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1 - INTROOUÇ~O

1.1 - Objetivo e Apresentaçio da Tese

Os primeiros estudos sobre compostos de adição entre

sais de elementos lantanldicos e amidas como ligantes tiveram

1n;c10 em 1946. As pesquisas objetivavam o aperfeiçoamento dos

processos de separação e de purificação desses elementos.

Atualmente a investigação dOI mod_)os de ligação em

tais complexos i assunto de primordial interesse dos pesqu1sad~

res, sendo escopo de constantes estudos os seguintes aspectos:

os fatores envolvidos na formaçio das espicies complexas, a na

tureza da ligaçio mêtal-ligante, o provivel número de coordena

çio do lon metilico, a 1nfluincia dos 11gantes sabre lestrutura

eletranica dos Tons, a correlação entre estrutura e espectrosde

absorção e emissão, o efeito da contra~io lantan'd1ca, etc.

A quTm1ca dos compostos de adiçio de sais dOI lantan!

deos com a N,N,N ' ,H ' ·tetrametilmalonIM1da, uma amiaa dissubsti...
tu'da, foi iniciada Im 1ge1 com o trabalho de VICEN~INl. PIR.

RIER(9S), os quais prepararam e caracterizaram compostos de per...
cloratos e nitratGs de alguns lantanldeos com a N,N,N',N'-tetr!

metilamalonamida (TMMA). Posteriormente Vicentini e colaborad~

res(86,87,88,97) estenderam esse estudo a outros compostos de

adição, provenientes de diversos sais de lantan;deos, contendo

diferentes tipos d. ãnio~, tais como: NOj, C10;, Cl-, NCS· e
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PF6• com o objetivo de verificar os efeitos dos diferentes ini

ons sobre a capacidade coordenante dessa amida.

Este trabalho descreve a preparaçio e a caracteriza 

çio dos compoltos de adiçio entre iodetos de lantanfdeos e a

TMMA.

o interesse no emprego do inion iodeto. no trabalho

em tela, foi despertado em face a sua fraca tendincia coordenan

te. Esta propriedade permite tanto o estudo do comportamento

de ligantes orginicos frente aos Tons lantan;deos, haja vista

que a coordenação i pouco, ou não I, influenciada pelo ânion,c~

mo também a ~ontagem de um quadro comparativo com sais de ou

tros ãnions pouco coo~denantes, tais como, perclorato, hexaflu

arfas fato e perrenato.

A revisto bibl10grlfica, apresentada a seguir, mostra

as principais caract.r'sticas dos compostos de adiçio entre os

Tons lantanfdeos tripositivos incluindo 'trio com as amidas de

ãcidos dicarbox;licos, em particular a N,N,N'.N'-tetrametilmal!

namida; relata ainda, os trabalhos relacion~d05 com os campos 

tos de adição de lantan'deos contendo iodeto como ãnion.

Na parte referente ao trabalho experimental, os diver

50S metodos empregados, são expostos de maneira suscinta.

No ültimo capitulo estio inclusos os resultados expe

rimentais. 1nterpret101o e dilcus.lo dOI mesmol •• inda ai con

clusões obtidas.

Cumpre mencionar, que parte dos resultados contidos

nesta Tese foram publicados recentemente(9l).
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2 - REVISXO BIBlIOGRXFICA

2.1 - A N,N,N ' ,N'-tetrametilmalonamida e seus compostos de

adição com lantanfdeos

A TMMAe um tipo de composto que contêm dois oxfgêni~

carbonflicos como principais pontos de coordenação(95) e os

10ns lantanfdeos por serem icidos duros, formam complexos, pr.!

ferencialmente com l1gantes contendo oxigênio como itomos doa

dores (bases duras).

VICENTINI e colaboradores, prosseguindo a pesquisa ~s

temitica a respeito do comportamento dos lantanfdeos frente as

amidas, estudaram as diamidas. inicialmente a N,N.N·,N·-tetram!

t11malonamida. Os campo_tos de adiçio obtidos entre sais dos

lantanl'deos com a TMMA e as correspon'dentes propriedades estão

apresentados na Tabela 2.1.



TABELA 2.1 - Complexos de lantanfdeos nos quais a TMMA atua co

mo 1i gante

~NION

NO;

RESUMO

Ln(N03)3·2TMMA

(Ln • La - Lu. Y)

Espectro IV: coordenação atraves dos
dois oxigenios.

Condutãncia: são praticamente não el!
tr81ftos em nitrometano.

Difração de raios-X: existincia de
5 series isomorfas: (a) La-Pr,Sm; (b)
Nd-Dy; (c) Y e Ho; (d) Tm e Yb;(f) Er
e Lu.

Espectro de fluorescência (Eu): sime
trias poss;veis - C2• Cs e Cl •

Ln(C104)3·4TMMA

(Ln • La - Lu, Y)

Espectro IV: coordenação atraves dos
dois oxigenios.

Condutãncia: eletrõ1itos 1:3 em nitr~

metano.

Difraçio d~ rai~s-X: existincia de 3
grupos isomorfos: (a) La; (b) Ce - Ho;
(c) Er - Lu. Y.

Espectro de fluorescência: simetrias
possíveis - C4 e/ou C2 •

REFER'ENCI A

VICENTINI e
PERRIER

Ref. 95

1969

VICENTINI
J(ef. 86.87

1971 e 1972

SERRA. Rt!f. 82

1976

VICENTINI e
PERRIER

Ref. 95
1969

VICENTINI
Ref. 86.87

1972

SERRA. Ref. 82

1976

,
----+-----,~---------------.--------

LnC1 3 ·2TMMA

lLn • La - Lu, Y. exceto Tm)

VICENTINI et a1

Ref. 97
1974
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- continuação

~NION RESUMO REFERrNCIA

Espectro IV: coordenação através dos
dois oxigênios.
Condutincia: eletrõl1tos 1:2 em meta
nol.
DifraÇão de raios-X: isomorfos 05 CO!

postos de Pr - Er. Y e diferentes en
tre si e dos demais compostos La. Ce,
Yv e Lu.
Espectros de fluorescência (Eu): sim,! SERRA, Ref.82
tr1as possfve1s - C2• Cs e C1• 1976.

-NCS Ln(NCS)3·xTMMA

( X - 3 Ln • La - Yb. Y)
x • 2 Ln • Lu

Espectro IV: coordenação atravis dos
dois oxigênios; 'ons NCS· coordenados
atravis do nitrogênio.
Condutância: .letrõl1tos 1:1 em meta
nol e nitrometano (o composto de Lu i
não eletrõlito em nitrometano).
Difracão de raios-X~são isomorfos os
compostos de La • Yb. Y e o composto
de Lu ê diferente dos demais.

VICENTINI
Ref. 97
1974

et al.

VICENTINI
BECKER

Ln(PF6)3·xTMMA
x • 5 Ln • La

(x • 4 Ln & Ce • Lu. Y) Ref. 88
ES2ectro I~: coordenação atravis dos 1977
dois oxiginios; fons PF6 nio coordeNdM.
Condutância: eletrõl1tos 1:3 em aceto-nitr11a. nitrometano e n1trobenzeno.
Difração de raios-X: existência de 3!J
pai de estruturas· (a) La; (b) Ce-Tb;
(c) Dy • Lu. Y.
Espectro eletrônico (Nd).--Espectro de fluorescência (Eu): sime-
tri a ·D2d •

DTA. TG •

e
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2.2 - Compostos de adição entre sais dos lantan;deos e a

N.N.NI.fl l -tetrameti1adipam1da

Em 1974 LIMA(49) ampliou o estudo dos compostos com

as d1amidas e sais'de lantanídeos sintetizando e caracterizan

do compostos de adição entre nitratos de lantanTdeos e a

N.N.N·.N'-tetramet11ad1pamida (TMAA). outra am1da dissubsti~l

da. Mais tarde. outros sais de lantan'deos foram empregados

no preparo e caracterização dos compostos de adição contendo

essa substância.

A Tabela 2.2 apresenta as principais caracterTstiQS

dos virios compostos de adição preparados com a TMAA.
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TABELA 2.2 - Compostos de adição entre sais de lantanldeos e a

TMAA

LIGANTE

-tetrameti

1adipamida

(TMAA)

~NION RESUMO

La(N03)3·xTMAA
x • 2 Ln • La

(x • 1,5 Ln. Ce - Lu, Y)
Espectro IV: coor~enação atrav,s
dos dois oxigênios; lons N0i COO!

denados.
Condutincia: e1etr81itos 1:1 em
nitrometano, nitrobenzeno e acet~

ni trl1 a; e1 etrõl1 tos 1: 2 em metn>l •.
Peso molecular em nitrobenzeno:La
se apresenta como um monômero e os
demais sio dfmeros em sol~ções c~

centradas.
Titulações condutometricas: exis
tênci a de espécies 1 LnJ~ 4TMAA.
Difracio de raios-X: existência de
4 series isomorfas - (a) La; (b)
Ce-Er; (c) Tm e Lu; (d) Yb e Y•.

REFERENCIA

LIMA

Ref.49

1974

Cl04Ln(C104)3·xTMAA
x • 4 Ln • La - Nd

(x • 3 Ln • Sm ~ Lu, Y)

~spectro IV: coordenação at~aves

dos dois oxigênios; fons Cl04 não
coordenados.
Condutãncia: e1etr81itos 1:3 em m-trometano e acetonitrila.
DTA.
Difraçio de raios-X: existência de
2 siries isomorfas - (a) La - Nd e
(b) Sm - Lu, Y.

Ln(PF6)3·xTMAA
x • 4 Ln • La - Nd

(x = 3 Ln • S. - Lu, Y)

VICENTINI
e

IS UYAMA
Ref. 92

1975

ISUYAMA
et al.
Ref.34-1978
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-conti nuação-

Li GANTE ~NION RESUMO

Espectro IV: coordenação através
dos oxigênios clrbonTlicos; atri 
buição das bandas M-L.
Condutânc1a: eletrõlitos 1:3 em ni
trometano e acetonitrila.
Difraçio de raios-X: existência de
2 series isomorfas, correspondendo
aos compostos com 4 e 3 ligantes.
Espectro eletrônico (Pr, Nd, Ho e
Er) em vãrias concentrações em ac!
tronitrila.
Espectro de fluorescência (Eu e Tb):
simetria D

3h
para o Eu~T.

REFERtNCIA

NCS· Ln(NCS)3.2TMAA
(Ln • La - Lu, Y)

Espectro IV: coordenação através
dos dois oxigênios; íons NCS
coordenados pelo itomo de nitro
gê~ i o.
Condutância: não eletrõ1itos em
acetonttrila e eletrôl;tos 1:1 em
metano 1.
Difracão de raios-X: existência
de uma única serie isomorfa, ex
ceto La.
!E~nAc:trn<eletrõntco CNd\: deter
minação de ~ e b1/Z •
Espectro de fluorescência (Eu) :
s1me t r i as p oss; v81 s: C4h' C4v' C4•

VICENTINI •
NOBRE
Ref. 94

1978

~.>m.lf~'__""" ~~ """" _
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2.3 - O i\nion Iodeto e seus Complexos com Lantanideos

Todos os íons ha1etos são capazes de funcionar como li

gantes e formar complexos com 10ns metã1icos. Vãrios fatores ex

p1icam 8 afinidade desses ânions com os íons metã1icos. Os com

plexos-ha1etos em solução, apresentam em geral, 'a seguinte or

dem de estabi lidade: F > C1 > Br > I. entretanto, com certos fons

metãlicos, a estabilidade aumenta seguindo a ordem: F < C1 < Br

< I (17). A relação carga/raio, d po1arizabi1idade, a habilida

de de utilizar orbitais vazios do tipo d, f para efetuar a 1iga-- - .
ção, são fatores importantes mas não suficientemente elucidati 

vos para esclarecer a razão da sequência e QU a existência des-

sas duas classes de aceptores.

Apesar dos complexos com o íon iodeto apresentarem, g!

ralmente, menor estabilidade em relação aos outros haletos e se

rem dissociados ou instãveis em solução aquosa, existe um grande

número de compostos contendo este ânion.

Os complexos com iodetos de terras-raras são ainda mui

to pouco estudados e nos casos conhecidos o iodeto parece apres!!1

tar fraca tendência coordenante em relação aos ions lantanidees

tripositivos. Entre os haletos. o iodeto e o que possui maior

tamanho (raio iõnico z 2,16 ~) e provavelmente esta caracterfs.

tica contribui para sua posição no grupo dos ânions pouco-coord!

nan tes •

A Tabela 2.3 mostra os complexos que foram sintetiza 

dos com sais de iodetos de 1antanideos e vãrios 1igantes orgâni

cos e ainda um resumo das principais ca~acteristicas dos mesmos.
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TABELA 2.3 - Compostos de adiç~o contendo o ânion iodeto

LIGANTE

An ti P1r i na ( a p )

o
H-C~ CH

'N/ 3
'CH

3

Dimeti1forma
mida (DMF)

Pirid1na-N-õx1do
(pyNO)

RESUMO

LnI 3.3 pd

(Ln I: La, Ce, Pr, Nd. Er)

LnI 3.6 ap

(Ln I: La, Ce, Pr, Nd, Er , Y)

LnI 3.6 ap
(Ln = lantanideos pesados)
Uso: purificação dos Ln atraves de

cristalização fracionada.

Propriedades magneticas :
LnI 3.6 ap - simetria 03d

(L n I: Ce, Tb I Er, Tm, Vb )

HoI 3.6 ap - simetria D3h

LnI 3.8 DMF
(Ln a: La, Pr, Nd, Sm, Gd)
Condutância: e1etrõ1itos fracos

em DMF
Difração de raios-X: decomposição

dos compostos por ação
de radiação.

EuI 3.8 pyNO
Espectro de luminescência: simetria
D4d, ligeiramente distorcida para

°2d.

REFER!NCIA

RV \BCH I KOV
e

TERENT'EVA
Ref. 76
1949

RYABCHIKOV
e

TERENT'EVA
Re f • 76
1949
MARSH
Ref. 52,53
1950,1951

GERlOCH e
t4ACKEY
Ref. 24-29
1970-1971
1972

MOELLER
e

GALASYN
Ref. 56
1960

BUTTER e

SEIFERT
Ref. 7
1969

-------........-----------------_." --
-continua-



-continuaçio-

LIGANTE RE~UMO REFERtNCIf\
-------~I-----------_._----------+---_._--~.,,-

RAt~AKRISHNANLnI 3.a pyNO
(Ln = La, Pr, Nd, Tb, Dy, Er, Yb e Y) e
Peso molecular SOUNDARARA -
Condutância: e1etrõ1ltos 1:3 em DMF JAN

e acetonitrila. Ref. 67
Espectros IV: coordenação atraves do

oxig~nio. 1975
Espectros 1HRMN : confirma a conclusã<

acima e sugere uma geo
metria, antiprisma qua~

drado distorcido em so
lução.

~
OH ~

Q-hidroxi qui no1.!
na N-õxioo(l)

LnI 3·2L
(Ln = La, Nd, Gd, Dy, Er, Y)
Temperatura de decomeosição: 60-80 oC

sem fusao, csm um mã~i
mo em 315-25 C corres 
ponden20 a dec~mposição
do res1duo organico.

Espectro I V

DTA

SHEVCHENKO
et al~

Ref. 79

1973

Re f.. ao
1975

Ureia (U)

LnI 3·5U

(Ln a La, Ce~ Pr e Nd)

Espectro IV: coordenação atravis
do oxigênio.

ALIKBEROVA
et al.
Ref .. 1
1975

-.-..-------~---------------'--.--_l-~ .._---

êt al.

KOLMYKOVA

Ref .. 39

1975

LnI 3·3D

(ln a La, Ce e Y)

~spectro IV e !letro.i~ração de
10ns: coordenaçao atraves dos dois

oxigênios. !

I
-~----------------------------04-------

·Diantip1rin11me-
tano (O)

-con t i nua --
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LI GANTE RES UMO REFERtNCIA

Re f. 61

PASTORE"

197f,;

I
IRAMAKR_:SHN,AN

I a
ISOUNOARARA -

!JAN .

IRef. 68

l

IRef. 62
\

1

1977

I

CeI3·4(bpy02)·nH20
Momento magnético
Condutância: e1etrõlitos 1:3 em ni

trometano e acetonitri
1a •

Espectro IV: coordenação através dos
dois oxigênios

Estudo térmico: desidratação inicia
em III 60 oC.

LnI 3·8(3-picNO).xH ZO

x = O Ln = La, Tb
x = 1 Ln = Pr
x • 2 Ln = Nd,Sm,Dy,Yb,Y

LaI3·4(bpy02)·3H20
Condutância: eletrõ11to 1:3 em nitro

metano e acetonitrila.-
Espectro IV: coordenação através dos

dois oxigênios.

Espectro IV: coordenação através do
oxiainio; o espectro de
Tb e muito semelhante
ao dos outros comple 
xos podendo ind1car H20não-coordenante.

Espectro lHRMN: confirma a conclusão
acima; o espectro de Yb ,
sugere uma rotação res- !
trita do anel piridínico I
sôbre a ligação N-O. 1,

l

I
i

Condutância: eletrõlitos 1:1 em nitro
benzeno e 1:2 em aceto~

nitrila; provãve1 forma
ção de par iônico em sõ
lução. -

DTA : comportamento termico diferen
te para os compostos hidratos
e anidros"

"O

2,2'b1p1r1d1nr~

3-metll p1 ri d1 na

al-ôxido ã 3-p1co

11na .. N-l5xido

(3~pic NO)

--_. -------------------------,~-_.~----
-continua -
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-continuação -

-------=~...~ -------,
LI GANTE RESUMO REFERE:NCIA

KOPPIKAR E:

SOUNOARARP,,: t·

Rt"f. 44
1976

DTA

DTA

LnI 3 ·6DPSO
(Ln • La. Pr, Nd. Sm. Ho. Er e Y)

Espectro IV: coordenação através
oxigênio.

Condutância: eletrõlitos 1:3 em DMF
e DMSO; eletrõlitos 1~1

em acetona e pratica 
mente comportamento de
eletrõ1ito 1:1 em aceto
nitrila.

LnI 3 ·8DMSO
(Ln = la. Pr. Nd, Sm. Ho. Er e Y)

Espectro IV: coordenação atraves do
oxigênio.

Condutância: eletrõlitos 1;3 em H20~
DMF e DMSO; eletrõlitc~
1:2 em acetonitrila; nQ I
de coordenação apare~t~.Jnove. .

-,----
i
!KDPPIKAR ,~

ISOlJNDARARA<
du !JM~

IRef. 44
11976

I

(DPSO)
I
1--------;-------------------··41·-'----I

IRAMAK:ISHNAN

SOUNDARARAjAU
Ref. 69
1977

CH 3 LnI 3 ·8(4-picNO)

@ (Ln = La. Pr. Nd. Tb. Dy. Er e Yb)
~ Espectro IV: coordenação atraves do

oxigênio~

1 Condutância: formaçio de par iEn1co
O Espectro l HNMR : geometria antiprisma

4-meti1 p1r1dina quadrado. i
1-oxirJo=4-p1col1
na ~4~Ôt1B..o...)_..~--+- -.-. ._---....<~~~.•!

I

Oifenilsulfõxido

H3C
"S = O
/

H3C

Di me til sul fõ x i 
do (DMSO)

LnI 3·5(2-picNO)
(ln = La. Pr. Nd. Sm. Tb)
Espectro IV: coordenação através do

oxigênio.
Espectro 'HNMR: indica uma curv~t~ra

do arupo M-O-N e uma ro
'" i d ,. ~taçao restr ta o i~9an

te sobre a ligação N-IT
resultante provavelmen
te do impedimento êstê~

rico causado pelo grupo
2·· me til a. I_______---l'--- r_............;......... ,__.__ ..l.~__•• _

C§JCH3
~
O

, .. !De til P1ri d i na
N·woxi rJo=2-p1 col1
na N-oxido. -
(2-picNO)

~continua..
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-continuação-

LIGANTE RESUMO REFERtNCIA
---------+-----------------~.+---_._._-~:;~ ...

LnI 3·xDMA.3HZO

x - 6 Ln = La,Pr,Nd,Sm,Gd,Tb
x = 4 Ln I: Y, Er, Yb

VICENTINI
et a1
Ref. 101

1977

KOPPIKAR e

SOlJNDARARA~

JAN
Re f. 45

1977

Ln I: La-Er, Y
Ln li: Tm-Lu

Espectro IV:

Espectro IV: coordenação através do
oxigênio; La, Pr e Nd
tem H20 coordenada e de
crista1izaçao; Y, Er e
Yb apenas H20 coordena
da; Sm, Gd ! Tb somente
H20 de cristalização.

LnI 3·xOMA.yH 20

x-6 y-4

x-4 y-3

Condutância :

coordenação atraves do
oxi gêni o. '.
praticamente e1etrõli-
tos 1:3 em acetonitri
la (LnI .6DMA.4H O) e
pra t i ca~ente1:2(L~I3AIJ.1A.
.3H 20); praticamente
1:2 em nitrometano e
DMA; formação de pares
iônicos em soluçõescon
centradas. -

Espectro eletrônico em solução
Espectro de fluorescência (Eu): sime

tria C3v " -
Di f r ação de r ai os- X: exi s tê nci a de 2

series isomorfas a) La~

-Nd e b) Sm-Lu, Y.

(DMA)

ofme til aceta mfda

--.....-----t-------------------i",.... .......

Espectro I V e

RAMAICRISHNAN
e

SOUNDARARA
JAN
Ref. 70
1977

condutância: estrutur~
dime ras ou po 1;me ras en
volvendo pontes atra ~

ves dos grupos aminõxi
dos. -

el~trõlitos1:2 em aceto
nitrlla. -

Ln = La, Tb, Yb
Ln ... Pr, Nd, Erx - 4

x = 5

H3CJ$tCH3
t

2,6-dimet11piri
dfna-l-õx1do=2,6,
- 1uti di na - N- õxi dti

(2,6 LTNO) Condutâncfa:

-continua-
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-continuação-

LIGANTE RESUMO REFER~NCIA

Condutância:

Espectro IV:

Qui no li na N-õx!
do

(QNO)

LnI 3·xQNO.yH 2O

x I: 5 y = 4 Ln = La
x = 5 y = 3 Ln :& Pr, Nd
x I: 6 y =° Ln ;I Tb, Dy, Er

coordenação através do
oxiginio, porem vN-O
praticamente não se al
tera. Moléculas de H20
não estão coordenadas.
eletrõlitos 1:1 em nitro
benzeno; nQ de coordena
nação aparente: sete (-I!
ra Ln mais leves)e oito
(para Ln mais pesados).

pêso molecular em H20.

RAMAKRISHNAN
e

SOIH>A RA RA
JAN
Ref. 71
1977

Tetrametileno

Condutância:

ZINNER e

VICENTINI

Ref. 104

1978

I: La-Nd
• Sm-Lu. Y
coordenação atraves do
oxigênio.
praticamente eletrõli 
tos 1:3 em aeetonitrila
e nitrometano; pares iô
nicos em solução. -

ra1os-x: e'xistência de 2
sir1es1somorfas - a)La
-Nd e b) Sm-Lu. Y.

fluorescência (Eu): bai
xa simetria.

LnI 3' xTMSO

x • 8 Ln
x • 7.5 Ln

Espectro IV:

Espectro ,de

Difração de

• °

~2
C,

S
/

C
I

H2

(TMSO)

sulfõx1do

LnI 3.5TMSO.3H 20 (Ln -La-Lu. Y)
Espectro IV: coordenação atravis do

oxigênio; presença de
bandas de H20.

Condutinçia: eletrõlitos 1:2 em ace
tonitrila e praticamente
1:2 em nitrometano; nQ
de coordenação aparente:
nove.

Difração de ra1o~X: existência de a~e
nas uma serie isomorfa

Espectro de fluorescência (Eu): sime
trias possíveis-Cs e C2•

Ref. 103

1977

-cont i nu a-
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LI GANTE RES UNO REFER"tNCIA

Oxido de tioxa

Condutância:

Espectro IV:

VICENTINI
et al.
Ref. 100
1977

coordenação atraves do
oxigênio do grupo S=O.
e1etrõ1tios 1:2 em ace
tonitri1a e metano1 e
el etrõ1 i tos 1: 1 em ni tro
metano; formação de Ea~
res iônicos em soluça0;
e1etrõ1itos fraco em so
1uções metanõ1icas mais
concentradas e e1etrõ1i
tos 1:3 em concentrações
mais baixas; n9 de coor
denação aparente: nove
(Ln = La-Nd) e oito(Ln=
=Sm-Lu, V).

raios-X: existência de 2
series isomorfas - a)Ln
=La-Nd e b) Ln=Sm-Lu. Y.

fluorescência (Eu): sime
tria baixa~

Ln = la, Nd
Ln c: Sm-Lu, Y

Difração de

Espectro de

LnI 3·xTSO

x = 8,5
x = 7,5

= °
~2
C,

S
/

C
I
H2

(150 )

no

--------+---------------------I~ ...-..-....__..........~

1971

Re f. 99

et a: ~

VICENTINILnI 3·3PYZNO.8H 20

(Ln • Ce, Nd, Eu, Tb, Yb, Y)

Espectro IV: coordenação através do
oxigênio; presença de
bandas de H2 0.

Condutância: e1etrõ1itos 1:2 em meta
nol e acetonitri1a; nV
de coordenação aparen 
te: doze.

Difraçio de "ios-X: existência de a
penas uma serie isomor
fa .

Espectro eletrônico (Nd): ligação
Ln-L essencialmente iô
nica (cã1cu10 de a e
b 1/2).

Espectro de fluorescência (Eu): sime
tria 02d distorcida. I._--_..----~~,- ...._.-

P~razina N-õxido

(pyzNO)

- continua -
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LIGANTE RES UMO REFERt'NCIA
--------+---------------~~ ~-----

2,5-Piperaz1na
diona

(pdo)

o
Isoniazida

(INH)

LnI 3·4pdo

(Ln = La, Ce, Pr, Nd, Eu, Tb, Oy, V)

Espectro IV: coordenação atraves do 1
oxigênio; vLn-L : 520cm~

Oi f r a ção de r a i os- X: exi s tênd a de a
penas uma sirie isomor
fa.

Espectro e1etrSnico (Nd): simetri~
não cubica; ligação Ln
-L essencialmente ele 
trostªtica (cã1culo de
8 e b 1/2) •

Espectro de fluorescência (Eu): sime
tria 04 • -

LnI 3 ·5INH

(Ln • La, Nd, Eu, Th, Ho e V)'
Espectro IV: coordenaçio atraves do

oxigênio carbonílico e
grupo NH 2•

Condutância: eletrõlito 1:2 em meta
nol; existência de pa
res iSnicos.

Espectro eletrSo;co (Nd): interação
Ln 3+-l essencialmente
eletrostãtica (cãlculo
de 8, b 1/2 e ô)

Espectro de fluorescência (Eu): sim!,
tria 04d •

ZINNER
et al.
Ref. 106
1977

ZINNER

et alo

Ref. 105
1978
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3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Matirias Primas

3.1.1 - Oxidos dos elementos 1antanfdeos e f trio

Os óxidos utilizados na preparação dos carbonatos bã

sicos de 1antanTdeos foram de 99.9% de pureza e de procedência

da Sigma Chemica1 Co •• com as seguintes com~~sições: M203 (M =
La. Nd. Sm. Eu. Gd.Dy. Ho. Er. Tm. Yb. lu e V). Pr6011 eTb407•

No caso do cerio foi empregado cloreto de cirio (111) hidratado

procedente da C.Erba.

3.1.2 - lodeto de potãssio

o iodeto de potãssio usado ~a obtençio do icido iodf

drico foi de procedência da J.T.Baker Chemica1 Co.

3.1.3 - ~c1do malõnico. cloreto de tion11a e d1met1 

lamina

Na preparaçio do ligante N.N.N'.N'-tetrametilmalonami-
da (TMMA) foram utilizados o ácido malõn1co e a dimetilamina da

C.Erba e o cloreto de tionila da E.Merck.



-19-

3.1.4 - Solventes

o eter etílico anidro de procedencia da J.T. Baker

Chemical Co. usado na preparação da T,MMA foi purificado pelo ~a

tamento com sõdio metálico e por destilação posterior (P.E. =
34.7 0 C a pressão ambiente).

Acetona de procedência da B.Herzog. foi empregada na

preparação dos compostos de adição.

Metanol (C.Erba). nitrometano e acetonitrila (A1drich

Chemica1 Co.) foram utilizadOs em medidas de condutância eletrõ

litica e. apenas os dois ült1mos. na obtenção dos espectros na

região do visfvel. a condutincia especrf1ca dos mesmOs aprese~

tou valores em torno de 4.6 x 10- 6 0- 1 • c~-l. 2.5 x 10. 6 0- 1 •
,

-1 3 2 10- 6 0- 1 cm- l 1em e • x •• respect vamente.

Os demais solventes utilizados nas outras fases dos

trabalhos de laboratõrio foram todos de pureza analítica e de

várias procedências.

3.1.5 • Outros reagentes

A resina de troca iônica ut11izada na transformação 00

1odeto de potãssio em ãc1do iodidrico. f01 a especie catiônica

Amberl1te IR-120H+ de procedência da QUEEL. Qufmica Elpec1aliz~

da Er1ch Loewenberg.
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3.2 - Preparação dos Compostos

3.2.1 • Preparação do dicloreto de malonila

o dicl'oreto de malonila foi obtido a partir da rea

ção de icido malônico com cloreto de tionila. conforme o proce

dimento descrito por RAHA(66). Foram adicionados 52g de icido

malõnico e 120 ml de cloreto de tioni1a num balão. deixou-se a

mistura ref1uxar durante 72 horas. mantendo o balão num banho

aquecido entre 45-500 C. Após este perTodo. o sistema permane 

teu a sooe durantt 5-6 horas. Em seguida foi feita uma destila

ção a pressão reduzida e o produto amarelo-pálido destilou a

aproximadamente 60oC/28mm de Hg.

3.2.2 - Preparaçio da N.N.N'.N'-tetrametilmalonamida

o 1igante. N.N.N'.N'-tetrametilmalonamida. foi prepa

rado segundo o processo descrito por Bredereck e Bredereck(6).

A diamida foi obtida pela reação de dicloreto de mal!

n11. com dimetilamina. Foram colocados 400 ml de dimeti1am1na

num balão mantido em banho de acetona e gelo seco a aproximada

mente -25 0 C. Xmistura. que permaneceu sob agitação constante.

fOi adicionado lentamente 60 g de dicloreto de malonila dissol

vidos em 300 m1 de eter etílico anidro. previamente purificado.

Houve a formação de uma massa amarela. A agitação foi prolong!

da por mais 2 horas. i temperntura ambiente e depois o sistema

permaneceu em repouso cerca de 15 horas. A mistura foi filtra

da. lavando-se o resíduo com eter anidro. O filtrado. liquido

amarelado. foi sub.etido a uma destilação simples. para remoção
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do eter e em seguida a uma destilação a pressão de 4 mm de Hg

e temperatura de 140-1450 C. O destilado constituído de TMMA se

apresentou como um líquido claro. Para recuperação da TMMA,

contida no resíduo, foi feito uma extração com éter em Soxlet ,

no qual a TMMA fica fortemente retida. Em seguida o éter foi

destilado e tambem a TMMA. O rendimento final da reação foi

de 58%.

3.2.3 - Preparação da solução de ãcido iodidrico

As soluções de ãcido iodídrico foram preparadas perc~

lando-se lentamente soluções de iodeto de potãssio em uma colu

na de resina catiônica. Amberlite IR-120 H+. A eluição prosse~

guiu ate teste neutro com papel indicador universal. A reação

ê quantitativa.

3.2.4 - Preparação dos carbonatos bãsicos de lantani

deos e de itrio

Os carbonatos bãsicos de lantanídeos e de itrio, com

exceção do cerio, foram obtidos dissolvendo-se os õxidos corres

pondentes com ãcido clorídrico diluído e fervendo-se a solu

ção com uréia ate atingir pH=7. O produto foi separado por fil

tração e lavado com igua ate eliminar todo o cloreto. O carbo

nato bãsico de cerio foi obtido tratan~o-se a solução de clore

to de cerio com ureia e depois seguiu-se o mesmo tratamento em

pregado para os demais.
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3.2.5 - Preparação dos iodetos de lantanideos e de

itrio

Os iodetos dos lantanideos e de itrio, foram obtidos

pelo tratamento de uma suspensão aquosa dos respectivos carbona

tos bãsicos, em excesso, com uma solução de ãcido iodidrico re

centemente preparada. A solução deiodeto de lantanideo forma

da foi concentrada em banho-maria ate secura. O produto foi

mantido em ambiente protegido da luz(lOl}.

3.2.6 - Preparação dos sais de neodimio e eurõpio(cl~

retos, nitratos, percloratos).

Os sais foram obtidos atraves da reação do óxido de

neodimio e eurõpio com os ãcidos clorídrico, nitrico e perclõrl

co, respectivamente(57,89,93}.

3.2.7 - Preparação dos sais de neodímio e európio{ti~

cianatos, hexafluorfosfatos).

Os sais foram preparados tratando-se os carbonatos bã

sicos de neodímio e eurõpio com os respectivos ãcidos tiociâni

co • hexafluorfosfõr1co, os quais foram recentemente prepara
dos(96,98).

3.2.8 - Preparaçio dos compostDs de adição: 1odetos ~

lantanideos e f trio coordenados pela N,N,N~N'

-tetrametilmalonamida(91}

Cerca de = 0,5 9 de iodeto de lantanidco hidratado fo

ram dissolvidos na menor quantidade possivel de acetona. A es-
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ta solução foi adicionada, sob agitação, • O,5g de TMMA. O sis

tema foi mantido em dessecador permanecendo em repouso durante

aproximadamente 2 horas. Os cristais foram separados por meio

de um funil de placa porosa e lavados com pequenas porções de

acetona. O produto foi seco em dessecador a vãcuo sobre clore

to de cilcio anidro.

3.2.9 - Preparação dos compostos de adição: nitratose

percloratos de neodimio e eurõpio e a TMMA(87,95)

Os nitratos e percloratos hidratados de neodimio e e~

rõpio foram dissolvidos numa pequena quantidade de ãlcool etl1i

co absoluto e tratados com um pequeno exces~o de TMMA. O prod!

to foi separado por um funil de placa porosa, lavado com etanol

e seco a vãcuo sobre cloreto de cãlcio anidro.

3.2.10 - Preparação dos compostos de adição: cloretos

e tiocianatos de neod;mio e eurôpio e a

TMMA(97)

Os compostos foram obtidos de acordo com o procedi me!

to descrito no item acima, exceto que, no caso, ê necessãrio a

adição de trietil-ortoformiato.

3.2.11 - Preparação dos compostos de adição: hexaflu

orfosfatos de neodimio e a TMMA(88)

• loluçlo eoncdnt~.da d8 héxltluorfosf.to d~ nedatmlo

foi adicionado pequena quantidade de ilcool etílico absoluto e
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um excesso de TMMA. O precipitado foi separado, lavado com eta

no1 absoluto e a secagem foi feita em dessecador a vâclIo sobre

cloreto de cã1cio anidroo

3.3 - Caracterização dos Compostos de Adição

3.3.1 - Procedimento analítico

3.3.1.1 - Determinação quantitativa dos fons

de lantanJdeos(III) e !trio

o teor dos íons ~trio e lantanideos (111) foi determi

nado por titulação com EDTA, usando alaranjado de ortoxi1enol.

como indicador. segundo ticnica descrita por LYLE e RAHMAN(50}~

Cerca de O,0200g de amostra são dissolvidos em ãgua deionizada.

são adicionados aproximadamente 3,0 ml de solução tampão (pH i

S,8), uma gota de piridina e 5 gotas de indicador. Em seguida,

faz-se a titulação com EDTA (0.0100 N) ate viragem do indica

dor.

3.3. 1.2 ~ Determinação quantitativa do nitro

gênio

o nitrog~nio foi determinado pelo mitodo micro-Kjed~l~

de acordo com o procedimento descrito por HORWITZ e colaborado-

res(33). O mitodo baseia-se fundamentalmente em duas etapas~

A primeira constitui a destruição da matiria orgânica atraves de

uma digestão do produto; para tal usa-se ãcido sulfurico concen
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trado, sulfato de potãssio anidro como agente salino e õxido de

urcúrio como catalisador. A outra etapa consiste em submeter

o produto digerido ã destilação por arraste com vapor; a amônia

liberada i iecebida numa soluçio saturada de ãc1do bõrico con 

tendo indicador e e titulada posteriormente, como uma solução

padronizada de ãcido sulfúrico. O indicador utilizado ã consti

tufdo de uma mistura de azul de metileno e vermelho de metlla

numa proporção 1: 2.

3.3.2 - Medidas da temperatura de decomposição dos

compostos de adição

As temperaturas de deco~posição fôr3M determinadas no
,

aparelho ""elting Point Apparatus", de procedincia da Fisher-

-Johns, provido de termometro de graduação mínima de O,5 0 C.

3.3.3 - Testes de solubidade

Estes testes foram feitos qualitativamente colocando

pequenas quantidades de amostra em tubos de ensaio e adicionan

do-se alguns dos solventes mais comuns, tais como: ãgua, aceto-

nftri1a, nitrometano, metanol, etanol,

clorofõrmio, tetracloreto de carbono,

na e a prõpri a TMMA.

nitrobenzeno, benzeno,

eter do petróleo, aceto-

3.3.4 - Medidas de condutãncia eletrol;t1ca

Foram feitas medidas de condutincia de soluções apro

ximadamente mil imolares de todos os compostos da serie lantaní-
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dica, usando como solventes, acetonitri1a, nitrometano e meta 

no1. A temperatura foi mantida constante a 25,00 ! 0,02 0 C por

meio de u, banho termostãtico Prec1sion Scientific (cat. 66600,

Serie 17 -AC-10). Empregou-se um equipamento da Leeds e Northrup

Co., constitufdo de uma caixa de resist~ncia (cat 4760, - .ser1e

1561424) acoplada a um galvanômetro de ponteiro (cat. P-1-29-C.

serie 1604387, resistência interna de 250 ohm) e, de uma cela de
-1condutividade de constante Kc : 0,1070 8 cm •

3.3.5 - Difratogramas de raios-X pelo metodo do pó

Os difratogramas foram obtidos por meio de um equipa

mento Norelco, da Phil1ips Electronic Instruments usando-se al

vo de cobre e filtro de nfque1. d~ndo a radiação CuK (x =a

1,5418~).

Os ângulos med1dos(20) foram convertidos a distâncias

interp1anares utilizando-se a tabela "Tab1es for Conversion of

X-ray Diffraction Ang1es to Interp1anar Spacing", Ed. National

Bureau Standards, U.S.A. (1950).

3.3.6 - Espectros de absorção na região do infra-ver

melho

Os espectros na região do infra-vermelho foram obti 

dos por meio do espectrofotômetro Perk1n-Elmer, IR-180 (4000

-200 cm- 1), usando um filme do 1igante e dispersões dos campo!

tos de adição em Nujo1 e Fluorolube, entre placas de iodeto de

césio.
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3.3.7 - Espectros de absorção eletrônica na região do

vis;ve1

3.3.7 6 1 - Espectros em solução

Os espectros de absorção eletrônica foram obtidos na

região do visTve1, na faixa de comprimento de onda de 400 a 700

nm, empregando-se um espectfofotômetro automãtico Cary, modelo

14. Foram registrados espectros de absorção para os compostos

de adição de Nd, Ho e Er empregando-se soluções em diferentes

concentraçõe~, desde aproximadamente 0,05 M ate cerca de O,0005M,

em acetonitrila. Para obtenção dos espectros foram utilizadas

cubas de vidro de 1,00, 2,00 e 5,00 cm de ~aminho ótico e algu

mas vezes foi necessirio o uso da escala 0,1. Foram também ob

tidos espectros eletrônicos em solução de nitrometanú dos vã

rios compostos de neodTmio contendo a TMMA e ânions tais como ,

1-, C104, PF6, NO; e NCS-. Os espectros foram obtidos uti1izan

do·se o espectrofotômetro automãtico Cary, modelo 17. As con -

centrações das soluções empregadas se encontram entre 0,01 e

0,02 M e as cubas de vidro usadas foram de 1,00 e 2,00 cm de

caminho ótico. Todos os registros de espectros foram realiza 

dos ã temperatura de 20o~.

3.3.7.2 - Espectros no estado sõlido

Foram obtidos espectros eletrônicos na regiÃo do visT

vel na faixa de comprimento de onda de 350 a 850 nm,

de um espectrofotômetro automãtico Cary, modelo 17.

por meio

Uti1izou-

se dispersões em F1uoro1ube e fez-se uso de janelas de 0,5 mm
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de caminho ótico. Foram registrados espectros dos compostos de

adição contendo Nd e a TMMA. tendo como inions, o r-. C104• PF6,
N0i. NCS- e Cl-. Foram registrados espectros ã temperatura am

biente e ã temperatura de nitrogênio liquido (77 0 K).

3.3.8 - Medidas de índice de refração

Foram feitas medidas de índice de refração em soluçõ~

de nitrometano de vãrios compostos de neodimio com a TMMA. em

pregando-se o refratômetro Abbe. modelo G, Jena. ã temperatura

de 20 0 C.

3.3.9 - Espectros de fluorescenc1a

Os espectros de fluorescência foram registrados i tem

peratura de 77 oK. no aparelho Perkin-Elmer MPF-4, o qual possui

dois monocromádores (excitação e emissão) e permite resolução

de ± 3ft. A excitação ê dada pela lâmpada de xanônio de 150 W

e a radiação utilizada apresenta um comprimento de onda de 394

nm. Foram obtidos espectros dos compóstos de adição contendo Eu

e a TMMA. tendo como inions, 1-. Cl04, NOj, NCS· e Cl-.
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4 - RESULTADOS e DISCUSS~O

4.1 - Alguns .Aspectos Gerais dos Compostos de Adição

Os compostos de adição entre iodetos de 1antanideos e

a N,N,N ' ,N'-tetrameti1malonamida apresentam aspecto cristalino e

colorações correspondentes aos cãtions hidratados porem com to

nalidades menos pronunciadas. Os mesmos são anidros mas uma li

geira higr~opicidade aparece nos compostos contendo os últimos

elementos da serie lantanidica. Todos demonstram apreciãvel s~

lubilidade em igua, nitrometano e acetonitrila, menor solubili

dade em metanol e etanol, muito pouca solubilidade em nitroben

zeno e acetona e praticamente nenhuma solubilidade em benzeno,

tetracloreto de carbono e clorofórmio; são ainda solúveis num

excesso de TMMA. Os compostos 'e decompõem na faixa entre 200

e 250 0 C sendo que em alguns casos não'e possível a determinação

exata da temperatura de decomposição.

4.2 - Dados AnalYticos

Os resultados analíticos dos co~postos de adição apr!

sentados na Tabela 4.1 $ão concordantes com as seguintes este 

queometrias: LnI 3.5TMMA (Ln = La, Ce) e LnI 3.4TMMA (Ln a Pr-Lu,

V). Tais dados mostram diminuição da capacidade de coordenação

na serie lantanidica em ordem decrescente dos raios iõnicos(42,
57).
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Composto Ln

Teor. Obs. Teor.

N

Obs.

LaI 3 ·5TMMA 10,60 10,18 10,69 10,45

CeI 3 ·5TMMA 10,68 10,55 10,68 10,40

PrI 3 ·4TMMA 12,20 11,79 9,71 9,67

NdI 3 ·4TMMA 12,46 12,15 9,68 9,47

smI 3 ·4TMMA 12,92 12,74 9,63 9,59

EUI 3 ·4TMMA 13,04 12,82 9 ;·fi1 9,23

GdI 3 ·4TMMA 13,43 13,22 9,57 9,34

TbI 3 ·4TMMA 13,55 13,17 9,56 9,47

DyI 3 ·4TMMA 13,82 13,80 9,53 9,33

HoI 3 ·4TMMA 13,99 14,07 9,51 9,54

ErI 3 ·4TMMA 14,16 14,10 9,49 9,11

TmI 3 ·4TMMA 14,29 14,13 9,48 9,26

ThI 3 ·4TMMA 14,58 14,38 9,44 9,20

LuI 3 ·4TMMA 14,72 14,70 9,43 9,24

Y I 3 .4TMMA 8,06 8,06 10,16 10,17
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4.3 - Espectros de Absorção na Região do Infra-vermelho

Algumas considerações sobre as bandas caracteri~ticas

do grupo funcional amida e da ligação metal-ligante serão men ~

cionadas antes da discussão e interpretação dos resultados obti

dos. visto que. alterações nas freqÜências destas bandas podem

"levar eventualmente ã algumas conclusões a respeito da estrutu

ra dos compostos de adição.

4.3.1 - Bandas do grupo funcional amida

As amidas tem sido extensivamente estuda~as pela es -

pectroscopia na região do infra-vermelho. atraves de inumeros

trabalhos sobre atribuições das diversas bandas de vibração(3.5.
21.47.72-4.78.83)

•

A estrutura do grupo a.idico pode ser descrita atra

vês dos hibridos de ressonância:

" /
6~

N , /N,'/"-C E , C~

H I
;0: :o:., 6-
( I ) (II )

o grupo funcional carbonila e formado por uma ligação

a e uma w. A ligação n se apresenta fortemente polarizada com

densidade eletrônica acentuada no oxigênio. cuja eletronegativl

dade e consideravelmente maior do que a do carbono. Por outro

lado. o par de eletrons desloc~lizados do nitrogênio intensifi-



~32-

ca a polarização no ãtomo de oxigênio. Feitas estas considera

çÕ'$, pode-se constatar que a amida apresenta uma granJe capac!

dade doadora podendo atuar como ligante, quando na presença de

íons metãlicos fortemente eletropositivos, como por exemplo, os

lantan;deos.

As amidas e seus complexos podem ser caracterizados

principalmente por meio das bandas de absorção devidas às vibr~

ções das ligações CO, CN e NH.

As absorções mais importantes são as que ocorrem na

região de 1470-1700 em- 1 e na região de 3050-3550 em- l (:1). No

caso das ami~~s dissubstituidas nio ocorre absorções nesta n1ti

ma regiio pois as m~smas sio resultantes de grupos NH 2 ou NHR~

Uma banda forte bem earacteristic. das amidas e prov!

niente, essencialment~da vibração de estiramento do grupo car

boni1a (vC.O). Aliás. segundo alguns autores, as amidas dissu

bstitu;das sõ podem ser caracterizadas por esta banda(5,21 t 72 i

73} a qual aparece na região entre 1630 a 1670 em- l • Esta fai

xa de variação de freqÜência ocorre devido aos vãrios radicais

que podem ser ligar ao grupo earbonila e/ou os radicais liga 

dos ao ãtomo de nitrogênio(3,21). Por exemplo:

~ R1 -1R - C - N \I CO • 1650 em
11 ,

R2O

Ar
I -1R - C - N v CO = 1677 em

11 ,
O Ar R = alqui la

R -1 Ar = arila
/

v CO z: 1640 em
Ar - C - N

" "
O R
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Contudo, como as amidas com dissubstituições no ãtomo

de nitrogênio são incapazes de formar cadeias atraves d~ pontes

de hidrogênio, os val~res dessas freq8ências vCzO independem do

estado ffs1co ou mesmo da concentraçio da soluçio(73).

Outra banda importante das amidas ocorre na região de

1500 cm- l • Diversos autores fizeram atribuições para esta ban

da(56,59). Provavelmente deve-se tratar de uma banda mista, r!

lativa tanto ao estiramento CN como a deformação NH nas amidas

primárias e secundãrias(73). VICENTINI e colaboradores ao estu

darem as amidas terciirias, observaram' sempre a presença de uma
... -1banda fraca, nem sempre distinta, na reg1ao de 1500 cm, os

quais atr1bufram i vibraçio de estiramento CN{13,49,64,86,90,92,

93,95,97). Observações e atribuições identic~s foram feitas tam

bem por outros autores (46, 77) • Em alguns casos a banda CM e mas

carada pela banda referente à vibraçio de estiramento CO em vir

tude das duas estarem energeticamente próximas.

Em termos de coordenaçio, pode-se afirmar que, ocor~n

do interação pelo ãtomo de oxigênio, tem-se como resultado:

a) um decrescimo na ordem de ligação do grupo carboni1a e

consequentemente um deslocamento desta banda para regiões

de freqüências mais baixas;

b) um aumento na ordem de ligaçio CN causando um aumento no

valor da correspondente freqftência.

A molecula da TMMA apresenta a seguinte fórmula estru

tura 1:

o H
~ I

C - C -H3C" / I
N H

H C ,..
3
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Esta amida apresenta quatro centros de coordenação

possíveis. tanto pelos dois ãtomos de oxigênio. como tambem pe

los dois ãtomos de nitrogênio. O oxigênio por ser mais eletro

negativo e preferencialmente escolhido para a coordenação; ou

tro aspecto fav~rãvel i a presença de grupos metila volumosos ao

redor dos ãtomos de nitrogênio os quais bloqueiam. por impedi 

mento estirico. a coordenação através dos mesmos. Portanto. a

interação deve ocorrer entre o oxigênio carbon;lico da TMMA e

o lantan;deo tripositivo. Presume-se ainda que a amida deve ü~

ar como ligante bidentado dando origem a ineis quelatos de seis

membros. particularmente estiveis; esta hipõtese i induzida pe

la observação de apenas uma banda na região de 1600 cm- l •

Os estudos de VICENTINI e colaboradores(19.86.88.92 •

95.97) confirmam estas observaç~es~

4.3.2 - Bandas metal-ligante

Estas bandas. normalmente. são fracas ou às vezes mui-•

Em geral. as absorções devido às vibrações metal-li 

gante aparecem em região de freqDência entre 400 e 200 cm- l ( 34.
91.94)

to fracas. A intensidade de uma banda na região do infra-verm!

lho estã relacionada com a variação no momento dipolar. Segundo

Ferraro(20). a baixa intensidade das bandas correspondentes às

vibrações metal-ligante (sendo nitrogênio. o ãtomo doador) o

corre em conseqOência da pequena mudança no momento dipolar du

rante a vibração. Este argumento pode ser estendido. eventual

mente. para as vibrações metal-oxigênio.

As vibrações de estiramento metal-oxigênio podem apa

recer acopladas com outros modos de vibração. como por exemplo.

os pr5prios .modos internos do ligante. Portanto. as vibraç~es

H-O nem sempre são puras.
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No caso dos compostos de adição entre hexafluorfosfa

tos de lantanideos e a N,N,N',N ' -tetrametiladipamida(34). as

bandas fracas metal-oxigênio foram observadas na região em tor

no de 450 e 350 cm- l , as quais os autores atribuíram como sendo

vibrações de estiramento assimetrica e simetrica, respectivame~

te. Considerações semelhantes foram feitas para os compostos

contendo isotiocianatos e o mesmo ligante(94) •.Entretanto,alim

das bandas vM-O, apareceu na região em torno de 400 cm- l uma

outra banda admi ti da como sendo referente 'a vi bração meta 1- nitro-o

gênio; deve-se salientar que, nesses compostos, dois grupos iso

tiocianatos estão coordenados ao metal-tripositivo.

4.3.3 • Bandas encontradas nos compostos de adiçio

LnI 3.xTMMA, no estado sólido

A Figura 4.1 apresenta os espectros na região do in

fra-vermelho, obtidos em Nujo1, do ligante livre e de dois com

postos representativos de composições estequiometr1cas diferen-

tes.

A an ãl i se dos es pe ct ros dos' compos tos obt1dos, cuj as

bandas principais se encontram na Tabêla 4.2, mostra um desloc!

mento da banda relativa ~o estiramento CO para regiões de fre

qaênc1as mais baixas. Em todos 05 casai ocorre o desdobramento

desta banda; tal fato i atribuído, normalmente, às vibrações si-
metricas e assimétricas do 1igant.(18,97); entretanto. alguns

autores admitem este fato como sendo uma conseq8encia do estado

SÕ1ido(12,86,95,97). A pequena banda correspondente ao estira-

mento CN aparece pouco definida, em alguns casos. e praticame!!.

te nio deslocada em relaçio a amida livre encontrand~-5e entre

1485 e 1490 cm- l •
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FIGURA 4.1 - Espectros de absorção na regiio do infra-ver.elho:
(a) TMMA; (b) LaI 3.5TMMA. (c) GdI 3.4TMMA
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TABELA 4.2 - Algumas freqÜências observadas nos espectros na re

gião do infra-vermelho.

** *Composto \i C;:Q \i C-N v M--L
as. s.

La1 3 ·5TMMA 1625 - 1585 1490 405 290
b

Ce1 3 ·5TMMA 1620 - 1585 1490 400 290b

Pr1 3 ·4TMMA 1640-1630a-1590 1490 400 290b

NdI 3 ·4TMMA 1625 - 1585 1485 405 290b

SmI 3 ·4TMMA 1620 - 1585 1485 400 295

EUI 3 ·4TMMA 1620 - 1585 1490 400 295

GdI 3 ·4TMMA 1620 - 1585 1490 410 300

TbI 3 ·4TMMA 1620 - 1585 1485 405 300

DyI 3 ·4TMMA 1620 - 1585 1485 410 300

HOI 3 ·4TMMA 1625 - 1590 1490 410 300

Er1 3 ·4TMMA 1625 - 1590 1490 405 300

TmI 3 ·4TMMA 1625 - 1590 410 305

YbI 3 ·4TMMA 1625 - 1590 1485 410 305

LuI 3 ·4TMMA 1630 - 1590 1485 410 305

Y 13 • 4TMMA 1620 - 1585 1480 405 300

TMMA 1640 1495

*, em ReI-F.

** , em Nujo1.

a, indicação de um ombro.

b, em torno do valor; as bandas nao estão definidas.
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não apresen-
ta bandas; porem, os compostos de adição mostram pequenas bMdas

, nessa região. Consequentemente, pode-se supor que as mesmas s!

jam corresponde~tes ~s freq6incias relativas is vibraç5es de es

tiramento metal-ltgante que, por sua vet, podem estar acopladas

com outros modos de vibração. Na Tabela 4.2,encontram-se as

freqftincias vM-O dos compostos; foi considerada vibração de es

tiram.nto simitrica, a banda que aparece na região de freqftin

cia mais baixa (~ 300 cm- l ) e assimétrica I de freqftência mais

alta (- 400 cm- l ). Em todos os casos, foram observadas 1ntensi-
dades fracas para tais bandas, especialmente as correspondentes

ao modo de estiramento s1mltrico, que .1115, em certos compo.

tos, aparecem muito pouco definidas (compostos de lantãn10 a

neodtmi o) •

4.3.4 - Considerações gerais sobre os espectros no In

fra-vermelho

Os espectros dos compostos nió mostram bandas de igu~

Ividanc1artdo que O' ....0••ão .n1droa.. ..borl, 111""1 d.l •• ,

apr•••nta.. 1198i ... hi!Jf"'Oaeop1c1daete.

A coordenlçio da TMMA se dI pelo ox i gin i o do grupo cer-
bonf1ico, sendo que a mesma atua como liglnte bidentado.

Duas bandas atributdas ã ligação metal-l1gant., na re-
gião de baixa freq6ência, foram identificadas.
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4.4 - Medidas de condutânc1a eletrolft1ca

Com a" finalidade de obter informações sobre o compor

tamento dos compostos de adiçio em soluçio, foram realizadas me

d1das de condutãncia.

As medidas foram efetuadas em aceton1tr1la. n1trometa

no e metanol, nos quais os compostos sio consideravelmente solü

veis. Tais solventes foram escolhidos devido apresentarem ca

racterTsticas ad.quadas para determinaçWes de condutividade el!

trolftica. Em termos qualitativos, o solvente prefer'vel" para

ur utilizado nessas medidas i aquele qu'a~resenta alta cons"·

tante di'litrica, baixa viscosidade I condutividade espec(fica

e fraca capacidade doadora; um outro aspecto que ainda deve ser

levado em consideração ê a facilidade de purificação do mesmo.

Baseando-se nos valores encontrados por diversos pes

quisadores para uma grande variedade de compostos de coordena 

ção. GEARy(23) estabeleceu faixas aceitiveis para tipos de ele

tr511tos em virios solventes orginico', incluindo acetonitrila,

n1trometano e mltanol. O estudo comparativo, considerando os

intervalos estabelecidos por GEARV 8 os valores obtidos para os

GQmp01tol di .~1~lo aqui d.lcritol,permit. vlrificar ai

de el,trõl1toí Ixistentes nos solventl. IOmpr.gados.

Os valores das medidas em Icetonitrila. nitrometano e

metanol dos compostos de fórmula geral LnI 3.5TMMA (Ln • La, Ce)

e LnI 3.4TMMA (Ln • Pr - Lu, Y) estio apresentados na Tabela 4.3.

Observa-se que os mesmos se encontram na faixa entre 220 a

n- 1.cm2.mol· l • para o caso das medidas em nitrometano, 340

245

a
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368 0-1.cm2.mol-l, para o caso de acetonitrila e 180 a 194 o-I.
2 -1.cm .mol ,para o metanol. Esses dados permitem admitir que

os compostos possuem comportamento de eletrõlitos 1:3 em s9lu

~ões milimolares, tanto em nitrometano como em acetonitrila; es

te fato sugere que os íons I- não se encontram coordenados ao

cãtion central quando em solução de nitrometano e aceton1tr1la;

em metanol, os compostos mostram ser eletrõlito~ do tipo 1:2 e

este comportamento eletrolítico diferente, em relação às medi

das em outros solventes, e interpretado em termos da presença de

pares iônicos.

TABELA 4.3 - Dados sobre as condutãncias eletrolíticas molares,

Composto Nltrometano Acetonitrila Metano1

Cone. rrM !I. * Cone. rrM h * COne. rrM !I. •M M M

LaI 3 ·5TMMA 1,18 232 1,09 349 1,13 184

ceI 3 ·5TMMA 1,10 245 1,05 368 1,12 193

PrI 3 ·4TMMA 0,940 234 0,986 346 0,958 194

NdI 3 ·4TMMA 0,924 229 1,01 317 0,960 193

SmI 3 ,4TMMA 0,933 231 0,933 347 0,945 187

EuI
3

,4TMMA 0,980 230 0,959 334 1,06 177

GdI
3

,4TMMA 1,03 229 0,982 346 0,924 186

TbI 3 ,4TMMA 1,12 ,227 0,969 342 0,884 193

PY1 3 ,4TMMA 0,995 228 1,04 352 0,932 190

HoI 3 ·4TMMA 1,03 228 1,17 342 1,02 187

ErI 3 ,4TMMA 0,990 230 1,13 328 1,08 189

TmI 3 ,4TMMA 1,08 217 0,930 361 1,06 185

YbI 3 ,4TMMA 0,986 212 0,951 350 0,971 190

LUI 3 ·4TMMA 0,917 241 1,03 348 0,927 192

y I 3 ·4TMMA 1,01 221 0,954 341 1,04 180

-1 2 -1
AM= O .cm .mol •
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4.5 - Diagramas de Difração de Raios-X

Os compostos de adição obtidos são sõ1idos cristali

nos e portanto permitem a verificação do fenômeno de difração

de raios-X. Para a observaçio da ptesença ou ausência de iso

lorfismo entre os compostos de adiçio aqui estudados. foram re

gistrados difratogramas de raios-X pelo método do pÕe

As Tabelas 4.4 a 4.7 contêm os valores das distâncias

1nterplanares (d) e intensidades relativas (1/10) das linhas o~

.ervadas nos difratogramas. As intensidades relativas dessas

linhas foram atribufdas de maneira que a linha mais intensa de

'clda d1fratograma adquire o valor nUm.rico 10. A converslo dOI

ingulos m.didos (28) em distâncias int.rplanares (d) foi efetua

da com o uso da Tabela mencionada no item 3.3.5; esta Tabela

foi construida a partir da equação de BRAGG(60). utilizando-se

A • 1,5405. para a radiação de cobre K •Ql
Os compostos de lantâni0 e círio são isomorfos entre

si, os compostos de praseodimio a disprõsio formam uma outra

serie isomorfa. o composto de hôlm10 apresenta estrutura cri!

taline diferente dos demais e os compostos de irbi0 a lutici0

inclufndo 'trio conlt1tuem um outro conjunto de compo.tos e.tr~

turalm.nte iguais.

A composição estequiomitrica dOI compostos de 1antâ

n10 e cerio, com um ligante a mais em relação aos demais, justl

fica os seus d1fratogramas diferentes. Embora os outros com

postos apresentem fõrmulas iguais, a estrutura cristalina dos

.esmos nem sempre i anãloga. Esta variaçio de estrutura origi-
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nando três tipos d1 ferentes de difratogramas ê certamente con

seqDência da contração lantanfdica(42).

Certas diferenças encontradas nos valores das distãn

eias interplanares e as correspondentes intensidades relativas

em uma serie isomorfa. podem ser atribuTdas ã granulação nio

uniforme das amostras.
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TABELA 4.4 - Valores obtidos dos diagramas de raios-X doscompo!
tos de fórmula geral LnI 3.5TMMA (Ln • La, Ce).

La Ce

d,ft
o

I li o d.A Ili o

11 .6 1 11 .6 1
11 .3 6 11 ,3 1
10.9 1 10,9 1
10.8 1 10.8 1
10.6 10 10.5 8

8.18 1 8.18 2
8.00 1 7,89 6
6.87 2 6,82 1
6.60 7 6,62 9
5.86 3 5,88 1
5.70 3 5.73 10
5.63 9 5.62 9
5.31 2 5.33 1
5.00 1 5.03 1
4.63 4 4.63 1
4.29 4 4.35 2
4.15 1 4,13 3
4.04 1 3.97 4
3.98 8 3.92 7
3.83 2 3,84 7
3.51 2 3,50 1
3.36 1 3.36 2
3.29 4 3.27 5
3. 12 1 3,14 1
3.01 1 3.01 1
2.98 1 2,98 1

2.93 1 2,94 1
2.69 5 2,69 1

2.62 1 2,62 2

2,55 1 2.55 1
2,47 2 2.47 2

2,36 3 2,37 1
2,31 3 2.32 2



TABELA 4.5 - Valores dos diagramas de raios-X dos compostos de fõrmula geral LnI
3

.4TMMA

(Ln • Pr. Nd. Sm. Eu. Gd. Tb. Dy).

Pr Nd Sm tU fld Tb oy

d,~ I 11~ d,~ 1110 d,l 1/10 d,ft I II O" d,ft 1110 d,ft 1/10 d,~ 1/10

10,5 f 10,5 8 10,8 8 10,8 lO 11",: 10 10,6 6 10.6 6
9,70 Ei 9,71 6 9,67 3- 9,62 4 9,56 5 9,73 3
8,62 I 8,65 2 8,70 2 8.68 I - - 8,61 1 8,63 1
7,91 4 7,82 5 7,91 7 7,89 4" 7,84 1 7.88 5 7,84 5

7,27 2 7,22 1 - - 7.22 3 7.20 3
7,01 3 7.02 2 - - 7,09 2 7,07 I 7.03 2 7.13 3
6,80 3 6,76 2 'ii .80 3 6,76 2 6,80 1

6,50 2 6,49 2 Ei,49 1 6,44 2
5,80 10 5,111 10 5,82 10 5,83 8 5.83 7 5,79 8 5,79 9
5,43 S ,5,44 7 5,43 5 5,46 5 5,43 4 5,41 2 5,42 2
4,87 3 4,87 3 4,87 3 4,85 5 4,87 4 4,84 10 4,80 5
4,46 7 4,47 9 4.48 9 4,47 7 4,46 9 4,46 6 4.43 7

4,27 3 4.26 2 - - 4,27 3 4,29 3
4,13 5 4,13 6 4,12 6 4,11 6 4,11 4 4,11 7 4.11 8
3.95 6 3,95 6 3,92 10 3,91 9 3,91 8 3,91 9 3,90 10
3,87 9 3,87 7 3.83 4 3,83 5 3.82 3 3,83 4 3,B2 5
3,H ~ 3,64 4 3,64 2 3,63 1 3,63 2 .3,64 1

3,56 4 3,57 4 3,57 1 3,56 3 3,55 3
3,40 3 3,41 4 3.45 I 3,45 I - - 3,43 1
3.25 2 3,25 1 3,26 1 3,26 2 3,25 2 3,24 3 3.25 3

3,19 2 3,19 3 3,17 2 3,18 2 3,17 4

3,12 4 3,12 5 3,11 5 3,10 4 3,10 5
3.09 7 3,09 5 3,06 4 3,06 5 3,05 4 3,05 4 3,05 6

2,90 2 2,90 2 2,92 3 2,92 4 2,91 6 2,91 5- 2,90 4

2,62 1 2,63 1 2.61 4 2,61 3 2,61 2 2,60 2 2,61 2
2,47 1 2,46 1 2,45 1 2,43 1 2,44 2 2,44 1

2,34 1 2,34 1 2,32 1 2,32 "I 2,31 1 2,3 1 1

2.30 1 2,30 1 2,30 1 2,30 1 2.30 1 2 ~.~ T 2,29,- .

I
~

~•
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TABELA 4.6 - Valores do diagrama de raios-X do composto de
fórmula HoI 3.4TMMA.

Ho

d,R

9,02
7,69
7,02
6,96
6,24
5,94
5,72
5,40
5,37
4.84
4.75
4.58
4,39
4.35
4.08
4,01
3.86
3,74
3,67
3.52
3.42
3.33
3.08
3.03
2.93
2,90
2.76
2,72
2.66
2,64

2,59
2,55
2,46
2.41
2,32

2,29

I/Ia

3

3

1

1

1

1

4
1

1

1

2
1
2

4

5

2

7

10

2
2

1

2
8

9

2

3
1

2
1
1

6

1

2

1

1

1



TABELA 4.7 - Valo~es dos d1agramas de ra1os-X dos compostos de ~õrmula geral LnI 3 _4TMMA

(Ln c Er, Tm, Yb, Lu, V).

[r TIl Yb lu Y

d,. l/lo d,X l/to d,i 1110 d,_ 1110 d,. 1110

10,6 8 10,5 10 10,6 5 10,5 2 10,7 3

9,17 3 - - 9,11 3 - - 9,11 3

7,96 3 7,84 5 7,92 6 7,93 4 7,95 3

7,25 2 - - 7,24 3 7,24 2 7,18 1

6,79 3 6,75 1 6,80 4 6,78 2 li ,77 2

6,50 2. li ,47, 1 6,50 2 6,45 1 6,48 2

5,81 9 5,82 9 5,82 lO 5,79 10 5,8' f;

5,40 3 5,37 5 5,37 2 5,33 2 5,39 ~

5,15 1 5,15 ·2 - .- 5,15 1 5,15 1

4,8. j 4,81 7 4,82 5 4,79 4 4,82 3
4,44 7 - - 4,43 7 - - 4,43 E

4,40 4 4,40 9 - - 4,40 7 4,41 li

4,29 3 4,28 2 4.31 3 4,30 6 4,V 3

4,H 7 4,11 3 4,13 8 4,11 8 4,11 B

4,04 2. 4,02 1 4,03 4 4,01 6
3,91 to 3,90 2 3,90 9 3,88 9 3,90 10
3,8) 5 3,82 4 3,86 2. 3,81 6 3,82' 5

3,71 I 3,69 1 - - - - 3,71 1
3,56 Z 3,54 1 3,54 3 3,52 5 3,55 1
3,26 2 3,27 4 3,26- 2 3,26 3 3,25 1
3,t8 3 3,18 2 3,18 2 3,18 4 3,18 3
3,10 li 3,10 4 3,11 ~ 3,08 5 3,10 4
3,05 5 3,04 2 3,04 3 3,03 6 3,04 3
2,96 Z 2,96 3 '2, li!> "- l,96. 3 2,96 1
2,92 3 2,91 1 2,92 1 2,91 4
2,80 1 2,79 8 2,79 1 - - 2,79
2,60 t 2,61 1 2,60 1 2,63 2 2,60

2,43 1 2,44 1 2,44 1 2,43

2,t! 1 2,30 1 2,29 1 - - 2,30

•
~

0\

•
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4.6 - Considerações sobre o Número de Coordenação e ~ Es

tereoqufmica dos Compostos de Adiçio

o número de ligantes que podem ser acomodados ao re

dor de um fon metãlico depende do próprio metal, dp seu estado

de oxidação e da natureza do lfgantei alem dfsso, pode ser afe

tado, em parte, por outros fatores, tais como, temperatura e

solvente. O númaro de coordenação de um fon metãlico e a geo

metria em termos de um poliedro de coordenaçio pode ser estabe

lecido tanto em compostos cristalinos como em soluções.

No caso dos ;on5 lantanfdeos tripositfvos, o nGmaro ~

coordenação geralmente se aprese~ta com valoras mais altos em

relação aos outros fons metálicos, em con••qDência justamente ~

tamanho maior desses citions. Aparece raramente nOmero de coar...
denação igual a seis; hi normalmente uma variação dentro da fai

Xl de sais a nove e algumas vezes atinge valores mais altos,

tais como dez e doze, quando são empregados certos ligantes bi

dentados(2,4).

Evidências espectrais, resultados de medidas de con

dutância e o conhecimento d~ composição estequeomitrica são in

formações atai. para sugerir o nOmero de coordenação aparenta

de um íon Ln 3+, num determinado complexo. Entretanto sabe-se

que, a .stereoqufmfcl de um fon Ln x+ num sSlfdo cristalino, só

poderã ser rigorosamente estabelecida atravis do uso de metodos

de difraçio.

No caso dos compostos aqui estudados, as medidas de

condutãncia revelam que os ;ons 1- não se encontram coordenados
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ao cãtion central quando em solução em acetonitrila e nitrome 

tano. Os espectros de absorção na região do infra-vermelho não

fornecem informações sobre a coordenação do ânion. Contudo. ..
e

• • • • • o • e

coer~nte formul ar os compos tos prep arados como [Ln (TMMA) 5] 13 p.!

ra Ln. La. Ce e O (Ln(TMMA)4]I 3 para Ln· Pr - Lu. Y. Sendo a

TMMA um ligante bidentado são propostos 05 numeros de coordena

çio aparentes dez e oito para os compostos de la~tinio e cirio.

Ipraseodímio a lutêcio e l'trio. respectivamente. Nota-se cla

ramente a influencia da contração lantanídica sobre o numero de

coordenação nesta sirie de compostos. ou seja. com a diminuição

do raio do fon Ln 3+ hl diminuição do número de ligantes ao re

dor do "on central.

O eurõpio tripositivo no composto de fórmula

[Eu(TMMA)4]I 3 apresenta como simetria mais provãvel a D2d (item

4.8.2). Para definir a geometria deste composto ê necessãrio

levar em consideração o seguinte: o cãtion deve estar rodeado

por quatro ligantes possuindo cada um dois pontos de coordena 

ção e ainda a simetria ao redor do mesmo deve ser D2d • O po ..

liedro de coordenação mais provãvel para tais condições i um

dodecaedro de faces triangulares. As conclusões obtidas para o

compo.to di lur8pi0 podem slr estendidas ao. compostos que pos

suem estruturas cristalina~ iguais. ou melhor aos compostos de

pru.odfmi0 lO d1sprlis10. Na F1;url 4.2 estã representado o ar ..

unjo geométrico de

IS4

I

tal poliedro.

FIGURA 4.2
metri a 02d
• 4TMMA

- Dodecaedro com si
composto EuI 3 •
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r interessante salientar qu~ os compostos de adição de

perc10ratos 8 hexaf1uorfosfatos de 1antanfdeos com a iMMA(87.88

95) apresentaram composições iguais das encontradas nos iodetos.

com exceção dos compostos contendo os primeiros elementos da si
rie 1antanfdica. Realmente era de se esperar um comportamento

anãlogo para todos esses compostos, visto que os ânioAsenvo1vi-

dos possuem uma car~cter'stica em comum, isto i~ demonstram bai

xa capacidade coordenante. Os compostos de adição de perclo~a=

tos de 1antanfdeos. de fórmula geral Ln(C104)3.4TMMA (Ln a La-

-Lu. V)(87.95) comportam-se como eletrõ1itos 1:3 em nitrometano

e as evidências espectrais mostram que o ânion C10; mantém sua

simetria. revelando em ambos resultados. a não coordenação do

mesmo, tanto no estado sólido. como em soluçio. Conclusões idên

ticas foram obtidas para os compostos de hexaf1uorfosfatos de

fórmula geral Ln(PF6)3.4TMMA (Ln • Ce - Lu. V) e La(PF6)3.STMMA(88)o

Para estes. observou-se o comportamento de e1etrõ1ito 1:3 em

nitrometano, nitrobenzeno e acetonitri1a e verificou-se a con 

servação da simetria octaedrica do fon PF6• O numero de coorde

nação aparente oito foi atribuído para OI compostos contendo p~

clorato e hexaf1uorfosfato (exceto o composto de lantin10. no

caso de hexafluorfosfato. que apresenta numero de coordenação

dez). concordando assim, com os valores encontrados para os com

postos com iodeto (exceto compostos de lantinl0 e cirio).
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4.7 - Espectros de Absorção Eletrônicos

4.7.1 ~ Introdução

Os espectros ae absorçio eletrônicos dos tons lanta 

n;deos são constituídos, de um modo geral, de bandas finas e

bem definidas. Estas são correspondentes às transições eletrô

nicas f + f, as quais são proibidas pela regra de LAPORTE, devi

do o efeito Q0 paridade. ~ inL~~essante salientar que a regra

de seleção da paridade pode ser relaxada por qualquer mecanismo

que remova o centro de simetria da molecula, temporariamente

(acoplamento vibrônico) cu permanentemente. Assim, apesar das

transições eletrônicas f + f serem normalmente proibidas podem,

na maioria das vezes, ser observadas.

As absorç~es ocorrem em regiões praticamente con~tan

tes no intervalo de 200 a 1000 nm com exceção dos 10ns y3+,La3 +

e Lu 3+ os quais não absorvem nesta região.

Uma perturbação na simetria ao redor do íon lantani 

deo não alte~a considera~elment2 o aspecto das bandas, isto por

que os eletron. 4' estio tu~~emante blindados pela camada ~X~d~

na completa 5s 25p 6. Por essa razão, no caso dos íons lantanf ~

deos, os estudos sobre as simetrias das especies complexas atr!

ves dos e~pectros elatrEhicos~ tornam-se difíceis e por coose 

guinte, sio ainda insuftcient2s na grande maioria dos casos.

No entanto~ apesar da influência do campo cristalino

ser bastante limitada pela presença do octeto ss2 Sp 6, existe
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um outro fator, anãs mais 1mpol-tante no caso. que e o acopla-

l11e ntos Pi n- orbit a (J). Par a os i ons de t e r r as - r a r as j r campo

1 1• d d b ... d . 25+ 1L ( - R SSELcr sta 1no es o ra os n1ve1S e energ1a J notaçao U -

-SAUNPERS) em 2 J.l ou J+l/2 componentes, conforme o numero par

ou impar de eletrons do ion j respectivamente. Estes desdobra 

mentos são muito pequenos em relação a separação dos vã~ios nl

ve 15 J ( 11 ) •

Atualmente, os estudos que descrevem a influência do

campo cristalino sobre os níveis 2S+1 LJ dos Tons lantanídeos são

numerosos. J~RGENSEN(35) foi o primeiro que aventou a h1pütese

de uma importante contribuição covalente, quando observou um

deslocamento global do espectro de absorção de neodímio para a

região do vermelho em certos compostos. Este fenômeno foi cha

mado de "efeito nefelauxetico".

As transições eletrônicas, no caso dos lantanídeos

ocorrem principalmente pelos mecanismos de dipolo elétrico e di

palo magnético; as transições de cãrater de quadrupol0 eletri

co tem sido admitidas(63) mas as bandas são extremamente fracas.

Estes mecanismos são governados por regras de seleção, que es

tão resumidas na Tabela 4.8.

Através da teoria de grupo(16,48) verifica-se que os

componentes de dipolo elétrico transformam-se como translações.

Uma transição de d1polo elétrico serí intensa se for acompanha

da por uma grande variação no momento dipolar, isto ê, se hou

ver uma considerãvel redistribuição de carga durante a trans1 

ção e serã fraca (ou não observada) se existir uma pequena (ou

nenhuma) variação no momento dipolar. Os componentes de dipolo

magnetico, por sua vez. transformam-se como rotações(79)o

Asbandas de absorção dos lantanldeos são muito pouco
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TABELA 4.8 - Regras de seleção para as transições eletrônicas(22}

Mecanismos

Dipolo elétrico

Dipolo magnetico

Regras

65 = O

16LI ~ 6

16JI , 6 ou IAJI= 2,4,6 quando J ou JI=O

65 • O

6L • O
+AJ • 0,-1, exceto J e JI:Q

65 = O

Quadrupolo eletrico 16LI ~ 2

16JI $ 2

intensas. Algumas delas em certos íons lantanídeos {geralmente

Nd, Er e Ho} sofrem variações nas intensidades, conforme mudan

ças do ambiente em torno do fon(42). Estas bandas denominadas

de -hipersens1t1vas·, dependendo da natureza do ligante(15,40 •

42) chegam a ler de 10 a ·100 vezes mais intensas do que as cor

respondentes ao 'on aquoso. KARRAKER{40.41,43) observou qUI •

nas transições hipersensit1vas a forma e a intensidade das ban

das dependem do número de coordenação, da simetria e da concen

tração das soluções dos ions lantanideos. J~RGEN5EN e JUDO{36}

observaram que apesar destas transições seguirem as mesmas re

gras correspondentes ~s das transiçaes de quadrupolo elêtrico~

os _4lores das forças do oscilador calculados por este metanis-



mo são muito menores que os valores experimentais.

Os primeiros estudos te5ricos sobre as inte~sificaçaes

espectrais foram propostos por JUDO(37) e OFELT(59), indepnden

temente em 1962. Vãrias teorias tem sido propostas pa~a expli

car a hipersensitividade(30.31.38.40.41.54). PEACOK(63) discu-

te muito bem o assunto e apresenta vãrias explicações baseando-

-se no modelo da teoria de JUDO-OFELT.

Após este breve relato sobre os espectros eletrônicos

serão abordados alguns conceitos fundamentais para obtenção de

dados e informações estruturais sobre os compostos de

preparados.

4.7.1.1 - Força do oscilador

adição

Como o valor do coeficiente de absortividade molar ê

difícil de ser obtido teoricamente. torna-se mais conveniente

usar o conceito de félrça do QScilador(48). As intensidades de

absorção podem ser então determinadas pela força do ~cilador(P)

de uma transição. onde P ê proporcional a ãrea sob a curva de

absorção. A força do oscilador pode ser expressa em termos do

coeficiente da extinção molar €. da energia de transiçio em nü~

mero de onda vedo fnd1ce de refração do meio~. pela

ção(9):

rela-

p "" 4 • 31 x 10- 9 9'1 f e:(v)dv (4. 1)

{'1
2 + 2)2

Um valor numerico típico de P ... "" 10- 6•e

No caso das transições hi persensi ti vas. a força cb asei
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lador apresenta grande sensibilidade em relação às mudanças de

arebiente ao redor do 10n. A correlação direta entre a força

do oscilador das transições hipersensitivas dos ligantes foi evi

denciada por HENRIE e colaboradores(32). Trabalho recente(81)

relaciona o aumento da intensidade das transições hipersensiti

vas com o aumento da capacidade doadora do ligante. com o au

mento da basicidade dos ânions e com a diminuição do numero de

ligantes no complexo.

4.7.1.2 - Parâmetro nefelauxetico

Para um mesmo ion. os deslocamentos das bandas de ab

sorção estão relacionadas com a covalência nas ligações metal

-ligante (efeito nefelauxetico)(35). No caso dos 10ns lantanl

deos. o parlmetro nefelauxetico (a) pode ser calculado experi 

mentalmente pela expressio:

s = --:;.v--.;.c..;,o..;,m;.&;,p..;,l..;e..;.x;.;;o~_

v {on-aquoso
• onde v = freqftência em cm- l

valor de

CARO e DEROUET(lO) determinaram experimentalmente

a. através da seguinte equação:

o

a •

G [25+1 ]LJ(complexo)
• (4.2)

G r25+ 1 L 3 1
l J(Nd +:LaF3)J

onde G • posição do baricentro de um nfvel energético, em em- l •

o yalor rolàtivo do plrlmetro nefela,,~itico de vãrios

compostos de Nd 3+ no estado sõlido foi obtido levando em consi

deração os valores correspondentes ao cristal de fluoreto de
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lantâllío lldopado ll com Nd 3+. Foi necessãrio didin1r o efeito no

fe1auxetico em re1açi0 ~ uma hase empírica. em virtude dos da

dos para os tons livres serem desconhecidos (exceto otan Pr 3+).

O composto de Nd 3+:LaF 3 foi escolhido devido ao fato do fluore

to possuir uma estrutura bem conhecida, bandas de absorçio mui

to finas ~s quais permitem medidas precisas e pequeno desloca 

mento nefe1auxetico.

No caso do 1'on Nd 3+ , as transições hipersensitivas

- de 17000 cm- l ; o n1've 1 fundamental - 4ocorrem a cerca e 1 9 / 2 e

tais transições são(84): 4 4
1 9 / 2 -+ GS/ 2

e

Geralmente estas duas transtções não podem ser disti~

guidas no espectro por encontrarem em regiões energéticas bas 

tante próximas. o que leva a uma interpenetração dos seus comp~

nentes.

o baricentro ou centro de gravidade das bandas (G) p~

de ser calculado fazendo-se a integração numerica da curva. com

uso da regra de SIMPSON(51).

Uma outra transição, embora não hipersensitiva. pode

111 - 41 2pler ut zada para determlnar al e a 9/2 ~ 1/2 na

em torno de 23000 cm- 1• O nfvel excitado 2Pl / 2 i muito conve -

n1ente para tal determinação pois o mesmo não sofre desdobramen

to em componentes STARK (J + 1/2 • 1) frente a um campo cr1sta~

1ino. Pelo espectro ~ temperatura ambiente i possível determi

nar a pos1çio dos componentes STARK do nfve1 419 / 2 e consequen

mente obter a posição do b.ricentro deste nive1. Sabendo-se que

o Nd 3+ tem valores de J fracionãrios e usando a Tabela 4.9 po ~
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de-se observar um desdobramento de no mãximo cinco componentes

para o nível fundamental, sendo provãvel que a transiç~o do com
4ponente de base do nível 19/2 para o nível excitado seja a

mais intensa e ocorra em energia mais alta.

O efeito nefelauxetico real ê dado, normalmente~ pela

expressão(JO) :

- E Bi onde valor médio do coe fi c i enteB • , ~ •
n nefelauxetico

- de níveisn I: numero

i = indice de um determinado
(4.3) nl'vel

4.7.1.3 Q Fator de covalência

Pode-se relacionar o efeito nefelauxetico com o fator

de covalência atraves da seguinte expressão(10):

O fator de covalência bl/2, exprime a quantidade de

mistura de orbitais 4f~ligantc (Uoverlap~) existente na teor

denaçl0. No. complexos lantanfd1eoi,b 1/ 2 atinge valores muitD

baixo.(lOS,106) evidenciando uma contribuição covalente muito

pequena.

Uma outra medida do car;ter covalente pode ser dado

pelo parâmetro de covalência de SINHA. 6(85). Este parâmetro

~m porcentagem) e expresso como:

4 = 1 - B .100
e
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Segundo SINHA. complexos de Nd 3+ com 6 ate 1.5 apre 

sentam fraco cãrater cova1ente e 6 > 1,5 possuem forte carãter

cova1ente.

4.7.2 - Considerações sobre os espectros de absorção

na região do visfvel do composto de formula

NdI 3 ·4TMMA

4.7.2.1 - Espectro no estado sõ1ido, ã temp!

ratura ambiente

A Figura 4.3 apresenta o espectro do composto Nd1 3 •

•4TMMA na região correspondente às transições hipersens1tivas e
4 2i transição 19/ 2 -+ P1/2' às quais são geralmente tomadas co-

mo base nos estudos espectroscõpicos dos complexos de neodimio •

Observa-se pelo espectro que as duas transições hiper-

4 4 2 -sensitivas 19/ 2 -+ G5/ 2 e 19/ 2 -+ G7/ 2 não sao separadas, co-

mo visto no item 4.7.1.2 e portanto para calcular B, considerou-

- 4 4 2-se a transiçao composta 19/ 2 -+ G5/ 2 , G7/ 2•

O valor de e para a transição 419 / 2 -+ 4G5/2~2GJI2 foi

obtido mediante a aplicaçio da fõrmula 4.2. O G do composto foi

determinado conforme descrição mencionada anteriormente,para o

cãlculo de G do Nd 3+:LaF3 foi considerada a media da posição dos

b d t . - 4 2 d 3+aricentros das uas ranslçoes G5/ 2 e G7/ 2 o Nd :LaF3 em re-

lação ao nivel fundamental mais a energia de estabiliiação no

campo cristalino (centro de gravidade do nível 4I9 / 2 )D isto i:

17089 em- l + 17179 em"' l 1 1+ 195cm- =17329cm-
2
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Estes valores foram obtfdos por CASPERS e co1aboradores(14) os

quais determinaram experimentalmente os níveis de energia do

Nd 3+ em LaF 3 com os respectivos centros de gravidade.

Para o composto em estudo. o valor de B relativo ã

i - 41 ,4 2 -trans çao 9/2 ---P 65 / 2 , 67/ 2 e:

•
17212 cm,-l
17329 cm- 1 = 0.9932

4 2Na região correspondente ã transição 19/ 2 --- Pl / 2
observa-Ie a presença de uma Uni ca banda. não sendo portanto po.!,

_'vel determinar o ba~icentro de 419 / 2 atraves do n'vel 2Pl / 2 •

Entretanto. segundo CARO e DEROUET(lO). o coeficiente nefelauxê

tico pode ser obtido admitindo-se a banda de absorçio de ener 

gia mais alta em r.laçio ao nível de Stark de base como a posI

ção do barlcentro do nível tanto para o composto em estudo co-
3+.mo para o Nd .LaF3• Assim:

• Ebanda maior energia no complexo

Ebanda maior energia no Nd 3+:LaF3

A energi a

te Stark

tanto:

2correspon4ente ao nível P1/ 2, em relação ao compone~

de base de 419 / 2 , no Nd 3+:LaF3 ; 23.468cm- 1 (14). Por

23337 em- l

23468 em- 1 • 0,9944

O valor de i (calculado conforme expressão 4.3) estã

muito prõximo da unidade. indicando que a interação entre o fon
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Nd 3+ e o ligante TMMA e essencialmente eletrostãtica.

Através de ã. calculou-se o fator de covalência. bl / 2•

com uso da expressão 4.4. cujo valor é 0.056. O parâmetro de

covalêntia de SINHA. ~. tambêm foi determinado (expressão 4.5)

dando 0.624. O grau de covalência obtido em ambos os cãlculos

e Bastante baixo confirmando. numericamente. o cariter

pouco covalente da -interação Ln 3+ - ligante.

muito

4.7.2.2 - Espectro no estado sôlido. ã tempe

ratura do NZ líquido

A Figura 4~3 apreserta o espectro do composto regis 

trado ã temperatura de 77 0 K.

O abaixamento da temperatura forneceu uma resolução

mais n'tida. como tambem. uma maior intensidade das bandas h1~~

sensitivas.

A interpretação das bandas hipersensitivas forneceu

ainda. uma informação referente ao ambiente ao redor do íon. O

Nd 3+(4f3) com número fmpar de elétrons. apresenta valores de J

fracionãrios • isto i. múltiplos de 1/2. Assim. considerando 

-se o 'on em um campo tri$~ál1no. existem apenas duas posI1b1l1

dades de desdobramento dos ~fveis de-energia quanto ao número m
(102)

componentes :

a) simetria cúbica

b) simetria não cúbica

E possível. com base no espectro. concluir para um de

terminado complexo de neodimio. se a simetria ao redor do mes-
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mo e cúbica ou não; porem a escolha entre os 32 grupos pontuais

e difícil. e no momento as teorias existellLes não permitem tal

distinção.

Na simetria cúbica. o numero de n'veis e calculado com

base na teoria de grupo. enquanto que para as demais simetrias.

o número de níveis e dado por J + 1/2 (102)

Os valores de J que são de interesse para as transi 

ções nos compostos de Nd 3+. estão colocados na Tabela 4.9 onde

é dado o numero de níveis desdobrados para cada valor de J.

TABELA 4.9 - Desdobramento dos n;veis J fracionãriús(102)

J Cúbica Não Cubica
Desdobramento dos níveis Desdobramento dos níveis

1/2 1 1

5/2 2 3

7/2 3 4

9/2 3 5

o diagrama a seguir mostra os desdobramentos de J.

com indicação das transições possíveis (Figura 4.4).
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C
G~2

0·-.

1 I 1
2 , 7

cúbica

_. --f--
-

não cúbica

--

,

FIGURA 4.4 - Desdobramento dos níveis J em simetria cúbica e
não cubica(102).

Admitindo que a baixa temperatura somente o componen

te Stark inferior e populado e também, considerando que prati c~

t t d t 1 - - 't1d do Nd 3+ (n~ume-men e o as as rans çoes sao perm1 as no caso

ro ímpar de elêtrons)(lO), pode-se sugerir, por observação da

espectro, que o cãtian não estã envolvido em simetria cubica

devido apresentar numero de bandas maior do que o previsto para

tal simetri a.

4.7.2.3 - Espectro em solução, ã temperatura
ambiente

Foi obtido o esp&ctro em sOluçio d~ nitr~mQtanQ do

composto de neodímio, na região das hipersensitivas, o qual se

encontra na Figura 4.3. O mesmo quando comparado com o espec

tro no estado sólido ã temperatura ambiente apresenta uma apre

ciãvel alteração quanto ao numero. forma e posição das bandas.
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".
Uma outra informação obtida atraves da interpretação m

espectro em solução e a força do oscilador P. Esta foi calcula-

- -2 -da para a soluça0 1.76 x 10 M em nitrometano. para a transiçao
442hi persens i ti va 19/ 2 --.. G5/ 2 • G7/ 2 uti li zando a expressão 4. 1.

J valor da ãrea sob a curva de absorçio: 251. 357 foi computado

por integração numerica. com emprego da Regra de SIMPSON(51) ;

o indice de refração da solução foi de 1.3868 e, o caminho ótico

da cela foi de 2.00 em. Com estes dados obteve-se o valor da ror

ça do oscilador. P x 106 = 24.9 cm- 2.mol- l• 1, o qual servirã pa

ra posterior comparação com outros valores.

4.7.3 - Espectros de absorção dos compostos de NdI 3 •

• 4TMMA. HoI 3 • 4TMMA e ErI 3 • 4TMMA em vá

rias concentrações

Os espectros dos compostos acima relacionados obtidos

em solução de acetonitrila. em vãrias concentrações. são mostr!

dos nas Figuras 4.5-4.7. Os valores numericos dos comprimentos

de onda correspondentes às bandas observadas e as respectivas

absortividades molares das diversas soluções estão na Tabela •••

4. 10.

Pode ser observado em todo os espectros que as absor

tividades molares não são significativamente alteradas com as

variações de concentração. o que equivale dizer que tais varia

ções praticamente não influem no ambiente ao redor do íon.

Atravis dos valores encontrados na Tabela 4.10 nota-

-se que os dados de absortividadesmolares correspondentes às

vãrias bandas. nem sempre aparecem uniformes apresentando pe-
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FIGURA 4.7 - Espectro de absorção na região do v',f~1 de ErI 3•
• 4TMMA em vãrias concentrações (mM): (a) 49.2
(b) 26.5; Cc) 14.4; (d) 7.8; (e) 4.2; (f) 2.3 ;
(g) 1.5; (h) 0,7.



TAEEUt Ij. 10 - Absorti.idad~molares dos compostos de fórmula lnI 3 ·4TMMA em di ferentes concentra-

ções em acetonitrila

NdI3·4~.A

0,0442- l,OOb 0,0244- l,OOb 0,0128& "2 OOb 0,0075- 5,OOb 0,0035& 5,00b ·0,0018& l,OOb 0,0009a 5,00b 0,0005
a 5,OOb,

A.lIID E }"nm E À,nm E À.tIJ:l ( >'.nm ( À,ror. ( À,nm f À,~r::

514 2,31 512 1,64 512 1.95 512 2,00 512 2,28 512 1,78 512 2,11 512 1,52
523 4,10 523 4.10 523 4,00 523 4,28 524 3,89 523 4,11 524 3,60

526 4.52 526 4,02 - - - - - - - - - - 526 2,80
573 9,28 S72 9.10 571 8.98 571 8,13 572 8,57 571 8,61 571· 8.44 571 7,08
577 9.05 '576 9,14 575 8,40 574 8,27 575 8,5 i 574 8,61 5.75 8,89 574 8,00
582 15,61 581 14,43 580 14,84 579 14.13 579 579 14,72 579 15,00 579 1.3,20

HoI3·4THMA

.0.0534a l,OOb. 0.0265" 1,00b 0,0133a 2,00b 0,0069- 5.00
b

0.0035
a

5.00
b 0,0017& 1,00b 0.0009

a 2,OOb 0,0004& b
5,00

À,DI:! ( À,nm " ( À.nm ( >'.ma c >'.nm ( À,nm E: >',nm E: >',nm (

416 3,18 416 3,09 416 3,01 417 2,90 416 2,86 418 2,94
421 1,12 421 1,13 421 1.13 422 1.16 422 1,14 423 1,18
449 15,73 449 15,84 ':'~9 16,06 450 15,07 449 14,86 450 15,88 449 13,89 449 16,50
4S1 13,48 452 13,56 452 13,27 451 13,04 451 12,86 452· 14,70 451 12,78 451 17,50
458 4,68 457 4,90 458 4,89 458 4.64 458 4,57 458 5,29 457 4,11 457 5,00
485 1,68 485 1,62 485 1.65 48> 1,74 485 1,71 486 1,76 486 1,67 484 2,00
536 5,62 536 5,58 536 5,45 537 5.30 536 5,14 537 5,29 536 5,00 536 6,00 .
543 2,34 543 2,34 543 2,25 543 2.23 543 2,34 543 2,35 - - 543 2,50
641 3,44 641 3,13 641 3,12 641 3,19 640 2,91 641 3,52 641 3,34 641 4,00

ErI3·4TMMA

0.0492- 1.00b
0,0265a

1.00
b

0,0144a 2 OOb 0.0078
a 5,00b 0,OO42a 5,00b 0,0023

a 1,00b 0,0015a 2,00b 0,0007
a 5,00b,).= c >',1IJIl E: À,nm E À.JDlI C À~nm E: À,om E: À,nm ( À,nm E

449 1,10 - - 449 1.04 449 1.02 - - - - 449 1,00
487 3,01 487 2,79 487 2,95 487 2.95 487 2,86 487 2,61 487 2,33 487 2,86
51!! 8,03 519 7,66 519 7.81 519 7,95 519 8,00 519 8,26 519 6,33 519 7,71
523 8,54 522 8,00 522 8.05 522 8,13 522 8,09 522 8,26 522 6.67 522 8,00
528 2,13 526 1,96 528 2,01 528 2.05 52e 2,05 - - - - 528 2,00

• 653 2,44 653 2,26 653 2.43 653 2.31 653 2,38 653 2.17 653 1,67 653 2,00

a- concentra~, K b- caminho ótico. em

I
0'1
.......
I
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quenas flutuações irregulares de valores de absortividades em

determinadas bandas. Este fatn deve ocorrer devido ã formação

de iodú em quantidades aleatórias pelo efeito da radiação sobre

as soluções.

4.7.4 - Considerações sobre os e6p~ctros de absorção

dos compostos de fórmula NdX 3.yTMMA

Foi feito um estudo comparativo sobre os espectros de

absorção na região do visível dos compostos de adição de Nd 3+

contendo o ligante TMMA. A finalidade deste estudo tem como ba

se analisar algumas propriedades espectroscõpicas dos diversos

compostos. tentando agrupar algumas e procurando uma conclusão

geral. Os compostos estudados apresentam as seguintes fórmulas:

NdX 3.yTMMA, onde X = Cl, NCS, C10 4 , N0 3 e PF 6 , e y = 2,3,4,2

e 4, respectivamente.

Para cada composto registrou-se espectros em solução

como tambim no estado sõlido (temperatura ambiente ~ de N2 1'

quido). Os espectros obtidos foram interpretados individualme!

te fornecendo dados e informações bastante úteis.

Os Ispectros dos compostos de NdC'3.2TMMA. Nd(NCS)3 •

• 3TMMA, Nd(C104)3.4TMMA. Nd(PF6)3.4TMMA e Nd{N03)3.2TMMA estão

apresentados nas Figuras 4.8-4.12, respectivamente.

4.7.4.1 - Espectros dos compostos NdX 3 .yTMMA
no estado sólido, ã temperatura am~

biente

Os coeficientes nefelauxeticos dos diversos compostos

foram calcu1dados e se acham na Tabela 4.11. Em todos os casos.
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TABELA 4.11 - Dados sobre a covalência da ligação metal-1igante dos com~ostos de adição de
Nd 3+ com a TMMA

Transição Transição

Compos to 4 2 4 4 2 i bl/ 2
Ô19/2 -+ P1/2 19/2 ~ G5/2 , G7/2

},(nm) - ( -1 ) B ).(mn) - ( -1) 8v em v em

NdC1 3·2TMMA 432,2 23137 0,9859 585,8 17069 0,9850 0,9854 0,085 1 ,48

Nd( NCS ) 3. 3T MMA 430,5 23228 0,9898 583,7 17131 0,9886 0,9892 0,073 1 ,09

Nd(C104)3·4TM~1A 430,2 23245 0,9905 583,2 17145 0,9894 0,9899 0,071 1 ,02

Nd(N 03)3. 2T MMA 429,2 23299 0,9928 582,0 17182 0,9915 0,9921 0,063 0,796

Nd{PF6)34TMMA 429,5 23282 0,9921 581,4 17199 0,9925 0,9925 0,062 0,776

NdI 3·4TMMA 428,5 23337 0,9944 581,0 17212 0,9932 0,9938 0,056 0,624

i
-....l
~

I
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as bandas hipersensitivas não podem ser distinguidas separada 

mente pois hã interpenetração das mesmas. Portanto, para efei-
4 4to de cãlcu10, considerou-se a transição composta 19/ 2 -+ G5/ 2,

2G7 / 2• Não foi possível observar todas as bandas corresponden-
4 2 ~tes ã transição 19/ 2 -. P1/ 2 • A medida do efeito nefelauxeti

co foi feita do mesmo modo da descrita no item 4.7.2.1. Os va

lores obtidos de B estão agrupados na Tabela 4. l~ ~ todos eles

i d . d d .. fi d . t - L 3+ 1·se aprox mam a un1 a e, slgn1 can o que a 1n eraçao n - "i -

gante ã essencialmente e1etrostãtica.

Os parâmetros de cova1ência. b1/2 e ô, foram forneci

dos pelo uso das equações 4.4 e 4.5: na Tabela 4.11 estão conti

dos os respectivos valores. ~ notoria a existência de uma inte

ração com maior contribuição cova1ente, no caso do composto de

NdC1 3.2TMMA. onde aparece um valor para ô próximo ã 1,5(85).

Aliãs, este resultado era esperado, pois o ãnion cloreto, e den

tre os outros, o que tem maior tendência coordenante. Para os

dema i s compostos observa-se uma liaeira diminuição nos valores

de ô, assim como bl / 2 conforme a ordem estabelecida na Tabela,
4. 11 •

4.7.4.2 - Espectros dos compostos NdX 3 .yTMMA,

no estado sólido ã temperatura de

N2 liquido

Em geral, os espectros obtidos à temperatura de N2 li

quido apresentam bandas com melhor resolução e com maior inten-

sidade, tanto para as hipersensitivas como para

transição 419 / 2 -+ 2P1 / 2• A intensificação das

energia em torno de 23.000 cm- l • leva a admitir

as relativas ã
2bandas P1/2,de

que esta seja
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correspondente ~ uma transição do n'vel Stark rle base.

Em todos os casos pode-se concluir ~ue o 'on Nd 3+ não

estã envolvido em simetria cúhica. em virtude de aparecer sem

pre. na região das hipersensit1vas. um numero maior de bandasdo

que o indicado pard esta simetria(lOO).

4.7.4.3 - Espectros dos compostos NdX 3.yTMMA,

em solução

Foram obtidos os espectros dos compostos. em solução

de nitrometano. na região correspondente às transições hiperse~

sitivas (Figuras 4.3. 4.8-4.12). Não foi possivel obter o es

pectro do composto NdC1 3.2TMMA devido a grande insolubilfdade do

mesmo em nitrometano.

Os espectros em solução são. de um modo geral. dife 

rentes daqueles no estado sõlido. quanto i forma. numero e posi

ção das bandas; isto evidencia que. em todos os casos.deve ocor

rer uma perturbação no ambiente ao redor do ion Nd 3+. Entretan

to. vale salientar que os espectros em solução dos compostos de

Nd(C104)3.4TMMA. Nd(PF6'3.4TMMA e NdI 3.4TMMA são idênticos; es

ta interessante observação mostra n{tidamente que. o cãtion.ne!

se caSo. estã coordenado apenas pelos ligantes orgânicos. con 

firmando as caracteristicas não-coordenantes dos ânions e escla

recendo que os mesmos. não influenciam na microssimetria dos

compostos. Por outro lado. os espectros no estado sõlido. são

diferentes entre s1. Portanto. e plausfvel concluir que as

prôprias condições do estado f'stco (efeito do estado sôlido)d!

vem perturbar. de algum modo. a simetria de coordenação. apesar

dos diferentes grupos aniônicos não estarem coordenados.
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A intensidade de absorção das transições hipersensitl

vas foi determinada para os compostos de neod;mio em questão •

Esta medida. que e apresentada como força do oscilador. foi cal

cu1ada segundo a expressão 4.1. Os valores obtidos se encontnm

na Tabela 4.12. Atraves dos dados pode-se demonstrar que a in

tensidade das transições hipersensitivas e dependente da habi1i

dade coordenante do ânion(81); as forças de osci,lador corres 

pondentes às transições hipersensitivas nos compostos Nd(NCS)3 •

• 3TMMA. Nd(C104)3.4TMMA. Nd(N03)3.2TMMA. Nd(PF6)3.4TMMA e NdI 3•

• 4TMMA. respectivamente aumentam seguindo a ordem N0 3 > NCS >

> PF6 ~ C10 4 = I. A influência da basicidade dos ânions nesta

serie e bastante evidente. O comportamento semelhante dos com

postos contendo os ânions hexaf1uorfosfato. perclorato e iodeto

e demonstrado pelos valores comparãveis das forças do oscila

dor. Tal fato era previsto devido os espectros em solução se

rem exatamente iguais.

TABELA 4.12 - Forças d o osci 1ador .. Nd 3+ em soluçõespara o ,on
de nitrometano

106 *Cone. P x
Composto M x 10 3 n 4 4 2

1 9 / 2 ..... G5/ 2 • G7/ 2

•
Nd(NCS)3·3TMt~A 22. 11 1.3856 28.8

Nd( C1°4) 3. 4T~tr~A 25.31 1.3825 25.6

Nd(N03)3·2TMMA 14.35 1 .3838 32.5

Nd(PF6)3·4TMMA 10.39 1.3816 26j8

NdI 3·4TMMA 17,65 1 .36ê8 24,9

* 2 -1em • mo 1e • 1
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4.8 - Espectros de Emissão na Região do Visível

4.8.1 - Considerações gerais

Alguns íons 1antanídeos tripositivos são capazes de

emitir forte fluorescência quando excitados por luz ultra-viole

ta. A intensidade da fluorescência depende do arranjo do -ca-

tion e conseqUentemente da simetria. As transições eletrônicas

4f são as responsãveis por esta propriedade espectroscõpica.

Nas especies complexas. a radiação emitida pode ori

ginar-se; (a) do próprio 1igante excitado. quando perturbado p!

10 cãtion; (b) do cãtion excitado. quando perturbado pelo 1igan-
te e (c) como uma conseq~ência de uma transferência de energia

intramolecular não radiante do ligante excitado para o cãtion.

seguida por emissão radiante do mesmo(96). Os lantan;deos. se

gundo WHAN e CROSBy(80). fluorescem conforme este ultimo meca -

nismo.

Os espectros de fluorescência são bastante utilizados

para obter informações sobre o numero de coordenaçã9. a nature

za da ligaçio e a simetria em complexos lantanidicos(22).

Dentre os íons que emitem forte fluorescência na re

gião do visível. o Tb 3+ ê o que apresenta maior intensidade. En

t t t 1 d Eu 3+ s-ao t id i i tire an o. os comp exos e os que em 5 o ma s nves

gados para o estudo da estrutura. O Eu3~ apresenta valores bai
5 7 s-xos de J ( DJ -. FJ" J = 0.1; JI • 0.1.2) para os nlveis que

envolvem as bandas mais fortes de emissão; assim. um pequeno nu
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mero de 1tnhas aparece nos espectros, facilitando sobremaneira a

interpretação dos mesmos. Ainda, quando se estuda as transiçõ~

que partem dos estados 500 (JsO), a determinação da simetria ao

redor do íon torna-se mais simples, pois estes não sofrem desdo

bramentos pelo campo 1igante em componentes Stark(~2).

As regras de seleção para as transições f + f foram

mencionadas no f tem 4.7.1. O nümer9 de transiçõ~s ~armitidas

por dipo10s eletrico (âJ ~ 6) e por dipo10 magnetico (âJ sO,!l)

nas diversas simetrias para as transições 500 + 7FJ •. (J·.O-4) ~

Eu 3+ se encontram nas Tabelas 4.13 e 4.14. E esperado que as

transições J=O + J=l tenham predominantemente carãter de dipolo

magnetico. Sabe-se que as transições permitidas por dipo10 ma~

netico são geralmente bem menos intensas dQ. que as transições

por dipo10 e1etricoi contudo, no caso do Eu 3+ as transições âJ~

=1, 501 + 7Fo e 500 + 7F1 são relativamente intensas. Para as

transições de dipolo elétrico 500 + 7FJ , sendo J = fmpar, as

bandas aparecem normalmente fracas(22).

As correlações aproximadas entre as transições.e os

comprimentos de onda, num espectro de emissão de Eu 3+ estão re

latadas na Tabela 4.15.
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das
campos

7FJ e atividade a
para o ion Eu 3+ em
de simetria(22}.

trallsições
li gantes sem

Desdobramentosdos níveis
50 7o -+ FJ

cen tros

TABELA 4.13

JoO Jol Jol Jo~ J.,
51... ,1.

rb Ot lJ-l r llflJ-l [)f[)j r DE [)j r DE lJC

O "1 · . TI ·• I AI ~ItI · TI
tI · · TI

TI

T4 "I · . TI · · I "I ~1T, · TI
TI • TI

TI

D. "I · :1 ·· ... \ A, ·· UI
• · 1i · :1 AI

:1 · · 'I·· UI li
11

c, "I "'1 ·· " "'1 · UI
I ai

1"'1 ·· " ·•
a ·· )11 · •

Dn "I · A'l "'1 "'1 "''1
r' · • 1:1 e' IE'

I' "'I A\
r' /(' ·· /(i • ·I

r' · • r'
DI4 AI · · :1 · • AI "I · • ~~: ·• · 1i 1I

1I · II ·· 'Id U ·· 'I • ·
ZE

DI " 1i ·· I'" " 3...
II ·· 'I UI ai
I) • · '2 ·· lil li:

I) lI, ·· III

C' V "'1 ·- :' AI AI 11.1 •
'I 'I "'1 · .
II ~l · 'I
I ·• a

1:
1 • ·

Cs- AI ~l · "'1 "I • · 1"'1 ··· li a, · · ;in ··
CJIl 1t1

.... · · /( A'
...'I" · · E' .' • · 11' • ·

I" aI • · U· 't •

E" ."CIv AI "I ~ · IA) ·· "'1 · · 1... \
1i · • "'1 lAl lAI
1, • · 'I ·· III ·· ai

1, ·· 111 ·• II I
C. A ... · • A · • ... ·· lA• • · 11 a 11

i li • · a ·•
C, A ... ... I ... IA • ·I • • ZE · • II 11 • •
CI

... • · ... lA iA IA ·li li ·• ai o o ai • •
C. A' o · .... IA' t • ,... ' • • IA' • t

IA" IA" I..... .. .. W + ,.
• . tra,u LÇÕCI fort"l ~. ,.,.iter alpol0 • .&~neLl'o •• p.r"~,). IO.cnl' p...

SDo - 'lljSDo- 'I J (J' i.par) • \6lu.lacntt " "~a p.ra .rau.çõ.. 4. c.·
riu. dlpolo .létrico.

~ . A~r"I.~6.. • "."01.'; r 'k'pr., ••" .....e lircthu' •• l. Oi, 'r.n.i~ào per"

a1l14. por di polo • lctrHO. UIC • Ir.ntlç'o p~.a'lld. por dl,010 ••••• lllól~



TABELA 4.14 - ... 7Oesdobramentosdos nlveis FJ
5 7 3+sições Do ~ FJ para o Eu

nais a (88)

- 81-

e atividade das tran

em simetrias tetra9~

Transi rb
C'l 54 rb

C4v D')d 0
4

rb C4h rb D4htioos
MO ElJ MO EU MO ED ML ED MO LU MO EO MO ED

5D .JF A + + + - A1 + - - - - Ag + - A1go o

50 ... 7F . E + + + + E + + + + + + Eg + - Eg + -
o 1 A + -t + - AZ + - + - + + Ag + - A2g + -

E ... + + + E + + + + + + J:: g + Eg + -
5p .. 7F B - - - + B2 - + - - 5g B2g - -

o 2 R + 81 Bg - - B1g - -
+ + + - Al - + - - Ag + - Alg

2E + + + + 2E + + + + + + 2Eg + - 2E + -
5D "/F

g
B + 82 - - - ... - Bg B2g

o :3 B + 81 - - - - B - - Bl g - -
A ... + + - AZ + - + - + ... A

g
+ - A2g + -. g

21:: l- -I- + + 2E ... + + + + ... 2E ... - 2E + -
50 .. \o, h + 82 - + - - B - - B2g

B + Bl a8
Bl go 4

A + + + - A2 + - T - + ... A
g

+ - A2g + -
ZA ... + + - 2Al - ... - - 2Xg + - 2A1g

a. Esta Tabela foi organizada por A.S.Nascimento

b. r. representação irredutível

MO = transição permitida por dipolo maanitico

ED = transição permitida por dipolo elitrico
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TABELA 4.15 - Transições e correspondentes comprimentos de onda

para o íon Eu 3+{22,75).

Transição

So -.. 7Fo O

50 -.. 7Fo 1

50 -.. 7Fo 2

50 -.. 7Fo 3

5O -.. 7Fo 4

Comprimento de onda (nm)

!li 580

!li 590 - 596

!li 610 - 620

!li 650

!li 687 - 703

4.8.2 - Espectro de fluorescência do composto de fõr

mu 1a Eu 13• 4Tf.1MA

Com a finalidade de obter informações sobre a sime

tria mais provãve1 ao redor do íon metã1ico, registrou-se o es

pectro de fluorescência de composto de eurõpio no estado sõ1i

do, o qual estã apresentado na Figura 4.13.

A anãlise do espectro e uma comparação com os dados

encontrados nas Tabelas 4.13 e 4.14 permite atribuir as transi

ções correspondentes às ~ãrias bandas de emissão. A~sim, nenhu-
ma banda correspondente ã transição 500 -.. 7Fo (580 nm) foi ob-

servada no espectro ou ã rigor apenas uma pequena saliência ap~

5 7 5 7rece nesta região. A transição Do -.. F3 , assim como a 0
0

-" F4
mostram bandas com intensidades muito fracas. A1iãs, ê espera-



~Do-7F4, ruo-7F
3 J\\.. f'-...--- A,nmC95 610 625 640 655 610 685 700

FIGURA 4.13 - Espectro de fluorescência de EuI 3.4TMMA

-83-
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do bandas pouco intensas para a transição SOo + 7F3 (ítem 4.8.1).

O numero de bandas das transições observadas no espe~

tro ê dado no quadro a seguir:

,

Transição NQ de bandas

So + 1F ausenteo o

So + 7F 3o 1

So + 7F 2 e 1 ombroo 2

50 + 7F Z ( ? )o 3

So + 7F 4o 4

Conforme BUTTER e 5EIFERT(8). as simetrias que se or!

ginam do antiprisma de Arquimedes e dó dodecaedro referentes a

quatro 1igantes bidentados são D2d • 04, C4, O2 , C2 , 54. Portan

to, o Eu 3+ no composto de'fórmula EuI 3 .4TMMA, o qual possui nu

mero de coordenação oito (item 4.6), deve ter provavelmente uma

dessas simetrias.

Comparando o numero de bandas observadas no espectro

com as Tabelas 4.13 e 4.14 i possivel fazer as seguintes consi

d.raç~es:

a) Todas as simetrias possíveis que concordam para o numero

de coordenação oito com quatro 11g&ntes bident~dbS, não

possuem 'entrO de inversão; I ausência deste ellmento d.
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simetria e confirmada pelo fato da intensidade das ban-

das correspondentes à transição SOo ~ 2F2 ser bem

em relação às bandas da transição 500 ~ 7F1 (6S);

maior

b) O espectro não e compatível com uma simetria C2 , C4 ou

54 pois não apresenta banda correspondente à transição

So ~ 7F (65).
o o •

c) Na simetria 04 são esperadas duas bandas para a transi

ção 500 ~ 7F1 permitida por DE e OM (A 1 ~ A2 e A1 ~ E) •

para transição 500 ~ 7F2 , apenas uma banda (A 1 ~ E) que

e permitida por OE e OM e nenhuma transição 500 ~ 7Fo ê

permitida;

e 50 ~ 7Fo 2
DE e OM

~ 7F não
o

d) Para a simetria O2 , as transições 5Do ~ 7F1

devem apresentar tres bandas, permitida por

(A ~ 81, A ~ 82 e A ~ 83) e a transição 500

e permitida;

e) para a simetria 02d' a transição 500 ~ 7F1 pode apresen

tar duas bandas, uma permitida por OE e OM (A 1 ~ E) e o~

tra permitida por OM (A 1 ~ A2). para a transição 50o~7F2

são esperadas duas bandas (A l ~ E) por DE e OM e (A 1 ~B2)'

por OE; a transição 500 ~ 7Fo não ê permitida_

Atravis destas constatações, pode-se' sugerir que o
3+ - 1 . - -Eu esta envo vido numa simetr1a proxima a 02d- Existe uma boa

concordância para tal. quando se supõe que:{a) na transição

5Oo ~ 7Fl' a e s pi ci Q dup1ame nte de 9ene r ada (E) es t ã de li do br adI em
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duas bandas; (b) na transição 500 ~ 7F2 ocorre o mesmo. sendo

atribufdo como um desdobramento da espécie E. o ombro que apa

rece na banda mais intensa. ~ admitida uma simetria 02d com

ul~a leve distorção em conseqÜência do aparecimento de uma peque

na saliência na região de 580 nm.

A proposição de uma simetria tetragonal (02d) concor

da com a discussão feita no item 4.7.2.2. onde através dos re 

sultados observados foi suposto que o composto NdI 3.4TMMA tam

bem pertence. analogamente. a uma simetria não cúbica.

A escolha do dodecaedro de faces triangulares como p~

iiedro de coordenação. para a simetria D2d • é bastante coerente.

como foi visto no item 4.6 (Figura 4.2).

4.8.3 - Espectros de fluorescência dos compostos de

fórmula EuX30yTMMA

Foi feito um estudo comparativo sobre espectfóscopia

de emissão na região do visfvel dos compostos de adição de Eu 3+

contendo o ligant. TMMA. com a intenção de observar o comporta

mento estrutural dos diversos compostos e tentar. por final. fa

zer uma analogia entre os resultados obtidos. Os compostos em

questão. apresentam as seguintes fõrmu1as: EuX 3.yTMMA. onde X=

= Clt NCS. C104 • N0 3 e y = 2.3.4.2. respectivamente.

A seguir. serão dadas as tentativas de interpretação

e as conclusões obtidas em cada caso.
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Na Figura 4.14 encontra-se o espectro deste composto.

onde ê possível observar o seguinte número de bandas para as

correspondentes transições:

50 + 7F 1o o

50 7 3o + Fl

50 + 7F 5o 2

Conforme PORCHER e CARO(65). a presença da banda cor

respondente ã transição 500 + 7Fo ' implica em um dos seguintes

grupos pontuais: Cn• Cs ' Cnlv ' onde n c 1. 2, 3, 4.6 e n l • 2,

3. 4. 6.

Confrontando o número de bandas observadas no espec

tro com os dados da Tabela 4.13. as seguintes considerações de

verão ser feitas em favor de uma simetria próxima para este com...
posto de eurõpio.

Em principio, tr~s simetias são possíveis: C~. C2 e

Para decidir qual a simetria provivel. se faz necess!

rio conhecer o numero de coordenação do composto para poder as

sim encontrar a figura geométrica mais adequada. Sendo assim,

o numero de coordenação aparente mais provivel para o composto

EuC1 3.2TMMA ê sete(2). Portanto. de acõrdo com MOELLER(55). os

poliedros mais comuns papa este numero de coordenação são: biPl

~mide pentangonal (D Sh >' octaedro monoencapu~ado (C 3v ) e pri!

ma tr1gonal monoencapuzado (C 2v ).

As s1metrias Cs e C2 podem ser abandonadas por exclu-





1

2 (uma duplamente degenerada)

3 (duas duplamente degeneradas)
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são, pois não pertencem a classe de poliedros que apresentam nu

mero de coordenação sete(55.58).

Não existe a possibilidade de uma simetria do grupo

d . - 50 7F (65) n0nh' devido a presença a translçao o. o ; consequenteme~

te o grupo pontual 0Sh pode ser eliminado.

O grupo pontual C3v permite o aparecimento das se-

guintes bandas:

50 + 7Fo o

50 + 7Fo 1

50 .... 7Fo 2

Para se ter uma boa aproximação com relação as bandas

observadas no espectro, i preciso supor que todas as bandas da

espécie E estejam desdobradas. o que nio parece ser verdadeiro.

Com base nestes fatos. a simetria que mais se aproxi

ma para o Eu 3+ no composto de EuC1 3.2TMMA é a C2v ' cujo grupo

permite o aparecimento de bandas que concordam com as observa -

das no espectro em questão. Assim, o poliedro de coordenação

mais provãve1 é o prisma trigonal monoencapuzado (Figura 4.15).

Cl~---------4.

Cf __

C\

FIGURA 4.15 - Prisma trigona1 monoencapuzado com simetria C2v 
composto de fórmula EuC1 3.2TMMA
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4.8.3.2 - Eu(NCS)3.3TMMA

o espectro de fluorescência de tal composto, que se

apresenta na Figura 4.16, indica a ausência da banda correspon-

- - 5 7 d bdente a transiçao Do + Fo ' a presença e duas andas para a

transição 500 + 7Fl e três para a transição 500 ~ 7F2 • Nesta

última transição hi um desdobramento na banda de menor intensi

dade.

A comparação do numero de bandas com as Tabelas 4.13

e 4.14 mostra que existem três possibilidades: 03, 03d e 03h'

Tanto a simetria 03 como a 03d permite duas bandas p!

ra a transição 500 + 7Fl , sendo que uma contém a espécie E; pa

ra a transição 500 + 7F2 ocorre o mesmo, exceto que as duas ban

das, no caso, são relativas a espécie E.

o grupo pontual 03d se caracteriza por possuir entre

os elementos de simetria, o centro de inversão. Através da ob

servação espectral, não é posstvel evidenciar a presença deste

elemento. Então, a simetria 03d pode ser excluída.

Por outro lado, a simetria 03 por apresentar duas ban

das do tipo Al + E na transição 500 + 7F2 , torna-se improvã •

vel quando da observaçio detalhada do espectro.

A simetria 03h parece satisfazer as exigências es-

pectrais; para tal são permitidas duas bandas na transição,

500 + 7Fl (A l + A2 e Al + E), três bandas na transição 500+7 F2

(A l + A2, Al + EI e Al + EII
) e nenhuma banda na transição

50 + 7Fo o'

Portanto, dentre as simetrias possíveis, a 03h ê a es

colhida.
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-Sabendo-se que. para o composto Eu(NCS)3.3TMMA. o nu-

me r o de coor dl: li ação e o l to ( 97). acr edi ta - s e que o Eu3+ no cas o •

deva estar envolvido dentro de um prisma trigona1 biencapu ado

(Figura 4.17)

,
I

é
I
I

-r
·1--

NCS

FIGURA 4.17 - Prisma trigonal biencapu ado com simetria C3v
composto de fórmula Eu(NCS)3.3TMMA

o espectro. o qual estã apresentado na Figura 4.18

mostra as seguintes bandas de emissão para este composto:

- na transição 500 ~ 7Fl • a presença de duas bandas sendo

que uma delas se encontra desdobrada;

- na transiçio 500 ~ 7F2 • três bandas;

na transição 50 ~ 7r aparece inativa. porém. i constata-o o
do uma pequena saliência na região de 580 om.

O nüme~o de coo~denação do compo~to~ de ru(C104)3.4TM~A

e o1to(97) @o cition @sti @nvolv1do por Quatro 11gl"t~~ b1d~n.
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580 595 610 625 640 655 670 685 700 À,nm

FIGURA 4.18 - Espectro de f1uorescinc1a do composto'de f5rmu1a
Eu(C104)3·4TMMA
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tados; segundo BUTTER e 5EIFERT(8}. as simetrias possíveis. pa

ra este sistema são: C4• 54' C4v ' 02d' 04' C4h e 04h.

A primeira vista. continuando com o mesmo raciocínio

sistemãtico que vem sendo empregado. presume-se que a simetria

mais provãvel para este composto seja a 02d. cujas bandas perm!
/

tidas foram mencionadas anteriormente. Entretanto. respeitando

a particularidade encontrada na região de 580 nm. deve-se admi

tir a ocorrência de uma simetria 02d distorcida ou então a exi!

tência de uma simetria 54. O grupo pontual 54 permite alem de

duas e três bandas correspondentes la transições 500 + 7F1 e

500 + 7F2 • respectivamente. admite ainda uma banda na transi -
5 7ção Do + Fo•

A forma geométrica para o composto de Eu{C104}3.4TMMA.

deve ser dodecaedral. A Figura 4.19 mostra as simetrias provã7

veis para o Eu 3+.

FIGURA 4.19 • Simetrias proviveis:02d distorcida ~S4{arranjo do
decaedral) - composto ~ fórmula Eu(C104}3.4TMMA



Ao supor um desdobramento do compo~ente E, na transi

7F2 , o espectro torna-se compatlvel com uma simetria
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o espectro representado na Figura 4.20 do composto de

Eu(N03)302TMMA parece ser bastante semelhante ao espectro disc~

tido anteriormente. A seguir, estã apresentado o numero de ban

das encontrados para cada transição:

50 ~ 7F ausenteo o

50 ~ 7F 2o 1

50 ~ 7F 3o 2

ção 50 ~o
02do Contudo, o aparecimento de uma ligeira saliência corres -

pondente ã transição 50 ~ 7F leva a crer que tal simetria de-o o
va estar distorcida.

Apesar das evidências espectrais, a atribuição do gr~

po pontual nesse caso torna-se bastante problemitica. Isto

ocorre devido a falta de informações sobre a coordenação do gr~

po nitrato, o qual pode atuar tanto como ligante monodentado co

mo bidentado.

Com os dados disponfve1s não foi possível optar por

uma simetria provável e nem definir uma figura geométrica ade 

quada para o composto em estudo.

4.8.3.5 - Anãlise comparativa dos compostos
de eurõpio contendo TMMA

Com o propósito de comparar as propriedades estrutu

rais entre os compostos de eurõpio que contem a TMMA, descri -
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FIGURA 4.20 - Espectro de fluorescência do composto de fórmula
Eu(N03)3·2TMMA
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tros na literatura, reuniram-se as informações obtidas nos es

pectros de fluorescência dos mesmos. Tais dados estão descri 

tos na Tabela 4.16.

TABELA 4.16 - Simetrias e geometrias provãveis para alguns com
postos de adição de Eu 3+ com a TMMA

NQ de co-
Campos to ordenação Simetria Geometri a

aoarente

EuC1 3·2TMMA 7 C2v prisma trigonal mono-
-en cap uz ado

Eu(NCS)3·3TMMA °3h prisma trigonal bi-en
capuzado

Eu(C104 )3·4TMMA 8 02d di s torci do dodecaedral
ou S4

Eu(PF6)3·4TMMA 8 °2d dodecaedro

Eu(N03)3·2TMMA ? °2d distorcido ?

EuI r 4TMMA 8 °2d dodecaedro

o composto de E~(PF6)3.4TMMA foi sintetizado por VI 

CENTINI e BECKER(88) e as informações sobre a simetria foram fo~

necidas pelos mesmos.

Os compostos de adição constituídos de ânion. com ca

racterísticas não-coordenantes, ou seja, hexafluorfosfato, per

clorato e iodeto, apresentam espectros anãlogos mas não idênti

cos. Esta observação mostra a influência dos inions sobre a si
metria em torno do Eu 3+. no estado sólido. Apesar dos mesmos

estarem fora da esfera de coordenação. devem causar uma certa

perturbação no ambiente ao redor do cition. alterando ligeira.
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mente o aspecto geral dos espectro$. O efeito do estado sõlido

("empacotamento" cristalino) provavelmente i o responsivel por

este fato. As simetrias encontradas para tais compostos são as

mesmas, porem são ligeiramente distorcidas.
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5 - RESUMO - ABSTRACT

5. 1 - Resumo

A reação entre a N,N,N',N'-tetrametilmalonamida e os

iodetos de lantanideos e ítrio em acetona conduziu ã formação

dos compostos de adição de fôrmula geral LnI 3.xTMMA (x = 5, Ln=

= La, Ce; x = 4, Ln = Pr - Lu, V).

Os produtos da reação s~o cristalinos e apresentam a

coloração característica dos correspondentes íons lantanídeos ,

porem bem menos pronuDciadas; não são, em geral, higrosc5picos;

são bastante solúveis em ãgua, nitrometano e acetonitrila, me

nos solúveis em metanol e etanol, fracamente solúveis em nitro

benzeno, acetona e praticamente insoluveis em benzeno, tetracl~

reto de carbono e clorofârmio. Fundem com decomposição na fai

xa entre 200 e 2500 C.

Os compostos obtidos foram caracterizados por anãlise

elementar, espectros na régião do infra-vermelho, difração de

raios-X (metodo do pô), condutância molar. Foram obtidos es-

pectros na região do visfvel dos compostos de neodímio, h~lmio

e erbio, em solução; o espectro do composto de neodímio foi tam

bem obtido no estado sólido em temperaturas diferentes. Foi

registrado o espectro de fluorescência do composto de eurôpio ,

no estado sõlido, ã temperatura do nitrogênio liquido.

Os espectros na região do infra-vermelho indicaram que

a coordenação do ligante se efetua atraves dos ãtomos de oxigê-
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nio da carbonila.

Os difratogramas de raios-X permitiram a identifica 

ção de quatro tipos de estruturas: o primeiro e constituído dos

compostos de lantânio e cerio; o segundo forma uma serie isomor

fa que se estende do composto de praseodfm;o ao do disprõsio, o

terceiro i constituido do composto de hôlmio e o último tipo e
formado pelos compostos de erbio a lutecto, incluindo {trio.

Os valores obtidos para as medidas de condutância mo

lar mostram que os compostos comportam-se como eletrõlitos r: 3

em acetonitrila e nitrometano e como eletrõlitos 1:2 em metanol.

Os espectros de absorção eletrônicos dos compostos de

neodimi o, hô 1mi o e erbl0 em so 1uçio de aceton,1 trl1 a, não I io e1

sencialmente modificados nas diferentes concentrações em que os

mesmos foram registrados.

O estudo do espectro do composto de neodimio permitiu

mostrar que a interação entre o 11gante e o Nd 3+ e essencialme!

te eletrostãtica. Os valores do parâmetro nefelauxetico, 8 e

do fator de covalancia, bl / 2 e de SINHA, ~, indicaram este fa

to. A força do oscilador foi calculada em solução de n1trome

tano e comparada com os valores obtidos para outros compo~tos ~

O "pIGtro di flúor'lcinc1. do composto ••"rõp10 aug....

simetria D2dpara o Eu 3+, Foi admitida esta mesma s1metria pari

os compostos que apresentam estruturas cristalinas iguals.

Um estudo comparativo sobre espectroscopia de absor 

ção e emissão na reg1ão do v1sfvel foi realizado utilizando-se
•

compostos de adição contendo perclorato, hexafluorfosfato, ni -

trato, isot10cianato e cloreto de neodrmio e eurõp10 com a

N,N,N',N ' -tetrametilmalonam1da. Dados sobre os parâmetros nefe

lauxeticos, fatores de covalanc1a e forças do oscilador foram ~
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terminados para cada composto de neodimio. As simetrias possí

veis e os poliedros de coordenação para os compostos de eurõpio

foram sugeridos.

5.2 - Abstract

Addition compounds of formula LnI 3.xTMMA (x = 5 for

Ln • La, Ce and x = 4 for Ln • Pr - Lu, Y) were prepared by

react10n of N,N.N',N'-tetramethylmalonam1de (TMMA) and lanthanide

iodides in acetone.

The crystalline adducts present the same, but fa1nter

colors of the correspond1ng lanthan1de 1ons\ they are in general

pract1cally not hygroscopic and melt with decompoisiton between

200-2500C. They are soluble in water, nitromethane,acetonitrile.

slightly soluble in methanol. ethanol, nitrobenzene, acetone •

ande practically 1nsoluble in benzene. carbon tetrachlor1de and

chlorof~rm.

The tompounds were charatterizéd by elemental analysis,

1nfrared spectra. X-ray powder patterns. electrolyt1c molar

conductance. visible spectra of neodym1um. holmium and erbium

in acetonitrile. absorption spectrum of the solid neodymium com

pound at d1fferent temperatures and emission spectrum of the

solid europium compound at liquid n1trogen temperature.

lnfrared spectra 1nd1cate that coord1nation of the

ligand occurs through the carbonyl oxygens.

X-ray patterns show four types of structures: the

first contains the lanthanum and cer1um compounds; ,the second
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the adducts for prlseodymium to dysprosium. the third the ho1

mium compound and the fourth type the adducts from erbium to

1utecium and yttrium.

Conductance data indicate a behaviour of 1:3 e1ectro

1ytesin acetonitri1e and nitromethane. and 1:2 e1ectro1ytes in

meth~nolt

lhe v1libl, spectrl of nlodym1um. holm1um Ind Irbium

adducts in aaetonitr11e are not essent1a11y modif1ed at diffe -

rent concentrat1ons.

lhe nephe1auxetic parameter. B. the cova1ency factor.

b1/ 2• and the SINHA'5 parameter. ~.were determined from the nao..
dymium spectrum. lha va1ues obtainad show that the interact10n

between Nd 3+ and the ligand 1s essent1a11y electrostat1c. lha

oscillator strenght was calculated from the neodym1um spectrum

in n1tromethane solut1on and the value was compared w1th those

obta1ned for other neodym1um adducts.

lhe number of bands and shape of the emiss10n spectrum

of the europium compound may suggest the 02d symmetry for the

adducts of the same isomorphous serias.

A comparative study concarning absorption and emission

spectra of the perchlorate~ hexaf1uorphosphate. nitrate. i"50th1...
ocyanate and chlor1de neodym1um and europium adduats w1th lMMA

was realized. lhe parameters. B. b1/ 2 and a and the oscil1ator

strenghts. p. were determined for the neodym1um adducts. lhe

emission spectra of the correspond1ng europium compounds were

also determ1ned. Suggestions concerning symmetry and geometry

of the adducts are given.
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