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1. INTRODUÇJ{O

1.1 O DESENVOLVIMENTO DA QUYMICA DE COORDENAÇ~O DOS SULFOXIDOS

Os primeiros complexos de sulf6xidos com lons meti
licos foram descritos na literatura em 1907. PICKARD e KENYONl
isolaram o composto de iodeto de cidmio com difenilsulf6xido,
[(C6HS)2S0]2.CdI2' enquanto HOFMANN e OTT2 obtiveram o composto

. de cloreto firrico com p-tolilsulf6xido,(CH3C6H4)2S0.FeC13, bem
como outros anãlogos, com dibenzil e d1fenilsulf6x1do.

Apesar destes trabalhos pioneiros, a qufmica de co
ordenação dos sulfõxidos sõ começou a ser investigada sistematl
camente me i o. siculo depo i s • No fi m da decada de SO, ver1 fi co,!!
-se um interesse crescente pela utilização do dimetilsulfõxido

I

como solvente e reagente,em sistemas orgânicos e inorgânicos, e
pelas suas aplicaç~es biolõgicas. Por volta de 1960,~diversos.

grupos de pesquisadores começaram a publicar os seus resulta
dos sobre compl~xos com sulf6xidos.

Assim, HIEBER e colaboradores, estudando a reação
de metaloca;rbonilos com dimetl1sulfõxido (dmso), obtiveram
Mo(CO)j(dmso)3' e· [Fe(dmso)6] [Fe4(CO)13] lt. Outros autores prep!.
raram os compos tos mo 1ecu 1ares de adi ção Si F4. 2dmso I,SbC1S .dmsOt
5bC1S.OS(C6HS)2 e SbC13.2dmso· e MF 4.2dmso, em que M • Ti, Zr,
5i, Ge, Sn e M0 7 •

Os complexos de dmso com metais daprimeira~itle

de transição constituiram o objetivo de virios trabalhos, publl
cados independente e quase simultaneamente~

COTTON e FRANCIS' prepararam complexos de dmso com·
virios metais de transição e sugeriram a estrutura de alguns ~
base em medidas espectroscõpicas ~ magniticas. Resultados adi
cionais foram fornecido~ em.publicaç~es posteriores"". A ideia
inicial para os trabalhos de COTTON e colaboradores surgiu da
consideração de que, pelo menos superficialmente, os sulfõxidos
se assemelham aos .fosflnõxldos, sendo ji ·coriheclda a capacidade
coordenadora destes com relação a icidos de Lewls. Os autores,
entretanto, jã e~peravam um comportamento mais complicado por
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parte dos sulfõxidos, por apresentarem pares de eletrons não com
partilhados tanto no âtomo de oxigênio quanto no de enxofre.

SCHLAFER e SCHAFFERNICHT 11 , investigando as propri!
dades do dmso como solvente para compostos inorginicos,Jsola
ram uma serie de complexos do mesmo com sais de crõmio e ferro
trivalentes e de manganês, cobalto, n;quel e cobre bivalente s •
Tais complexos foram, em trabalhos posteriores de SCHLAFER e
OPITZ, melhor caracterizados quanto ao comportamento termico,s~

lubilidade 12 e espectr~s eletr~nicosl~.

MEEK, STRAUB e DRAG0 1', em suas pesquisas com sol
ventes não aquosos, obtiveram complexos de dmso com haletos de
metais de transição e estudaram o seu comportamento em solução,
por meio de espectroscopia eletr~nica e de absorção no infraver

, melho.
I

SELBIN, BULL e HOLMES15 isolaram complexos com hal!
tos e percl~ratos metâlicos, caracterizando-os parcialmente pe
los espectros de absorção no infravermelho.

WEAVER e KEIM15 investigaram o comportamento termi
co, condutometrico e crioscõpico de complexos de dmso com clor!
tos de Co(II), Ni(II), Fe(DI) e CU(II) e com nitrato'; de cobal-

, '

to ( I I ) .

Ainda em 1961, FRANCIS e COTTON 1? relataram a obte!
ção de alguns complexos de tetrametilenossulfõxido. bem como os
resultados de medidas magneticas e de espectros de absorção no
infravermelho. Logo a seguir, MEEK, DRAGO e PIPER11 determina
ram os parâmetros de campo cristalino para os complexos octae
dricos de Ni(ll) e Co(ll) com dmso e tetrametilenossulfõxido.

A partir de então, paralelamente ã continuação das
pesquisas com dmso, foram surgindo trabalhos sobre complexos de
outros sulfõxidos com ,diversos sais metâlicos, principalmente
haletos, percloratos e tetrafluorboratos de metais representa~!

vos e de transição das series 'd e f. Foram investigados sulfõx!
dos diarTlicos, dialquflicos e alquilarflicos, tais como, o di
fenil sul fõxi do U-2I. o di benzl1 s ul fõxi dou,u, o dieti1sulfõxidou -",
o di-n-propilsulfõxid022"~, o di-iso-propilsulfõxido· 2, o di-n
-butilsulfõxido 22 'S1, o di-iso-pentl1sulfõxido l1 , o metil-iso-pr~
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pilsulfõxid0 2
', o metil-fenilsulfõxido 22,u e o metil-ben'zilsulfõ

xido~~ Os sulfõxidos cíclicostambem continuaram sendo estuda
dos: alem de novos trabalhos com o ji mencionado tetrametileno!
sulfõxido 33- 3 ., publicaram-se outros com o pentametilenossulfõxi

. -
do.23 ,35 '39, o l,4-oxatiano-4-õxidou '3"", o ',4-ditiano-l-õicido'1 e
o ti antren 0-5- õx i do" 2•

A literatura sobre compostos de coordenação com sul
fõxidos, atualmente muito vasta, constituiu o assunto de algu
mas revis5es. REYNOLOS .. 3 publicou um trabalho bastante completo
sobre a importância do dmso na Química Inorgânica, englobando
propriedades ffsicas e quJmicas.einteraç5es metal-dmso. JOHNSON
e SHARp .... compilaram os resumos de 299 trabalhos sobre sulfõxi
dos, publicados durante o período de 1961 a 1966, versando so
bre a sintese, reaç5es, propriedade~ físicas e formação de com
plexos e pontes de hidrogênio. Particularmente interessante i a
revisio de GOPALAKRISHNAN e PATEL~ sobre compostos de coordena
ção de sulfõxidos com elementos representativos, de transiçio- . " . .da serie d, lantanldicos e actinldicos. Este trabalho apresenta
discussões muito boas sobre as propriedades flsico-quimicas e as.
estruturas moleculares dos complexos.

Posteriormente a estas revisões, um acontecimento si[

ni f i cat i vo f oi a s i nte se de comp1exos com 1i gante s contendo dois
grupos sulfinila. MAOAN e colaboradores" e OU PREEZ e colabora
dores"7 obtiveram complexos de2,5-ditiahexano-2,5-diõxido com
percloratos lt6 , lt" cloretos e nitratos de metais de tr~nsição 3d'"
e com cloretos de Pd(II) e Pt{IIr'e forneceram evidencias da na

. -
tureza bidentada do ligant~ nestes complexos, conduzindo ã for--
màção de aneis quelatos de 7 membros. Como o ligante possui dois
ãtomos de enxôfre assimétricos, equivalentes, ele pode se apre
sentar na forma mesomerica ou como a mistura racêmica dl. Nos
trabalhos mencionados, foi utilizado o diastereoisômero que fU~

de em temperatura mais alta (forma a). Posteriorment~, por oxi
dação assimetrica do 2,5-ditiahexano, constatou-se que se trata
da forma mesomeri ca"'.

NIEU~JENHUISE"8, pesquisando a separaçio dos diaste
reoisômeros do 2,4-ditiapentano-2,4-diõxido por complexação com
sais metãlicos, fez reagir uma mistura dos ;sômeros dl e meso,
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com perclorato de cobre(II), tetrafluorboratos de cobre(II) ede
nfquel(II) e cloreto de m~rcGrio(II). Os co~postos obtidos, na
forma de sõlido cristalino ou de õleo, não foram porem caraçter!
zados, sendo apenas determinada a proporção dos dois isômeros no
excesso de ligante que permaneceu em solução.

Foram tambem preparados adutos do sulfõxido cíclico
1,4-ditiano-l,4-dióxido. nas formas cis e trans. com (C6HS)2SnC12'
(CSHS)SnC13 e SnI 4"'. sendo que a forma trans parece atuar como
bidentada. formando pontes. e a forma cis como'monodentada, com
um grupo SO não coordenado.

Recentemente, vãrios pesquisadores se interessa~m pe
la utilização de sulfõxidos na extração e separação de íons metã
licos. sendo muito empregados sulfõxidos dialquílicos,com cadeias
não ramificadas. de ate a ãtomos de carbonoShlh52e, em menor es
cala, sulfõxidos dia~ílicosu. Em alguns casos, a especie extraí
da f oi i so1ada no es tados õ11 dOi" SI.

1.2 OBJETIVO DA TESE

Embora muito se tenha pesquisado a respeito dos com
postos de coordenação de sulfõxidos, os estudos se lim~r~~s sul
fóxidos monodentados, alifãticos. de cadeia aberta ou cíclicos,
e aromãticos. Sulfõxidos polidentados receberam pouquíssima a~en

ção. sendo que o Gnico ligante, com o qual foram isolados e ca
racterizados complexos de metais de transição. e o 2,S-ditiahe
xano-2 ,S-diõxi do"',"7.

Um campo ainda menos explorado se refere aos ligan
tes que apresentam, alem do grupo sulfinila. outro grupo funcio
nal com caracterfsticas de base de Lewis.

KELLER e BOSCHMANNss , interessados no potencial que
lante de a-cetossulfóxidos. tentaram. sem êxito, a preparação
de quelatos metãlicos do composto C6HSC(O)CH2S(0)CH3. Os mesmos
autores investigaram tambem o 2-(metilsulfinil)fenol ,obtendo os'
compostos FeC13.3(C7HaS02) e NbCls,C7HaS02, bem como os sais de
sódio e cilcio, nos quais a hidroxila fenõlica se encontra dis
sociada.
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A presente tese estuda o comportamento do 2,2--sul
flnl1dfetanol.

quanto i formação de compostos de coordenação com metais biYI
lentes da primeira série de transiçio. Este sulfáxfdo ji fora u
tilizado, neste Departamento, e~ estudos de isomorfismo com a
sulfana correspondenteS"!, O interesse pelo "mesmo, neste trabalho,

surgiu da potencialidade di SUl atuação como 1lgante polfdenta
do. Decidiu-se empregar os lIIehfs na forma dos respectivos per

cloratos, devido ã pequena tendencfa de coordenação apresentada
pejo an10n. Desta mllnefrl, devem ser obtidos compostos com o n,Q

mero miximo de 11gantes que, no CISO, o fon metilico possa eoo!
denar. A inclusio de alguns cloretos i conveniente, par. se ve
rificar I influência deste ·inion complexante na estequiollletria
dos compostos eventualllente obtidos.

Os cOlllpoStOI podelll ser caracterizados através de u
ma sêrie de investigações, muito COlluns para complexos de me~1s

de transição 3d, tais como, Iledidas de espectros de absorção no
Infravermelho, espectros eletrõnicos envolvendo transições d-d,

susceptibilidade magnética, dhgrallu de dffração de raios-X, de
terminação de condutancia molar e de massa molecular, em solven
tes apropriados, etc.

Antes de descrever a parte experimental, os resu1t,!
dos e as conclusões deste trabalho, sera apresentada uma breve
revisão de alguns tõpicos necessirios para as 1nterpre~ções que

serão efetuadu. são eles, a natureza da ligação enxofre·oxigê·
nlo nos sulfõxidos, a dualidade de comportalllento dos mesmos na
coordenação (coordenação .través do itomo de oxigênio ou de en
xofre), os complexos conhecidos de sulfõxidos com os perclora

tos metãlicos estudados nesta tese, com CoC1 Z e com PdC1 Z e •

participação de sulfõxldos na formação de ponte~ de hidrogênio.

1.3 OUTROS ASPECTOS OA QUrMICA DOS SUlFOXIDOS

1.3.1 A natureza da ligação enlCofre-oxlqênio

A natureza da ligação enlCofre-oxigênfo nos lulfõlCi·
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dos tem sido bastante discutida. Sob o ponto de vista do forma
lismo de ressonância, pode ser representada como um hfbrido de
ressonância entre as duas estruturas:

(1)

R
" I.

S :: O:
R/

( I I )

A controvérsia entre diversos autores surgiu ao se tentar esta
belecer uma ordem de importância entre elas; quanto ã maior ou
menor contribuição para o hfbrid05"'~

A primeira descrição quantitativa, em termos da te~

ria de orbitais moleculares, foi efetuada por MOFFITT", o qual
calculou a ordem da ligação nS- O' em alquils~lfõxidos, obtendo
um va 1or i gua1 a O, 82 .

CILENT058, em uma revisão sobre o assunto, concluiu
que, em compostos como sulfõxidos e sulfonas, ~ maioria das evi
d~ncias teõricas e experimentais indica que a ligação enxofre
-oxigênio apresenta carãter predominante de dupla-ligação, :S=O,
mais acentuado nas sulfonas do que nos sulfõxidos. Jã PRICE"con.
sidera, como melhor representação, a ligação semi-polar . :S-õ~
mas não exclui totalmente a possibilidade de uma certa contribui
ção de ligação w.

Atualmente, os autores em geral concordam quanto a
dois aspectos: a participação dos orbitais ~ do enxofre na lig!
ção e a diferença apresentada .pela ligação enxofre-6xigêniodos
sulfõxidos relativamente ã dupla-liga'ção carbono-oxigênio do gr,!!
po carbonila. Com efeito, considerando um modelb em que os ãto
mos de enxofre e oxigênio se unem através de uma ligação ~S--+O

fortalecida por uma ligação", entre os orbitais p. pre~nchi dos
do oxigênio e os orbitais dw vaziosdo enxofre, as três ligações
ao redor do ãtomo de enxofre não devem ser coplanares como o
são as ligações no grupo carbonila. Por este motivo, é' de se es
perar também que a participação do grupo sulfinila em efeitos. de
conjugaçio com outras duplas ligações da molécula seja menor do
que a do grupo carbonila'9.
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As dúvidas iniciais, a respeito da coplanaridade ou
não das ligações ao redor do ãtomo de enxofre, foram grandemen
te dissipadas quando HARRISON e colaboradorese efetuaram a reso
lução õtica de sulfõxidos do tipo R1S(O}R 2, em que Rl ~ R2'

A estrutura piramidal da molicula de sulfõxido foi
confirmada definitivamente pela determinação da estrutura cris
talina, por difraçio de raios-X, do dimetilsulfõxid~6 e do d1~

fenilsulfõxid0 61 . A figura 1.1 apresenta a representação esque
mãtica da estrutura do dimetilsulfõxido, bem como as distâncias
interatômicas e ângulos determinados por THOMAS e colaboradores56•

H, o
1 09 r~ 1,798 A

, C \ S 1,531 X

H/ \ 97'4~/:>'o
H 108.7°

109{C_H

H
Y \

H
Figura 1.1 Parâmetros moleculares do dmso

O fato do comprimento da ligação enxofre-oxigênio 
ser menor do que o valor estimado para uma ligação covalente sim

o -
ples (1,69 A}62 tem sido interpretado de diferentes maneiras, 'ou
seja, como resultado da ligação p~-d~, no modelo com dupla lig!
ção, ou devido ã contribuição iônica, no modeln com ligação se-

.mi-polar 55
•

1.3.2 A dualidade de comportamento dos sulfõxidos na coord~ção

com ácidos de Lewis

Os sulfõxidos apresentam pares de elétrons não com
partilhados tanto no ãtomo de oxigênio quanto no de enxofre,por
tanto ambos podem atuar como doadores de elétrons nos complexos
com Tons metãlicos ou ãcidos de Lewis em geral. Usando a denomi
nação de PEARSON 63 , pode-se dizer que o ãtomo de oxigênio cons
titui uma base dura e o ãtomo de enxofre, uma base mole. Assim,
ainda de acordo com as idéias de AHRLAND, CHATT e DAVIES6lt e PEA!
SON&3 , é de se esperar que a coordenação se efetue através do o
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xigênio ou do enxofre, dependendo do fato do lon metã1ico em
questão apresentar características de ãcido duro ou mole.

A identificação do átomo doador pode ser efetuada,
sem deixar margem a dfividas, atraves da determinação da estrutu
ra cristalina do complexo, empregando técnicas de difraçao de
raios-X. Nem sempre, porém, tal procedimento e viável, tornand~

-se então necessário lançar mão de metodos indiretos para proc!
rar distinguir entre as duas possibilidades de coordenação.

COTTON e colaboradores' discutira~ alguns métodos
com esta finalidade. Um deles, que por sinal tem sido exaustiv!
mente utilizado, se baseia nos espectros de absorção no infra
vermelho, analisando o efeito da comp1exação sobre a frequência
de estiramento da ligação enxofre-oxigênio, conforme serâ visto
mais deta1hadamente no item 3.3. 1.0utros métodos, de ap1icabil1
dade menor, envolvem espectroscopia na região do vislve1 e con
siderações estereoqulmicas. O p~imeiro apresenta utilidade res
trita: trata-se de um metodo comparativo que requer a existên
cia de complexos de referência adequados e bem caracterizados.A
inspeção geometrica, utilizando modelos em boa escala, pode fo~

necer evidência em favor de uma possibilidade ou outra, desde
que uma seja fortemente desfavorecida, devido a impedimentos es
téricos, e a outra não.

Outro método, que foi utilizado primeiramente por
KITCHING e MOORE 28 , se baseia em espectroscopia de ressonância
magnética nuclear (r.m.n.). Estes autores observaram que, nos
compJexos contendo su1fóxidos coordenados pelo átomo de enxo
fre, a posição de ressonância dos prótons a (prótons ligados ao
carbono vizinho ao átomo de enxofre) se desloca -1 p.p.m. para
campo mais baixo (me,orT) em relação ã posição de ressonância
no su1fõxido livre. Se a coordenação se der pelo oxigênio, o e
feito ê bem menor. A coordenação pelo enxofre provoca maior di
minuição da blindagem nos prótons a do que a coordenação pelo
oxigênio, pois, no primeiro caso, é menor o numero de ligações
que separam o metal dos prõtons 65 • O metodo foi aplicado a com
plexos de su1fóxidos com palãdio{II )28132, platina(IIfhS2'65, rutê
nio(II)", alumlnio{III)65 e compÇ)stos organometâlicos de esta
nho(IV)28,67 e chumbo{IV)67. Alem dos deslocamentos mencionados,
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também os valores das constant~~ de acoplamento de spins 195 pt _
_lH 28 '65, l19 Sn _1 H e 207 pb _1 H6? forneceram evidências para a iden

tificação do átomo doador.

Finalmente, resta citar o trabalho de NIKOLAEV e co
laboradores 51 , que utilizaram espectroscopia de absorção de raio~

-X. A posição, na escala de energia, da borda de absorção K do
átomo de enxofre é determinada pela carga efetiva do mesmo.O d!
crescimo da densidade eletrônica, no átomo de enxofre, provoca
do pela sua coordenação a um íon metálico, deve causar um des1~

camento, para maior energia, àa borda de absorção K (aumenta a
carga positiva efetiva do enxofre e, consequentemente, a ener
gia de ionização da camada K). Quando a coordenação se dá pelo
átomo de oxigênio, o efeito sobre a carga efetiva do enxofre e
menor. Assim, os resultados obtidos para complexos de su1fõ x i
dos com paládio, uranilo e tõrio indicam, no caso de ligação p!
10 enxofre, deslocamentos da borda de absorção K da ordem de 1,3
eV e, no caso de ligação pelo oxigênio, deslocamentos de 0-0,2
eV, ambos para maior energia.

Em geral, na discussão destes metodos, os. efeitos d!
correntes da coordenação pelo oxigênio ou pelo enxofre foram a
nalisados levando-se em conta apenas a formação de ligação dati
va ligante ~ metal. Poucas vezes a possibilidade adicional de
doação de elétrons dos orbitais ~ cheios do metal para os orbi
tais 3~ vazios do enxofre (lIback-donation ll

) foi devidamente co.!!.
siderada. Este aspecto voltará a ser abordado no item 3.3.1.

Reunindo-se a grande quantidade de estudos existen
tes, verifica-se que os sulfõxidos geralmente se coordenam atra
vés do átomo de oxigênio, exceto nos casos de aceptores como
platina(II), paládio(II) e outros que apresentam características
pronunciadas de ácidos moles 63 .

A estrutura cristalina de vários complexos
tilsulfõxido foi determinada, por difração de raios-X,
mando as conclusões obtidas pela aplicação dos metodos

com dime
confir

i nd i retos.

Assim, a ligação do sulfõxido ao metal atraves do
átomo de oxigênio foi confirmada nos complexos trans- •••••••••
[FeC1 2(dmso)4] [FeC1 4] 68,69, (CH3)2SnC12.2dmso?O, CuCl.~(dmso)271,
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Er(N0 3)3,3dms0 72 e Ln(N03)3.4dmso. em que Ln • La?! e Nd 71t , e a
ligação pelo enxofre, nos complexos trans-PdC1 2(dmso)2,·,n ,cis
-Pd(N0 3}2(dmso)2 76

• (C6HSC(O)CH2CHC6HS)IrC12(dmso)277 e ••••..••
[Ru(NH 3)s(dmso)] (PF6)2 71

•

Alguns complexos muito curiosos, descritos recente
mente. parecem conter simultaneamente moléculas de sulfõxidos c~

ordenadas ao metal de maneiras diferentes. r o caso dos comple
xos RhC13(~mso)37g e [RhCl(dmso)S](C104)2 11O • obtidos por KUKUS!!
KIN e colaboradores, que concluiram estarem duas das moléculas

. de sulfõxido coordenadas pelo enxofre e as restantes, pelo oxi
gênio. Outros exemplos são fornecidos pela série de complexos C!
tiônicos planares [PdL4](BF4)231,81. A interpretação dada po r
PRICE, SCHRAMM e WAYLAND 31 , para a ligação nestes compostos, é a
seguinte: nos casos em que L = dimetil e tetrametilenossulfõxi
do, os fatores estéricos impedem que a coordenação dos quatro L
se ~fetue através do enxofre, de modo que dois L se ligam pelo
oxigênio e os outros dois, pelo enxofre. A configuração é cis,
devido aos efeitos eletrônitos relacionados com a ligação dn-d n
palãdio-enxofre. Já nos casos em que L = di-n-propil e di-n-bu
til sulfõxidos, também dois L se coordenam pelo enxofre,porém a
configuração é trans. devido aos impedimentos estéricos de um
arranjo cis. Finalmente, quando L = di-iso-pentilsulfõxido, os
efeitos estéricos se tornam completamente dominantes e a unica
possibilidade é a coordenação dos quatro L através do oxiginio.
Estes resultados indicam que a generalização segundo a qual ãci
dos duros preferem se associar com bases duras, e ãcidos moles
com bases moles 63 , não pode ser considerada como rigorosa. es-

·pecialmente quanto intervem outros fatores.

Deve ser mencionado, porém, que as evidências expe
rimentais apresentadas nestes trabalhos foram. em geral, obti
das a partir de espectroscopia no infravermelho, o que nem sem
pre é um critério muito seguro. r de se desejar que outras evi
dências venham confirmar os resultados relatados.

1.3.3 Complexos de sulfõxidos com M(C10 412, CoC1 2 e PdC1 2

Nesta tese, sao estudados os complexos de M(C10 4)2
(em que M = Mn, Fe, Co~ Ni j Cu e Zn)>> CoC1 2 e PdC1 2 com o 2»2--
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-sulfinildietanol. Trata-se de um ligante com tris pontos ade
quados para a coordenaçio,podendo pois atuar como tridentado{f!
gura l.l). Complexos com ligantes contendo o grupo OH alc051ico
jã foram isolados (por exemplo-,M(Cl04)2.Sl, emque L -metano1 82 ,
etanGj82 ,83. Quanto aos complexos de sulf5xidos, é apresentada
a seguir uma compilação dos trabalhos descritos na literatura,pa
ra ilustrar o comportamento usual destes ligantes em relação aos
sais metãlicos mencionados.

Figura 1.2 2,2=sulfinildietanol como
ligante tridentado

Os nomes e f5rmulas dos sulf5xidos mais estudados,
bem como as abreviações adotadas, são:

dmso = dimetilsulf5xido, (CH3)2S0
deso = dietilsulfôxido, (C2HS)2S0

dnprso = di-n-propilsulf5xido, {n-C3H7)2S0
diprso = di-iso-propilsulfõxido, {iso-C3H7)2S0
dnbso = di-n-butilsulf5xido, {n-C4H9)2S0

dfso = difenilsulfõxido, {CSHS)2S0
dbzso = dibenzilsulfõxido, (CSHSCH2)2S0
mfso = metil-fenilsulfôxido, CH 3S{O){CSHS)

mbzso = metil-benzilsulfõxido, CH3S{O){CH2CSHS)
tmso = tetrametilenossulf5xido, {CH2)4S0
pmso = pentametilenossulf5xido, {CH2)SSO

tso = 1 ,4-oxatiano-4-õxido, 0{CH2CH2)2S0
dtmso = l,4-ditiano-1-5xido, S{CH2CH2)2S0
dthdo = 2,S-ditiahexano-2,S-diõxido, CH3S{O)CH2CH2S(O)CH3
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Complexos com M{C10 412. Os complexos de M{C104)2 com sulfõ
xidos monodentados descritos na literatura estão relacionados
na tabela 1.1. Com o ligante bidentado dthdo, são conhecidos os
compostos M{dthdo)3{C104)2' em que M = Mn, Co, Ni, CUIt6

,lt7, Zn e
Fe lt6 • Conclui-se, pois, que a proporção mais comum e a de seis
grupos sulfini1a por íon metálico. Medidas espectroscõpicas e
magneticas mostram que a tend~ncia geral e a formação de comple
xos octaedricos de spin alto, em que a coordenação dos sulfõxi
dos se efetua atraves do átomo de oxigênio. Alguns estudos de
espectros de absorção no infravermelho indicam que a frequência
de estiramento da ligação metal-oxigênio varia na seguinte or
dem dos metais

Mn{II) < Fe{Il) < Co{II) < Ni (11) < Cu(II) > Zn(II)

para os complexos com dms0 81t ,85, dfso 19 , dbzs027 e tms03h37 • Esta
ordem concorda com a serie de IRVING-WILLIAMS 86 relativa ã esta
bilidade dos complexos dos íons metálicos bivalentes.

Parâmetros do campo ligante foram determinados,pri~

cipalmente para os complexos octaedricos de cobalto(JI)~e ní
quel(II). Os valores de Dq obtidos mostram que os sulfõxidos m~

nodentados proporcionam, em geral; um campo cristalino mais fr!
co do que o da ãgua lts • No caso do dthdo, o Dq e superior ao do
dmso, o que foi explicado em termos do carãter bidentado do li
gante lt6 ,1t.'

Complexos com CoC1 2. Foram preparados complexos de fõrmula
geral CoC1 2.3L, em que L = dms08,lltllt,15 e tmso17 .0s resultados de
medidas magneticas e os espectros eletrônicos evidenciaram que
uma formulação mais correta destes compostos e [CoL6][CoC14] 8,10,
17, em que o cãtion consiste de cobalto(II) coordenado pelos á
tomos de oxigênio dos seis sulfõxidos, em simetria octaedrica,e
o ãnion ê o tetraclorocobaltato(II), tetraedrico. Recentemente
foi obtido o complexo tetraedrico CoC12(dtmso)28~

Complexos com PdC1 2• Foram preparados vários complexos de
fórmula geral PdC1 2 .2L, em que L = dms08'~, des0 28 '32, dnprso,
dnbso 31 , tmso 17 '31t, tso 39 , dfso 19 , mbzso 28 '32, metil-iso-prqlllsul
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fõxid0 28
»32, di-n-hexilsulfõxido 51 e di-iso-penti lsu1fõxido 31 •

são complexos planares, em que a ligação do su1fõxi
do ao ian palãdio se efetua através do átomo de enxofre, confo!
me sugerido por estudos de absorção no infravermelho 9 e de r.m.n.
28e confirmado pela determinação da estrutura, por difração de
raios-X, do composto trans-PdC1 2.2dmso68 ,75. KITCHING e colaboro!
do re s2 8, 32 SUge r i r am que os comp1exos anã 1ogos com out ro s sul f Õxi
dos também apresentam configuração trans no estado sõ1ido.Estes
autores prepararam os compostos (PdC1 2L)2' em que L = dmso,dfso,
dbzso, mbzs 028 '32, de s o e di pr so32 e pr opu se r am uma es t r ut ur a c.Q.
mo a da figura 1.3. são compostos castanho-avermelhados, em co~

traste com os complexos mononucleares, geralmente amarelo-ala
ranj ados •

Figura 1.3 Estrutura binuclear proposta
para Pd 2C1 4L2

Com o sulfõxido bidentado dthdo, obteve-se o
PdC1 2 .dthdo, cujo espectro de absorção no infravermelho indica
coordenação pelo enxofre, possivelmente formando um anel que1a
to de ci nco memb ros 46 •

1.3.4 A participação de sulfõxidos na formação de pontes de hi
drogênio

A capacidade dos sulfõxidos de se associarem,atra
vés da formação de pontes de hidrogêni~, com metano1 e clQrofõ!
mio, foi verificada, pela primeira vez, por BARNARD e colaborad.Q.
res 88 , através do exame dos espectros de absorção no infraverm~

lho. BELLAMY e colaboradores 89 também observaram que a frequên
cia da vibração de estiramento da ligação enxofre-oxigênio de
su1fõxidos depende do solvente, o que estã de acordo com a natu
reza polar da ligação. Estudos semelhantes foram efetuados por
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varios outros pesquisadores, c.omo CAIRNS e co1aboradores90 ,e e~

plicados pela associação do sulfõxido com o solvente (por exem
plo, com clorofõrmio, :S= O" ·HCC1 3).

De um modo geral, os estudos, bastante numerosos, so
bre a associação intermo1ecu1ar, por pontes de hidrogênio, de
su1fõxidos e doadores de prõtons, tem como objetivo verificar a
influência de diferentes substituintes do su1fõxido e de substi
tuintes do doador de prõton, na intensidade da interaçã059

•

A formação de pontes de hidrogênio intramo1ecu1ares
foi bem menos pesquisada. A maioria dos trabalhos efetuados se
refere ã associação de um grupo su1fini1a com uma hidroxila fe
nõ1ica, situados em posição orto no anel aromatico. Estud~ de~

te tipo foram efetuados com vãrios 2-(a1qui1su1fini1)fenõis5 3t91
,

por meio de medidas de r.m.n. e espectros de absorção no infra
vermelho, evidenciando a formação de pontes intramo1eculares co
mo representado na figura 1.4a.

a b

Figura 1.4 Pontes de hidrogênio intramo1ecu1ares

KINGSBURY e AUERBACH 92 estudaram, por r.m.n. ,as co!!,
formações dos isômeros do l,2-difenil-2-feni1su1finil-l-etanol,
concluindo que, embora haja possibilidade de formação de pontes
de hidrogênio intramo1ecu1ares, ela não é o fator dominante na
escolha da conformação, exceto no caso do isômero treo represe!!,
ta do na figura 1.4b. Também verificaram que, utilizando um sol
vente como dmso, a interação com o mesmo pode se tornar mais im
portante do que a ligação intramo1ecu1ar.



16.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 MATERIAIS

2.1.1 Compostos de metais de transição

Para a preparação dos percloratos de metais de tran
sição, foram utilizados os seguintes reagentes de pureza analí
tica: 2CoC03.3Co(OH}2.xH20, NiC03.2Ni(OH}2.4H20 e MnC0 3 .nH 20,
todos da Carlo Erba, carbonato cuprico da Baker & Adamson, ZnO
da Mallinckrodt e FeS04.7H20 da Baker.

Os cloretos utilizados 'foram PdC12 e CoC12.6H20, am
bos produtos p.a., procedência Merck.

2.1.2 Solventes

Para a preparação dos complexos, utilizou-se etanol,
purificado por destilação simples, apresentando cercà de.5% de-agua.

Para a recristalização, porém, foi necessãrio empr~

gar solventes com baixo teor de ãgua. Para controle, foram efe
tuadas determinações de ãgua, usando o reagente de Karl Fische~

e, sempre que necessãrio, o só1vente foi submetido aos tratame!
tos usuais para a secagem.

Os solventes para os estudos em solução foram puri
ficados da seguinte maneira:

Etanol comercial destilado e õxido de cãlcio, recé~

-calcinado a 800 0 C, foram aquecidos sob refluxo, porvãrias ho
ras. ° etano1 foi separado por destilação e submetido a um tra
tamento com magnésio e iodo, seguido de nova destilação.

Nitrometano, de vãrias procedências, seco com clor~

to de cálcio anidro, foi destilado usando uma coluna de fracio
namento com eficiência de 10 a 12 placas teõricas. A fração que
destilou a 98°C, à pressão ambiente, foi utilizada e. apresentou
condutincia específica da ordem de 5 x 10- 7 mho cm-~.
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Acetonitri1a. de procedincia BDH. Merck e Baker.foi
purificada conforme o metodo recomendado por COETZEE93

: agitou
-se. durante dois dias. com hidreto de cã1cio (da Ventron tDrp.).

na proporçio de cerca de 10 g CaH 2 por litro de acetonitri1a. A
p~s decantação. esta foi aquecida sob ref1uxo.empresença de n!
va porção de CaH2 (~ 5 g/t). durante vãrias horas. A seguir,de!
tilou-se. ã pressão ambiente. utilizando uma coluna de fracion!
mento com eficiência de aproximadamente 11 placas teóricas. A
fração intermediária. que destilou a 7SoC. foi utilizada e apr!
sentou um teor de ãgua da ordem de 0,03% e condutância espec;fi
ta inferior a 4 x 10- 7 mho cm- l • -

2.2 PREPARAÇOES

2.2.1 Preparação dos perc10ratos hidratados

Os percloratos hidratados foram preparados tratand~

-se suspensões aquosas dos respectivos carbonatos ou ~xido com
ácido perclórico p.a. ~ 30% ate restar um pequeno reslduo do car
bonato ou óxido. sem dissolver. A solução resultante ·foi separ!
da por fi1traçio por sucçio. em funil com placa de vidro s1nte
rizado. evaporada até inlcio da cristalização e resfriada em g!
ladeira. Os cristais obtidos foram separados por filtração. la
vados com pouca ãgua gelada e secos em dessecador contendo clo
reto de cã1cio anidro. No caso do cobalto e do nlquel. a evapo
ração da solução. para iniciar a cristalização. foi efetuada u
tilizando-se um banho-maria. mas no caso do manganês, cobre e
zinco. foi feita ã temperatura ambiente e pressão reduzida. em
dessecador contendo silica-gel.

O perc10rato de ferro(II) foi preparado misturando
quantidades estequiomêtricas de sulfato de ferro(II). em solu
ção aquosa. e de perclorato d~ bãrio. em solução etanó11ca. em
atmosfera de nitrogênio. Após 16 horas de repouso. o sulfato de
birio foi separado por filtração e a solução obtida evaporada!
te secagem, sob pressão reduzida e a ,., 400C, em evaporador rot!
tivo. A secagem foi completada em dessecador a vácuo, sobre pen

. -
tõxido de fósforo.
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2.2.2 Preparação do 2,2--sulftnildietanol

o 2,2--sulfinildietanol foi preparado~ pela oxida
ção do 2,2--tiodietanol, dissolvido em acetona, com perõxido de
hidrogênio a 30%, a -20oC, sendo a reação completada a OOC.A s~

lução foi concentrada, sob pressão reduzida, obtendo-se o prod~

to bruto, sob a forma de agulhas. Este foi recristalizado vã
rias vezes de uma mistura de etanol e clorofõrmio (l:9) e seco
em dessecador com cloreto de cálcio anidro •. O produto obtido a
presentou ponto de fusão 112-3 0 C e pureza de 99,8% {conforme a
nilise pelo mitodo de JANCIK e KOERB~'.

2.2.3 Preparação dos compostos de coordenação de 2,2=sulfinil 
dietanol com M(C10~2

2.2.3.1 Evidências privias de interação em solução etanõlica.F~

ram inicialmente obtidos os espectros de soluções etanõlicas de
Co(C104)2.6H20 0,050 M e de Ni(C104)2.6H20 0,025 M, nas faixas
de 420 a 620 nm e de 350 a 500 nm, respectivamente. A seguir,
repetiram-se as medidas, utilizando soluções dos percloratos,
nas mesmas concentrações, contendo, porim, excesso de 2,2--sul
finildietanol. Os comprimentos de onda, em que foi mais pronun
ciado o efeito da adição do sulfõxido sobre a absortividade mo
lar do metal, foram selecionados para a investigação da este
quiometria dos sistemas.

Para tal, adotou-se o metodo das variações contl-
nuas 9S e as seguintes condições experimentais, respectivamente,
para o cobalto e o nlquel: concentração total (metal + ligante)
= 0,10 e 0,15 M, força i5nica= 0,30 e 0,45, comprimento de on
da = 525 e 410 nm. As soluções foram preparadas, adicionando-se,
em balões volumitricos de 5,~ ou 10,0 ml, as quantidades conve
nientes do sulfõxido sólido, de perclorato de sõdio sõlido e de
solução-estoque etanõlica de perclorato do metal, e completand~

-se o volume com etanol absoluto. Para as medidas, utilizou -se
um espectrofot5metro Zeiss, modelo PMQ 11, e cubas de sllica de
0,50, 1,00 e 2,00 cm de caminho ótico.

2.2.3.2 Preparação dos compostos sólidos. Soluções etanólicas
de perclorato hidratado do metal e de 2,2--sulfinildietanol, na
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proporção !li o1ar de 1: 2 t foram aqueci das t sob refl uxo t em ausen
cia de umidade. A seguir t o solvente foi removido t sob pressão
reduzida, utilizando um evaporador rótativo t com aquecimento pro
gressivo ate ~ 50 0 C. Completou-se a secagem do produto t em des
secador a vãcuo sobre pentõxido de fõsforo t ã temperatura ambi
ente. Efetuou-se a recristalização, conforme procedimento des
crito adiante.

Recristalização dos compostos. Os produtos obtidos conforme
a descrição precedente foram dissolvidos, com aquecimento, em
iso-propanol (com 0,09% de ãgua) ou etanol (com 0,4% de água). A
dicionando-se em seguida outro solvente, como tetracloreto de
carbono (com 0,01% de ãgua) ou éter dietilico (com 0,01% de á
gua), verificou-se geralmente a separação de outra fase liquida,
mais densa e viscosa. Manteve-se o sistema em repouso, ã baixa
temperatura (geladeira) até que o "õleo" se convertesse total
ment~ em sõlido. Este foi então separado, por decantação do lí
quido sobrenadante, lavado com uma mistura do ã1coo1 empregado
na dissolução e eter dietilico (em proporção de 1:1 a 1:3,em v~

lume) e finalmente sõ com éter. Os compostos obtidos foram se
cos e conservados em dessecador a vácuo, sobre pentõxido de fõ~

foro. Os solventes utilizados para cada composto, bem como as
quantidades, estão relacionados na tabela 2.1. No caso do fer
ro(II), trabalhou-se em atmosfera de nitrogênio.

A anãlise do composto de ferro(ll) obtido revelou
tratar-se de um material com proporção metal-1iganteintermedii
ria entre 1:2 e 1:3. Procedeu~se então a nova recristalização,.!!.
tilizando, como solventes, iso-propanol e éter dietilico,na pr~

porção de 1:2, em volume. ° produto obtido, em quantida~e muito
pequena, apresentou proporção metal-ligante 1:3.

Também no caso do cobalto houve formação de compos
to 1:3. A preparação foi repetida t partindo-se de 0,015 moles
de Co(C104)2.6H20 e 0,045 moles de 2,2--sulfinildietanol.Para a
cristalização, utilizaram-se 12 ml de iso-propanol e 4 m1 de t~

tracloreto de carbono. Formou-se um óleo que, após duas semanas,
se apresentava cristalizado.

Nos demais casos, os compostos obtidos apresentaram
proporçao metal-ligante igual ã de partida, ou seja, 1:2.



20.

Tabela 2.1 Condições experimentais observadas na recri~taliza

ção dos compostos de M(C104)2 e 2.2--sulfinildieta
nol. na proporção molar de 1:2

Quantidade inicial Tempo de
Metal de composto Solventes repo uso

(milimoles) (dias)

Mn 5.4 3 ml iso-propanol 30
1 ml tetracloreto de carbono

10 ml i s 0- pro pano1
Fe 8.5 5 ml tetracloreto de carbono 5

20 ml éter di etll i co

Co. 2.3 3 ml iso-propanol >30
1 ml tetracloreto de carbono

2 ml etanol
Ni 5.0 5 ml iso-propanol 7

10 ml éter dieti1ico

Cu 12.0 10 ml etano 1 3
9 ml éter dieti1ico

Zn 2.2 2 ml iso-propanol 20
2 ml éter dieti1ico

Um teste posterior mostrou que o composto de níquel
pode ser obtido diretamente a partir do perclorato hidratado e
do ligante. empregando-se um agente desidratante: 0.010 moles do
perclorato. 0.020 moles do sulfôxido e 20 g de orto-formiato de
etila foram aquecidos. sob refluxo. durante meia hora. Removen
do-se parte do solvente. sob .pressão reduzida. obteve-se um ô
leo verde-amarelado e um líquido quase incolor. Este foi separ!
do e o ôleo. tratado com 5 ml de éter dietílico. solidificou a
pôs 40 dias.

2.2.4 Preparação do composto de coordenação de 2.2--sulfinildie
tano} cóm CoC1 2

Soluções de 5.0 milimoles de CoC12.6H20 em 10 ml de
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acetona e de 5,0 mi1imo1es de 2,2--su1fini1dietano1 em 120 m1
de acetona, a quente, foram reunidas e mantidas em ebuliç~,até

o volume se reduzir a uns 30 m1. Adicionando-se 20 ml de cloro
fõrmio e alguns cristais do c~mp1exo obtido anteriormente (ver
item 3.1.1), ao fim de três dias, ã temperatura ambiente,oõleo
azul escuro formado se transformou completamente em cristais
de cor lilás. Estes foram separados, lavados com clorofórmio e
secos em dessecador contendo sílica-gelo

Observou-se que, se o composto for deixado em des
secador a vácuo sobre pentóxido de fósforo, sua cor muda gra
dualmente para azul escuro, havendo diminuição de massa.

Foram efetuados ensaios de secagem do composto,par
tindo-se de amostras com massa conhecida e pesando-se a mesma,
a intervalos de tempos regulares. Colocou-se a amostra em um
aparelho de Abderhalden, a vácuo, sobre pentõxido de fósforo,
sendo o aquecimento efetuado por vapores de metanol. Verificou
-se que uma amostra de 78 mg âe composto requer 24 h de seca
gem para atingir massa constante, enquanto outra, de 1,42 g, n!,
cessitou 90 horas. A perda de massa foi igual a 11,5 e 11,8%,

respectivamente. O resíduo da secagem foi submetido a análise.

Foram efetuadas tambem tentativas de obtenção de
compostos com cloreto de níquel e cobre, utilizando várias mis
turas de solventes, mas sempre se obteve apenas óleo.

2.2.5 ~aração do composto de coordenação de 2,2--sulfinildi
etano1 com cloreto de pa1ádio(II}

2,0 mi1imo1es de PdC12 e 2,0 milimo1es de 2,2-~sul

finildietanol, trituradosjuntos, foram aquecidos em banho de
areia a ~ 1400 C, até a fusão completa. A massa resultante foi
tratada, a frio, com porç~es sucessivas de 10 ml de metanol,
dissolvendo-se quase totalmente. As soluç~es metanólicas reuni
das (~220 ml) foram concentradas, sob pressão reduzida, utili
zando-se um evaporador rotativo e um banho a 30-40 0 C,' até o v~

lume se reduzir a ~ 15 ~l. A adição de 30 ml de éter provocou
a separação de um óleo castanho. Após permanecer em repouso,por
3 horas, ã temperatura ambiente, o óleo se converteu em cris-
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tais. Estes foram lavados com metano1-eter (1:3) e eter e s.cos
em dessecador sobre cloreto de cálcio anidro.

2.3 AN~LISE DOS COMPOSTOS

2.3.1 Determinação do íon metálico

O procedimento adotado para a determinação quantit~

tiva dos íons metálicos, com exceção do ferro e paládio, foi o
seguinte: cerca de 2 x 10- 4 moles do composto foram dissolvidos
em água e o íon metá1ico titulado com solução padrão de edta
0,01 M, conforme recomendações de FLASCHKA 96 • Para a análise de
ferro, empregou-se metodo co1crimetrico com l,10-fenantrolina
97, apõs digestão da amostra com ãcido sulfúrico concentrado.

2.3.2 Determinação do íon perclorato

A amostra do composto, dissolvida em pequeno volume
de ãgua, foi passada atraves de uma coluna contendo resina de
troca iônica Amber1ite IR-120 H+. Após a lavagem da coluna com
ãgua destilada, a solução de ãcido perclórico eluída foi titula
da com solução padronizada de hidróxido de sódio, usando verme
lho de meti1a como indicador.

2.3.3 Determinação do íon cloreto
.

A porcentagem de cloreto nos compostos de cloreto de
cobalto foi determinada por meio de titulação condutometrica da
solução aquosa da amostra com solução padrão de nitrato de pra-·
ta.

2.3.4 Determinação do sulfóxido

A anã'ise do su1fõxido foi efetuada pelo metodo de
JANCIK e KOERBL9

1+ : uma amostra do composto, contendo cerca de
5 x 10- 4 moles de sulfóxido, foi tratada com 1 g de iodeto de
potãssio e 5 ml de ãcido clorídrico concentrado. Após agitação
durante 5 minutos, em banho de gelo, foram adicionados 10 ml de
etanol e a agitação continuada por mais um minuto. Diluiu-se, a
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seguir, com 50 m1 de ãgua e titulou-se o iodd com solução padro
nizada de tiôssulfato de sõdio ~ 0,05 N. Efetuou-se tambem uma
prova em branco. No caso do composto de cobre, foi necessãrio
1evar - se em cont a a 1i be r t ação adi ci ona1 de i odo pe 1a reaçio dos
íons cupricos com íons iodeto.

2.3.5 Determinação de ãgua

Empregou-se o reagente e um aparelho de Karl-Fischer.
O reagente foi padronizado por-meio de quantidades conhecidas
de ãgua.

2.3.6 Determinação de carbono, hidrogênio, enxofre e cloro

Em alguns compostos, a porcentagem de carbono, hi
drogênio, enxofre e eventualmente cloro foi determinada,por pr~

cedimento microanal;tico, pele "Alfred Bernhardt Mikroanalytis
ches Laboratorium", da Alemanha.

2.4 MEDIDAS DE CONDUTÃNCIA

Foram feitas medidas de condutância de soluções mi
limolares dos compostos, em nitrometano e em acetonitrila, a •••
(25,0 ! O,l)OC, empregando-se uma ponte de condutivfdade modelo
RC-16B da Industrial Instruments Inc., uma cela de condutlvlda
de da Industrial Instruments Inc. de constante Kc • 1,027 cm- l ,
determinada com solução aquosa de cloreto de potássio, e um ter
mostato modelo UTU, de origem polonesa.

2.5 MEDIDAS DE MASSA MOLECULAR APARENTE

Foi determinada a massa molecular aparente dos com
postos contendo perc10rato, em acetonitrila, em concentra çõe s
compre~ndidas entre 0,01 e 0,15 fõrmu1as-g/kg acetonttrila. As
med i das foram efe t uadas a 37 0 C, ut i li zand o um osmôme tro de pres
sio de vapor, da Hew1ett-Packard, modelo 302 B, calibrado com
soluções de benzilo recristalizado. Não foram examinados os co~

postos contendo ferro, por não se dispor de quantidade suficie!
te, e cobre, por não dar leituras reproduz;veis no aparelho •.
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2.6 MEDIDAS DE SUSCEPTIBILIDADE MAGNtTICA

A susceptibilidade magnética dos compostos foi de
terminada, ã temperatura ambiente, pelo método de GOUy98 , uti li
zando uma balança analítica, de dois pratos e cavaleiro,com pr!
cisão de ± 0,1 mg, da Fischer, e um ími permanente de cerca de
7 mil Gauss. Os tubos de Pyrex, de altura ütil 116 a 120 mm e
de diâmetro interno 4,1 mm, foram calibrados com tetratiociana
tocobaltato(II) de mercürio(II). As operações de trituração das
amostras e empacotamento das mesmas nos tubos foram efetu~as em
câmara seca com 15 a 25% de umidade.

2.7 MEDIDAS DE ESPECTROS

2.7.1 Espectros de absorção nas regiões do visível e do infra
vermelho próximo

Utilizou-se um espectrofotômetro Cary, modelo 14,
com registrador. Foram examinadas soluções dos compostos de per
clorato de cobalto e níquel e de cloreto de cobalto, em aceton!
trila, contidas em celas de 0,50, 1,00 e 2,00 cm de caminho óti
co, na faixa de 350 a 1650 nm.

Os espectros d~s compostos no estado sólido foram
obtidos utilizando-se suspensão do sólido em nujol,espalhada em
papel Whatman nQ 1, segundo técnica recomendada por LEE99 .A pr!
paração das amostras foi efetuada em câmara seca, com 15 a 25%
de umidade. Colocou-se o papel com a amostra, bem como o de re
~er~ncia, em celas de sílica de 0,50 cm, bem vedadas com "Para
fi1m", para evitar a entrada de umidade.

2.7.2 Espectros de absorção na região do infravermelho

Para as medidas espectrofotométricas na região do in
fravermelho, na faixa de 4000 a 400 cm- 1, utilizou-se um espec:
trofotômetro Perkin-Elmer modelo 337. A emulsão das substâncias,'
em nujol, foi colocada entre placas de brometo de potássio. Os
espectros na região de 4000 até 1300 cm- 1 foram tambem obtidos
usando-se uma emulsão das substâncias em Fluoro1ube~ colocada
entre placas de cloreto de sódio. Os espectros foram calibrados
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com um filme de po1istireno. A manipulação das amostras higros
cópic.as foi efetuada em câmara seca.

Para o composto de palãdio e o ligante livre, foram
obtidos os espectros na região de 4000 a 250 cm- l ,utilizando um
espectrofotômetro Perkin-Elmer modelo 457. As substâncias, em
emulsão em nujol, foram colocadas entre placas de iodeto de cé
sio.

Tentou-se tambim obter os espectros dos comportos em
solução, em acetonitrila, porém verificou-se que a cela de bro
meto de potãssio era atacada. A solução do composto de perclor!
to de cobalto, de cor rosa, após atravessar a cela, sala com c~

10ração azul. Nesta solução, provou-se a presença de ;ons brome
to por precipitação com ;ons de prata.

2.7.3 Espectros Raman

Para os compostos de perclorato de manganês, n;quel
e cobre e para o 2,2--sulfinildietanol, no estado sólido, foram
obtidos os espectros Raman, utilizando um espectrômetroRaman
Laser da Jarrell-Ash, modelo 25-300, sendo a fonte dé radiação
um laser de ion argônio (À = 4880 ~).

2.8 DIAGRAMAS DE DIFRAÇ~O DE RAIOS-X

Foram obtidos os diagramas de difração d~ raios - X,
,pelo metodo do pó, dos compostos contendo perc10rato-e do 2,2-
-su1fini1dietanol. Utilizou-se um aparelho Norelco (Philips E
lectronic Instruments), equipado com câmara do tipo Debye-Sche!
rer, de 114,6 mm de diâmetro e filme em arranjo assimetrico de
Straumanis. A radiação foi a CuKa{À = 1 ,5418 ~), proveniente de
um tubo de raios-X, operando a 35 kV e 15 mA, e o tempo de exp~

sição, 22 horas. As intensidades relativas das linhas no filme
foram estimadas visualmente. As substâncias higroscôpicas fo
ram trituradas e colocadas nos capilares, em camara com 15 a
25% de umidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSS~O

3.1 COMPOSTOS OBTIDOS

3.1.1 Preparação e resultados analíticos

Uma dificuldade muito grande encontrada no decorrer
da parte experimental deste trabalho referiu-se ã preparação dos
complexos. principalmente quanto ã sua recristalização.

Os complexos do 2,2--sulfinildietanol (sde) com os
percloratos apresentam as fórmulas gerais M{C10 4)2.2sde. em que
M = Mn, Co. Ni. Cu e Zn. e M{C104)2.3sde. em que M = Fe e Co. °
composto Co(C104)2.2sde não pôde ser recristalizado pois. ao se
tentar a recristalização. obteve-se o Co{C104)2.3sde.

Foram tambem preparados os compostos PdC1 2.sde e ••
CoC1 2.2H 20.sde. A secagem do ültimo. por aquecimento no vácuo.
provoca a eliminação estequiometrica das moléculas de água. dan
do CoC1 2.sde.

Na tabela 3.1. são apresentados os resultados da a
nãlise dos compostos, com exceção do de cloreto de paládio. De
vido ã pequena quantidade disponível do mesmo. foi empregadopro
cedimento microanalítico, sendo que a tabela 3.2 apresenta os
valores obtidos. Foi também efetuada a análise elementar do com
posto hidratado de cloreto de cobalto e de dois compostos con
tendo perclorato. sendo cada um representativo, respectivament~

das series com proporção metal-ligante igual a 1:2 e 1:3.

Na tabela 3.3, encontram-se os valores aproximados
dos rendimentos das preparações.

A seguir. são apresentados alguns comentários refe
rentes as preparações dos compostos bem como ao caminho seguido
para se encontrar as condiç5es experimentais mais adequadas pa
ra cada caso.

Preparação dos complexos contendo perclorato. As primeiras
te nt a t i vas de pr epar ação, por pr e ci pi taç ão di r e ta, p:a r t i ndo - s e
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de soluções do perclorato hidr~tado do metal e do 2,2--sulfinil
dietanol. em solventes orgânicos, foram infrutíferas, verifican
do-se apenas a precipitação do sde livre.

Verificou-se, a s~guir, que os espectros eletrõ ni
cos dos percloratos hidratados de niquel(II) e cobalto (11), em
solução etanõlica, são modificados pela adição do sde: as ban
das de absorção são intensificadas e deslocadas ligeiramente p!
ra maiores comprimentos de onda, sendo tais efeitos mais pronu!
ciados ã medida que aumenta a relação sde/metal. Em solução a
quosa, tais alterações não se verificam, indicando que, em pre
sença de teores elevados de água, as moléculas de sde não cons!
guem competir com as de água, pelas posições de coordenação ao
redor do ion metálico.

Aplicou-se o método das variações continuas para i!
vestigar a estequiometria dos sistemas M(C104)2.6H20-0S(CH2~OH~,

sendo M = Co e Ni, em etanol. As curvas obtidas nos dois casos,
apresentam o mesmo aspecto (a figura 3.1 reproduz uma delas),s!
gerindo a existincia, em sOlução, de espécies em que a propor
çao metal/sde é de 1:2.

A evaporação, até secagem, de soluções etanólicas ~
M(C104)2.6H20 e de sde, na proporção 1:2, conforme descrito no
item 2.2.3.2, produziu sólidos higroscópicos, cuja análise con
cordou com a composição M(C104)2.2sde, indicando que houve subs
tituição total das moléculas de água pelas de sde.

A recristalização destes compostos foi muito traba
lhosa devido a fatores como:

a) necessidade de utilização de solventes anidros;

b) necessidade de. exclusão de umidade durante a ma
nipulação;

c) dificuldade em se encontrar os solventes apro
priados;

d) tendincia ã formação de óleo.

De um modo geral, verificou-se que a dissolução em
isopropanol seguida pela adição de tetracloreto de carbono ou
éter conduzia ã formação de um óleo que gradativamente se cris-
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talizava. Apenas no caso dos compostos de níquel e de cobre, foi
utilizado etanol para a dissolução, devido ã baixa solubilidade
dos mesmos em isopropano1.

o composto de cobre foi oque apresentou maior faci
lidade de recrista1ização, tanto empregando misturas de acetona
e éter, quanto de etano1 e éter, em vãrias proporções. Depende~

do da quantidade de éter adicionada, havia ou não formação de Õ
1eo, mas, em todos os casos, a recrista1ização se iniciava logo
após e se processava rapidamente: Tentou-se também a recrista1!
zação a partir de uma mistura sõ1ida, com proporção cobre-sde 1:
1. O produto obtido, porém, foi o Cu(C104)2.2sde.

0,10

C'O
0,08

.-o
c

cC'O
.c 0,06....
o
(/)
.c«

0,04

0,02

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

2+
Fracão molar de Co ••

Figura 3.1 Método das variações contínuas para o sistema
2,2--Su1fini1dietano1-Co(C104)2.6H20 em etano1
p. = 525 nm)
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Preparação do complexo com cloreto de cobalto. As tentati
vas efetuadas utilizando soluções etanó1icas de CoC12 anidro e
2,2--su1fini1dietano1 resultaram na precipitação do su1fóxido li
vre .

Posteriormente, quando se conseguiu arecristaliza
ção do complexo com perc10rato de cobalto, verificou-se que a
proporção metal-ligante é de 1:3. Baseando-se nesta informação
e fazendo analogia com o [Co(dmso)6 J [CoC1 4J9, admitiu-se a e
ventualidade da formação do complexo [Co(sde)3] [CoCl 4J e ten
tou-se obtê-lo partindo de misturas de CoCl2 e sde na proporção
molar 2:3.

Não se conseguiu isolar tal composto, verificando
-se apenas a formação de um óleo azul escuro. Quando, porém, a
pós alguns testes de solubilidade, o óleo permaneceu por vários
dias sob uma mistura de acetona e clorofórmio, sem qualquer pr!
caução para se evitar a entrada de umidade, constatou-se a tran~

formação gradual do óleo em cristais de cor 1ilãs. A análise
destes cristais revelou a presença de água em sua composição. A
preparação, em maior quantidade, foi, então, repetida conforme
descrito em 2.2.4, partindo da relação Co-sde dada pela análise.

Preparação do complexo com cloreto de pa1âdio. As primeiras
tentativas depararam com o inconveniente apresentado pela baixa
solubilidade do PdC12 nos solventes usuais. Se for adicionado â
cido c1oridrico, o PdC1 2 se solubiliza sob a forma de ~dCl4J2-,
mas não se conseguiu preparar o complexo com sde, partindo~e oos
se complexo aniõnico.

Um teste preliminar demonstrou, porém, que se uma
mistura sólida de PdC1 2 e sde for submetida ã fusão, o material
obtido é razoavelmente solúvel em âlcoois e acetona. Fundiu-se
uma mistura, na proporção molar pa1ãdio-sde de 1:2, recrista1i
zou-se de metano1 e éter dieti1ico, obtendo-se cristais casta
nho-avermelhados. Um exame ao microscópio revelou a presença de
cristais incolores, provavelmente devido ã contaminação pelo li
gante livre. Após a remoção deste, por- lavagem com etano1 quen
te, o produto foi analisado, verificando-se ser a proporção pa
1ádio-sde igual a 1:1. A preparação foi então repetida, confor
me o procedimento descrito no item 2.2.5.
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3.1.2 Algumas propriedades

A tabela 3.3 apresenta informações, quanto ã cor e
aos intervalos de temperatura de fusão, dos complexos do 2,2-
-sulfini1dietano1. Observa-se que o Co(C104)2.2sde apresenta po~

to de fusão da mesma ordem de grandeza dos demais complexos com
esta fórmula e bastante superior ao do su1fóxido livre, que fU~

de a ll2-3 0 C. Isto pode ser tomado como uma evidência de que se
trata de um complexo comparãvel aos demais, embora não se tenha
conseguido recrista1izã-lo.

Todos os complexos obtidos, com exceção do de palã
dio, sao bastante higroscõpicos, de modo que foi necessãrio efe
tuar a sua manipulação em ambiente com baixo teor de umidade.

Alguns testes qualitativos de solubilidade mostra
ram que os perc10ratos são sol~veis em metanol, etanol, aceton~

acetonitrila, pouco sol~veis e~.nitrometano, e aparentemente i~

solúveis em eter dietí1ico, dioxano, clorofórmio, tetraclo~m~

carbono e benzeno. ° comportamento dos cloretos e semelhante,n~

tando-se, porem, que o composto CoC1 2 .2H 20.sde, ao sé dissolve~

sofre mudança de coloração lilãs para azul.

3.2 DIAGRAMAS DE DIFRAÇAo DE RAIOS-X

Os diagramas de difração de raios-X, pelo metodo do
po, dos compostos sde, M(C10 4)2.2sde e M(C104)2.3sde (tabela 14)
foram determinados com a finalidade de caracterizar os comple
xos e verificar se ocorre isomorfismo.

A comparação entre os diagramas revela que os com
postos Co(C104)2.3sde e Fe(C104)2.3sde são isomorfos e nao apr!
sentam 1igante livre. Nos outros complexos, tambem não aparecem
as linhas do sde livre, porém somente são isomorfos o •••••••••
Co(C10 4)2.2sde e o Ni(C104)2.2sde. Os resultados obtidos mos
tram portanto que os metodos de preparação utilizados realmente
conduziram a especies novas (mesmo no caso do complexo de cabal
to que não foi recristalizado), todas cristalinas.



Tabela 3.3 Compostos de coordenação de 2.2~~su1fini1dietanol (sde)

Intervalo de telllper! Rendimento da
Composto Coe tura de fusio CO C) prepar.çio(t)

Mn(C10 4 )2·2sde incolor 160-162 10

Co(Cl0 4 )2·2sde rosa 213~215 fr 100

N1(Cl04)2·2sde verde cl aro 239-243 fr 55

Cu(C104 )2·2sde azul claro 194-197 90

Zn(Cl04)2·2sde 1nctllor 183-186 90

FeCC104)2·3sde amarelo 95-98 10

Co(Cl04)2·3sde rosa 11 0-113 98

PdC1 2 ·sde
cas tanho~

162-168 fr 1Savermelhado

CoC1 2 ·21í2O.sde 111 ãs 63-67 (fica azul) 98
70~7J (funde)

CoC1 2 ·sde azul escuro - 100

.. a substincia se decompõe
w
w
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d(A) 1/1 0

10 ,28 1
9,56 1
8,47 8
8, O1 10
5 , 79 8
5,00 1
4,81 '0
4,57 5
4,39 6
4,24 5
4,15 ,
4,06 8
3,82 9
3,41 8
3,11 3
3,00 3
2,97 3
2 ,91 6
2,87 2
2,70 2
2,67 3
2,60 2
2,53 5
2,48 3
2,23 3
2 ,10 1
- - I- -

w
~

Diagramas de d1fraçio de ra10s-X do 2.Z--su"1nll
d1etanol e dos seus complexos com M{Cl0 4 l Z

Tabeh 3.4

,
,do

H(C104 l 2 ·3sde H(Cl04)2·2sde
F. C, '" C, Hf C"

d (X) d(R) 1/1 0

,
d(X) ItI o d(i) ItI o d(X) 1/1 0 d (~)ItI o d(A) ItI o 1/1 0

7.25 4 10,54 6 10,37 8 8,43 8 9,0 1 5 8,88 6 8,93 8
6,04 4 9,47 7 9,64 8 7 ,51 7 8,49 8 8,46 , 7,87 65,40 4 - - 8,95 2 6,03 7 5,06 6 5,02 7 7,66 24,51 • - - 8,52 2 5,49 3 4,65 10 4 ,69 10 5 , 31 ,
4, 31 10 7,54 1 7 ,51 3 4 , 71 , 4,50 , 4 ,57 10 5 , 15 24,04 , 5,85 7 5 , 83 8 4,60 4 4,28 4 4 ,36 6 4,60 73,78 2 5,29 2 5,49 1 4,50 10 4,07 5 4,11 7 4 , 12 103,71 1 5, 14 4 5,16 1 4,1 7 , - - 4,00 J 3,94 ,
3,63 8 5 ,O 1 8 4,97 10 3,91 8 - - 3,86 2 3,86 ,
3,54 1 4,71 1 4,65 J 3,83 1 3, 74 2 3,73 2 3,73 103,44 1 4,36 1 4 ,35 2 3,43 4 3,56 1 3,62 2 3,66 13,32 J 4,14 1 4,17 1 3,24 7 3,50 6 3,52 8 3,54 2
3,01 1 3,92 10 3,89 , 3,16 7 3,35 2 3,33 2 3,34 2
2,94 4 3,72 8 3, 72 5 3,11 1 3,13 6 3 , 16 8 3,28 6
2,72 4 3,50 2 3,43 4 3,00 5 3,02 1 3,02 1 3,1 4 6
2,60 2 3, 15 3 3,18 4 2,91 J 2,99 1 2,94 2 2,93 4
2,52 1 3, O1 2 3,02 3 2,85 8 - - 2,85 1 2,72 4
2,48 4 - - 2,88 1 2,80 2 2,76 4 2,75 5 2,66 J
2,42 1 - - - - 2,76 2 2,68 1 2,67 2 2 ,61 J
2, 37 2 - - - - 2,71 1 2,59 1 2,60 4 2 ,57 3
2,31 1 - - - - 2,66 7 2,54 5 2,49 5 2,20 2
2,25 5 - - - - 2,57 4 2,33 1 2,37 3 2,11 J
2, 17 3 - - - - 2,50 4 2,17 1 2 , 17 J - -2,01 J - - - - 2,43 2 2 •O7 1 2 ,10 3 - -1,99 1 - - - - 2,39 1 - - - - - -- - - - - - 2,31 J - - - - - -- - - - - - 2,25 2 - - - - - -- - - - - - 2,16 2 - - - - - -- - - - - - 2,10 J - - - - - -
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No diagrama do complexo de zinco, observam-se li-
nhas de intensidade muito baixa correspondentes às distâncias i~

terplanares maiores dos complexos M(C104}2.3sde. O complexo de
ve pois estar contaminado com outro, de estequiometria 1:3. A
presença deste, embora em pequena quantidade, explica também os
resultados analíticos um pouco discordantes (tabela 3.l}obtidos
para o composto de zinco.

3.3 ESPECTROS VIBRACIONAIS

3.3.1 Vibração de estiramento S=O em sulfõxidos e seus complexos

A frequência da vibração de estiramento da ligação
enxof r e- oxi gêni o, \I S=O, nos sul f õxi dos, de pende se ns i ve 1mente do
solvente utilizad0 59 ,90. Em tetracloreto de carbono, a \lS=O de
sulfõxidos dialqu;licos de cadeia aberta se localiza na faixa
de iJ70 a 1036 cm- l , enquanto em clorofórmio a faixa é de 1055
a 1O1O cm- 1 5 9.

O exame dos espectros infravermelho, na região da
vS=O' dos complexos de sulfõxidos tem sido muito utilizado, de!
de o trabalho pioneiro de COTTON e colaboradores 8 , para verifi
car se a coordenação se efetua através do oxigênio ou do enxo
fre. A coordenação através do oxigênio resulta em dois efeitos
opostos9 : a) o acoplamento mecânico entre as vibrações de esti
ramento s=o e M-O, que deve provocar um aumento da frequência
\lS=O em comparação com a do 1igante livre, e b} um decréscilOO da
ordem de ligação dn-pn enxofre-oxigênio, o que deve diminuir a
frequência \lS=O. As observações experimentais de COTTON e cola
boradores 9 mostraram que (b) é o efeito dominante. (Em termos
das estruturas canônicas apresentadas no item 1.3.1, correspon
de a uma diminuição da contribuição da forma 11). Por outro la
do, a coordenação pelo ãtomo de enxofre, formando uma ligação a

enxofre-metal, deve aumentar a ordem da ligação dn-pT. s=o e,co~

sequentemente, a frequência \lS=O.

Para a maioria dos complexos de dmso, verificou-se,
com efeito, que a banda localizada ao redor de 1050 cm- 1 ,no dmso
livre, se deslocava para 950-1000 cm- 1 , enquanto nos complexos
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PdC1 Z,2dmso e PtC'2.2dmso, o deslocamento se dava para cerca de
1115·1160 em- l ', No primeiro caso, a atribuição da freQuêncla

Vs_o é dificultada peTa presença, na mesma região. da vibração
de "rocking" do grupo metila: os espectros apresentam duas ban

das intensas, em cerca de 950 e 1000 em-', CeTTON e colaborado

res' atribuíram a primeira a vS_O e a segunda ao "rocking" do

(11 3 , enquanto DRAGO e MEEK 1to fizeram a atribuição inversa.Tais

interpretações são dlscutfvels, p01s estas vibrações do dmso não
são puras, conforme demonstrado pela analise vlbraclonal efetua
da por HDRROCKS e COnDN IH.

Nos complexos com outros sulfõxldos ,como tmso h •..•

doprsa, dnbso 22 • dfso .. ,n. a atribuição da VS_O pôde ser efetu.!

da mais facilmente, confi~mando que a coo~denação pelo oxigênio

ou pelo enxof~e p~ovoca o deslocamento da vS_o pa~a f~equências

meno~es ou maio~es, ~espectivamente. [nt~etanto, este c~ite~io

para indicar a posição de coo~denação dos sulfõxidos não e abs.!!,
lut. nente ~jgo~oso. Recentelllente, foi obtido o comlllexo .
[Ru(NH 3)Sdmso] (PF6 )2" e p~ovado. Ilor metodos de dif~ação de
raios-X, que o dmso se coo~dena pelo enxofre 1l • O valor da vS_o
Ilo~em e muito Il~õximo ao do ligante liv~e. A tabela 3.5 aprese!!.
ta. Ilara efeito comparativo. os valo~es da vS_O e da distãncia
interatõmica enxofre-oxigenio, em dmso e alguns de seus comple
xos. Observa-se que os valores ap~esentados pelo comlllexo de ~u

tenio(llj não dife~em muito dos do dmso livre. Isto pode ser
comp~eendido levando-se em cor.ta a possibilidade, não conside~!

da na discussão Il~ecedente. de forlllação de ligação dll-d'll' metal
-enxof~e. A ligação lIletaJ-enxof~e pode se~ descrita como um hf

b~ido de ~essonãncla das estruturas":

(-) (+)
M - S _ O:, ,

( I )

(. )
H - S 

"( I I )

..(-)
.Q ,

A inte~ação '1rmetal-enxof~e significa um aumento da contribui
çio da estrutu~a (11) pa~a o hfbrido, diminuindo a o~dem da li.

gação s-o e opondo-se, portanto. ao efeito p~oduzido pela forma

çio da ligação (J enxofre-metal.

Os dados apresentados na tabela 3.5 mostram outro



Tabela 3.5 Valores das frequências de estiramento vS=O e da distância enxofre
-oxigênio rS=O para dimetilsulfõxido e alguns de seus complexos

Composto
Posição de COO!

denação do dmso
Freq. de estiramento

( -1vS=O cm ) Ref.
Distância interatômica

rs=o(R) Ref.

1045 1,531 ± 0,005 a
dmso - (em nitrometano) 22 1,513 ± 0,005 b

trans-PdC1 2(dmso)2 S 1116 9 1,476 ± 0,005 b

cis-Pd(N0 3)2(dmso)2 S 1136 76 1,463 ± 0,007 b1157

[Ru(NH3)5dmso] (PF6)2 S 1045 u 1,527 t 0,007 a

trans-[FeC12(d~so)4J [FeC1 4] O 933 9 1,541 ± 0,006 b

56

75

7&

78

69

a e b significam, respectivamente, valores corrigidos e não corrigidos quanto aos movimentos ter
micos dos ãtomos.

W
'-J
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aspecto interessante dos espectros, que e a presença de duas fre

queneias vs_O no complexo cis-Pd{NOJ)Z(dmsolz.Vãrios outros com
p!ellDS de sulfõxidos apresentam duas ou mais "5.0". LAPPERT e
SHITIlI'~ observaram isto nos cOlllplexos SnX4lZ' em que X • haleto

e L • 5ulfóxido, e tentaram explicá-lo com base em um arranjo
eis dos l no complexo octaédrico: o acoplamento entre IS vibra

ções de estiramento das duas ligações 5-0, através do íon meti
lico. origina modos simétricos e antissfmétricos. No complexo
trans, somente o segundo ~odo é ativo no infravermelho, enqua.!
to no eis, ambos o são. Os autores mencionaram porém que, para

espectros obtidos no estado sólido, sio poss;'o'efs outras expli
cações, como a não equivalência dos l1gantes devido a diferen

tes simetrhs locais no cristal, quer seja o complexo cis ou

trans. KJTCHING e coJa!;lorldores u reforçlrllll I advertêncl1 de

que atribuições de configurações Com !;lase em desdo!;lramentos da

"$-0 são incertos, particularmente em espectros de amostras so

llda~ e citaram diversos fatores que poderiam provoci-los. tlis

como efeitos de campo cristalino, ICOplamento vibrlcional. nao

equivalência dos ligantes, etc.

Um caso interessante de desdobramento di !;landl vS_O'
nos complexos (CUL 6]2t, em que L - tmso, pmsol!, dtmso'" edfsoll ,

foi tentatiVlmente explicado,,··lpela. distorção tetrlgonlll do com

plexo octaédrlco (efeito Jahn-Teller de desdobrlmento do estado

fundamental lE), que implica. no afastamento dos l1glntes em po

sição ,xial e a!;lahamento da simetrh. Admitindo que o grupo

(SO)6M apresente simetria Oh' somente uma vi!;lrlção de estlrllllle~

to S-O (a de espécie Tlul é ativl no lnfrlvermelho. Se o grupo

(SO)6'l se apresentar distorcido tetrlgonllmente (simetria 04h).
o modo vibraclonal triplamente degenerado se desdobra em doi~es

pécies Eu e AZul. ambos ativos no infravermelho, justificando o

lplrecilllento de duas blndas, nos cOlllplexos mencionldos (em 947
-966 cm- l e em 986-101Z cm-l).

3.3.Z Espectro vi!;lrlclonal do Z,Z--sulf1nlldietanol

° espectro de absorçio no infraverlllelho (fi9Ura. 3.Z)
e o espectro Rlman do 2,Z--sulfinl1dietanol nio foram ainda des

critos na literatura, porém nio é objetivo deste trabalho 8fe-
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tuar a anãlise vibraciona1 do composto. Estes espectros,bem co
mo os dos complexos preparados, foram obtidos com a fina1idade~

se procurar identificar as posições de coordenação do 1igante.A~

sim, serã efetuada apenas uma tentativa de interpretação,basta~

te empírica, baseada na comparação com dados da literatura ref!
rentes a outras sUbstâncias. Procurou-se correlacionar o espec
tro do 2,2--su1finildietano1 com os de su1fõxidos dia1qullicos e
de ã1coois primãrios.

No espectro infravermelho, observa-se a presença de
bandas muito intensas na faixa de 950 a 1100 cm- 1 . Aí são espe
radas bandas correspondentes a VS=OS9 e ã vibração de estirame!
to da 1i gação C-O 103. O metanol apresenta uma banda mui to i nte!
sa em cerca de 1050 cm- l , atribuída a vC-O' enquanto, para os
ãlcoois primãrios superiores, são vãrias bandas intensas, entre
1000 e 1100 cm- l , que STUART e SUTHERLANOIOlt explicaram pelo a
coplamento da vibração de estiramento C-O com vibrações simila
res C-C. No espectro do sde, tais bandas aparecem entre 1040 e
1070 cm- l , enquanto a banda intensa em 986 cm- 1 deve ser devida
ã frequencia vS=O' O fato de se encontrar deslocada para valo
res mais baixos do que os normalmente observados pode ser toma
do como evidência da associação dos grupos sulfini1a e hidroxi
la, através de pontes de hidrogênio. Os efeitos destas associa
ções sobre a vs=o são bem conhecidoss9,go. Por exemplo, no caso
dos 2-(a1qui1su1fini1)fenõis estudados por PEOERSEN e colabora
dores 91 (ver item 1.3.4), foram observados valores de vS=O na
faixa de 985 a 1000 cm- 1•

A banda larga e intensa na região de 3300 cm- 1 con
firma que o grupo hidroxi1a se encontra associado. Sabe-se que
a vibração de estiramento do grupo OH livre (por exemplo, em s~

luções diluídas de ãlcoois em solventes não polares) dã origem
a uma banda fraca e estreita pr5xima a 3640 cm-1~3Em ã1coois no
estado líquido ou s5lido, como consequência da formação de ass~

ciações do tipo OH· ... 0, a banda vO-H sofre alargamento, inten
sificação e deslocamento para menor numero de ondcro 3

•

As vibrações de deformação do grupo hidroxi1a sao
mais difíceis de atribuir, especialmente no estado associado, 
quando dão origem a uma banda muito larga em cerca de 650 cm- 1
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(deformação fora do plano) e bandas fracas e largas na faixa de
1330 a 1470 cm- l (deformaçio no plano interagindo com vibrações
de "wagging" dos grupos CH 2 }103. Na região de 650 a 700 cm- 1 são
esperadas também as bandas correspondentes aos estiramentos si
métrico e assimétrico da ligação C-S (no dmso, elas aparerem re!
pectivamente em 661 e 690 cm- 1 e são de intensidade média'). O
espectro do sde apresenta bandas nesta região provavelmente de
vidas a estas vibrações e ã deformação fora do plano da hidroxi
1a •

Os espectros Raman obtidos apresentam como caracte
rísticas principais bandas intensas em 3300, 2900, 983, 873 e
667 cm- l . As tentativas de atribuições efetuadas constam da ta
bela 3.6.

A conclusão mais importante obtida a partir dos es
pectros se refere ã associação dos grupos sulfinila e hidroxila.
Se fossem obtidos os espectros do composto em solventes não po
lares, deveria ser possível concluir se são associações in~r ou
intramoleculares. O composto, porém, somente se dissolve em sol
ventes como água, metanol, etanol, que não são adequados paraes
tudos desta natureza, pois seguramente estarão envolvidas tam
bém interações apreciáveis soluto-solvente. O exame de modelos
moleculares do sde mostra que associações intra ou intermolecu
lares, ou ambas simultaneamente, são possíveis. Estes efeit~a!

sociativos devem ter grande importância no presente estud~pois.

se o composto atuar como ligante tridentado, é necessário haver
o rompimento das pontes de hidrog~nio e a mudança de conforma
ção do ligante de modo que os seus pontos de coordenação fiquem
geometricamente favoráveis ã ligação com o ion metálico.

3.3.3 Espectro vibracional dos complexos do 2,2--sulfinildieta
no1

As figuras 3.4 e 3.5 apresentam os espectros de ab
sorçao no infravermelho, na faixa de 1330 a 400 cm- l , dos com
plexos sólidos M(C10 4)2.2sde e Co(C104)2.3sde. Na faixa de 4000
a 1300 cm- l (figura 3.3), são apresentados os espectros de ape
nas tr~s dos complexos, pois eles são representativas dos de
mais (os complexos M(C10 4)2.2sde com M • Mn, Co e Zn apresentam
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bandas semelhantes ã da figura 3.3 B, enquanto o espectro do •..
Fe(Cl04)2.3sde, nas duas faixas, é idêntico ao do corresponden
te complexo de cobalto). Observa-se nos espectros a supe:rposi
ção de vãrias bandas intensas, em 900 a 1200 cm- 1 , dificultando
bastante qualquer interpretação. Esta região, nos espectros dos
complexos de cloreto de cobalto e de palãdio (figuras 3.6 e 3.7),
apresenta menor numero de bandas. Foram obtidos também os espe~

tros Raman de alguns perc10ratos, procurando coletar dados adi
cionais para as interpretações.

As tentativas de atribuições apresentadas na tabela
3.6 sao comentadas a seguir.

a) Comparando os espectros das figuras 3.6 e 3.7,
observa-se que as bandas intensas em cerca de 1065 e 1010 cm- l

praticamente não mudam de posição, sugerindo uma atribuição às
vibrações de estiramento C-C e C-O acopladas. Jã a outra banda
intensa desta região aparece, num caso, em 974 cm- l e, no outro.
em 1137 cm- l . Foi atribuida ã vS=O e tomada como evidência de
coordenação do cobalto pelo oxigênio e do palãdio pelo enxofre.
o que e~tã de acordo com o comportamento habitual dos su1fô x i
dos nos complexos com estes metais. Nos espectros dos perclora
tos, a atribuição destas bandas por simples inspecção é pratic!
mente impossivel e somente foram feitas algumas especulações. !
tribuindo as bandas em 1010-1070 cm- 1 às vibrações de estiramen
to C-C e C-O acopladas e a banda larga em 1100 cm- 1, ao ânion.r
razoãve1 esperar que a vS=O se encontre na faixa de 900 a 1000
cm- l , como ocorre nos complexos de sulfôxidos coordenados pelo
oxigênio. (A sua ocorrência em frequências mais altas deveriadei
xar mais clara a região de 900 a 1000 cm- 1 , como no caso do co~

posto de pa1ãdio). As atribuições são entretanto muito dificeis
(na tabela 3.6 foram colocadas apenas as frequências das bandas
mais intensas), pois se tratam de espectros bastante comp1i ca
dos. r possive1 tambem que mais de uma banda seja atribuivel à
vs=o. Por exemplo, em M(C104)2.2sde, se o metal estiver coorde
nado por quatro grupos -OH e dois '>S=O, a posição relativa de~

tes ultimos pode ser eis ou transe Disso vai depender o numero
de bandas que aparecem no espectro infravermelho. Interpreta
ções deste tipo não serão porém efetuadas devido à dificul dade
em se identificar que bandas são devidas à vs=o e tambem porque
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T.abela 3.6 Tentativas de atribuição de algumas bandas (frequências em cm- 1 ) observadas nos
espectros infravermelho (Lv.) e Raman (R.) do 2.2--sulfinildietanol e seus CO~

postos de coordenação

.Reg i ão da Região da Região das C10-4
Composto "OH "5=0 "C-5 "1 "2 "3 "4

(i.v.) (i.v.) (R. ) (R. ) (R.) (i.v.) (i.v.) (R. )

sde 3320 985 668(662)

CoC1 2 ·2H 20.sde 3380 9743200
CoC1 2 ·sde 3300 970

PdC1 2 ·sde 3440 11373300

Mn(Cl04)2·2sde 3350 984 685 926 458 1125 624 624
656

Co(Cl04)2·2sde 3280 965 1100 629(620)

N1(Cl04)2·2~de 3310 992 653 921 463 1113 624 624

Cu(C104)2·2sde 3520 980 659 921 454 1120 622 6243320

Zn(Cl04)2·2sde 3325(3400) 988 1110 618

Fe(Cl04)2·3sde 3400 965 1100 6233210
..

Co(C104)2·3sde 3400 963 1105 623
3180

-
Valores entre parênteses representam ombros.

+:-....,.
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outros fatores podem contribuir para o aparecimento de mais de
uma banda (além dos fatores jã mencionados no item 3.4.1, exis
te a possibilidade de se tratar de mistura de isômeros.) Quanto
aos espectros Raman, nesta região, apresentaram vãrias bandas
de intensidade muito baixa, exceto uma ~m 920 cm- 1,atribuida ao
ânion perc10rato.

b) ° íon C10;, com estrutura tetraédrica regu1ar(gr.!!
po pontual Td) apresenta nove graus de liberdade vibracionais,
distribuídos entre 4 modos normais de vibração: "'1 (espécie A1),
\/ 2 {es pé ci e E), '" 3 e '"4 (e s péci es T2 ) 10 5. Todas são a t i vas no R!
man, enquanto apenas "'3 e "'4 o são no infraverme1ho w6

• Os va1~

res das frequencias, compilados por NAKAMOTO~6 são:"'1=928 cm- 1 ,
\/2 = ~59 cm- 1 , "'3 = 1119 cm- l e "'4 = 625 cm- l •

Se o grupo perc10rato se encontra coordenado a um
metal por um ou dois dos seus ãtomos de oxigênio, a simetria a
baixa para C3v e C2v' respectivamente. Qs efeitos disso sobre o
espectro vibraciona1 são bem conhecidos~5 : os modos normais vi
bracionais degenerados se desdobram e frequências inativas no
infravermelho se tornam ativas, produzindo diferenças pronunci!
das nos espectros.

Nos espectros infravermelho dos complexos de perc1~

ratos com sde (figuras 3.4 e 3.5), observam-se as frequências"'3
e "'4 do C104 livre: a primeira, uma banda larga e com máximo po~

co pronunciado, estã numa região bastante complicada pela pre
sença de outras bandas, mas a segunda pode ser atribuída sem di
ficu1dade e em geral não apresentou desdobramentos. A frequên
cia "'1' teoricamente proibida no infravermelho, às vêzes apare
ce W5 como uma absorção muito fraca, em 930 cm- 1 , devido à dis
torção do íon em um campo cri~ta1ino de simetria mais baixa do
que Td. Em alguns casos, apareceu uma banda forte nesta região,
mas não foi atribuída à frequência "'1 do perc10rato, pois estã
presente também no complexo CoC1 2 .2H 20.sde. Nos espectros Raman,
foi possível observar as frequências "'1' "'2 e "'4' enquanto a "'3
não apareceu bem definida. Os resultados obtidos (em particular,
a ausência de desdobramento da banda "'4) sugerem que ,nestes com
p1exos, o íon perc10rato apresenta simetria tetraédrica.

c) A banda larga em cerca de 3300 cm- 1 rros comple-
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xos dos percloratos com sde foi atribuída a VO H. Ela aparece
também nos complexos com etano1. preparados por Van LEEUWEN 83 •

ao redor de 3400 cm- l • e. nos de metano1 e etanol descritos por
IMHOF e DRAG0 82

• em 3360 e 3380 cm- l • Nos complexos M(C104)2.3sde
e Cu(C104)2.2sde (figura 3.3). a banda se mostra desdobrada.Qua~

do a proporção r.1etal-1igante é, de 1:3, o sde deve atuar como bi.
dentado, utilizando na coordenàção o grupo sulfinila e um grupo
hidroxila, ficando então uma hidroxila não coordenada. Esta po
de, por exemplo, formar pontes de hidrog~nio com hidroxilas não
coordenadas de outras moléculas do ligante. No complexo com co
bre, a explicação poderia talvez ser baseada em efeitos de dis
torção tetragonal: um grupo hidroxila em posição axial ficando
mais distante do metal do que outro em posição equatorial, apre
sentaria uma interação menor tom o metal.

1610 cm- 1

650 cm- 1

aparecem

d) O complexo CoCl1 .2H 20.sde apresenta bandas em .••
(vibração de "bending" da ~gua) e na região de 500 a

C' r ocki n9" e "wag9 i ng" de ~gua coor denada)106, que não
no espectro do composto CoC1 2.sde.

e) As vibrações de estiramento simétrico e assimé
trico da ligação C-S, em geral, dão bandas fracas nos espectros
infravermelho dos complexos de su1fóxidos coordenados pelo oxi
g~ni09. r possivel também que uma delas esteja superposta ã ba~

da de absorção devida ao "rocking" dos grupos CH2 do nujol, que
aparece em cerca de 720 cm-l.'Assim, só foram tentadas atribui
ções das vibrações de estiramento C-S nos espectros Raman, onde
a intensidade é maior.

3.3.4 Espectro infravermelho distante do complexo de pal~dio

Os espectros de absorção de complexos do tipo •••••
PdC1 2L2 e Pd 2C1 4L2 , na região de 250 a 500 cm- l , tem sido utili.
zados para investigar as vibràções da ligação pal~dio-cloro •••
(vPd-Cl). que usualmente dão ~rigem a bandas intensas. Algumas
dificuldades encontradas nestes estudos se referem ã presença
de outras bandas (vibrações Pd-L e diversos modos vibra cionais
do 1i gante), efei tos de acoplamentos vibracionais, etc. 32 •

o composto obtido neste trabalho apresenta a fórmu
la mínima PdC1 2.sde. Se a sua coloração for tomada como uma in-
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dicação da estrutura, como proposto por KITCHING e co1aborado
res 28t32 e mencionado no item 1.3.3, é possive1 que se trate de
um dfmero com a estrutura apresentada na figura 1.3. Os compos
tos binuc1eares deste tipo (grupo pontual C2h ) apresentam qua
tro vibrações de estiramento esqueletais ativas no infraverme
lho (espécies Bu) 107. A descrição aproximada destes modos vibra
cionais é apresentada na figura 3.8. Eles pertencem à mesma re
presentação, devendo haver acoplamentos, dando vibrações mistu
radas. As três vibrações vPd-Cl usualmente ocorrem nas faixas
339-360, 294-308 e 241-283 cm-l e foram atribuidas l07 respectiv,!
mente às vibrações ~, ~ e ~ da figura 3.8. Nos complexos em que
L = dmso, deso, diprso, mbzso, dfso e dbzs0 32

, estas bandas fo
ram verificadas em cerca de 350, 300 e 280 cm- l , com intensida
des relativas da ordem de 8:3:10.

-a-

-c-

Figura 3.8 Representação aproximada de vibrações de estiramen
to de M2C1 4L2 ativas no i.v., conforme GOODFELLOW e
colaboradores107 : a- esti ramento M-L, b- esti ramento
r\1- C1 ( te rm i na 1) , c- i de m M- C1 (da ponte , t r ans ao
Cl), d- idem M-Cl (da ponte, trans ao L).
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-1O espectro do PdC12.sde, na faixa de 600 a 250 cm
-1(figura 3.9) apresenta bandas em 362 (ou 353), 303 e 289 cm ,

que poderiam ser atribuídas às vibrações vPd-C1' enquanto a ba~

da em 401 cm- 1 deve corresponder à vibração vPd-S' por analogia
com atribuições efetuadas para outros complexos com sulfõxidose .
Nesta região, no ligante livre, aparecem bandas em 248, 258,371,
389 e 497 cm- 1, não havendo coincidência com.as do complexo. O
espectro infravermelho do complexo pode, portanto, ser interpre
tado com base em uma estrutura binuclear.

Outra hipõtese para a estrutura do complexo requer
a atuação do sde como bidentado, ligando-se ao palãdio através
do grupo sulfinila e um grupo hidroxila, o que parece menos pr~

vãvel do que a estrutura binuclear. Alem disso, o espectro dev~

ria ser semelhante ao de complexos cis-PdC12L2, com as vibra
ções vPd-Cl em frequências maiores do que 300 cm-l(por exemplo,
para L2 = dthdo, são bandas em 330 e 322 cm-l~ ).

«-U
Z
.!CX:
~-
~
Cf)
z«o::
t-

600 400 200
FREQUENCIA(cm1

)

Figura 3.9 Espectro de absorção do [PdC1 2 .sde]2
no infravermelho (emulsão em nujo1)

, '1 T t '" -~ l {, ., .,..,
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3.4 CONDUrÃNCIA MOLAR

Os valores obt.idos para as condutincias molares dos
compostos de coordenação do 2.Z--su1fini1dietano1. em solução ~

proximadamente mi1imo1ar. em nitrometano e acetonitri1a, são a
presentados na tabela 3.7. Pari os compostos de fórmula geral
M(C104)2.n{sde), os resultados obtidos são indicativos de que,
nestas condições, o ;on ,erclor.to nio se acha coordenado ao cá
tion. O comportlmento i de eletrõlitos do tipo 1:2 101 •

A condutâncil mola, do composto PdC1 2.sde, nos dois
solventes, indica que o mesmo •• cOMportl como nio-e1etrólito.

Os compostos de CoC1 2 ~io foram examinados em nitr~

metano, por apresent'arem solubilidade muito baixa neste solven
te. Os valores da condutincia molar de soluções em acetonitrila
são altos para não-eletrõlitos e baixos para e1etrõlitos do ti
po 1:1, os quais apresentam condutincias da ordem de 120 a 160
ohm- 1 cm 2 mo1- 1 101. Os resultados poderiam ser expHcados por
uma dissociação partia1 ou então por ser errônea a massa mo1ec~

1ar admi ti da par a os compos tos. Pode se r que s e f o rmem. em sol u
ção, complexos do tipo [Co(H20)4L2] [CoC1 4] e [CoL 2J [CoC1 4J .(Is
to estaria de acordo com a coloração azul intensa das soluções).
As condutincias molares recalculadas, utilizando as massas mole
cu1ares correspondentes a tais formulações, seriam 84 e 88 ohm-f
cm 2mol- 1, o que ainda é baixo comparativamente aos valores ob
servados para eletrõlitos 1:1. Entretanto, GEARY~' men~iona que
valores bem discrepantes de condutincia foram relatados em dife
rentes trabalhos, sendo que a faixa para e1etrõlitos 1:1 em ace
tonittila chegou a um· limite inferior de 92 ohm- l cm 2mol- 1 • As
sim, embora as formulações citadas sejam viiveis, nenhuma con
clusão definitiva pode ser obtida a partir somente das conduti!
cias molares. Deve ser mencionadotarnbém que a natureza da esp!
cia catiônica é discut;vel, pois pode ocorrer substituição do
sde e da H20 por acetonitrila, o que não altera o tipo do e1e
trõ1ito (não altera a ordem de grandeza da condutincia: molar).

3.5 MASSA MOLECULAR

Determinou-se a mas~a molecular aparente dos comp1!



Tabela 3.7 Condutâncias molares dos compostos de coordenação de
2,2--sulfinildietanol,em nitrometano e acetonitrila,
a (25,n ± O,l)oC

Composto
Ni trometano

conc. (mM) AM(ohm- 1cm2mol- 1)

Aceton; tri 1a

conc. (mM) AM{ohm- 1cm 2mOl- 1)

Mn(C104)2·2sde 1,21

Co(Cl04)2·2sde 1,42

Ni{Cl0 4)2·2sde 1,22

Cu(Cl04)2·2s-de 1,41

Zn(C104)2·2sde 1,42

Fe(tl04)2·3sde 1,31

Co(Cl04)2 .. 3sde 1,20

CoC'2·2H20osde *
CoC1 2 osde *

PdC1 20sde 1,24

* insuficientemente soluveis

120

137

144

135

128

144

142

" 1

1,55 250

1,52 270

1,52 277

1,27 276

1,28 260

1,57 261

1,19 287

1,35 42

2,2~ 44

1, 14 1,6

c.n
w.
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xos de percloratos, em solução em acetonitrila, em diferentes
concentrações. Acetonitrila é um solvente dipolar aprõtico que
dissolve bem os complexos, mas não o 2,2--sulfinildietanol li
vre. Foi escolhida para o presente estudo em parte por ser bas
tante usada como meio de preparação e para medidas de propried~

des fisicas de complexos metilicos da série ~l" e, em parte,
por não se ter encontrado outro solvente mais adequado. Os de
mais solventes em que os complexos se dissolvem apresentam gru
po hidroxila. devendo-se esperar que a competição e interação
dos mesmos com o ligante seja pronunciada.

Foi utilizado nas medidas um osmômetro de pressao de
vapor. Entretanto, não se conseguiu aplic~r aos dados experimen

. -
tais o tratamento matemático adequado, ou seja, extrapolar para
diluição infinita os valores de V/c (V = leitura do aparelho.c
= concentração em g de soluto por kg de solvente) e, a partir do
valor extrapolado e da constante de calibração. calcular a mas
sa molecular do soluto, utilizando equações vãlidas para siste
mas ideais. Examinando os dados da tabela 3.8, percebe-se que
as curvas de V/c em função de c não podem ser extrapoladas para
c = O. Assim, em uma aproximação grosseira, supos-se que as so
luções apresentassem comportamento ideal, calcularam-se as mas
sas moleculares aparentes e o número de espécies formadas a par
tir de cada unidade M(C104)2(sde)n. Os resultados constam da t~

bela 3.8. Embora os valores assim calculados não mereçam em si
muita confiança, a tendência da sua variação. somada às conclu
sões do item 3.4, sugere que o número médio de partículas é de
terminado por dois fatores opostos:

a) os equilíbrios sucessivos de dissociação das espécies ••••••
[M(sde)n]2+, provavelmente com substituição parcial do liga!
te pelo solvente, fazendo com que o número de partículas se
ja superior a três nas soluções muito diluidas.

b) efeitos associativos entre· as espécies catiônicas complexas
e os ânions perclorato (formação de pares iônicos). cujo e
feito se faz notar ã medida que a concentr~ção aumenta.
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Tabela 3.8 Resultados da determinação de massa molecular apa-
rente dos compostos de coordenação de 2.2--su1finil
dietanol. em acetonitri1a. a 37 0 C

Concentração Massa mo1ecu Número de
Composto (g / k9 sol ve nte) V/c lar aparente parti cu 1as

[Mn(sde)2J (C10 4)2 7.7 51 173 3. 1
13. 1 44.9 196 2.7

Mca1c . = 530. 21 28.7 35.6 247 2. 1
62.0 30.3 290 1.8

[Co(sde)2J (C10 4)2 7.0 54 163 3.3
13.6 49.3 178 3.0

Mca1c • = 534.21 24.3 42.7 206 2.6
39.5 36.9 238 2.2
51 .9 34.3 257 2. 1
67.9 31 .6 278 1.9

[Co (s de ) 3J (C10 4)2 7.5 47 187 3.6
21 .2 37.4 235 2.9

Mca1c . = 672.40 35.2 31 .4 280 2.4
50.1 29.2 301 2.2
64.9 26.8 328 2. 1

[Ni(sde)2] (C10 4)2 6.8 55 160 3.3
13,8 45,8 192 2,8

Mca1c . = 533.98 24.2 39.8 221 2.4
37.3 36.4 242 2.2
54,2 32.9 267 2.0
65,2 31 , 1 283 1.9

[Zn(sde)2J (C10 4)2 6,6 50 176 3. 1
13,7 46.4 190 2.8

Mca1c . = 540.64 33.8 34. 1 258 2. 1
48.8 30,6 288 1 .9
61, 1 29.3 300 1.8

3.6 SUSCEPTIBILIDADE MAGNtTICA

~eff = 2.83(XM·T)1/2

em que T é a temperatura absoluta.

A tabela 3.9 apresenta os valores obtidos para a s~

ceptibilidade magnética. XM. dos complexos sólidos, corrigidas
Ruanto ao diamagnetismo dos ãtomos pela aplicação das conrtantes
de PASCAL9•• São fornecidos também os correspondentes momentos
magnéticos. ~eff. em magnetons de Bohr (B.M.) calculados pela
fórmu 1a 110



Tabela 3.9 Resultados das medidas magnéticas dos compostos de
coordenação de 2,2--sulfinildietanol

Composto XMx 10 3
lleff T [4S(S+1)]1/2 lleff (B.M.)*

(unidades c.g.s) (B.M.) (O K) (B.M. ) cf. literatura

[Mn(sde)2] (Cl0 4)2 15,3 6,0 291 5,92 5,65 - 6,10

[Co(sde)2] (Cl0 4)2 9,2 4,7 291 3,87 4,30 - 5,20

[Ni(sde)2] (C10 4)2 4,7 3,3 291 2,83 2,80 - 3,50

[Cu(sde)2] (Cl0 4)2 2,4 2,4 291 1,73 1,70 - 2,20

[Fe(sde)3] (Cl0 4)2 11 ,0 5,1 297 4,90 5,10 - 5,70

[Co(sde)31 (Cl0 4)2 11 ,7 5,2 291

CoC1 2 ·2H 20.sde 9,4 4,7 297

CoC1 2·sde 9,9 4,9 297

* Faixas de valores observados para complexos octaédricos de spin alto, conforme FIGGIS e

lEWIS 98 • Outros autores, como CARLIN 11t , mencionam uma faixa mais estreita (4,7 - 5,2)

para o cobalto.

(Jl

OI.
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A mesma tabela contem os valores dos momentos magn!
ticos calculados para o caso "spin-only", ou seja, o caso em
que o momento magnético do ion depende exclusivamente do momen
to angular de spin do ion

~eff(spin on1y} = [4S(S+1}]1/2 = [n(n+2}]1/2

(S = numero quântico do momento angular de spin total, n = num!
ro de eletrons desemparelhados do ion). são dadas tambem, na t!
bela, as faixas de valores descritos na literatura para comple
xos octaedricos de spin alto. Observa-se que, para ferro(ll) e
coba1to(!!}, eles são sensivelmente mais elevados do que os va
lores "spin-only". Os ions Fe 2+ (sistema d6, n = 4) e C0 2+ (si!
tema d7, n = 3) apresentam, respectivamente, os termos 5T2g e
4Tlg , no estado fundamental, em campo octaédrico fraco,sendo e!
perada uma contribuição do momento angular orbital para os mo
mentos magnéticos, desviando-os do valor "spin-only"l~ •

Os resultados obtidos para os complexos dos perclo
ratos, relacionados na tabela 3.9, indicam que os mesmos são p!
ramagneticos, com valores de ~eff correspondentes aos observa
dos para complexos octaedricos de spin alto. Esta concordância,
porem, por si sã não constitui critério conclusivo de estereo
quimica. Ela deve ser interpretada como uma evidencia a ser so
mada com as provenientes de outras medidas (especialmente de e!
pectros eletrônicos), de modo que somente o exame conjunto dos
resultados permite tirar conclus~es mais definidas.

Exemplificando com o caso do cobalto(II), fornecem
-se a seguir as geometrias usuais dos seus complexos, com as
correspondentes faixas de ~eff observadas 1u : tetraedrica (4~ a
4,8 B.M.), octaédrica (4,7 a 5,2 B.M.), bipiramida1 trigona1 ou
piramidal quadrada (4,1 a 4,9 B.M.). Assim, embora o momento mai
nético do composto Co(C104}2.2~e(~eff = 4,7 B.M.), bem como dos
de CoC1 2 (~eff = ~,8 B.M.), estejam de acordo com umá estrutura
octaedrica, as estruturas tetraedrica. e pentacoordenada nao p!
dem ser excluidas.

O fato do ~eff do complexo Co(C104)2.2sde ser menor
do que o do correspondente complexo 1:3 poderia indicar um afa!
tamento maior da simetria octaedrica no primeiro composto(o que
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diminuiria a contribuição orbital para o momento magnetico. fa
zendo-o aproximar-se do valor I sp in-on1 y "110 • As medidas.porem.
não f or am s uf i ci e ntemente pr eci s as par a que i s tos ej a af i rm a d o
com segurança. A diferença observada pode estar contida no erro
experimental e não ser significativa.

3.7 ESPECTROS ELETRÔNICOS

Os espectros de absorção. na reglao do visível e i~

fravermelho próximo. dos complexos de íons de metais de transi
ção da serie ~ podem ser interpretados com o auxílio da teoria
de campo 1igante. que se encontra descrita em vãrios livros 110 '

113.11... Em um campo ligante de simetria cúbica. os orbitais ~se

desdobram em orbitais de simetrias eg e t 2g • cuja diferença de
energia e 10 Dq. Na teoria de campo ligante. Dq é considerado
um parâmetro experimental. O procedimento para a sua determina
ção. a partir dos espectros dos complexos. depende do íon metã
lico em questão. bem como da simetria. No caso de simetria cúbl
ca, para alguns íons. a energia da transição de menor frequên 
cia. permitida por spin. corresponde diretamente ao valor de la
Dq. pelo menos numa aproximação de primeira ordem. As energias
das demais transições dependem de Dq bem como da repulsão inter
eletrônica comumente expressa em termos dos parâmetros B e C de
Racah. Quando la Dq não pode ser estimado diretamente a partir
de uma banda do espectro. as energias de duas ou mais bandas d!
vem ser tomadas para resolver as equações seculares apropria
das. por processo grifico ou analíticd~ •

Duas aproximações' diferentes podem ser aplicadas p!
ra a obtenção das matrizes de energia. TANABE e SUGANO utiliza
ram a aproximação de campo forte (a pe~turbação introduzida pe
lo campo cristalino e mais importante do que a das repulsões i~

tereletrônicas). Assim. consi,dera-se primeiramente o efeito do
potencial de campo cristalino sobre os orbitais ~.determinam-se

as configurações eletrônicas possíveis e. finalmente. os termos
que se originam de cada configuração devido ao efeito das repu1
sões intereletrônicas. Soluções aproximadas das matrizes de TA
NABE e SU~ANO foram obtidas por JORGENSEN1~ • admitindo que C =
= 4B. OAGf~l~ usou a aproximação de campo fraco. que consiriera
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inicialmente a repulsão intereletrônica, derivando os termos e~

pectroscópicos do íon central livre e. $ubsequentelllente. a rem!!.

çia parcial ou total da degenerescênch destes termos no campo

dos l1gantes. Se (orem incluid,)S u interações de configuração.

ambas as aproximações conduzem ao mesmo resultado, em campos 1n

termediarlos ll
'

Os espectros de absorção dos fons metilicos da se
ria d apresentam, pois, bandas resultantes das transições ele

trônicas internu d. camada ~ p,)F'c1almente preenchida. Trl.tlm
-se de transições entre estados derivados da mesma configuração
d" e que lllresentam tar;!ter predOllllnante de dlpolo elétrico,se!!.

do portanto proibidas peh. reg .. a de LAPORTElU,ll" • Daf os valo

res relativamente bai~os da absortividade molar (valores típi
cos são 1-102 .tmol- 1 cm- l , para transições sem mudança da multi

pl1cldade de spln li").

Na presente tese, foram obtidos os espectros eletr~

nicos de comple~os no estado sólido e em solução em ~cetonitr1

la, em diferentes concentrações. A tabela 3.10 apresenta as po

sições das bandas observadas nos espectros dos complexos de sde

com H(C104}2' determinadas conforme procedimento recomendado per
JORGENSEN'Il. As atribuições e interpretações efetuadas são di!

cut1das a seguir.

3.7.1 Comple~os octaedricos de níquel{II)

o íon gasoso livre de níquel(II), com configuração

eletrônica (Ar]3d 8 ,apresenta o estado fundamental 3F e o estado

e~citado 3p, separados por 15 80 , Sob a influência de um campo

octaédrico, o termo 3F se desdobra nos termOs 3A 2g , 3T Zg e 3T1g
(citados em ordem crescente de energia), enquanto o 3p origina
3TlglJ,ll1.

Os espectros de co~pluos octaedricos de níquel(ll)

em geral apresentam tres bandas, de energias vl' Vz e v3' atri

buidas às transições 3T2g ... 3A2g , 3Tlg(F) ... 3A2g e 3Tlg(P) ... 3Alg'

e usualmente localizada nas regiões 7-12 kK, 12-20 kK e 21 -30

kK, respectivamente. Alem disso, duas transições proibidas por

spin sio às vêzes encontradas em 11,5-15,5 kK e em 17-24 kK 111 •

Os espectros obtidos para o complexo (NI (sde)2] (Cl0 4 )2 (figura



Tabela 3.10 Espectros eletrônicos dos complexos de M(C104)2 com 2,2--sul
finildietanol, no estado sólido e em acetonitrila

Complexo

[N i ( s de) 2J (C1°4) 2

Condições, Posição das bandas, em kK, e atribuições

3T + 3A 3 3 l E + 3A 3 3
2g 2g Tlg (F) + A2g 9 2g Tlg (P) + A2g

obs. cale.
sólido 9, 15 15,34 15,0 13,59 25,77
0,1160 M 9,28(5,5) 15,50(4,9) 15,2 13,61 25,77(10,2)
0,0219 M 9,46(5,8) 15,75(5,1) 15,4 13,79 25,97(10,2)

Os valores entre parênteses representam absortividade molar, em t mo1- 1 cm- 1 .

[Co(sde}2J (Cl0 4)2

[ Co ( s de) 3J (C1°4 ) 2

[Fe(sde)3] (C10 4)2

[Cu( sde) 2J ( C1°4) 2

sólido
0,1235 M
0,0292 M

sólido
0, 1139 ~1

0,0293 M'

sólido

sólido

44T + T
192g

8,93
8,44(3,9)
8,51 (4,1)

44T + T
1g2g

8,37
8,13(3,6)
8,26(3,9)

44A + T
lg2g

16,7

4 .
4A + T

1g2g

15,4

55E + T
299

10,5

13,2

4 4T1g (P) + T1g

20,12 21 ,5
19,72(21,0) 21 , 1
19 ,80 (21 ,2 ) 2'1 ,3

4 4T1g (P) + T19

18,5 19,5 20,8
19,46(19,8) 21 , 1
19,53(20,6) 21 ,2

0\
o.
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3.10) concordam com este esquema e foram interpretados com base
em simetria octaidrica. Surgiram algumas dificuldades na deter
minação das posições das bandas t como t por exemplot o apareci~~

to de bandas vibracionais do ligante t no infravermelho prõximo.
O espectro do ligante livre apresenta banda em 8 t26 kK t que se
superpõe ã banda de energia "lt dando a impressão de um desdo
bramento. Sabe-se que esta banda apresenta-se desdobrada nos
complexos com valores de Dq/B compreendidos entre 1,25 e 1,80.
Já para valores de Dq/B compreendidos entre 0,8 e 1,1, a :banda
de energia "2 i que se desdobra 1l8

, o que foi observado tambim
nos espectros do [Ni{sde)2] (C10 4)2' A natureza destes desdobr!
mentos foi discutida e interpretada diferentemente por BALLHAU~

SEN e por JORGENSEN, em termos de acoplamento spin-õrbita e in
teração singlet-triplet, respectivamente l13 'U8.

As energias das transições, em função dos
tros Dq e Bll " ,115 , são:

parame-

3 3 10 DqT2g + A2g "1 =

3T19 {F) +3 A "2 = 7,5 B + 15 Dq - x2g

3 3
"3 = 7,5 B + 15 Dq + xTlg{P) + A2g

( 1 )

(2)

(3)

onde x = {1/2} [225 B2 - 180 Dq.B + 100 (Dq}2] 1/2.

Os valores de Dq e de B calculados para o comp1 exo
em estudo são apresentados na tabela 3.11. O valor de Dq foi ob
tido diretamente de "lt enquanto o parâmetro B foi calculado a
partir da equação (3), que pode ser transformada na seguinte ex
pressao:

{"3 - 20 Dq} {"3 - 10 Dq}

(" 3 .. 18 Dq)
= 15 B (4)

Conforme recomendado por MEEK e col aboradores 18 , o valor de "2
obtido substituindo-se os valores de Dq e B na equação (2) ser
ve como teste da validade das atribuições e cã1cu1os efetuados
(ver tabela 3.10).
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Tabela 3.11 Parâmetros de campo l1garite de comple~os

octaédrlcos de níquel(II)

OQ •Complexo Condi ções (cm~l) - 1 • Ref.(em )

sólido elll nuJol 915 890 0,85
[Nl (sde)Z] ('1° 4 )2 0,1160 M .. CH 3CN '" 87' 0,84

0,0219 /oi em CH]CN '" 86' 0,83

[Nf{H ZO)6] «(104)2 solução em igua 860 925 0,89 '"
s 01 f do {refletin cf a} 835 '" 0,87 '"[Ni (CZHSOH lJ{Cl04)Z solução em etanol 87. '" 0.89 •
sólido (re f le tãn cf a) 805 '" 0,87 '"(Nl (dmso)6] {Cl04)1 solução em dmso 185 905 0,87 '"

(Nl(dthdo),)J (Cl04 )2 sólido em nujol 840 87' 0,84 •

[Ni(CH 3 CN )6] CC 1°4 )2
sólido (re f1 e tin c1 a) 1065 87' 0.84 no

solução em CH 3CN 1050 87J 0,84 no

a .. B/6 0 ' em que 80 .. 1041 cm- lu1

A tabela 3.11 contem também os parâmetros calcula
dos para outros complexos de niquel(II). utlllzando os valores

de "'1 e "'3 fornecidos nas referências citadas e aplicando as e
quaçijes (1) e (4).

3.7.2 Complexos ottaédricos de tobalto(lll

o íon gasoso de tobalto(II), tom tonfiguraçio ele
trônita (Ar)Jd7.apresenta o estado fundamental 4F e o estado ex
citado 4P. separados por 15 Bo ' EIII Ulll tampo ottaédr1co.o nTvel

4r se desdobra, de modo que. em ordem de energia crestente. os
estados são: 4Tlg (F), 4T 2g • 4A2g e 4Tlg(P)UI . No limite de ca!!

po crfsta11no forte. o estado fundamental é 2Eg , proveniente do
estado 2G do íon livrelll.
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A interpretação dos espectros dos complexos de co
balto(II) apresenta entretanto. algumas dificuldades 18 ,lllt1l9,120.são
esperadas três transições do estado fundamental 4Tlg (F) para os
estados excitados com multiplicidade de spin 4, porém geralmen
te se observam apenas duas: a 4T2g + 4Tlg , dando uma banda pr5
xi ma a 10 kK, e a 4T19 (P) +4T1g' ent re 18 e 2O kK120 . A banda
atribuída ã transição 4A2g + 4Tlg muitas vezes não é observa
da l13 ,120.A sua intensidade é muito baixa, o que pode ser expli
cado, qualitativamente, por envolver dois elétrons121 •

A banda pr5xima a 20 kK comumente apresenta ombros,
o que foi interpretado de diferentes maneiras 120 : a) presença
de estrutura vibracional; b) remoção da degenerescência do ní
vel 4Tlg por acoplamento spin-5rbita; c) presença de banda devi
da a transição proibida por spin, que ganhou intensidade por
mistura com a transição permitida; d) presença da transição de
dois elétrons 4A29+4Tlg; e) remoção da degenerescência do ní
vel 4Tlg por um campo cristalino de simetria mais baixa. Alguns
autores são a favor de ~ 120 , outros de .!?.1l3 ou ~1l9 . A atri bui

-ção do ombro, que aparece no lado de maior energia da banda, a
transição de dois elétrons e um procedimento muito comum,mas g!
ralmente incorreto 120 .

As dificuldades de atribuição das bandas, o fato d~

las se apresentarem muito alargadas e as aproximações efetuadas
nos modelos de cãlcu1ós se refletem nos valores dos parâmetros
de campo 1igante, que são frequentemente imprecisos e discordan
tes 111

,1l1t '119. CARLIN ll1 chamou a atenção para o fato de que os p!
râmetros espectrais obtidos para coba1to(II) octaedrico ou te
traedrico são úteis apenas qualitativamente. Efeitos de acopla
mento spin-õrbita, interações vibracionais e distorções da sime
tria cúbica influem grandemente nos espectros.

As exp res soes de energia das transições, em função
de Dq e B, sãoUIt ,115:

4T 29 + 4Tlg "1 11: 5 Dq - 7,5 B + y (5 )

4A2g 4 "

15 Dq - 7,5 B + y (6 )+ Tl g "2 11:

4T 19(P) + 4T 19 "3 = 2 Y (7 )

onde y = (1/2) [225 B2 + 180 Dq. B + 100 (Dq )2 ] 1/2.
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REEOIJ K e co1aborador es119 di scut i r amos pr oblema s e~
volvidos no cálculo de Dq e B por estas equações e propuzeram ~

ma modificação que leva em conta o abaixamento ~ do baricentro
do estado fundamental 4Tlg (F) desdobrado pelo a~oplamento spin
-õrbita. A expressão obtida para ! (~ . 0,45 B2/Dq) foi somada
às equações anteriores. A solução do sistema de equações assim
obtidas para v1 e v3

Vl = 5 Dq - 7,5 B + y + 0,45 B2/Dq

v 3 = 2 y + 0,45 B2/Dq

fornece Dq e B. Os autores l " sugeriram um processo de resolução
por aproximações sucessivas, itrav~s de um conjunto de equações
semi-emp;ricas que formularam. A maneira recomendada para a me
dida de v3' no espectro, consiste em tomar o baricentro da cur
va absorbância versus frequência.

Os espectros dos complexos de sde com Co( C10 4)2 (fl
guras 3.11 e 3.12) foram interpretados desta maneira e os parâ
metros obtidos (tabela 3.12) comparados com os calculados por
REEDIJK e colaboradores 119 para outros complexos. Os valores da
tabela 3.12 não tem muito significado, devido às limitações do
modelo. Se fosse empregado outro procedimento de cálculo (por e
xemplo, utilizando as equações 5 e 7), os valores seriam outros,
mas, em termos comparativos, para mostrar a tendência das varia
ções, eles são válidos.

3.7.3 Complexos tetra~dricos de cobalto(II)

A diferença fundamental apresentada pelos espectros
de complexos de cobalto(II) t~tra~dricos em relação aos octa~

dricos consiste nos valores dos coeficientes de extinção, que 
sao maiores, nos primeiros, por um fator de 102111 •

Os nfveis de energia prpvenientes do termo 4F do fon
de cobalto(II), em campo tetra~drico, apresentam ord~m inversa
do que no campo octa~drico, de modo que o termo do estado fundi
mental ~ 4A2 113 . Três transições quartet-quartet são~esperadas:

4T2 + 4A2' com energia igual a 10 Dq e que, por ocorrer na re-
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Tabela 3.12 Parâmetros de campo 1igante de complexos octaédri
cos, spin alto, de coba1to{II)

Dq 8
Complexo Condições (cm- 1) (cm- l ) B

só 1i do em nujo1 975 869 0,89
[Co{sde)2J {C10 4)2 0,1235 M em CH 3CN 921 853 0,88

0,0292 M em CH3CN 929 853 0,88

sólido em nujo1 913 838 0,86
[Co(sde)3J {C10 4)2 0,1139 M em CH 3CN 886 855 0,88

0,0293 M em CH3CN 900 855 0,88

[Co(H 20)6J {C10 4)2 solução em ãgua 880 845 0,87

[Co{C 2H50H)6] (C10 4)2 sõ1ido(ref1etância) 905 845 0,87
solução em etano1 870 860 0,88

[Co{dmso)6J (C10 4)2 sõ1ido{ref1etância) 855 835 0,86
solução em dmso 805 835 0,86

[Co(dthdo)3J (C10 4)2 só1ido(ref1etância) 875 835 0,86

[Co{CH 3CN)6] {C104)2 solução em CH 3CN 1025 820 0,84

B = 8/8 0 , em que 80
= 971 cm- 1 11It

gião de 3 a 5 kK, dificilmente é observada; 4T1 {F)+4A2 , também
no infravermelho próximo; e 4T1 {P)+4 A2 , que dã uma" banda inten
sa, larga e desdobrada, na região de 15 a 20 kK 1ll •

A figura 3.13 apresenta os espectros dos comple
xos de sde com CoC1 2, no estado sólido. Foram tam~ém obtiros
os espectros em solução em acetonitrila, sendo que ~s atribui
ções efetuadas constam da tabela 3.13. Não foram efetuados cãl
culos de parâmetros espectrais.
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Tabela 3.13 Espectros e1etr~nicos dos complexos de CoC1 2 com 2 t 2--sulfini1
dietano1, em solução em acetonitri1a

Comp 1exo
Concentração Posição das bandas, em kK, e atribuições

molar

Cãtion octaedrico ~nion tetraedrico

4T (p)+4T 4T1 (F)+ 4A2
4 4

19 19 T1(P) + A2

0,00183 19,7(20) 21,1 7,14(66) 17,0(490) 15,9 14,7(760)

[Co(H20)4(sde)2] [CoC1 4J 0,00565 19,8(19) 20 t 8 7,14(72) -*

0,01626 19,8(20) 20,8 7,09(68) *

[Co(s de) 2] [Co C14J
0,00291 19,7(19) 21,3 7,14(71) 17,0(470) 15,9 14,7(750)

0,01298 19,7(20) 20,8 7,09(64) *

* A banda não pôde ser medida, por ser a absorbância muito elevada.

Os valores entre parenteses representam absortividade molar, em tmo1- 1crn- 1 .

.......
o
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3.7.4 Complexos octaédr1cos dE, ferro!I!) e cobre(ll)

o estado fundamental do ron livre de ferro(II). com

configuração eletrônica [ArJ3d6, é 50. E.. um (limpo octaêdrico

frico, o estado fundamental é ST2r de modo que os complexos de

sJlin alto apresentam a transição [9 .. 5T 29 • A banda correspon 

dente ê larga e frequenhmerlte desdobrada, o que f01 1nhrprlt!
do com base em distorçio Jahn-Tel1er (remoção da degenerescên
cia do es'tado excitado 5[9 como resultado da transição eletrôn.!.
cal UI. No uso do cOlllplexo Fe(Cl0 4 )z.3sde, observou-se uma ban
da multo alargada, em 10,5 kK.

o ron livre de cobre(IJ), com configuração eletrôn!.
ca [Ar]3d 9 .apresenta apenas um termo, 20 • Embora tal fato pare
ça sugerir que a interpretação dos espectros seja simples, isto
não ocorre. Os efeitos de distorção tetngonal fazem com que os
complexos de cobre(II) não apresentem simetria Oh perfeital2l • °
esquema de desdobramento do estado zo se torna ~ais complicado
em campos de simetria mais baixa e as expressões de energia en
volvem outros parâmetros, ·alem de Oq. Conforme FERGUSOH UI , os
níveis de energia são provavelmente melhor descritos em termos
da teoria de orbitais moleculares.

o espectro do Cu(C10"lz.2sde apresenta uma sõ banda,
muito assimétrica, com miximo em 13,2 kK, e que provavelmente
deve corresponder a mais de uma transição.

3.7.5 Conclusões sobre os espectros eletrônicos

Os espectros dos complexos (M(sdelzJ (C10"l2,em que
M • Co e Hi, apresentam bandas cujas posições e intensidades i!!.
dicam simetria octaédrica. Hio deve ser porém um octaedro per
feito, pois, embora o grupo cromôforo seja M06' dois itomos de
oxigênio pertencem a grupos sulfinila e quatro a grupos hidrox~

la. Além disso, tratalll-se de quelatos, o que dilninui. ainda mais
a simetria. Apesar disso, os espectros são perfeitamente compa

riveis com os de outros complexos octaedrfcos de spin alto des

critos na literatura lll • Ilt , o que também está: de acordo com os
resultados obtidos para os lIomentos magnéticos (item 3.6).

Comparando-se os parâmetros espectrais obtidos com
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os dos outros complexos mencionados nas tabelas 3.11 e 3.12, as
seguintes observações podem ser efetuadas:

a} Os valores de Dq dos complexos de nique1 mencionados
na tabela 3.11 permitem escrever a seguinte série es
pectroqulmica dos ligantes em questão:

b) O valor de Dq do complexo de nique1 com sde é supe-
rior aos dos complexos com ligantes monodentados con
tendo, como grupo doador, hidroxila (ex.: etanol) ou
sulfini1a (ex.: dmso), bem como ao do 1igante bident!
do dthdo. O mesmo se verifica em relação aos comple
xos de cobalto, evidenciando o caráter que1ante do
sde. (Conforme observações de JORGENSEN 122 sobre com
plexos de nique1 (11) com aminas, o efeito quelante se
manifesta nos espectros, de modo que um 1igante po1i
dentado se encontra acima do monodentado corresponde~

te, na serie espectroquimica).

c) O valor de Dq do complexo [Co(sde)2] (C10 4}2 é maior
do que o do comp1exo [Co(sde) 3J (C 1O4)2' i ndi cando que,
no primeiro caso, o ligante atua como tridentado.e,no
segundo caso, como bi dentado. Isto vem confi rmar os r~

su1tados dos espectros de absorção no infravermelho,
segundo os quais uma das hidroxi1as não participa da
coordenação ao metal, nos complexos 1:3.

d) Nas soluções em acetonitri1a, nota-se o aumento do V!
10r de Dq com a ,diminuição da concentração: Conforme
visto no item 3.5, a tendência de substituição dos li
gantes por acetonitrila é mais pronunciada em solu
ções mais diluidas. Esta tendência se reflete também
na variação de Dq. A substituição parcial de sde por
acetonitri1a afeta o valor de Dq no sentido de aumen
tá-lo, visto que o Dq dos complexos de acetonitrila e
maior.

e} O parâmetro de repulsão intereletrônica de Racah, B,
nos complexos é menor do que o valor Bo d~ ion livre,
o que foi explicado em termos de um certo grau de co-



73.

valência na ligação meta1-1igante 117 • A serie dos 1i
gantes,ordenados conforme os valores de a (relação e~

tre B e 80)' constitui a chamada serie nefe1auxetica.
Pela tabela 3.11, conclui-se que o caráter covalente
da ligação do níquel com sde e da mesma ordem de gra~

deza do que com dthdo e maior do que com água.

° complexo CoC12.2H20.sde, no estado sólido, apresenta u
ma banda bastante desdobrada em cerca de 19 kK, sendo o espec
tro (figura 3.13 A) diferente do do complexo CoC1 2.sde (figura
3.13 B e C). Este ultimo pode ser interpretado como indicativo
da pr es enç a deuma e s pe ci e oct aedr i ca [C o (s de) 2] 2+, r es pons áve 1
pelas bandas mais fracas em 18-20 kK, e outra, tetraedrica ••..
[CoC1 4J2-, dando o conjunto de bandas intensas na região de 14
a 16 kK. Conforme visto no item 1.3.3, este comportamento já foi
observado em complexos de CoC1 2 com os sulfõxidos monodentados
dmso e tmso. ° momento magnético observado para o CoC1 2 .sde(4,9
8.r'1., conforme tabela 3.9) concorda com esta interpretação. ( O
momento magnetico do composto CoC12.3dmso, 4,83 B.M., foi expli
cado através da formulação [Co(dmso)6J [CoC1 4J 8).

Os espectros dos dois complexos de CoC1 2 e sde dis
solvidos em acetonitri1a são, porém, muito semelhantes entre si
(tabela 3.13), apresentando as mesmas características que o do
complexo CoC1 2.sde no estado sõ1ido. Estes resultados sugeremque
o complexo hidratado, cuja estrutura, no estado sõlido, possi
velmente corresponde a um octaedro distorcido, ao se dissolver
fornece o ânion [CoC1 4J2- e um cátion octaedrico. Isto explica
ria também os valores da condutância molar (item 3.4), bem como
a mudança de coloração sofrida pelo complexo ao se dissolver.

Resta mencionar que, nos espectros de complexos te
traédricos de cobalto(!!) descritos na literatura, aparecem ba~

das muito fracas em 17 a 23 kK, que foram interpretadas como
sendo devidas a transições proibidas por spin llO • A absortivid,!
de mo 1ar, ent r e ta nto, e me nor (,.. 5) 110 do que asobs e r vadas nos
complexos de sde. Alem disso, dificilmente se poderia explicar
a semelhança dos espectros dos dois complexos, em solução, bem
como os valores da condutância molar, com base esclusivamen~em
espécies tetraédricas.
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4. SUM~RIO

Foram preparados complexos de 2 t 2--su1fini1dietano1
(sde) com alguns percloratos e cloretos de metais bivalentes.

Os percloratos apresentam a fôrmula geral ..•.•••..
~1(sde)2J (C10 4)2 t em que M = Mn t CO t Ni t Cu e Zn. e .••......
[M(sde)3J (C10 4 )2 t em que M = Co e Fe. São cristalinos e muito
higroscôpicos. Os diagramas de difração de raios-X sugerem que

os dois complexos [M(sde)3J (C104 )2 são isomorfos. Na série •.
[M(sde)2] (C104)2t somente os compostos de cobalto e nfquel de
ram diagramas semelhantes.

Os espectros.vibracionais são muito diffceis de in
terpretar. Conclusões inequfvocas a respeito da posição da vi
bração de estiramento s=o não puderam ser obtidas. A análise dos
espectros sugere que: a) os fons perc10rato não se acham coord~

nados t b) ambos os grupos hidroxi1a do 1igante estão coordena
dos ao metal nos complexos [M(sde)2] (C10 4)2 t e c) somente um
grupo hidroxi1a estã coordenado nos complexos [M{sde)3] {C10 4)2.

As condutâncias molares dos complexos em solução em
nitrometano e acetonitri1a indicam comportamento de e1etrôlitos
1:2. As massas moleculares aparentes dos complexos disso1 vidos
em acetonitri1a dependem da concentração. Isto pode ser explic!
do como resultante de uma ligeira dissociação em soluções dilui
das e da formação de pares iônicos em concentrações maiores.

Os momentos magnéticos dos complexos estão dentro
dos intervalos esperados para complexos octaédricos de spin al
to. Os espectros eletrônicos dos complexos de ferrot cobalto e
nlque1 são também caracterfsticos de espécies de spin alto com
simetria Oh'

A partir dos espectros de absorção eletrônica dos
complexos de cobalto e nfquel, foram calculados os parâmetros
de campo ligante Dq e a. ° ligante 2 t 2--su1finildietanol forne
ce valores maiores de Dq do que os su1fõxidos e ãlcoois monoden
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tados. Isto pode ser atribuldo ao efeito quelato. Os valores de
Dq dos complexos de cobalto indicam que o 2,2--sulfinildietanol
atua como um ligante tridentado no complexo [Co(sde)2](C10 4)2 e
como bidentado no complexo [Co(sde)3] (C10 4)2.

Foram também obtidos os complexos de cloretos apre
sentando as estequiometrias CoC1 2.2H 20.sde, CoC1 2.sde e •••..•
PdC1 2osde. Os espectros de absorçio no infravermelho indicam que
o sde se liga pelo oxigênio nos complexos com CoC1 2 e pelo en
xofre no complexo com PdC12.

Uma estrutura binuclear com pontes de cloreto é su
gerida para o complexo de palãdio, com base em seu espectro in
fravermelho longlnquo. A condutância molar deste composto em ni
trometano e acetonitrila mostra que ele. não é iônico.

° comportamento dos complexos de cloreto de cobalto
em soluçio em acetonitrila é tentativamente explicado com base
na formação do ânion tetraédrico tetraclorocobaltato(II) e um
cãtion contendo cobalto(II) octaedricamente coordenado.
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SUMfvlARY

2,2--sulfinyldiethanol (sde) complexes of some
divalent metal perchlorates and chlorides were prepared.

The perchlorates have the general formula
U'{sde)2] {C10 4 )2' where M = Mn, Co, Ni, Cu and Zn, and
[M{sde)3J {C10 4)2, where M = Co and Fe. They are crystalline
and very hygroscopic. X- ray diffraction patterns suggest that
the two complexes [M{sde)3J {C104)2 are isomorpho~s. In the
[~1{sde)2] (C10 4)2 series only cobalt and nickel compounds gave
similar patterns.

The vibrational spectra are very difficult to
interpreto Unequivocal conclusions regarding the position of
$=0 stretching vibration could not be drawn. An analysis of the
spectra does suggest that: a) the perchlorate ions are not
coordinated, b) both ligand hydroxyl groups are coordinated to
the metal in the [M{sde)2] (Cl0 4)2 complexes, and c) only one
hydroxyl group is coordinated in the [M{sde)3] {C104)2 com
plexes.

The molar conductance of the complexes in nitrome
thane and acetonitrile solutions indicate their behavior as 1:2
electrolytes. The apparent molecular weights of the complexes
dissolved in acetonitrile depend upon the concentrations. This
can be explained by a slight dissociation in dilute solutions
and ion-pair formation in more concentrated ones.

The magnetic moments of the complexes are within
the range expected for high-spin octahedral complexes. The
electronic spectra of the iron, cobalt and nickel complexes
are also characteristic of high-spin species in Oh symmetry.

From the electronic absorption spectra of cobalt
and nickel complexes, the ligand field parameters, Dq and B,
were calculated. The ligand 2,2--sulfinyldiethanol gives larger
Dq values than do monodentate sulfoxides or a1cohols. This may
be ,attributed to the chelate effect. The Dq values for the
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cobalt complexes indicate that 2,2--sulfinyldiethanol acts as a
t r i de nt a t e 1i 9an (~ i n t he [Co(s de) 2] (elO 4)2 comp1e x andas a bi

. de nt a t e one j n til e [C o( s de) 3J (c1O4 )2 comp1ex •

The chloro comp1exes having the stoichiometries
CoC1 2 .2H 20.sde, CoC1 2 .sde, and PdC1 2 .sde were a1so obtained.
Infrared spectra indicate that sde is oxygen-bonded in CoC12
complexes while it is su1phur-bonded in PdC1 2 complexo

A chloro-bridged binuclear structure is suggested
for the pa1ladium comp1ex, on the basis of its far infrared
spectrum. The molar conductance of this compound in nitromethane
and acetonitrile shows a non-ionic nature.

The behavior of the coba1t chloride complexes in
acetonitri1e solution is tentatively exp1ained on the basis of
the formation of the tetrahedra1 tetrachlorocobaltate (11)
anirn and a cation containing octahedra11y coordinated
cobalt(II).
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