
 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais 

 

 

 

Márcia Karine da Luz Belarmino 

 

 

 

Complexos Ternários de Térbio (III): Aspectos Termodinâmicos 

de Síntese, Avaliação de Inclusão na MOF UMCM-2 e Previsão de 

suas Propriedades Espectroscópicas de RMN 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2016



 

Márcia K. D. L. Belarmino* 

 

 

 

 

 

Complexos Ternários de Térbio (III): Aspectos Termodinâmicos 

de Síntese, Avaliação de Inclusão na MOF UMCM-2 e Previsão de 

suas Propriedades Espectroscópicas de RMN 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Hallwass 

Co-Orientador: Prof. Dr. Gustavo L. C. Moura 

*Bolsista CNPq 

 

 

 

Recife 

2016 

Dissertação submetida ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciência de Materiais como parte 

dos requisitos necessários à 

obtenção do diploma de Mestre em 

Ciência de Materiais 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Joana D’Arc Leão Salvador CRB 4-572 

 

 

 
B426c Belarmino, Márcia Karine da Luz. 

Complexos ternários de térbio (III): aspectos termodinâmicos de síntese, avaliação de 
inclusão na MOF UMCM-2 e previsão de suas propriedades espectroscópicas de RMN / 
Márcia Karine da Luz Belarmino. –  2016. 

  79 f.: fig., tab. 
 
  Orientador: Fernando Hallwass. 
 Dissertação  (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCEN. Ciência de 

Materiais, Recife, 2016. 
                         Inclui referências e apêndice. 
 

1. Química inorgânica.  2. Metais de terras raras. 3. Ressonância magnética nuclear. 4. 
Química quântica.  I. Hallwass, Fernando (Orientador).  II. Titulo. 

 
         546                CDD (22. ed.)                  UFPE-FQ 2016-22                                  
                                                            



 

 

 

 
 

 

 

MÁRCIA KARINE DA LUZ BELARMINO 

COMPLEXOS TERNÁRIOS DE TÉRBIO(III): ASPECTOS TERMODINAMICOS DE 

SÍNTESE, AVALIAÇÃO DE  INCLUSÃO NA MOF UMCM-2 E PREVISÃO DE SUAS 

PROPRIEDADES ESPECTROSCÓPICAS DE RMN 

 

                                                                            Dissertação apresentada ao Programa de  

                                                                            Pós-Graduação em Ciência de Materiais  

                                                                            da Universidade Federal de Pernambuco, 

                                                                            como requisito parcial para a obtenção do 

                                                                            título de Mestre em Ciência de Materiais. 

 

 

Aprovada em: 02/03/2016. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Profº. Fernando Hallwass (Orientador) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

Profº. Severino Alves Júnior (Examinador Interno) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

Profº. Eduardo de Castro Aguiar (Examinador Externo) 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

 

Dra. Nathalia Bezerra de Lima (Examinadora Externa) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus e à minha família. 

  



Agradecimentos 

 

Muitas pessoas são importantes em minha vida e contribuíram bastante para que esse 

trabalho fosse realizado. Meus sinceros agradecimentos: 

 

 A Deus, que é a base da minha vida, sem Ele não estaria onde estou. Agradeço a 

Ele por ter colocado pessoas tão maravilhosas que só me levam ao sucesso. 

 À minha mãe, a maior incentivadora dos meus estudos e responsável pelas vitórias 

da minha vida.  

 Aos meus irmãos: Júlio, Márcio, Mônica e Cristina que sempre me incentivaram 

e me apoiaram. Eles são uma grande inspiração para mim. 

 Ao professor Fernando Hallwass pela amizade, dedicação, paciência, orientações, 

ensinamentos, oportunidades e por valiosos conselhos a serem seguidos. 

 Ao professor Gustavo Moura pela amizade, dedicação, paciência, orientação e 

ensinamentos valiosos. 

 À minha grande amiga, Nathália Bezerra de Lima, uma grande professora, um 

grande exemplo a ser seguido e uma enorme inspiração para mim. Não tenho 

palavras para agradecer pelos ensinamentos, apoio, dedicação e amizade.   

 Ao professor Alfredo Mayall Simas por ceder seu laboratório, ensinamentos 

científicos valiosos e a demanda computacional necessária para a realização desse 

trabalho. 

 À amiga Lizandra Letícia pelo apoio nas realizações deste trabalho com os 

cálculos GIAO. 

 Aos meus amigos de pós-graduação, Anderson, Vanessa e Alfredo, pela amizade, 

reuniões de estudo e por todo apoio científico e emocional durante esses 2 anos.  

 Ao laboratório de arquitetura molecular (LAM), ao Departamento de Química 

Fundamental (DQF) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) pelo tempo 

computacional utilizado neste trabalho. 

 Ao CNPq pela bolsa de mestrado ao longo desses 2 anos.  

 À FACEPE (PRONEX) por todo apoio à realização deste trabalho. 

 

  



Resumo 
 

Nesta dissertação, avaliamos os aspectos termodinâmicos de uma possível rota de síntese 

para a preparação de complexos de térbio ternários inéditos, [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], 

os quais possuem alto potencial para serem luminescentes, via reações de substituição de 

ligantes. Os ligantes -dicetonatos escolhidos foram: ACAC (acetilacetonato), TFAC 

(trifluoracetonato) e HFAC (hexafluoracetonato). Já os ligantes não iônicos L e L’ 

escolhidos foram: TPPO, PTSO e PMSO. Os aspectos termodinâmicos foram simulados 

por três diferentes modelos: o modelo RM1 com orbitais, utilizando para isto, o programa 

modificado MOPAC 2009; o modelo Sparkle/RM1 e o modelo Sparkle/PM6, em que 

utilizamos o programa MOPAC 2012. Os nossos resultados indicam que de um modo 

geral as energias livres de Gibbs das etapas envolvidas na síntese dos complexos são 

negativas, ou seja, provavelmente estas reações são espontâneas, sendo a propriedade de 

entalpia de reação, a que governa a espontaneidade destas reações. Verificamos que o 

ligante TPPO é o mais fortemente ligado ao Térbio (III) comparando com os ligantes 

PMSO e PTSO. Uma vez formados os complexos ternários [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] 

avaliamos a possibilidade de reação de inserção destes sistemas na MOF UMCM-2, a 

qual, possui a princípio, uma cavidade com tamanho suficiente para a inserção do 

complexo. Nesta etapa enfatizamos que desenvolvemos um protocolo de cálculo 

computacional para reações deste tipo. Os nossos resultados indicam que provavelmente 

complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] não podem ser inseridos nesta MOF, o que sugere, 

como perspectivas: i) o design de novos complexos que sejam capazes de serem inseridos 

em MOFs e ii) utilizar os modelos semiempíricos propostos nesta dissertação como 

alternativas viáveis para o estudo de propriedades termodinâmicas de reações de inserção 

de complexos de íons lantanídeos trivalentes em materiais porosos. Também avaliamos 

nesta dissertação, pela primeira vez, a possibilidade de utilizar as geometrias 

completamente otimizadas de complexos de lantanídeo (III) no sentido de calcularmos 

propriedades espectroscópicas de RMN de 1H, de 31P e de 19F, utilizando para isto o 

método GIAO e o programa de química quântica GAUSSIAN 09. No sentido de avaliar 

a eficiência do modelo RM1 com orbitais, o qual foi desenvolvido para ser um modelo 

semiempírico bastante eficiente, realizamos uma validação deste método com dados 

experimentais de deslocamentos químicos de núcleos de 1H, de 31P e de 19F presentes em 

complexos ternários de európio(III) obtidos por espectroscopia de RMN. Os nossos 

resultados indicam que é possível prever efeitos de complexação em termos de blindagem 

e de desblindagem eletrônica destes núcleos que são consideravelmente afetados pela 

ligação de coordenação. Constatamos, que para os núcleos de hidrogênio mais distantes 

do poliedro de coordenação, como por exemplo, os núcleos de hidrogênio do grupo CH3 

do ligante PTSO, o método GIAO prevê com muita precisão os valores obtidos 

experimentalmente. 

Palavras-chaves: MOF. Complexos de térbio. Termodinâmica. RM1 com orbitais. 



Abstract 
 

In this dissertation we evaluated thermodynamic aspects of a possible synthetic route for 

the preparation of novel ternary complexes of terbium, [Tb(-diketonate)3(L,L’)], which 

have high potential to be luminescent, via reactions of ligand replacement. The  -

diketonates ligands chosen were: ACAC, TFAC and HFAC. The non-ionic ligands L and 

L' chosen were: TPPO, PTSO and PMSO. The thermodynamic aspects were simulated 

by three different models: the RM1 with orbital model, using for this the modified 

MOPAC 2009 program; Sparkle/RM1 model and Sparkle/PM6 model, in which use the 

program MOPAC 2012. Our results indicate that, in general, the Gibbs free energies of 

the steps involved in the synthesis of the complexes are negative, that is, probably these 

are spontaneous reactions, with the reaction enthalpy governing the spontaneity of these 

reactions. We found that the TPPO ligand is more strongly bound to Terbium (III) 

compared to the PMSO and PTSO ligands. Once studied the synthesis of the ternary 

complexes [Tb(-diketonate)3(L,L’)], we evaluated the possibility of an insertion reaction 

of these systems in the MOF UMCM-2, which, in principle has a cavity large enough for 

insertion of the complex. We emphasize that we developed a computational protocol for 

calculating reactions of this type. Our results indicate that probably complexes [Tb(-

diketonate)3(L,L’)] cannot be inserted in this MOF, suggesting as perspectives: i) the 

design of novel complexes that are capable of being inserted into MOFs and ii) using the 

semi-empirical models proposed in this dissertation as viable alternatives for the study of 

thermodynamic properties of complex insertion reactions of trivalent lanthanide ions in 

porous materials. In this work we also evaluated, for the first time, the possibility of using 

fully optimized geometries of complexes of lanthanide (III) to calculate spectroscopic 

properties of NMR of 1H, 31P and 19F, using for this the GIAO method and the quantum 

chemistry program Gaussian 09. In order to assess the robustness of the RM1 model with 

orbitals, which is designed to be a fairly robust semiempirical model, we performed a 

validation of this method with experimental data of chemical shifts of 1H, 31P and 19F 

nuclei present in ternary complexes of europium (III) obtained experimentally by NMR 

spectroscopy. Our results indicate that it is possible to predict complexation effects in 

terms of electronic shielding and deshielding of these nuclei which are considerably 

affected by the coordination process. We note that for the more distant hydrogen nuclei 

of the coordination polyhedron, such as hydrogen nuclei of the CH3 group of the PTSO 

ligand, the GIAO method predicts very accurately the values obtained experimentally. 

Keywords: MOF. Terbium complexes. Thermodynamics. RM1 with orbitals.  
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Capítulo 1 
Introdução e Objetivos 

1.1 Introdução 

 

A série dos elementos lantanídeos, Ln, correspondem aos elementos do bloco f que 

compreendem do lantânio (La, Z = 57) ao lutécio (Lu, Z = 71). Esses elementos 

apresentam um preenchimento gradativo do subnível energético 4fn, onde n vai de 0 para 

o íon La3+ a 14 para o íon Lu3+. A tabela abaixo apresenta os símbolos, o número atômico 

e a configuração eletrônica dos íons lantanídeos trivalentes. 

Tabela 1. Símbolos, número atômico e a configuração eletrônica dos íons lantanídeos trivalentes. 

Elemento Símbolo Número atômico Configuração Ln3+ 

Lantânio La 57 [Xe] 

Cério Ce 58 [Xe]4f1 

Praseodímio Pr 59 [Xe]4f2 

Neodímeo Nd 60 [Xe]4f3 

Prométio Pm 61 [Xe]4f4 

Samário Sm 62 [Xe]4f5 

Európio Eu 63 [Xe]4f6 

Gadolínio Gd 64 [Xe]4f7 

Térbio Tb 65 [Xe]4f8 

Disprósio Dy 66 [Xe]4f9 

Hólmio Ho 67 [Xe]4f10 

Érbio Er 68 [Xe]4f11 

Túlio Tm 69 [Xe]4f12 

Itérbio Yb 70 [Xe]4f13 

Lutécio Lu 71 [Xe]4f14 

 

A partir da IUPAC1, o termo lantanídeo é usado para designar os elementos 

apresentados na Tabela 1. Já o termo terras raras é usado quando aos lantanídeos2 são 

incluídos o escândio: Sc (Z = 21) e o Ítrio: Y (Z = 39). Onde, tanto o escândio quanto o 

ítrio são metais de transição. 

O estado de oxidação mais comum apresentado pelos íons lantanídeos é o de íon 

trivalente, íon Ln3+. Porém, existem casos de outras formas iônicas apresentadas por 

alguns elementos lantanídeos, por exemplo, o elemento químico Cério, que existe na 
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forma tetravalente, íon Ce4+. Tal forma faz com que o orbital 4f do cério não possua 

nenhum elétron, assumindo assim a configuração eletrônica 4f0. Já o európio e o samário 

também podem apresentar a forma de íon divalente, íon Eu2+ e íon Sm2+.  

Em termos de ligação química, normalmente, os íons lantanídeos realizam ligações 

iônicas, porque os elétrons do nível 4f encontram-se em uma camada mais interna n=4 do 

que os elétrons do caroço xenônio (5s2 5p6), os quais se encontram na camada mais 

externa n=5. Isso mostra que o íon Ln3+ se comporta quimicamente como um átomo de 

gás nobre eletronicamente carregado que não pode formar ligações covalentes, mas ao 

mesmo tempo formam ligações iônicas. A carga 3+, do íon Ln3+, favorece a formação de 

compostos de coordenação com ligantes que possuam em sua estrutura átomos com alta 

densidade eletrônica como, por exemplo, os átomos eletronegativos oxigênio e 

nitrogênio.  

Uma vez formado o complexo de lantanídeo, este pode apresentar propriedades 

interessantes como por exemplo, a luminescência3–7. Esta propriedade vem tornando 

complexos de íons lantanídeos luminescentes alvo de muita investigação pela 

comunidade científica devido ao fato destes compostos possuírem uma característica em 

sua propriedade de emitir luz que é a alta pureza de cor. A emissão do tipo de cor vai 

depender do tipo do íon lantanídeo presente no complexo. Por exemplo, a emissão 

característica para complexos de térbio(III)8,9 apresentam luminescência na região do 

verde10. Já para os complexos de európio(III)11,12 apresentam emissão na cor vermelha10. 

Já os complexos de samário(III) apresentam emissão de luz na região do laranja13 e os 

complexos de disprósio(III) e túlio(III) podem apresentam luminescência na região do 

amarelo14 e do azul15 respectivamente.  

Para obter complexos luminescentes de lantanídeos trivalentes a escolha do ligante é 

de fundamental importância. Por exemplo, ligantes β-dicetonatos16–30,30–39 podem ser 

eficientes no processo de conversão de energia, onde o seu papel no processo da 

luminescência consiste em absorver luz na região do ultravioleta e transferir esta energia 

ao metal40. Quando os complexos de lantanídeo possuem um alto rendimento quântico, 

são considerados como “Dispositivos Moleculares Conversores de Luz” (DMCL)41.  

A luminescência de complexos de lantanídeos pode ser explicada em termos de efeito 

antena, como visto na Figura 1. 
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Figura 1. Esquema efeito antena. 

O efeito antena envolve inicialmente a absorção da radiação ultravioleta através dos 

ligantes (antenas)42. Seguido da transferência de energia dos ligantes para o metal e re-

emissão de luz, agora com um comprimento de onda diferente do inicial pelo íon 

lantanídeo. A radiação de luz visível emitida na última etapa do processo de 

luminescência é característica do íon metálico. Logo, a aplicabilidade de complexos 

luminescentes de lantanídeos é de grande interesse para as diversas áreas da ciência e da 

tecnologia, como:  lasers em fibra óptica e diodo além de amplificadores43,44, aplicações 

biomédicas43, na determinação precoce do câncer43, sensores luminescentes; OLEDS45–47 

etc. Já, a aplicação específica de complexos com o íon térbio(III), podem ser: como agente 

antimicrobiano48, usados na fabricação de LED com chip UV49, como sensor de 

dispositivo de hemoglobina50, como sondas fluorescentes51, dispositivos de OLED52,53, 

biomarcadores sensíveis52, detectores de L-lisina54, como materiais conversores de luz,  

iluminação, tela plana55 etc. 

Algumas estratégias são utilizadas para aumentar a luminescência dos complexos de 

lantanídeos, como por exemplo: aumentar a assimetria do complexo56, dopar o complexo 

com terra rara inerte (Y, Sc e Gd)57, evitar ligantes como a água que diminuem a 

luminescência e resfriar esses complexos com nitrogênio líquido. 

Os complexos de lantanídeos com ligantes β-dicetonatos são bastante populares, e 

sua utilização vem sendo muito explorada ao longo dos últimos anos. Provavelmente, isto 

se deve ao fato de muitos ligantes deste tipo serem comercialmente disponíveis. 

Entretanto, o fator mais importante da popularidade dos ligantes β-dicetonatos é de, ao 
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serem complexados aos íons lantanídeos trivalentes, apresentarem propriedades de 

luminescência. 

A maioria dos complexos de íon Eu3+ com ligantes β-dicetonatos mostram forte 

tendência de a luminescência ser intensa. Já, os complexos de íon Tb3+, sensibilizam a 

luminescência dependendo do ligante β-dicetonato presente na estrutura. Alguns ligantes 

contendo anéis aromáticos podem dificultar a intensidade da luminescência nesses 

complexos, apresentando muitas vezes tendência fraca ou nenhuma luminescência 

presente nesses complexos à temperatura ambiente. Exemplos de ligantes -dicetonatos 

que são comumente usados em complexos de térbio(III) são apresentados na Figura 2.  

Figura 2. Compostos β-dicetonatos: ACAC (acetilacetonato), TFAC (trifluoroacetilacetonato) e HFAC 

(hexafluoroacetilacetonato). 

 

Dentre os ligantes citados acima, o que apresenta maior intensidade de luminescência 

quando coordenado ao íon Tb3+ é o ligante acetilacetonato58–60, ACAC, seguido do 

trifluoroacetilacetona2
, TFAC.  

Complexos ternários de lantanídeos com ligantes -dicetonatos, [Ln(-

dicetonato)3(L)2] podem ser sintetizados pela seguinte rota61: 

Figura 3. Rota de síntese dos complexos ternários de lantanídeos. 

 

A primeira etapa da síntese proposta acima envolve a troca de ligantes iônicos 

cloretos por ligantes iônicos -dicetonatos. Esta etapa resulta na formação do complexo 
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intermediário [Ln(-dicetonato)3(OH2)2], KCl e água. Em seguida, os ligantes OH2 do 

complexo [Ln(-dicetonato)3(OH2)2] são trocados por novos ligantes L, formando assim 

o complexo ternário [Ln(-dicetonato)3(L)2]. Exemplos de ligantes não iônicos L que 

podem servir como antenas em complexos deste tipo são apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4. Ligantes não iônicos monodentados: TPPO (óxido de trifenilfosfina); PTSO (p-toluil sulfóxido) 

e PMSO (fenil-metil sulfóxido).       

Uma aplicação muito importante dos complexos de lantanídeos é ser um sensor de 

PH a partir de MOFs62–64 (Metal-organic frameworks). As MOFs possuem uma estrutura 

metal-orgânica passível de expansão e incorporação de vários grupos funcionais no seu 

interior65. As MOFs são conhecidas também por apresentar porosidades permanentes. 

Esses materiais são promissores para armazenamento de gás, reprocessamento de 

combustível, remediação ambiental, sensoriamento e catálise66.  

Uma estratégia para realizar pesquisas combinatórias de novos materiais é ligar 

blocos de construção molecular, em conjunto, para obter a propriedade desejada67. A rede 

de coordenação de uma MOF é um composto de coordenação que se repete. Ela pode ser 

feita com características excepcionais e alta porosidade. São tipicamente sintetizadas por 

uma reação de automontagem simples entre vários íons metálicos e ligantes orgânicos 

sob condições ambientes. Entretanto, podem ser rígidas ou dinâmicas. As MOFs rígidas 

possuem estruturas porosas relativamente estáveis e robustas com porosidade 

permanente, semelhante aos zeólitos e outros materiais porosos inorgânicos. Entretanto, 

MOFs dinâmicas possuem quadros que respondem a estímulos externos, tais como:  

pressão, temperatura e moléculas hóspedes, ou seja, possuem extraordinária sensibilidade 

a estímulos externos68. 

Devido às MOFs terem uma vasta aplicabilidade, elas têm atraído muita atenção na 

última década, onde o número de publicações em diversas áreas tem aumentado como, 

por exemplo, na pesquisa de luminescência69. Recentemente, foi reportada a preparação 

da MOF UMCM-270,71, esta possui uma geometria hexagonal com 3 diferentes cavidades 
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sendo uma delas com diâmetro de 22,6 Å. Sendo as cavidades desta MOF suficientemente 

grandes para caber sistemas volumosos, a princípio, poderíamos supor que ela apresenta 

potencialidade para reações químicas de complexos de térbio(III) luminescentes, pelo 

menos em sua cavidade maior. 

No sentido de viabilizar a previsão de propriedades de complexos de lantanídeos, 

hoje, são disponibilizados vários métodos computacionais. Podemos citar como exemplo, 

os métodos semiempíricos, parametrizado pelo Sparkle, tais como: Sparkle/PM672; 

Sparkle/PM773; Sparkle/PM374; Sparkle/AM175 e Sparkle/RM1. A diferença desses 

métodos é a maneira como cada um foi parametrizado.  

Recentemente, foi publicado o modelo RM176 com orbitais para lantanídeos. Esse 

modelo assume orbitais s, d e p para os lantanídeos. Por exemplo, para o átomo de térbio 

a representação é {[Xe]4f8}6s2 5d1 6p0, logo esse caroço {[Xe]4f8} representa o íon 

trivalente e o conjunto de base representam o restante dos orbitais. O modelo Sparkle não 

descreve orbitais atômicos, na prática, podemos assumir que o modelo Sparkle considera 

o íon lantanídeo como uma carga positiva e os ligantes como cargas negativas. Desta 

maneira as interações entre os íons lantanídeos e os ligantes pelo modelo Sparkle são 

totalmente iônicas, entretanto, o modelo RM1 com orbitais para lantanídeos assume um 

certo grau de covalência nestas ligações. 

Sabemos que os métodos semiempíricos Sparkle e RM1 com orbitais foram 

parametrizados a princípio com o objetivo de prever aspectos estruturais. Em termos de 

propriedades termodinâmicas de complexos de lantanídeos ainda há muito o que ser feito, 

principalmente para a entalpia de formação dos sistemas. Por outro lado, podemos 

enfatizar que em termos de reação química o erro que existe nestes métodos é minimizado 

de forma que conseguimos obter informações, pelo menos, em relação a tendências, dos 

aspectos termodinâmicos de cada etapa reacional. Como, por exemplo, tendências em 

termos de espontaneidade de reação. Mais ainda, podemos usar esse tipo de cálculo na 

previsão de propriedades químicas de reação de inclusão de complexos de lantanídeos em 

materiais, como MOFs. E, portanto, podemos desta maneira obter informações valiosas 

a respeito dessas reações de inclusão de complexos de lantanídeo antes de realizar os 

experimentos, poupando, assim, tempo e reagentes. Também enfatizamos que a principal 

vantagem dos métodos semiempíricos em relação aos métodos DFT e ab initio, sem 

dúvida, é a menor demanda computacional necessária para realizar os cálculos. Fato que 

torna estes métodos viáveis de utilização pela comunidade de química em geral. 
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1.2 Objetivos Gerais 

Tivemos como objetivos gerais nesta dissertação avaliar os aspectos termodinâmicos 

da síntese de novos complexos ternários de térbio(III), [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], os 

quais possuem um alto potencial de apresentarem luminescência. Em seguida, avaliamos 

a possibilidade de inclusão destes complexos ternários na MOF UMCM-2, a qual possui, 

a princípio, uma cavidade suficientemente grande para que a inserção ocorra. Também é 

objetivo desta dissertação avaliar se as geometrias completamente otimizadas dos 

complexos de térbio(III) propostos podem ser utilizadas como ponto de partida em 

estudos teóricos de espectroscopia de RMN de 1H, 19F e 31P pelo método GIAO77. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Propor uma rota de síntese para os complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)]; 

 Realizar cálculos de otimização completa de geometria e das propriedades 

termodinâmicas de entalpia de formação (∆fH), de entropia (∆fS) e de energia livre 

de Gibbs (∆fG) de formação de todas as espécies envolvidas nas etapas de síntese 

proposta nesta dissertação. 

 Avaliar as propriedades termodinâmicos (∆rG, ∆rH e ∆rS) das etapas de síntese de 

preparação dos complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)]; 

 Estabelecer um protocolo e realizar a otimização de geometria da célula unitária 

da MOF UMCM-2 bem como dos sistemas: [Complexo de térbio]@UMCM-2; 

 Analisar a possibilidade de inserção dos complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] na 

MOF UMCM-2; 

 Propor um protocolo de estratégia computacional para o cálculo de propriedades 

espectroscópicas de RMN de núcleos presentes nas estruturas dos complexos 

ternários de lantanídeo(III); 

 Validar o protocolo para simulação de deslocamentos químicos de núcleos 

presentes em complexos de lantanídeos, realizando para isto o estudo de caso de 

complexos de európio(III); 

 Aplicar o protocolo desenvolvido para previsão de deslocamentos químicos de 

núcleos atômicos presentes nos complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] propostos 

nesta dissertação. 
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Capítulo 2 

Metodologia 

 

2. Metodologia Computacional 

2.1 Procedimento para cálculos de otimização completa de geometria dos complexos 

ternários de térbio(III) 

Para o cálculo de otimização completa de geometria escolhemos três modelos 

semiempíricos: RM1 com orbitais, Sparkle/RM1 e Sparkle/PM6. Os programas 

escolhidos para realizar os cálculos foram MOPAC 2012 para o modelo Sparkle e o 

MOPAC 2009 para o RM1 com orbitais. Para criar os arquivos de entrada (Input), fez-se 

necessário usar o programa Hyperchem, para desenhar e pré-otimizar estruturas dos 

complexos, utilizando para isto o método de mecânica molecular MM+. Em seguida, um 

arquivo de extensão .zmt, contendo a geometria pré otimizada pelo Hyperchem, foi 

gerado e  adicionado a seguinte linha de comando:  

RM1 SPARKLE BFGS PRECISE XYZ T=10D GNORM=0.25 NOLOG GEO-OK SCFCRT=1.D-

10 AUX  

O significado de cada palavra chave desta linha de comando é: 

 RM1: Usar o Hamiltoniano RM1; 

 SPARKLE: Usar o SPARKLE quando ele existir; 

 GEO-OK: Ignorar a verificação da distância interatômica; 

 PRECISE: Aumentar os critérios de convergência estabelecidos em 100 vezes; 

 XYZ: Utilizar os sistemas de coordenadas cartesianas na otimização; 

 BFGS: Usar o otimizador de geometria BFGS; 

 T=10D: É requisitado um tempo de 10 dias; 

 GNORM: Quando o gradiente for menor que 0.250, sair. 

 SCFCRT: Padrão SCF substituído por 0.100E-09; 

 AUX: Formar um arquivo de saída (output) com informações auxiliares; 

 NOLOG: Suprimir arquivos de registro. 

Além dos parâmetros mencionados acima, para a utilização do modelo RM1 com 

orbitais, foi necessário um parâmetro a mais: o EXTERNAL que indica que parâmetros 

atômicos contidos no arquivo: spk_Tb.inp devem ser utilizados. Este arquivo fornece o 

conjunto de parâmetros do íon lantanídeo presente na estrutura do complexo. Este 
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parâmetro externo teve que ser utilizado porque o modelo RM1 com orbitais ainda não 

está disponibilizado para o MOPAC 2012. 

Para obter as geometrias otimizadas dos ligantes, basta realizar o mesmo 

procedimento acima sem a palavra Sparkle, mas caso ela esteja presente não vai alterar o 

resultado final porque este comando só afeta sistemas contendo íons lantanídeos. 

2.2 Procedimento para cálculos das propriedades termodinâmicas dos complexos 

ternários de térbio(III) 

Após a obtenção da otimização completa das geometrias, utilizamos as mesmas para 

realizar cálculos das frequências vibracionais harmônicas com a palavra-chave: FORCE: 

RM1 SPARKLE XYZ T=10D FORCE NOLOG GEO-OK SCFCRT=1.D-10 AUX 

Ainda após a otimização completa da geometria, a utilizamos para realizar cálculos 

termodinâmicos com a palavra chave: THERMO. É importante ressaltar que foram 

utilizados os critérios padrões internos de otimização. Abaixo apresentamos a linha de 

comando utilizada: 

RM1 SPARKLE XYZ T=10D THERMO NOLOG GEO-OK SCFCRT=1.D-10 AUX 

Para realizar estes cálculos, mais uma vez foram utilizados os programas de química 

quântica MOPAC 2009 (RM1 com orbitais) e MOPAC 2012 (Sparkle/RM1 e Sparkle/ 

PM6).  

2.3 Protocolo para cálculos de otimização completa de geometria de MOFs e de 

sistemas [Complexo de térbio(III)]@MOF 

A nossa estratégia para realizar otimizações completas de geometrias de MOFs 

consistiu, inicialmente, em partir de dados experimentais de células unitárias 

cristalográficas disponibilizadas na literatura. Estas células unitárias podem ser 

facilmente visualizadas pelo programa Hyperchem e Avogadro. A MOF UMCM-2 possui 

cerca de 1530 átomos em sua célula unitária e, portanto, realizar cálculos DFT ou ab initio 

é algo que necessita de muita demanda computacional. Neste sentido, cálculos 

semiempíricos podem vir a ser uma alternativa viável. Deste modo, realizamos cálculos 

com vários modelos semiempíricos: AM1, PM3, PM6, PM7 e RM1. Onde verificamos 

que apenas o PM6 foi capaz de finalizar o cálculo de otimização completa de geometria. 

Assim, para calcular tanto a otimização completa de geometria quanto a entalpia de 

formação dos sistemas, [Complexo de térbio(III)]@UMCM-2 e da MOF, escolhemos o 

modelo Sparkle/PM6. 
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A seguir, apresentamos o passo a passo da metodologia empregada para a preparação 

do arquivo de entrada dos sistemas contendo apenas MOFs e [Complexo de 

térbio(III)]@UMCM-2:  

1. O primeiro passo foi utilizar o arquivo cif78 presente no artigo da MOF 

UMCM-270; 

2. Em seguida, utilizamos o programa Avogadro para abrir tanto o arquivo do 

complexo com a extensão .hin quanto o arquivo da MOF com a extensão .cif; 

A extensão .hin  pode ser obtida pelo programa Hyperchem. 

3. Ao abrir o arquivo .cif, geramos apenas 1 célula unitária para a MOF: 1,1,1 

em: build > super cell builder. Em seguida, salvamos esse arquivo com a 

mesma extensão; 

4. Como precisávamos de uma origem para a MOF, adicionamos a esse arquivo 

salvo anteriormente, um metal qualquer da série dos lantanídeos nas 

coordenadas cartesianas como sendo (0,0,0). Salvamos o mesmo e o abrimos 

no Avogadro; 

5. Desta vez, geramos 2 super células: 2,2,2 pelo programa Avogadro:  build > 

super cell builder. Salvando o arquivo agora na extensão .xyz; 

6. Em seguida, abrimos o mesmo no Avogadro e adicionamos o complexo na 

maior cavidade da MOF: abrir arquivo .hin numa outra janela do Avogadro > 

select > select all > edit > copy. Em seguida, cola a molécula copiada no 

programa Avogadro que contém a MOF. Depois move a molécula para a 

maior cavidade da MOF, salvando o arquivo na mesma extensão .xyz; 

7. Feito isso, renomeamos esse arquivo com um determinado nome (a sua 

escolha) para ficar fixo e poder ser usado todas as vezes que precisar no 

programa POEUM. Renomeamos o nosso arquivo como UMCM_2. Em 

seguida, clicamos duas vezes no programa: POEUM, para se obter um novo 

arquivo, em que todas as coordenadas X, Y e Z estejam com o número +1 ao 

lado delas. Salvamos o arquivo na mesma extensão .xyz; 

8. Como a MOF UMCM-2 tem geometria hexagonal fez-se necessário substituir 

3 átomos, que definem os eixos de translação, pela palavra chave NP. Para 

realizar este procedimento utilizamos um editor de texto: texpad. Isso foi 

necessário para se obter os 3 vetores de translação, TV, no arquivo de entrada 

a ser obtido posteriormente; 
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9. Para se obter o arquivo de entrada na extensão .mop, fez-se necessário 

renomear o arquivo e mudar a sua extensão para: make_nome do arquivo.dat. 

Além disso, usamos como comando na primeira linha desse arquivo: 

MERS=(1,1,1), para se obter apenas uma célula unitária do sistema; 

10. Para mudar essa extensão em .mop, usamos o prompt de comando MAKPOL. 

Primeiro adicionamos esse arquivo que foi obtido anteriormente na mesma 

unidade do computador que se encontrava o arquivo MAKPOL. Em seguida, 

clicamos no prompt de comando MAKPOL e adicionamos os seguintes 

comandos: cd  / > cd MAKPOL > makpolf-90.exe make_nome do arquivo.dat. 

E, finalmente obtivemos o arquivo na extensão .mop;  

11. Por fim, ao se obter o arquivo de entrada na extensão .mop, o metal da série 

de lantanídeos que foi adicionado como origem na MOF é substituído pelo 

dummy: XX. Como esse lantanídeo só foi adicionado para ser a origem do 

nosso sistema o substituímos por um dummy para ele não ser calculado, pois 

não nos interessava calcular ele. Logo, o dummy só teve a função de marcar o 

lugar. 

12. Em seguida, para realizar os cálculos computacionais de geometria 

completamente otimizada do sistema [Complexo de térbio(III)]@UMCM-2 

foi utilizado o programa de química quântica MOPAC 2012. 

13. Para obtermos o arquivo de entrada e realizar os cálculos computacionais de 

geometria completamente otimizada apenas da MOF, utilizamos todo o 

procedimento citado acima menos o ítem 6.  

 

2.4 Protocolo para cálculos de deslocamento químico de núcleos atômicos em 

complexos de lantanídeo(III) 

 A nossa estratégia para previsão de aspectos termodinâmicos de deslocamentos 

químicos de núcleos atômicos presentes em estruturas de complexos não apenas de térbio 

(III), mas de íons lantanídeos em geral, consistiu na utilização de geometrias 

completamente otimizadas de complexos deste tipo a partir do modelo RM1 com orbitais. 

É bem conhecido que o método GIAO, o qual simula valores de deslocamento químicos 

de núcleos atômicos, é extremamente sensível a geometria dos sistemas. A geometria 

completamente otimizada pelo modelo RM1 com orbitais pode vir a ser um ponto inicial 

interessante para a previsão de deslocamentos químicos de núcleos atômicos de 

complexos de lantanídeos (III). Assim, o nosso protocolo consistiu em: 
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1. Otimizar completamente a geometria de complexos de lantanídeo (III), pelo 

mesmo procedimento citado na Seção 2.1; 

2. Realizar cálculos GIAO com o nível de cálculo PBE1PBE/GENECP-MWB54/6-

311G(d,p) no programa de química quântica Gaussian09; 

3. Gerar os valores dos deslocamentos químicos dos núcleos de 1H, 19F e 31P em um 

arquivo .txt pelo gaussview: Results > NMR > botão direito do mouse > salvar > 

arquivo .txt > abrir o arquivo .txt com um editor como por exemplo o textpad.  

4. É importante em análises de espectroscopia de RMN, sejam elas teóricas ou 

experimentais, a utilização de referências. Neste sentido, escolhemos como 

referências para os núcleos de 1H, 19F e 31P, os valores teóricos de seus 

deslocamentos químicos nas moléculas TMS, F3CCOOH e H3PO4 

respectivamente. 
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Capítulo 3 

Resultados e Discussão: Aspectos termodinâmicos da síntese de 

complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] e de sua inclusão na MOF UMCM-2 

A abordagem deste capítulo se dá, inicialmente, ao estudo de uma rota de síntese de 

complexos ternários de térbio(III) de ligantes não iônicos mistos: [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)]. Em seguida, avaliamos as propriedades termodinâmicas de cada 

etapa da síntese proposta. Posteriormente, expandimos nossos estudos para a 

possibilidade de prever quais seriam os aspectos termodinâmicos de reações de inclusão 

dos complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] na MOF UMCM-2. 

3.1 Uma Nova Rota de Síntese Para Complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)] 

Complexos de térbio(III) podem emitir luz na região do verde. Normalmente são 

utilizados ligantes que absorvam luz na região do ultravioleta e posteriormente transfiram 

energia para o estado excitado 5D4 do íon Tb3+. Esta energia no estado excitado 5D4 pode 

decair de forma radiativa (emissão de luz verde) ou de forma não radiativa (por exemplo: 

vibrações térmicas ou movimentos nucleares) para os níveis de menor energia 7FJ, J=6-0, 

como visto na Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5. Diagrama de Jablonski 

 

 A escolha do ligante é extremamente importante. Nesta dissertação escolhemos 

como ligantes iônicos, os ligantes -dicetonatos: ACAC, TFAC e HFAC. Como ligantes 

não iônicos escolhemos os ligantes TPPO, PMSO e PTSO. O critério para a escolha dos 

ligantes escolhidos foi que eles já são comumente usados em complexos de térbio(III) 
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luminescentes. A Tabela 2, lista os complexos ternários inéditos propostos nesta 

dissertação. 

Tabela 2. Lista de complexos ternários de térbio(III) de ligantes não iônicos mistos: [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)]. 

Complexo 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)] 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)] 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)] 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)] 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)] 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO)] 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)] 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)] 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)] 

 

Os complexos apresentados na Tabela 2 podem, a princípio, ser sintetizados a partir 

da troca de um ligante não iônico L do complexo intermediário [Tb(-dicetonato)3(L)2] 

por um ligante não iônico L’, desde que L’ seja capaz de deslocar o ligante L. Por sua 

vez, o complexo intermediário [Tb(-dicetonato)3(L)2] pode ser sintetizado pela troca de 

dois ligantes H2O do complexo intermediário [Tb(-dicetonato)3(OH2)2]  por dois ligantes 

L. Finalmente, o complexo intermediário [Tb(-dicetonato)3(OH2)2] pode ser preparado 

a partir da troca dos ligantes íons cloretos do complexo reagente [Tb(Cl)2(OH2)6] por 3 

ligantes -dicetonatos. Esta troca de ligantes iônicos também resulta na dissociação de 

quatro ligantes não iônicos H2O. A Figura 6 apresenta um esquema da provável rota de 

síntese dos complexos de térbio(III) de ligantes não iônicos mistos propostos nesta 

dissertação.   

Figura 6. Rota de síntese proposta para a preparação de complexos ternários de térbio(III) de ligantes não 

iônicos mistos: [Tb(-dicetonato)3(L,L’)]. 
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A escolha de estudar as propriedades termodinâmicas das etapas de síntese dos 

complexos apresentados na Tabela 2 ocorreu porque já foi reportado que complexos 

ternários de ligantes não iônicos mistos de európio(III) apresentaram maiores valores de 

rendimento quântico de emissão, eficiência quântica de emissão e de taxas radiativas de 

emissão, quando comparado com a média obtida destes valores para os correspondentes 

complexos de ligantes não iônicos iguais56. A equação 1 apresenta esta conjectura. 

𝑃[𝐸𝑢( − 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜)3(𝐿, 𝐿′)] ≥
𝑃[𝐸𝑢( − 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜)3(𝐿)2 +  𝐸𝑢( − 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜)3(𝐿′)2]

2
    

Equação 1 

Onde P é a propriedade de luminescência, rendimento quântico, eficiência quântica ou 

taxas radiativas. 

3.1.1. Otimização completa de geometria 

No sentido de avaliarmos os aspectos termodinâmicos de cada etapa da síntese 

proposta na Figura 6, onde calculamos as propriedades de entalpia de reação, entropia de 

reação e energia livre de Gibbs de reação por 3 diferentes modelos: RM1 com orbitais 

utilizando o programa MOPAC 2009; Sparkle/RM1 e Sparkle/PM6 utilizando o 

programa MOPAC 2012. Os cálculos computacionais foram realizados inicialmente para 

otimizar completamente a geometria dos complexos e das espécies envolvidas em cada 

etapa de síntese. 

Verificamos que todos os sistemas calculados não apresentaram nenhuma 

frequência imaginária para os três modelos utilizados. Isto significa que as estruturas 

correspondem a pontos de mínimo na superfície de energia potencial.  

Em todos os casos estudados avaliamos as possibilidades dos ligantes não iônicos 

L e L’ dos complexos ternários poderem estar adjacentes, ADJ, ou não adjacentes, NADJ 

na estrutura. Assim, como exemplo, na Figura 7 apresentamos a geometria 

completamente otimizada dos complexos de térbio [Tb(β-dicetonato)3(TPPO,PMSO)ADJ]  

e [Tb(β-dicetonato)3(TPPO,PMSO)NADJ] pelo modelo RM1 com orbitais. As figuras dos 

demais complexos, com geometria completamente otimizada, encontram-se no apêndice 

desta dissertação. 
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Figura 7. Estruturas dos complexos de térbio com geometria completamente otimizada: (a) 

[Tb(TFAC)3(TPPO,PMSO)ADJ] e (b) [Tb(TFAC)3(TPPO,PMSO)NADJ]. A representação dos átomos nas 

cores dos complexos são: branco – H; cinza – C; amarelo – S; laranja – P; azul claro – F, vermelho – O; 

verde – Tb. 

Na literatura encontramos que os complexos ternários de térbio(III): 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2]
79 e [Tb(HFAC)3(H2O)2]

80 possuem os ligantes não iônicos L na 

posição NADJ e ADJ, respectivamente, em sua estrutura. Assim, passamos a averiguar 

se do ponto de vista computacional, os modelos semiempíricos: RM1 com orbitais, 

Sparkle/RM1 e Sparkle/PM6 são capazes de simular possíveis inversões ou retenções de 

configuração em termos da posição dos ligantes não iônicos L devido a reações de 

substituição de ligantes.  

3.1.2 Aspectos Termodinâmicos das Etapas de Síntese dos Complexos [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)] 

Nesta etapa, passamos a avaliar os aspectos termodinâmicos da síntese dos 

complexos ternários de térbio (III) mistos e não mistos a partir de reações de 

deslocamento de ligantes. Realizamos cálculos termodinâmicos de formação, ∆fG ,∆fH e 

∆fS, dos composto presentes nos complexos. Esses valores encontram-se no apêndice 

desta dissertação. Em seguida, realizamos cálculos termodinâmicos de reação: ∆rG, ∆rH 

e ∆rS e para isto, utilizamos as equações: ∆rG=∆rH-T.∆rS, ∆rH=ΣnHº(produtos) – 

(b) (a) 
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ΣnHº(reagentes) e ∆rS=ΣnSº(produtos) – ΣnSº(reagentes) respectivamente. As tabelas abaixo 

apresentam os resultados obtidos pelos três modelos semi-empíricos escolhidos. 

Tabela 3. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo RM1 com orbitais para lantanídeos da 1ª 

etapa à temperatura de 298 K. 

Reação de síntese da 1ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 
[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3ACAC Tb(ACAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -264,4 -251,9 -12,5 

[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3TFAC Tb(TFAC)3(OH2)2]+ 4H2O +2Cl- -247,2 -236,0 -11,2 

[Tb(Cl)2(OH2)6] +  3HFAC Tb(HFAC)3(OH2)2]+ 4H2O +2Cl- -1,4 +17,7 -19,1 

 

Tabela 4. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/RM1 da 1ª etapa à temperatura de 

298 K. 

Reação de síntese da 1ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3 ACAC  [Tb(ACAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -241,9 -228,8 -13,1 

[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3 TFAC  [Tb(TFAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -251,9 -239,9 -12,0 

[Tb(Cl)2(OH2)6] +3 HFAC  [Tb(HFAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- +71,4 +50,9 -20,5 

 

Tabela 5. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/PM6 da 1ª etapa à temperatura de 

298 K. 

Reação de síntese da 1ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 
[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3 ACAC  [Tb(ACAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -305,9 -291,6 -14,2 

[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3 TFAC  [Tb(TFAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -312,9 -302,0 -10,8 

[Tb(Cl)2(OH2)6] + 3 HFACTb(HFAC)3(OH2)2] + 4H2O +2Cl- -93,5 -78,8 -14,7 

 

Os resultados das Tabelas 3, 4 e 5 indicam que, na maioria dos casos, as energias 

livres de Gibbs dessas reações são negativas, ou seja, provavelmente estas reações são 

espontâneas. Em todos os casos as reações são favorecidas pela entropia. Isto pode ser 

explicado porque existe uma maior quantidade de espécies no lado dos produtos do que 

no lado dos reagentes, onde envolvem quatro espécies no lado dos reagentes e sete 

espécies no lado dos produtos. Já em termos de entalpia de reação, podemos inferir que a 

presença de grupos CF3 na estrutura dos ligantes iônicos parece enfraquecer a capacidade 

do ligante -dicetonato interagir com lantanídeo térbio(III)61. Há uma diferença 

significativa em termos de entalpias de reação envolvendo o ligante iônico ACAC e o 

ligante HFAC. Considerando os resultados obtidos pelo modelo RM1 com orbitais, os 

valores das entalpias de reação para a preparação de complexos [Tb(-
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dicetonato)3(H2O)2] foram de -251,9 kcal/mol e +17,7 kcal/mol para os complexos cujo 

os ligantes -dicetonato são o ACAC e o HFAC respectivamente. 

Na etapa de preparação dos complexos intermediários de térbio(III), 1ª etapa, a 

substituição de ligantes Cl- por ligantes -dicetonatos, evidenciou a seguinte tendência: 

ACAC (∆rG médio = -270,7 kcal/mol), TFAC (∆rG médio = -270,6 kcal/mol) e HFAC 

(∆rG médio = -23,5 kcal/mol). Assim, podemos propor a seguinte ordem de capacidade 

de deslocamento de ligantes iônicos em complexos de térbio(III): ACAC > TFAC > 

HFAC. 

Uma vez preparado o complexo [Tb(-dicetonato)3(H2O)2], a 2ª etapa de síntese 

consiste no deslocamento dos ligantes H2O por ligantes não iônicos L (TPPO, PTSO ou 

PMSO), formando assim os complexos [Tb(-dicetonato)3(L)2]. As Tabelas 6, 7 e 8 

apresentam os valores das propriedades termodinâmicas calculadas pelos três modelos 

escolhidos nesse trabalho para estas reações de deslocamento de ligantes não iônicos. 

Tabela 6. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo RM1 com orbitais da 2ª etapa à 

temperatura de 298 K. 

Reação de síntese da 2ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(ACAC)3(H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -41,9 -51,9 +10,0 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+2H2O -43,6 -54,2 +10,5 

[Tb(ACAC)3(H2O)2, ADJ] +2PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -38,9 -45,5 +6,6 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -42,8 -47,0 +4,3 

[Tb(ACAC)3(H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O +1,6 -10,4 +12,0 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O +2,2 -10,4 +12,6 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -61,3 -70,7 +9,4 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ ] +2H2O -61,0 -69,4 +8,5 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -54,7 -59,0 +4,3 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -55,6 -60,0 +4,5 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -15,1 -24,1 +9,0 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -13,7 -25,6 +11,9 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -280,1 -292,1 +12,1 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -281,8 -292,7 +10,9 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -258,0 -265,8 +6,9 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -262,7 -270,5 +7,8 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -251,4 -265,0 +13,6 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ]  +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -254,1 -268,8 +14,7 
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Tabela 7. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/RM1 da 2ª etapa à temperatura de 

298 K. 

Reação de síntese da 2ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -41,6 -52,3 +10,7 

[Tb(ACAC3)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -46,0 -55,7 +9,7 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2 PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -37,2 -44,4 +7,1 

[Tb(ACAC)3(H2O)2 ADJ] +2PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+2H2O -40,3 -45,3 +5,0 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -32,6 -43,0 +10,4 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -34,6 -44,7 +10,1 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -56,0 -65,7 +9,7 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -57,6 -66,4 +8,8 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -42,8 -48,6 +5,8 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -50,0 -55,1 +5,1 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -41,6 -52,8 +11,1 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -45,2 -56,0 +10,9 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ]+2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -278,8 -286,4 +7,5 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -281,2 -288,9 +7,8 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -271,0 -270,8 -0,2 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -270,7 -275,4 +4,7 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -262,1 -272,8 +10,8 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -266,1 -276,1 +10,0 

 

Tabela 8. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/PM6 da 2ª etapa à temperatura de 

298 K. 

Reação de síntese da 2ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -41,3 -46,6 +5,2 

[Tb(ACAC3)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -35,5 -44,9 +9,4 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2 PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -26,9 -34,8 +7,8 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -28,0 -37,4 +9,4 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -25,6 -33,3 +7,6 

[Tb(ACAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -27,0 -33,7 +6,7 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -46,5 -53,6 +7,1 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -48,3 -53,3 +5,0 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -37,5 -41,5 +4,0 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -39,5 -42,9 +3,4 

[Tb(TFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -37,0 -41,2 +4,2 

[Tb(TFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -37,6 -43,0 +5,3 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] +2H2O -280,3 -289,1 +8,8 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2TPPO Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] +2H2O -284,6 -291,8 +7,2 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] +2H2O -272,6 -276,5 +3,8 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PMSO Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] +2H2O -274,0 -278,8 +4,8 

[Tb(HFAC)3 (H2O)2 ,ADJ] +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] +2H2O -270,6 -277,9 +7,3 

[Tb(HFAC)3(H2O)2,ADJ] +2PTSO Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] +2H2O -274,3 -279,9 +5,6 
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Os resultados apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8 mostram que, na maioria dos casos, 

as energias livres de Gibbs dessas reações são negativas, indicando que 

experimentalmente são espontâneas. De um modo geral, os resultados indicam que os 

complexos [Tb(β-dicetonato)3(L)2] possuem os ligantes opostos (não adjacentes) em sua 

estrutura.  

Verificamos, que os ligantes não iônicos, PMSO, PTSO e TPPO, deslocam a 

molécula de água. A partir do resultado da energia livre de Gibbs é possível verificar que 

o ligante TPPO é o mais fortemente ligado ao Tb(III) do que o PMSO, seguido pelo 

PTSO, onde a ordem da série de deslocamento desses ligantes seria: 

TPPO>PMSO>PTSO. Já foi verificado experimentalmente que o ligante TPPO de fato 

desloca o ligante PTSO56. Os valores de ∆rG, desta 2ª etapa de síntese são governados 

pela entalpia de reação, ∆rH, correspondente a essa segunda etapa da síntese. Os valores 

de ∆rH indicam que a complexação do ligante não iônico L, TPPO (∆rH médio = -57,1 

kcal/mol) é mais forte do que para os ligantes também não iônicos PMSO (∆rH médio = 

-46,8 kcal/mol) e PTSO (∆rH médio = -34,8 kcal/mol), respectivamente. 

Em termos de entropia da reação (∆rS), nesta etapa 2, a entropia não é favorecida, 

uma vez que os ligantes não iônicos presentes na estrutura química dos produtos, [Tb(-

dicetonato)3(L)2] tem maior massa do que os ligantes H2O que estavam coordenados ao 

metal no complexo reagente  [Tb(-dicetonato)3(H2O)2]. 

Uma vez preparado o complexo [Tb(-dicetonato)3(L)2], a 3ª etapa de síntese 

consiste no deslocamento de um dos ligantes L por ligantes não iônicos L’ (TPPO, PTSO 

ou PMSO), formando assim os complexos [Tb(-dicetonato)3(L, L’)]. As Tabelas 9, 10 e 

11 apresentam os valores das propriedades termodinâmicas calculadas pelos três modelos 

escolhidos nesse trabalho para estas reações de deslocamento de ligantes. 

 

Tabela 9. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo RM1 com orbitais da 3ª etapa à 

temperatura de 298 K. 

Reação de síntese da 3ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -6,1 -8,6 +2,4 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -7,8 -10,1 +2,3 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +8,0 +9,5 -1,5 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +6,3 +8,0 -1,7 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -34,9 -8,9 -2,6 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+PTSO -37,0 -10,9 -2,6 
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Tabela 10.  Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/RM1 da 3ª etapa  à temperatura 

de 298 K. 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +19,3 +11,6 +0,8 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +17,7 +9,6 +0,8 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +6,5 +2,5 +4,0 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +3,9 +0,9 +3,0 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO -3,7 -0,4 -3,4 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PTSO -5,8 -1,5 -4,3 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -2,3 -5,4 +3,2 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -5,0 -8,4 +3,4 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +6,6 +9,7 -3,1 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +3,8 +6,8 -2,9 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -20,6 -8,8 -1,1 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -27,0 -11,4 -1,5 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +19,7 +10,8 +0,9 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +13,3 +8,2 +0,5 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +8,8 +3,6 +5,0 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +5,7 +1,8 +3,9 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO -4,1 -0,8 -3,3 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -7,1 -2,7 -4,4 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -7,2 -9,1 +1,9 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -10,1 -12,5 +2,4 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +12,0 +13,2 -1,2 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +9,0 +9,7 -0,7 

[Tb(HFAC)3 (PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -12,7 -11,4 -1,3 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -15,1 -13,4 -1,7 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +15,0 +12,5 +2,4 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +12,6 +10,5 +2,0 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +6,4 +3,5 -1,9 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +3,6 +0,3 -1,1 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO -2,1 +1,9 +0,6 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -4,9 -1,3 +1,5 

   Reação de síntese da 3ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -2,5 -4,9 +2,4 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -5,4 -7,2 +1,8 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +5,1 +6,4 -1,31 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +2,2 +4,1 -1,9 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -4,8 -3,3 -1,4 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+PTSO -7,5 -6,1 -1,3 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +7,5 +7,0 +0,5 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +4,8 +4,0 +0,6 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +6,6 +2,8 +3,8 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +1,7 -0,8 +2,4 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO +1,9 +3,8 -1,9 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PTSO -3,1 +0,2 -3,2 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -0,3 -3,6 +3,3 
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Tabela 11. Propriedades termodinâmicas calculadas pelo modelo Sparkle/PM6 da 3ª etapa à temperatura 

de 298 K. 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -3,9 -6,7 +2,8 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO       +5,4 +6,9 -1,5 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +1,8 +3,8 -2,0 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -4,1 -4,2 +0,1 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -7,0 -6,9 -0,1 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +7,2 +6,8 +0,4 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +4,4 +4,1 +0,3 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +5,4 +1,7 +3,8 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +3,8 -0,2 +4,1 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO -0,2 +1,1 -1,3 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -1,8 -0,8 -1,1 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -4,1 -4,2 +0,1 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -7,3 -8,2 +0,9 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +6,3 +9,3 -3,0 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +9,3 +11,5 -2,2 

[Tb(HFAC)3 (PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -6,2 -5,1 -1,0 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -9,2 -7,7 -1,6 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +8,9 +7,7 +1,2 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +5,8 +5,2 +0,6 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +3,9 +2,9 +0,9 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +1,6 -0,7 +2,3 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO -0,7 +3,6 -4,3 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -3,0 -0,1 -2,9 

Reação de síntese da 3ª etapa 
rG 

(kcal/mol) 

rH 

(kcal/mol) 

-TrS 

(kcal/mol) 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -2,2 -5,5 +3,4 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -3,5 -7,1 +3,6 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +6,6 +4,8 +1,7 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +5,2 +3,2 +2,0 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO +14,6 +12,4 +2,1 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+PTSO -4,9 -6,9 +2,0 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +8,0 +5,5 +2,4 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +5,8 +3,5 +2,3 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +3,5 -0,4 +4,0 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +1,7 -0,1 +1,8 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO +1,6 -0,4 +2,0 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PTSO -0,2 -0,1 -0,2 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -4,3 -4,1 -0,2 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -2,1 -0,8 -1,4 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +3,2 +3,4 -0,3 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +5,4 +6,8 -1,4 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -4,4 -7,2 +2,8 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -4,7 -6,8 +2,1 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +4,1 +4,1 +0,1 
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Os resultados apresentados nas Tabelas 9, 10 e 11 indicam que, na maioria dos 

casos, as energias livres de Gibbs dessas reações são negativas, ou seja, são espontâneas. 

Verificamos, que tanto para os complexos de ACAC quanto para os de TFAC e para os 

de HFAC, os produtos obtidos, provavelmente possuem os ligantes não iônicos L e L’ 

opostos (não adjacentes) na estrutura do complexo. A partir do resultado da energia livre 

de Gibbs é possível verificar, mais uma vez, que o ligante TPPO é o mais fortemente 

ligado ao Tb(III) do que o PMSO e PTSO, porque ele é capaz de deslocar ambos os 

ligantes sulfóxidos. Já o ligante PMSO é capaz de deslocar o ligante PTSO. Por exemplo, 

a formação do complexo Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO) poderia ocorrer de duas maneiras: 

i) Tb(HFAC)3(PMSO)2 + TPPO → Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO) + PMSO 

ii)Tb(HFAC)3(TPPO)2 + PMSO → Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO) + TPPO 

É claro que apenas uma das duas reações vai ocorrer, afinal, ou TPPO desloca PMSO 

ou PMSO desloca TPPO. Assim, constatamos que a reação (i), em termos de energia livre 

de Gibbs, é negativa para todos os modelos semiempíricos estudados nessa dissertação: 

RM1 com orbitais, Sparkle/RM1 e Sparkle/PM6.  

Nas Tabelas 9, 10 e 11 destacamos algumas reações de síntese para mostrar que não 

houve inversão de configuração: NADJ→NADJ. Nós apenas realizamos a síntese para o 

reagente NADJ, nessas tabelas, porque encontramos apenas essa conformação na 

literatura79. 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +3,8 +4,4 -0,6 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +1,3 +2,1 -0,7 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] +PTSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO +0,4 +2,0 -1,7 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] +PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO +0,3 -1,7 +2,0 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -0,7 -1,7 +1,1 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+PMSO -1,6 -2,5 +0,8 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]+PMSO -5,5 -5,2 -0,4 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ]+TPPO +8,9 +10,5 -1,6 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]+TPPO +5,0 +7,8 -2,8 

[Tb(HFAC)3 (PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+PTSO -4,3 -6,2 +1,9 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+TPPO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]+PTSO -5,9 -6,9 +1,0 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]+TPPO +6,0 +5,7 +0,3 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ]+PTSO Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]+TPPO +4,4 +5,0 -0,6 

[Tb(HFAC)3 (PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PMSO +3,9 +2,9 +0,9 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ]+PTSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]+PMSO -0,8 -1,5 +0,7 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO  Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]+PTSO +4,1 +4,0 +0,1 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ]+PMSO Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)NADJ]+PTSO -0,5 -0,4 -0,1 
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Nesta etapa de preparação dos complexos ternários de térbio(III) propostos nesta 

dissertação, a substituição de um ligante não iônico L por um ligante não iônico L’, 

evidenciou a seguinte tendência: PTSO (∆rG médio = -6,27 kcal/mol), PMSO (∆rG médio 

= -0,37 kcal/mol) e TPPO (∆rG médio = +7,7 kcal/mol). Assim, podemos propor a 

seguinte ordem de capacidade de deslocamento de ligantes não iônicos em complexos de 

térbio(III): TPPO > PMSO> PTSO.  Como o TPPO desloca mais facilmente os outros 

ligantes, fica mais difícil ele ser deslocado da esfera de coordenação do Tb3+ para dar 

espaço ao PMSO e PTSO tornando assim, a sua energia livre de Gibbs de reação de 

deslocamento mais positiva. 

3.2 Reações de Inclusão de Complexos de Térbio(III) na MOF UMCM-2 

Uma importante classe de materiais que possui uma ampla gama de aplicações são 

MOFs. Estas podem ser empregadas por exemplo como esponjas em processos de 

armazenamento de gases como o H2, o N2 e o CO2. Assim, passamos a avaliar nesta 

dissertação a possibilidade de inclusão dos complexos de térbio(III) de ligantes não 

iônicos mistos, [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], em uma MOF que tivesse uma cavidade 

suficientemente grande para caber estes sistemas. Pois, complexos com ligantes -

dicetonatos quando exposto a luz UV se degrada e, ao inseri-los numa MOF essa 

degradação pode ser diminuída. O nosso critério para avaliar se a reação de inclusão é 

termodinamicamente favorável é a entalpia de reação, uma vez que, pelo fato da célula 

unitária de uma MOF ser grande, simular a entropia de reação ainda é um desafio do 

ponto de vista computacional. Entretanto, sabendo que esta classe de reação resulta em 

uma quantidade menor de espécies no lado dos produtos do que no lado dos reagentes, é 

plausível supor que, em geral, a entropia de reação será negativa. 

3.2.1. Otimização completa de geometria 

Após avaliar os aspectos termodinâmicos de cada etapa reacional da síntese proposta 

dos complexos [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], passamos a avaliar se seria possível a inclusão 

destes complexos em uma MOF. A MOF escolhida foi a UMCM-2 (University of 

Michigan Crystalline Material) que possui em sua estrutura uma cavidade maior de 22,6 

Å de diâmetro e menor de 7,5 Å de diâmetro do poro. A MOF UMCM-2 contém 3 

diferentes poros e em sua estrutura estão presentes os seguintes átomos: carbono, 

hidrogênio, oxigênio, enxofre e zinco (C132 H66 O39 S6 Zn12).  
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O sistema desejado: Complexo@MOF foi calculado pelo modelo: Sparkle/PM6 no 

programa MOPAC 2012, porque, ao utilizar, os demais métodos semiempíricos, a 

geometria final não convergiu, provavelmente porque a MOF em si é bastante volumosa. 

A simulação de sua geometria completamente otimizada exige uma grande demanda de 

tempo computacional para ser totalmente otimizada, por exemplo, considerando o modelo 

Sparkle/PM6, o tempo foi de 1 mês. Este fato sugere que se fosse utilizado os métodos 

DFT ou métodos ab initio, sem dúvida, a demanda computacional seria 

consideravelmente maior, inviabilizando muitos pesquisadores da área de simular os 

aspectos termodinâmicos como a entalpia de formação de sistemas deste tipo. 

Por sua vez, os complexos ternário de térbio(III), [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], estudados 

nesta dissertação possuem diâmetro de 15,6 Å, em geral, onde é um tamanho 

razoavelmente suficiente para ser inserida na  maior cavidade da MOF UMCM-2. 

A Figura 8 apresenta a geometria completamente otimizada do sistema célula unitária 

[Tb(-dicetonato)3(L,L’)]@UMCM-2 calculada com o modelo Sparkle/PM6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura do composto [Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)]@UMCM-2 com geometria completamente 

otimizada pelo modelo Sparkle/PM6. 
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3.2.2. Aspectos termodinâmicos da reação de inclusão dos complexos [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)] na MOF UMCM-2. 

 

Antes de avaliar os aspectos termodinâmicos das reações de inclusão dos complexos 

de térbio na MOF UMCM-2, verificamos se o modelo utilizado era de fato robusto para 

este tipo de problema. Assim, escolhemos uma reação de inclusão de gás em MOF que já 

foi reportada na literatura81. A reação escolhida consiste na inclusão de gás CO2 na MOF 

Zn(dcpa) que contém em sua estrutura os seguintes átomos:  carbono, hidrogênio, 

nitrogênio, oxigênio e zinco (C13 H7 N1 O4 Zn1). A entalpia de reação desta inclusão 

calculada pelo modelo Sparkle/PM6 foi de -3,4 kcal/mol. Este resultado claramente 

indica que de fato, do ponto de vista energético, o gás CO2 pode ser incluso na MOF 

Zn(dcpa). 

A Figura 9 apresenta a geometria completamente otimizada do sistema: 

CO2@Zn(dcpa) com duas células unitárias, calculada pelo modelo Sparkle/PM6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Estrutura do composto CO2@Zn(dcpa) com geometria completamente otimizada pelo modelo 

Sparkle/PM6.  
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   A estrutura otimizada do sistema, visto logo acima, mostra claramente que o CO2 

foi inserido na MOF. Entretanto, para isto, foi necessário rodar esse cálculo com duas 

células unitárias para visualizar a presença do CO2 dentro da cavidade da MOF. No 

entanto, ao fazer apenas com uma célula unitária dava impressão de que o CO2 ficava 

fora da cavidade, mas na verdade ele se encontrava numa célula unitária vizinha em que 

não apareceu na estrutura do sistema porque optamos por não calcular a mesma para que 

o cálculo não ficasse mais demorado.  

E, ao saber que em todo sólido, uma célula unitária se repete em três direções 

diferentes, preparamos os arquivos de entrada para a otimização completa de geometria 

do sistema, adicionando essas três direções com o comando: Tv (vetores de translação) 

que indicam as direções e distâncias em que se encontraram as células unitárias vizinhas 

para a MOF. Sendo assim, colocamos o comando da célula unitária vizinha, presente no 

sistema, mas não a calculamos. 

Agora, vamos mostrar os resultados obtidos para as reações de inclusão propostas 

nesta dissertação. A Tabela 12, mostra a entalpia de reação dos sistemas: [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)]@UMCM-2. 

Tabela 12. Valores de ∆rHcalculada pelo modelo sparkle/PM6 da etapa Tb(β-dicetonato)3(L,L’) + 

UMCM-2 → [Tb(β-dicetonato)3(L,L’)]@UMCM-2 a temperatura de 298 K. 

Reação da síntese do sistema [Tb(β-dicetonato)3(L,L’)]@UMCM-2 
 

rH 

(kcal/mol) 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)]NADJ +UMCM-2[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)]@UMCM-2 +117,2 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)] NADJ +UMCM-2[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)]@UMCM-2 +130,3 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)] NADJ +UMCM-2[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)]@UMCM-2 +62,7 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)] NADJ +UMCM-2[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)]@UMCM-2 +113,1 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)] NADJ +UMCM-2[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)]@UMCM-2 +92,2 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO)] NADJ +UMCM-2[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO)]@UMCM-2 +42,9 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)] NADJ +UMCM-2[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)]@UMCM-2 +52,4 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO)] NADJ +UMCM-2[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)]@UMCM-2 +50,1 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)] NADJ +UMCM-2[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO)]@UMCM-2 +99,9 

 

Vimos anteriormente que em um sistema onde uma molécula de CO2 foi inserida 

na MOF Zn(dcpa), ela passou a ser energeticamente  favorável  de ser armazenada pela 

mesma, pois o valor da entalpia de reação deu negativo (∆H<0). 

Nos nossos sistemas estudados: [Tb(β-dicetonato)3(L,L’)])@UMCM-2, a Tabela 

12 mostra que os nossos complexos ternários de térbio (III) não são energeticamente  
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favoráveis de serem armazenados pela MOF UMCM-2. Note que em todos os casos a 

entalpia de reação deram valores positivos (∆H>0). Ao verificar os nossos complexos de 

térbio, vemos que eles são muito mais volumosos do que, por exemplo, os gases N2, CO2, 

H2 que são comumente inseridos nas MOF’s. O tamanho do complexo provavelmente 

interfere na inserção da mesma numa MOF tornando-a energeticamente desfavorável de 

ser armazenada. 

  Estudando os nossos sistemas e verificando os nossos resultados, levamos em 

consideração dois pontos nos quais poderíamos obter uma entalpia de formação favorável 

para esses sistemas: 

i) Se tornássemos a superfície dos nossos complexos de Tb3+ mais atraentes pela 

MOF, poderíamos favorecer a diminuição da energia. 

ii) Se a proporção fosse de um complexo para muitas cavidades da MOF como, 

por exemplo, 1:64, a diminuição da energia seria mais favorável. No entanto, 

nossos sistemas foram calculados na proporção 1:1. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão: Previsão de Dados de RMN em Complexos de 
Térbio a Partir do Modelo RM1 com Orbitais para Lantanídeos e GIAO 

Neste capítulo iremos avaliar a robustez do protocolo que propusemos (Seção 2.4) 

para a previsão de valores de deslocamentos químicos de núcleos atômicos presentes em 

estruturas de complexos de lantanídeos (III). Assim, passamos, em um primeiro momento 

a validar o modelo computacional escolhido, o RM1 com orbitais, em termos de 

otimização completa de geometria e o GIAO para a previsão de deslocamentos químicos 

em complexos de európio(III), os quais, têm dados experimentais de espectroscopia de 

RMN de 1H, 19F e 31P publicados. Em seguida, tivemos como objetivo, averiguar, quais 

seriam os efeitos da complexação no deslocamento químico dos núcleos presentes em 

grupos característicos de ligantes nestes complexos de európio(III). Finalmente, 

aplicamos a metodologia aos complexos ternários de térbio(III) propostos nesta 

dissertação. 

4.1 Calibração das referências de flúor e de fósforo 

Avaliamos nesta etapa os núcleos de 1H, 19F e 31P. Neste sentido, é conhecido que a 

referência TMS calculada pelo GIAO para sistemas contendo núcleos de hidrogênio já é 

suficiente para obter valores de deslocamento químicos deste tipo de núcleo para 

compostos orgânicos, ou seja, para compostos livre de complexação com metais. 

Entretanto, as referências para calcular os valores deslocamento químico de 19F e de 31P 

normalmente necessitam de uma calibração82–84. 

Assim, a primeira etapa da nossa estratégia consistiu na calibração da referência 

ácido trifluoroacético85. Para isto escolhemos várias moléculas contendo núcleos de flúor 

em sua estrutura que continham valores experimentais de espectroscopia de RMN de 19F. 

Calculamos as geometrias completamente otimizadas destes sistemas e em seguida 

realizamos cálculos de GIAO. A Tabela 13 apresenta os valores de RMN de 19F e GIAO 

para os deslocamentos químicos dos núcleos de flúor em ambas as situações. 
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Tabela 13. Moléculas contendo núcleos de flúor e valores dos deslocamentos químicos experimentais, 

19FRMN e teóricos, 19FGIAO.  

Composto 19FRMN (ppm) 19FGIAO (ppm) 

CFCl2CFCl2 -67,8 +241,5 

C6F6 -164,9 +348,9 

C6H5F -113,2 +287,5 

CF3Cl -28,6 +185,9 

F2 +422,9 -241,3 

CH2FCN -251,0 +433,6 

C4F8 -135,2 +327,5 

CFCl3 0 +162,6 

C6H5CF3 -63,7 +252,7 

CF3COOH -76,6 +263,6 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 13, constatamos que os valores 

experimentais diferem consideravelmente dos valores calculados, evidenciando assim a 

necessidade de um fator de correção. Desta maneira plotamos um gráfico contendo em 

seus eixos os valores experimentais e os valores calculados. A regressão linear dos dados 

forneceu uma reta que corresponde a uma função de primeira ordem f(x) = 178 –X, como 

mostra a Figura 10. Consideramos que o fator de correção é o termo constante da função 

178, assim, a nossa referência passa a ser: Ref = 178 –F3CCOOH,GIAO = (178 – 263,61) ppm 

= -85,61 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico da calibração da referência para análises GIAO de deslocamentos químicos de núcleo 

de 19F. 
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Em termos dos deslocamentos químicos do núcleo de fósforo, 31P, a Tabela 14 

apresenta os valores experimentais de espectroscopia de RMN de 31P. Desta maneira, 

obtivemos as geometrias completamente otimizadas destes sistemas e em seguida 

realizamos cálculos de GIAO. A Tabela 14 apresenta os valores de RMN de 31P e GIAO 

para os deslocamentos químicos dos núcleos de fósforo em ambas as situações. 

Tabela 14. Moléculas contendo núcleos de fósforo e valores dos deslocamentos químicos experimentais, 

31PRMN e teóricos, 31PGIAO. 

Composto 31PRMN (ppm) 31PGIAO (ppm) 

P(CH3)3 -62,0 +398,9 

P(C2H5)Cl2 +196,0 + 96,8 

P(C6H5)Cl2 +161,0 +136,1 

PH2CH3 -164,0 +501,7 

(C6H5)3P=CH2 +20,0 +308,0 

C6H5POCl2 +24,0 + 276,0 

(CH3)3P=O +36,0 +312,2 

P(OCH3)5 -67,0 +370,8 

H3PO4 +29,9 +315,0 

 

Partindo dos resultados calculados e dos resultados experimentais apresentados na 

tabela acima, tentamos, de modo similar ao que foi realizado para a situação de RMN de 

19F, obter um fator de correção para o valor do deslocamento químico da referência ácido 

fosfórico85, H3PO4, a qual é comumente usada em espectroscopia de RMN de 31P de 

complexos de íons lantanídeos trivalente. A Figura 11 apresenta a regressão linear obtida 

para a calibração dos valores de 31P teórico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico da calibração da referência para análises GIAO de deslocamentos químicos de núcleo 

de 31P. 
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A partir do gráfico apresentado acima constatamos que não foi possível obter o fator 

de correção eficiente para o deslocamento químico do núcleo de fósforo para a referência 

H3PO4, uma vez que o fator de correção foi apenas de 6 ppm e a diferença entre o valor 

GIAO e experimental é de 29,9 ppm. Por conta disto, iremos considerar nas seções 

seguintes o valor de 315 ppm para o deslocamento químico do núcleo de fósforo 

considerando o método GIAO.   

4.2 Validação da Metodologia para Complexos Ternários de Európio(III)  

No sentido de avaliar se o modelo RM1 com orbitais é capaz de otimizar geometrias 

que possam ser utilizadas em cálculos GIAO para a previsão de deslocamentos químicos 

de núcleos atômicos, começamos os nossos estudos pela espectroscopia de RMN de 1H. 

Como estudo de caso, escolhemos complexos ternários de európio(III) de ligantes iônicos 

mistos, [Eu(-dicetonato)3(L,L’)] e [Eu(-dicetonato)3(L)2]
86. A nossa escolha se deu 

pelo fato desses complexos de európio(III) serem similares aos complexos de térbio(III) 

propostos nesta dissertação e que seus dados de propriedades espectroscópicas de RMN 

foram reportados. 

Recentemente, foi publicado que o deslocamento químico do hidrogênio dos grupos 

CH (alcanos) dos ligantes iônicos -dicetonatos em complexos ternários de európio(III) 

aparecem em cerca de 16 ppm quando o ligante é o DBM e entre 10-13 ppm quando os 

ligantes são TTA ou BTFA56. Assim, passamos a avaliar os valores calculados pelo 

método GIAO. A Tabela 15 apresenta os valores obtidos. 

A Figura 12, apresenta os ligantes iônicos TTA, BTFA, DBM e também os ligantes 

não iônicos DBSO, PTSO e TPPO dos complexos de Eu3+. 

 

Figura 12. Estruturas dos ligantes iônicos: TTA, BTFA e DBM e dos ligantes não iônicos DBSO, PTSO 

e TPPO. 
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Os resultados apresentados na Tabela 15, indicam que para este núcleo atômico (CH), 

o método teórico não foi capaz de descrever os valores experimentais. Isto pode ser 

explicado em termos do efeito da complexação ao európio(III), uma vez que os núcleos 

atômicos próximos ao poliedro de coordenação, podem sofrer grande influência e certos 

parâmentros, como o pseudocontact shifts87,88, precisariam ser levados em consideração. 

 

Tabela 15. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 1HRMN, e teóricos, 1H GIAO do núcleo de 

hidrogênio presente no grupo CH dos ligantes -dicetonatos presentes nos complexos ternários de 

európio(III). 

Complexo 
GIAO 

(CH) 

NMR 

(CH) 

[Eu(TTA)3(PTSO,TPPO)] 6,29 10,22 

[Eu(TTA)3(DBSO,PTSO)] 6,41 15,81 

[Eu(BTFA)3(DBSO,TPPO)] 6,30 10,34 

[Eu(BTFA)3(PTSO,TPPO)] 6,11 10,16 

[Eu(BTFA)3(DBSO,PTSO)] 6,31 12,90 

[Eu(DBM)3(DBSO)2] 6,64 16,80 

[Eu(DBM)3(PTSO)2] 6,38 16,79 

[Eu(DBM)3(TPPO)2] 6,35 17,15 

[Eu(TTA)3(DBSO)2] 6,65 13,45 

[Eu(TTA)3(PTSO)2] 6,35 9,78 

[Eu(TTA)3(TPPO)2] 6,29 9,09 

[Eu(BTFA)3(DBSO)2] 6,50 10,31 

[Eu(BTFA)3(PTSO)2] 7,25 9,67 

[Eu(BTFA)3(TPPO)2] 6,43 8,89 

[Eu(DBM)3(H2O)2] 6,40 17,14 

[Eu(TTA)3(H2O)2] 6,51 10,79 

[Eu(BTFA)3(H2O)2] 6,44 10,70 

 

Por outro lado, grupos que estão distantes do poliedro de coordenação, como o CH2 

do DBSO e o CH3 do PTSO, são importantes informações na etapa de caracterização 

estrutural destes complexos, porque, obtendo sinais que correspondem a estes 
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hidrogênios, é um provável indicativo que estes ligantes estão na estrutura do complexo. 

Fato que pode ser facilmente identificado experimentalmente por espectroscopia de RMN 

de 1H61. As Tabelas 16 e 17 mostram os valores obtidos para o DBSO e PTSO 

respectivamente. 

 

Tabela 16. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 1HRMN, e teóricos, 1H GIAO dos núcleos 

de hidrogênio presentes no grupo CH2 do ligante DBSO presente nos complexos ternários de európio(III).  

Complexo  1H GIAO 

(ppm) 

1HRMN 

(ppm) 

[Eu(DBM)3(DBSO,TPPO)] 4,62 – 4,14 3,90 

[Eu(DBM)3(DBSO,PTSO)] 5,22 – 4,15 4,26 

[Eu(TTA)3(DBSO,PTSO)] 5,02 – 3,82 6,03 – 5,75 

[Eu(BTFA)3(DBSO,TPPO)] 4,59 – 3,85 6,10 – 5,81 

[Eu(BTFA)3(DBSO,PTSO)] 4,74 –3,74 6,10 – 5,81 

[Eu(DBM)3(DBSO)2] 5,06 – 3,88 4,72 

[Eu(TTA)3(DBSO)2] 5,77 – 3,98 4,54 – 4,44 

[Eu(BTFA)3(DBSO)2] 5,69 – 3,78 6,44 – 5,94 

 

Tabela 17. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 1HRMN, e teóricos, 1H GIAO dos núcleos 

de hidrogênio presentes no grupo CH3 do ligante PTSO presente nos complexos ternários de európio(III).  

Complexo 1H GIAO 

(ppm) 

1HRMN 

(ppm) 

[Eu(DBM)3(PTSO,TPPO)] 2,38 2,31 

[Eu(DBM)3(DBSO,PTSO)] 2,38 2,37 

[Eu(TTA)3(PTSO,TPPO)] 2,24 2,47 

[Eu(TTA)3(DBSO,PTSO)] 2,49 2,51 

[Eu(BTFA)3(PTSO,TPPO)] 2,61 250 

[Eu(BTFA)3(DBSO,PTSO)] 2,49 2,49 

[Eu(DBM)3(PTSO)2] 2,34 2,00 

[Eu(TTA)3(PTSO)2] 2,53 2,49 

[Eu(BTFA)3(PTSO)2] 2,53 2,52 

 

Em relação aos núcleos atômicos de hidrogênio presentes no grupo CH2 do DBSO, 

verificamos que os valores de deslocamentos químicos calculados pelo GIAO foram mais 
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próximos dos valores experimentais em comparação com a situação do grupo CH dos 

ligantes -dicetonatos. Por exemplo, para o complexo [Eu(DBM)3(DBSO,PTSO)] o valor 

de 1H GIAO foi entre 5,22 – 4,15 ppm e o valor experimental correspondente é um sinal 

alargado com um pico máximo em 4,26 ppm. O efeito da complexação também parece 

ser melhor evidenciado para esta situação, uma vez que em todos os casos, observamos 

que tanto o GIAO quanto os dados experimentais estão de acordo em termos de 

desblindagem eletrônica devido à complexação com o európio(III). 

Já para os núcleos atômicos do grupo CH3 do ligante PTSO os valores de 

deslocamentos químicos teóricos foram muito próximos dos obtidos experimentalmente. 

Por exemplo, para o complexo [Eu(BTFA)3(PTSO)2] o valor de 1H GIAO foi de 2,53 ppm 

e o correspondente valor experimental foi de 2,52 ppm. Isto pode ser explicado pelo fato 

dos núcleos de hidrogênios estarem distantes do poliedro de coordenação. Isto, faz com 

que estes núcleos de hidrogênio nãos sejam afetados de forma significativa pelo efeito 

paramagnético do íon európio(III).  

Estendendo a nossa estratégia para a avaliação de outros núcleos que comumente 

estão presentes em complexos de európio(III), passamos a avaliar os núcleos de flúor 

presentes nos ligantes iônicos TTA e BTFA. A Tabela 18 mostra os resultados obtidos 

para os valores de deslocamentos químicos dos núcleos atômicos de flúor presentes nos 

complexos ternários de európio(III). 

 

Tabela 18. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 19FRMN, e teóricos, 19F GIAO dos núcleos 

de flúor presentes no grupo CF3 dos ligantes TTA e BTFA presentes nos complexos ternários de 

európio(III).  

Complexo 
19FGIAO 

(ppm) 

19FRMN 

(ppm) 

[Eu(TTA)3(PTSO,TPPO)] -85,31 -80,53 

[Eu(TTA)3(DBSO,PTSO)] -85,83 -80,96 

[Eu(BTFA)3(DBSO,TPPO)] -86,09 -80,53 

[Eu(BTFA)3(PTSO,TPPO)] -85,20 -80,94 

[Eu(BTFA)3(DBSO,PTSO)] -84,10 -80,83 

[Eu(TTA)3(DBSO)2] -85,12 -80,90 

[Eu(TTA)3(PTSO)2] -85,88 -81,20 

[Eu(TTA)3(TPPO)2] -89,45 -80,90 

[Eu(BTFA)3(DBSO)2] -84,68 -80,97 

[Eu(BTFA)3(PTSO)2] -85,70 -83,21 
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[Eu(BTFA)3(TPPO)2] -87,52 -80,90 

[Eu(TTA)3(H2O)2] -87,34 -79,07 

[Eu(BTFA)3(H2O)2] -85,50 -79,35 

 

Os resultados obtidos indicam que os valores dos deslocamentos químicos previstos 

pelo GIAO a partir da geometria do RM1 com orbitais, estão próximos dos valores 

obtidos experimentalmente. Por exemplo, para o complexo [Eu(BTFA)3(DBSO,PTSO)], 

o valor foi de 19FGIAO -84,10 ppm e o correspondente valor experimental foi de -80,83 

ppm. Embora, haja uma diferença média de cerca de 5ppm, que pode ser explicada em 

termos do fator de correção da referência, o qual não foi suficiente para evitar esse erro, 

observamos que nem os valores GIAO nem os valores experimentais diferem muito de 

um sistema para o outro. Podemos explicar este fenômeno mais uma vez em termos 

estruturais, onde de forma parecida aos núcleos de hidrogênio do grupo CH3 do PTSO, 

os grupos CF3 de TTA e BTFA estão distantes do poliedro de coordenação. Isto resulta 

em uma situação de pouco efeito ocasionado pela complexação destes ligantes ao metal. 

A espectroscopia de RMN de 31P é uma técnica capaz de fornecer informações 

importantes a respeito da confirmação da presença de ligantes com núcleos de fósforo na 

estrutura dos complexos. Os núcleos atômicos de fósforo são extremamente sensíveis a 

mudanças no ambiente químico e a mudanças em sua hibridização. Em complexos 

ternários de európio(III) o ligante TPPO apresenta um sinal que pode ser bastante 

alargado no espectro de RMN de 31P e pode apresentar um valor de deslocamento químico 

bem diferente do valor observado para a molécula livre de complexação86. Assim, um 

desafio é tentar verificar se é possível a previsão do deslocamento químico deste núcleo 

em complexos de európio(III). A Tabela 19 apresenta os valores dos deslocamentos 

químicos obtidos pelo GIAO e seus correspondentes valores experimentais. 
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Tabela 19. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 31PRMN, e teóricos, 31P GIAO do núcleo de 

fósforo presente no ligante TPPO presente nos complexos ternários de európio(III). Os valores 

∆correspondem ao efeito da complexação ao metal. 

Complexo  31PGIAO 

(ppm) 

31PRMN 

 (ppm) 

∆GIAO 
 

(ppm) 

∆RMN 

(ppm) 

[Eu(DBM)3(DBSO,TPPO)] 2,27 ----- -6,12 ----- 

[Eu(DBM)3(PTSO,TPPO)] 2,59 ----- -5,80 ----- 

[Eu(TTA)3(PTSO,TPPO)] 7,31 -75 -1,08 -103 

[Eu(BTFA)3(DBSO,TPPO)] 7,68 -74 -0,71 -102 

[Eu(BTFA)3(PTSO,TPPO)] 4,98 -77 -3,41 -105 

[Eu(DBM)3(TPPO)2] 3,39 25 -5,00 -3 

[Eu(TTA)3(TPPO)2] 5,40 -53 -2,99 -81 

[Eu(BTFA)3(TPPO)2] 3,47 -53 -4,92 -81 

 

A partir da Tabela 19, verificamos que os valores teóricos diferem muito do 

experimental. Por exemplo, para o complexo [Eu(TTA)3(TPPO)2] o valor 31PGIAO foi de 

5,4 ppm e o valor 31PRMN foi de -53 ppm. Dois fatores podem explicar este problema: i) 

O pseudocontact shift associado ao efeito de complexação nos núcleos atômicos 

próximos ao poliedro de coordenação, como é o caso do núcleo de fósforo do TPPO e ii) 

É importante verificar se realmente a hibridização do núcleo atômico de fósforo muda 

com a presença da ligação de coordenação Eu3+---(O=P). Estes fatores precisam ser 

levados em consideração em estudos futuros sobre este tema. 

4.3 Aplicação da Metodologia para Complexos de Térbio Ternários 

Constatamos na seção anterior que a nossa estratégia para prever propriedades 

espectroscópicas de RMN de 1H, de 19F e de 31P, foi útil no estudo de valores de 

deslocamentos químicos de núcleos atômicos que estão distantes do poliedro de 

coordenação como os núcleos de hidrogênio presentes nos grupos CH2 e CH3, dos ligantes 

DBSO e PTSO respectivamente, bem como dos núcleos de flúor presentes no grupo CF3 

dos ligantes iônicos TTA e BTFA. Em termos de RMN de 31P, verificamos que apenas a 

direção de efeitos em blindagem ou desblindagem eletrônica podem ser previstos a partir 

do protocolo proposto. Assim, vamos agora aplicar os fatores que puderam ser descritos 

pelo nosso protocolo, nos complexos ternário de térbio(III) propostos nesta dissertação.  

Vamos começar nossas análises para os núcleos de hidrogênio de grupos CH3 dos 

ligantes PMSO e PTSO presentes nas estruturas dos complexos de térbio(III). A Tabela 
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20 apresenta os valores GIAO para estes núcleos de hidrogênio bem como o efeito da 

complexação nestes núcleos, ∆ 

Tabela 20. Valores do deslocamento químico teórico, 1H GIAO e variação dos deslocamentos químicos 

téorico, ∆GIAO dos núcleos de hidrogênio presentes no grupo CH3 do ligante PTSO presente nos complexos 

ternários de térbio(III). Os valores ∆ correspondem ao efeito da complexação ao metal. 

Complexo 1HGIAO (ppm) 
∆GIAO  

(ppm) 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)] 2,49 0,16 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO)] 2,50 0,16 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)] 2,50 0,17 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO)] 2,51 0,17 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)] 2,63 0,49 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)] 2,72 0,59 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2] 2,56 0,42 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2] 2,49 0,36 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2] 2,48 0,14 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2] 2,58 0,24 

 

Os resultados apresentados na Tabela 20 indicam que tanto para o ligante não iônico 

PMSO quanto para o ligante PTSO, os valores dos deslocamentos químicos 

correspondente aos núcleos de hidrogênio dos grupos CH3 parecem não ser afetados pela 

complexação. Por exemplo, para os complexos [Tb(ACAC)3(PMSO)2] e 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2] os valores de 1HGIAO foram de 2,56 ppm e 2,48 ppm 

respectivamente. Onde os correspondentes valores de ∆para estes complexos foram de 

0,42 ppm e 0,14 ppm respectivamente. 

Em relação aos núcleos de flúor, escolhemos avaliar os complexos contendo o ligante 

iônico TFAC, o qual possui um grupo CF3 em sua estrutura. A Tabela 21 apresenta os 

valores GIAO para estes núcleos de flúor bem como o efeito da complexação, ∆
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Tabela 21. Valores dos deslocamentos químicos experimentais, 19FRMN e variação dos deslocamentos 

químicos téorico, ∆GIAO dos núcleos de flúor presentes no grupo CF3 do ligante TFAC presente nos 

complexos ternários de térbio(III). Os valores ∆ correspondem ao efeito da complexação ao metal. 

Complexo 
19FRMN 

(ppm) 

∆GIAO 
 

(ppm) 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)] -87,12 -4,54 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO)] -85,99 -3,42 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO)] -85,99 -3,33 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2] -85,55 -2,98 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2] -85,59 -3,02 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2] -85,39 -2,82 

[Tb(TFAC)3(H2O)2] -85,71 -3,13 

 

Os resultados indicam que os valores dos deslocamentos químicos dos núcleos 

atômicos de flúor nos complexos de térbio (III) estudados nesta dissertação foram muito 

similares aos valores obtidos para os complexos de európio(III) estudados na Seção 4.2. 

Isto é particularmente interessante porque os ligantes de ambos os complexos são 

diferentes (TTA e BTFA) para os complexos de európio(III) e TFAC para o caso de 

complexos de térbio(III).  

Em termos de efeito de complexação verificamos que provavelmente a 

complexação do ligante iônico TFAC deve ocasionar uma blindagem eletrônica nos 

núcleos atômicos de flúor, uma vez que todos os resultados obtidos, sem exceção, para 

∆GIAO foram negativos.  

Finalmente, tentamos avaliar o efeito da complexação no núcleo de fósforo presente 

no ligante TPPO coordenado ao térbio(III). A Tabela 22 apresenta os valores obtidos para 

este efeito.  
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Tabela 22. Valores da variação dos deslocamentos químicos teórico, ∆31PGIAO do núcleo de fósforo 

presente no ligante TPPO presente nos complexos ternários de térbio(III). Os valores ∆ correspondem ao 

efeito da complexação ao metal. 

Complexo ∆31PGIAO 

 (ppm) 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO)] 7,52 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO)] 6,07 

[Tb(TFAC)3 (PTSO,TPPO)] 2,13 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2] 8,56 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2] 3,69 

 
Os resultados apresentados na Tabela 22 indicam que, diferentemente do que foi 

observado para os complexos de európio(III), o núcleo de fósforo do ligante TPPO 

coordenado ao térbio(III) parece sofrer um efeito de desblindagem eletrônica, uma vez 

que todos os valores de ∆31PGIAO são positivos. Isto pode ser explicado em termos do 

ambiente químico ter sido modificado tanto pela presença dos ligantes iônicos diferentes 

quanto pela mudança de íon lantanídeo.  

Os nossos resultados GIAO ainda precisam ser melhorados em termos de novos fatores 

que precisam ser considerados em trabalhos futuros, como por exemplo, a questão do 

pseudocontact shift. Enfatizamos, que muitos dos complexos de íons lantanídeos 

reportados na literatura não tiveram suas estruturas determinadas por cristalografia de 

raios-X, devido muitas vezes a dificuldades no processo de obtenção de monocristais. 

Portanto, uma vez ajustados os valores teóricos em termos dos valores obtidos 

experimentalmente, este tipo de metodologia computacional pode fornecer valiosas 

evidencias de que a estrutura considerada na etapa de previsões computacionais, de fato, 

pode ser a correta do ponto de vista experimental.  
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Capítulo 5 

Conclusões e Perspectivas 

 

5.1 Conclusões 

Propusemos uma nova rota de síntese via reações de substituição de ligantes para a 

preparação de complexos ternários de térbio(III) de ligantes não iônicos, [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)], onde, os ligantes -dicetonatos foram: ACAC; TFAC e HFAC, e os 

ligantes não iônicos L e L’ foram: TPPO; PTSO e PMSO. Em seguida, estudamos as 

propriedades termodinâmicas teóricas (∆rG, ∆rH e ∆rS), de cada etapa de síntese proposta.  

As propriedades termodinâmicas foram simuladas por três diferentes modelos: o 

modelo RM1 com orbitais, o modelo Sparkle/RM1 e o modelo Sparkle/PM6. Os nossos 

resultados indicam que de um modo geral as energias livres de Gibbs das etapas 

envolvidas na síntese dos complexos são negativas, indicando que as etapas reacionais 

provavelmente são espontâneas. 

Verificamos que o ligante TPPO é o mais fortemente ligado ao Térbio (III) 

comparando com os ligantes PMSO e PTSO. Em termos de ligantes iônicos, os cálculos 

indicam que ACAC é o ligante mais fortemente ligado ao térbio(III), comparando com os 

ligantes TFAC e HFAC. 

Também avaliamos a possibilidade da inclusão dos complexos propostos nesta 

dissertação em uma das cavidades da MOF UMCM-2. Nesta etapa desenvolvemos um 

protocolo de cálculo computacional para facilitar a realização de reações deste tipo. Os 

nossos resultados indicam que do ponto de vista energético, os complexos [Tb(-

dicetonato)3(L,L’)] não podem, a princípio, ser inseridos na MOF UMCM-2. 

Consideramos, pela primeira vez, a possibilidade de utilizar as geometrias 

completamente otimizadas de complexos de lantanídeo(III) pelo modelo semiempírico 

RM1 com orbitais, como geometrias de partida para a simulação de propriedades 

espectroscópicas de RMN de 1H, de 31P e de 19F. A validação deste método foi realizada 

a partir de uma comparação dos dados calculados com dados experimentais de 

deslocamentos químicos de núcleos de H, de P e de F presentes em complexos ternários 

de európio(III) obtidos experimentalmente por espectroscopia de RMN. Os nossos 

resultados indicam que é possível prever efeitos de complexação em termos de blindagem 

e de desblindagem eletrônica destes núcleos, os quais são consideravelmente afetados 
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pela ligação de coordenação. Constatamos que, para os núcleos de hidrogênio mais 

distantes do poliedro de coordenação, como por exemplo, aquelas do grupo CH3 do 

ligante PTSO, o método GIAO prevê com muita precisão os valores obtidos 

experimentalmente. 

Investigamos os efeitos da complexação dos ligantes com o térbio(III) nos núcleos de 

1H, 19F e 31P dos ligantes iônicos e não iônicos escolhidos nesta dissertação. Os nossos 

resultados indicam que provavelmente tanto para o ligante não iônico PMSO quanto para 

o ligante PTSO, os valores dos deslocamentos químicos correspondente aos núcleos de 

hidrogênio dos grupos CH3 parecem não ser afetados de forma significativa pela 

complexação. Verificamos que provavelmente a complexação do ligante iônico TFAC 

deve ocasionar uma blindagem eletrônica nos núcleos atômicos de flúor, ao contrário do 

que foi previsto para o núcleo atômico do fósforo no ligante TPPO, onde em todos os 

casos, os cálculos GIAO indicam que estes provavelmente sofrem uma desblindagem 

eletrônica. 
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5.2 Perspectivas  

Uma vez que os complexos propostos nesta dissertação têm um alto potencial de serem 

luminescentes, inicialmente podem ser estudadas rotas alternativas de síntese de 

complexos ternários de térbio(III) com ligantes não iônicos mistos, de forma, a avaliar 

qual rota poderia ser realizada experimentalmente. Neste sentido, podem ser previstas 

rotas de síntese alternativas para complexos ternários de térbio(III) que apresentem um 

maior grau de diversidade estrutural, por exemplo, complexos do tipo; [Tb(-

dicetonato)2(-dicetonato’)(L,L’)]e[Tb(-dicetonato,-dicetonato’dicetonato’’)(L,L’)]. 

A partir da escolha da melhor rota de síntese dos complexos ternários de térbio(III) 

mistos, é perspectiva desta dissertação a realização da síntese destes complexos. Sendo a 

etapa seguinte a purificação destes complexos e a caracterização de suas estruturas, a qual 

pode ser realizada pela utilização das seguintes técnicas: Análise elementar; 

espectrometria de MALDI-TOF/MS; espectroscopia de IV; espectroscopia de RMN de 

vários núcleos.  

Em seguida as propriedades fotofísicas dos complexos de térbio(III) serão medidas a 

partir da utilização de um fluorímetro, onde, serão medidos espectros de excitação, de 

emissão, de refletância e curvas de tempo de vida. Os espectros de excitação, de emissão 

e de refletância deverão ser realizados com a utilização de uma esfera integradora de 

fótons de forma que seja possível calcular o rendimento quântico de emissão. Com os 

valores do rendimento quântico de emissão será possível verificar se o aumento na 

diversidade estrutural de complexos de térbio aumenta a sua luminescência, quando 

comparado com a luminescência dos complexos correspondentes com um menor grau de 

diversidade estrutural. 

Verificamos nesta dissertação que os complexos do tipo [Tb(-dicetonato)3(L,L’)], 

pelo menos para o conjunto de ligantes escolhidos, não é, a princípio, capaz de serem 

inseridos na MOF UMCM-2, mesmo que a cavidade seja grande o suficiente para esta 

inclusão. Assim, uma perspectiva imediata é o design de complexos que possam ser 

inseridos nessa MOF, como também possam ser inseridos em outras. Desta maneira, é 

plausível supor que a estrutura dos ligantes seja capaz de interagir com as paredes da 

cavidade da MOF de uma maneira que haja interações intermoleculares, favorecendo 

desta maneira a inclusão de complexos luminescentes de térbio(III) em MOFs. 
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Em termos de espectroscopia de RMN de vários núcleos, todos os resultados previstos 

pelo método GIAO serão verificados para os complexos de térbio(III) que serão 

sintetizados. Posteriormente, iremos expandir a nossa metodologia para complexos de 

outros íons lantanídeos luminescentes, como por exemplo: samário(III) e disprósio(III). 

Ainda é necessário melhorar o protocolo desenvolvido nesta dissertação para melhorar 

a concordância entre os valores calculados pelo GIAO e os valores obtidos 

experimentalmente por espectroscopia de RMN, possíveis alternativas para isso são 

encontrar algum método que considere o pseudocontact shift ou testar novas 

metodologias computacionais com conjunto de funções de base mais robustos.  

Esperamos, que o protocolo desenvolvido nesta dissertação, o qual consiste em simular 

as geometrias de sistemas grandes como complexos de íons lantanídeos trivalentes e 

MOFs a partir da utilização de métodos semiempíricos seguido da realização de cálculos 

GIAO possa ser estendido aos estudos de caracterização de sistemas [Complexo de íon 

lantanídeo]@MOF, uma vez que do ponto de vista de caracterizações por métodos físicos, 

não é trivial realizar estas análises. Assim, a espectroscopia de RMN de vários núcleos 

de materiais sólidos em conjunto com o nosso protocolo computacional, pode vir a ser 

uma ferramenta muito útil na etapa de caracterização de sistemas do tipo [Complexo de 

íon lantanídeo]@MOF. 
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Apêndice 

 

As Tabelas 23 – 31 apresentam as propriedades termodinâmicas de energia de Gibbs de 

formação, entalpia de formação e entropia (fG, fH e fS) de todas as espécies presentes 

nas etapas envolvidas nas rotas de síntese vistas no Capítulo 3: 

 
Tabela 23. Valores RM1 com orbitais das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na 

etapa 1 de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(Cl)2(OH2)6] -175,8 -130,751 +151,3204 

[Tb(ACAC)3(OH2)2] -310,7 -245,774 +217,9833 

[Tb(TFAC)3(OH2)2] -748,0 -674,678 +245,9789 

[Tb(HFAC)3(OH2)2] -994,9 -858,228 +290,9094 

ACAC -88,9 -61,176 +92,9843 

TFAC -240,4 -209,450 +103.8089 

HFAC -387,5 -355,191 +108,4228 

H2O -71,3 -57,855 +45,0567 

Cl- -55,5 -44,500 +37,0000 

 

Tabela 24. Valores Sparkle/RM1 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 1 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(Cl)2(OH2)6] -426,2 -382,930 +145,3062 

[Tb(ACAC)3(OH2)2] -538,1 -474,786 +212,6184 

[Tb(TFAC)3(OH2)2] -1004,3 -929,560 +250,8059 

[Tb(HFAC)3(OH2)2] -1141,5 -1056,688 +284,4825 

ACAC -88,7 -61,172 +92,4876 

TFAC -240,8 -209,039 +106,5385 

HFAC -387,4 -355,191 +108,1696 

H2O -71,3 -57,855 +45,0567 

Cl- -55,5 -44,500 +37,0000 
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Tabela 25. Valores Sparkle/PM6 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 1 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(Cl)2(OH2)6] -258,3 -218,315 +134,2151 

[Tb(ACAC)3(OH2)2] -447,8 -385,848 +207,9960 

[Tb(TFAC)3(OH2)2] -892,5 -820,177 +242,5658 

[Tb(HFAC)3(OH2)2] -1096,8 -1011,040 +287,8659 

ACAC -88,5 -60,700 +93,3440 

TFAC -234,4 -202,026 +108,6439 

HFAC -375,9 -340,355 +119,4012 

H2O -67,7 -54,306 +44,9957 

Cl- -55,5 -44,500 +37,0000 

 

Tabela 26. Valores RM1 com orbitais das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na 

etapa 2 de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] -275,1 -169,887 +353,0762 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ] -276,9 -172,177 +351,2835 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] -246,7 -159,536 +292,4281 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] -250,5 -160,983 +300,2321 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] -233,6 -127,464 +356,1826 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] -233,0 -127,525 +353,9904 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] -731,8 -617,608 +383,2873 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ] -732,2 -617,088 +386,2472 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] -698,7 -600,881 +328,1780 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] -700,5 -602,956 +327,3486 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] -687,5 -570,055 +394,2383 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] -686,2 -571,575 +384,5698 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] -1171,6 -1046,689 +419,1664 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] -1173,3 -1047,280 +422,9193 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] -1133,0 -1024,391 +364,3695 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] -1136,7 -1029,043 +361,1304 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] -1120,7 -994,538 +423,5076 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] -1123,5 -998,387 +419,9287 

TPPO -35,8 -8,008 +93,3101 

PTSO -44,6 -6,011 +129,4217 

PMSO -33,5 +6,491 +134,2380 
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Tabela 27. Valores Sparkle/RM1 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 2 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] -526,8 -423,396 +346,9330 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ] -531,2 -426,823 +350,0999 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] -504,0 -419,469 +283,8039 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] -507,1 -420,353 +291,0936 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] -494,2 -389,107 +352,5998 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] -496,2 -390,825 +353,6454 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] -1007,3 -891,561 +388,4675 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ] -1008,9 -892,248 +391,4412 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] -975,8 -878,482 +326,5389 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] -982,9 -884,949 +328,8262 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] -969,4 -853,648 +388,3476 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] -973,0 -856,900 +389,5574 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] -1467,4 -1339,388 +429,4164 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] -1469,7 -1341,943 +428,6699 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] -1441,1 -1327,805 +380,1876 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] -1440,9 -1332,434 +363,8642 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] -1427,0 -1300,884 +423,2801 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] -1431,0 -1304,098 +425,9354 

TPPO -44,8 -6,011 +130,1601 

PTSO -33,0 +6,491 +132,5269 

PMSO -35,6 -8,008 +92,6453 

 

Tabela 28. Valores Sparkle/PM6 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 2 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(TPPO)2,ADJ] -418,6 -306,546 +376,1035 

[Tb(ACAC)3(TPPO)2,NADJ] -412,8 -304,915 +361,9745 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,ADJ] -399,1 -315,222 +281,5027 

[Tb(ACAC)3(PMSO)2,NADJ] -400,2 -317,883 +276,1097 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,ADJ] -397,1 -291,900 +352,9650 

[Tb(ACAC)3(PTSO)2,NADJ] -398,4 -292,283 +356,1227 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ] -868,5 -747,910 +404,5301 

[Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ] -870,2 -747,635 +411,4482 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ] -854,3 -756,276 +329,0241 

[Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ] -856,4 -757,711 +331,0471 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ] -835,2 -734,129 +339,0053 

[Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ] -853,7 -735,929 +395,2699 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,ADJ] -1306,6 -1174,273 +444,0377 

[Tb(HFAC)3(TPPO)2,NADJ] -1310,9 -1176,965 +449,3134 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,ADJ] -1293,8 -1182,141 +374,8136 

[Tb(HFAC)3(PMSO)2,NADJ] -1295,2 -1184,464 +371,5643 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,ADJ] -1291,1 -1161,741 +433,9515 

[Tb(HFAC)3(PTSO)2,NADJ] -1294,7 -1163,725 +439,5918 

TPPO -32,5 +8,623 +137,8393 

PTSO -29,5 +9,302 +130,2890 
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PMSO -29,9 -1,617 +94,8795 

 

Tabela 29. Valores RM1 com orbitais das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 

3 de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -261,5 -164,434 +325,6786 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -264,3 -167,406 +325,0004 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -254,1 -148,850 +353,1111 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -257,0 -151,430 +354,3911 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -239,4 -142,829 +324,0235 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -242,4 -144,694 +328,0068 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -715,4 -609,571 +355,1733 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -717,1 -611,052 +355,8484 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -708,8 -592,999 +388,4685 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -710,8 -595,008 +388,5191 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -691,7 -585,948 +354,9284 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -694,3 -587,585 +358,0417 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -1152,6 -1036,112 +390,8188 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -1155,5 -1039,532 +389,1783 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -1147,3 -1022,239 +419,5334 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -1149,7 -1024,278 +420,8158 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -1127,9 -1010,995 +392,4271 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -1130,7 -1014,229 +390,9653 

 

Tabela 30. Valores Sparkle/RM1 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 3 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -516,6 -421,922 +317,6623 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -520,2 -425,055 +319,1715 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -512,1 -407,549 +350,9927 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -515,0 -410,222 +351,5233 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -499,0 -404,186 +318,2583 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -500,7 -406,089 +317,3204 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -994,6 -887,847 +358,3468 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -997,5 -890,182 +360,1983 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -989,6 -872,737 +392,0089 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -992,3 -875,573 +391,6688 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -973,7 -867,629 +355,9167 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -978,7 -871,227 +360,5296 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -1454,2 -1334,651 +401,1094 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -1457,3 -1338,588 +398,3972 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -1449,0 -1321,732 +427,0654 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -1452,1 -1324,262 +428,8644 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -1434,4 -1314,986 +400,6449 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -1436,7 -1318,681 +396,0019 
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Tabela 31. Valores Sparkle/PM6 das propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos na etapa 3 

de síntese dos complexos ternários de térbio(III). 

Compostos 
fG 

(kcal/mol) 

fH 

(kcal/mol) 

fS 

(cal/mol) 
[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -407,0 -311,716 +319,8909 

[Tb(ACAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -404,8 -308,403 +323,6108 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -405,7 -300,161 +354,3002 

[Tb(ACAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -406,0 -299,796 +356,5440 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -398,4 -304,908 +313,8906 

[Tb(ACAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -399,4 -304,923 +317,1774 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -861,1 -753,019 +362,6197 

[Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -862,5 -754,619 +361,8828 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -859,3 -741,409 +395,7286 

[Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -861,5 -743,416 +396,1699 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -852,5 -747,213 +353,1844 

[Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -854,3 -746,884 +360,5806 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),ADJ] -1299,4 -1176,700 +411,6929 

[Tb(HFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ] -1303,3 -1179,413 +415,7032 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ] -1301,9 -1170,563 +440,7505 

[Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ] -1303,6 -1171,317 +443,8391 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ] -1291,0 -1170,596 +403,9454 

[Tb(HFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ] -1295,6 -1175,047 +404,5698 
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As Figuras 13 – 28 apresentam as geometrias completamente otimizadas dos complexos 

ternários de térbio(III) e dos sistemas [Complexos de íons lantanídeos]@MOF estudadas 

nesta dissertação. As geometrias otimizadas apresentadas a seguir foram obtidas pelo 

modelo RM1 com orbitais para os complexos isolados e Sparkle/PM6 para os sistemas 

envolvendo a MOF UMCM-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(TPPO)2,ADJ]. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 14. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(TPPO)2,NADJ]. 
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Figura 15. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO)2,ADJ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO)2,NADJ]. 
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Figura 17. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PTSO)2,ADJ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PTSO)2,NADJ]. 
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Figura 19. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),NADJ]. 
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Figura 21. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO,PTSO),ADJ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO),NADJ]. 
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Figura 23. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),ADJ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24. Geometria otimizada do complexo [Tb(TFAC)3(PTSO,TPPO),NADJ]. 
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Figura 25. Geometria otimizada da MOF UMCM-2. 
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Figura 26. Geometria otimizada do sistema [(Tb(TFAC)3(PMSO,TPPO)NADJ]@UMCM-2. 
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Figura 27. Geometria otimizada do sistema [(Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]@UMCM-2. 
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Figura 28. Geometria otimizada do sistema [(Tb(HFAC)3(PTSO,TPPO)NADJ]@UMCM-2. 

 


