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“不过，进来觉得献书也像 ‘致身于国’、 ‘还政于

民’、等等挂话，只是语言幻成的空花泡影，明

说交付出去，其实只仿佛魔术家玩的飞刀，放

手而并没有脱手。随你怎样把作品奉献给人，

作品总是作者自己的。大不了一本书，还不值

得这样精巧地不老实，因此罢了。”  

                                                        钱钟书 

 

“No entanto, quando se dedica uma obra parece 

aqueles discursos vazios, tais como, ‘dar a vida 

pela pátria’, ‘o governo é pelo povo’ etc, apenas 

palavras ao vento. De fato, assim como os mágicos 

jogam adagas voadoras, mas ao mesmo tempo 

não às jogam; como dedicar seu trabalho aos 

outros(?); o trabalho é do próprio autor(!). Assim, 

por melhor que seja a obra, não vale à pena 

tamanha ingenuidade, isso é tudo!”  

Zhongshu Qian 
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RESUMO 

 

SILVA, H. E. O. Estudo Estrutural e Espectroscópico de Íons Lantanídeos Contendo o 

Carboxilato N-Acetilglicina. Dissertação (Mestrado em Química) – Programa de Pós-

graduação em Química, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, 2016. 

Reporta-se nesse trabalho a síntese, caracterização e investigação de propriedades 

luminescentes de compostos contendo o ligante carboxilato N-acetilglicina (AcGly) 

coordenado à íons trivalentes de lantanídeos.  A caracterização dos compostos se deu 

através de titulação complexométrica com EDTA, espectroscopia na região do 

infravermelho, ressonância magnética de próton (1H RMN) e análises térmicas (TG/DTG 

e DTA).  Os dados obtidos indicam que os compostos obtidos apresentam fórmula 

molecular geral [Ln(AcGly)3(H2O)3], em que Ln: Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, e 

Yb. Os dados espectrais de absorção na região do infravermelho, apresentaram valores 

de Δν (distância entre os estiramentos simétricos e assimétrico do carboxilato), em torno 

de 100 cm-1, indicando que os ligantes AcGly encontram-se coordenados aos 

respectivos centros metálicos de forma bidentada quelante através de seus grupos 

carboxilatos. As análises termogravimétricas evidenciam que todas as moléculas de 

água nos compostos atuam como ligantes e que ao final da análise formam-se os 

óxidos de lantanídeos. As análises de difração de raio X pelo método do pó, evidenciam 

que os compostos são todos isomorfos. Os espectros de luminescência (excitação e 

emissão) dos compostos, seja na região do visível ou infravermelho próximo, são 

caracterizados por bandas finas oriundas de transições intraconfiguracionais-4fn 

centradas nos íons lantanídeos. O complexo Eu(acGly)3(H2O)3 exibe um perfil espectral 

característico de um ambiente químico de simetria aproximada C3. Os valores de 

parâmetros de intensidade, taxas radiativa e não radiativa e eficiência quântica para esse 

complexo foram determinados: Apesar de não possuir cromóforos em sua estrutura, o 

complexo de európio apresentou luminescência e fractoluminescência, o complexo de 

térbio apresentou apenas fractoluminescência. 

 

Palavras-chave: N-acetilglicina, lantanídeos, luminescência
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ABSTRACT 

SILVA, H. E. O. Structural and Spectroscopic Study of Lanthanide Ions Containing N-

Acetylglycine Carboxylate. Dissertation (Master in Chemistry) - Graduate Program in 

Chemistry, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brazil, 2016. 

In this work, the synthesis, characterization, and investigation of luminescent properties 

of compounds containing the carboxylate N-acetylglycine (AcGly) ligand coordinated to 

the trivalent lanthanide ions are reported. The characterization of the compounds was 

performed by complexometric titration with EDTA, infrared spectroscopy, proton 

nuclear magnetic resonance (1H NMR) and thermal analyzes (TG / DTG and DTA). The 

obtained data indicate that the obtained compounds present general molecular formula 

[Ln (AcGly)3(H2O)3], where Ln: Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, and Yb. The 

spectral absorption data in the infrared region showed values of Δν (wavenumber 

difference between the symmetrical and asymmetric stretches of the carboxylate group), 

around 100 cm-1, indicating that the AcGly ligands are coordinated to the Ln3+ ions in a 

bidentate chelating form via their carboxylate groups. The thermogravimetric analysis 

shows that all the water molecules are coordinated to the central metal ion and at the 

end of the analysis the lanthanide oxides are formed. X-ray diffraction analyzes showed 

that the compounds are all isomorphic. The luminescence (excitation and emission) 

spectra of the compounds, either in the visible or near infrared region, are characterized 

by narrow bands originating from intraconfiguration-4fn transitions centered on 

lanthanide ions. The Eu(AcGly)3(H2O)3 complex exhibits a spectral profile characteristic 

of a chemical environment of C3 symmetry. The values of intensity parameters, radiative 

and nonradiative rates and quantum efficiency for this complex were determined. 

Although there are no chromophores in its structure, the europium and terbium 

complexes exhibited luminescence from direct excitation. Furthermore, the terbium 

complex showed intense fractoluminescence at room temperature. 

 

Keywords: N-acetylglycine, lanthanides, luminescence. 
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1. COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO 

1.1. Introdução geral aos carboxilatos de lantanídeos 

Sabe-se que em 1900, Alfred Werner postulou a teoria mais consistente acerca de 

compostos de coordenação, na qual era apresentado um íon metálico rodeado por 

vários ligantes, e suas propriedades físicas e químicas eram determinadas pela natureza 

da ligação e arranjo dos ligantes em torno do íon. 1  Desde então, o interesse em 

entender melhor o comportamento desses compostos tem crescido de forma 

significativa. Por volta de 1940, os compostos de coordenação contendo íons 

lantanídeos (Ln3+) começaram a ser estudados. O principal objetivo nesse estudo seria 

o desenvolvimento de métodos que maximizassem os processos de obtenção e 

separação desses elementos, conhecidos até então, como “terras raras” (TR).2 

Os carboxilatos encontram-se entre os grupos de compostos orgânicos mais 

explorados nos processos de separação e purificação de lantanídeos. Cita-se, como 

exemplo prático, o uso extensivo do íon citrato em separações de lantanídeos por troca-

iônica durante o Projeto Manhattan, na década de 1940. Esses estudos renderam nove 

publicações simultâneas no Journal of the American Chemical Society de 1947.3 

Os carboxilatos formam uma enorme classe de compostos com estruturas e 

propriedades diversas que podem atuar como ligantes, oferecendo, assim, uma gama 

de possibilidades na síntese de complexos de lantanídeos.4 

Dentro de uma dessas classes, encontra-se a substância N-acetilglicina (AcGly) 

(Figura 1.1), um monocarboxilato derivado de amino ácido. Enquanto que a sua 

estrutura cristalina é bem conhecida e é também largamente empregada em sínteses 

                                    
1P. Pfeiffer, J. Chem. Edu., 5 (1928), 1090. 
2S. P. Sinha, Chapter 2 - Complexes of the rare earths, Editor(s): S. P. Sinha. Complexes of the Rare Earths, 

Oxford: Pergamon, 2013 (revised edition),p. 17-23. 
3D. O. Campbell. Separation and Purification Reviews, 5(1976), 97-138. 
4R. Janicki, A. Mondry, P. Starynowicz. Coordination Chemistry Reviews. 340 (2017), 98–133. 
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orgânicas, suas propriedades em compostos de coordenação ainda são pouco 

investigadas.5,6  

Atualmente, na literatura encontram-se poucos trabalhos publicados abordando 

esse monocarboxilato coordenado a lantanídeos. Entre os trabalhos encontrados, 

alguns abordam estudos em meio aquoso e outros em fase sólida de compostos de 

metais do bloco-d. 

Os estudos mais recentes sobre complexos acetilglicinato de íons lantanídeos foram 

reportados por Kameshwar et al. 7 , 8 , e Fett et al. 9  Kameshwar e colaboradores 

sintetizaram e investigaram as propriedades estruturais dos compostos 

Sm(AcGly)3(H2O)3 e Tb(AcGly)3(H2O)3; em outro viés, Fett e colaboradores exploram as 

propriedades térmicas do complexo Eu(AcGly)3(H2O)3. Os dados reportados por esses 

trabalhos evidenciam, que, diferentemente da maioria dos carboxilatos que formam 

dímeros e ou polímeros, a N-acetilglicina, coordenando-se através de um único sítio 

quelante, forma carboxilatos de lantanídeos mononucleares com apenas um modo de 

coordenação. 

Neste contexto, o presente trabalho reporta sobre a síntese de uma série de 

carboxilatos de lantanídeos com fórmula [Ln(AcGly)3(H2O)3], onde Ln = Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm e Yb; e a investigação de suas propriedades térmicas, estruturais, 

espectroscópicas e deslocamentos químicos em espectros de ressonância magnética 

nuclear (RMN–1H), comparando os resultados com dados de compostos análogos 

reportados na literatura. Com exceção dos complexos contendo os íons Sm3+ e Tb3+, os 

demais complexos são todos inéditos.  

                                    
5J. Donohue, R. E. Marsh. Acta Cryst. 15 (1962), 2315-2328. 
6G. B. Karpenter, J. Donohue. J. Am. Chem. SOC. 72 (1950), 2315 (1950). 
7P. M. Kameshwar, A. Wadawale, V. R. Ajgaonkar. Acta Cryst. (2007). E63, m2584. 
8P. M. Kameshwar, A. Wadawale, V. R. Ajgaonkar. Acta Cryst. (2007). E63, m2598. 
9 G.M. Fett, J. R. Matos, H. F. Brito, M. C. F. C. Felinto, E. E. S. Teotonio. Comportamento Térmico de 

Acetilglicinatos de Európio Eu(AcGly)3(H2O)3. In: Sociedade Brasileira de Química (SBQ), 31., 2008, Águas de 

Lindóia. Anais... Águas de Lindóia: SBQ, 2008. 
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Figura 1.1 – Representação estrutural da molécula de AcGly com ênfase no grupo ácido 

carboxílico (em vermelho). 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Estudo das propriedades estruturais, térmicas e espectroscópicas de complexos 

contendo N-acetilglicina e íons lantanídeos trivalentes. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Sintetizar e caracterizar complexos com N-acetilglicina coordenada ao Pr3+, Nd3+, 

Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, Tm3+e Yb3+.  

 Investigar as propriedades térmicas dos complexos por análises termogravimétricas 

(TGA/DTG) e análise térmica diferencial (DTA); 

  Estudar as fases cristalinas e pureza de fase nas amostras via difração de raios X 

pelo método de pó (DRX);  

 Estudar as propriedades fotoluminescentes dos novos compostos utilizando as 

técnicas de luminescência nas regiões espectrais do visível e do NIR; 

 Investigar a estrutura eletrônica dos produtos utilizando a espectroscopia de 

reflectância difusa e espectroscopia de luminescência; 

  Para o complexo de Eu3+, a partir dos dados experimentais de emissão e tempo de 

vida, determinar a taxa radiativa (Arad) e não-radiativa (Anrad) do estado emissor, 

eficiência quântica de emissão (η) e os parâmetros de intensidade Ωλ, (λ = 2 e 4). 
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2. LANTANÍDEOS, CARBOXILATOS E CARBOXILATOS DE LANTANÍDEOS 

2.1. Lantanídeos 

Sob condições naturais, todos os elementos que compõem o grupo ‘terras raras’ 

apresentam estado de oxidação +3. Por esta razão, pode-se dizer que estes elementos 

compreendem um grupo unicamente coerente do ponto de vista geoquímico, pois a 

ocorrência de muitos desses elementos em um mesmo mineral é muito comum.10, 11 

Ainda da perspectiva da geoquímica, o termo ‘terras raras’ se restringe aos 

lantanídeos, escândio e ítrio. Esse termo, apesar de ser muito usado e difundido no meio 

científico, é inadequado para descrever esse grupo já que eles não são raros, mas sim 

relativamente abundantes. Pode-se fazer uma comparação entre as abundâncias 

relativas de alguns elementos, por exemplo: túlio [0,5 partes por milhão (ppm)] e lutécio 

(0,8 ppm), os elementos ‘terras raras’ menos abundantes, são mais abundantes do que 

a prata (0,07 ppm) ou bismuto (0,008 ppm).10,12 

2.1.1. Número de coordenação e geometria molecular  

Uma análise acerca do raio iônico dos lantanídeos revela um efeito causado pela 

blindagem ineficiente dos elétrons nos orbitais 4f e o aumento da carga nuclear efetiva 

ao longo da série, tal efeito é conhecido por “contração lantanídica”. Além disso, os 

elétrons de orbitais 5s e 5p “bloqueiam” aqueles em orbitais 4f de interagirem com os 

ligantes, consequentemente, a contribuição deles na formação de ligação covalente é 

mínima.  

Segundo a classificação de Pearson para ácidos e bases, tais elementos são 

considerados ácidos duros. 13,14 Desta forma, os íons Ln3+ interagem, preferencialmente, 

                                    
10Larry A. Haskin, T.P. Paster, Chapter 21 Geochemistry and mineralogy of the rare earths, Handbook on the 

Physics and Chemistry of Rare. Editor(s): K. A. Gschneider Jr, L-R. Eyring. Amsterdam: Earths, Elsevier, Vol. 3, 

1979, p. 1-80. 
11C. J. Jones, d- and f-block Chemistry. 1st ed. New York: John Wiley and Sons; 2001. p.188. 
12N. M. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the elements. 2nd ed. Great Britain: Butterworth-Heinemann; 

1997. p. 1600. 
13B. G. Wybourne, Spectroscopic Properties of Rare Earths. New York: Interscience Publishers, 1965. p. 241  
14R. M. C. Carrijo, J. R. Romero, Química Nova, 23 (2000), 331-337.  
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com bases duras, principalmente aquelas que contenham átomos de oxigênio ou 

nitrogênio; tais como: água, dicetonas, carboxilatos, oximas, fosfinóxidos, sulfóxidos, 

álcoois, aminas aromáticas, calixarenos, ciclodextrinas etc.15,16  

A predominância de caráter iônico da ligação química em compostos de íons 

lantanídeos e a sua não direcionalidade em relação aos orbitais f permitem que arranjos 

estruturais de compostos de lantanídeos sejam dominados por interações ligante-

ligante, isto é, estão condicionados a efeitos estéricos. Consequentemente, a formação 

de compostos com o número elevado de coordenação é muito comum nessa série.11 

Os compostos de coordenação de íons Ln3+ apresentam números de coordenação 

(NC) altos, sendo os valores de NC iguais a 7, 8 e 9 os mais comuns para estes 

complexos.15, 17  Os possíveis poliedros de coordenação para NC de 6 até 9 estão 

representados na Tabela 2.1. 

Números de coordenação iguais a oito ou nove são muito comuns entre complexos 

formados por elementos do bloco-f. Contudo, são conhecidos, também, compostos 

com NC igual a 14. Apesar das geometrias ideais serem representadas pelos NC’s mais 

comuns, as diferenças energéticas entre as estruturas são relativamente pequenas, já 

que o fraco poder de blindagem dos orbitais-f lhes confere baixa preferência de 

direcionalidade na ligação. Neste caso, as estruturas geométricas de complexos de íons 

lantanídeos tendem a ser determinadas por interações ligante-ligante e fatores estéricos, 

logo, distorções das geometrias ideais são muito comuns em compostos de 

coordenação de íons Ln3+.11,18 

 

 

 

 

                                    
15M. Viswanathan, G. Krishnan, Asian J. Chem., 16 (2004), 439-444. 
16R. G. Pearson, J. Amer. Chem. Soc., 85 (1963), 3533-3539.  
17W. Radecka-Paryzek, V. Patroniak, M. Kubicki, Polyhedron, 22 (2003), 2773-2779. 
18J. C. G. Bünzli, On the Design of Highly Luminescent Lanthanide Complexes. Coord. Chem. Rev., 293 (2015), 

19-47. 
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Tabela 2.1 – Relação entre NC e Geometria Molecular mais comuns em composto 

contendo íons Ln3+.11,19 

Número de 

Coordenação 

Possíveis Geometrias e Poliedros de Coordenação Grupos de 

Pontos 

   

 

 

7 

 

 

 

 

Bipirâmide pentagonal 

 

 

D5h 

Prisma trigonal monoencapuzado 

 

 

 

C2v 

Antiprisma trigonal monoencapuzado 

 

 

 

C3v 

 

 

8 

Dodecaedro 

 

 

 

D2d 

Antiprisma quadrado 

 

 

 

D4d 

 

 

9 

Prisma trigonal triencapuzado 

 

 

 

D3h 

Antiprisma quadrado monoencapuzado 

 

 

 

C4v 

                                    
19E. E. S. Teotonio, H. F. Brito, H. Viertler, W. M. Faustino, O. L. Malta, G. F. Sá, M. C. F. C. Felinto, R. H. A. Santos, 

M. Cremona; Polyhedron, 25 (2006), 18, 3488-3494. 
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As geometrias dos complexos, reportados nesse trabalho, de fórmula [Ln(AcGly)3(H2-

O)3], foram otimizadas utilizando o modelo SPARKLE/PM320 . Esse modelo teórico é 

usado nas partes eletrônicas dos cálculos para a obtenção de orbitais moleculares, 

entalpia de formação, como também para calcular diversas propriedades moleculares, 

tais como: espectros vibracionais, quantidades termodinâmicas, efeito de substituição 

isotópica e constantes de força para moléculas, radicais, íons e polímeros. 21,22,23,24,25  

O modelo Sparkle baseia-se em uma ideia relativamente simples, a de representar o 

íon lantanídeo por um potencial eletrostático, correspondente a uma carga pontual 

indicada pelo seu número de oxidação, superposto a um potencial exponencial 

repulsivo, ambos centrados na posição do núcleo do íon lantanídeo. O que torna 

possível tal tratamento é o fato de a sobreposição entre os orbitais 4f do Ln3+ e os 

orbitais dos átomos dos ligantes ser muito pequeno, conferindo à ligação química um 

elevado caráter eletrostático. 

As geometrias para os complexos Sm(AcGly)3(H2O)3 e Tb(AcGly)3(H2O)3, reportadas 

por Kameshwar et al., foram comparadas com as respectivas estruturas teóricas, através 

da informações obtidas de gráficos moleculares e desvios dos mínimos quadrados 

(RMSD). Os gráficos moleculares e análises foram manuseados utilizando-se do 

programa UCSF Chimera®. 

                                    
20J. J. P. Stewart, J. Comp. Chem., 10 (1989), 209-220. 
21M. J. S. Dewar, W. Thiel,  J. Am. Chem. Soc., 99 (1977), 4899-4907.  
22M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy, J. J. P. Stewart, J. Am. Chem. Soc., 107 (1985), 3902-3909.  
23W. Thiel, A. Voityuk，Theor. Chim. Acta, 81 (1992), 391-404. 
24W. Thiel, A. Voityuk J. Phys. Chem., 100 (1996), 616-629. 
25J. J. P. Stewart, J. Comp. Chem., 10 (1989), 209-220. 
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2.1.2. Aplicações biológicas 

Nas últimas décadas, estudos conduzidos com lantanídeos mostraram que eles 

têm um papel importante em muitas reações bioquímicas, bem como na elucidação de 

conformações estruturais e características particulares de biomoléculas.26  

Esses estudos provaram que os lantanídeos podem ser aplicados em muitas áreas, 

tais como: diagnóstico médico e tratamentos, em ciências dos materiais, na indústria e 

na agricultura.27 

As propriedades intrínsecas deles, possibilitam seus usos em pigmentos 

fluorescentes e agentes de contraste em pesquisas médicas, sonda espectroscópica, 

sensores e lasers. Lantanídeos, também possuem propriedades magnéticas, catalíticas 

e ópticas e são usados como biosensores. 28   Outra propriedade importante é sua 

luminescência e seu comportamento fotofísico que os tornam úteis como agentes de 

imagens na região do visível e também no infravermelho próximo.29  

Com base no exposto acima, pode-se afirmar que os complexos reportados nesse 

trabalho podem apresentar um alto potencial de aplicação em sistema biológicos, pois 

diferente de muitos compostos de lantanídeos, eles apresentam alta solubilidade em 

sistemas aquosos. 

2.1.3. Propriedades magnéticas: agentes de deslocamentos químicos 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de moléculas 

paramagnéticas é uma ferramenta que pode ser utilizada na investigação da geometria 

e estrutura eletrônica de moléculas biológicas, bem como de substâncias químicas que 

contenham íons paramagnéticos em suas estruturas.30 

                                    
26C.H. Evans. Biochemistry of Lanthanides, Plenum Press, New York, 1990.  
27 Proc. Rom. Acad., Series B, 2017, 19(2), p. 69–74  
28 A. Sigel, H. Sigel, The Lanthanides and their interrelation with Byosystems, Metal ions in biological systems, 

Vol 40, Marcel Dekker Inc., New York, 2003, pp. 191-226.  
29Faulkner S., Pope S.J.A, Burton-Pye P.B, Lanthanide Complexes for Luminescence Imaging Applications, 

Appl Spectrosc Rev, 2005, 40 (1), 1-31. 
30J. Mispelter, M. Momenteau, J-M. Lhoste. Chapter 6 – NMR of Paramagnetic Molecules, Editors: L. J. Berliner, 

J. Reuben. New York: Plenum Press, 1993, p. 299-355.    
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Assim como qualquer molécula, íon ou átomo, os lantanídeos apresentam 

propriedades magnéticas. Aqueles que possuem subcamadas-f, possuem, 

propriedades magnéticas peculiares, pois, dependendo do grau de emparelhamento 

dos elétrons destes orbitais, os íons serão diamagnéticos ou paramagnéticos podendo 

causar grandes efeitos nos parâmetros de medida do espectro de RMN, tais como: 

deslocamentos químicos e taxas de relaxação.31 

Os deslocamentos químicos de prótons, em compostos contendo íons metálicos 

paramagnéticos, são ocasionados por interações paramagnéticas e diamagnéticas 

(Equação 2.1): 

𝜹𝒐𝒃𝒔 =  𝜹𝒑𝒂𝒓𝒂 + 𝜹𝒅𝒊𝒂                                           (2.1). 

A contribuição diamagnética δ  é observada quando a molécula não possui elétrons 

desemparelhados, a mesma é avaliada registrando-se o espectro de uma molécula 

análoga com propriedades diamagnéticas. A contribuição paramagnética δ  é 

geralmente chamada de deslocamento isotrópico, uma vez que a mesma é observada 

para moléculas ou íons em solução, onde a relaxação de spin e a rotação molecular são 

geralmente rápidas.32 

Os deslocamentos isotrópicos incluem duas contribuições, o termo para a 

contribuição de contato e o termo para a contribuição dipolar (pseudocontato) 

(Equação 2.2): 

𝜹𝒑𝒂𝒓𝒂 =  𝜹𝒊𝒔𝒐 =  𝜹𝒐𝒃𝒔 − 𝜹𝒅𝒊𝒂 =  𝜹𝒄𝒐𝒏𝒕 +  𝜹𝒅𝒊𝒑                           (2.2). 

Os termos de contato e de dipolo surgem porque há uma deslocalização do elétron 

desemparelhado, geralmente localizado no íon metálico, para os prótons periféricos do 

composto. Essa deslocalização pode ocorrer tanto através das ligações como por meio 

do espaço (meio).20 

                                    
31 I. Bertini, C. Luchinat, G. Parigi. Solution NMR of Paramagnetic Molecules: applications to 

metallobiomolecules and models. Amsterdan: Elsevier, 2001, p. 384. 
32F. A. Walker, U. Simonis. Chapter 4 – NMR of Paramagnetic Molecules, Editors: L. J. Berliner, J. Reuben. New 

York: Plenum Press, 1993, p. 133-274. 
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As contribuições através das ligações são determinadas pela natureza da 

covalência da rede de ligações que conectam o(s) determinado(s) próton(s) ao centro 

metálico paramagnético. Ao passo que as contribuições através do espaço dependem 

da anisotropia magnética do metal em questão e a localização do(s) próton(s) em 

relação ao agente de deslocamento químico.33  

Rinehart et al., abordam sobre um método particularmente eficiente para a 

compreensão da anisotropia de Ln3+,34 e Xu et al., investigam a anisotropia magnética e 

aplicam o método de Rinehart et al. em complexos de lantanídeos leves.35  

O espectro de RMN se torna uma ferramenta muito mais sensível, na verificação 

de mudanças de coordenação ou conformação para complexos de lantanídeos 

paramagnético, à medida que a magnitude do deslocamento isotrópico e sua 

dependência na geometria e nas ligações químicas se tornam maiores.21,36 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
33J. Lisowski, J. L. Sessler, V. Lynch, T. D. Mody. J. Am. Chem. Soc. 117 (1995), p. 2273-2285.  
34J. D. Rinehart, J. R. Long. Chem. Sci., 11 (2011), p. 2078-2085. 
35M-X. Xu, Y-S. Meng, J. Xiong, B-W. Wang, S-D. Jiang, S. Gao. Dalton Trans. 47 (2018), p 1966-1971.  
36 Z. Ahmed, K. Iftikhar. Polyhedron., 85 (2015), 570-592. 
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3.1. Ânions carboxilatos 

Os ácidos carboxílicos, ao sofrerem processos químicos de desprotonação do 

grupo carboxílico, dão origem a ânions carboxilatos (Figura 3.1).  

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Representação geral para ânions carboxilatos (esquerda) e fórmula 

estrutural para o ânion N-acetilglicinato (direita). 

Esse grupo de substâncias, contendo o grupo carboxilato, forma uma classe 

enorme de compostos com estruturas e propriedades diversas. Em química de 

coordenação, atuando como ligantes, oferecendo possibilidades quase ilimitadas na 

projeção de complexos com propriedades específicas. Ademais, os carboxilatos se 

coordenam prontamente a íons lantanídeos, e a síntese de grande parte dos 

carboxilatos de lantanídeos não requer condições específicas.37  

Dentre a gama de classes em que os carboxilatos se apresentam, cita-se as classes 

mais empregadas em química de coordenação: carboxilatos simples/monocarboxilatos 

(carboxilatos com apenas um grupo carboxilato atuando como doador); di- e 

policarboxilatos (formam, em princípio, estruturas poliméricas); aminocarboxilatos 

(formam, frequentemente, complexos monoméricos); carboxilatos N-heterocíclicos 

aromáticos etc. (Figura 3.2).24 Estas classes de carboxilatos são empregadas vastamente 

em química de coordenação, desde complexos mais simples, passando por poliedros 

metalorgânicos (MOP’s) e estruturas metalorgânicas (MOF’s).38 

Por fim, o ligante utilizado neste trabalho, a AcGly, por conter um grupo amino e 

outro grupo carboxílico, pode ser classificado como um monocarboxilato derivado de 

                                    
37R. Janicki, A. Mondry, P. Starynowicz. Coordination Chemistry Reviews. 340 (2017), 98–133.  
38N. Ahmad, A. H. Chughtai, H. A. Younus, F. Verpoort. Coordination Chemistry Reviews. 280 (2014), 1–27. 
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aminoácido simples. Assim, por possuir mesma orientação cristalográfica que a 

diglicina (gly-gly), o peptídeo mais simples contendo o grupo CONH tem sido alvo de 

interesse em química orgânica.39 Porém, em química de coordenação, os trabalhos 

com a AcGly ainda são escassos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Exemplos de ânions carboxilatos empregados em química de 

coordenação.40,41,42,43 

 

3.1.2. Modos de coordenação dos carboxilatos 

O grupo carboxilato possui dois átomos de oxigênio que atuam como bases 

duras, que podem se coordenar a um ou até três cátions metálicos. Tal característica 

proporciona o surgimento de vários modos de coordenação; na Figura 3.3 estão 

representados sete modos prováveis de coordenação para ânions carboxilatos. 

                                    
39M.V. Callahan,IR Spectra of N-acetylglycine and N-acetylglycine-D2 in the 700-250 cm−1 region, Journal of 

Molecular Structure, 2 (1968), p 154-157. 
40P. Starynowicz. Acta Cryst. (1993). C49, 1621-1623. 
41M. H. Molina, C. R. Pérez, T. López, F. Lloret, M. Julve, Inorg. Chem. 42 (2003), 5456-5458.   
42Å. Oskarsson, Acta Chem. Scand. 25 (1971), 1206–1216. 
43Zhi-Gang Gu, Hua-Cai Fang, Pei-Yi Yin, Long Tong, Yin Ying, She-Jun Hu, Wei-Shan Li, Yue-Peng Cai, 

Cryst. Growth Des. 11 (2011), 2220–2227. 

Malonato 

Cianoacetato 
Iminodiacetato 

2,3-triazol-4,5-dicaboxilato 
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Em (i), (ii) e (iii), tem-se os modos mais simples: monodentado, quelante e ponte, 

respectivamente. Já em (iv), (v), (vi) e (vii) tem-se os modos mais complexos ponte-

quelante, ponte-dupla, ponte-dupla quelante e ponte tripla.  

 

Figura 3.3 – Modos de coordenação observados experimentalmente para ligantes 

carboxilatos.26 

Deve-se ressaltar que a nomenclatura para os modos de coordenação dos 

carboxilatos ainda não está bem definida. Assim, um modo conveniente de nomeá-los 

foi sugerido por Harris et al. Com base em padrões de coordenação utilizando os 

símbolos XY1Y2, em que X é o número total de cátions metálicos coordenados e Yi é o 

número de metais coordenados ao i-gésimo átomo doador.26,44 

Utilizaremos as estruturas de ii-iv para exemplificar a praticidade de usar o 

método de Harris, comparando-o com a nomenclatura na convenção κ, logo a 

descrição ficará assim: nome do modo de coordenação, descrição na convenção κ e a 

simbologia de Harris: (ii) quelante, k2O,O’, 1.11; (iii) ponte, 1κO;2κO’, 2.11; (iv) ponte-

quelante, 1:2κ2O; 1kO’, 2.21; e (v) quelante-ponte dupla, 1:2κ2O; 1:3κ2O’, 3.22.26,33  

Esses quatro modos descritos foram observados, simultaneamente, para o íon 

acetato em tetradecakis(acetato)-bis(N,N’-etano-1,2-dilideno-dipirazina-2-

carbohidrobenzoato)-diaqua-hexadisprósio.45   

                                    
44R. A. Coxall, S. G. Harris, D. K. Henderson, S. Parsons, P. A. Tasker, R. E. P. Winpenny, J. Chem. Soc. Dalton 

Trans. (2000) 2349–2356. 
45Haiquan Tian, Song-Song Bao, Li-Min Zheng, Dalton Trans. 44 (2015), 14208–14212. 



CAP. 3: Ânions Carboxilatos 

 

                                                                                                                         17 

 

Tomando os compostos propostos nesse trabalho, e usando os dois sistemas de 

nomenclatura, teríamos o seguinte esquema de nomenclatura geral:  

tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, Ο’)triaqualantanídeo(III) e tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaqualantanídeo(III), onde a palavra lantanídeo dever ser substituída pelo 

respectivo Ln3+ que compõe o composto de coordenação (Tabela 3.1).  

Tabela 3.1 – Nomenclatura dos compostos sintetizados de acordo com a convenção κ 

e método de Harris. 

Fórmula Molecular Convenção κ Método de Harris 

[Pr(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquapraseodímio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquapraseodímio(III) 

[Nd(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquaneodímio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquaneodímio(III) 

[Sm(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquasamário(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquasamário(III) 

[Eu(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquaeurópio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquaeurópio(III) 

[Gd(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquagadolínio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquagadolínio(III) 

[Tb(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquatérbio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquatérbio(III) 

[Dy(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquadisprósio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquadisprósio(III) 

[Ho(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquahólmio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquahólmio(III) 

[Er(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquaérbio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquaérbio(III) 

[Tm(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquatúlio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquatúlio(III) 

[Yb(AcGly)3(H2O)3] tris(N-acetilglicinato-κ2 Ο, 

Ο’)triaquaitérbio(III) 

tris(N-acetilglicinato-

1.11)triaquaitérbio(III) 
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A Tabela 3.2 apresenta valores de Δν de acordo com o tipo de coordenação do 

íon acetato ao metais Li, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Hg(II), Y(III), 

Ce(III), Sm(III), Zn (II), Cd(II), Yb(III) e Cr(III). 46,47 

Tabela 3.2 – Valores de Δν para o íon acetato coordenado a metais específicos.36 

Tipo de Ligação Modo de coordenação Valor de Δν (cm-1)* 

 

Iônica 

 

  

164 

 

Monodentada (i) 

 

  

200-300 

 

Bidentada (ii) 

 

  

40-80 

 

Em ponte (iii) 

 

  

140-170 

*Valores para complexos contendo o ânion acetato em solução aquosa. 

Tendo em vista a diversidade de modos de coordenação para íons carboxilatos 

(-COO-), este trabalho faz o estudo do Δν, de acordo com o proposto por Deacon, 

através da diferença dos estiramentos assimétricos e simétricos dos íons carboxilatos no 

espectro de infravermelho, onde 𝛥ν = [𝜈 (𝐶𝑂 ) − 𝜈 (𝐶𝑂 ) ]. Assim, utilizando-se 

desse artifício que a série de composto será caracterizada quanto ao modo de 

coordenação dos carboxilatos aos centros metálicos. Porém, é válida a discussão de que 

somente o valor de Δν puro não é evidência suficiente para a comprovação do modo 

de coordenação, necessitando-se, assim, da análise de outras técnicas para corroborar 

de que forma o ligante está coordenado ao centro metálico.48 

                                    
46G.B. Deacon, R.J. Phillips,Coordination Chemistry Reviews. 33(1980), 227-250. 
47James E. Tackett, Applied Spectroscopy. 43(1989), 483 – 489. 
48K. Nakamoto. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. New York: Wiley, 

2008., 6th ed, pag. 1000. 
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Apesar da correlação Δνquelante <Δνponte, ter sido formulada através da suposição 

que o ângulo de ligação O–C–O é menor nos casos quelantes do que em ligantes 

carboxilatos em ponte, há cálculos mostrando que o valor do Δν diminui de acordo com 

o decréscimo do valor do ângulo O–C–O. Dados de estruturas conhecidas mostram 

que os valores de Δν não estão necessariamente associados aos valores dos 

ângulos.35,49,50 

Na Figura 3.4 está representado o espectro de IR para o ligante AcGly livre. Em 

destaque encontram-se as regiões de ~1600-1500 cm-1 para os estiramentos simétricos 

e ~1400 cm-1 para estiramentos simétricos quando o íon N-acetilglicinato é formado.  

 

Figura 3.4 – Espectro vibracional de absorção na região do infravermelho com ênfase 

na região espectral de localização dos estiramentos simétricos e assimétricos quando o 

íon carboxilato (COO-) é formado. 

 

Atavés de dados de espectros de absorção na região do infravermelho e de 

difração de raios X de cristal, pode-se sugerir que: complexos em ponte (monodentado) 

                                    
49AI. Grigor’ev, Russ. J. Inorg. Chem., 8(1963) 409. 
50N.W. Alcock, V.M. Tracy, T.C. Waddington, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 21 (1976) 2243-2246.  
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de carboxilatos [Figura 3.2(i)], apresentam valores de Δν bem maiores do que 

complexos iônicos; complexos bidentados de carboxilatos [Figura 3.2.(ii)] apresentam 

valores de Δν menores que àqueles para complexos iônicos; já para complexos de 

carboxilatos formando ponte [Figura 3.2(iii)], o valor de Δν é maior do que àqueles 

bidentados, e próximos aos iônicos.35,36,37 

Na Tabela 3.2 tem-se uma faixa de valores de Δν para interações entre o íon 

acetato e metais específicos36, esses dados não podem ser extrapolados para os demais 

casos, pois o valor do delta pode ser influenciado por diversos fatores, como 

coordenação assimétrica de ligantes, além do acetato, coordenados ao metal, como 

detalhado a seguir.35,36  

Três fatores são apontados como sendo importantes na determinação dos valores 

de Δν para complexos contendo ânions carboxilatos como ligantes: a polaridade da 

ligação entre os átomos de oxigênio e do metal, o raio do cátion, e o ângulo da ligação 

O–C–O.38,39 Colthup estudou o efeito da constante de força de flexão e do ângulo dos 

estiramentos simétricos e assimétricos de uma molécula idealizada triatômica simétrica 

e não linear (XY2), onde os dois átomos periféricos são os mesmos e unidos por ligações 

equivalentes ao átomo central.51  

Complexos bidentados simétricos e em ponte contendo grupos carboxilatos 

podem ser aproximados pela estrutura idealizada supracitada. Assim, quando a força 

de flexão é zero – simpificando o cálculo de simetria – as frequências de absorção (em 

números de ondas) podem ser representadas pelas Equações 3.1 e 3.2:38,52 

𝝂𝒂𝒔𝒔 = 𝟏𝟑𝟎𝟑 𝒌
𝟏

𝑴𝒚
+

𝟏 𝒄𝒐𝒔 𝜶

𝑴𝒙

1/2                                         3.1, 

𝝂𝒔𝒊𝒎 = 𝟏𝟑𝟎𝟑 𝒌
𝟏

𝑴𝒚
−

𝟏 𝒄𝒐𝒔 𝜶

𝑴𝒙

1/2                                         3.2. 

 

                                    
51N. B. Colthup, L. H. Daly, S. E. Wiberley. Infrared and Raman Spectroscopy 3 th ed. New York: Academic Press, 

1990, p. 574. 
52L. von Szentpály. J. Phys. Chem. 49 (2002), 11945-11949. 
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Onde, nas Equações 3.1 e 3.2,  𝜈  e 𝜈  representam o estiramento assimétrico e 

simétrico respectivamente; 𝑘 é a constante de força estimada em 7,2 dyn cm-1 x 10-5 

para o íon acetato; 𝑀  e 𝑀  são as massas atômicas do oxigênio e do carbono, 

respectivamente; e 𝛼 é o ângulo formado entre o carbono e os dois átomos de oxigênio 

do grupo carboxilato. 

Apesar dessas equações serem uma simplificação do verdadeiro fenômeno, elas 

não podem ser usadas para se obter resultados precisos, elas apenas nos dão 

informações qualitativas dos deslocamentos dos estiramentos do íon carboxilato em 

questão, quando a constante de força, k, ou o ângulo, α, sofrem alguma mudança.37,38  

O ângulo de ligação O–C–O, α pode variar, mas em média ele tem o valor de 122º para 

complexos monodentados, 119º para bidentados e 124º para carboxilatos em ponte.  

Assim, se assumirmos que a constante de força e os ângulos O–C–O estão 

relacionados com a ligação ao carboxilato e com o raio do cátion, então, o confronto 

de dados entre os estiramentos simétricos e assimétricos do COO- e o raio do cátion 

podem permitir a diferenciação dos modos de coordenação dos ânions 

carboxilatos.35,37,41 
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4. Carboxilatos de lantanídeos 

4.1. Complexos de íons Ln3+ coordenados a carboxilatos: estabilidade 

Como já exposto anteriormente, os carboxilatos formam um grupo vasto de 

compostos orgânicos que podem ser empregados como ligantes em química de 

coordenação. Consequentemente, há uma infinidade de possibilidades de complexos 

de íons Ln3+ coordenados a carboxilatos. Devido à vasta quantidade de carboxilatos de 

lantanídeos, será enfatizado nesta sessão apenas estudos contendo o Eu3+, pois, de uma 

forma geral, sistemas contendo esse íon são extensivamente estudados por 

apresentarem propriedades luminescentes únicas.73,53  

Graças à altíssima densidade de carga, cátions de lantanídeos se comportam 

exclusivamente como ácidos duros de Pearson se coordenando fortemente às bases 

duras oxigênio e flúor, por exemplo. Isso explica também a alta afinidade dos Ln3+ com 

moléculas de água, onde a entalpia de hidratação para o cátion varia de -3.312 J mol-1 

a -3.695 J mol-1, do La3+ ao Lu3+, respectivamente; podendo indicar que as interações 

entre o lantanídeo e o ligante podem ser descritas como puramente eletrostáticas com 

um pequeno caráter covalente.73, 54  Portanto, as constantes  de estabilidades de 

complexos de lantanídeos coordenados a carboxilatos dependem fundamentalmente 

da basicidade dos átomos de oxigênio e do número de carboxilatos, para ligantes 

bidentados.73,55   

Pode-se inferir de dados experimentais que há uma forte correlação entre o 

número de átomos de cloro ligados ao carboxilato e a basicidade de seus átomos de 

oxigênio, possibilitando uma maior estabilidade aos complexos de Eu3+ coordenados a 

cloroacetatos:  

𝐥𝐨𝐠 𝜷𝑬𝒖 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶 > 𝐥𝐨𝐠 𝜷𝑬𝒖 𝑪𝑪𝒍𝑯𝟐𝑪𝑶𝑶 > 𝐥𝐨𝐠 𝜷𝑬𝒖 𝑪𝑪𝒍𝟐𝑯𝑪𝑶𝑶> 𝐥𝐨𝐠 𝜷𝑬𝒖 𝑪𝑪𝒍𝟑𝑯𝑪𝑶𝑶. 

                                    
53K. Binnemans, Coord. Chem. Rev. 295 (2015) 1. 
54Y. Marcus, Ions in Solution and their Solvation. New Jersey: Wiley, 2015, p. 114. 
55D. Ensor, G.R. Choppin, J. Inorg. Nucl. Chem. 42 (1980), 1477.  
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Essa observação, dependência linear entre a basicidade do ligante carboxílico e a 

constante de estabilidade de complexos de Eu3+, pode ser estendida aos outros 

lantanídeos coordenados a carboxilatos, aminocarboxilatos, peptídeos e 

poliaminopolicarboxilatos.56,57,58  

Para mais dados e informações acerca da estabilidade de complexos de lantanídeos, 

indica-se: Moeller et al. 59 , Choppin 60 , 61  e Kawabe 62 ; nesses trabalhos poderão ser 

encontrados dados de variação de entalpia (ΔH), variação de entropia (ΔS) e variação 

da energia livre de Gibbs (ΔG), para as reações de complexos contendo o ânion 

carboxilato coordenado à íons de lantanídeos. 

4.2. Complexos de íons Ln3+ coordenados a carboxilatos: espectroscopia 

Devido às características intrínsecas das transições intraconfiguracionais f ↪ f, é 

possível investigar, por espectroscopia eletrônica, as propriedades luminescentes e o 

ambiente químico em torno dos íons, como também fenômenos de transferência de 

energia e/ou elétrons, up-conversion e ação laser.63,64, 65,66,67,68  

Descrições satisfatórias das intensidades das transições f↪f podem ser obtidas 

usando a Equação 4.1, derivada da teoria Judd-Ofelt, permitindo descrever as 

intensidades das transições f↪f para um determinado sistema utilizando-se de três 

parâmetros empíricos adequados 𝛺 (𝜆 = 2, 4, 6): 

                                    
56C. Kremer, J. Torres, S. Dominguez, A. Mederos, Coord. Chem. Rev. 249 (2005), 567. 
57G. Choppin, M. Goedken, T. Gritmon, J. Inorg. Nucl. Chem. 39 (1977), 2025. 
58W.P. Cacheris, S.K. Nickle, A.D. Sherry, Inorg. Chem. 26 (1987), 960. 
59T. Moeller, D.F. Martin, L.C. Thompson, R. Ferrus, G.R. Feistel, W.J. Randall, Chem. Rev. 65 (1965), 1. 
60G.R. Choppin, J. Alloys. Compds. 249 (1997), 1. 
61G.R. Choppin, P. Thakur, J.N. Mathur, Coord. Chem. Rev. 250 (2006), 936. 
62I. Kawabe, Nagoya Repository, 2013, p. 1. Disponível em http://hdl. handle. net/2237/20251 Acesso em 20 

de agosto de 2018. 
63T. Justel, H. Nikol, C. Ronda, Angew. Chem., Int. Ed. 37 (1998), 3084–3103.  
64K. Kuriki, Y. Koike, Y. Okamoto, Chem. Rev. 102 (2002), 2347–2356. 
65F. Auzel, Chem. Rev. 104 (2004), 139–173. 
66G. Blasse, B.C. Grabmaier, Luminescent Materials, Springer, Berlin, 1994. 
67M.D. Ward, Coord. Chem. Rev. 251 (2007), 1663–1677. 
68A. D’Aléo, F. Pointillart, L. Ouahab, C. Andraud, O. Maury, Coord. Chem. Rev. 256 (2012), 1604–1620.  
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𝐏 = 𝝌
𝟖𝝅𝟐𝒎𝒄

𝟑𝒉(𝟐𝑱 𝟏)
𝝈 ∑ 𝜴𝝀(𝒇𝒏𝝍𝑱 ∥ 𝑼(𝝀) ∥ 𝒇𝒏𝝍′𝑱′)𝟐

𝝀 𝟐,𝟒,𝟔                           4.1, 

onde P  denota a força do oscilador, 𝜒 = (𝑛 + 2) /9𝑛 , 𝑛  é o índice de refração, 

𝑚 (massa do elétron), 𝑐  (velocidade da luz), ℎ  (constante de Planck), 𝐽  (número 

quântico de modo angular total para o estado fundamental), 𝜎 (número de onda em 

cm-1), (𝑓 𝜓𝐽 ∥ 𝑈( ) ∥ 𝑓 𝜓 𝐽′) = 𝑈 (𝜆)  (são os elementos relevantes da matriz 

quadrada tabulada por Carnall et al.) 69, 𝑓 𝜓𝐽 e 𝑓 𝜓 𝐽′(são os estados fundamental e 

final das transições 𝑓 ↪ 𝑓).70,71 

Formulações semi-empíricas da teoria de Judd-Ofelt podem ser usadas na 

descrição da intensidade das bandas de absorção de um dado sistema através do 

emprego dos parâmetros 𝛺 , 𝛺  e 𝛺 , podendo esses  serem usados, também, para 

determinar o tempo de vida radiativa de níveis emissores e na elucidação de fatores 

que influenciam nas intensidades das transições 𝑓 ↪ 𝑓. A polarizabilidade do ligante, a 

simetria do sistema, e/ou o grau de covalência da ligação entre o metal e o ligante 

podem ser determinadas, também, através dos valores obtidos para os parâmetros 

citados acima.72    

Uma análise na esfera de coordenação do lantanídeo pode ser feita através da 

observação das mudanças na intensidade das bandas de transições hipersensíveis, 

como também dos deslocamentos das transições 7F0 ↪
5D0 para o íon Eu3+ em 

aproximadamente 580 nm, por exemplo.73 Para essas transições pode ser notada uma 

mudança no baricentro da transição, dependendo da natureza dos ligantes. Essa 

mudança é interpretada pelo efeito nefelauxético, associado principalmente com a 

participação da ligação covalente entre o lantanídeo e o ligante.   

                                    
69W.T. Carnall, P.R. Fields, K. Rajnak, J. Chem. Phys. 49 (1968), 4424–4442. 
70B.R. Judd, Phys. Rev. 127 (1962), 750–761. 
71G.S. Ofelt, J. Chem. Phys. 37 (1962), 511–520. 
72Idem 26 
73Idem 26 
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Como já enfatizado anteriormente, os carboxilatos compõem um grupo enorme de 

compostos, consequentemente, tem-se uma ampla aplicação em química de 

coordenação. Dentro desse vasto grupo destacam-se os monocarboxilatos, 

poliaminopolicarboxilatos acíclicos e dipicolinatos. Serão abordados apenas os 

monocarboxilatos, pois é nesse grupo que o ligante N-acetilglicina está inserido.  O 

termo monocarboxilato é empregado para ligantes tais como acetato e seus derivados: 

glicolato, fluoro cloro, ciano e derivados amino (glicinatos). 

A força dos osciladores das transições hipersensíveis pode ser usada na 

determinação de constantes de estabilidade para complexos lábeis com ligantes 

monocarboxilatos. Buktietyńska et al.  realizou esse estudo para complexos de Nd3+, 

Ho3+ e Tb3+ coordenados a ligantes derivados dos ácidos acético, propiônico, glicólico, 

lático e α-hidroxibutírico.74,75 Os resultados obtidos por ele e um conjunto de dados 

(Δ𝐺 , Δ𝐻  e Δ𝑆 ) encontrados na literatura76,77,78,79 indicam que a força do oscilador para 

as transições hipersensíveis é um bom parâmetro para o estudo do equilíbrio de 

complexação de íons lantanídeos, podendo, também, ser aplicado para todos os Ln3+. 

Até mesmo àqueles que não possuem transições hipersensíveis na região do visível (La3+, 

Ce3+, Ga3+, Tb3+, Lu3+), ou, até mesmo, para aqueles em que essa transição se encontra 

na região do infravermelho próximo.80,81  

Essa extensão é fundamentada em estudos de sistemas em solução de 

concentrações equimolares de dois Ln3+ diferentes, nos quais pelo menos um dos íons 

possuem a transição hipersensível na região do visível.68 

                                    
74K. Bukietyńska, A. Mondry, E. Osmeda, J. Inorg. Nucl. Chem. 43 (1981), 1311–1319. 
75K. Bukietyńska, A. Mondry, E. Osmeda, J. Inorg. Nucl. Chem. 43 (1981), 1321–1330. 
76G. Choppin, A. Graffeo, Inorg. Chem. 4 (1965), 1254. 
77A. Sonesson, Acta Chem. Scand. 12 (1958), 165–181. 
78A. Sonesson, Acta Chem. Scand. 12 (1958), 1937–1954. 
79A. Sonesson, Acta Chem. Scand. 13 (1959), 998–1010. 
80I. Grenthe, Acta Chem. Scand. 18 (1964), 283–292. 
81K. Bukietyńska, A. Mondry, Polyhedron 3 (1984), 31–38. 
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A força dos osciladores para as transições hipersensíveis para cristais dos complexos 

foi obtida e é comparada com aqueles realizados em solução. Na Tabela 4.1 pode-se 

observar que a força do oscilador dos complexos em solução, comparada à dos cristais, 

é próxima para os respectivos acetatos, e quase o dobro para derivados do ácido 

acético (monocloroacetatos, dicloroacetatos, tricloroacetatos, difluoroacetatos, 

trifluoroacetatos, cianoacetatos e glicinatos).26, 82 , 83  Dos dados de estrutura cristalina 

constatou-se que o Ln3+ possui NC igual a nove e o ligante carboxilato se coordena em 

ponte a dois centros metálicos formando dímeros ou cadeias. Outros resultados, sobre 

a estrutura dos compostos, mostraram também que a distância de ligação Ln–O (H2O) 

é mais curta do que em Ln–O (COO-), algo que é muito raro em compostos de 

coordenação de lantanídeos. 84,85,86 

Tabela 4.1 – Valores para a força do oscilador para as transições hipersensíveis de Ln3+ 

coordenados ao aquo ou carboxilatos.26 
 Aquo íon 

(solução) 

HOCH2CO2H 

(solução) 

CH3CO2H 

(solução) 

CH3CO2H 

(cristal) 

Cℓ3CCO2H 

(cristal) 

CNCH2CO2H 

(cristal) 

NH2CH2CO2H 

(cristal) 

Nd3+ 942,86 2005,49 1971,35 1802,00 1345,50 1072,60 1228,20 

Eu3+ 2,30 ------ 24,74 15,56 7,41 ----- ----- 

Ho3+ 623,35 623,16 2147,63 2099,20 ----- ----- 1024,58 

Er3+ 602,35 602,35 894,60 1766.63 ----- ----- ----- 

Análises de espectros no infravermelho e infravermelho próximo de cristais de 

complexos isomorfos de Gd3+, Tb3+ e Yb3+ permitiram identificar as bandas de overtone 

apropriadas para vibrações moleculares na janela do NIR e determinar suas intensidades. 

Reporta-se que essas bandas, em particular aquelas derivadas dos overtones das 

vibrações dos carboxilatos e da água, podem facilmente ser adicionadas às bandas  de 

transição f↪f; implicando que complexos de lantanídeos coordenados a carboxilatos, 

                                    
82K. Bukietyńska, A. Mondry, J. Alloys Compd. 323–324 (2001), 150–154. 
83M. Karbowiak, A. Mondry, Chem. Phys. 354 (2008), 86–93. 
84G. Oczko, J. Alloys Compd. 300-301 (2000), 414–420. 
85J. Legendziewicz, E. Huskowska, Gy. Argay, A. Was´kowska, Inorg. Chim. Acta95 (1984), 57–63. 
86G. Oczko, P. Starynowicz, J. Mol. Struct. 740 (2005), 237–248. 
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devam receber uma atenção especial ao se analisar as bandas que surgem no NIR, 

evitando-se, assim, erros de atribuições.87,88
 

 

 

                                    
87A. Mondry, K. Bukietyńska, J. Alloys Compd. 374 (2004), 27–31. 
88A. Mondry, K. Bukietyńska, Molec. Phys. 101 (2003), 923–934. 
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5. SÍNTESE DE COMPOSTOS: SAIS E COMPLEXOS DE LANTANÍDEOS  

5.1. Reagentes empregados nas sínteses e caracterizações 

Todos os reagentes e solventes empregados nas sínteses e caracterizações dos 

compostos sintetizados neste trabalho estão listados na Tabela 5.1, assim como suas 

respectivas procedências. Todos os reagentes e solventes foram utilizado sem quaisquer 

purificações prévias. 

Tabela 5.1 – Reagentes e solventes empregados nas sínteses e caracterizações. 

Reagente/Solvente Procedência/Pureza 

N-acetilglicina SIGMA-ALDRICH (99,9%) 

Óxidos dos lantanídeos (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, 

Er, Tm e Yb)  

SIGMA-ALDRICH (99,9%) 

Hidróxido de sódio SIGMA-ALDRICH (99,9%) 

Ácido clorídrico QUÍMICA MODERNA (36-38%) 

Água deuterada. SYNTH (99,9%) 

Sulfato de bário VETEC (98%) 

Brometo de potássio VETEC (98%) 

Piridina VETEC (99%) 

EDTA Merck (99-100%) 

Tampão ácido acético/acetato de sódio (pH = 4,8) ------------------- 

Alaranjado de xilenol SIGMA-ALDRICH (99,9%) 

5.2. Síntese dos sais de íons Ln3+ 

 Os cloretos hidratados dos Ln3+ foram preparados partindo-se dos óxidos desses 

metais, como se segue: em uma suspensão de aproximadamente 1,0 g de Ln2O3 em 

água a 80 ºC foi adicionado gota a gota ácido clorídrico concentrado até o consumo 

completo de todo o óxido metálico em suspensão. Em seguida, fez-se a evaporação de 

aproximadamente 95% do volume de água em banho-maria, seguido de sucessivos 

processos de diluição e evaporação até o pH da solução atingir valores entre 5,0 e 6,0. 

Posteriormente, evaporou-se todo o conteúdo de água e dissolveu-se o sal em etanol, 
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que teve seu conteúdo reduzido através de evaporação com o intuito de reduzir os 

níveis de umidade no sistema. Esse procedimento foi realizado duas vezes, para assim, 

completar o volume de solução para 50,0 mL. Por fim, as soluções etanólicas dos íons 

de Ln3+ foram padronizadas através de titulação complexométricas com ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA), 0,01 molL-1 e alaranjado de xilenol, como indicador.  

A seguir, tem-se a equação química estequiométrica (Equação 5.1) utilizada para os 

cálculos de concentração das soluções: 

𝑳𝒏𝟐𝑶𝟑 + 𝟔𝑯𝑪ℓ → 𝟐𝑳𝒏𝑪ℓ𝟑 + 𝟑𝑯𝟐𝑶                                    5.1 

Para a solução de TbCℓ3 , houve uma etapa adicional, como se segue. A referida 

solução foi preparada partindo-se de 1,0 g do óxido de térbio, onde o mesmo foi 

dissolvido em ácido clorídrico concentrado. Com o intuito de reduzir o Tb4+ a Tb3+, 

adicionou-se excesso de peróxido de hidrogênio ao sistema. Nesta etapa, observou-se 

a mudança de cor da solução, de castanho para branco, indicando que o Tb4+ havia 

sido consumido completamente. Manteve-se a solução sob aquecimento e repetiu-se 

o processo de diluição, secagem e adição de solvente, analogamente ao procedimento 

de síntese de EuCℓ3. 

5.3. Síntese dos carboxilatos de lantanídeos 

A síntese dos compostos de fórmula [Ln(AcGly)3(H2O)3] (Ln= Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm e Yb – Equação 5.2), foi realizada a partir da reação entre a solução do 

sal de sódio do ligante e a solução do respectivo cloreto do íon metálico. Inicialmente, 

foi adicionado gota a gota solução de hidróxido de sódio sobre uma solução aquosa 

de AcGly (500 mg, 4,3 mmol) até atingir uma faixa de pH = 6-7. Em seguida, a solução 

aquosa do respectivo cloreto de lantanídeo (LnCl3·6H2O, 12,9 mmol) foi adicionada à 

solução aquosa da acetilglicina. A solução foi agitada por 15 min, filtrada e deixada em 

repouso até a evaporação do solvente.  
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Os compostos foram obtidos na forma de monocristais com rendimentos de 87-

93%. 

𝑳𝒏𝑪𝓵𝟑 ∙ 𝟔𝑯𝟐𝑶 +  𝟑𝑨𝒄𝑮𝒍𝒚 𝑵𝒂  → [𝑳𝒏(𝑨𝒄𝑮𝒍𝒚)𝟑 ∙ (𝑯𝟐𝑶)𝟑] + 𝟑𝑵𝒂𝑪𝓵 + 𝟑𝑯𝟐𝑶      5.2 

5.4. Caracterizações e análises instrumentais 

5.3.1. Determinação do teor de íons Ln3+ por titulação complexométrica 

Na determinação do teor de íons Ln3+ nos complexos sintetizados, fez-se uso da 

técnica de titulação complexométrica. Uma solução de EDTA, de concentração 

conhecida (0,01 molL-1), foi empregada como agente titulante. Foram pesados 100 mg 

de cada amostra e, em seguida as mesmas foram solubilizadas em água. Sobre as 

soluções dos complexos foram adicionados 5,0 mL de solução tampão de ácido 

acético/acetato de sódio (HAc/NaAc, pH = 5,8), três gotas de piridina e cinco gotas do 

indicador alaranjado de xilenol. Por fim, as soluções foram tituladas e as porcentagens 

de íons Ln3+ determinadas. 

5.3.2. Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio 

Realizou-se as análises elementares de carbono, hidrogênio e nitrogênio, para os 

ligantes e complexos sintetizados, em um microanalisador CHN, modelo 2400 Perkin 

Elmer localizado na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo (USP). 

5.3.3. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os espectros vibracionais dos ligantes e dos complexos foram registrados em 

pastilhas de brometo de potássio (KBr) em uma proporção amostra/KBr de 1:100. O 

equipamento utilizado foi um espectrofotômetro FTIR, modelo IR-Prestige-21 da 

Shimadzu, abrangendo a região de 4000 a 400 cm-1, localizado no Laboratório de 

Síntese Orgânica Medicinal (LASOM) do Departamento de Química da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). O software IR-Solution foi utilizado no registro e tratamento 

dos dados. 
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5.3.4. Análises térmicas 

As curvas termogravimétricas dos ligantes e dos complexos foram registradas 

utilizando-se um analisador térmico simultâneo DTG-60H, da Shimadzu, localizado no 

Laboratório de Solidificação Rápida (LSR) e no Laboratório de Carvão Ativado (LCA) do 

Centro de Tecnologia (CT) da UFPB. As medidas foram realizadas tomando-se 

aproximadamente 10,0 mg de amostra, as quais foram inseridas no porta-amostra de 

alumina e aquecidas a uma taxa de temperatura de 10 °C/min sob atmosfera de ar 

sintético, com vazão de 50,0 mL/min no intervalo de aproximadamente 30 a 1000 °C. 

5.3.5. Medidas de ressonância magnética nuclear de 1H 

Os espectros de RMN de 1H do ligante e dos complexos foram registrados no 

equipamento Varian Mercury de 200 MHz, instalado nas dependências da Central 

Analítica da UFPB; os espectros foram analisados no software MestReC® 4.7.  

5.3.6. Análises de difração de raios X 

Os dados de difração de raios X (DRX) de pó foram registrados em um difratômetro 

Shimadzu, modelo LabX XRD-6000, na faixa de 2θ = 10-80, com passo de 0,03º e 

tempo de contagem de 2,0 s por passo, utilizando o Kα de cobre (Kα = 1,54056 Å) 

como fonte de radiação monocromatizada. O equipamento utilizado pertence ao 

Laboratório de Combustíveis (LACOM) da UFPB. 

5.3.7. Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) 

por reflectância difusa (DRS) 

Para a realização dessa análise utilizou-se o método da pastilha de sulfato de bário 

(BaSO4), onde as amostras sólidas são distribuídas homogeneamente sob uma pastilha 

de sulfato de bário e outra pastilha de BaSO4 é utilizada como referência. Os espectros 

de reflectância difusa com excitação das amostras na região do UV-Vis foram 

registrados no intervalo de 190 a 1600 nm utilizando um espectrofotômetro UV-3600, 
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Shimadzu, com esfera integradora, modelo ISR-3100, instalado no Laboratório de 

Espectroscopia Molecular do Departamento de Química da UFPB. 

5.3.8. Espectroscopia de luminescência: excitação e emissão 

Os espectros de excitação e emissão foram registrados utilizando-se um 

espectrofluorímetro FLUOROLOG 3-HORIBA, com monocromadores duplos SPEX 1692 

tendo como fonte de excitação uma lâmpada de xenônio de 450 W. As medidas de 

tempos de vida dos estados emissores foram registradas no intervalo de 0,04 a 7 ms, 

utilizando-se um fosforímetro SPEX 1934D acoplado ao espectrofluorímetro 

FLUOROLOG 3. Todos os dados de luminescência foram registrados à temperatura 

ambiente, com a luminescência sendo detectada em modo front face. Deve-se ressaltar 

que os espectros de luminescência (emissão e excitação) e as curvas de decaimento 

foram tratadas no programa computacional FLUORESCENCE® e Origin 8.0®. Os 

equipamentos utilizados nestas medidas pertencem ao Laboratório Multiusuário de 

Espectroscopia do Departamento de Química da UFPB, e ao Laboratório de Terras Raras 

(BSTR) do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 

5.3.9. Cálculos semi-empíricos 

As geometrias dos complexos de fórmula [Ln(AcGly)3(H2O)3] (Ln= Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm e Yb), foram otimizadas utilizando-se o modelo SPARKLE/PM3, via 

análise dos desvios dos mínimos quadrados (RMSD).  

Os gráficos moleculares e análises foram manuseados utilizando o programa UCSF 

Chimera®. Esse programa foi desenvolvido por Resource of Biocomputing, Visualization, 

and Informatics da University of California, San Francisco e fomentado por NIGMS P41-

GM103311.
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6. CARACTERIZAÇÕES E PROPRIEDADES ESTRUTURAIS 

6.1. Rendimento reacional e morfologia cristalina 

As reações de síntese dos complexos foram realizadas em duplicatas no sentido de 

determinar os rendimentos reacionais. Estes, por sua vez, ficaram entre 87-93%, tais 

resultados confirmam a adequação da metodologia empregada na síntese dos 

compostos partindo-se do cloreto de lantanídeo. 

Quanto aos aspectos físicos e solubilidade dos compostos, destacam-se as formas, 

as cores (verde, amarelo, lilás, branco e incolor) e a morfologia dos cristais. Pode-se 

observar, principalmente, a formação de dois tipos de cristais: em forma de agulhas e 

bastonetes (Figura 6.1). Imagens de todos os monocristais dos complexos podem ser 

consultadas no Apêndice A. 

 Todos os complexos se mostraram bastante solúveis em água, e pouco solúveis em 

solventes orgânicos, tais como, etanol, metanol, acetona e clorofórmio. 

                                        

Figura 6.1 – Monocristais de (a) [Pr(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Nd(AcGly)3(H2O)3].  

6.2. Análise elementar, teor de Ln3+ e estrutura molecular dos complexos 

Os teores experimentais de C, H e N, determinados por microanálise e de íons 

lantanídeos, obtidos por titulação complexométrica estão apresentados na Tabela 6.1. 

a b 
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Uma análise dos resultados torna possível observar uma ótima concordância entre os 

dados experimentais e teóricos, sugerindo que os complexos obtidos apresentam a 

seguinte fórmula molecular: [Ln(AcGly)3(H2O)3] conforme ilustrado na fórmula estrutural 

apresentada na Figura 6.2. Os resultados obtidos estão de acordo com os dados 

cristalográficos dos íons Sm3+ e Tb3+, reportadas por Kameshwar et al.7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Representação de proposta geral da estrutura dos complexos sintetizados. 

Tabela 6.1 – Dados experimentais e teóricos de CHN e titulação complexométrica. 

Complexo 
Análise Elementar (CHN) Titulação  

%C %H %N %Lna %Lnb 

[Pr(AcGly)3(H2O)3] 25,97 (28,13) 4,47 (5,82) 7,44 (6,56) 25,80 25,40 

[Nd(AcGly)3(H2O)3] 25,87 (26,37) 4,42 (4,43) 7,51 (7,69) 26,25 26,38 

[Sm(AcGly)3(H2O)3] 26,01 (26,08) 4,39 (4,38) 7,48 (7,60) 27,03 27,14 

[Eu(AcGly)3(H2O)3] 24,11 (26,00) 4,09 (4,36) 6,90 (7,58) 27,27 27,10 

[Gd(AcGly)3(H2O)3] 25,67 (25,76) 4,41 (4,32) 7,38 (7,51) 28,00 28,80 

[Tb(AcGly)3(H2O)3] ---- (25,68) ---- (4,31) ---- (7,49) 28,17 28,22 

[Dy(AcGly)3(H2O)3] 25,52 (25,52) 4,34 (4,28) 7,32 (7,44) 28,62 29,31 

[Ho(AcGly)3(H2O)3] 25,43 (25,41) 4,21 (4,26) 7,36 (7,41) 28,92 28,99 

[Er(AcGly)3(H2O)3] 25,38 (25,30) 4,34 (4,25) 7,32 (7,38) 29,21 29,11 

[Tm(AcGly)3(H2O)3] 25,17 (25,23) 4,10 (4,23) 7,26 (7,36) 29,42 29,41 

[Yb(AcGly)3(H2O)3] 25,04 (25,05) 4,28 (4,20) 7,19 (7,30) 29,92 28,95 
aValores teóricos e bvalores experimentais. Para os dados de CHN os valores teóricos se encontram dentro de 

parênteses. 

 

[Pr(AcGly)3(H2O)3]=640,37 g/mol 

[Nd(AcGly)3(H2O)3]=643,70 g/mol 

[Sm(AcGly)3(H2O)3]=649,82 g/mol 

[Eu(AcGly)3(H2O)3]=651,43 g/mol 

[Gd(AcGly)3(H2O)3]=656,71 g/mol 

[Tb(AcGly)3(H2O)3]=658,39 g/mol 

[Dy(AcGly)3(H2O)3]=661,96 g/mol 

[Ho(AcGly)3(H2O)3]=664,39 g/mol 

[Er(AcGly)3(H2O)3]=666,72 g/mol 

[Tm(AcGly)3(H2O)3]=668,40 g/mol 

[Yb(AcGly)3(H2O)3]=672,50 g/mol 
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6.3. Análises estruturais   

A técnica de difratometria de raios X de pó é muito útil na análise estrutural de 

complexos de íons lantanídeos, principalmente para investigar a cristalinidade e se os 

compostos de uma dada série são isoestruturais. O comportamento isoestrutural de 

uma série pode ocorrer devido às semelhanças químicas entre estes íons. 

Na Figura 6.3 estão apresentados os difratogramas dos complexos Eu(AcGly)3(H2O)3 , 

Tb(AcGly)3(H2O)3 os quais são comparados com o difratograma calculado a partir dos 

dados experimentais do complexo Tb(AcGly)3(H2O)3 obtido através do Crystallographic 

Information Framework (CIF) publicado por Kameshwar et al.7,8 

Como pode ser observado, todos os compostos sintetizados são isoestruturais, 

sugerindo que os complexos ao longo da série apresentam composição molecular 

semelhante. Além disso, análises das distâncias interplanares (d), das intensidades 

relativas das linhas de difração e principalmente pela comparação dos difratogramas 

entre si e o calculado, pode-se supor que todos os complexos são isoestruturais, ao 

passo que um pico nítido e fino em 10,88º (±0,25) corrobora tal afirmação. 

Uma análise mais precisa evidencia deslocamentos de ±0,25º entre os picos dos 

difratogramas experimentais quando comparados ao calculado, isso acontece em 

consequência da diferença entre os raios dos lantanídeos, formando cristais com 

diferentes valores de parâmetros das células unitárias bem como de distâncias 

interatômicas diferentes. Ademais, é perceptível a elevada cristalinidade em todas as 

amostras evidenciada pelos picos finos de difração. Kameshwar et al.  descreve 

estruturalmente os complexos de Tb3+ e Sm3+ com geometria prismática triangular 

triencapuzada, com três eixos de simetria, logo, tem-se uma simetria aproximada C3 e 

célula unitária romboédrica (Figura 6.4).7,8 
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Figura 6.3 – Difratogramas de [Tb(AcGly)3(H2O)3], [Eu(AcGly)3(H2O)3] e o calculado a partir do  [Tb(AcGly)3(H2O)3] experimental. 
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Figura 6.4 – Célula unitária romboédrica para os complexos de fórmula molecular Ln(AcGly)3(H2O)3 .

89 

 

 

                                    
89 Idem 7 e 8 
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Figura 6.5 – Complexo [Tb(AcGly)3(H2O)3]

 com um dos três eixos de simetria C3. 
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Os difratogramas para todos os compostos podem ser consultados no Apêndice B.  

Os compostos de Tb3+ e Sm3+reportados por Kameshwar et al. apresentam três eixos 

de simetria, com o íon lantanídeo coordenado à três moléculas de água (Figura 6.5). 

Como pode ser visualizado, os três grupos carboxilatos estão, de acordo com a 

definição de conformação molecular, completamente alternados, o mesmo acontece 

com as moléculas de água. 90  

O composto de Tb(AcGly)3(H2O)3  reportado Kameshwar et al. apresentou os 

seguintes parâmetros: ângulo O–C–O, para o carboxilato coordenado, de 119.9º e 

ligações O–Ln3+–O, ligações entre os átomos de oxigênio do carboxilato e o lantanídeo, 

com ângulos de 51,97º. As distâncias de ligações Tb3+ e os dois átomos de O diferem 

apenas 0,04 Å. Já as distâncias médias entre o íon Ln3+ e as moléculas de água são de 

2,359 Å. As distâncias de ligação entre os átomos de C e O dos grupos carboxilatos são 

praticamente idênticas, configurando, assim, estabilidade por ressonância do ânion e 

possibilitando a atuação do mesmo como um ligante bidentado simétrico.7,8 

No intuito de investigar as propriedades estruturais dos complexos ao longo da série 

foi realizada uma análise das estruturas teóricas dos complexos, determinadas via 

cálculos semi-empíricos empregando-se o modelo Sparkle/PM3 na otimização das 

geometrias. 

Primeiramente, a geometria do complexo Tb(AcGly)3(H2O)3 foi otimizada utilizando-

se os dados experimentais de difração de raios X do mesmo. Nos cálculos semi-

empíricos dos complexos com os outros centros metálicos, utilizou-se a estrutura 

molecular otimizada para o complexo de Tb(AcGly)3(H2O)3 como estrutura inicial, 

substituindo-se o íon Tb3+ na estrutura por outro centro metálico (Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, 

Gd3+, Tb3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, Yb3+ou Tm3+). Os valores dos desvios dos mínimos quadrados 

                                    
90E. F. Pettersen, T.D. Goddard, C. C. Huang, G. S. Couch, D. M. Greenblatt, E. C. Meng, T. E. Ferrin, J. Comput. 
Chem. (2004), 1605-1612. 
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(RMSD), distâncias e ângulos de ligações para todos os complexos estudados estão 

apresentados no Apêndice C. 

A Figura 6.6 ilustra a sobreposição entre as estruturas teórica e experimental para o 

entre as estruturas de Tb(AcGly)3(H2O)3 . O valor para o RMSD entre as duas estruturas, 

com os 52 átomos alinhados, foi de 1,244 Å.  
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Figura 6.6 – Sobreposição entre as estruturas teórica e experimental para Tb(AcGly)3(H2O)3. 
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Na Tabela 6.2 estão tabulados todos os comprimentos de ligação O–Ln3+–O para 

todos os complexos. 

Tabela 6.2 – Distâncias médias entre o Ln3+ e os átomos de O da AcGly (Figura 6.8). 

Elemento Z Distância Média Teórica (Å)  

Pr 59 2,54533 2,53866 

Nd 60 2,47066 2,46733 

Sm 62 2,42566 2,42233 

Eu 63 2,38666 2,38566 

Gd 64 2,38766 2,38600 

Tb 65 2,37000 2,36900 

Dy 66 2,35066 2,34966 

Ho 67 2,32466 2,32366 

Er 68 2,33200 2,33300 

Tm 69 2,33200 2,33000 

Yb 70 2,34100 2,34000 

 

A análise do RMSD e das distâncias de ligação mostra boa concordância entre os 

dados teóricos e experimentais. No entanto, é importante ressaltar que as estruturas 

teóricas foram otimizadas considerando a molécula do complexo no vácuo, sem 

quaisquer interações intermoleculares, as quais estão presentes na estrutura 

experimental. Esse fato justifica os desvios observados entre os dados teóricos e 

experimentais. Contudo, apesar desses desvios, os resultados evidenciam que o modelo 

teórico utilizado é apropriado para a investigação das propriedades estruturais, 

principalmente da primeira esfera de coordenação, de complexos Ln(AcGly)3(H2O)3.  

A Figura 6.8 apresenta o gráfico dos dados da Tabela 6.2, em que cada círculo verde 

e vermelho representa uma média dos átomos de oxigênios dos grupos carboxilatos 

rotulados na Figura 6.7. Sendo assim, esses pontos representam os seis átomos de 

oxigênio coordenados ao Ln3+, divididos em dois grupos de três escolhidos 

aleatoriamente. Onde os rótulos ímpares formam um grupo e os rótulos pares um 

segundo grupo. 
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Figura 6.7 – Complexo [Tb(AcGly)3(H2O)3]

 com todos os átomos de oxigênio, do grupo carboxilato, rotulados. 
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Figura 6.8 – Distâncias médias em Å entre o Ln3+ e os átomos de O dos grupos COO-. 

Nota-se uma diminuição progressiva no comprimento médio das ligações do O-

Ln3+-O (carboxilato), do Pr ao Ho. Essa redução do comprimento pode ser associada ao 

efeito da contração lantanídica. Assim, seria esperado, também, uma diminuição nas 

distâncias O–Ln3+–O para o Er, Tm e Yb, porém é observado um pequeno aumento 

quando comparado com o Ho. Esse comportamento pode ser explicado, também, pelo 

aumento no impedimento estérico entre os ligantes carboxilatos na primeira esfera de 

coordenação, considerando que ocorre uma diminuição no raio iônico dos centros 

metálicos. Já para as moléculas da água, por serem menores, consequentemente, 

apresentará baixo impedimento estérico. Logo é esperado comprimentos de ligação 

que decrescem ao longo da série (Apêndice C; Tabela Ap. 1).  

A Figura 6.9 ilustra a média dos ângulos formados pelo grupo carboxilato da AcGly 

após coordenada ao ligante, há uma variação de 109º a 118º, valores que diferem em 
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~10º para compostos diméricos, com ligantes análogos, em ponte bidentada de Eu e 

Er publicados por Zeng & Pan.91 

 

Figura 6.9 – Ângulos médios O–C–O dos grupos carboxilatos de cada composto. 

Retomando a discussão feita na Seção 3.1.3 acerca do ângulo formado entre os 

átomos O–C–O no grupo carboxilato após a coordenação. Tackett reportou os 

seguintes ângulos: 124º para carboxilatos em ponte, 122º para carboxilatos 

monodentados e 119º para bidentados. Analisando os dados da Figura 6.9 nota-se que 

todos os ângulos formados ficaram abaixo e próximos do ângulo esperado (119º), mais 

uma evidência do modo quelante de coordenação para o ligante AcGly. Evidenciando 

também que o modelo teórico utilizado é apropriado para a investigação das 

propriedades estruturais de complexos Ln(AcGly)3(H2O)3. 

As distâncias (O–Ln3+–O) e os ângulos (O–C–O) podem ser consultadas com mais 

detalhes, para todos os compostos, no Apêndice C.  

                                    
91Zeng, H. & Pan, K. (1992). Jiegou Huaxue, 6 (1992), 393–396. 
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6.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho   

A polaridade da ligação M–O, o tamanho do cátion e o ângulo formado pelas 

ligações O–C–O, são três fatores importantes para a determinação do valor do Δν para 

complexos contendo íons carboxilatos, especialmente para o íon acetato.38,39 Contudo, 

Deacon & Phillips, mostraram, através de comparação de dados publicados na literatura, 

que a interpretação para os estiramentos simétrico e assimétrico de complexos 

contendo o íon acetato e carboxilatos, em geral, pode não ser explicada com tanta 

facilidade, podendo, assim, levar a conclusões equivocadas.35  

Assim, utilizando-se de dados da literatura e a partir da investigação detalhada dos 

estiramentos simétricos e assimétricos do ligante aniônico acetilglicinato, será inferido 

o(s) o(s) modo(s) de coordenação dos complexos com a fórmula molecular geral 

[Ln(AcGly)3(H2O)3]. 

Nas Figuras 6.10 e 6.11 estão registrados os espectros de infravermelho para a 

acetilglicina, para o acetilglicinato de sódio e os complexos de Pr3+, Eu3+ e Yb3+. Os 

espectros de IR para todos os compostos se encontram no Apêndice D. 

Os estiramentos característicos para o ligante livre AcGly (Figura 6.10) encontram-se 

em ν(C-OH) em ~1200 cm-1, ν(C=O) em ~1500 cm-1,  ν(C=O) em ~1700 cm-1, ν(CH 

sp3) 2900 cm-1 e ν(NH) em ~3300. Nota-se deslocamentos para menores energias das 

bandas correspondentes ao grupo COOH nos espectros dos complexos, indicando a 

coordenação do íon carboxilato ao íon metálico.  

É válido destacar que a AcGly apresenta quatro sítios potenciais para a coordenação, 

contudo, evidências experimentais, como os dados de DRX de pó, encontradas nesse 

trabalho, mostram que a coordenação do ligante com os íons metálicos acontece 

apenas através dos oxigênios do grupo carboxilato de forma bidentada. Dentre as 

evidências que corroboram essa observação estão a preservação dos estiramentos 

ν(CO) ~1700 cm-1 e ν(NH) em ~3400.  
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A Tabela 6.3 contém os valores dos estiramentos simétricos e assimétricos do ânion 

N-acetilglicina quando coordenado aos lantanídeos empregados nesse trabalho e 

quando ligado ao cátion sódio formando um sal. 

O valor de Δν é calculado de acordo com a Equação 3.1 Seção 3.1.2. Uma análise 

mais detalhada mostrou que as bandas de estiramento assimétrico do íon carboxilato 

apresentam um pequeno ombro, assim como recomendado por Deacon & Phillips, 

escolheu-se a banda mais intensa para a obtenção dos valores de Δν. 35 Os valores 

obtidos indicam que o modo de coordenação é bidentado. 

Tabela 6.3 – Valores de Δν e coordenação dos carboxilatos em [Ln(AcGly)3(H2O)3]. 

Complexo/Sal Frequências de estiramento do carboxilato (cm-1) 

νass νsim Δν 

AcGly-Na+ 1600 1420 180 

[Pr(AcGly)3(H2O)3] 1545 1443 102 

[Nd(AcGly)3(H2O)3] 1545 1445 100 

[Sm(AcGly)3(H2O)3] 1547 1447 100(8735)  

[Eu(AcGly)3(H2O)3] 1546 1446 100 

[Gd(AcGly)3(H2O)3] 1549 1447 102 

[Tb(AcGly)3(H2O)3] 1547 1449 98 

[Dy(AcGly)3(H2O)3] 1549 1449 100 

[Ho(AcGly)3(H2O)3] 1555 1451 104 

[Er(AcGly)3(H2O)3] 1549 1451 98(10335) 

[Tm(AcGly)3(H2O)3] 1551 1451 100 

[Yb(AcGly)3(H2O)3] 1551 1452 99 

Os valores entre parênteses são valores encontrados na literatura para compostos similares em meio aquoso. 

De acordo com os valores encontrados para Δν e para o teor de Ln3+, infere-se que 

o modo de coordenação M–L é quelante, uma vez que os valores se aproximam da 

faixa de valores propostos por Tackett (Seção 3.1.3) para o íon acetato em meio 

aquoso.35,36,37 Apesar desse parâmetro não ser determinante para se obter o modo de 

coordenação, pode-se, através do mesmo, supor qual seria o modo mais provável de 

coordenação do íon carboxilato ao íon lantanídeo.  
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Figura 6.10 – Espectros de IR para o ligante AcGly livre (a) e para o AcGly-Na+ (b). 
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Figura 6.11 – Espectros vibracionais de IR (a) [Pr(AcGly)3(H2O)3], (b)[Eu(AcGly)3(H2O)3] e (c)[Yb(AcGly)3(H2O)3].  
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A Figura 6.12 apresenta o gráfico para os valores de Δν. Apesar de haver uma 

variação de 17%, pode-se supor que os complexos são isoestruturais e apresentam o 

mesmo modo de coordenação, quelante. Essa observação pode ser corroborada pelos 

dados obtidos por Tackett (Seção 3.1.3), onde o mesmo apresenta uma faixa de até 40 

cm-1 entre os valores de Δν para o íon acetato coordenado de forma bidentada.  

Assim, a pequena faixa de diferença entre os estiramentos dos complexos (6 cm-1) 

é um forte indício de presença de um único modo de coordenação ao longo da série. 

Figura 6.12 – Valores calculados de Δν (cm-1) para os [Ln(AcGly)3(H2O)3]. 
 

 

É sugerido pela literatura que a correlação entre os estiramentos simétricos e 

assimétricos obtidos através dos espectros de infravermelho não pode ser usada de 

forma segura, sem o auxílio de outra análise, para propor de que forma o íon carboxilato 

se coordenada ao metal. Logo, faz-se necessário o uso de outras técnicas que 

evidenciem o tipo de coordenação, por exemplo, a difração de raios X é uma ótima 

opção na elucidação dos modos de coordenação dos íons acetatos aos lantanídeos. 

Deste modo, utilizando os resultados de DRX de pó discutidos na seção anterior e 

os dados de Δν, confirma-se a coordenação quelante para complexos de fórmula 

[Ln(AcGly)3(H2O)3] para todos os compostos da série apresentada nesse trabalho.  
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6.3 Medidas de ressonância magnética nuclear de 1H 

A maioria dos Ln3+ são paramagnéticos. Assim, os prótons do ligante coordenado ao 

lantanídeo sofrerão deslocamentos químicos consideráveis ao serem comparados com 

aqueles do ligante livre. É geralmente aceito que os orbitais-f contribuem minimamente 

para o caráter covalente da ligação, ocasionando uma baixa densidade eletrônica na 

região do ligante coordenada diretamente ao centro metálico.92,93 A baixa densidade 

eletrônica, ocasionada pela coordenação, provoca deslocamentos químicos (δ) de 

campo alto (desblindado) ou campo baixo (blindado). 

À vista disso, serão analisados e interpretados os δ’s dos prótons dos grupos a e b 

da Figura 6.13. Por não haver o pico do tetrametilsilano (TMS), a posição dos picos do 

ligante livre serão tomados como referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Representações estruturais de AcGly e estrutura geral para os complexos 

sintetizados, com destaque nas regiões da molécula que apresentam deslocamento no 

espectro de RMN de 1H. 

                                    
92 J. Lisowski, J. L. Sessler, V. Lynch, T. D. Mody. J. Am. Chem. Soc., 117 (1995), pp 2273–2285 
93I. Bertini, P. Turano, Alejandro J. Vila. Chem. Rev., 93 (1993), pp 2833–2932 
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Os espectros de RMN de 1H foram registrados em água deuterada (D2O) a 300 K, os 

dados obtidos apresentaram um padrão que pode ser organizado em três grupos 

(Figura 6.14-6.17). 
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Figura 6.14 – Espectro de 1H RMN do ligante livre AcGly (D2O/ 400MHz). 

b 
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Na Figura 6.14 tem-se o espectro para o ligante AcGly livre, nele pode-se identificar 

um singleto em δ= 1.96 ppm correspondendo aos prótons (b) e outro singleto em δ= 

3.88 ppm correspondendo aos prótons (a) da molécula, os valores das integrais 2,95 e 

2,00, respectivamente, correspondem à quantidade de hidrogênios para aquela 

determinada região da molécula. O hidrogênio hidroxílico e o do grupo amino não 

aparecem por que o espectro foi registrado em D2O.    

Através da análise dos deslocamentos dos picos (a) e (b), com relação àqueles do 

ligante livre, os complexos foram organizados, em função da magnitude de 

deslocamento, em três grupos: no primeiro grupo encontra-se os complexos que 

apresentaram deslocamento baixo para campo alto ou campo baixo: Pr3+, Nd3+, Sm3+ e 

Eu3+; no segundo estão os complexos de Tb3+, Dy3+, Ho3+ e Er3+ com deslocamentos altos 

para campo baixo; e por último o grupo dos complexos de Tm3+ e Yb3+ com 

deslocamentos moderados para campo alto. Não foi possível interpretar com êxito o 

espectro de RMN para o complexo de Gd3+, porque esse metal apresenta um 

paramagnetismo muito alto, acarretando assim, em interferências no equipamento.  

Nota-se uma organização similar para os espectros dos compostos de lantanídeos 

coordenados à β-dicetonatos e bipiridina sintetizados por Ahmed, agrupando-os 

também quanto à magnitude e sentido do δ.94 

Será representado a seguir o espectro de um complexo de cada grupo, todos os 

espectros de RMN 1H podem ser consultados no Apêndice E. 

O espectro de RMN 1H para o complexo de Nd(AcGly)3(H2O)3, está representado na 

Figura 6.15, nele destaca-se o deslocamento dos picos (a) e (b) de aproximadamente 

0,4 ppm (δ) e 0,1 ppm (δ), respectivamente, se comparado ao espectro do ligante livre. 

Esse padrão foi verificado para os demais complexos desse grupo, atribuindo-se, então, 

                                    
94Z. Ahmed, K. Iftikhar. Polyhedron, 85 (2015), 570-592. 
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uma média de 0,5 ppm para o δ do pico (a) e 0,1 ppm para o δ do pico (b) para os 

deslocamentos dos picos dos complexos desse grupo.  



CAP. 6: Estrutura e Propriedades Espectroscópicas 

 

                                                                                                                         59 

 

 

 
Figura 6.15 – Espectro de 1H RMN do [Nd(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  

a b 



CAP. 6: Estrutura e Propriedades Espectroscópicas 

 

                                                                                                                         60 

 

Para o complexo de Tb(AcGly)3(H2O)3, Figura 6.16, o espectro revelou 

deslocamentos de 0,3 ppm para (b) e 11 ppm para (a), com relação aos picos do ligante 

livre. Esse padrão foi verificado para os demais complexos desse grupo, atribuindo-se, 

então, uma média de deslocamentos de 10 ppm para o pico (a) e 0,8 ppm para o pico 

(b); não foi possível mensurar os deslocamentos do pico (a) para os complexos Dy3+ e 

Er3+. Pressupõem-se que os deslocamentos ficaram fora da janela de detecção do 

equipamento. Ahmed85, também descreve grandes deslocamentos para o complexo de 

[Ho(hfaa)(bipy)]. 

Na Figura 6.17 está apresentado o espectro do Yb(AcGly)3(H2O)3, nele pode-se 

identificar os deslocamentos de -2,8 ppm (a) e -0,15 ppm  (b); a média de deslocamento 

dentro desse grupo ficou em torno de -3,3 ppm (a) e -0,10 ppm (b) quando comparado 

com os deslocamentos do ligante livre.  

O sinal negativo indica deslocamentos para à direita do pico de referência, 

chamados deslocamentos de campo baixo, já o sinal positivo, indica deslocamentos 

para à esquerda, são ditos deslocamentos de campo alto. Então, deslocamentos de 

campo baixo indicam um ambiente onde os prótons estão menos blindados do que 

aqueles que apresentam deslocamentos de campo alto.  

Verifica-se deslocamentos pequenos de campo baixo no grupo 1, passando por 

deslocamentos acentuados de campo baixo no grupo 2, e, deslocamentos de campo 

alto para o grupo 3.  

Os deslocamentos em Ln3+, são predominantes dipolares, e surgem através de 

interações entre o momento eletrônico magnético e o momento nuclear magnético dos 

núcleos ressonantes de ligantes diamagnéticos. Como consequência dessa interação, 

os prótons do ligante coordenado ao metal paramagnético é deslocado quando 

comparado à referência.95,96
 

                                    
95Z. Ahmed, K. Iftkhar. J. Phys. Chem. A, 1175 (2013), 11183-11201. 
96Z. Ahmed, R. E. Aderne, J. Kai, H. I. P. Chavarria, M. Cremona. Thin Solid Films, 620 (2016), 34-42. 
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Figura 6.16 – Espectro de 1H RMN do [Tb(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  

b 
a 
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Figura 6.17 – Espectro de 1H RMN do [Yb(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  

b a 
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Em linhas gerais, para todos os complexos pode-se destacar: a) apenas um conjunto 

de sinais para o AcGly foi observado, sugerindo que há uma espécie majoritária que 

apresenta apenas um modo de coordenação; b) os complexos mostraram considerável 

campo alto (complexos de Tm3+ e Yb3+) e campo baixo (complexos de Tb3+, Dy3+, Ho3+ e 

Er3+) para a região (a), região vizinha ao carboxilato; e c) Não houve mudança da posição 

nem da largura dos sinais ao manter o complexo em solução por três dias, apontando 

que o AcGly, em solução, permaneceu coordenado ao Ln3+ e que não houve dissociação 

do complexo. 

Os padrões observados nas mudanças dos deslocamentos químicos e mudança da 

largura dos picos, Tabela 6.4., dos prótons do ligante AcGly, ao longo da série, podem 

estar relacionados com a anisotropia magnética dos Ln3+. Rinehart aborda um modelo 

intuitivo e eficiente para a compreensão da anisotropia dos lantanídeos.86,87,97  

Entre os lantanídeos iniciais (grupo 1) o Pr3+ apresentou um deslocamento maior, 

enquanto que os demais apresentaram deslocamentos menores, o Eu3+ apresentou o 

menor deslocamento, e, diferentemente dos demais, o deslocamento foi para campo 

alto, todos os outros apresentaram deslocamento de campo baixo. Para o grupo 2, 

foram observados deslocamentos grandes para o Tb3+ e Ho3+, deslocamentos ainda 

maiores foram observados para Dy3+ e Er3+, os deslocamentos foram tão altos que 

ficaram fora da faixa de detecção. Para o terceiro e último grupo, foram notados 

deslocamentos de campo alto para ambos (Tm3+ e Yb3+), o túlio apresentou o maior 

deslocamento. Essas observações estão de acordo com Ahmed.86,87 

Além, dos deslocamentos químicos, uma informação valiosa que pode ser obtida dos 

espectros de RMN 1H é a variação da largura dos picos com a coordenação de 

diferentes metais.  

                                    
97 J. D. Rinehart and J. R. Long, Chem. Sci., 2 (2011), 2078-2085 
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Como o já exposto, os espectros apresentam dois picos, porém, para maior clareza, 

será discutido o comportamento do alargamento apenas dos picos ‘a’ para cada grupo, 

pois representa os prótons que estão mais próximos ao lantanídeo e não apresentam 

nenhum desdobramento. 

Tabela 6.4 – Deslocamentos químicos para os complexos de [Ln(AcGly)3(H2O)3].  

Composto 
Deslocamento Químico (δ)* Largura média do pico (a) 

CH2 (a) CH3 (b) 

Pr (AcGly)3(H2O)3 1,9 ppm 0,3 ppm 0,03 ppm 

Nd(AcGly)3(H2O)3 0,4 ppm 0,1 ppm 0,01 ppm 

Sm(AcGly)3(H2O)3 0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm 

Eu(AcGly)3(H2O)3 -0,7 ppm - 0,2 ppm 0,02 ppm 

Gd(AcGly)3(H2O)3 ----- ----- ----- 

Tb(AcGly)3(H2O)3 11 ppm 0,2 ppm 1,36 ppm 

Dy(AcGly)3(H2O)3 ----- 2,2 ppm ----- 

Ho(AcGly)3(H2O)3 8,1 ppm 0,6 ppm 1,26 ppm 

Er(AcGly)3(H2O)3 ----- 0,1 ppm ------ 

Tm(AcGly)3(H2O)3 -3,4 ppm - 0,3 ppm 0,39 ppm  

Yb(AcGly)3(H2O)3 - 2,4 ppm - 0,3 ppm 0,07 ppm 
*Calculado de acordo com a posição dos deslocamentos do respectivo pico do ligante. O pico a para o ligante 

apresentou largura de 0,01 ppm. 

O alargamento de picos dos prótons próximos a um metal paramagnético é 

governado por interações de dipolo e relaxação de spin, logo a largura do pico depende 

do campo magnético e da distância entre o(s) próton(s) e o lantanídeo.98,99  

Os valores das larguras dos picos (Tabela 6.4), evidenciam que do Tb até Er, 

adicionalmente aos grandes deslocamentos, está presente também um alargamento 

bem mais pronunciado do que nos outros lantanídeos. Dentro desse grupo, o Tb 

apresentou a maior largura no pico analisado. Os espectros dos elementos do início 

                                    
98 A. J. Vega, D. Fiat. Mol. Phys. 31 (1976) 347-355. 
99 M. Gueron, J. Mag. Reson. 19 (1969) 31-41. 
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da série (Pr, Nd, Sm e Eu) e do final da série (Tm e Yb) não apresentaram alargamentos 

consideráveis. 

A diferença na largura relativa dos picos investigados reflete distâncias diferentes 

entre o Ln3+ e os prótons do ligante, assim, quanto mais largo for o pico, maior é a 

possibilidade de o íon estar mais próximo dos prótons.86 

Esses resultados indicam que os complexos de Pr, Nd, Sm e Eu, por exemplo, podem 

ser utilizados em situações nas quais são necessárias a preservação do pico, já para 

aquelas situações que requerem deslocamentos de campo baixo, os complexos de Tb, 

Dy, Ho e Er podem ser empregados, e Tm e Yb para deslocamentos de campo alto. 

Como sugerido por Hinckley, complexos paramagnéticos de lantanídeos podem ser 

úteis na simplificação de espectros de 1H RMN difíceis de serem elucidados, permitindo, 

também, a interpretação de espectros antes insolúveis.     

  

6.5. Análises térmicas: TGA e DTG  

Como pode ser observado na Figura 6.18, 6.19 e 6.20, a curva termogravimétrica 

para os complexos de [Nd(AcGly)3(H2O)3], [Eu(AcGly)3(H2O)3] e [Yb(AcGly)3(H2O)3], 

apresentam perfis bastante semelhantes, com cinco eventos sucessivos de perda de 

massa. Esse comportamento sugere que esses compostos possuem processos de 

decomposição similares. O primeiro evento, com perda de massa de 11% 

([Nd(AcGly)3(H2O)3] e [Eu(AcGly)3(H2O)3]) e 9,4% ([Yb(AcGly)3(H2O)3]) ocorre na região de 

120-171 ºC, 125-170º e 124-163 ºC para os complexos de Nd3+, Eu3+ e Yb3+, 

respectivamente. Esses eventos podem ser atribuídos à saída de três moléculas de água 

dos compostos. A última perda de massa (71%, 70% e 67%) para Nd3+, Eu3+ e Yb3+, nesta 

ordem, corresponde à formação dos óxidos de lantanídeos, Ln2O3, dos respectivos 

metais. Entre esses dois eventos há mais três eventos intermediários com perdas entre 

23% e 70%. 
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Como mostrado na Figura 6.18, Figura 6.19 e Figura 6.20 após a perda das três 

moléculas, a fração [Ln(AcGly)3], se apresenta termicamente estável até a temperatura 

de 250 ºC quando a parte orgânica do composto começa a se decompor através de 

três perdas sucessivas de massa para formar o óxido de lantanídeo.  

De acordo com a literatura, é esperado a saída de três moléculas de água, e isso foi 

constato através das análises térmicas para todos os compostos aqui apresentados.9 

O patamar largo, apresentado em todas as curvas de TGA, indicam alta estabilidade 

do complexo após o processo de desidratação. Esse fenômeno não é comum para 

complexos que possuem moléculas de água coordenadas a ele, essa anomalia pode ser 

explorada, ou seja, após a desidratação pode-se inserir outros grupos ligantes 

(cromóforos ou não) aos complexos, e estudar o comportamento deles na 

espectroscopia de excitação e emissão dos centros metálicos. 
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Figura 6.18 – Curva termogravimétrica para [Nd(AcGly)3(H2O)3], obtida no intervalo de 30-1000ºC  sob atmosfera dinâmica de ar 

sintético. 
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Figura 6.19 – Curva termogravimétrica para [Eu(AcGly)3(H2O)3], obtida no intervalo de 30-1000ºC  sob atmosfera dinâmica de ar sintético. 
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Figura 6.20 – Curva termogravimétrica para [Yb(AcGly)3(H2O)3], obtida no intervalo de 30-1000ºC  sob atmosfera dinâmica de ar sintético. 
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6.6. Espectroscopia de reflectância difusa e de luminescência: Vis e NIR  

As absorções características e os espectros de luminescência de compostos de 

lantanídeos na faixa do UV, VIS e NIR é bastante utilizada para determinar propriedades 

específicas de cada íon. Esses espectros variam significantemente de acordo com o tipo 

de ligante e do ambiente químico em torno do íon em solução ou em sólidos. Assim, a 

espectroscopia de reflectância difusa e de luminescência são ótimas opções de análise 

não destrutiva para caracterizar e estudar as propriedades luminescentes de compostos 

de coordenação contendo íons lantanídeos.100 

Deve-se ressaltar que, exceto o La3+ e o Lu3+, todos os demais Ln3+ são luminescentes 

e suas linhas de emissão f↪f cobrem todo o espectro, desde o UV passando pelo visível 

até o NIR. O Pr3+, Nd3+, Ho3+, Er3+ e Yb3+, são exemplos de íons que emitem no NIR101 e 

Pr3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+ e Tm3+ são exemplos que emitem no visível. Assim, os espectros 

de reflectância difusa, emissão e excitação serão ordenados de acordo com a posição 

do metal no grupo, iniciando-se a discussão com aqueles que emitem no NIR até 

aqueles que emitem no Vis. 

Em linhas gerais, exceto para os espectros de reflectância difusa na região de alta 

energia, nenhum dos espectros apresentaram bandas relacionadas aos ligantes 

cromóforos, sendo os mesmos caracterizados por bandas finas associadas às transições 

intraconfiguracionais (4fN), centradas nos respectivos Ln3+. Esse comportamento, permite 

uma investigação mais precisa sobre os perfis espectrais das bandas associadas aos 

centros metálicos. A banda larga de alta intensidade nos espectros de reflectância difusa 

dos compostos pode ser associada às transições 𝑛 → 𝜋∗ do ligante AcGly, centradas 

no grupo carboxilato. 

                                    
100V. P. Antonovich, I. V.Stoyanova, N. A. Chivireva, I. Timukhin, V. Zinchenko, N. P. Efryushina. J. Anal. 

Chem. 62 (2007), 238-244.  
101 JC. G. Bünzli, S. V. Eliseeva. Basics of Lanthanide Photophysics. In: Hänninen P., Härmä H. (eds) 

Lanthanide Luminescence. Springer Series on Fluorescence (Methods and Applications), vol 7. Springer: 

Berlin, Heidelberg, 2010. p. 1-45.  
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As bandas observadas nos espectros apresentam perfis espectrais similares àqueles 

apresentados nos espectros dos complexos com ligantes dicetonatos reportados por 

Moura.102 Essas observações demonstram que os espectros de reflectância são menos 

sensíveis às mudanças nas geometrias moleculares ao redor do centro metálico. No 

entanto, quando os espectros de emissão dos complexos investigados neste trabalho 

são comparados com aqueles de outros compostos de coordenação apresentados na 

literatura, observa-se que os espectros de emissão revelam mais detalhes sobre as 

diferenças estruturais entre os sistemas. 

Os espectros de excitação e emissão foram registrados à temperatura de 298 e 77 

K, no intervalo espectral específico de cada metal, sob emissão monitorada nas 

transições mais intensas de cada íon, como representado na Tabela 6.5 e Tabela 6.6. 

Tabela 6.5 – Parâmetros para os registros dos espectros de emissão e excitação no NIR. 

Ln3+ Temp. Intervalo espectral (exc/emi) Transição monitorada (emi.) 

Pr3+ 
77 K (------/800-1650) nm 𝐷 → 𝐹  

298 K (------/800-1650) nm -------------------- 

Nd3+ 
77 K (250-700/ 800-1600) nm 𝐼 / → 𝐻 /  

298 K (250-700/ 800-1600) nm 𝐼 / → 𝐻 /  

Ho3+ 
77 K (250-700 /800-1650) nm 𝐼 → 𝐺  

298 K (250-700 /800-1650) nm 𝐼 → 𝐺  

Er3+ 
77 K -------------------- -------------------- 

298 K -------------------- -------------------- 

Yb3+ 
77 K --------------------  

298 K -------------------- -------------------- 

Sm3+ 
77 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐻 ⁄  

298 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐻 ⁄  

Dy3+ 
77 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐼 ⁄  

298 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐼 ⁄  

 

                                    
102J. L. Moura. Estudos espectroscópicos de novos complexos β-dicetonatos de íons lantanídeos com emissão 

no visível e infravermelho próximo. Dissertação (Mestrado em Química) – Centro de Ciências Exatas e da 

Natureza, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, p. 170. 2017.  
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Tabela 6.6 – Parâmetros para os registros dos espectros de emissão e excitação no Vis. 

Ln3+ Temp. Intervalo espectral (exc/emi) Transição monitorada (emi.) 

Pr3+ 
77 K (------/800-1650) nm 𝐷 → 𝐹  

298 K (------/800-1650) nm -------------------- 

Sm3+ 
77 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐻 ⁄  

298 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐻 ⁄  

Eu3+ 
77 K (250-600/500-750) nm 𝐹 → 𝐿  

298 K -------------------- -------------------- 

Tb3+ 
77 K (250-550 /400-750) nm 𝐹 → 𝐺  

298 K (250-500 /400-750) nm 𝐹 → 𝐺  

Dy3+ 
77 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐼 ⁄  

298 K (250-700 /800-1650) nm 𝐻 ⁄ → 𝐼 ⁄  

Tm3+ 
77 K -------------------- -------------------- 

298 K -------------------- -------------------- 

 

Um fenômeno que vale ressaltar é a fractoluminescência observada para os 

compostos de Tb3+ e Eu3+, Kameshwar et al.8 observou e reportou esse mesmo 

fenômeno em seu trabalho estrutural do composto Tb(AcGly)3(H2O)3. No entanto, a 

inobservância, a olho nu, de fractoluminescência no complexo de Eu(AcGly)3(H2O)3 em 

temperatura ambiente deve estar associada com a supressão efetiva da luminescência 

do centro metálico através de relaxação multifônon pelas moléculas de água 

coordenadas.  

Os espectros de reflectância difusa, emissão (a) e excitação (b) para os complexos 

Ln(AcGly)3(H2O)3 encontram-se nas Figura 6.21-6.40. 

 

6.6.1. [Pr(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

Nas Figuras 6.21-6.22 estão representados os espectros de reflectância difusa, 

emissão e excitação, com as atribuições detalhadas das bandas, para o complexo 

[Pr(AcGly)3(H2O)3], com emissão no VIS e NIR. 
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O íon Pr3+ apresenta-se com a configuração eletrônica [Xe]4f2 com um total de 

noventa e um microestados, sete termos espectroscópios, resultando num total de treze 

níveis de energia responsáveis pelas bandas atribuídas às transições 

intraconfiguracionais-4f2 que surgem nos espectros (Figura 6.21 e 6.22).103 Na Figura 

6.21 destacam-se cinco bandas de transições características: 3H4 → 1I6, 
3P0, 

1D2, 
3F4,

3F3. 

Além disso, é possível verificar no espectro de emissão (Figuras 6.22) apenas um 

pico proveniente de transições intraconfiguracionais (4fN) a partir do estado fundamental 

para multipletos excitados do Pr3+. 

 

 
Figura 6.21 – Espectro de reflectância difusa para [Pr(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 

                                    
103V.S. Sastri, JC. Bünzli, V. Ramachandra Rao, G.V.S. Rayudu, J.R. Perumadeddi. Modern Aspects of Rare 

Earths and Their Complexes. New York: Elsevier, 2003, p. 569-731. 
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Figura 6.22 – Espectro de emissão no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 K para o [PrAcGly)3(H2O)3]. 
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6.6.2. [NdAcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

O Nd3+, com configuração [Xe]4f3, possui 41 níveis de energia resultando em um 

espectro repleto de bandas estreitas oriundas das transições intraconfiguracionais-4f3, 

que partem do nível fundamental 4I9/2 (Figura 6.23): 4I9/2 →
4F5/2, 

4F7/2, 
4F9/2, 

2H11/2, 
4G5/2, 

2G7/2’, 

4G7/2,
2K15/2, 

3P1/2, e 4G11/2’. Todas localizadas na região do visível do espectro de reflectância 

difusa. 

 
Figura 6.23 – Espectro de reflectância difusa para [Nd(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 

Na Figura 6.24, é possível verificar, através dos espectros de excitação e emissão, 

vários picos provenientes de transições intraconfiguracionais (4fN) a partir do estado 

fundamental para multipletos excitados do Nd3+. 
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Figura 6.24 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 K para o 

[NdAcGly)3(H2O)3]. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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6.6.3. [Sm(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

O íon Sm3+ apresenta-se com a configuração eletrônica [Xe]4f5 com um total 

de setenta e três termos espectroscópicos e cento e noventa e oito níveis de 

energia, onde se encontra o nível 6H5/2, o nível de mais baixa energia.145 Nota-se 

que todas as transições mais intensas, para esse íon, no espectro de reflectância 

difusa, estão na região entre 1000 e 1500 nm: 6H5/2  →
6F5/2,

 6F7/2 e 6F9/2 (Figura 6.25). 

 
Figura 6.25 – Espectro de reflectância difusa para [Sm(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 

Na Figura 6.26, é possível verificar através dos espectros de excitação e emissão, 

vários picos provenientes de transições intraconfiguracionais (4fN) a partir do estado 

fundamental para multipletos excitados do Sm3+. 
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Figura 6.26 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 K para o 

[SmAcGly)3(H2O)3]. 

 

 

(b) 

 

(a) 
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6.6.4. [Eu(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação, 

tempo de vida e parâmetros de intensidade da luminescência  

Para o Eu3+ destaca-se apenas uma banda característica na região de 

aproximadamente 400 nm, 7F0  → 5L6 (Figura 6.27) no espectro de reflectância difusa.   

 
Figura 6.27 – Espectro de reflectância difusa para [Eu(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 800 nm. 

Na Figura 6.29, é possível verificar, através dos espectros de excitação e emissão, 

vários picos provenientes de transições intraconfiguracionais (4fN) a partir do estado 

fundamental para multipletos excitados do Eu3+. 

Está representado a seguir (Figura 6.28) o tempo de vida e os parâmetros de 

luminescência (Tabela 6.7) para o complexo de Eu3+ obtidos à temperatura de 77 K. 

Tabela 6.7 – Parâmetros de intensidades da luminescência para o complexo 

[Eu(AcGly)3(H2O)3, à temperatura de 77K.  

Ln3+ τ(ms) Ω2(10-20) Ω4(10-20) Arad(s
-1) Anrad(s

-1) Atot(s
-1) η(%) 

Eu3+ 0,27602 6,651 3,963 308,57 3314 3623 8,517% 

 

 



CAP. 6: Estrutura e Propriedades Espectroscópicas 

 

                                                                                                                         80 

 

 
Figura 6.28 – Curva de decaimento da luminescência para o complexo 

[Eu(AcGly)3(H2O)3], com emissão monitorada na transição hipersensível  5D0 → 7F2. 

No espectro de excitação, devido à ausência de transições intraligante S0 → Sn (n = 

1 e 2) é possível observar várias bandas provenientes de transições intraconfiguracionais 

(4fN), Figura 6.29. A maioria destas bandas origina-se de transições envolvendo o nível 

fundamental do centro metálico, 7F0, para um nível excitado, tendo a transição 7F0 → 5L6  

como a mais intensa. No entanto nos espectros registrados à temperatura ambiente, 

devido ao povoamento térmico, transições a partir do nível 7F1 podem ser também 

observadas. 

O espectro de emissão do complexo Eu(AcGly)3(H2O)3, registrado na temperatura 

de nitrogênio líquido, encontra-se apresentado na Figura 6.29. Como pode ser 

observado, a banda referente à transição 5D0 → 7F2 exibe intensidade extremamente 

baixa. Esse fato sugere que a simetria do ambiente químico ao redor do centro metálico 

é uma em que a mistura de estados do nível 7F2 sobre o estado do nível fundamental 

7F0 é muito pequena. Outro aspecto interessante no perfil espectral de emissão do 

complexo supracitado, é o fato das bandas referentes às transições 5D0 → 7Fj (J= 1, 2, 3 
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e 4) apresentam um número pequeno de picos: 5D0 → 7F1, apenas um pico; 5D0 → 7F2, três 

picos; 5D0 → 7F3, apenas um pico e 5D0 → 7F4, três picos.  

Esses resultados sugerem que o ambiente químico ao redor do centro metálico 

possui simetria D3, distorcida para C3, corroborando os dados das estruturas moleculares 

determinadas por difração de raios X para os complexos Tb(AcGly)3(H2O)3 e 

Sm(AcGly)3(H2O)3. 

Os desdobramentos pequenos nas linhas de emissão para alguns lantanídeos são 

de fundamental importância para a determinação da simetria local do complexo. 

Complexos quelantes de Eu3+ são estudados com maior frequência, porque os valores 

baixos de J para as bandas de emissão mais fortes (5Dj → 7Fj, J= 0, 1; J’ =0, 1, 2) implica 

em números menores de níveis de energia pouco espaçados, o que não é observado 

nos espectros de emissão da maioria dos íons lantanídeos. As transições do estado 

emissor 5D0 são particularmente úteis na interpretação do ambiente de simetria, uma 

vez que, o estado emissor (J=0) não pode ser desdobrado pelo campo ligante. Assim, 

transições. Contudo, transições do nível 5D0 para os vários estados Fj são geralmente 

bem separados, e transições para um determinado multipleto J, são bem resolvidas. O 

número permitido para transições por dipolo elétrico (ΔJ ≤6) e dipolo magnético (ΔJ 

=0, ±1), comumente encontradas em compostos sem centro de simetria, para os níveis 

5D0 → 7Fj’ (J
’= 0-4) do Eu3+, preditas através da teoria de grupos, podem ser consultadas 

na referência nº 100.104    

Os dados reportados por Forsberg, indicam que a simetria D3 distorcida para C3, 

esperada para os compostos [Ln(AcGly)3(H2O)3], se desdobra nas seguintes 

componentes para o complexo de Eu3+(Tabela 6.8). 

 

 

 

                                    
104J. H. Forsberg. Coordination Chemistry Reviews. 10 (1973), 195-226. 
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Tabela 6.8 – Desdobramentos das transições do complexo de Eu3+ em simetria D3. 

5D0 Componentes do desdobramento em D3 Transições permitidas 

7F4 2A1 + A2 + 3E A2 + 3E 

7F3 A1 + 2A2 + 2E 2A2 + 2E 

7F2 A1 + 2E 2E 

7F1 A2 + E A2 + E 

7F0 A1 Nenhuma 

 

A curva de decaimento de luminescência do complexo de Eu3+ foi registrada com 

excitação e emissão monitoradas nas transições intraconfiguracionais 5D0 → 7F6 e 5D0 → 

7F2, respectivamente. A partir dessa curva, foi determinada a taxa total de decaimento 

do nível emissor 5D0. Esse resultado, juntamente com a taxa radioativa, fornece 

informações sobre a eficiência quântica de emissão, η (Tabela  6.7).  

Os valores dos parâmetros: Ω2 e Ω4 são considerados relativamente baixos quando 

comparados com outros complexos apresentados na literatura. Esses valores são 

coerentes comum ambiente químico que não pertence a um grupo de simetria de 

ordem menor que dois. A coordenação de moléculas de água ao centro metálico 

contribuiu para os baixos valores de tempo de vida de emissão e eficiência quântica do 

nível emissor.
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Figura 6.29 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 K para o 

[EuAcGly)3(H2O)3]. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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6.6.5. [Gd(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

Como mostrado na Figura 6.30, não foi possível a identificação de nenhuma banda 

de transição para os íons de Gd3+, pois o mesmo apresenta emissão no ultravioleta. 

 
Figura 6.30 – Espectro de reflectância difusa para [Gd(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 800 nm. 

Como já é bem reportado na literatura, a posição dos estados tripletos dos ligantes 

são cruciais nas propriedades luminescentes de complexos de íons Ln3+. Assim, para 

desenvolver bons DMCL’s é necessário fazer a escolha do ligante apropriado. É possível 

a determinação dos estados tripletos dos ligantes através da obtenção dos espectros 

de emissão desses ligantes quando coordenados ao Gd3+, à baixa temperatura (77 K). A 

grande maioria dos ligantes orgânicos possuem seus estados tripletos abaixo do nível 

emissor do Gd3+ (6P7/2), situado em aproximadamente 32.000 cm-1, impossibilitando a 

transferência de energia para este centro metálico, sendo assim observada a 

fosforescência do ligante (T1→ S0). Dessa forma, os espectros de fosforescência de 

compostos contendo esse íon exibem basicamente bandas largas de emissão, na região 

do visível, oriundas dos ligantes. Por sua vez, os espectros de excitação fornecem 
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informações sobre as frequências de absorção dos respectivos ligantes coordenados ao 

Gd3+. Esse método é particularmente interessante, pois o íon induz um forte cruzamento 

intersistemas dos estados singletos excitados para o estado tripleto em seus ligantes, 

por apresentar um elevado paramagnetismo, e consequentemente emissão mais 

intensa do respectivo estado tripleto (fosforescência). Esse fenômeno é conhecido como 

‘Efeito do íon pesado’.105   

Além do mais, as propriedades físico-químicas do Gd3+ são muito parecidas com as 

dos demais íons Ln3+, tornando-se um bom mimetizador. Também é importante 

ressaltar que à baixa temperatura, as contribuições dos modos vibracionais dessas 

moléculas são minimizadas, aumentando a população eletrônica do estado tripleto, e 

como consequência, as contribuições radiativas do sistema. Porém, quando a 

transferência de energia intramolecular ligante-metal não é eficiente, geralmente 

observa-se bandas largas de emissão do ligante, como também bandas finas de 

emissão provenientes de transições intraconfiguracionais centradas nos íons Ln3+.106,107,108 

 

 

                                    
105S. Tobita, M. Arakawa, I. Tanaka. J. Phys. Chem. 88 (1984), 2697-2702. 
106R. E. Whan, G. A. Crosby. Journal of Molecular Spectroscopy. 8 (1962), 315-327. 
107G. A. Crosby. Acc. Chem. Res. 8 (1975), 231-238. 
108O.L. Malta, F. R. Gonçalves e Silva. Spectrochimica Acta Part A .54 (1998), 1593-1599. 
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6.6.6. [Tb(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão, excitação e 

tempo de vida  

Como mostrado na Figura 6.31, não foi possível a identificação de nenhuma banda 

de transição para os íons de Tb3+. 

 
Figura 6.31 – Espectro de reflectância difusa para [Tb(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 800 nm. 

O complexo Tb(AcGly)3(H2O)3, ao serem submetidos à pressão externa, emitem luz 

verde, isto é, luz fractoluminescente, assim como alguns compostos já reportados na 

literatura109,110,111 .Na Figura 6.33, observa-se os espectros de emissão e excitação para o 

complexo de Tb3+, nele pode-se verificar somente a transição intraconfiguracional 5D4 

→ 7Fj do íon Tb3+. Apesar do composto de Eu3+ e Tb3+ apresentarem estrutura cristalina 

e geometria semelhantes, o fenômeno de fractoluminescência não foi observado para 

                                    
109C. R. Hurt, N. Mcavoy, S. Bjorklund, N. Filipescu. Nature 212 (1966), 179-180. 
110K. N. Bhat, R. S. Fontenot, R. Surabhi, W. A. Hollerman. Electronic Materials Letters 10 (2014), 1149-1153.  
111 Y. C. Miranda. Novos compostos bis-dipivaloilmetanato de íons lantanídeos trivalentes: síntese, 

caracterização e transferência de energia. Dissertação (Mestrado em Química) – Centro de Ciências Exatas e 

da Natureza, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, p. 147. 2016.  
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o Eu(AcGly)3(H2O)3 à temperatura ambiente, não foram realizadas análises em 

temperaturas baixas para esse composto. 

Está representado a seguir (Figura 6.32) o tempo de vida o complexo de Tb3+ 

obtidos à temperatura de 77 K. 

 
Figura 6.32 – Curva de decaimento da luminescência para o complexo 

[Tb(AcGly)3(H2O)3], com emissão monitorada na transição hipersensível  5D4 → 7F5. 

O valor baixo de tempo de vida do nível emissor, assim como observado para o 

complexo de Eu3+, do nível emissor 5D4, indicam a presença de canais supressores da 

luminescência. Essa observação está de acordo com as análises de TGA, espectroscopia 

de absorção no infravermelho e titulação, que indicam a presença de três moléculas de 

água coordenadas ao íon lantanídeo. 
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Figura 6.33 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 400-750 nm, ambos obtidos a 77 K para o 

[TbAcGly)3(H2O)3]. 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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6.6.7.[Dy(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

O íon Dy3+ apresenta-se com a configuração eletrônica [Xe]4f9 com um total de 

setenta e três multipletos com o 6H15/2 como nível fundamental.145 O espectro de 

absorção para o complexo desse íon apresenta um conjunto de transições 

intraconfiguracionais (Figura 6.34) que surgem a partir desse nível: 6H15/2 → 3F3,
 3F4,

 1D2,
 3P0  

e 1I6.  

 
Figura 6.34 – Espectro de reflectância difusa para [Dy(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 

Na Figura 6.35, estão os espectros de excitação e emissão para o Dy3+. 
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Figura 6.35 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 K para o 

[Dy(AcGly)3(H2O)3]. 

 

(b) 

 

(a) 
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6.6.8.[Ho(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação 

Para o Ho3+ com configuração [Xe]4f10, tem-se quarenta e sete multipletos e 107 

níveis, sendo o 5I8 o nível fundamental.145 Na Figura 6.36 evidencia-se uma gama de 

bandas na região do visível e apenas uma na região do NIR, lista-se as seguintes 

transições intraconfiguracionais a partir do nível fundamental:  5I8 →
5I6, 

5F5, 
5F4, 

5F3, 
5G6, 

5G5*, 

3K7, 
5G5, 

5G4. 

 
Figura 6.36 – Espectro de reflectância difusa para [Ho(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 

Na Figura 6.37, estão os espectros de excitação e emissão para o Ho3+. 

 

 

 

 

 



CAP. 6: Estrutura e Propriedades Espectroscópicas 

 

                                                                                                                         92 

 

 
Figura 6.37 – Espectro de excitação da luminescência (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 77 

K para o [Ho(AcGly)3(H2O)3]. 
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6.6.9.[Er(AcGly)3(H2O)3]: espectros de reflectância difusa, emissão e excitação  

O íon Er3+ apresenta-se com a configuração eletrônica [Xe]4f11 se apresenta com 

um total de dezessete multipletos e quarenta e um níveis, bastante semelhante o íon 

Nd3+, diferenciando-se apenas pelo espaçamento maior entre os níveis, resultado do 

acoplamento spin-órbita.145 Assim, como representado na Figura 6.38, os espectros de 

absorção apresentam um conjunto de transições intraconfiguracionais característicos da 

excitação direta do íon que encerra em sua estrutura o nível fundamental 4I15/2. Pode se 

destacar no espectro às transições de 200 a 1100 nm: 4I15/2 → 4I11/2,
 4F9/2,

 2H11/2,
 4F7/2, 

4F5/2, 

4F9/2,
4G11/2 e

 4D7/2. 

 
Figura 6.38 – Espectro de reflectância difusa para [Er(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 
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6.6.10.[Tm(AcGly)3(H2O)3]:Espectros de Reflectância Difusa, Emissão e Excitação  

O Tm3+ com configuração [Xe]4f12 e nível fundamental 3H6, se assemelha ao Pr3+ 

exceto pelos multipletos fundamentais, que são invertidos.145 Na Figura 6.39 evidencia-

se seguintes transições intraconfiguracionais a partir do nível fundamental: 3H6  →
3H5, 

3H4, 

3F3, 
1G4, 

1D2*, 
1I6. 

 
Figura 6.39 – Espectro de reflectância difusa para [Tm(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 
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6.6.11.[Yb(AcGly)3(H2O)3]: Espectros de Reflectância Difusa, Emissão e Excitação  

O íon Yb3+ com configuração eletrônica [Xe]4f9 com uma estrutura de níveis de 

energia que se assemelha ao Ce3+.145 Diferente daqueles que emitem na região do NIR, 

o térbio apresenta apenas um estado excitado (Figura 6.40), assim, espectros de 

compostos contendo esse íon, apresentam apenas uma transição intraconfiguracional 

oriunda do nível 2F5/2: 
2F5/2 → 2F7/2. 

 
Figura 6.40 – Espectro de reflectância difusa para [Yb(AcGly)3(H2O)3] no estado sólido e 

registrado no intervalo de 190 a 1700 nm. 
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7. CONCLUSÕES e PERSPECTIVAS 

O estudo estrutural e espectroscópico de carboxilatos de lantanídeos de fórmula 

molecular [Ln(AcGly)3(H2O)3], (Ln = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm e Yb), foi o 

objetivo geral deste trabalho. Os dados de titulação complexométricas e análise 

elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio indicam que todos os compostos 

sintetizados apresentam a fórmula molecular supracitada. Os dados de difratogramas 

de DRX de pó evidenciam que os cristais obtidos, para toda a série sintetizada, 

apresentam alta cristalinidade e isoestruturalismo. Corroborando essas informações, os 

espectros de absorção na região do infravermelho, apresentaram perfis semelhantes ao 

longo da série, ou seja, apesar do ligante AcGly apresentar quatro sítios potenciais para 

a coordenação, para os complexos aqui estudados, ele se coordena apenas através dos 

oxigênios do grupo carboxilato de forma bidentada. Observação verificada pela 

diferença dos estiramentos simétrico e assimétricos do grupo carboxilato após a 

coordenação ao centro metálico. 

As curvas termogravimétricas apresentaram cinco eventos de perda de massa e 

pelo menos dois patamares bem definidos e constantes, um antes e outro após a perda 

das três moléculas de água de coordenação, indicando alta estabilidade dos compostos.       

Os espectros de RMN foram úteis na determinação e classificação dos complexos 

quanto ao seu poder de deslocamento químico, ao longo da série foi possível observar 

complexos que apresentam deslocamentos para campo baixo, campo alto e, também, 

aqueles com baixo poder de deslocamento químico. Esses espectros foram 

fundamentais para determinação qualitativa da distância entre o cátion metálico e os 

oxigênios do grupo carboxilato coordenados ao metal. Verificou-se que a distância M-

L diminui ao longo da série, porém, apresenta um sútil acréscimo nos três últimos 

elementos da série, isto pode ser explicado através de fatores estéricos, isto é, como o 

raio iônico fica menor nos últimos elementos da série, há uma maior repulsão entre os 
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ligantes a ele coordenado aumentando, consequentemente, as distâncias entre os 

ligantes e o centro metálico. 

Uma exploração mais detalhada acerca da estrutura dos compostos sintetizados foi 

realizada através de cálculos semi-empíricos. Utilizando-se o modelo PM3 Sparkle e o 

método dos mínimos quadrados, foi possível confirmar as informações dadas acima: 

isoestruturalismo ao longo da série, modo de coordenação bidentado para todos os 

compostos da série, três moléculas de água coordenadas ao Ln3+, simetria D3, distância 

M-L, ângulos de ligação para o carboxilato, etc. Apesar de ser um método semi-

empírico, o mesmo se mostrou apropriado para a investigação das propriedades 

estruturais de complexos Ln(AcGly)3(H2O)3. 

Os dados espectroscópicos de reflectância difusa, quando comparados à dados da 

literatura, se mostraram pouco sensíveis às mudanças nas geometrias moleculares ao 

redor do centro metálico.  No entanto, quando os espectros de emissão e excitação são 

analisados, observa-se que eles revelam mais detalhes que refletem as diferenças 

estruturais entre os sistemas. Essa análise, permitiu-nos chegar à seguinte conclusão, os 

complexos sintetizados apresentam simetria D3 distorcida para C3. Os espectros de 

emissão e excitação estudados em conjunto com as curvas de tempo de vida, 

possibilitou o cálculo dos parâmetros da luminescência para o complexo de Eu3+, a 

interpretação dos valores obtidos são coerentes com um ambiente químico com 

simetria relativamente alta, e que a coordenação das três moléculas de água ao centro 

metálico contribui para a supressão da luminescência, afetando assim, a eficiência 

quântica do nível emissor. 

Com base nesse trabalho, pode-se desdobrar alguns projetos futuros, como: a 

elucidação da estrutura cristalográfica dos compostos através de dados de DRX de 

monocristais, estudo da luminescência do composto de európio, da fractoluminescência 

do complexo de térbio, calcular a energia do estado tripleto dos ligantes AcGly e 

aplicações dos compostos sintetizados.
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Ap. A. Fotos dos monocristais dos complexos sintetizados   

 

                                        

Figura Ap. 1 – Monocristais de (a) [Pr(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Nd(AcGly)3(H2O)3]. 

 

 

(a) (b) 
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Figura Ap. 2 – Monocristais de (a) [Sm(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Gd(AcGly)3(H2O)3]. 

 

(a) (b) 
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Figura Ap. 3 – Monocristais de [Eu(AcGly)3(H2O)3], sem irradiação de luz UV (à esquerda) e sob irradiação UV (à direita). 

 

 



Apêndices 

 
 

                                                                                                                         104 

 

 

                                          

Figura Ap. 4 – Monocristais de (a) [Tb(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Dy(AcGly)3(H2O)3]. 

 

 

(a) (b) 
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Figura Ap. 5 – Monocristais de (a) [Ho(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Er(AcGly)3(H2O)3]. 

 

 

(a) (b) 
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Figura Ap. 6 – Monocristais de (a) [Tm(AcGly)3(H2O)3]  e (b) [Yb(AcGly)3(H2O)3]. 

 

 

(a) (b) 
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Ap. B. Difratogramas 

 
Figura Ap. 7 – Difratogramas dos complexos de [Pr(AcGly)3(H2O)3], [Nd(AcGly)3(H2O)3], [Sm(AcGly)3(H2O)3] e o teórico. 
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Figura Ap. 8 – Difratogramas dos complexos [Eu(AcGly)3(H2O)3], [Gd(AcGly)3(H2O)3], [Tb(AcGly)3(H2O)3] e o teórico. 
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Figura Ap. 9 – Difratogramas dos complexos [Dy(AcGly)3(H2O)3], [Ho(AcGly)3(H2O)3], [Er(AcGly)3(H2O)3] e o teórico. 
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Figura Ap. 10 – Difratogramas dos complexos [Tm(AcGly)3(H2O)3], [Yb(AcGly)3(H2O)3] e o teórico. 
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Ap. C. Distâncias de ligação O–Ln3+–O e ângulos de ligação O–C–O 

 
Figura Ap. 11 – Geometria otimizada para o [Sm(AcGly)3(H2O)3] com os átomos de O e C dos grupos carboxilatos rotulados. 
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Tabela. Ap.1 – Distâncias em Å entre o Ln3+ e os átomos de O do grupo COO-. 

 Distâncias (Å) 

Grupo Átomos Pr3+ Nd3+ Sm3+ Eu3+ Gd3+ Tb3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ 

COO- 
O1 2,540 2,470 2,424 2,386 2,387 2,369 2,350 2,324 2,333 2,330 2,340 

O2 2,544 2,471 2,428 2,387 2,387 2,370 2,351 2,325 2,332 2,332 2,341 

COO- 
O5 2,538 2,463 2,421 2,386 2,384 2,369 2,350 2,324 2,333 2,330 2,340 

O6 2,546 2,467 2,423 2,387 2,386 2,370 2,351 2,325 2,332 2,332 2,341 

COO- 
O9 2,538 2,469 2,422 2,385 2,387 2,369 2,349 2,323 2,333 2,330 2,340 

O10 2,546 2,474 2,426 2,386 2,390 2,370 2,350 2,324 2,332 2,332 2,341 

RMSD 0,948 1,366 1,280 0,290 1,157 1,244 0,227 0,230 1,051 0,555 1,048 

Átomos alinhados 50 49 50 45 51 52 42 42 51 51 51 
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Tabela. Ap.2 – Ângulos formados pelos átomos O–C–O do grupo COO- após coordenação com o respectivo Ln3+. 

 Ângulos (º) 

Grupo Átmo Pr3+ Nd3+ Sm3+ Eu3+ Gd3+ Tb3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ 

COO1- 
O1  

109,831 

 

112,619 

 

110,373 

 

117,755 

 

110,611 

 

114,273 

 

117,801 

 

117,701 

 

110,197 

 

117,734 

 

109,345 C1 

O2 

COO1- 
O5  

109,908 

 

112,542 

 

110,880 

 

117,756 

 

110,807 

 

114,195 

 

117,759 

 

117,686 

 

110,192 

 

117,497 

 

109,370 

 

C5 

O6 

COO1- 
O9  

109,939 

 

112,973 

 

110,521 

 

117,841 

 

110,244 

 

114,385 

 

117,932 

 

117,862 

 

110,197 

 

117,595 

 

109,359 C9 

O10 
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Figura Ap. 12 – Ângulos (O–C–O) e distâncias de ligação (O–Ln3+–O) teóricos para todos os [Ln(AcGly)3(H2O)3]. 
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Ap. D. Espectros de IR 

 

Figura Ap. 13 – Espectros vibracionais de IR para (a) [Pr(AcGly)3(H2O)3], (b)[Nd(AcGly)3(H2O)3], (c)[Sm(AcGly)3(H2O)3] e (O) AcGly. 
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Figura Ap. 14 – Espectros vibracionais de IR para (a) [Eu(AcGly)3(H2O)3], (b)[Gd(AcGly)3(H2O)3], (c)[Tb(AcGly)3(H2O)3] e (O) AcGly. 
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Figura Ap. 15 – Espectros vibracionais de IR para (a) [Ho(AcGly)3(H2O)3], (b)[Er(AcGly)3(H2O)3], (c)[Dy(AcGly)3(H2O)3] e (O) AcGly. 
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Figura Ap. 16 – Espectros vibracionais de IR para os complexos de (a) [Tm(AcGly)3(H2O)3], (b)[Yb(AcGly)3(H2O)3] e (O) AcGly.  
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Ap. E. Espectros de 1H RMN  

 
Figura Ap.17 – Espectro de 1H RMN do ligante livre AcGly (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap.18 – Espectro de 1H RMN do [Pr(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  
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Figura Ap.19 – Espectro de 1H RMN do [Nd(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  
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Figura Ap.20 – Espectro de 1H RMN do [Sm(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  
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Figura Ap.21 – Espectro de 1H RMN do [Eu(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap. 22 – Espectro de 1H RMN do [Gd(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap. 23 – Espectro de 1H RMN do [Tb(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap. 24 – Espectro de 1H RMN do [Dy(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap.25 – Espectro de 1H RMN do [Ho(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap.26 – Espectro de 1H RMN do [Er(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap.27 – Espectro de 1H RMN do [Tm(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz). 
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Figura Ap.28 – Espectro de 1H RMN do [Yb(AcGly)3(H2O)3] (D2O/ 400MHz).  
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Ap. F. Espectros de emissão e excitação à temperatura ambiente  

 
Figura 6.29 – Espectro de emissão no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 298 K para o [PrAcGly)3(H2O)3]. 
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Figura 6.30 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 298 K para o 

[NdAcGly)3(H2O)3]. 

 

(a) (b) 
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Figura 6.31 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 298 K para o 

[SmAcGly)3(H2O)3]. 

 

(b) (a) 
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Figura 6.32 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 400-750 nm, ambos obtidos a 298 K para o 

[TbAcGly)3(H2O)3]. 

 

(a) (b) 
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Figura 6.33 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 298 K para o 

[Dy(AcGly)3(H2O)3]. 

(b) (a) 
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Figura 6.34 – Espectro de excitação (a) e espectro de emissão (b) no intervalo de 800-1650 nm, ambos obtidos a 298 K para o 

[Ho(AcGly)3(H2O)3].
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