfóxido (MeZSO), verificada no final dos

anos 50, e, em parte, ao reconhecimento das inúmeras aplic~

çoes desta substância como solvente e reagente, em sistemas or

gânicos e inorgânicos 11, zl. Constatou-se, então, a notável

capacidade do MeZSO para "dissolver" sais metálicos, com mudan

ças de coloração.

Os trabalhos pioneiros no estudo sistemático dos

complexos de metais 3d com o MeZSO foram publicados em 1960

e 1961, como frutos das investigações independentes de quatro

grupos de pesquisadores 13-61:

1 9 ) Cotton e Francis 131, em 1960, sintetizaram complexos de

MeZSO com haletos, percloratos e/ou nitratos de Mn(II),

Co(Il) , Cu (I l) , Ni(Il) , Cr(IIl) e Fe(IIl) e propuseram es

truturas para os mesmos com base em estudos de espectroscQ

pia no visível e infravermelho, medidas magnéticas e consi

derações de efeito estérico. Os autores foram impulsio

nados para este estudo pela semelhança existente entre os

sulfóxidos e os fosfinóxidos, cuja capacidade

frente a ácidos de Lewis e íons metálicos já era

doadora

conheci

da. Considerando, no entanto, que os sulfóxidos possuem

pares de elétrons livres tanto no átomo de oxigênio quan

to no átomo de enxofre, diferentemente dos fosfinóxidos que

possuem pares de elétrons livres apenas no átomo de oxigª
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nio, a preocupação maior destes autores foi identificar o

átomo doador do sulfóxido na sua coordenação com 'vários

íons metálicos. Além dos metais de transição acima men-

cionados, foram estudados também compostos de Zn(II),

Pd(II), Cd(II), Al(III), Sn(II) e BF 3 com MeZSO. Os auto

res concluiram que a coordenação do sulfóxido ao íon metá

lico efetuava-se através do átomo de oxigênio, exceto no

caso do Pd(II) em que a coordenação do MeZSO efetuava-se

via átomo de enxofre. Uma discussão mais detalhada a

respeito da natureza de ligação enxofre-oxigênio dos

sulfóxidos foi publicada por Cotton e colo \71, ainda em

1960. Neste trabalho os autores também discutiram

aspectos dos espectros infravermelhos de alguns compl~

xos de MeZSO. Eles utilizaram o deslocamento da fre

quência de estiramento da ligação enxofre-oxigênio, para

frequências mais baixas ou mais altas nos complexos, com-

parado ao ligante livre, como evidência da coordenação do

MeZSO através do átomo de oxigênio ou de enxofre, respec

tivamente. Estendendo estes trabalhos, Cotton e Francis

181, em 1961, sintetizaram novos complexos de MeZSO com

haletos, tiocianato e/ou nitrato de Co(II) e Ni(II) e, ba

seados em estudos de espectroscopia eletrônica e em medi

das magnéticas, propuseram suas estruturas. A ênfase des

te trabalho foi dada à existência de ânions tetraédricos

do tipo [MX 4J
z-, onde X = haleto ou tiocianato, em alguns

complexos;

Z9) Schl~fer e Schaffernicht 141, investigando as propried~

des de MeZSO como solvente para compostos inorgânicos,is~

laram uma série de complexos do mesmo com haletos, per-
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cloratos e/ou nitratos de Mn (I I) , Co (I I) , Ni(II) , Cu(II) ,

Cr(III) e Fe(III). Estes complexos foram melhor caracteri

zados, posteriormente, por Schl~fer e Opitz, quanto ao com

portamento térmico e solubilidade 191 e quanto aos espec

tros eletrônicos e parâmetros de campo cristalino 1101;

39 ) Meek e colo 151, pesquisando solventes não aquosos, verifi

caram que os sais inorgânicos eram apreciavelmente solú

veis em MeZSO. Sintetizaram então complexos de MeZSO com

haletos de Ni(II) , Mn(II) , Co (I I) , Cu (I I) e Fe(III) e com

tetrafenilborato de Ni(II) , de fórmulas gerais [M(MeZSO)nl
[MX 4] , onde n = 4 ou 6 e X = haleto ou tetrafenilborato.Os

autores verificaram por espectroscopia no infravermelho que

a coordenação dos sulfóxidos aos íons metálicos ocorria via

átomo de oxigênio. Estudaram também o comportamento dos

complexos em solução, por espectroscopia eletrônica.

4 9 ) Selbin e colo 161 sintetizaram complexos de MeZSO com hale

tos e/ou percloratos metálicos de Ni(II) , Mn(II) , Co (I I) ,

Cu(II) e Fe(III), caracterizando-os parcialmente por es

pectroscopia no infravermelho e medidas de ponto de fu

sao. Os autores utilizaram, neste trabalho, a magnitu

de do deslocamento da frequência de estiramento da liga

ção enxofre-oxigênio corno medida da força da ligação me

tal-oxigênio, propondo urna ordem de estabilidade para a

série de catíons bivalentes estudados.

Cabe ainda citar-se o trabalho de Weaver e Keim

\111, publicado um pouco depois, que trata da investigação do

comportamento térmico, condutométrico e crioscópico de comple-

xos de MeZSO com cloretos de Co(II) , Ni(II), Cu(II) e Fe(III)

e com nitrato de Co(II).
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A publicação quase simultânea destes trabalhos

mostra o quanto o ambiente científico se encontrava propício,

na ocasião, para o surgimento da idéia do emprego do MeZSO co

mo ligante.

A partir de então, paralelamente ao prossegui 

mento das pesquisas com o Me 2SO, o campo de investigação se

estendeu a outros sulfóxidos dialquílicos, diarílicos e al

quilarílicos, sulfóxidos cíclicos e dissulfóxidos. Díversos

sais metálicos foram investigados, consistindo principalme~

te de haletos, nitratos, percloratos e tetrafluorboratos de

metais representativos e de transição das séries d e f. En

contram-se na literatura alguns artigos de revisão sobre o as

sunto 11, lZ-171.

Estes estudos caracterizaram bem o comportamen

to ambidentado dos sulfóxidos, que podem coordenar-se via áto

mo de enxofre ou de oxigênio. Sem dúvida o sulfóxido mais

estudado com metais 3d foi o dimetílico, seguido, em menor ex

tensão, pelos sulfóxidos cíclicos de 5 e 6 membros.

Serão mencionados a seguir alguns trabalhos re

presentativos sobre complexos de sulfóxidos dialquílicos, pu

blicados após 1961.

Meek e colo [181, em 1962, publicaram um traba

lho sobre a espectroscopia eletrônica de complexos de Ni(II),

Co(II) e Cr(III) com dimetilsulfóxido, tetrametileno sulfóxi

do e piridina-N-óxido. Comparando os valores dos parâmetros

de campo cristalino, os autores ordenaram os ligantes na se

rie espectroquímica (HZO>CSHSNO>MeZSO-TMSO, para Ni(II) e

Co(II); H20>Me ZSO-TMSO>C SHSNO para Cr(III) e também na série

nefelauxética (Me2S0-TMSO>H20>CSHSNO).
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Ktshler 119\, em 1965, sintetizou os complexos

Mn (I I), Co (I I), Ni (I I), Cu (I I)

em que M = Mn(II), Co(II),

M(N(CN)Z)Z . ZMeZSO, em que M =

e Cd(II), e M(C(CN)3)Z.x MeZSO,

Cu(II), Zn(II) e Cd(II) para X = 6 e M Ni(II) para x = 8 e

1, caracterizando-os por medidas de condutância, espectros in

fravermelhos e medidas magnéticas.

o poder de MeZSO como solvente foi

do ainda em 1966 por Moneva e colo Izol. Estes

investiga-

sintetizaram

complexos de MeZSO com Cr(III), Ni(II), Co(II) e Al(III), ca-

racterizando-os parcialmente por espectroscopia no ultravio-

leta, visível e infravermelho, e determinações de solubilida

de e de ponto de fusão. Neste mesmo ano, Jara e colo \Zl\ pu-

blicaram um trabalho sobre o poder do MeZSO como solvente e

sua capacidade de coordenação com Cu(II) e Fe(III).

As investigações a respeito da espectroscopia no

infravermelho de complexos de MeZSO com metais de transição

foram ampliadas em 1966 por Johnson e Walton Izzl, que discu-

tiram as bandas que aparecem na região de baixa energia (500

a Z65 cm- l ) com o objetivo de identificar as frequências de

estiramento metal-oxigênio. Outros trabalhos sobre a

troscopia no infravermelho de complexos de metais de

çao com MeZSO foram publicados posteriormente. Dentre

espe~

transi

eles,

merecem ser citados os que tratam dos seguintes aspectos:

a) Estudo do espectro infravermelho dos complexos de fórmu-

la [M(Me ZSO)6](Cl0 4)n (M = Cr(III), Ni(II) , Co(II) , Fe(III),

Mn(II) e Zn(II); n = Z ou 3), e de complexos de Me 2SO-d 6
- -1com Cr(III) e Co(II), na regiao de 600 a ZOO cm ,com con

siderações sobre o grupo de ponto do cátion [M(Me zSO)6Jn+ e

atribuições das frequências de estiramento metal-oxigê-

nio 1231;



-6-

b) Atribuições dos modos vibracionais esqueletais internos do

CuC1
2

(Me 2SO)2 observados nos espectros infravermelho e Ra

man (500 a 40 cm- l ) do monocristal ã temperatura do nitro-

gênio líquido e atribuições correspondentes para os espec-

tros infravermelhos de amostras pulverizadas dos complexos

[M(Me 2S0 )6] (C10 4)2' em que M = Mn(II), Fe(II) e Ni(II) \24\;

c) Análise vibracional e estimativa de constantes de força das

ligações metal-oxigênio e enxofre-oxigênio para alguns com-

plexos de Me 2SO, Me 2SO-d 6 e TMSO com os íons Cr(III) ,Mn(II),

Fe(II), Fe(III), Co(III), Ni(II) e Cu(II) 1251;

d) Estudo dos espectros de absorção no infravermelho (região

de 1050 a 150 cm-
l

) dos complexos [M(Me 2SO)6](Cl0 4)n (n = 2,

M = Mn (I I), Co (I I), Ni (I I) e Zn (I I); n = 3, M = Sc (I I I) ,

Fe(III) e Ga(III)) e Cu(Me2S0)x(C104)2 (x = 4, 5 e 6), com

atribuições baseadas nos deslocamentos de bandas, produzi

dos por substituição isotópica (2 H e 18 0 ) no Me2S0 126 I •

O interesse pelos complexos de Me2S0 com metais

de transição continuou. Analisando-se a evolução das pesqui

sas nesta área, nota-se que a principal preocupação dos pri-

meiros trabalhos foi a síntese de um grande número de compos

tos, com diversos sulfóxidos, mostrando as potencialidades de~

ta classe de substâncias como ligantes. As caracterizações dos

complexos foram, entretanto, parciais. Por esta razão, veri-

fica-se na literatura mais recente uma tendência de reinvesti-

gação destes sistemas, visando o conhecimento mais amplo e

mais aprofundado dos seus comportamentos, bem como a determi-

nação das estruturas moleculares dos compostos isolados. Além

dos trabalhos sobre espectroscopia no infravermelho, comenta-

dos acima, citam-se como exemplos as publicações que versam

sobre os seguintes temas:
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a) Caracterização de soluções de percloratos de metais 3d em

Me 2SO, quanto à mobilidade iônica dos cátions solvatados e

possibilidades de associação tipo esfera externa dos mesmos

com perclorato 127\;

b) Determinação de constantes de velocidade e parâmetros de a-

tivação para a reação de troca de Me2S0 em hexakis(dimetil

sulfóxido) complexos de Ni(Il), Co(Il) e Fe(IIl) 1281;

c) Repreparação dos complexos de metais 3d (Cr(III), ~n(II) ,

Mn(IIl), Fe(IIl), Co(Il) , Ni(Il) e Cu(Il)) com Me2S0 e estu

dos dos respectivos espectros eletrônicos 1291.

t curioso constatar que este último trabalho lan

ça, ainda, uma controvérsia quanto à composição dos complexos

isolados. Esta foge à proporção metal:ligante igual a 1: 6,

pois segundo os autores há incorporação de quantidades adicio

nais de Me 2SO e de ácido perclórico nos complexos.

O exame da literatura disponível revela que há

poucos estudos sobre sulfóxidos alifáticos acíclicos diferen

tes do Me2S0 como ligantes em compostos de coordenação com me

tais de transição 3d. Na verdade, o interesse por sulfóxidos

de cadeias carbônicas maiores surgiu por volta de 1970, quan-

do começaram pesquisas sobre a utilização dos mesmos na ex-

tração e separação de íons metálicos 1171. Considerando os

complexos isolados, os íons mais estudados foram, no entanto,

o Pd (I l) e a Pt (I l) 1171. Complexos de íons lantanídicos com

o ~-Pr2S0 1301 e com o ~-Bu2S0 131 1 e seus isômeros estrutu

rais 1321, são também conhecidos.

Quanto aos metais de transição 3d, Currier e We

ber 1331 estudaram, em 1977, complexos dos sulfóxidos di-~-pro

p í 1i co e di - n - bu t í 1i co com p er c 1or a tos de ~1n (I l), Fe (I l) , Co (I 1) ,

Ni(II) e Zn(II). Os autores efetuaram interpretações baseadas
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nas frequências de estiramento enxofre-oxigênio dos ligantes

nos espectros infravermelhos dos complexos, tomando os deslo

camentos 6V SO ' em relação aos ligantes livres, como indicação

da magnitude da interação metal-ligante para os vários me

tais estudados. Eles deduziram, desta forma, a seguinte or

dem de interação para os íons metálicos: Ni(II)-Co(II»Fe(II)

Mn(II»Zn(II) e para os ligantes: ~-Bu2S0>02S0>~-Pr2S0. Es

ta ordem é discordante tanto daquela esperada pela conside-

ração dos efeitos indutivos isoladamente, que seria ~-Bu2S0>

~-Pr2S0>02S0, quanto daquela esperada pela consideração de e

feitos estereoquímicos, que seria 02S0>~-Bu2S0>~-Pr2S0, donde

Currier e Weber concluiram ser ela devida a uma combinação da

ação dos efeitos indutivos e estereoquímicos.

Cabe citar-se aqui, também, o estudo de compl~

xos de nitratos de metais 3d com o sulfóxido di-~-hexílico, ~

fetuado por Kolosni tsyn e colo \341, em 1980. Estes autores

estudaram as composições e as propriedades de complexos de

nitratos de Cr(III) , Mn(II) , Fe(III) , Co(II) , Ni(II) , Cu(II)e

Zn(II) com o di-~-hexilsulfóxido através de espectros infra 

vermelhos e eletrônicos e medidas de condutância, massa mole

cular e momentos dipolares. Verificaram que os metais M(III)

formam complexos 1:3 enquanto que os metais M(II) formam com

plexos 1:2 e 1:4 com ~-He2S0 dependendo do método de prepar~

çao. Os espectros infravermelhos e dados de condutância lev~

ram os autores a propor que em todos os casos o grupo nitra

to faz parte da primeira esfera de coordenação do metal, sen

do mono dentado nos complexos 1:4 de M(II) e bidentado nos de-

mais. As medidas de massa molecular, condutância e momen-

to dipolar foram utilizadas juntamente com as informações ob

tidas dos espectros infravermelhos para se propor as estruturas.
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Nota-se que os sulfóxidos dialquílicos mais es-

tudados foram os de cadeia normal. A influência da ramifi-

cação das cadeias alquílicas de dialquilsulfóxidos isômeros no

comportamento dos mesmos como ligantes foi muito pouco inves

tigada. Alguns resultados foram obtidos por Teixeira 13z I,em

1980, para o sistema sulfóxido dibutílico-íons lantanídicos-

íons perclorato (sulfóxido = l-BuZSO e !-BuZSO). Estes resul

tados permitiram concluir que o grau de impedimento estéri

co dos ligantes e as condições de síntese são os fatores de-

terminantes do tipo de complexo isolado.

Pronin e colo 1351, em 1977, já haviam estuda

do as propriedades do di-terc-butilsulfóxido como agente de

extração de Au(III), comparativamente às dos sulfóxidos dime

tílico, dietílico, di-~-butílico, metiletílico e sulfóxidos cí

clicos. Os autores, neste trabalho, observaram que o di-terc

butilsulfóxido proporciona maior eficiência de extração, atrl

buída à elevada capacidade doadora de elétrons dos

terc-butílicos.

grupos

res-

Conclui -se, portanto, que além de serem poucos

os sulfóxidos alifáticos acíclicos, diferentes do MeZSO, uti

lizados, nenhum estudo foi feito a fim de se verificar a in-

fluência das cadeias alquílicas CnH Zn+ l ' normais e ramifica 

das, na estequiometria e propriedades dos complexos com me-

tais 3d, incluindo o Ni(II).

A Tabela 1 reúne os complexos conhecidos de

Ni(II) com dialquil sulfóxidos. A maioria dos complexos estu

dados e com MeZSO. Além deste ligante, os estudos se

tringiram aos complexos dos sulfóxidos di-~-propílico e di-n

butílico com perclorato de Ni(II) e do sulfóxido di-n-hexíli-

co com nitrato de Ni(II).
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Tabela 1 - Complexos de Ni(II) com dialquilsulfóxidos, descri

tos na literatura

Complexos de Ni(II) com Me2S0 Cor 'JSo(cm- l ) lJef (MB)

Ni(Cl04)20X Me 2SO x=6 13,6,8 I verde

claro
955,

1002

3,36

8 14,9 I verde

NiClZ- x Me2SO 13- 6,11 I verde

azulado

NiBr 2·x Me 2SO x=3 18 I verde

4 18 I azul

6 1221 verde

8 14,9 I verde

NiI 2 .x Me 2SO x=4 18,221 vermelho

6 14,9 1 verde

940,

1004

951

956

957

3,65

3,67

3,78

Ni(BF4)2·6Me2S0

Ni(B04)2·6Me2S0

Ni(NCS)2' x Me2S0

1351

1 5 1

x=4 181

2 \37/

verde

verde

1000

3,22

Ni(NCSe)2·4Me2S0 1381

Ni [N (CN) 2l 2' 2Me 2SO 1 19 I

Ni[C(CN)~ 2'x Me 2SO x=8 1191

1 1191

verde

verde

azul

3,09

Ni(CN)2· Me 2S0 1 39 1

Ni(N0 3)2' x Me 2SO x=4 18,221

6 120 I
8 14,91

verde

verde

verde

952
1020

3,15

Complexos de Ni(II) com ou

tros sulfóxidos dialquílicos

Ni(Cl0 4)2' 6~-Pr2S0 [331

Ni(Cl0 4)2' 6~-Bu2S0 1 33 1

Ni(N0 3)2'x ~-He2S0 x=2 1341

4 1341

amarelo

amarelo

968

974

3,46

3,4
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A Tabela 1 traz, também, os valores do momen

to magnético efetivo dos complexos e das frequências de esti

ramento das ligações enxofre-oxigênio observadas nos

espectros infravermelhos_

seus

A observação das frequências v SO em energias

mais baixas, comparativamente aos sulfóxidos livres, é uma

evidência da coordenação dos sulfóxidos ao Ni(II) através do

átomo de oxigênio nestes compostos_

Os valores de JAef que caem na faixa de 3,00

a 3,50 MB são característicos de compostos de Ni(II). octaé-

dricos_ Já, os valores mais altos observados para os com-

plexos de cloreto e brometo de Ni(II) com MeZSO decorrem da

existência do ânion tetraédrico [NiX 4] z- nos mesmos 13,81-

Os complexos com relação molar sulfóxido/Ni(II)

superior a 6 perdem moléculas de sulfóxido quando aqueci

dos_ Por exemplo, o Ni(Cl0 4)Z- 8Me ZSO perde duas molécu

las de MeZSO à 50 0 C, e mais outras duas à 75-l000 C 191- Do

complexo Ni(N0 3)Z- 8Me ZSO aquecido à 50 0 C obteve-se o com

posto Ni(N0 3)Z- 3Me ZSO 191 - Este não foi caracterizado e

há dúvidas quanto a possível existência do ânion [Ni(N0 3)4] Z

em sua estrutura 1401-

Quanto aos complexos de nitrato de Ni(II) veri

ficou-se que no Ni(N0 3)Z- Z~-HeZSO e no Ni(N0 3)Z- 4~-HeZSO o

ânion atua como ligante bidentado e monodentado, respectiva

mente 1341 - Para o complexo Ni(N0 3)Z- 4Me ZSO propôs-se a

fórmula [Ni(Me ZSO)4 (ONOZ)Z] 118 1_ ° Ni(N0 3)Z- 6Me ZSO foi ob

tido a partir da perda de duas moléculas de MeZSO de um com

plexo de proporção molar 1 Ni:8Me ZSO, quando este foi subme

tido à vácuo Izol _ Não há propostas de estrutura para o

complexo 1:6_
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Dois dos complexos de su1fóxidos dia1quí1icos

com Ni(II), acima descritos, apresentam possibilidade de a-

p1icação em processos que se encontram patenteados. O com-

p1exo Ni(N03)Z.Z~-HeZSO foi empregado como aditivo na po1im~

rização de metacri1ato de meti1a, obtendo-se assim um po1ím~

ro verde, transparente, com boa uniformidade de coloração e

resistência aos efeitos de luz e calor 141\. O [Ni (MeZSO) 6J

[NiC1 4J foi utilizado como componente de cata1isadores para

a dimerização de olefinas de baixo peso molecular 1421.

I.Z. Objetivo do trabalho

Este trabalho tem como objetivo verificar a in

fluência das diferenças estruturais de dia1qui1su1fóxidos na

estequiometria e propriedades dos complexos com Ni(II).

A escolha do íon metálico Ni(II) deve-se, em

parte, ao interesse espectroscópico apresentado pelos seus

compostos de coordenação, tendo em vista as variadas for-

mas estereoquímicas que podem ocorrer. Além disso, compara-

tivamente aos demais íons metálicos biva1entes da primei-

ra série de transição, o Ni(II) apresenta raio iônico peque

no e estabilização de campo cristalino elevada, considerando

complexos com 1igantes de campo fraco, caso dos su1fóxidos.

Como 1igantes foram utilizados os sulfóxidos

di-~-propí1ico, di-~-butí1ico, di-isobuti1ico e di-terc-butí

1ico, bem como o dimetí1ico. Os su1fóxidos dibutí1icos cons

tituem uma série interessante de 1igantes, pois apresentam di

ferentes basicidades e requisitos estereoquímicos, e são is~

meros estruturais, prestando-se bem a estudos comparativos.

Para verificar a influência do ânion, uti1i-

zaram-se sais de Ni(II) contendo ânion perc10rato, que possui
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baixa capacidade de coordenação, e ânion nitrato, que ê mais

coordenante.

Alguns compostos, já descritos na literatu

r a , ([Ni (R 2SO);J (C 104) 2 (R = Me, ~- Pr e ~- Bu), [N i (Me 2SO) 6J
(N0 3)2 e Ni(Me 2SO)4(N0 3)2) , foram repreparados com propósi

tos comparativos ,visando-se tambêm efetuar urna investigação

mais detalhada dos mesmos. A caracterização destes complexos,

nos trabalhos existentes, foi feita especialmente por espe~

troscopia vibracional no infravermelho, sendo que para o com

plexo de perclorato de Ni(II) com Me 2SO há trabalhos de atri

buição completa na região de baixa energia 123-261~, tam

bém, estudos de espectroscopia eletrônica 1181.

No presente trabalho, a caracterização dos

complexos foi feita atravês de medidas de condutância e susceE

tibilidade magnêtica, espectros vibracionais infravermelho e

Raman, espectros eletrônicos e determinação de ponto de fu-

sao.

Este trabalho dá continuidade a estudos. ante-

riores, efetuados no Instituto de Química da USP, a partir de

1976, sobre compostos de coordenação de sulfóxidos dialquíli

cos, a saber:

a) Complexos de percloratos lantanídicos com o sulfóxido di

~-butílico 1311. Este trabalho versa sobre a síntese e

caracterização dos complexos Ln(Cl04)3.6Bu2S0 (Ln = La-Nd,

Sm-Lu e Y). A caracterização foi feita através de espe~

tros infravermelhos, medidas de condutância molar e difra

togramas de Raios-X;

b) Espectro vibracional de complexos de Me2S0 com alguns ni

tratos lantanídicos 1431. Este trabalho consiste no estu

do dos espectros infravermelhos e Raman de complexos de
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Me 2SO e Me 2SO-d 6 com nitratos de Ln(III), onde Ln = La,Nd,

Er, Yb e Lu;

c) Influência da ramificação da cadeia C4Hg na estequiometria

e propriedades dos complexos formados entre sulfóxidos di

butílicos e percloratos de terras raras \321. Este traba

lho consiste na síntese de vários complexos de lantanídeos

com os sulfóxidos di-isobutílico e di-terc-butílico e suas

caracterizações através de espectros infravermelhos e Ra

man, medidas de condutância e de ponto de fusão;

d) Complexos de nitrato de Cu(11) com sulfóxidos dipropíli-

dos

cos e dibutílicos 1441, Este trabalho consiste na sínte

se a caracterização de complexos do tipo Cu(N0 3)2' 2 L on-

de L = ~-Pr2S0, ~-Bu2S0 e i-Bu2S0. A caracterização

complexos é feita através de espectros infravermelhos e Ra-

man e difratogramas de Raios-X;

e) Aplicação da formação de complexos na purificação de sulfQ

xidos dialquílicos 145\. Este trabalho consiste na purifi

caça0 de sulfóxidos com base na precipitação seletiva dos

mesmos sob a forma de complexos com íons metálicos, Para

isto foram utilizados os complexos Gd(Cl04)3.6~-Bu2S0 e

Ni(Cl04)2·6~-Pr2S0.

1.3. O íon Níquel(I1)

co 28 e, portanto, o íon Ni(11) possui 26 elétrons e configu

raçao eletrônica IArl 3d 8 .

O elemento níquel apresenta numero atômi-

Os compostos de coordenação do Ni(11) são de

particular interesse espectroscópico devido às variadas for-

mas estereoquímicas que podem ocorrer. Com efeito, existem
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complexos de Ni(II) hexacoordenados octaédricos, pentacoorde-

nados de estruturas piramidal com base quadrada e bipiramidal

trigonal, assim como tetracoordenados com estruturas tetraé -

drica e quadrado planar. Existe grande facilidade de inter -

conversão destas estruturas, o que constitui uma peculiarida-

de da química do Ni(II). Este fenômeno estrutural é um in-

dício de que as diferenças de energia livre entre as várias

formas estereoquímicas são, geralmente, pequenas \461.

Um grande numero de complexos já é conhecido em

cada classe estrutural, com atribuições espectroscópicas \46

49 I, o que possibilita a identificação da estereoquímica de

novos compostos de Ni(II), por comparação com os espectros de

absorção das espécies já estudadas.

Serão comentados, a seguir, alguns aspectos pri~

cipais de cada classe de compostos de Ni(II).

O numero de coordenação máximo que o Ni(II) po-

de atingir é seis e os complexos do íon hexacoordenado sao,

geralmente, paramagnéticos, com estrutura octaédrica regular

ou distorcida 1461. Estes complexos de Ni(II) são os mais c~

muns, e como exemplo cita-se o [Ni(H ZO)6J Z
+, cujo espectro e-

letrônico é mostrado na Figura 1. Cabe lembrar que

ções geométricas e a presença de átomos não idênticos

distor-

podem

provocar desvios da simetria Oh regular, resultando um ..
nume-

ro maior de transições no espectro eletrônico. Isso ocorre

porque o abaixamento de simetria de Oh para CZv ou D
4h

provo

ca o desdobramento de níveis de energia degenerados. Em mui-

tos casos, entretanto, os espectros dos complexos pseudo-oct~

édricos de Ni(II) mantém a forma simples encontrada nos com-

plexos de simetria Oh, o que pode ser explicado mediante a re

gra do ambiente médio 1461.
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A

10,0 25,0
-I -3

V (em x lO )

Figura 1 - Espectro de absorção do ion octa~drico ~i(H20)J2+
1471·

Complexos de Ni(II) pentacoordenado nao sao

muito frequentes, resultando mais de circunstâncias particu-

lares do que da própria tendência do ion Ni(II)

com número de coordenação cinco. As estruturas

permanecer

octa~dri -

cas e tetra~dricas geralmente são mais estâveis do que as

pentacoordenadas. A condição mais importante para a forma

ção de complexos de Ni(II) pentacoordenado ~ essencialmente

de natureza estereoquimica, devendo o ligante possuir volu-

me e disposição tais que permitam a aproximação de cinco ce~

tros coordenantes ao ion metálico. A formação destes com-

plexos ~ favorecida por ligantes polidentados e tamb~m por

solventes de baixo poder coordenante 146\. Os complexos de

Ni(II) pentacoordenado podem ser diamagn~ticos ou paramagn~

ticos e pode adquirir duas estruturas diferentes: piramidal

com base quadrada (simetria C4v ) e bipiramidal trigonal (si

metria D3h ). Em termos de energia de estabilização do campo
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cristalino, a diferença de energia entre as duas configura-

ções regulares, calculada a partir do diagrama de desdobra

mento dos orbitais d (Figura 2) não é muito grande (foi esti-

mada em 3,74 Dq para complexos de spin alto e 4,12 Dq

complexos de spin baixo) 1461. O que determina a

para

formação

de urna estrutura ou de outra são principalmente os fatores de

requisitos estereoquímicos dos 1igantes e de energia do retí

culo cristalino 1461. A Figura 3 mostra o espectro eletrôni

co de urna espécie de Ni (II) pentacoordenado, o [Ni (Me
6
tren)ci]+,

corno exemplo.

d 2 2
X-Y 2

( b1 ) ----.\ d z (o 1 )
\ .
\ f
\ f
\ I
\ /
\ I

2" I
(0

1
) d

z
_ \ ~ ~_ dX~y2. dxy (e')

--:.o; , .........__
)

- f, ")(b2 f '\ _ (ed xy f

f dxz • dyzf
) /(e __

dxz I dyz

A,

/1'/ \

8 // \ ..............B3
I,__ M ~

\ \",~B2\ /
/

\ /
/

A 2

C 4 v

--
A,

8 , -- - t---B
\:----M~- 3

\ /- /

ai/I
A2

°3h

Figura 2 - Diagrama de desdobramento dos orbitais d
Ni(II) pentacoordenado em complexos de simetrias C

41461. v

para
e D3h



-18-

A

10 15 20 25 _ -I -3
'Y (em x 10 )

Figura 3 - Espectro de reflectância da espécie[Ni(Me6tren) c~t
(spin alto, estrutura bipiramidal trigonal) \47\. .

Os complexos de Ni(II) com número de coordena

çao quatro podem apresentar estrutura tetraédrica ou quadrado

planar. A estrutura tetraédrica geralmente é determinada por

fatores de impedimento estérico dos ligantes; ligantes volu

mosos tais como cloreto favorecem esta estrutura 1461. A Fi

gura 4 mostra, como exemplo o espectro do [NiCI 41
2-. Compar~

do aos complexos de estrutura octaédrica, os complexos tetra~

dricos apresentam uma separação energética menor entre os

orbitais (Figura 5). O termo tetraédrico é muitas vezes,

em~regado para estruturas não regulares. Considerando-se

urna série de ligantes ABCD, há um valor crítico para o

ângulo diedro entre os dois planos A-Ni-B e C-Ni-D, para cada

complexo. Quando o ângulo excede este valor, o íon e par~

magnético e o complexo pode ser classificado como tetraédrico,

mesmo que o ângulo diedro seja menor do que 90 0
. Se o -angu-

lo for menor do que o valor crítico, o complexo é diamagnétl

co e pode ser considerado planar, mesmo que não se tenha a-

tingido a condição de coplanaridade para os átomos 1491. Os
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complexos de geometria tetraédrica distorcida apresentam desd~

bramento de alguns níveis eletrônicos degenerados, resultan

do um número maior de bandas nos espectros eletrônicos.

:3

\I.)

CIl
o

-I' , I I , , I

5 10 15 20 _ -I -3
'Y (Clft ~ 10 )

Figura 4 - Espectro de absorção do íon tetraédrico
\461·

[}JiC1
4
J 2-

(8
9

)

dxy

dx~y~ d z2

--I

I
I

dxz dyZ
"

--- ---, I

" I

" d /,-
I ,

I ,

d 2 2 dz2,' \x- Y' I \
I ,-- \,

\
\
\

"d xy dxz dyZ
'--- (t

2
)

9

Td Oh

Figura 5 - Diagrama de desdobramento dos orbitais d para
Ni(ll) num campo octaédrico e num campo tetraédrico 1481.

o Ni(ll) forma um grande numero de

quadrado planares. A estrutura tetraédrica -e
complexos

favorecida
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quando comparada à planar, somente pela energia de emparelha

mento de spin e pela minimização da energia de repulsão ele

trostática, quando as ligações são de caráter predominanteme~

te iônico 1461. A estrutura quadrado planar é estabiliza-

da por ligantes capazes de formar ligações covalentes fortes

(~ou TI) com Ni(II), e frequentemente os comprimentos de li

gação Ni(II) - ligante são pequenos para os complexos que

possuem esta estrutura 1481. Um exemplo de complexo quadra

do planar é o [Ni (CN) 4J 2-. Os complexos quadrado planares

de Ni(II) podem ser diferenciados dos complexos de estrutu-

ras octaédricas e tetraédrica pelo fato de não anresenta

rem transições eletrônicas na região abaixo de 10.000 cm- l o

que é devido ao fato da separação entre o orbital vazio

d 2 2 e o orbital preenchido de energia mais próxima serx -y

sempre maior do que 10.000 cm- l 1481. Os complexos

do planares são sempre diamagnéticos.

Ao se aproximarem 1 ou 2 ligantes do

quadra-

compl~

xo quadrado planar, pode resultar urna estrutura pentacoorden~

da tetragonal ou urna estrutura hexacoordenada octaédriéa. A

Figura 6 mostra corno as energias orbitais são afetadas por

estas perturbações. Na simetria C4 a diferença de energia en
v -

tre os dois orbitais de energias mais altas é menor do que na

simetria D4h , planar, de modo que ambas as espécies nentacoor

denadas podem existir, tanto a de spin alto quanto a de spin

baixo, dependendo da força do campo ligante 1461.

1.4. Algumas propriedades dos sulfóxidos

Neste trabalho foram utilizados os sulfóxidos

relacionados na Tabela 2. Duas propriedades importantes dos

mesmos serao discutidas: a basicidade e a estabilidade térmica.
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Figura 6 - Diagramas de desdobramento dos orbitais d para
Ni(II) em complexos de estruturas piramidal de base quadra
da, quadrado planar, octaédrica alongada e octaédrica 1461.

Tabela 2 - Sulfôxidos utilizados neste trabalho e algumas con~

tantes físicas dos mesmos

Sulfôxido P.F. (oC) P.E. (oC) dt
]..I (D)4

Me 2SO 18,4 1501 189 150 I 1,1014 1501 3,891511
~-Pr2S0 22-23 150 I 8O (2rrnnHg) 150 [ 0,9654 1501 3,971511
~-Bu2S0 32,6 I 501 106-107 (2rrnnHg) 1521 0,8317 1501 4,041511

i- Bu 2S0 65-67 1531 3,90154 1

!-Bu 2SO 61,5-62,0 1551

t = 200C, exceto para ~-Bu2S0 (t = 23 0C).
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Não há, na literatura, medidas de basicidade p~

ra todos estes sulfóxidos. Dois trabalhos, entretanto, forne

cem informações que permitem concluir qual é a ordem de basici

dade dos mesmos. Nestes trabalhos, os métodos empregados pa

ra a determinação de basicidade foram:

a) formação de adutos entre sulfóxidos e o complexo bis(Z,4-pe~

tanodionato) oxovanádio(IV) , VO(acac)Z 1561;

b) variação da frequência da vibração de estiramento OH do

grupo fenol (6vOH), provocada pela formação de ponte de hi

drogênio fenol-sulfóxido 1571.

Empregando o método (a), Jaffe e Zipp 1561 con-

cluiram que há um aumento geral na constante de formação do

aduto com sulfóxidos dialquílicos, na seguinte ordem: MezSO<

sulfóxi

EtzSO-~-PrzSO<~-BuZSO, e que estas constantes podem ser corre

lacionadas linearmente com os logarítimos das constantes de

equilíbrio de protonação dos respectivos sulfóxidos (pKa).

Frolov e colo 1571, empregando o método (b), es

tudaram a basicidade relativa de urna série de sulfóxidos com

diferentes substituintes RI e RZ na molécula RISOR Z. Estes au

tores estabeleceram urna correlação linear entre 6vOH e o efei

to indutivo (T) dos substituintes, destacando que o efeito es

térico e o efeito de hiperconjugação não contribuem significa

tivamente para 6vOH. Na Tabela 3 estão relacionados os valo-

res de 6vOH, obtidos por estes autores, para alguns

dos, bem corno os valores de LT correspondentes.

Analisando esta tabela, verifica-se que para

os sulfóxidos vinílicos RSOCH=CH Z 6vOH aumenta, para R, na or

dem Me<Et<~-Pr<!-Pr<~Bu<i-Bu<!Bu, e que para os sulfóxidos di-

alquílicos RZSO tem-se um auménto de 6vOH, para R, na

Me<Et<n-Pr<i-Pr<i-Bu<t-Bu.

ordem
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Tabela 3 - Valores de ~vOH e das somas dos efeitos indutivos

dos substituintes dos sulfóxidos 157\.

Sulfóxido

MeSOCH=CH 2

EtSOCH=CH 2

n-Pr SOCH=CH 2

i-Pr SOCH=CH 2

n-Bu SOCH=CH 2
i-Bu SOCH::::CH 2

t-Bu SOCH::::CH 2

Me 2SO

Et 2SO

!!.-Pr 2SO

i-Pr2S0

i- Bu 2S0

!.- Bu 2S0

~VOH (cm -1) LT

315 0,59

318 0,49

321 0',475

324 0,40

325 0,46

326 0,465

328 0,29

350 O

373 -0,2

378 -0,23

382 -0,38

392 -0,25

403 -0,60

Estes dados, juntamente com os dados do traba

lho (a), levam a concluir que a basicidade dos sulfóxidos es-

tudados no presente trabalho aumenta na ordem:

Me2S0<~Pr2S0<!!.-BU2S0<i-BU2S0<!.-Bu2S0

Apesar de haver pares de elétrons isolados tan

to no átomo de enxofre quanto no de oxigênio, o sítio de basi

cidade da molécula de sulfóxido é o átomo de oxigênio, confor

me verificado por Spiekermann e Schrader 1581.

Os sulfóxidos com um ou mais átomos de hidrog~

nio no carbono B, em relação ao átomo de enxofre, decompõem-

se facilmente a temperaturas moderadas, dando origem a olefi-
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No caso do di-terc-butilsulfóxido,verificou-se

nas e ácidos su1fênicos 1551. Shelton e Davis 1551 apresent~

Z-me

o,OZ

0,70

1,°
4,4

93

k(re1ativa)*

0,06

6,0

6,3

46

1170

10 6 k (s-l)

R1SOR Z

RI RZ

n-Pr n-Pr- -

i-Pr i-Pr- -

Me t-Bu
-

i-Pr t-Bu- -

t-Bu t-Bu

Z Me3C.S.OH~ Me 3C.S (O) S.CMe 3 + HZO

tilpropil-Z,Z-metilpropano-Z-tiol-sulfinato, de acordo com o

seguinte mecanismo 1591:

que ele se decompõe à 75 0C, dando isobuti1eno, água e

*Valores corrigidos em relação ao n~mero de hidrogênios ~; pa
ra o t-BuSOMe adotou-se arbitrariamente o valor unitário.

n
Me3C.SO.CMe3~ Me ZC----S.CMe 3 ~ MeZC:CH Z + Me 3C.S.OH

I 1
H2C~ /0)

H

Tabela 4 - Constantes de l~ ordem para a decomposição de sul

fóxidos à 1000C (soluções 0,05 M em tolueno) \531

ram as constantes de primeira ordem para a decomposição de

sulfóxidos à 100 0C, as quais encontram-se na Tabela 4. Estes

dados mostram que grupos volumosos ligados ao átomo de enxo

fre no sulfóxido favorecem sua decomposição térmica.
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11. PARTE EXPERIMENTAL

11.1. Reagentes e solventes

Foram utilizados os sais de Ni(II) e os sulfóxi

dos mencionados a seguir:

sais de Ni(II)

- nitrato de Ni(II) hexahidratado (MERCK)

- perclorato de Ni(II) hexahidratado, preparado pela reaçao en

tre solução aquosa ca.

30% de ácido perclórico

p.a. (RIEDEL-DE-HA~N)com

hidroxo-carbonato de

Ni(II) (CARLO ERBA)

"- cloreto de Ni(II) hexahidratado (RIEDEL-DE-HAEN)

sulfóxidos

- dimetilsulfóxido (CARLO ERBA)

- dimetilsulfóxido deuterado (ALDRICH)

- di-~-propilsulfóxido (K & K LABORATORIES)

- di-~-butilsulfóxido (K & K LABORATORIES)

- di-isobutilsulfóxido (K & K LABORATORIES)

Os demais reagentes e os solventes utilizados

nas diversas etapas do trabalho foram:

síntese dos complexos

- ortoformiato de etila (ALDRICH)

- éter etílico (diversas procedências), tratado segundo o pr~

cedimento descrito

por Vogel \601 para a
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remoça0 de peróxidos e

o procedimento indica-

do por Cason e Rapo-

port 1611 para a seca

gem e destilação. a

produto destilado foi

conservado em presença

de peneira molecular 4

R (MERCK) ativada.

o
- etanol (MERCK), seco com peneira molecular 3 A (MERCK)ativa-

da.

- acetona (ECIBRA), tratada conforme procedimento descrito por

síntese do sulfóxido di-~-butílico

- metanol (QEEL), purificado conforme procedimento descrito

por Vogel 160 I.

Vogel

Vogel 1601.

160 I.

mento descrito por

Vogell601·

descrito por

- clorofórmio (CARLa ERBA) , purificado conforme procedimento

- sílica-gel 60 G (MERCK).

-di-terc-butilsulfeto (ALDRICH)

- peróxido de hidrogênio 120 volumes (CARLa ERBA)

- tolueno (BERZaG)

- acetato de etila (CARLa ERBA) , purificado conforme procedi-

cromatografia em camada delgada



-27-

coluna de fracionamento,

guida de destilação em

di-

Dra-

sulfe-

molecular

da.

o
4 A (MERCK) ativada.

o procedimento adotado para a síntese do

terc-butilsulfóxido foi baseado no método descrito por

ça de peneira molecu
o

lar 4 A (MERCK) ativa-

destilação simples, se-

bowicz e Mikolajczyk 1621 e consistiu no seguinte: ao di-terc

butilsulfeto (67 milimoles) em metanol (100 ml) adicionou-se p~

e conservado em prese~

róxido de hidrogênio (178 milimoles) (proporção molar

11.2. Preparação dos compostos

11.2.1. Síntese do sulfóxido di-terc-butílico

to de magnésio anidro e, posteriormente, evaporou-se o cloro-

- nitrometano (diversas procedências), seco com cloreto de câl

cio anidro; submetido à

- dimetilsulfóxido (CARLO ERBA), seco com peneira

to:peróxido de hidrogênio igual a 1:2,7); a solução foi manti

da à oOC por um tempo apropriado (15 horas); adicionou-se, en

tão, água destilada (- 400 ml) e a solução resultante foi satu

rada com cloreto de sódio e extraída com clorofórmio (5 por-

medidas de condutância e espectros eletrônicos

fórmio em evaporador rotatório. Obteve-se desta maneira um sª

lido branco; este foi mantido em dessecador até peso constante

çoes de 100 ml); o extrato de clorofórmio foi seco sobre sulfa-
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e, posteriormente, caracterizado por microanálise, determina

ção de ponto de fusão e espectro infravermelho. O rendimen

to da síntese foi igual a 72%.

O acompanhamento da reação foi feito por croma

tografia em camada delgada de sílica gel, em intervalos de

tempo de 1 hora, com aplicações de 3 ~l de amostra.

As placas de cromatografia foram preparadas da

seguinte maneira: aplicou-se camadas de 0,25 mm de uma mistu

ra de sílica gel e água destilada (30 g sílica:60 ml água de~

tilada) em placas de vidro; estas foram expostas ao ar para

seca~em e, posteriormente, ativadas em estufa à 60 0 C por apro

ximadamente 30 minutos. Empregou-se como eluente uma mistu

ra de tolueno e acetato de etila (1:1 v/v) 1631.

11.2.2. Síntese dos complexos

O procedimento geral utilizado para a sínte

se dos complexos encontra-se descrito a seguir: o sal hidra

tado de Ni(11) foi dissolvido em ortoformiato de etila (pro 

porçao molar sal do íon metálico : agente desidratante igual

a 1:10 ou mais) e adicionou-se sulfóxido em proporção adequa

da; os sulfóxidos sólidos foram dissolvidos em ortoformiato de

etila contendo pequena quantidade de etanol anidro, antes de

serem adicionados à solução do íon metálico. Nos casos em

que nao ocorreu formação de sólido ã temperatura ambiente, a

pos a adição do ligante, procedeu-se à adição de éter etíli

co anidro, ou à evaporação da solução se~uida de adição de

éter etílico anidro, até que ocorresse separação de fase oleo

sa; o sistema foi, então, mantido em congelador, (temperat~

ra aproximada igual a -SoC), durante 1 a 3 dias. O sólido ob
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tido foi separado por decantação da solução mãe, lavado com é

ter etílico anidro e mantido em dessecador contendo sílica

gel e parafina até atingir peso constante. Em alguns casos

foi necessário efetuar recristalização do composto por disso

lução do mesmo em etanol, na presença ou não de excesso de

sulfôxido, e adição de éter etílico ã solução etanólica.

O complexo de perclorato de Ni(11) com Me2S0

foi sintetizado conforme o método acima descrito (A) e, tam

bém, utilizando-se o procedimento descrito na referência \291

(B). Este consiste na dissolução do sal de Ni(11) hidratado

em etanol 95%, adição de igual volume de éter etílico e pos

terior adição de Me
2

SO.

O complexo de cloreto de Ni(11) com Me 2SO foi

sintetizado segundo o método acima descrito, sendo que o sal

do Íon metálico foi dissolvido em etanol, antes da adição de

ortoformiato de etila.

Na Tabela 5 encontram-se as condições empre

gadas na síntese de cada complexo, os rendimentos das prepara. -

çoes e as proporções molares metal:ligante dos compostos obti

dos.

Os compostos obtidos são higroscôpicos e, com

exceçao do complexo de NiCl 2 com Me 2SO (azul), todos são ver

des.

11.3. Caracterização dos compostos

Devido ã alta higroscopicidade dos compostos,

cuidados especiais tais como utilização de solventes anidros

e manipulação em câmara seca foram necessários durante a ca

racterização dos complexos.

"



Tabela 5 - Condições de síntese dos complexos e rendimentos das preparações

* Recristalizados na presença de excesso de ligante. Os produtos ohtidos inicilamente apresenta 
ram proporção molar metal:ligante fracionária (-1 :5,5).
Recristalizados sem adição de ligante. ° complexo de ~i(N03)2 com Me2S0-d6 apresentou inicial
mente proporção molar 1 Ni:4,7 sulfóxidos; ap6s recristalizaçao. obteve-se um composto de pro
porç~o molar 1 \i :4.0 sulfóxidos contendo IIZO, ° qual foi recristalizado na presença de ortofor
mato de etila. dando origem ao complexo 1:3. ° complexo de Ni (N0 3)2 com n-PrzSO apresentou ini
cialmente proporção molar 1 Ni:Z,Z sulfóxidos e foi recristali:ado sem adIção de sulfóxido.

Condições Proporção molar metal:sulf6xido Rendimento

adi<;ionada obtida (\)

temperatura ambiente 1: 6 ,9 1:6 99

temperatura ambiente 1: 7 ,O 1 : 6 58

-soe,após adição de éter etílico 1:6,0 1: 6 79

-soe,após adição de éter etílico 1:5,0 1 : 4 92

-soe,após adição de éter etílico 1 : 4 ,I 1: 3 75

-soe,ap6s adição de éter etílico 1:6,9 1 : 3 91

-soe,após adição de éter etílico 1: 5 ,4 1: 3* 98

temperatura ambient~ 1:6,3 1 : 6* '0 ]
-5°C, separado da solução mãe ~s 85 I

Vl

-5°C, após evaporação da solução 1: 3,7 1 : 2 90
o
I

e adições de éter etílico

-soe,ap6s adição de éter etílico 1: 7,4 1 : 6 * * 72

_5°C, após evaporação da solução 1: 4,2 1:3 77

e adição de éter etílico

-soe,ap6s adição de éter etílico 1: 6 , 3 1: 6 * * 78

-soe,após evaporação da solução 1: 4, O 1 : 2 83

e adição de éter etílico

-soe,ap6s evaporação da solução 1:10,0 1:3 76

e adição de éter etílico
-soe,após adição de éter etílico 1: 6, O 1 : 2 72

~iA2 . x L

L A

Me 2SO CI04 (A)

(B)

N0 3

Cl
~leZS()-d6 N0 3
~-PrZSO CI0 4

N0 3

~-BuZSO Cl04
N0 3

i.- Bu 2S0 Cl0 4
N0 3

.!-BuZSO N0 3
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I 1.3.2. Intervalos de fusão

11.3.3. Medidas de condutância

EDTA

solu

Soluções de concentração aproximadamente 1 mi1i-

molar dos complexos em nitrometano foram empregadas para as

medidas de condutância. Estas foram efetuadas ã temperatura de

(25,0 ~ 0,5 0 C), numa aparelhagem constituída por um conjunto

de resistências, um galvanômetro (Leeds &Northrup) e uma cela

de condutividade de constante igual a (1,08 ! 0,01)cm- 1 .

Devido ã higroscopicidade dos complexos, empreg~

ram-se amostras dos sólidos, em capilares selados, para

a determinação dos intervalos de fusão. Os capilares foram

presos junto ao bulbo de um termômetro, o qual foi mergulha

do em óleo de si1icone contido em um frasco Kje1dah1 \601. Efe

tuou-se o aquecimento com um bico de Bunsen, no intervalo de

2ü oC ã - 250 0 C, com uma velocidade de - 20 C/minuto.

çao de Cu(II) foi padronizada com EDTA segundo o método descri

to, também, por F1aschka 164 I.

Determinação de C, H e N. As porcentagens de C,

H e N foram determinadas pelo laboratório de microaná1ise do

Instituto de Química da USP.

água, adicionou-se tampão acetato (pH 5,0) e excesso de

M, utilizando-se como indicador PAN 0,05% em etano1. A

0,01 M e titulou-se, a seguir, o EDTA com solução de Cu(II)O,Ol

11.3.1. Análise dos complexos

Determinação de Ni(II). A porcentagem de metal

contida nos complexos foi determinada segundo o método descri

to por F1aschka 1641: 10-20 mg do composto foram disso1vidosem
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11.3.5. Espectros Raman

No caso dos complexos de Me2S0, mediu-se também

capila-

criptô-

conten-

empregando-se como fonte de radiação um Laser de íon

res selados.

nio (À = 568,2 nm). As amostras foram colocadas em

Os espectros Raman dos complexos foram registra

dos num espectrômetro Raman Laser da JARREL-ASH, modelo 25.300,

Para os sulfóxidos líquidos, empregou-se a téc

nica de filme entre as janelas apropriadas para a região. O

espectro do sulfóxido di-isobutílico, na região de 4000 a 400

cm- l , foi obtido usando-se pastilha da substância em KBr.

11.3.4. Espectros vibracionais infravermelhos

Os espectros vibracionais infravermelhos dos com

postos foram registrados num espectrofotômetro PERKIN-ELMER,mo

delo IR 180. Empregaram-se suspensões dos compostos sólidos em

Fluorolube LG 60, colocadas entre janelas de KBr, ou de NaCl,

para a varredura na região de 4000 a 1200 cm- l e suspensões dos

compostos em Nujol, colocadas entre janelas de KBr, para a re

gião de 4000 a 400 cm- l . Foram também obtidos espectros na re

gião de 700 a 180 cm- l , empregando-se suspensões em Nujol, co

locadas entre janelas de polietileno. Devido à higroscopicid~

de dos complexos, as suspensões foram preparadas em câmara se

ca (teor de umidade = 20-25%).

do quantidades variáveis de Me 2SO.

a condutância das soluçôes dos mesmos em nitrometano
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11.3.6. Medidas de susceptibilidade magnética

As susceptibilidades magnéticas dos complexos f~

ram determinadas pelo método de Gouy 165,661. Empregando-se o

procedimento descrito na referência 67, foram utilizados uma

balança analítica METTLER H 34 de precisão ~ 0,1 mg, um lma

permanente de 0,4 T e um tubo de vidro pyrex de altura útil

- 53 mm e diâmetro interno - 4 mm. O composto HgCo(SCN)4 foi

utilizado corno padrão.

A trituração das amostras e seu empacotamento fo

ram efetuados em câmara seca (teor de umidade = 20-25%) e as

medidas foram realizadas à temperatura ambiente.

11.3.7. Espectros eletrônicos

Os espectros eletrônicos foram registrados na

reglao do visível e do infravermelho nróximo (350 a 2000 nm) ,

num espectrofotômetro CARY, modelo 17. Foram obtidos os es

pectros dos complexos no estado sólido, em suspensão em Nujol

ou Fluorolube; as amostras foram preparadas em câmara seca e

colocadas em celas de quartzo, de janelas soltas, de caminho

óptico 0,5 ou 0,2 mm. Obtiveram-se também, espectros de al

guns complexos em soluções em dimetilsulfóxido e nitrometano,

colocadas em cela de quartzo de caminho óptico 10 mm.
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111. RESULTADOS E DISCUSSÃO

111.1. Comentários sobre as sínteses

pois

tempo

descri-Optou-se, neste trabalho, pelo método

necessário para a oxidação do di-terc-butilsulfeto ao sulfóxi

componentes da mistura de reação, por cromatografia em cama-

da delgada de sílica gelo Verificou-se, assim, que o

Os valores de Rf dos compostos decrescem na or

dem sulfetos> sulfonas> sulfóxidos, no eluente tolueno : a

cetato de etila 1631, o que torna fácil a identificação dos

Empregando-se aproximadamente a mesma propor

çao molar sulfeto: HZO Z (Z:5) que os autores utilizaram para

a preparação do ~-BuZSO, efetuou-se a síntese do !-BuZSO, a

temperatura de OOC. Observou-se que o tempo de reação e,

ainda, fator importante, pois a formação de sulfona inici~se

antes mesmo de se completar a oxidação do sulfeto ã sulfó

xido, resultando uma mistura dos três componentes no produ

to final.

to por Drabowicz & Mikoajczyk 16zl, que consiste no empre

go de água oxigenada como agente oxidante e metanol como sol

vente. A produção de sulfona pode ser, assim, reduzida con

trolando-se fatores como a proporção molar sulfeto : HZO Z e

o tempo de reaçao.

111.1.1. Síntese do sulfóxido di-terc-butílico

rantem a oxidação do sulfeto de uma maneira seletiva,

geralmente ocorre a formação simultânea de sulfona 1681.

Existem vários métodos para a preparação de sul

fóxidos a partir de sulfetos. Poucos deles, entretanto, ga-
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59 I.

Os resultados de microanálise são próximos dos

valores calculados para o !-BuZSO (teórico: %C = 59,ZO e

%H = 11,19; encontrado: %C = 58,1 e %H = 11,0).

méto-

compos-

presen-

Com o objetivo de se escolher o melhor

O intervalo de fusão obtido para o

111.l.Z. Síntese dos complexos

do para a síntese dos complexos de Ni(ll) com sulfóxidos di

alquílicos, foram testados três procedimentos: (a) adição di

reta do ligante ao sal hidratado de Ni(ll), seguida de evap~

ração no vácuo; (b) dissolução do sal hidratado em etanol com

posterior adição de ortoformiato de etila e, a seguir, do

timar em cerca de Z a 3% a quantidade de sulfona

te 1681.

to (5Z - 57 0C), entretanto, é um pouco mais baixo do q~e os

valores encontrados na literatura (61,5 - 6Z,00C \551; 63

64 0C 1691 e 63,5 - 65 0C 1701, o que pode ser devido à impur~

za de sulfona. Observou-se, também, que acima de lZOoC há

decomposição do !-BuZSO (evidenciada pela mudança de colora

ção do composto, para amarelo, e pela liberação de produtos

gasosos), o que já era esperado, pois este sulfóxido de com

poe-se facilmente em temperaturas relativamente baixas 155,

do correspondente, sem que haja formação excessiva de sulfo

na, é de aproximadamente 15 horas, nas condições empregadas.

A relação das intensidades das bandas em lZ70

-1 ~
e 1098 cm , caracterlsticas de sulfona, e da banda em 1040

em-I, característica de sulfóxido, que aparecem no espectro

infravermelho do produto da síntese (parte 111.4) ,permite e~



do, compete com o mesmo na primeira esfera de coordenação do

dos, tomou-se o cuidado de utilizar quantidades mínimas de

te desidratante e adição do ligante. Destes três, concluiu-

des-

com-

podem

agen-

propos-

sulfóxi-

facilmen-

indispensável
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Me, Me-d 6 , ~-Bu e l-Bu); e

~-Pr, l-Bu e !-Bu).

(R = Me n-Pr n-Bu e i-Bu)·'- '- - '

o uso de agente desidratante e

Empregando-se o método (c), obtiveram-se

A Tabela 6 traz os resultados de análise

tes compostos. As composições dos complexos foram

[Ni(R 2SO)6](CI0 4)2

[Ni (MeZSO) 6l (N0 3) 2

Ni(Me ZSO)4(N0 3)Z ;

Ni(R ZSO)3(N0 3)Z (R =

Ni(R 2SO)2(N0 3)2 (R

postos com as seguintes composições:

íon metálico.

vez que esta, sendo um ligante mais forte do que o

tas com base nas análises de Ni(II) e confirmadas pelos re

sultados de microanálise.

pois partiu-se do sal hidratado do metal de transição e a

síntese dos complexos é dificultada na presença de agua uma

etanol para a dissolução dos mesmos).

menta a solubilidade do composto de coordenação formado, dimi

nuindo o rendimento da síntese (no caso dos sulfóxidos sóli

te em ortoformiato de etila, não havendo necessidade de diss~

lução prévia em etanol. A presença deste na fase líquida au-

to o nitrato de Ni(II), hidratados, dissolvem-se

ligante, e (c) dissolução direta do sal hidratado no

dar produtos de composição molar metal:sulfóxido fracionária,

como será visto adiante. Além disto, tanto o perclorato qua~

se ser preferível o último, pois os métodos (a) e (b)



Tabela 6 - Resultados de análise dos complexos

Complexo % Ni % C % H % N

teórico obsenrado teórico obsenrado teórico obsenrado teórico obsenrado

[Ni(Me ZSO)6](C10 4)Z (A) 8,08 8,08 19,84 ZO,3 5,00 5, Z

(B) 8,08 8,08 ZO,Z 5, Z

(B)* 8,Z9 8,Z9 19,4 5,4

[Ni(~-PrzSO)J (C10 4)Z 5,5 Z 5,55 40,68 41, Z 8,00 8,0

[Ni(~-BuZSO)J (C104)Z 4,77 4,90 46,85 46,Z 8,85 9,3

[Ni(l-BuZSO)J (C10 4)Z 4,77 4,73 46,85 46,7 8,85 9,3 I
VI

[Ni (MeZSO) 61 (N0 3) Z
--.J

9,01 9,10 ZZ,lZ ZO,7 5,57 6,0 4,30 4,0 I

Ni(Me ZSO)4(N03)Z 11,85 11,60 19,40 18,6 4,88 5,0 5,66 5,4

Ni(Me ZSO)3(N0 3)Z 14,08 14,07 17,Z8 16,5 4,35 5, O 6,70 5,8

Ni(Me ZSO-d 6)3(N0 3)Z 13,49 13,65 16,56 16,3 6,44 5,3

Ni(~-PrZSO)Z(N03)Z 13,01 13,00 31,95 3Z,4 6,Z6 6,5 6,ZO 5,4

Ni(~-BuZSO)3(N03)Z 8,77 8,75 43,08 4Z,8 8,13 8,Z 4,18 4,0

Ni(l-Bu ZSO)Z(N0 3)Z 11,58 11,45 37,90 38,3 7 ,16 7 ,6 5,53 5,9

Ni(l-Bu ZSO)3(N03)Z 8,77 9,00 43,08 43,7 8,13 8,6 4,18 3,9

Ni(!-Bu ZSO)Z(N0 3)Z 11,58 11,7Z 37,90 37,4 7,16 7,Z 5,53 5,5

Ni(Me ZSO)3 C1 Z 16,13 16,00 19,80 18,6 4,98 5,5

* composto recristalizado na presença de HCI0
4

"
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culdades encontradas em cada caso.

Será feito a seguir um comentário sobre as difi

compos-

pentóxi

compostosdos

restou não tenha sido suficiente para a obtenção do

do de fósforo e não atingiram peso constante. A perda con

tínua de massa poderia ser devida ã perda de moléculas neu

tras de MezSO incorporadas fracamente aos compostos; optou

se, então, por modificar as condições de preparação de modo

a evitar-se o excesso de sulfóxido. Empregando-se o méto

do (a) e urna proporção molar metal:ligante igual a 1:4, obte

ve-se um produto de composição 1 Ni:3,S MeZSO. Neste caso,co

mo se fez vácuo, é possível que a quantidade de sulfóxido que

1:6,4. Estes foram mantidos em dessecador contendo

to Ni(N0 3) z o4 MeZSO, descrito na literatura 18\.

Variando-se então a proporção metal:ligante de

partida e empregando-se o método (c), obtiveram-se complexos

ência destas sobre o tipo de complexo obtido, pois há refe

Ni(N0 3)zo8Me zSO /14/ e Ni(N0 3)Z.6 MeZSO Izol.

Partindo-se de urna proporção molar Ni:MeZSO I

gual a 1:7 e empregando-se os métodos (a) (que é o descri

to por Cotton e Francis 18 I) e (b), obtiveram-se, respectiv~

mente, compostos de proporções metal:ligante iguais a 1:7 e

rências na literatura sobre a existência

Os objetivos iniciais deste trabalho quanto ao

MeZSO e o Ni(N0 3)Z eram os seguintes: (1) repreparar o compo~

to Ni(N0 3)Z.4 MeZSO, descrito por Cotton e Francis \81, para

estudos comparativos com os complexos de Ni(II) e sulfóxi

dos dipropílicos e dibutílicos, e (Z) estabelecer as melho

res condições experimentais de síntese, verificando a influ-

Complexos de Ni(N0 31z com MeZSO



Complexos de Ni(N0 31z com RZSO (R = n-Pr, n-Bu, i-Bu e t-Bu)

A síntese dos complexos dos sulfóxidos com ca

deias maiores do que o MeZSO também resultou, em alguns ca

sos, em compostos de composição fracionária. Obteve-se as

sim compostos de proporção molar 1 Ni:Z,Z ~-BuZSO (sintetiz~

do pelo método (b)) e 1 Ni:Z,Z ~-PrZSO (sintetizado pelo mé

todo (c); este foi recristalizado originando o complexo l:Z

(Tabela 6)).

De uma maneira geral, encontraram-se maiores di

ficuldades na obtenção destes complexos do que dos compl~

xos de MeZSO devido à necessidade de concentrar as soluções

por evaporação dos solventes até haver formação de óleo e

de adicionar solvente pouco polar para a cristalização.

A síntese do comulexo de ~-PrZSO foi a mais tra

balhosa devido ao grande intervalo de tempo necessário pa

ra haver formação de sólido (- 1 mês). Além disto, notou

se neste caso uma grande facilidade de formação de material

Estes resultados dão evidência de grande facl

lidade de formação de compostos com proporção molar metal:

ligante variável nestes sistemas, dependendo da proporção m~

tal:ligante de partida.

A síntese do complexo de Ni(N0 3 )Z com Me ZSO-d 6

também apresentou problemas, pois partindo-se de uma propo~

ção molar metal:ligante igual a 1:5,4, obteve-se um compos

to de composição 1 Ni:4,7 ligantes, o qual teve que ser re

cristalizado três vezes para a obtenção do complexo 1:3.

(Tabela
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de proporções Ni:MeZSO iguais a 1:3, 1:4 e 1:6

6) .
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A fim de obterem-se maiores informações ares

explicar resultados de análise discordantes dos esperados.

rep~

sulfó

Ni(II)

reprepa-

mecânico,

Os objetivos do presente trabalho ao

dos de síntese: (a) adição de MeZSO ao perclorato de

Testaram-se então, para este complexo três mét~

hidratado e recristalização do produto obtido em acetona e é

ter etílico; (b) dissolução do sal em ortoformiato de etila

e adição do ligante; e (c) dissolução do sal em etanol, adi

ção de éter etílico e, depois, do MeZSO. Destes, apenas (b)

Complexos de Ni(CIO)41Z com MeZSO

rar o complexo [Ni(Me zSO)6](Cl04)z' já descrito na literatu

ra 13,6,8 I foram: a) fazer um estudo comparativo com os de

mais complexos; b) verificar a validade da hipótese levan

tada pelo trabalho de Fredrick e Johnson IZ91, que propuse

ram a incorporação de ácido perclórico no complexo a fim de

tiram-se as sínteses pelo método (c) , empregando-se um exces-

so molar de sulfóxido, de 10 vezes em relação
,

metáliao lon

co. Nestas condições, somente para o i-BuzSO obteve-se um

composto de composição molar definida (Tabela 6). No caso do

~-BuZSO obteve-se um composto de proporção molar 1 Ni:3,8 li

gantes e no caso do ~-PrZSO não foi possível isolar o sóli

do, devido à formação conjunta de um material oleoso.

xidos di-~-propílico, di-~-butílico e di-isobutílico,

peito da influência da proporção molar metal:ligante de parti

da na série dos complexos de nitrato de Ni(II) com os

pecto mais homogêneo foram separadas por processo

oleoso e de sólido heterogêneo. As porções do sólido com as

constituindo o produto final.
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possibilidade de incorporação de quantidades adicionais de

10r calculado para o complexo 1:6 (8,08%). Isso exclui a

estuda-

do tipo

propos-

aparecem nos espectros infravermelhos dos complexos

to. Uma possibilidade seria a formação de espécies

[H(tbpo)J+ClO~, observada no caso do tribenzilfosfinóxido

171 I. Não há na literatura referências a respeito de uma es-

pécie correspondente contendo Me 2SO e Cl04, porém, já. foi

obtido o composto [H(Me 2SO) 2J [AuCl4) \72\. Esta espécie a-

- -1presenta bandas de absorçao em 1240, 1150 e 750 cm , atri-

buídas à frequência da ligação de hidrogênio, as quais .nao

dos no presente trabalho.

O complexo obtido pelo método (c) foi recrista

lizado na presença de HCl0 4 (o sólido foi dissolvido em eta

nol e acetona e à solução resultante adicionou-se Me 2SO e

indica que a dissolução dos mesmos em água não resulta em li-

- +beraçao de H .

Fredrick e Johnson /29 I não sugerem de que ma

neira o ácido perclórico poderia estar incorporado no compo~

ta por Fredrick e Johnson I 291 que, empregando o método (c),

obtiveram um composto com relação molar Me 2SO/Ni igual a 6,36

e %Ni igual a 7,8. Além disso, as soluções aquosas dos com

plexos sintetizados no presente trabalho são neutras, o que

Me 2SO e de ácido perclórico nos mesmos, a qual foi

MezSO).

e (c) deram origem a compostos bem definidos, de aspecto cris

ta1ino e composição molar 1 Ni:6 MeZSO. O primeiro método r~

sultou num produto de composição molar fracionária (1 Ni: 5,7

Os complexos sintetizados pelos métodos (b) e

(c) apresentam 8,1% de Ni(II), em boa concordância com o va-
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Em paralelo fez-se um teste para verificar se

Complexos de Ni(Cl0 412 com R2SO (R = n-Pr, n-Bu e i-Bu)

empr~

unida -

gados: Ni(II) foi determinado por absorção atômica (encontr~

do 7,8%; calculado 8,1%), e Me 2SO e Cl0 4 por determinação es

pectrofotométrica (encontrado 65,2%; calculado 64,5% para

0,021 M apresentou diminuição de pH de cerca de 1,9

des em relação ã agua destilada, o que corresponde a uma pro

porçao molar aproximada de 1 H+:lOO Ni.

Me 2SO e encontrado 27,9%; calculado 27,4% para Cl04). Os pro

prios autores comentam a dificuldade de se obter dados analí

ticos reprodutíveis para o Me2S0. Observa-se também que a

soma dos dados experimentais dos autores é maior que 100%.

ser decorrentes da incerteza experimental dos métodos

A síntese do complexo de n-Pr2S0 é a mais sim

pIes, pois o sólido forma-se faciimente ã temperatura ambien

cionou-se HCl0 4 (proporção molar 1 Me 2SO:l HCl0 4) e, em se

guida, éter de petróleo. Houve separação de óleo ã _5 0 C, po

rém não ocorreu formação de sólido.

há possibilidade de formação de um aduto Me2S0-HCl04. ° sul

fóxido foi dissolvido em etanol, ã solução resultante adi-

HCl0 4 (proporção molar 1 Ni(II):1,4 Me 2SO:l,7 HCl0 4) e, de

pois, éter etílico), dando origem a um composto contendo 8,3%

de Ni(II). ° espectro infravermelho deste não indica a pre

sença de moléculas de Me 2SO protonadas. A solução aquosa do

complexo recristalizado é ligeiramente ácida. Uma solução

Estes resultados, em conjunto, levam ã conclu

sao de que a incorporação de ácido perclórico ao [Ni(Me 2SO)6l

(Cl0 4)2 não ocorre tão facilmente. Os resultados de análi

se discrepantes observados por Fredrick e Johnson /29 I podem
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III.Z. Intervalos de fusão

te (1:6).

_Soc ,sos, obtiveram-se óleos que não cristalizaram, mesmo a

Tentativas para se obterem complexos de nitra

to e perc10rato de Ni(II) com os su1fóxidos di-isopropí1ico e

di-sec-butílico foram efetuadas. As sínteses não foram, en

tretanto, bem sucedidas. No caso do Ni(N0 3)Z com i-PrzSO for

maram-se alguns cristais, mas estes ficaram misturados com ó

leo, o que impossibilitou o seu isolamento. Nos demais ca-

Os intervalos de mudança de fase (sólido líqui

do), observados para os complexos em estudo, encontram-se na

apos seguidas evaporações das soluções e adições de éter etí

lico.

Os complexos de ~-BuZSO e i-BuZSO já apresent~

ram composição molar fracionária (- 1 Ni:S,S su1fóxidos), te~

do que ser recrista1izados na presença de excesso de su1fóxi

do para dar os complexos 1:6.

No caso de !-BuZSO, obteve-se um composto com

%Ni alta (11,0%) e %C baixa (ZO,7%), em relação ao esperado p~

ra o complexo 1:6. Este composto decompôs-se facilmente no

dessecador, o que foi evidenciado pelo seu escurecimento.

te. O rendimento não foi alto devido à presença de uma fra

çao apreciável dos reagentes ainda dissolvidos na solução mae.

Verificou-se, entretanto, que pela adição de éter etílico e

resfriamento posterior desta solução, separa-se um sólido de

composição molar idêntica à do complexo obtido inicialmen
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Tabela 7, juntamente com outras informações obtidas durante as

início

subme-

complexos

intervalos

dos

Os complexos em estudo apresentam

Observou-se que, com exceçao

[Ni (MezSO) 61 (Cl04) z e [Ni (MeZSO) 4 N0 3 J N0 3 ' que não fundem

até o limite superior das temperaturas estudadas (- Z5üoC) ,tQ

dos os demais mudam de fase, em intervalos variáveis de temp~

tidos.

grandes de temperatura entre degelo e fusão, que podem ser

devidos à existência de misturas de isômeros e/ou à perda prQ

gressiva de moléculas de sulfóxido durante o aquecimento. A

lém disso, existem evidências que comprovam a alteração dos

compostos pelo aquecimento: os líquidos obtidos não voltam a

quando houver impurezas na substância ou quando nao se tra-

se solidificar completamente, ao abaixar-se a temperatura, ob

tendo-se misturas de líquido viscoso e sólido.

A ocorrência de saída de ligante já foi relata-

substâncias puras são isotérmicos. A temperatura de

de aparecimento de fase líquida (degelo) e a do desaparecimen

to completo da fase sólida (fusão) se afastam uma da outra

Os intervalos de temperatura observados fornec~

ram informações a respeito dos processos que podem estar ocor

rendo. Os processos de mudança de estado sólido-líquido de

variações de temperêtura às quais os compostos foram

tar de uma mudança de estado propriamente dita, ou seja, qua~

do o aquecimento provocar a decomposição da substância forne

cendo produtos líquidos.

da para o composto Ni(Cl0 4)Z.8 MeZSO, que perde quatro moléc~

las de MeZSO quando aquecido a vácuo, duas à SOoC e outras

duas à 7SoC I 9 I, e para o Ni (N0 3) Z. 8 MeZSO, que perde cinco molé-
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Tabela 7 - Intervalos de fusão e mudança de cor dos complexos

Complexo Intervalo de mudança Temperatura apr~

de fase (oC) ximada em que se

inicia a mudança
de cor (oC)

[Ni(Me2S0)6J (C10 4)2 não funde até 245°C 150-160

[Ni (~-Pr2S0) 6l (C10 4) 2 142-147 110

[Ni (~-Bu2S0) 61 (C10 4) 2 85-93 100-110

[Ni (l-Bu 2SO) 61 (C104) 2 110-125 110

[Ni (Me 2SO) 61 (N0 3) 2 40-64 115

[Ni(Me 2SO)4 N03J N03 não funde até 245°C 120

[Ni (Me 2SO) 3 (N0 3) 2J 88-93 100-110

[Ni (Me 2SO-d 6) 3 (N0 3) 2J 87-93 100-110

[Ni (~-Pr 2S0 ) 2 (N0 3) 2J 58-74 110

[Ni (~-Bu2S0) 3 (N0 3) 2J 44-70 100-110

[Ni (l- Bu 2S0 ) 2 (N0 3) 2J 93-99 100-110

[Ni (l-Bu 2SO) 3 (N0 3) 2J 30-87 100-110

[Ni (!-Bu 2SO) 2 (N0 3) 2J 148 -15 5 (decompõe)
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la 7) são condizentes com estas conclusões, bem como com as

Os complexos de nitrato que possuem menor rela

hidro-

sulfóxi

acompa -tância (evidenciada pelo escurecimento da amostra,

nhado da liberação de produtos gasosos).

Algumas tendências gerais são observadas para a

Os valores das temperaturas de mudança de fase

possuem maior relação sulfóxido/metal, para o mesmo

apresentam intervalos de fusão menores do que aqueles que

do. Estes últimos não apresentam uma fusão propriamente de-

finida; os grandes intervalos de mudança de fase levam a su

gerir ocorrência de perdas de ligante durante o aquecimento.

A ordem dos valores de temperatura de início de

mudança de fase dentro das séries de complexos de nitrato de

mesma proporçao molar metal:sulfóxido é a seguinte: MeZSO»

~-BuzSO~l-BuZSO, para os complexos 1:3, e l-BuZSO»~-PrZSO,p~

ra os complexos l:Z. O [Ni(!-BU ZSO)Z(N0 3)Z] não funde até

- l48 0 C, temperatura na qual inicia-se a decomposição da subs

çao molar sulfóxido/metal fundem em temperaturas maiores e

informações obtidas dos espectros infravermelhos (parte 111.4).

série de complexos estudados (Tabela 7):

disso, não sofrem decomposição térmica na faixa das tempera

turas investigadas. As fórmulas propostas para ambos (Tabe-

gênio, interações dipolo-dipolo, forças de van der Waals). As

sim, os dois complexos de MeZSO que não fundem até - 2S0
0 C de

vem apresentar maior caráter iônico do que os demais; além

cuIas no estado sólido (energia reticular, pontes de

dependem, por outro lado, da magnitude das forças interpartí-

cuIas de MeZSO quando a temperatura e elevada ã 50
0 C, sob vá

cuo I 9 I·
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turas mais elevadas do que os de nitrato, o que se deve ao

Estas informações, aliadas aos intervalos de

di-

tempera-

em

155,591. Este último complexo, porém, e

Os complexos de perclorato fundem em

lativamente baixas

amarelo, durante o processo de aquecimento, porém

Todos os complexos mudam de cor, de verde para

dos percloratos: Me2S0»~-Pr2S0>i-Bu2S0>~-Bu2S0.

Esta ordem é consequência da variação do tama

nho dos cátíons [Ni(R 2SO)6] 2+, pois temperaturas de fusão

maiores são esperadas para os complexos que possuem os mena

a seguinte tendência para as temperaturas de início de fusão

res catíons, para o mesmo âníon.

ferentes condições, podendo ocorrer antes da fusão, duran

complexos 1:2, de acordo com as temperaturas de início de al

terações dos sólidos.

seu maior caráter iônico. Quanto aos sulfóxidos, observa-se

o que apresenta maiores forças interpartículas, na série de

te a fusão ou após a fusão (Tabela 7). A mudança de cor

tos bem diferenciados: o de i-Bu2S0 possui um intervalo de f~

sao relativamente estreito, enquanto o de ~-Pr2S0 apresenta um

intervalo bem maior, que pode ser devido à existência de uma

mistura (na síntese deste composto, observou-se a formação de

dos menos volumosos. Os complexos 1:2 apresentam comportame~

fusão observados, permitem concluir que os complexos 1:3 que

possuem sulfóxidos mais volumosos apresentam maior facilida

de de perda de 1igante do que aqueles que possuem os sulfóxi

um sólido de aspecto heterogêneo). Já para o complexo de

!-Bu 2SO observou-se decomposição, fato este previsível, pois

o próprio sulfóxido decompõe-se facilmente em temperaturas re
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e reversível em todos os casos.

Por outro lado, fatores tais como o deslocamen-

sime

vibra

estudos

interessan-

octaédrico

[NiX Z(abi) 4 ]
-nHZO

6
quadrado planar

[Ni (abi) 4 JXz . nHZO

espectroscópicos com variação de temperatura.

riam ser obtidas de estudos de análise têrmica e de

diferem para os complexos estudados no presente trabalho, o

que pode estar relacionado ã intensidade das forças de lig~

çao Ni-sulfôxido.

Cabe lembrar, entretanto, que é difícil apon-

tar as causas do fenômeno observado, baseando-se apenas em

te observar que as condições em que ocorre a mudança de cor

tria (sem perda de ligante) e aumento da contribuição

to, o desdobramento e o alargamento das bandas de absorção,d~

° termocromismo observado para os complexos em

informações qualitativas. Conclusões mais fundamentadas pod~

perda de ligantes, passando o Ni(II) a ter número de coordena

vidos a alterações nas distâncias Ni-O, alterações de

cional, também podem levar ao termocromismo. S

estudo poderia então, ser interpretado como consequência da

ção menor do que seis nos mesmos.

capaz de formar complexos que, em muitos casos, são facilmen

te convertíveis entre si, com mudanças de temperatura. Cita

se como exemplo da literatura o caso do composto LNi(abi)41 Xz.
. nHZO (abi = Z-aminobenzilimidazol, X = CI, Br, N0 3) )73); e~

te muda de cor, de amarelo para verde, devido ã seguinte trans

formação estrutural:

Uma possível explicação para o termocromismo s~

ria a ocorrência de transformação estrutural, pois o Ni(II) é
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111.3. Medidas de condutância

o comportamento dos complexos de Ni(II) com sul

fóxidos, em soluções milimolares em nitrometano, foi exami-

nado com o objetivo de se obter informações a respeito das

espécies existentes em solução e determinar se o ânion en-

contra-se coordenado ou não ao íon metálico.

condutân

cia destes complexos, pois o menor e o maior valor de Am fo

ram observados, respectivamente, para o ~-Bu2S0 e para Me 2SO.

O comportamento dos complexos de nitrato, ao

contrário, foi surpreendente, pois observou-se que os grupos

nitratos encontram-se associados ao íon metálico em todos eles;

esperava-se que os complexos de MeZSO 1:6 e 1:4 comportassem

se como condutores. t preciso levar em consideração ,entretanto,

cátion é o fator preponderante sobre os valores de

A escolha do nitrometano deve-se ã baixa visco

sidade, constante dielétrica elevada (~= 35,9 ã 25 0 C) e sua

baixa capacidade doadora frente a íons metálicos 1741."
A Tabela 8 traz os resultados obtidos. Com ba

se nos critérios de Geary 1741, verifica-se que os complexos

de perclorato comportam-se como eletrólitos 2:1, enquanto que

os de nitrato comportam-se como não condutores, neste solven

te.

o comportamento dos complexos de perclorato in

dica a presença de dois percloratos iônicos para cada Ni(II)

em solução. Isto já era esperado, pois os dados de análi-

se elementar e de Ni(II) haviam indicado a existência de

seis moléculas de sulfóxido para cada Ni(II) nos complexos,l~

vando ã conclusão de que os grupos perclorato não estão coor

denados ao íon metálico. Nota-se, ainda, que o tamanho do



Tipos de eletrólitos e faixas de valores de condutância molar de
soluções milim~lares dos mesmos em nitr~metano, segundo Gearyl741:
1:1 (75-95 Scm moI-I); 1:2 (150-180 Scm moI-I).
Condutividade específica do nitrometano: Duas frações foram utili
zadas, sendo que uma delas apresentou condutividade específica
2,6 x 10- 6 Scm- l e a outra 5,2 x 10-6 Scm-l.
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(sólido) (solução)

para a esquerda pela adição de excesso de ligante L. Verifi-

seme

(solução)(sólido)

[NiLn]CN03)Z ~ [NiLn _z(N0 3)Z] + ZL,

111.4. Espectro vibracional

em que n = 6, L = tiouréia 175 I
n = 4 , L = l-vinil-Z-metilimidazol \76 I.

Conclui-se, portanto, que no caso dos

E esperado que o equilíbrio acima se desloque

111.4.1. Considerações sobre a ligação enxofre-oxigênio

[ML6](N03)2~ [ML 6J
z

+ + 2NO; ~ [ML 4 (N0 3)2 ] + 2L

A natureza da ligação SO tem sido muito discuti

da na literatura 177-83 I e revisões sobre este assunto podem

cuidado, devido à possibilidade de alteração das espêcies do

sólido quando este se dissolve.

complexos

de nitrato as medidas de condutância devem ser examinadas com

tros por Íons nitrato, em solução, através de reações

lhantes à indicada acima:

tendo MeZSO (Tabela 8).

Cita-se que na literatura 175,761 há casos em

que foi contatada a substituição de ligantes monodentados neu

cou-se, com efeito, que os complexos de MeZSO apresentam va

lores de condutância maiores em soluções de nitrometano con-

que ao se dissolverem os sólidos em nitrometano pode haver al

teração de suas espécies, através de reações do tipo:
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ser encontradas em teses, que envolvem sulfóxidos, concluídas

neste Instituto 132,84-86/.

Atualmente, o modelo aceito para a ligação en

xofre-oxigênio, baseado na teoria dos orbitais moleculares,con

siste em uma ligação ú5~0 (envolvendo orbitais de caráter hí

brido p e s dos átomos de enxofre e oxigênio), fortalecida por

uma ligação" entre os orbitais 2p preenchidos do átomo de

oxigênio e os orbitais 3d vazios do átomo de enxofre, de sim~

tria apropriada. A densidade eletrônica é maior ao redor do

átomo de oxigênio, o qual apresenta carga parcial negativa. A

carga positiva correspondente é distribuída entre o átomo de

enxofre e, em menor extensão, entre os átomos de carbono, li-

gados ao enxofre /871.

o caráter ambidentado dos sulfóxidos, ou seja,

sua capacidade de coordenar-se pelo átomo de oxigênio ou de

enxofre, foi reconhecido desde o primeiro estudo sistemáti

co dos seus compostos de coordenação I 7 \.

A coordenação dos sulfóxidos via O (base dura)

ou via 5 (base mole) dependerá, em princípio, do íon . metáli

co apresentar características de ácido duro e mole; respecti

vamente /88 I. Fatores tais como impedimentos estéricos 189 I
e o fato de que as propriedades doadoras e aceptoras de molé

culas e íons não são características constantes dos

podem, entretanto, alterar esta tendência e devem ser conside

rados.

Os sulfóxidos apresentam uma forte absorção na

região de 1070 a 1030 cm- 1 , atribuída à frequência de estira-

mento da ligação 50. Esta é de importância fundamental na c~

racterização de seus compostos de coordenação, pois permi-

I"

'I
t
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fre.

absolutamente rigoroso. Assim, por exemplo, no caso do com

-e

coordena

rutênio:-enxo -

sugeriram que, se a

11

""-------..)o o o ~R
...--~~-...·O •.. =S

~
R

I

Este critério, apesar de bastante útil, nao

_ R
00 +/'0 ..

o -S
~

R

[RU(NH3)5(Me zSO)](PF6)Z' observou-se um deslocamento da

para frequência mais baixa (1045 em-I) 1901 em rela

-1
MeZSO livre (1058 em ), apesar deste coordenar-se ao

v (SO) .

estruturas I e II (abaixo),

mas se a coordenação ocorrer via ~' diminuirá a contribui-

plexo

çao da estrutura I, podendo haver um aumento da frequência

te identificar-se a coordenação ao íon metálico ocorre atra

vês do átomo de oxigênio ou de enxofre.

çao ocorre via Q, a contribuição da estrutura 11 para híbri

do de ressonância diminui, resultando um decréscimo na v(S~;

RuO!) através do átomo de enxofre 1911. Este e um caso esp~

o estudo que serviu de base para a interpret~

çao de espectros infravermelhos de complexos de sulfôxidos

foi efetuado por Cotton e colo I 7 I. Estes autores, conside

rando a ligação SO como resultado da ressonância entre as

çao ao

cial, pois ocorre retro-doação. A interação

fre faz diminuir a ordem da ligação SO, efeito este que se

opoe àquele produzido pela formação da ligação u metal-enxo -

v(SO)

Cabe ressaltar ainda que a atribuição das fre

quências v(SO) nem sempre é inequívoca, podendo surgir difi-
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nais indicados na Tabela 9. Quando coordenado, o nitrato a-

culdades devidas a características das próprias bandas, tais

para

Num trabalho de revi-

as potencialidades e limitações de diversos critérios

a identificação do modo de coordenação do N0 3 , os quais requ~

rem uma análise detalhada dos espectros infravermelho e Ra-

são sobre nitratos coordenados, Addison e colo /92 I discutem

coordenação do grupo não é tão imediata.

° nitrato pode apresentar-se como íon livre ou

Informações a respeito do número e posição das

bandas que aparecem no espectro infravermelho permitem, por

tanto, identificar se o nitrato é iônico ou encontra-se coor-

denado ao metal. Por outro lado, a identificação do tipo de

° nitrato iônico (simetria D3h ) apresenta qua

tro frequências fundamentais, atribuídas aos modos vibracio-

duas vibrações degeneradas (v3 e Y4) se desdobram, passan

do o grupo a ter seis modos normais de vibração, todos eles

ativos no infravermelho e no Raman (Tabela 9).

presenta simetria mais baixa (C 2 ou C). Como resultado desv s

te abaixamento de simetria, as bandas correspondentes as

te 1921.

111.4.2. Vibrações do grupo nitrato

lidades de coordenação (Figura 7). Dentre estas, quatro fo

ram identificadas por estudos estruturais: bidentado simétri

co, bidentado assimétrico, monodentado e como ligante de pon-

coordenado ao metal em compostos de coordenação. Como liga~

te, o grupo é muito versátil, apresentando diversas possibi-

como acoplamento vibracional e desdobramentos, bem como a o

corrência de outras vibrações na mesma região do espectrol17 I.



Figura 7 - Possíveis tipos de coordenação do grupo nitrato \9ZI.

Representação e grupo de ponto dos grupos N0 3 coordenados
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térios:

za do íon metálico e de outros ligantes, entretanto, in-

maior em compostos que contêm nitrato bidentado do que em

ener

necessa

nature-

geralmente,
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Os autores /92 I citam, em particular, os seguintes cri

Estes modos aparecem numa sequência diferente de

fluenciam as posições destas duas bandas, sendo

compostos que possuem nitrato monodentado. A

Estes critérios são aplicáveis a modelos que

envolvem apenas um grupo nitrato coordenado ao metal e, por-

gias para nitrato monodentado e bidentado;

d) a sequência das intensidades relativas das três linhas Ra

man de energias mais altas, atribuídas à vibrações fun

damentais do grupo nitrato (vNO ) é útil para distinguir nl

trato monodentado de bidentado. Para complexos que pos

suem nitrato simetricamente bidentado a banda próxima a

1300 cm- l é a menos intensa, enquanto que nas espécies mo

nodentadas esta banda é geralmente intensa e nunca a

mais fraca das três.

rio cuidado especial ao se empregar este critério;

c) os modos vibracionais AI e B2 , provenientes do desdobra 

mento de V3 do nitrato iônico podem ser distinguidos no

Raman, uma vez que o primeiro é polarizado e o segundo nao.

za acoplamentos vibracionais, os quais sao,

grandes na região de baixa frequência;

b) a separação das duas vibrações de estiramento da liga-

ção N-O de frequências mais altas (VI e v4) é caracterís

tica do modo de coordenação. Em geral, esta separação e

a) o nitrato bidentado apresentaria duas bandas devidas ao

estiramento da ligação metal-oxigênio, enquanto o monoden

tado apenas uma. Este critério é limitado pois despre-

mano



Tabela 9 - Modos normais de vibração do grupo nitrato \93,941 iônico e coordenado (monodentado e bi

dentado simétrico)

Nitrato iônico Nitrato monodentado Nitrato bidentado simétrico
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-1em

-1 •
em

em -1 •

-1em

-1
em

700-725

V (NO)
as

B2 (R,O

1307-1312

6s (plano) (O'NO)

A
1

(R.I)

-725-750

6as (plano)(O'NO)

B2 (R.Il

C2v

v(NO' )

A
1

(R,Il

1511-1508 cm- I

M

1037-1040

vs(NO)

AI (R,I)

822-828

6(fora do plano)(O'N0 2)

B1(R.I)

O'
I
N

/ '\.
O O

...... ""

v
6

v
3

V4

V 5

VI

v 2

ativas no infravermelho; • valores obti-

-1em

-1em

cm- 1

-1em

ativas no Raman. I

V (NO')

AI (R. I)

970-1034

781-800

C2v

M,
O'
I
N

/"O O

vS(NO)

AI (R.I)

1253-1290

V (NO)
a~

Ivibr = 3A1 + lB 1 + 2B 2

6 (O'NO )(fora do plano) 2

B
1

(R. I)

B2 (R, Il

1481-1531

6 s(plano)(O'NO)

AI (R, I)

-739 cm- 1

6as (plano)(O'NO)

B2 (R. I)

_713 cm- 1

v
5

v 3

- v 2

- v
6

[

VI

v 4

-1em

vS(NO

v(NO)

1050

1390 cm- I

Ai (R)

[)3h

E' (R, I)

AZ (I)

-1830 em

6 (fora do plano)

o
I
~

/ "O O

rvibr = Ai + 2E' + AZ

VI

V2

v
3

S(plano)

[v4
E' (R, I)

-1720 em

v = estiramento; 6 = deformação; R

dos das referências 43, 95 e 96.
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Além dos critérios acima mencionados, existem

sa existir entre grupos nitratos e entre nitrato e outros li-

maior

distin-

apresentadaA banda única próxima a 1750 cm- l

dois componentes, Y 3 e y 5 (AI e B2 em C2v ) , e a combinação

destes com o estiramento 'Y 2 (AI em C2v ) origina duas bandas de

combinação ('>'2 + Y3) e (v 2 + Y5) 97 .
Lever e colo 1981 comentam que a separação das

dentado.

bandas depende do grau de interação metal-nitrato, para um

pelo nitrato iônico, pode ser atribuída a uma combinação do

estiramento simétrico vI (Ai em D3h ) e do modo de deformação

no plano, Y4 (E' em D3h). Quando o nitrato coordena-se ao

metal (mono e bidentadamente), a simetria é abaixada e conse

quentemente o modo v4 , duplamente degenerado, desdobra-se em

vamente forte, enquanto que nitrato coordenado dá origem a

para coordenação bidentada do que para monodentada e as in

tensidades geralmente diminuem na ordem iônico>monodentado>bi

duas bandas. A separação entre as duas frequências é

nitrato de Ni(ll) com aminas polidentadas, concluiram que o

nitrato iônico origina uma única banda de combinação, relati-

outros para identificar o modo de coordenação do N0 3 . Estes

baseiam-se nas posições e intensidades das bandas de combina

çao que aparecem na região de 2500 a 1700 cm- l do infraverme

lho e foram discutidos por Curtis e Curtis /97/ e, também,por

Lever e colo I 98/ .

Curtis e Curtis 197/, estudando complexos de

tanto, despreza-se neles qualquer tipo de acoplamento que po~

gantes. Os estudos feitos restringem-se também à

guir nitrato monodentado de bidentado simétrico.
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dado metal, num dado estado de oxidação. A coordenação biden

Estas bandas de combinação, que aparecem per

to de 1750 em-I, são relativamente fáceis de serem identifi-

apresentao íon perclorato, com simetria Td,

111.4.3. Vibrações do grupo perclorato

De acordo com estas informações, espera-se, PO!

tanto, que a multiplicidade e a separação das bandas de combi

naçao que aparecem na região de 1700 a 1800 cm- l possa ser

utilizada como diagnóstico estrutural do grupo nitrato, junt~

mente com dados de estudos Raman e outras informações da re

gião de vibrações fundamentais do infravermelho.

quatro vibrações fundamentais: estiramento simétrico da liga-

ção Cl-O (espécie AI' Yl = 928 em-I); deformação simétrica

característica de nitrato iônico (Y l + Y3) deve aparecer como

dublete em compostos contendo nitrato coordenado, enquanto

que a banda perto de 2050 cm- l (2 VI) não deve se desdo-

brar /97 I.

cadas. Ao contrário, as bandas que aparecem na região de

2500 a 2000 cm- l são fracas e algumas vezes largas, difíceis

de serem localizadas /97/. A banda única perto de 2400 em-I,

enquanto que em complexos que contêm nitrato mono dentado a se

- ~ -1paraçao e de 16-26 em .

dentado apresentam maior separação entre (v 2 + Y3) e(v2 +Y5)·

Compilando diversos resultados para complexos de metais de

transição, estes autores verificaram que para nitrato biden

tado a separação das bandas situa-se na faixa de 38 a 56 em-I,

tada geralmente envolve maior distorção da simetria D3h do

que a monodentada e, portanto, complexos contendo nitrato bi-
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111.4.4. Espectros vibracionais infravermelho e Raman dos com-

simetria Td em compostos de coordenação, apesar de haver ca-

sime

espectro

metálico

)100 I .

sos em que o grupo encontra-se coordenado ao íon

nerados se desdobram a bandas que eram inativas no

plexos

ligante, por estudo comparativo dos espectros, é suficiente p~

ra seus propósitos.

infravermelho do perclorato iônico tornam-se ativas no segun-

Em geral, o perclorato é iônico, mantendo sua

do caso 1991.

tria abaixa de Td para C3v (coordenação através de um átomo

de oxigênio) ou CZv (coordenação através de dois átomos de

oxigênio). As bandas correspondentes aos modos normais dege-

nal completa, a atribuição tentativa de algumas bandas. dos li

gantes, a identificação das bandas dos ânions (coordenados ou

não ao íon metálico) e das frequências de estiramento metal-

A interpretação conjunta dos espectros infrave~

melhos dos complexos sólidos facilita a atribuição das fre

quências vibracionais características de cada um deles. Como

o objetivo deste trabalho não é efetuar uma análise vibracio

Cl-O (espécie E, V z = 459 em-I); estiramento assimétrico Cl-O

(espécie TZ,v 3 = 1119 em-I) e deformação assimétrica O-Cl-O

(espécie TZ' v4 = 6Z5 em-I). Todas são ativas no Raman, en

quanto apenas v3 e v4 o são no infravermelho.

Quando o grupo coordena-se a um metal, a
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ânions.

As Figuras 8 e 9 trazem os espectros infraverme-

que

compa-

conjun-

espectros

As atribuições tentativas das bandascm- l

belas 10 e 11. Estas atribuições foram efetuadas por

de Z800 a 400

raçao dos espectros dos complexos em estudo com os

do MeZSO e do Me ZSO-d 6 livres 11011 e com os espectros de al

guns complexos de MeZSO IZZ-Z6,43 \ e Me ZSO-d 6 17,431. Os

aspectos mais importantes deste estudo serâo discutidos a seguir.

lhos dos dois conjuntos de compostos citados acima, na região

A discussão dos espectros dos complexos de MeZSO

a. Complexos de MeZSO

aparecem nos espectros destes complexos encontram-se nas Ta-

dam com a deuteração do sulfóxido.

çao entre as bandas do sulfóxido coordenado e as bandas dos

o outro conjunto engloba os compostos [Ni(MezSO) 3

(N0 3)Z]' [Ni(Me z SO-d 6)3(N0 3)z] e [Ni(MezSO)4NOJN03. O estu

do comparativo de seus espectros permite a identificação das

bandas de MeZSO coordenado, que sofrem deslocamento isotópl

co para o Me ZSO-d6 coordenado, facilitando a atribuição das

frequências vibracionais do grupo nitrato, as quais não mu-

tos.

Um dos conjuntos é constituído pelos complexos

[Ni(Me zSO)61 (N0 3)Z' [Ni(Me zSO)6](Cl0 4 )Z e Ni(MeZSO)3ClZ. Consl

derando-se que nos dois primeiros os ânions não se encontram na

esfera interna de coordenação do metal e que o último possui

o anlon tetraédrico [NiClJ2- (conforme sugerido por Cotton &

Francis 131), espera-se que os três compostos possuam a mes

ma espécie catiônica, LNi(MezSO)J Z+, e que, portanto, aprese~

tem espectros muito semelhantes, tornando-se fácil a distin

é facilitada se os compostos forem agrupados em dois
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dez átomos da molécula correspondem Z4 vibrações fundamentais

tria contendo os átomos de enxofre e oxigênio (Figura 10). Aos

slme-

sulfóxi

H '" 17981 o
,,, I 5 1531AI.09~ C '\ ~/, 974~1/ O

H . 106.7 o

H I09(C_H

H
Y \

H

A molécula de MeZSO isolada pertence ao grupo de

Figura 10 - Estrutura molecular de MeZSO /801.

Considerando-se que não há alteração acentuada em

algumas frequências dos sulfóxidos, após a complexação, e que

a maior parte das vibrações do ligante pode ser tratada de a-

corda com a simetria local de sua molécula, a atribuição das

vibrações fundamentais do MeZSO e do Me ZSO-d 6 coordenados pode

frequências, exceto da v(SO) 11011. A interpretação dos espe~

tros de MeZSO e do Me ZSO-d 6 , baseada em análise vibracional,e~

contra-se descrita na literatura 1101-1051.

ponto C. Ela e piramidal e possui um único plano des

ser feita por comparação direta com os espectros dos

aI. Vibrações do MeZSO e do Me ZSO-d 6 coordenados

(13A' e lIA"), todas elas ativas no Raman e no infravermelho

IlOZ\. Os espectros Raman e infravermelho da molécula deutera

da são análogos aos de MeZSO quanto ao número e intensidade das

bandas; observa-se, porém, deslocamento isotópico de todas as
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cem, entretanto, comentários especiais.

traram-se algumas dificuldades. Com efeito, a vibração de

sao

lem-

Elas

segu~

muito

encon-Para a atribuição da frequência V(SO)

bandas de ligante nesta região.

As bandas que aparecem na região de 2500 a

1800 cm- l em alguns compostos podem ser atribuídas à overto -

vel 143 I. Já para os complexos de perclorato, cloreto e ni-

trato (1 : 6) com MeZSO a atribuição das frequências $a e S s
(CH 3) (Tabela 10) é facilitada, devido a ausência de outras

nes e bandas de combinação, algumas do grupo nitrato.

nao aparecem para todos os complexos porque, em geral,

de intensidade muito baixa.

brar, ainda, que uma degenerescência de um dos modos &s(CD 3)

com o modo Y(SO) para os complexos de Me2S0-d6 também é possi

do a análise efetuada por Cotton 11051 para o Me 2SO livre,qu~

estiramento da ligação SO não é uma vibração pura e,

de ser excluida para os complexos de MeZSO. Deve-se

to e nitrato de Ni(II) com Me 2SO (Figura 8 e 9) são

parecidos com respeito aos modos vibracionais do MeZSO coorde

nado. Algumas atribuições efetuadas (Tabelas 10 e 11) mere-

A atribuição inequívoca das frequências de de

formação dos grupos CH 3 e CD 3 dos sulfóxidos é difícil de ser

efetuada devido à superposição de frequências de vibração do

nitrato coordenado (em alguns complexos de MeZSO) e da fre

quência de estiramento da ligação SO (no complexo de Me2S0-dJ.

A possibilidade de degenerescências acidentais de um dos mo

dos &a (CH 3) com o modo VI do nitrato coordenado, e de um

dos modos bs (CH 3) com o modo Y4 do nitrato coordenado nao po-

dos livres 1101 I e dos sulfóxidos coordenados em complexos a

nálogos aos estudados 122-26,431.

Os espectros dos complexos de perclorato, clore
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Tabela 10 - Frequências (em-I) e atribuições das bandas observadas nos espectros de absorção no infraver

melho dos complexos [Ni(Me 2S0)JX IX-LNiC1 4l. CI0 4)2 e (N03)21 sólidos em suspensões em Nujol e Fluorolube'

forte; m • média; w • fraca; vw = muito fraca; br • larga; sh • ombro.

v(M-C1)

V(SO)
+

p(CH 3)

V2(N0 3 iônico)

v4 (N0
3

iônico) +

va(CSC)

vs(CSC)

Ó(C1-0)

v(M-O sulfóxido)

va(Cl-O)
V

1
(N0 3 iônico)

ó(CSO)

y(CSO)

ó (MOS), ó (mIO)
vibrações da

camada

v3 (N0 3 iônico)

Atribuições

tentativas

VI +V 4 (N0 3 iônico)

vS(CII)

banda de combinação

e overtones

va(CH)

] Ós (CH 3 )

] óa e Ó s (CH 3 )

]

]

255 w
233 m

355 m-s

316 m

448 m-s

1307 s

1290 sh

1202 w
1122 vw

1040 sh

10..30 sh

1005 sh

1000 vs

955 vs

945 sh
920 sh
905 sh

833 m

735 sh
715 m

680 w

670 sh

1738

-1340 vS,br

'1480 sh,w

'1433 m-s
'1423 m-s
'1405 m

'2380 w
'2315 w

'3002 m

'2960 sh
'2913 m

[Ni(~le2S0)61 (N0 3 )2

348 m

318 m

175 w

990

245 m-s

940 s

900 sh

675 w
670 sh

620 m
440 m

7l5m

1315 m

1020 sh

1295 w

-1090 s,br

'1435 m
'1415 s
'1405 m

'1308 sh

'2920 w

'3005 m

LNi nle 2S0 ) 6J (ClO 4) 2

715 m

892 w

680 vw

955 s

940 sh

1000 s

1290 w

1315 m-w

1012 sh

1415 w

1405 w

[Ni(Me 2S0)J [NiCl 4J

435 m-s

382 s 355 m
332 s

292 m-s

275 m-s

240 m-s

180 vw

1058(vSO)

895 vw

1290 sh

955 m-s(p(CH 3))
930 sh

1435 m-s

1408 m

vs • muito forte; s

1310 m-w

2910 m

2990 m-s

698 m

668 m

Me2S0 líquido



Tabela 11 - Frequências (em-I) e atribuições das bandas observadas nos espcctros de absorção no infraver
melho dos complexos de MC 2SO 1:3 e 1:4 e de Me 2SO-d 6 , 1:3, sólidos em suspensões em Nujol e F1uorolube"

13 20 sh 1325 sh

]
6s (CH 3) +

1305 vs 1305 vs "1 (N0 3 mono) +

1285 sh 1288 sh "4 (N0 3 bi)

1025 m 1025 m ]
p (CH 3) +

"2 (N0 3 coord.)

1040 sh

] "2 (N0 3 coord.)
1025 vs 1020 m-s
1002 5 6a e 6s (C0 3)

1052 vs 965 vs "(SO)

995 vs 998 vs

]955 s 955 s "(SO)
940 sh 945 sh +

918 sh p(CH 3)

90S sh 90S sh

_ Cont i nua --
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Va (CH)

Atribuições
tentativas

Vs (ClI)

Bandas de comhin,,~:io

e overtones

Va (CO)

Vs (CO)

"2+ "3 e "2+ "s
(N0 3 coordenado)

e

"I + "4 (~03 iônico)

v1 (N0
3

b i)

6a (CH
3

)

V4 (N0
3

mono)

]
6a e 6s (CH 3)

+ "4 (N0 3 mono)

v.. (NO. iônico)., ~

vI (N0 3 mono)

"4 (N0 3 bi)

]

J

"3010 sh
"2990 m

"2915 w

(N i (~Ie 2S0) 4NO ~ N0 3

"2920 w

"3008 m

1778 w 1770 sh
1748 vw 1755 sh

1738 vw
1723 w 1720 vw

"-1468 s,br "1470 sh

"1455 sh

"1445 vs "1445 m-s

"ln5 sh "1420 m-s
"·lHO s,br "1405 sh

1338 sh

(Ni (Mc 2SO) 3 (N0 3) 21

1295 sh

1315 vs

1722 w

1775 VI,

1745 vw

2490 sh
2470 w

2315 w

"1435 s

"1468 m-s

2258 m-s
"2130 m

~i (~lc2S0-d6) 3(~03)]

2245 m

2120 m-I;

Mc 2SO-d b líquido
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muito forte: m = média: w = fraca: vw = muito fraca: sh

Tabela 11 - Continuação

ó(CSO)

Y(CSO)

Va (CSC)

Vs (CSC)

V(M-Osu 1fõxido)

ó(MOS). (OMO).

vibrações da camada

] v(~1-0ni trato)

larga.

Atribuições
tentativas

-
V2(N0 3 iônico)

0(C0 3)

:::J V6 (N0 3 coord.)

] 0(C0 3)

V3 (N0 3 coord.)

v
5

(N0 3 coord.)

] va (CSC) +

v5 (NO 3 coord.)

Vs (CSC)

260 w

235 m

292 m-I;

287 m-w

272 w

343 m-s

315 m

450 m-s .br ]

115m

750 w

735 sh

680 w

660 sh

830 w

815 sh
810 m-,,·

ombro: br

[}li (Me 2SO)4N0;J N03

294 m-w

242 w

223 sh

278 sh

~53 m-s

342 m

313 m

715 m

750 m-w

730 sh

680 w

665 sh

815 sh
810 m

[}li(Me 2SO) 3 (N03) 2J

295 m

285 sh

272m-I;

230 m

215 sh

~2S m-s

725 vw.br

320 m

6~0 ".

623 \"\.

70S ,"vw
765 m

750 ".

825 m

815 sh
808 m

llri (Me2S0-d6) 3 (N0 3)]

335 s

306 5

618 m-I<

610 sh

-55 m-s

S20 m-s

forte: vs

Me 2SO-d 6 líquido
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No complexo de perclorato, o aparecimento de

do com o que foi discutido acima, a modos normais que apre-

de

para

qual

'Y (SO)

e

contro -

Para o complexo de Me 2SO-d6 a frequência P(CD 3 )

sofre deslocamento isotópico, em relação à p(CH 3 ) do Me2S0

não deuterado, aparecendo em 825 cm- l , o que permite a atri

buição da sua Y(SO) em 965 cm-
l

(Tabela 11). Esta atribui

ção é concordante com a efetuada por Cotton e colo I 7 I

P(CH 3) .

modos normais que apresentam contribuição de v(SO)

o complexo [Co(Me 2SO-d 6)6](Cl0 4 )2' ao qual atribuiu-se Y(SO)

em 970 cm- l e p(CD
3

) em 819 cm- l .

tros dos seus complexos tem levado, entretanto, a

uma banda larga, atribuída ao ânion (Tabela 10), perto de

1090 cm- l , dificulta a identificação de bandas de sulfóxi

do nesta região; as bandas fortes, observadas em 990 cm- l e

em 940 cm- l (Figura 8) podem,entretanto, ser atribuídas aos

quências mais baixas, quando comparadas à frequência

-1
do Me 2SO livre (1058 cm ).

sentam contribuição da vibração de estiramento Y(SO) e tam

bém da vibração p(CH 3 ). Ambas aparecem deslocadas para fre-

vérsias, fato que pode ser constatado na Tabela 12, a

reúne dados da literatura.

Os complexos de nitrato e cloreto de Ni(II) com

Me 2SO apresentam duas bandas fortes na região de 940 a 1000

cm- l (Figuras 8 e 9), as quais podem ser atribuídas, de acor-

a de frequência mais baixa apresenta maior contribuição do

p(CH 3 ) 1101,105 I. A atribuição destas frequências nos espec-

presenta maior contribuição do estiramento v(SO), enquanto que

se metade da sua energia potencial é associada ao rocking do

grupo metila. No espectro infravermelho do Me
2

SO aparecem

duas bandas próximas e intensas; a de frequência mais alta a-



Tabela 12 - Dados da literatura para complexos dc Mc 2SO (frequincias no infravermclho em em-I)

[Ni(Mc 2S0)J (CI0 4)Z [Ni (Mc 2SO) 6J N0 3) 2 Ni(Mc 2SO)3CI 2 Ni(Mc 2SO)4(N0 3)2 Atribuições

---
955 17\

1002 \6\ 940 171 v(SO)
1000 1331 ~) 5Z 1004 161

10Z0 Izo 1

950
1000 1z5 \

9\)7 0(<:11 3)

951 1261
931 v(SO)

950 1331 p(CH 3)

716 16 1 I

715 \33 I 719 Izo 1 16 1
"'-l

716 v(CSC) o
717 c 684 IZ6\ I

444 123 I
444 125 I v(~1-0 sulfóxido)

443 126 I

350 IZ31
354 IZ6 I 6(CSO)

321 \z31
334 1261

y(CSO)

241 c 183 IZ6 I 6 (OMO) + 6 (I.tOS)

6Z2 126 1
v(Cl0 4)

831 120 I banda de N0 3
291 \ZZ 1 v(M-O nitrato)
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Para todos os complexos acima discutidos obser

A

e

de-

literatu

sulfóxidos

A atribuição inequívoca das frequências de

Considerando-se que o complexo Ni(MeZSO)3ClZ nao

apresenta bandas do ânion na região de Z800 a 400 cm- l , pois

o cloreto e monoatômico e a espécie [NiCIJ Z- s6 absorve em

frequências mais baixas 194/, todas as bandas que aparecem em

seu espectro nesta região podem ser atribuídas ao MeZSO coor-

a Z. Vibrações dos ânions

As bandas dos ânions podem ser identificadas,co~

parando-se os Z conjuntos de espectros (Figuras 8 e 9).

mais difícil pois elas aparecem na região de baixa energia on

de há grande possibilidade de ocorrência de acoplamentos vi-

formação dos esqueletos, modos o(CSO), y(CSO) e o(CSC)

ra (Tabela lZ).

sa do MeZSO para o Me ZSO-d 6 , facilita, contudo, suas atribui-

livres (Tabelas 10 e 11), o que é comum para complexos de sul

fóxido coordenado pelo oxigênio. Estas bandas são fracas e

é possível que uma delas esteja superposta ao p(CH Z) do Nu

jol. O deslocamento isotópico que elas sofrem quando se pas-

çoes. Estas estão de acordo com as atribuições da

espectros dos complexos do que nos espectros dos

nação do sulfóxido ao íon metálico através do átomo de oxigê

nio I 7 /. Este tipo de coordenação j á era esperado uma vez

que o Ni(II) apresenta características de íon duro )881.

As frequências de estiramento simétrico e assi

métrico das ligações C-S aparecem em energias mais altas nos

va-se, portanto, o deslocamento das bandas que apresentam co~

tribuição do modo v(SO) para frequências mais baixas, compar~

tivamente aos sulfóxidos livres, o que é indicativo de coorde
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Comparando-se, em seguida, os espectros dos

não apresenta bandas nesta região, o que facilita a identificação

e

. -
Ja

espec-
-1cm no

características de ni--1830 cm (Y
Z

) ,

(Tabela 10);

banda que aparece em

trato não coordenado

formação assimétrica da ligação Cl-O do perclorato iôni

co (Tabela 10). Isso evidencia a não coordenação do ânion

tro do [Ni(Me zSO)6](Cl0 4)z podem ser atribuídas, respecti

vamente, às frequências de estiramento assimétrico e de-

-1
3) a banda forte que aparece em -1340 cm no espectro do

[Ni(Me zSO)6](N0 3)z pode ser atribuída ã frequência Y3 de

nitrato iônico.

dificultada pelo aparecimento das frequências bs e Sa (CH3)'P~

ao Ni(II) no comp1exo~

Z) o complexo [Ni(Me ZSO)6](N0 3)z apresenta nitrato iônico,co~

forme indicam a banda única em 1738 cm- l (VI + Y4) e a

ra os complexos de MeZSO. ° espectro do Me
Z

SO-d 6 livre

dos sulfóxidos na mesma região.

A atribuição na região de 1500 a 1Z00 cm- l

complexos de MeZSO e Me ZSO-d 6 1:3 e de MeZSO 1:4 (Figura 9)

com o espectro do [Ni(Me zSO)6](N0 3)z (Figura 8), conclui-se

que os dois primeiros possuem apenas nitrato coordenado (ban

das observadas nas regiões de 1800 a 1700 cm- l e de 815 a

808 cm-
l

são características de N0 3 coordenado) e que o ter

ceiro possui nitrato coordenado (bandas em 1770, 1755 e l7Z0

cm-
l

e em 815 e 810 cm- l ) e também nitrato iônico (bandas em

1738 e 830 cm-
l
). A identificação das outras bandas dos gru

pos nitratos é mais difícil devido ao aparecimento de bandas

1) as bandas que aparecem em -1090 e em 6Z0

cluir que:

denado. Comparando-se, então, seu espectro aos espectros dos

complexos de nitrato e perclorato (Figura 8) e possível con-
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das bandas de nitrato de seu complexo. Assim, as bandas que

aparecem no espectro do [Ni(Me2So-d6)3(N03)2] em 1468 e 1435

cm-
l

podem ser atribuídas, respectivamente, à)J 1 de 00
3

bi e ))4

-1 -de mono e as bandas -1315 e 1295 cm a vI de N0
3

monodenta-

do e v4 de N0 3 bidentado, respectivamente (Tabela 11). A dife

rença entre as duas frequências observadas é de 120 cm- l para

o bidentado. Estes valores estão em boa concordância com os

relatados para os complexos U\fi (en) 2 (N0 3 ) 2J c [\fi (en) zN0 3l Cl04,

-1 Ia saber, 115 e 186 cm 194,.

As regiões de 950 a 1050 cm- l apresentam gran

de número de bandas do Me 2SO e do Me2S0-d6 coordenados, o que

dificulta a atribuição das frequências Y2' Y3 e Y5 de nitrato

coordenado. A visualização de bandas de N0 3 na região de

830 a 810 cm-
l

é, também, dificultada para o complexo de

Me 2SO-d 6 devido ao aparecimento da frequência p(CD
3

)em 825 em-I.

Cabe mencionar que em amostras sólidas alguns

modos vibracionais do nitrato podem, ainda, apresentar cara

ter multiplete devido a interações entre os grupos nitrato e

efeitos de estado sólido )43 I.
Analisando-se os espectros Raman dos complexos

de nitrato (Figura 11), conclui-se que:

1) a banda que aparece em 1045 cm- l para o [Ni(Me
2

SO)6](N0
3

)2

pode ser atribuída a Yl de N0 3 iônico; cabe lembrar, contu

do, que o Me 2SO livre apresenta banda no Raman em 1042

cm-
l

, atribuída ao p (CH 3), havendo possibilidade de super

posição desta com Yl ;

- -12) as bandas que aparecem na regiao de 1030 a 1039 cm para

os complexos de MeZSO 1:3 e 1:4 podem ser atribuídas a

Y2 de N0 3 coordenado. A atribuição desta para o compl~

xo de Me ZSO-d 6 é mais difícil. Este composto apresen-
-1 _

ta bandas em 1032 e 1014 cm as quais podem ser devidas a
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[Ni (Me ZSO-d 6 ) 3 (N0 3 ) zJ (B), [Ni (MeZSO) 3 (N0 3 ) ZJ CC) e [Ni (MeZSO) 4N0 3l N0
3

(D) .



na Tabela 13.

-75 -

las no seu espectro Raman. Repetindo-se o registro deste es-

facilitaNujol, é, entretanto, eliminado no Raman, o que

pectro em condições de maior intensidade de sinal foi possi

vel observar bandas fracas em 1470 cm- l (v l de N0 3 bidentado)

em -1450 cm- l (Y4 de N0 3 monodentado) e em 1310 cm- l (V
l

de

N0 3 mono). Não se observou, entretanto, a banda em lZ95

cm- l (atribuída a v4 de N0 3 bidentado, no espectro infraver

melho (Tabela 11)) ,o que esti de acordo com o fato desta ser

to, as quais seriam úteis para identificar o seu tipo de coor

denação I 9Z I. ° complexo de Me ZSO-d 6 é o mais adequado para

este tipo de análise por não apresentar bandas do ligante

orgânico na região de 1600 a lZOO cm- l ; porém as bandas de ni

trato são de baixa intensidade, não sendo possível visualizá-

a mais fraca das três bandas Raman de energias mais a1tas,qua~

do o grupo é bidentado.

a atribuição das bandas Y 3 e Y5 de N0 3 coordenado, e tam

bém das bandas Y e Y (esc).a s

duas bandas de maior frequência de estiramento do grupo nitra

Não foi possível observar, nos espectros, as

As atribuições dos espectros Raman encontram-se

superposição das bandas YZ de N0 3 coordenado e Óa e &s

(CD
3

) Jo Me ZSO-d 6 coordenado (para o ligante livre elas a

parecem em 1034 e 1010 cm- l 11011);

-13) as bandas que aparecem em 753, 755 e 757 + 734 cm . res-

pectivamente nos complexos de MeZSO 1:3, de MeZSO 1:4 e

de Me ZSO-d 6 , podem ser atribuídas inequivocamente, às fre

quências Y3 de N0 3 mono e/ou bidentado. Nos complexos de

MeZSO não deuterado pode haver superposição das bandas Y 5

de N0 3 coordenado e Ya(CSC). ° problema que havia nos es

pectros infravermelhos, de superposição com absorção do



Tabela 13 - Frequincias (cm-
l

) e atribuições das handas observadas nos espectros Raman do Me2S0. do Me
2

SO-d
6

POli
e dos respectivos complexos com Ni(ll)

Me 2SO-d 6 [Ni(Me2S0)~ (N0 3)2
líquido

[Ni (Me 2S03) (N0 3) 2 ] [Ni(Me 2SO-d6)3(N0
3
)21 Atribuições

tentativas

I
--.J
0\
I

vI (N0 3 iônico)

v 2 (N0 3 mono e/ou bi)

6 s (CfI) e 6 a (CH 3)

v 2 (N0 3 mono e/ou bi )
6

a
e 6

5
(CD 3 )

] "(SOl • 0('"3'

1032 m
1014 sh

981 lo.' v (SO)

833 w ]787 vw p(CD 3)

768 w

757 5h ] v3(N03 coordenado)
734 vvw

va (CSC) +v 4 (N0 3iôniCD)

] va(CSC) + V5

(N0 3 coordenado)

713 vvw v 5 (N03coordenado)

vs (CSC)

640 m va(CSC)

625 5 Vs(CSC)

-408 vvw ]
v(M-O sulfóxido)

6(CSO)
324 mw ]

]
y(CSO)

272 m-w

753 vvw

717 m

679 5

347 m'-w

31 ~ m-'"

1417 w

1036 m-w
1031 m-w

1000 w

960 w

-945 5h

-435 vvw

957 w

716 m

348 m-w

682 s

314 m-w

1039 m-w

1030 sh

1000 vw

_755 5h

-437 vvw

-1435 sh

1407 w

[Ni(Me2S04)NO~ NO,

686 5

628

617

-427 vw

354 m-w

340

320 m-w

307

1008 vw

- 975 5h
962 w

1034

1010

1028 sh

721 m

1045 m

1434w

1058

826

778

764

1421

Me 2SO

líquido

697

333

669

384

1058sh
v(SO)

1042

952]
931 p(013)

895
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das desta região do espectro não podem ser consideradas como

devidas apenas a determinadas vibrações, pois existe a possl

,

ban -contribuição V(M-O). Deve-se ressaltar aqui que as

t ri buídas ao » (M-O A. ). Foram re la tadas, na I i teratura ,bananlon

das em 220 cm-
l

, atribuída ao V(Ni-0(CI0
4
)) ,no espectro in-

fravermelho do Ni(Cl0 4 ) 2 Il061,e em 291 cm- l , atribuída ao

V(Ni-0(N0
3

)) para o complexo Ni(Me 2SO)4(N0 3)2 /221. Já o

espectro do Ni(Me2SO)3CI2 apresenta bandas em 292 e 275

constata-se a não coordenação do ânion ao íon metálico no

[Ni(Me2S0)6J (Cl0 4)2 e no [Ni(Me 2SO)6](N0 3)2' pois em seus

respectivos espectros não aparecem bandas que possam ser a-

bilidade de ocorrer acoplamentos entre elas.

Comparando-se os três complexos da Tabela 10

ram que as bandas são muito sensíveis a alterações com a na

tureza do metal I 23,26 I. Elas devem, portanto, apresentar

fortemente com as vibrações de estiramento C-S simétrico e

de deformações c-s-o e C-S-C /17,22 I.
As bandas que aparecem na região de 450 a 400

cm-
l

nos espectros dos complexos [Ni(Me 2SO)6] X I X = [NiC1 4J
(Cl04 ) 2 e (N0 3 ) 2 I (Tabela 10) podem ser atribuídas ã fre-

quência v(M-O lf- "d ), pois elas não estão presentes nosu OXl o

espectro de Me 2SO livre. Esta atribuição é concordante com

as efetuadas por alguns autores (Tabela 12) que verifica-

a
3

. Modos de estiramento M-O

A atribuição das bandas que aparecem na região

de baixa frequência (500 a 180 cm-
l

) é mais complexa pois,

além da resolução do aparelho ser menor nesta região, ·aí po

dem aparecer frequências de vibrações do retículo cristali

no. Além disso, em complexos contendo Me 2SO coordenado ao

metal via O, a vibração de estiramento M-O pode acoplar-se
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de Ni(II).

l.-Bu)

...

também

partici-

apresentarem

contribuição da frequência V(M-O(N0
3
))' Estas bandas es

ausentes no espectro de [Ni(Me 2SO)6] (N0 3)2' no qual, co-

Me 2SO coordenado, pois além dos seus espectros

tão

A atribuição das bandas de sulf6xido coordena

do para estes complexos é mais difícil do que no caso do

b. Complexos de R2SO (R = n-Pr, n-Bu, i-Bu e

pa da esfera interna de coordenação do metal.

mo já foi visto anteriormente, o grupo nitrato nao

As Figuras 12 - 15 trazem os espectros dos sul-

maior número de bandas, não há na literatura estudos completos

fóxidos acima e dos seus complexos com nitrato e perclorato

tar

-1
cm para os compostos da Tabela 11 devem, portanto, aprese~

metal-oxigênio. A frequência V(M-OMe2So) foi atribuída em
-1 -1-450 cm para os complexos de Me 2SO e em 415 cm para o de

Me2S0-d6' ° deslocamento da VeM-O) para frequências mais

baixas quando se deutera o sulfóxido foi observado

por James &Morris 125 I.
As bandas que aparecem na região de 290 a -260

de possíveis interações entre os vários modos de estiramento

mais complicada (Tabela 11), devido ~ possibilidade de ocor

rência de mais de urna frequência ~(M-O), resultante da pre

sença de ligantes diferentes coordenados ao metal e, também,

Para os complexos que possuem nitrato coordena

do a região de baixa frequência do espectro infravermelho e

cm- l (Tabela 10), as quais devem-se ~ espécie [NiC1 4J2-. Es

ta atribuição é concordante com a de Nakamoto 1941 que traz

a atribuição de bandas em 294 e 280 cm- l ao V(Ni-Cl).
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Figura 12 - Espectros infravermelhos do ~-Pr2S0 líquido (A) e
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pectros dos complexos.

As bandas devidas aos modos de deformação dos

Cur-

modos

consi-

frequên-

Os modos v(C-S) para sulfóxidos diferentes do

Me 2SO são difíceis de se atribuirem, pois geralmente origi

nado, o que dificulta, aí também, a atribuição no caso dos com

nam absorções fracas na região de 620 a 715 cm- l 11091.

rier & Weber 133/ atribuiram bandas em -685 cm- l aos

plexos de nitrato.

Para os complexos de !-Bu2SO e i-Bu2S0 é de se

esperar o aparecimento de bandas em -1220 a 1240 cm- l e 1170

-1 -1 -1cm ; em 945 e 930 cm ,e em -770 a 785 cm ,atribuÍveis,res

pectivamente, aos modos p(CH 3CS), p(CH 3) e v(C-C), se

derar-se que não há deslocamento apreciável destas

cias quando os sulfóxidos se coordenam.

grupos CH 3 e CH 2 do ~-Pr2S0 e do ~-Bu2S0 coordenados devem

- -1 --aparecer na regiao de 1500 a -1100 cm . Elas superpoem-se as

bandas de nitrato coordenado (vl e Y4)' o que resulta um gran

de numero de bandas, nesta região dificultando a atribuição p~

ra os seus complexos com nitrato. As frequências p(CH3), v(C-C)c

P(CH 2) devem aparecer na região de -1100 a -750 cm- l , para es

tes sulfóxidos 1107/, juntamente com bandas de nitrato coorde-

principais bandas de sulfóxido coordenado que aparecem nos es-

de espectroscopia no infravermelho destes ligantes, como há p~

ra o Me 2SO. Para a análise dos espectros dos sulfóxidos di

propílico e di-butílicos foi necessário ter como base a atri

buição dos espectros dos sulfetos correspondentes I107,108 I.A~

sim sendo, no presente trabalho, são atribuídas e dicutidas as

V(C-S) do ~-Pr2S0 e do ~-Bu2S0 livres; não observaram; en-

tretanto, bandas correspondentes para os complexos [NiLJ(CL04)2

(L = ~-Pr2SO e ~-Bu2S0).
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Analisando-se as Figuras 12 a 14 observa-se que

os complexos de nitrato apresentam duas bandas fortes na re-

II

qualquer

quando os sulfóxidos não possuem grupos CH 3 próximos ao gru-

po SO. Estes autores atribuiram a V(SO) em -975 cm -1 para

hexakis complexos de percloratos de metais de transição com

As frequências V(SO), como já foi visto, são de

gião da "(SO), enquanto que os complexos de perclorato apr~

sentam uma única banda.

Segundo Currier & Weber /33 I não há evidências

de vibração Y (SO) seja acoplada com outra vibração

tros dos complexos na região da v(SO) , juntamente com os valo

res das V (SO) dos sulfóxidos livres.

Verifica-se que os sulfõxidos apresentam ban-

das únicas fortes na região de 1010 1020 -1 excetoe a cm , no

-1caso do !-BuZSO, que apresenta duas bandas (1050 e 1025 cm ),

as quais podem ser atribuídas ao v(SO). O comportamento apr~

sentado pelo !-Bu 2SO foi discutido em termos de acoplamento

vibracional e ressonância de Fermi I 69 I e isomerismo rota

cional /110 I, o que tem levado à controvérsias quanto a atri

buição da sua v (SO) I 321.

particular interesse na caracterização destes complexos. A

Tabela 14 traz as frequências das bandas observadas nos espe~

~-Pr2S0 e ~-Bu2S0.

Verifica-se, portanto, que é difícil atribuir l

nequivocamente as frequências v (SO) e P(CH 3), mesmo que elas

nao sejam acopladas para estes complexos. A observação de

que as bandas que aparecem na região da Y(SO) encontram-se des

locadas para frequências menores nos complexos, comparado aos

sulfóxidos livres, (Tabela 14) dâ evidências, contudo, de que



Tabela 14 - trequências (cm- 1) de algumas bandas observadas nos espectros infravermelhos dos complexos de Ni(ll)

com R2SO (R = ~-Pr, ~-Bu, i-Bu e !-Bu)

, Valores obtidos dos espectros dos complexos em Fluoroluhe:

vs = muito forte: s = forte; m = m~dia: I< = fraca: sh = omhro: br

I
00
til
I

4-17 m-i,ti

460 sh

440 m

290 m-s,270 m-s,

-240 sh

458 m-s

340 sh. 323 m.

292 m, 258 m-I<

455 m-w

295 sh, 290 m-I,

4óO m-s

340 sh, 320 m

:\ () 5 m, h r . 2(,(1 '"

455 m

452 '"

B:lndas de !!eg i ão da

N0 3 v (~1-0)

'1520 m-s. '1485 s 450 m-w

1278 vS,I260 sh 30') m, 280 sh

1020 m-w,I005 m 27 5 sh

808 m, 750 m-w

'1523 s, '1513 vs.

'1500 sh,I270 vs,

1252 s, 1020 sh,

1010 sh, 808 m-s.
758 1<, 750 m

'1520 n-s.'1513 vs,

'1502 s. 1350 m,

1::7: VS, ] ~ 5 ~ s.

1022 sh, 1012 sh,

805 m-w,758sh,7521<

*1521 sh,'1518 sh

'1483 m-s ,1350 m

1300 vs, 1280 s

812 m, 808 sh.

750 m-"

'1512 s,'1495 VS,

1275 vvs,

1020 m,

805 m-"',7óO sh,

755 '"

larga,

(1°4

Bandas de

1090 s

625 m

1090 s

620 s

1087 s

623 m-s

1010 s

1010 s

1020 vs ,br

1020 vS,br

1017 s

1017 s

1025 s

1017 s

1050 \'s

V(50) do

"dfóxido livre

l~('gião da

v(SO)

985 s

965 vs

975 s

970 vs

998 s
975 s

998 s
978 vs

968 s

975 s

985 s

1008 s

967 vs

[Ni (~-Pr2S0) 2 (N0 3 ) 21

Complexo

[Ni (~-Pr2S0)6l (CI0 4 ) 2

[Ni (~-Bu2S0)3 (NO) zl

[Ni(~-Bu2S0)61 (Cl0 4)2

[Ni (i- Bu 2S0 ) 2 (N0 3) 21

[Ni O,- Bu 2S0 ) 3 (N0 3 ) 2~

[Ni (1- Bu 2S0 ) 61 (C104 ) 2

[Ni (!.- Bu 2S0 ) 2 (N0 3 ) 21
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to e as frequências das bandas que aparecem nas regiôes·onde o

a coordenaçào destes sulfóxidos ao Ni(II) se dá via Q, como no

perclor~As frequências vibracionais dos grupos

Vibraçôes dos ânions

caso do MeZSO.

grupo nitrato absorve, encontram-se também na Tabela 14.

As bandas observadas para o grupo Cl04 são caracte

rísticas de perclorato iônico. Já os espectros dos complexos de

nitrato apresentam bandas características de N0 3 coordenado,per

to de 810 cm- l ; as demais bandas de nitrato são difíceis de se

atribuirem devido à superposições com bandas dos sulfóxidos coor

denados.

o modo de coordenação dos grupos nitratos será dis

cutido mais adiante, com base nas suas bandas de combinação que

aparecem em -1750 cm- l .

Frequências veM-O)

A atribuição destas frequências (Tabela 14) foi

baseada na comparação dos espectros dos complexos de nitrato e

perc10rato com os espectros dos correspondentes su1fóxidos li-

vres, bem como nas interpretações já efetuadas no caso dos com-

plexos de

plexos de MeZSO.

Analisando-se a Figura 13 observa-se que os

-1
~-BuZSO apresentam bandas em -450 cm , as quais

com-

nao

aparecem nos espectros do sulfóxido livre e que podem, portanto,

ser atribuídas ao v(M-O lfó-"d)' Os espectros dos demais comsu Xl o

plexos também apresentam bandas nesta frequência, havendo porem

bandas do ligante livre na mesma região, o que dificulta a atri-

buição.
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Os complexos de nitrato, além da banda em -4 SO

cm- l . apresentam bandas em frequências mais baixas, que nao ap~

recem para os sulfóxidos livres, podendo ser atribuídas. ao

Y(M-O(NO )). E necessário lembrar, contudo, que existe nesta
3

região, a possibilidade de interações entre os vários veM-O) e

acoplamentos com vibrações das moléculas dos sulfóxidos.

c. Modos de coordenação dos grupos nitratos

Os espectros infravermelhos dos complexos de nitra

-1to, de 1900 a 1600 cm , encontram-se na Figura 16. Esta re-

gião é característica de bandas de combinação do grupo nitrato,

sendo de grande importância na identificação do seu modo de co

ordenação, conforme discutido por Curtis &Curtis 197 I e Lever

e colo 198 I. A Tabela lS mostra alguns resultados apresenta

dos por Lever e colo /98 I para complexos de Ni(II) e nitrato.

As frequências fundamentais dos grupos nitratos

dos complexos em estudo (~l e ~4 de N0 3 iõnico e Y2' ~3 e ~ S

de N0 3 coordenado), que dão origem a estas bandas de combina

ção caem, respectivamente, nas regiões da V(SO) e da v(CSC) dos

"il!

sulfóxidos coordenados. Isso dificulta suas atribuições e, con

sequentemente, o cálculo das frequências das bandas ~l +V4 ' v 2

+ v3 e Y2 + vS •

° número, a intensidade e a posição das bandas de

combinação diferem para os complexos estudados, o que permite e

fetuarem-se algumas conclusões a respeito do modo de coordena -

ção do grupo N0 3 ·

° nitrato iõnico. no complexo de Me2S0 1:6, é fá

cil de ser identificado, por apresentar uma única banda de com-

binação (Y l + Y4).
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Figura 16 - Espectros infravermelhos dos complexos de nitrato na

região de 1900 a 1600 cm- 1 .(GU(Me 2So 6 )J(N0 3 )2 (a); [Ni(Me 2SOl 4

N0
3
JN0

3
(b); [Ni(He

2
SO)3(N0

3
)2] (c); [Ni(Me 2SO-d 6 )3(N03 )2] (d);

[Ni(~-BU2S0)3(N03)2] (e); [Ni(!-BU 2SO)3(N0 3);] (f); [Ni(!-BU 2SO)2

(N0
3
)2] (g); [Ni(!f-pr

2
so) 2 (N0

3
)2] (h) e [Ni(~-BU2S0)2(N03)2J (i)).



en = eti1enodiamina; dien = dieti1enotetramina; PE = 1,2-bis(2'

piridi1)etano; 4-pic = 4-pico1ina; 2-pic = 2 pico1ina; py = piri

dina; tet a e tet b = isômeros racêmico e mesa da tetramina cí
clica.
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Tabela 15 - Frequências de combinação do grupo nitrato em

complexos de Ni(II) 1981

6.

35,57

37 ,66

6.

46

alguns

6,

21

16

25
6,

46

48

56

177017521724

Nitrato iônico

~ -1Frequencias (cm )

Nitrato mono e bidentado

1720 1742 1777 br

1699 1710 1747 1765

Nitrato iônico e bidentado

1750

1773

1753

1745

Nitrato monodentado

1741 1762

1752 1768

1748 1773 sh

Nitrato bidentado

1725 1771

1726 1770

1718 1774

Nitrato ponte

1797

[N i ( t e t b) NO 3l NO 3

[Ni (en) 3l (N0 3) 2

[Ni (en) 2 (H 20) 2J (N0 3) 2

[Ni (dien) 2J (N0 3) 2

CNi (PE) 2J (N0 3 ) 2

Complexos

[N i ( en) 2 (N°3)] C1°4

[Ni (en) 2 (N0 3]BF 4
Ni(2-pic)2(N03)2

Ni(N0 3)2·2H 20

Ni(en)2(N0 3)2

Ni (teta) (N0 3) 2

Ni(4-pic)4(N0 3)2

(Ph 3AsCH3) 2 [Ni (N0 3) 41
rJi (py) 3 (N0 3) 2
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° nitrato bidentado aparece para o complexo de

!-Bu 2SO, originando duas bandas separadas entre si por 57 cm- l .

Para o complexo 1:4, a banda que aparece em 1738

cm- 1 pode ser atribuída à N0 3

quência para o complexo 1:6.

iônico. Esta aparece na mesma fre

A presença de nitrato iônico no

três bandas de combinação. Estes compostos devem possuir um ni

trato monodentado e um nitrato bidentado, de acordo com as for-

mulações propostas. Não é fácil, entretanto, identificar qual

banda pertence a que modo de coordenação. Assim, os pares de

banda para se calcular os valores dos desdobramentos (Õ), foram

complexo 1:4 e confirmada pelo aparecimento da banda em 830

cm- l em seu espectro, a qual foi atribuída à Vz do N0 3 com sime

tria D
3h

(Tabela 11). As demais bandas que aparecem no espe~

tro, na região de -1750 cm- l , são bem mais fracas do que a de

1738 cm- l , dificultando a interpretação.

apresentamOs complexos de MeZSO e Me 2SO-d 6 1:3

escolhidos por comparação com os compostos da Tabela 15. A ban

da de maior energia foi atribuída a uma superposição de bandas

de N0 3 mono e bidentado e valores de ~ calculados são concor -

dantes com a presença de um N0 3 monodentado e outro

nos complexos.

bidentado

Para os demais complexos 1:3 e l:Z observa-se o

aparecimento de bandas múltiplas, que podem ser devidas à pre

sença de grupos nitratos não equivalentes /981 e/ou à abaixame~

to de simetria local. Isso dificulta a atribuição dos corres -

pondentes espectros.

Os complexos de i-BuzSO e ~-Pr2S0, 1:2, devem po~

suir apenas nitratos bidentados. ° aparecimento de mais de

duas bandas pode ser decorrente da presença de nitratos nao
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equivalentes. Além disso, estes complexos podem ter nitratos em

cis ou trans, podendo estes, ainda, ser simétricos ou

tricos.

assimé-

° complexo de ~-Bu2S0, 1:3, apresenta uma banda

em 1740 cm- l que pode ser atribuída ao N0 3 monodentado (6 = 30

ou 25 cm- l , em relação às bandas de maior energia). As demais

devem ser decorrentes da presença de N0 3 bidentado (6 entre 52

e 62 cm -1) .

Os espectros do complexo de l-Bu 2SO 1:3 é muito se

melhante ao do complexo 1:2, havendo porém um maior número de

bandas de combinação no primeiro. A comparação dos espectros em

outras regiões onde os grupos nitratos absorvem, mostra, que hâ

uma diferenciação maior em -1500 cm- l e em -1350 cm- l (Figura 14),

complexos foram efetuadas com o objetivo de se determinar os mo-

evidenciando a presença de N0 3 monodentado no complexo 1:3.

A Tabela 16 reúne os resultados desta discussão.

111.5. Medidas de suscetibilidade magnética

As medidas de susceutibilidade magnética (XM) dos

mentos magnéticos efetivos dos mesmos.

Os valores de XM foram corrigidos quanto ao diamag

netismo dos âtomos pela aplicação das constantes de Pascal I66 I e

os valores de momento magnético efetivo (~ef) foram calculados a

través da expressa0
1/2

pef = 2,83 (xMT)

onde T e a temperatura absoluta.

Os resultados constam da Tabela 17. Hâ boa con

cordância entre os valores de ~ef dos complexos [Ni(Me zSO)61(Cl04)2

e [Ni(Me2S0)4N03lN03 com os descritos na literatura, incluídos

também na Tabela 17.



Tabela 16 - Frequências de combinação do grupo nitrato nos complexos de Ni(II) com su1fóxidos

Nitratosbidentados equivalentes

1770 1713

Nitratos bidentados não equivalentes
1778sh 1770 1712 1702

Nitrato mono e bidentado

I
lO
N
I

/:;

50 ou 35

57

30,55

30,53

... 58,68

... 55.70

1720

1700

1738

1723

1715

1722

1755 sh

1765sh

1748

1745

F -. (-1)requenclas cm

Nitrato iônico

--:;---~ - .-;- -

1738

Nitrato iônico e bidentado
1770 sh

1770

1775

1778

1770,1765,1740,1713sh,1708

1772sh,1768,1758,1710,1700

[Ni (.!-Bu 2SO) 2 (N0 3 J

Complexos

[Ni (Me 2SO) 6l (N0 3) 2

[Ni (Me 2SO) 4 N0 3 ] N0 3

[Ni (l-Bu 2SO) 2 (N0 3) 2l

[Ni (~-Pr2S0) 2 (N0 3) 2l

[Ni (Me 2S0 ) 3 (N0 3) 2J

[Ni (Me2S0-d6) 3 (NO) 2J

[Ni (~-Bu2S0) 3 (N03) 21

[Ni (l-BuZSO) 3 (N0 3) 2J
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Desprezando-se a contribuição orbital, o ~ef do

íon Ni(II), que possui dois elétrons desemparelhados, é igual

tanto, ocorrer devido ao acoplamento spin-órbita e à contribui

ção do paramagnetismo independente da temperatura 1111 I.
Analisando-se a Tabela 17, verifica-se que o

Ni(II) é paramagnético em todos os complexos. Observa-se, tam-

a 2,83 M.B. (" sp in only"). Desvios deste valor podem,

bém, que os valores de ~ef caem na faixa dos valores

entre-

encontra
I'
t

dos para compostos de Ni(II) octaédricos de spin alto (2,80 a

3,50 M.B.) 166 I, com exceção do caso do [Ni(~-Pr2S0)2(N03)2J, o

qual apresentou um valor mais alto. Conclusões a respeito das

estruturas dos complexos não podem, entretanto, ser efetuadas

unicamente com base nestes resultados, pois as faixas de valo

res de ~ef de complexos de Ni(II) de outras estruturas 148 I su-

perpoem-se a faixa dos complexos octaédricos.

A interpretação dos espectros eletrônicos, discu-

tida adiante, permite porém concluir que os complexos conten

do perclorato são octaédricos regulares e os de nitrato octaé -

dricos distorcidos. No caso dos primeiros, foram calculados os

parâmetros de campo cristalino Dq e B. Conhecendo-se o valor de

Dq é possível corrigir os valores de suscetibilidade magnética

quanto ao paramagnetismo independente da temperatura (TIP) ,pois

para o Ni(II):

'I

II

\:

I
11,

li
I

,I

XTIP -
2
~
10 Dq

/111 I

A Tabela 18 apresenta os valores de X
M

e ~ef cor

rigidos. Observa-se que os valores ~ef ainda são superiores a

2,83 MB (}lef "spin only"), pois continuam sendo afetados pelo

acoplamento spin-órbita.



Tabela 17 - Medidas magnéticas dos complexos

Complexo XM x 10 6
Xdiamag x 10 6 lJef(M.B.) t (K) IReLI

(c.g.s./mo1) (c.g.s./mo1)

[Ni (Me 2SO) 6J (C104) 2 4689 334 3,4 302

3,36 301 131
3,34 298 181

[Ni (~-Pr2S0)61 (C10 4) 2 4945 619 3,4 300

[Ni(~-Bu2S0)6J (C104)2 4010 761 3,1 302

[Ni C.~-Bu2S0) 6J (C104) 2 4465 761 3,3 300

[Ni (Me 2SO) 6J (N0 3) 2 5175 308 3,5 303

[Ni (Me 2SO) 4N031 N0 3 4456 222 3,1 301 I
\.O
~

4148 3,15 298 18 ! I

[Ni (Me 2SO) 3 (N0 3) 21 4227 93 3,2 302

[Ni (Me 2SO-d6) 3 (N0 3) 21 4447 126* 3,3 297

[Ni (~-Pr2S0 ) 2 (N0 3) 2J 5730 231 3,7 292

[Ni (~-Bu2S0) 3 (N0 3) 21 4020 393 3,1 303

[Ni (i:.- Bu 2S0 ) 2 (N0 3) 21 4361 279 3 , 2 301

[Ni (i:.-Bu2S0) 3 (N0 3) 2J 4916 393 3,4 299

[Ni (!-Bu 2SO) 2 (N0 3) 2J 4350 279 3,3 299

*Este valor não inclui a correção quanto ao átomo de deutério.
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Tabela 18 - Valores de ~ef corrigidos quanto ã TIP

tação, relativamente simples, para o espectro eletrônico do

,,'

campo

3A2g (F) E = 12 Dq

3T2g (F) E = - 2 Dq

3Tlg (F) 15 1 [ 2 2Jl/2E = 3 Dq + - B - 2 (15B-6Dq) + 64 Dq2
3Tlg (P) 15 B + i [C15B-6Dq)2 + 64 Dq~ 1/2E = 3 Dq + ""2

A teoria do campo cristalino fornece urna interpr~

6
[Ni(R 2SO)6](Cl04)2 XTIP x 10

1J.. efcorricrido
o

R (c.g.s./mol) (MB)

Me 265 3,3

n-Pr 268 3,4

n-Bu 268 3,0

i-Bu 265 3,2

111.6. Espectros Eletrônicos

111.6.1. Considerações sobre o Ni(II) hexacoordenado

o diagrama de correlação para o íon d8 num

octaédrico é mostrado na Figura 17.

íon Ni(II) num campo de simetria octaédrica. Os termos espec -

-. 3 3 (d . .. 1troscoplCOS F e P separa os entre SI por urna energIa 19ua a

l5B, em termos do parâmetro B de Racah), que surgem da config~

ração d8 do íon gasoso livre, desdobram-se quando o NiCII) é

colocado num campo octaédrico, dando origem aos seguintes ter

mos espectroscópicos 146 I:
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Figura 17 - Diagrama de correlação para o íon d8 num campo octa
édrico (a): termos espectroscópicos do íon num campo esféri~

co; (b): aproximação de campo fraco; (c): região de campo inter
mediário; (d): aproximação de campo forte; (e) configurações e
letrônicas do íon num campo forte 1471.

,,
I

'I"I.
I

Espera-se, assim, para o Ni(II) hexacoordenado oc

taédrico 3 transições permitidas por spin:

3 3
A (7.000 a 13.000 cm- l )1

1
T

2g
+

2g

1 3T (F) + 3A (11.000 a 20.000 cm- l )2 19 2g

3 3 (19.000 a 27.000 cm- l )1 3 Tlg(P) + A2g

I

",

'f

I
li

Duas transições proibidas por spin podem, também,

ser observadas 1471. São elas:

proibidas por restrições de simetria (restrição de Laporte)

so aparecem devido a ocorrência de acoplamento vibrônico 147/.

d

11

e

sao

sao

slme

tria octaédrica regular, pois nestes casos as transições

As bandas correspondentes a estas transições

de baixa intensidade (E < 30 1 mol- l cm- l ) para sistemas de
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T4
1E +- 3A (11.500 a 15.500 em-I)g 2g

Ts
1T +- 3A (17.000 a 24.000 em-I)2g 2g

Quando o valor de Dq/B é próximo de 1.0 (0,8 <

Dq/B < 1,1) 11121, o estado 1E possui energia tão próxima a
g

do estado 1T1g (Figura 18), que pode haver superposição das ban

das correspondentes às transições T2 e T4' levando à observa

çao de um dub1ete nesta região.

A natureza do dub1ete foi atribuída à ocorrência da

para

t6 2
2

e

Dq/ e

« < I.... 7 7 E

7

I ~. IT~L /~
I

6 ,y Ii
T,

~ IT2

501 / / /' /' /3T,

3T t5 3
2 2 e

IA
I

3F r , , I 3
A. 2 3 2

Figura 18 - Diagrama de níveis de energia (Tanabe-Sugano)
íons d8 num campo octaªdrico 1471.

transição proibida 1E +- 3A2 ' a qual ganha intensidade de transi
g g -

ção permitida 3T1g (F) +-3A2g 11131. Outros autores preferem, en-
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to encontram-se na Figura 19.

dos ligantes nesta região.

regIao

mecanis

determi-

1 47 I •

30 Dq

15

1 +1 -
2 3B ::::

1 1 : la Dq

1 2 1/2
1 2 : 7,5 B + 15 Dq - 2 (225 B + 100 Dq - 180 Dq.B)

1 3 : 7,5 B + 15 Dq + t (225 B2
+ 100 Dq - 180 Dq.B)1/2

Os espectros eletrônicos dos complexos de perclora-

o parâmetro B, de repulsão intereletrônica, e da-

111.6.2. Complexos de perclorato

tes 1471:

o valor de la Dq pode, também, ser calculado atra-

ves das expressões das energias de transição que são as seguin-

nar a sua posição devido ao aparecimento de bandas vibracionais

Todos eles são característicos de compostos que

possuem Ni(ll) hexacoordenado octaédrico, apresentando três ban 

das de absorção, correspondentes às transições 1 1 , 1
2

e 1
3

. A

do, então, por:

Dq). A banda correspondente à esta transição ocorre na

do infravermelho próximo, sendo muitas vezes diffcil

tretanto, interpret~-la em termos de acoplamento spin-órbita

1114 I. De fato, as transições envolvendo mudança de spin sao

proibidas e esta regra de proibição só é relaxada pelo

mo de acoplamento spin-órbita 1471.

A . d . - 3 3A denergIa e transIçao T2g -+- 2g correspon e a

diferença de energia entre os orbitais t 2g e e g do metal, dando

diretamente o valor do desdobramento do campo cristalino (la
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do na suspensão, tentou-se minimizar o problema triturando-se as

espalham radiação variavelmente com o comprimento de onda, o

ban-

sóli-

apare-

complexo

totalmente,

transições

espalhamento

1 2)

(T .. ) é obser
.)

Estas duas últimas aparecem com om-

demais espectros. Obteve-se tambem o espectro deste

mogeneas. Não foi possível, entretanto, eliminá-lo

corno se pode ver na Figura 19.

é diretamente proporcional ao tamanho das partículas do

çado das linhas de base, obteve-se o espectro do complexo

[Ni(Me2S0)6](Cl04)2 em solução em Me 2SO. Este já havia sido es

tudado anteriormente 1181 e, comparado ao obtido no presente tra

balho (Figura 20), serviu corno base para a interpretação dos

As suspensões dos sólidos, em Nujol ou Fluorolube,

Para auxiliar a estabelecer critérios para o tra-

amostras até a obtenção de partículas bem finas e suspensões ho-

em nitrometano, para comparação (Figura 20).

As posições de mgximo das bandas atribuídas à TI

foram determinadas diretamente nos espectros (Figuras 19 e 20).

Já os mgximos das bandas que aparecem nas regiões de 10.000 a

que modifica a linha de base do espectro. Corno o

das é máxima.

çao dos comprimentos de onda nos quais a intensidade das

bros que podem ser atribuídos, respectivamente, às

T4 e T 5 , proibidas por spin.

Algumas dificuldades foram encontradas para o tra

çado das linhas de base dos espectros e também para a determina

vada na região do visível.

bracionais dos sulfÓxidos; a segunda (atribu1da à

ce na região de 10.000 a 18.000 cm- l e a terceira

primeira banda (atribuída à 1 1), observada na região do'infraver

melho, é larga, pouco intensa e aparece superposta a bandas vi-
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espectros em escala de energia e decompõe os mesmos, dandos as

t 'I

~.

'I

~,

de

re-

banda

exemplo,

T3) , de duas manei

a banda mais inten-

(Figura 19) e b)

T4) , supondo que

permite considerar razoável a utilização da energia da

mais intensa para o cálculo de 10 Dq.

duas transições de energias mais altas (T2 e

ras: a) atribuindo-se à T2 (3Tlg (F) + 3A2g )

sa (permitida) do conjunto de bandas T2 e T4

considerando-se o baricentro da banda (T2 +

ela seja desdobrada por acoplamento spin-órbita.

Comparando-se os valores calculados, a) e b), veri

fica-se que os primeiros são mais próximos dos valores de 10 Dq

dados pelas energias das transições TI; e também dos valores da

literatura (Tabela 21), no caso do ~i(Me2S0)6l (Cl04)2' Isso

absorção das bandas observadas e na Tabela 20 encontram-se os va

lores dos parâmetros de campo cristalino, 10 Dq e B, dos compl~

xos. Estes foram calculados, a partir dos valores de energia das

posições de máxima absortividade de suas bandas. Como

são mostrados na Figura 21 aos espectros do (JJi (Me 2S0 ) 6l (Cl0 4) 2

traçado e decomposto.

A Tabela 19 traz as frequências dos máximos

-1 -118.000 cm e de 19.000 a 27.000 cm foram determinados por com

putador, através do programa SPECSOLV 11151. Este retraça os

Analisando-se os resultados, conclui-se que as di

ferenças de basicidade e estereoquímica dos ligantes afetam mui-

to pouco os valores de 10 Dq e B dos complexos e que, portanto,

os sulfóxidos di-propilico e di-butÍlicos estudados ocupam a

mesma posição do Me2S0 na série espectroquímica. Conclui-se tam

bém que, nos complexos estudados, as ligações Ni-sulfóxido apre

sentam o mesmo grau de covalência, e que, portanto, estes sulfó

xidos ocupam a mesma posição na série nefelauxêtica.
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Tabela 19 - Frequências dos máximos de absorção (x10- 3 cm- 1)das

bandas observadas nos espectros dos complexos de perc1orato

* Banda mais intensa do conjunto de bandas que aparece na região
-1de 10.000 a 18.000 cm

Complexo

[Ni(Me2SO)6l (C10 4)2

sólido

em Me 2SO

em CH 3N0 2

[Ni(~-Pr2S0)6l (C10 4)2

[Ni (~-Bu2S0)6l (C104) 2

[Ni (l-Bu 2SO) 6l (C10 4) 2

LI

8,00

7,66

7 , 'd 7

7,82

7 ,77

7,79

L*
2

13,17

12,94

13,05

13,05

13,01

13,15

L 4

14,77

14,63

14,71

14,74

14,71

14,72

L
5

20,81

22,63

20,45

20,58

L
3

24,21

24,04

24,10

24,04

23,75

23,83



-3 -1Tabela 20 - Parâmetros de campo cristalino (x10 cm ) dos complexos de perc1orato

Complexo T2 10Dq B S T* 10Dq B S

[Ni (Me 2S0 ) 61 (C104) 2

sólido 13,17 7 ,86 0,92 0,89 13,60 8,18 0,89 0.86

em Me 2SO 12,94 7,72 0,92 0,89 13,25 7,93 0,90 0,87

em CH 3N0 2 13,05 7 ,78 0,92 0,89 13,50 8,12 0,88 0,85

[Ni (~-Pr2S0)61 (C104) 2 13,05 7,79 0,91 0,88 13,30 7 ,97 0,90 0,87
I

I-'
o
U"l

[Ni (~-Bu2S0)61 (C104 ) 2 13,01 7,78 0,91 0,88 13,30 8,00 0,87 0,84 I

[Ni (i.-Bu2S0) 61(C104) 2 13,15 7,88 0,89 0,86 13.25 7 ,95 0,88 0,85

~ 3 -1
11161 "B lon livre = 1,030 x 10 cm

* baricentro do conjunto de bandas T2 + T4"

--:--- ---.
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Tabela 21 - Dados da literatura (xlO- 3cm- l ) para

xo [Ni(Me 2SO)61 (CI0 4)2

o comple-

[Ni (Me 2SO) 61 (CI0 4) 2

sólido

reflectância /112\

transmissão 11121

em Me 2SO 118\

TI

8,05

7,85

7,73

T
2

13,25

13,0

12,97

T
3

14,4

14,5

14,29

T 4

24,25

24,0

24,04

10 Dq

8,05

7,85

7 ,73

B

0,91

0,92

Os valores de 10 Dq do [Ni( Me 2S0 ) 61 (CI04) 2 no esta

do sólido, em MeZSO e em CH 3N0 2 são muito próximos, o que e um

indício de que o complexo não perde sua identidade nestes solven

tes (dentro das limitações da medida espectrofotométrica como r~

curso para discriminação das espécies eventualmente presentes).O

mesmo comportamento é esperado para os demais complexos contendo

perclorato. Isso permite concluir que o nitrometano é um bom sol

vente para estes complexos, podendo ser utilizado nos casos em

que os ligantes são sólidos.

111.6.3. Complexos de nitrato

° espectro eletrônico de [Ni(Me2S0)J (N0 3)2 é mui

to semelhante aos espectros dos complexos contendo perclorato,e~

quanto que no caso dos demais complexos de nitrato aparecem alg~

mas diferenças. A Figura 22 apresenta alguns exemplos e a Tabe

la 22 traz as posições das bandas, determinadas de maneira análo

ga à descrita para os percloratos.

A banda atribuída à TI e pouco intensa, havendo di

ficuldades para registrá-la, exceto no caso do complexo 1:6 para

o qual a banda é mais intensa.
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Tabela 22 - Frequências dos máximos de absorção (x10- 3 cm- 1)das

bandas observadas nos espectros eletrônicos dos complexos de
nitrato

Complexo T 1 T T
4 T 32 e

[Ni (Me 2SO) 61 (N0 3) 2

sólido 8,00 13,20 14,78 24,29

em Me 2SO 12,96 14,68 23,81

[Ni (Me 2SO) 4N03l N0 3 13,20 14,67 24,29

[Ni (Me 2SO) 3 (N0 3) 2J 12,80 14,17 24,39

[Ni (Me 2SO-d 6) 3 (N0 3) 2l 12,67 14,23 24,22

[Ni (~-Pr2S0)2 (N0 3 ) 2J 12,74 14,45 24,22

[Ni (~-Bu 2S0 ) 3 (NO 3) 21 12,86 14,45 23,74

[Ni U:.- Bu 2S0 ) 2 (N0 3) 2l 12,45 13,99 23,53

[Ni (l- Bu 2S0 ) 3 (N0 3) 2J 12,69 14,31 23,53

[Ni (.!-Bu 2SO) 2 (N0 3) 2l 12,77 14,39 23,53

4'
•

•I

,..tl:
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° conjunto de bandas l2 e l4 apresenta contornos

diferentes nos vários complexos (Figura 23).

f
I,
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Figura 23 - Conjunto de bandas l2 + l4 dos complexos:

[Ni (Me2S06l (N0 3 ) 2 (a); [Ni (Me 2SO) 4N0 3l N0 3 (b); [Ni (Me
2

SO)3(N0
3

) 2J

(c); [Ni (Me2S0-d6) 3 (N0 3) 21 (d); [Ni (~-Pr2S0 ) 2 (N0
3

) 2J (e) ;

UH (~-Bu2S0) 3 (N0 3 ) 2J (f); [Ni (i.- Bu 2S0 ) 2 (N0 3 ) 21 (g); [Ni (i.- Bu 2S0 ) 3

(N0 3)2] (h) e [Ni(!-BU 2SO)2(N0 3)2J (i).
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Excetuando-se o complexo 1:6, a proporção sólido:

dispersante necessária para se obter as bandas correspondentes

à T 3 e T 2 dos complexos de nitrato é muito menor do que no caso

dos percloratos. Isso é um indício de que os complexos apre-

sentam desvios da simetria octaédrica regular. Neles, estas

transições são "mais permitidas", decorrendo disso, absortivid~

des molares maiores. Os espectros em solução, discutidos adian

te, comprovam este fato.

Deformações na geometria octaédrica já eram esp~

radas para os complexos com relação molar sulfóxido/Ni(II) infe

rior a 1:6, devido ao fato do Ni(II) coordenar-se ao nitrato(mQ

no ou bidentado), além de coordenar-se ao sulfóxido. A presen

ça de ligantes diferentes contribui para o abaixamento de sime

tria dos complexos. Estes podem, entretanto, ser considera

dos como pseudo-octaédricos, pois seus espectros de absorção

dão evidências de que as distorções da simetria octaédrica nao

sao muito grandes. Isso se deve ao fato do Ni(II) coordenar-se

a seis átomos de oxigênio em todos os complexos, o que não modi

fica muito o ambiente ao redor do íon metálico.

O fato do conjunto de bandas T 2 + T 4 apresen-

tar contornos diferentes nos vários complexos (Figura 23) pode

estar relacionado ao grau de afastamento da simetria octaêdri

ca perfeita e às diferentes influências dos sulfóxidos e

pos nitratos.

gru-

Reedij ik e colo 11121, estudando espectros eletrô

nicos de complexos de Ni(II) octaédricos verificaram que à me

dida que aumenta a relação Dq/B, o ombro que aparece no conjun

to de bandas T 2 + T 4 desloca-se para a região de menor energia,

ou maior comprimento de onda do espectro.
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Straub e colo 11171 verificaram que para o Ni (I 1)

os valores de 10 Dq (em-I) diminuem na ordem HZO(860»N03 (80l»

Me ZSO (773) .

Observa-se na Figura Z3 que o complexo

[Ni (~-PrZSO)Z(N0 3 ) zJ apresenta ombro bem definido na região de

menor energia e, portanto, deve ele possuir a maior

Dq/B.

relação

e

de

Iin-
I I

Ie

° problema de atribuição de T Z dificulta, entre

tanto, o cálculo de 10 Dq destes complexos.

111.6.4. Estudos em solução

Os resultados obtidos para alguns complexos em so

lução encontram-se na Tabela Z3.

Os espectros do [Ni(Me zSO)6l (Cl0 4)Z' em MeZSO

CH 3NO Z' e do [Ni(Me ZSO)6l (N0 3)Z em MeZSO são característicos

compostos de Ni(ll) octaédricos, apresentando bandas pouco

tensas. Já os espectros dos complexos de nitrato 1:6, 1:4

1:3, em CH 3NO Z' apresentam bandas mais intensas, quando compar~

I
t

I'

tria para as espécies presentes nas soluções dos nitratos em

dos aos primeiros. Isso é um indício de abaixamento de sime-
I

•

CH 3NO Z' em relação às presentes nas soluções de MeZSO.

Este fato constitui uma evidência de que os com-

plexos de ni tra to, ou pelo menos o [Ni (MeZSO) 6"J (N0 3) z' perdem

suas identidades quando são dissolvidos em nitrometano.

Os valores de E do [Ni (MeZSO) 6l (N0 3) Z aumentam

quando ele é dissolvido em nitrometano, em relação ao complexo

dissolvido em MeZSO, aproximando-se dos valores de e do compl~

xo de MeZSO 1:4. Isso é concordante com a existência de um



Tabela 23 - Frequências dos máximos de absorção (x10- 3cm- 1 ) das bandas observadas nos espectros

eletrônicos dos compostos em solução e respectivos valores de absortividades molares (E(l cm-
1

mal-I))

* Valores obtiôOS dos espectros decompostos.

14,55 10,6

I
f-'
f-'
N
I

E

29

10,2

10,9

34

10,1

10,6

T 3

24,04

24,04

24,10

23,81

24,11

24,10

E

2,3

2,54

2,6

1,2*

2 , 7

1,4*

1,8*

5,7*

9,4

4,7*

T 4

14,63

14,68

14,53

E

3,3

3,1*

3,9

3,7*

3,68 14,29

3,6 14,73

3,4*

7,9

8,2*

9,0*

10,3

T 2

12,94

12,97

13,06

12,96

12,91

12,97

7 , O

9,5

9,9

2,6

4,9

C(x10 2M)

em CH 3N0 2

[Ni (Me 2S0 ) 6J (C10 4 ) 2

em Me 2SO

em CH 3N0 2

Complexo

[Ni(Me2SO)61 (N0 3 )2

em Me 2SO

[Ni(Me
2

SO)4 N0 3 J N0 3

em CH 3N0 2
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equilíbrio que se desloca no sentido da formação da espécie

[NiL6J2+ à medida que se adiciona excesso de sulfóxido na solu

ção do complexo 1:6, em nitrometano, conforme proposto com

base nos resultados de condutância molar.

I
I
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IV. CONCLUSOES E CONSIDERAÇOES FINAIS

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que

há grande tendência de formaçào de complexos de diferentes este

quiometrias para o mesmo sulfóxido, principalmente no caso dos

nitratos. Por esta razão, o método de síntese (proporção me

tal:ligante de partida e composição da mistura de solventes) e

crítico para a obtenção de compostos estequiométricos. A pro

porção metal:ligante fracionária observada para alguns compos

tos pode indicar a formação de misturas.

Em todos os complexos obtidos o Ni(II) é hexacoo~

denado e os sulfóxidos coordenam-se a ele via Q, conforme evi

denciado por medidas magnéticas e espectroscopia vibracional e

eletrônica.

A coordenação dos sulfóxidos ao íon metálico atra

ves do átomo de oxigênio já era esperada, uma vez que o Ni(II)

apresenta características de íon duro.

Conclui-se ser marcante a influência da nature-

za do ânion nos compostos estudados.

Nos complexos contendo perclorato o ânion nao se

encontra coordenado ao Ni(II). pois verificou-se que:

a) estes complexos comportam-se como eletrólitos do tipo 1:2

em nitrometano;

b) suas temperaturas de início de fusão são relativamente mais

al ta do que a dos complexos neutros e os valores das mesmas são

consequência da variação do tamanho do cátion [Ni (R
2

SO) 612 + ;

c) seus espectros infravermelhos apresentam bandas característi

cas de perclorato iônico.

1

•
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Nos complexos contendo nitrato e ânion pode coor

denar-se ou não ao Íon metálico. O nitrato compete com o sulfó

xido na primeira esfera de coordenação do Ni(ll), podendo a

tuar como ligante mono ou bidentado, nos casos em que se coord~

na. Verificou-se por espectroscopia infravermelha e Raman que:

a) o complexo de proporção molar 1 Ni: 6Me2S0 apresenta somen-

te N0 3 iônico;

b) o complexo de Me 2SO 1:4 apresenta N0 3 iônico e bidentado;

c) os complexos 1:3 apresentam N0 3 mono e bidentado; e

d) os complexos 1:2 apresentam N0 3 bidentado.

Os complexos de nitrato exibem maior variedade

de estequiometrias, constituindo, portanto, sistemas mais ade

quados para a investigação da influência exercida pelas difere~

tes características moleculares dos sulfóxidos no número de

moléculas de sulfóxido coordenadas ao metal. A relação metal/

sulfóxido diminui na série Me2S0>~-Bu2S0)i-Bu2S01~-Pr2S0- t

Bu 2SO, enquanto que a ordem decrescente de basicidades dos sul

fóxidos é !-BU2S0>i-Bu2S0>~-Bu2S0>~-Pr2S0>Me2S0. Portanto os

efeitos estereoquímicos predominam sobre os de basicidade na de

terminação da estequiometria dos complexos.

As medidas de ponto de fusão dão evidências de

que os complexos de nitrato com relação molar sulfóxido/metal s~

perior a 1:2, exceto o 1:4 que é iônico, podem perder moléculas

de sulfóxido durante o aquecimento.

Os complexos de perclorato são octaédricos e apr~

sentam a mesma estequiometria (1 Ni:6 sulf8xidos), constituindo

sistemas mais adequados do que os nitratos para a investigação

dos efeitos dos ligantes no campo cristalino do metal. Verifi

cou-se, assim, que as diferenças de basicidade e estereoquímica
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dos sulfóxidos afetam pouco os valores de 10 Dq e B dos comple

xos. Portanto, os sulfóxidos di-propÍlico e di-butÍlicos estu

dados ocupam a mesma posição do MeZSO na série espectroquímica

e, também, na série nefelauxética.

Há indícios de que os complexos de nitrato, e~

ceto o ~i(MeZSO)~J (N0 3)Z apresentam desvios da simetria octaé

drica regular, fato este justificável devido a presença de li

gantes diferentes (N0 3 e sulfóxido) coordenados ao Ni(ll). Es

tes compostos apresentam valores de 10 Dq relativamente maiores

do que aqueles de perclorato e nitrato que possuem relação mo

lar 1 Ni:6 sulfóxidos. O nitrato, atuando como ligante, contri

bui para o aumento da magnitude do desdobramento do campo cris-

lino no complexo.

tipo

A possibilidade

ON . ..., Z+ -lL 6J + ZN0 3
-+
+-

da existência de equilíbrios do

[NiL 4 (N0 3) ZJ + ZL, em ni trometa

no, foi proposta com base nas medidas de condutãncia, devido ao

comportamento de não eletrólito do complexo de MeZSO 1:6 em ni

trometano, o qual passa a comportar-se como condutor na presen-

ça de excesso de sulfóxido. A explicação proposta foi confirma

da por espectroscopia eletrônica. Os valores de E do comple

xo de MeZSO 1:6 em nitrometano são altos, em relação ao comple

xo em solução em MeZSO, e próximos dos valores de E do comple

xo 1:4 em nitrometano.

Alguns resultados desta dissertação foram

sentados em encontros científicos!118-lZZI.

apre-
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RESUMO

Este trabalho consiste no estudo de complexos de

dos e caracterizados através de espectroscopia vibracional e

sintetizaNi(II) com dialquilsulfôxidos. Os compostos foram

eletrônica, medidas magnéticas e de condutância e determina

ção de ponto de fusão.

Obtiveram-se os seguintes complexos:

[Ni(R 2SO)61 (C10 4)2 (R = Me, !:.-Pr, !:.-Bu e ..i-Bu);

[Ni (Me 2SO) 61 (N0 3) 2; [Ni (Me 2SO) 4 (N0 3) ](N0 3) ;

[Ni(R 2SO)3(N0 3)2] (R = Me, Me-d 6 , !:.-Bu e ..i-Bu) e

[Ni(R 2SO)2(N0 3)2] (R = !:.-Pr, ..i-Bu e t-Bu).

° método de síntese é crítico para a obtenção

de compostos bem definidos, principalmente no caso dos nitra-
I
I

4

tos onde existe a possibilidade de formação de compostos de

diferentes estequiometrias para o mesmo sulfôxido.

Os complexos [Ni(Me2S0)6l (C10 4)2 e [Ni(Me 2SO)4 N03 ]

N0 3 não fundem até 245 0 C. Os demais fundem em temperatu-

ras relativamente baixas. Alguns complexos de nitrato apresen-

tam grandes intervalos de fusão, que podem ser devidos a per-

das de ligante.

Os complexos são octaédricos com os sulfôxidos co

ordenados ao Ni(II) através do átomo de oxigênio, conforme evi

denciado por medidas magnéticas e espectroscopia vibracional e

eletrônica.

nitrato pode não se coordenar ou, então, atuar como ligante mo-

A influência do ânÍon é marcante. ° grupo

clorato não se coordena ao íon metálico, enquanto que o

per-

grupo



tendo nitrato, ao contrário, comportam-se todos como nao con-

Os complexos contendo perclorato comportam-se c~

mo eletrólitos do tipo l:Z em nitrometano. Os compostos con-
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nodentado ou bidentado, competindo com o sulfóxido na

ra esfera de coordenação do Ni(II).

primei.

I

dutores no mesmo solvente, embora os sólidos de MeZSO com pro

porçao molar níquel-sulfóxido 1:6 e 1:4 apresentem nitrato iô-

nico. Isto é uma evidência de que as espécies em solução nao

sao as mesmas presentes nos sólidos. Os espectros eletrônicos

confirmam este fato.

As diferenças de basicidade e estereoquímica dos

sulfóxidos afetam pouco os valores de Dq e B dos complexos con

tendo perclorato. Portanto, os sulfóxidos di-propílico e

di-butílicos estudados ocupam a mesma posição do MeZSO na

rie espectroquímica e, também, na série nefelauxética.

~

se- I
I

I

I,
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SUMMARY

This work consists on the study of Ni(II)

comp1exes with dia1qui1su1foxides. The compounds were

synthesized and characterized by vibrationa1 and e1ectronic

spectroscopies, magnetic and conductance measurements and

me1ting point determination.

The fo110wing comp1exes were obtained:

[N i (R 2SO) 6l (C 104) 2

[Ni (Me 2SO) 61 (N0 3) 2;

[Ni (R 2SO) 3 (N0 3) 21 (R

[Ni (R 2SO) 2 (N0 3) 2J

(R = Me, ~-Pr, ~-Bu and i-Bu);

[Ni (Me 2SO) 4N031 N0 3 ;

Me 2SO, Me 2SO-d 6 , ~-Bu and ~-Bu) and

(R = n-Pr, i-Bu anel !-Bu).

The synthetic procedure is criticaI for the

preparation of wel1 defined compounds, main1y for the nitrates

where the possibi1ity of formation of compounds with different

stoichiometry for the same sulfoxide exists.

The complexes ~i (Me 2S0 ) 6l (CI04) 2 and [Ni (Me
2

SO) 4

N0 3J N0 3 do not mel t up to 24 SOC, and the others mel t a t.

relatively low temperatures. Some nitrate comp1exes show

broad me1ting point ranges, which may be due to 1igand 10ss

during the heating.

The comp1exes are octahedral, and have the

sulfoxides coordinated to the Ni(II) through the oxygen atom,

as shown by magnetic measurements and the vibrational and

electronic spectra.

The anion inf1uence is very important. The

perchlorate group does not coordinate to the metal ion, whi1e

the nitrate group may either be non coordinating or behave as

a monodentate or bidentate ligand, competing with the sulfoxide

for the first coordination sphere of Ni(II).
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The perchlorate complexes are l:Z type

electrolytes in nitromethane solution. The nitrate complexes,

on the other hand, are non conducting in the same solvent,

although the solid compounds of MeZSO which have molar Ni:

sulfoxide ratios of 1:6 and 1:4 possess ionic nitrate in their

molecules. This is an evidence of the existence of different

species in the solid state and in solution in these cases. The

electronic spectra confirm this facto

The differences in the basicity and in the

stereochemistry of the sulfoxides affect little the Dq and B

values in the perchlorate complexes. This implies the di

propyl and di-butylsulfoxide studied falI in the same position

as the dimethylsulfoxide in the spectrochemical and

nephelauxetic series.
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