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Palavras Chave: Polioxovanadato, cluster, valência mista  

Introdução 

 Recentemente nosso grupo de pesquisa 

relatou a síntese de polioxovanadatos de valência 

mista a partir de uma nova rota sintética utilizando 

condições brandas e reagentes de baixo custo para 

obtenção do (Me4N)6[V15O36(Cl)]
1
. Este agregado 

metálico demonstrou atividade na proteção do DNA 

frente ao dano causado por agentes potencialmente 

carcinogênicos. Visando avaliar o papel que o 

vanádio desempenha nos diferentes estados de 

oxidação, nos propomos a avaliar outros membros 

desta classe. Para tanto, estamos usando a rota 

sintética empregada anteriormente para preparar 

outros polioxovanadatos contendo ânions 

encapsulados.  

Resultados e Discussão 

 A reação entre NH4VO3, manitol e (n-But)4NI 
(2:1:1) foi realizada em água sob refluxo por 24 
horas. Durante a reação, observou-se que a solução 
passou de incolor para verde-escura, sugerindo a 
redução, mesmo que parcial, dos centros de V

5+ 
a 

V
4+

. Após este período foi isolado um sólido preto, 
com rendimento de 64%, insolúvel em todos os 
solventes testados. Este sólido foi identificado por 
difratometria de raios X de pó como (NH4)2V3O8 
produto (A), JCPDS n

o
 51-1733. A dosagem de 

metal é compatível com esta formulação (Tabela 1).  
 Após uma semana de repouso da solução 
mãe, foi isolado um sólido verde-escuro (B), solúvel 
em solventes orgânicos polares, cujo padrão de 
difração não é compatível com nenhum óxido 
descrito na base de dados JCPDS. 
 
Tabela 1. Resultados da dosagem de metal. 

Teores de V (%m/m) A B 

Valor determinado 48,05 31,05 

Valor calculado 48,23 30,89 

Formulação 
proposta 

(NH4)2V3O8 (NBut4)5V
IV

10V
V

8O42I 

 
 O espectro de FTIR de A apresentou 
bandas (cm

-1
) correspondentes às vibrações 997 

ν(V=O), 806 e 731 ν(V-O-V), 1413 deformação de 

NH4
+
 e 2995 e 3138 ν(N-H). No espectro Raman de 

A aparecem bandas em 450, 523 e 697 cm
-1 

atribuídos a δ(V-O-V) e νas/νs(V-O-V) e uma banda 

em 989 cm
-1 

referente ao ν(V=O) terminal. Os 
valores de gΙΙ = 1,97 e g⊥ = 1,93 estão de acordo 
com os observados para bronzes de vanádio.  
 O espectro de FTIR de B apresentou 
bandas (cm

-1
)
 
em 2964 e 2870 δ(CH2-CH3); 1482 

δas(CH3); 1378 δs(CH3); sugerindo a incorporação do 
cátion (n-But)4N

+
. A presença do cátion foi 

confirmada pelo espectro de RMN de 
1
H em 

acetona-d6 pelos sinais da butila em δ 0,9 ppm (t-
CH3) e δ 1,3 e 1,6 ppm (m-CH2). O espectro de 
FTIR revela ainda uma banda intensa em 992 

ν(V=O) e uma banda alargada na região entre 880-
600 cm

-1
 devido à sobreposição da deformação 

angular das cadeias alifáticas com a região 

esperada para os estiramentos ν(V-O-V) de 
polioxovanadatos. A espectroscopia Raman revelou  
bandas em 734 e 756 cm

-1 
correspondentes aos 

modos vibracionais ν1 e ν2 do cátion tetrabutil-
amônio, bem como bandas alargadas nas regiões 

centradas em 780 e 929 cm
-1 

referentes a ν(V-O-V) 

e ν(V=O), respectivamente. O espectro de EPR de 
B, em acetona a 77 K, apresenta um perfil de banda 
alargada (∆pp = 476 Gauss e g = 1,975) 
característico de espécies polinucleares com 
interação magnética sobreposto ao padrão hiperfino 
dos espectros paralelo e perpendicular de espécies 
isoladas magneticamente (V

4+
, I = 7/2). O padrão 

espectral observado é compatível com a obtenção 
de um polioxovanadato de valência mista. Os 
resultados apresentados sugerem que o produto B 
seja o agregado (NBut4)5V

IV
10V

V
8O42I, obtido com 

rendimento de 36%. 

Conclusões 

 Neste trabalho foi possível obter um 

polioxometalato de valência mista contendo 18 

centros metálicos. A atividade quimioprotetora de B 

deverá ser comparada com a relatada para o 

[V15O36(Cl)]
6-

em uma etapa subsequente deste 

trabalho.  
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