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Introdução 

Relatamos aqui nossos primeiros esforços na 

tentativa de obtenção da unidade [VL2]
2–

 (H3L=1,1,1-

tris(hidroximetil)propano, Esquema 1), que pode 

servir como bloco construtor na obtenção de 

magnetos unimoleculares (single-molecule magnets, 

SMMs). Para isto, nos baseamos nos trabalhos de 

Hegetscheweiler e colaboradores com complexos 

de vanádio(IV) não-oxo com alcóxidos polidentados 

(derivados de monossacarídeos) em meio aquoso.
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Esquema 1:Unidade [VL2]
2–

. 
Cátions Li

+
 podem 

coordenar-se aos átomos de 
oxigênio dos alcóxidos 
tripédicos e a moléculas de 
solvente.  
Neste trabalho, R= Et. 

Resultados e Discussão 

O álcool escolhido como pré-ligante foi 

desprotonado em meio aquoso com três 

equivalentes de LiOH, sendo adicionada a esta 

mistura uma solução de sulfato de vanadila 

hidratado sob agitação (proporção molar 1V
IV

 : 2L
3–

). A mistura reacional apresentou coloração 

vermelha intensa, e sua análise por espectroscopia 

de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) em 

banda X revelou a existência de uma espécie em 

solução de vanádio(IV) axial que provavelmente 

ainda continha a unidade vanadila (V=O). Com o 

passar dos dias, foi possível observar o 

descoramento gradual da solução e, após três 

semanas, esta já estava incolor e não apresentava 

mais nenhum sinal de RPE. 

 Após o resfriamento desta solução (4°C), foram 

isolados dois lotes de sólidos incolores, S1 e S2, 

solúveis em água e insolúveis em solventes 

orgânicos. A análise destes sólidos por FTIR 

apresentou bandas referentes a vibrações da 

molécula de água em 3400 e 1630 cm
-1

 e uma 

banda alargada e intensa em 970 cm
-1

, que pode 

ser atribuída ao estiramento ν(V=O). Ambos os 

sólidos se mostraram silenciosos na análise por 

RPE em banda X, embora análises de metal em S2 

tenham confirmado a presença de vanádio e lítio no 

material. Este foi então analisado por ressonância 

magnética nuclear (RMN) de 
1
H (400,13 MHz) e 

51
V 

(105,25 MHz) em D2O. Os picos de ressonância no  

espectro de RMN de 
1
H apresentaram baixa 

intensidade e deslocamentos químicos semelhantes 

aos dos hidrogênios de moléculas de álcool 

tripédico residual. No espectro de RMN de 
51

V, 

foram observados três sinais em -537,3; -561,1 e -

572,9 ppm, região comumente atribuída à presença 

de vanadatos. De acordo com a literatura,
2
 estes 

picos referem-se às espécies [HVO4]
2–

, [V2O7]
4–

 e 

[H2V2O7]
2–

, respectivamente, com predominância da 

forma mononuclear. O pH da amostra (>12) é 

compatível com estas atribuições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectro de RMN de 

51
V do sólido S2 em 

D2O. No detalhe, pico em -572,9 ppm. 

Conclusões 

Partindo destes primeiros resultados e de dados 

de literatura que indicam que ésteres de 

vanadato(V), [VO(OR)n]
(3-n)+

, sofrem hidrólise rápida 

em meio aquoso alcalino,
3
 propomos que o 

procedimento utilizado tenha gerado um alcóxido de 

vanádio(IV) (ativo na RPE), que sofre oxidação a 

um éster de vanadato(V) no meio reacional. Este 

último sofre hidrólise no meio aquoso básico, 

liberando o álcool tripédico e formando os 

vanadatos detectados nos espectros de RMN de 
51

V. As próximas etapas deste trabalho envolvem a 

realização da síntese sob N2, tanto em meio aquoso 

quanto orgânico (esta última já em andamento). 
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