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Introdução 

Alcóxidos são ligantes extremamente versáteis para 

a obtenção de complexos de diferentes 

nuclearidades, homo- ou heterometálicos, devido à 

possibilidade de formação de pontes entre centros 

metálicos. Além disso, esses complexos podem 

apresentar equilíbrios de agregação e desagregação 

em solução, dependendo de fatores como raios 

iônicos dos metais ou demanda espacial dos 

ligantes. Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa 

vem desenvolvendo estudos de alcóxidos 

homolépticos de vanádio(IV) de fórmula geral 

[{V(OR)4}n] (R = isopropila, neopentila, ciclo-hexila, 

terc-butila; n = 1 ou 2), para avaliar a existência de 

tais equilíbrios, bem como sua dependência com a 

temperatura
1
. Com o intuito de aprofundar esses 

estudos, realizamos novas sínteses a partir de 

ligantes distintos daqueles já estudados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Álcoois de partida para a síntese de 

alcóxidos de vanádio(IV). 

Resultados e Discussão 

Os produtos das reações de alcoólise do terc-

butóxido de vanádio(IV) pelos alcoóis representados 

acima são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Produtos de síntese 

Álcool Produto Fórmula proposta 

Ciclo-
hexilmetanol 

Cristais azuis 
(1) 

[{VO(-OCH2Cy)2}5] 

Adamantanol Cristais azuis 
(2) 

[V(OAd)4] 

Propõe-se que o produto 1 tenha sido formado por 

hidrólise parcial e lenta do complexo homoléptico 

[{V(OCH2Cy)4}n]. Sua estrutura molecular, que 

apresenta uma forma circular inédita na química de 

alcóxidos de metais de transição, foi determinada 

por DRX de monocristal (Figura 2). 

Na tabela 2 são apresentadas as atribuições 

tentativas das bandas dos espectros de absorção no 

infravermelho (FTIR) obtidos para os produtos 1 e 2. 

 

 Figura 2. 

Representação 

ORTEP, 

complexo 1 

Tabela 2. Atribuição de bandas registradas por FTIR  
Produto N

o
 de onda (cm

-1
) Atribuição tentativa 

1 1080, 1041, 1007 (C–O) 

685, 606 (V–O) 

548 (V–O –V) 
2 1101, 1070, 978, 945 (C–O) 

689, 501 (V–O) 

O complexo 2 apresenta espectros de EPR de 

estado sólido típicos de sistemas mononucleares de 

vanádio(IV) (g// = 1,933, g┴ = 1,977, A// = 393 MHz, 

A┴ = 88 MHz). Os parâmetros são próximos àqueles 

obtidos para o complexo [V(OBu
t
)4] (OBu

t
 = terc-

butóxido)
1
. Estudos iniciais para 2 em solução utili-

zando cálculos de tempo de correlação de estados 

rotacionais são compatíveis com espécies químicas 

com raios de giro superiores aos calculados para o 

[V(OBu
t
)4], o que concorda com o maior volume 

molecular dos ligantes 1-adamantóxido. 

Conclusões 
A obtenção do complexo 1 deveu-se à hidrólise 

parcial de um possível produto homoléptico 

[{V(OCH2Cy)4}n]. Como a sua estrutura é inédita e 

interessante para reações de complexação 

subsequentes, está em curso sua síntese racional. 

Já as sínteses utilizando HOAd e HOCH2Ad 

permitirão a expansão da série de alcóxidos de 

vanádio(IV) não-oxo conhecidos, para estudos de 

magnetismo em estado sólido
1
, bem como de 

possíveis equilíbrios de oligomerização em solução. 
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