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RESUMO 

Os complexos pentacianoferrato(ll/lll) são reconhecidos como bons modelos 
de alguns sistemas biológicos, como o grupo heme por exemplo, e têm sido usados 
para investigar sítios específicos de ligação em aminoácidos e reações redox de 
metaloproteínas. Neste sentido o íon aquopentacianoferrato(ll), [Fe(CN)5(H20)]3", foi 
utilizado como sonda química em estudos de afinidade por bases polifuncionais N-
0-, S-doadoras como por exemplo o ligante polifuncional 2-mercaptobenzoxazol 
(bzoxs). O ligante bzoxs foi caracterizado por espectroscopias de absorção no 
infravermelho e UV-visível. Sua capacidade de coordenação foi investigada 
experimentalmente e correlacionada com as previsões de cálculos de modelagem 
molecular em nível ab initio. Os complexos [Fe"/,ll(CN)5(bzoxs)]3"/2" foram preparados 
em solução (mistura Me0H/H20 75%/25%) e caracterizados por técnicas 
espectroscópicas - UV-Vis, RPE, Mõssbauer e voltametria cíclica. Os espectros de 
absorção no UV-Vis (p^SJ-xi^Fe1") em -706 nm) e de RPE (espectro axial com 
g_L=2,20 e gn=1,96), juntamente com o comportamento eletroquímico (Ei/2=0,19 V) 
sugeriram a coordenação do ligante bzoxs, através do átomo de enxofre ao íon de 
Fe Os parâmetros de campo cristalino (DqL=1,78 kK e Dt=0,411 kK) calculados 
para o complexo de Fe2+ e a reversibilidade do processo redox: Fe3+-bzoxs + e" 
Fe2+-bzoxs, também apontaram para a coordenação do bzoxs via átomo de enxofre. 
Os resultados de Mõssbauer para o complexo [Fe^CNJsíbzoxs)]3" (i.s.=0,09 mm.s"1 e 
q.s.=0,78 mm.s"1) estão de acordo com uma espécie contendo ferro (II) baixo spin. 
Os valores obtidos de q.s. e i.s., quando comparados com outros valores obtidos na 
literatura, mostram que o ligante bzoxs é um melhor doador do que receptor de 
elétrons. Os resultados foram complementados pelo estudo comparativo das 
propriedades de outros complexos pentacianoferrato com ligantes monodentados 
como o benzoxazol e a 2-mercaptopiridinaA/-óxido. A cinéticas das reações de 
substituição e formação dos complexos [Fell/m(CN)5(bzoxs)fv2" foram investigados 
em um mistura MeOH/hhO 75%/25% (v/v) com uma força iônica de 1,00 mol.L"1 de 
NaCI04. As velocidades de dissociação (kd" e kd"1) do ligante bzoxs, foram 
determinadas utilizando-se um excesso de IO2-!O3 vezes do ligante de ataque 
(L=dimetilsulfóxido (dmso) e piridina (py) para Fe3* e íon metilpirazínio (mpz+) para 
Fe2+) sobre [Fe^^CN^bzoxs)]372". Os constantes de dissociação determinadas 
foram iguais a kd" = 3.7x1o"1 s"1 e kd'" = 4.5x1o"3 s"1 a 25 °C. Através da construção 
de um ciclo termodinâmico, foi possível calcular as constantes de formação de 
segunda ordem: kf" = 2.9x1o2 L.mol"1.s"1 e kf" = 3.9x106 LmorVs"1. As constantes de 
equilíbrio foram calculadas como kf̂ /kd"7111 e os resultados obtidos são: Kf" = 7.5 
x105 L.mol"1 e Kf!!i = 8.6 x108 L.mor1. Os parâmetros de ativação para as reações de 
dissociação do complexo [Fell,(CN)5(bzoxs)f" foram encontradas como AS# = +11.4 
J K"1 mol"1 e AH* = 93.3 kJ mol"1. As estabilidades cinética e termodinâmica dos 
complexos foram discutidas e correlacionadas com o modo de ligação metal-ligante 
e com as propriedades eletrônicas dos ligantes. 
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ABSTRACT 

Pentacyanoferrate complexes (11/111) are recognized as good models of some 
biological systems, like the heme group, for example, and have been used to 
investigate specific binding sites in amino acids and redox reactions of 
metalloproteins. In this direction, the ion aquopentacyanoferrate(ll), 
[FeiCN^HaO)]3" was used in this work as a chemical probe in studies of affinity for 
multifunctional bases such as the ligand 2-mercaptobenzoxazole (bzoxs). The ligand 
bzoxs was characterized by infrared and UV-visible spectroscopy. Its mode of 
coordination was investigated and correlated with the predictions from molecular 
modeling using ab initio calculations. Complexes [Feu/lll(CN)5(bzoxs)]3"/2" were 
prepared in Me0H/H20 75%/25% (v/v) solutions and characterized by UV-Vis, EPR, 
Mossbauer and cyclic voltammetry. A band at 706 nm in the visible spectrum, 
assigned to p„(S)^dn(Fel") along with the EPR results (gj.=2,20 and gn=1,96) and the 
electrochemical behavior (Ei/2=0,19 V) suggested the coordination to Fe through 
the sulfur atom of the ligand bzoxs. Crystal field splitting parameters (DQL=1,78 kK 
and Dt=0,411 kK) calculated for the Fe complex and the reversibility of the redox 
reaction: Fe3+-bzoxs + e" Fe2+-bzoxs, also pointed out to the coordination of bzoxs 
through the sulfur atom. Mossbauer data for [Fe'^CN^bzoxs)]3" (i.s.=0,09 mm.s"1 

and q.s.=0,78 mm.s"1) are in accordance with low spin iron(ll) and showed that bzoxs 
is a better o-donor rather than a 7i-acceptor. The results were compared with the 
chemical properties of other pentacyanoferrate complexes containing monodentade 
ligands like benzoxazole and 2-mercaptopyridine/V-oxide. The kinetics of substitution 
and formation reactions of [Fell/"l(CN)5(bzoxs)]3"/2~ were investigated in MeOH/hhO 
75%/25% (v/v) with ionic force at 1.00 mol.L"1 of NaCI04. The rate of bzoxs 
dissociation (kd and kd") for the Fe1171" ions were determined using a large excess 
(lOMo3 fold) of the attacking ligands (L=dimethylsulfoxide (dmso) and pyridine (py) 
for Fe3* and methylpirazinium (mpz+) for Fe2+). Specific rate constants were obtained 
as kd" = 3.7x10"4 s"1 and kd'" = 4.5x10"3 s"1 at 25 °C. A thermodynamic cycle was 
constructed and second-order rate constants kf" = 2.9x102 L.morVs"1 and kf" = 
3.9x106 L.mol"1.s"1 were calculated. The equilibrium constants Kf" = 7,5 xlO5 Lmol"1 

and Kf'" = 8,6 x108 Lmol"1 were calculated as kf"/lll/kd
,l/111. Activation parameters for the 

dissociation reactions of [Fe'"(CN)5(bzoxs)]2~ were found with AS# = +11.4 J K"1 mol"1 

and AH* = 93.3 kJ mol"1. The kinetic and thermodynamic stabilities of the complexes 
were discussed and correlated with the metal-ligand bond type and the electronic 
properties of the ligands. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os complexos pentacianoferrato (II,III) são reconhecidos como bons modelos 

de alguns sistemas biológicos, como o grupo heme por exemplo, e têm sido usados 

para investigar sítios específicos de ligação em aminoácidos e reações redox de 

metaloproteínas.1,2 

Toma, Batista e Gray1 estudaram complexos de pentacianoferrato(ll) 

coordenados com os seguintes aminoácidos: glicina, p-alanina, L-metionina, L-

histidina, L-tirosina, DL-triptofano, ácido L-glutâmico, DL-fenilalanina, L-leucina, DL-

serina e L-lisina. Os espectros eletrônicos e as propriedades cinéticas e 

termodinâmicas dos complexos pentacianoferrato(ll)-aminoácidos foram investigados 

em solução aquosa e dependem fortemente da natureza doadora-receptora do 

aminoácido. As velocidades de formação dos complexos estão na faixa de 240-370 

Lmor1.s"1 para os aminoácidos zwiteriônicos. Para os aminoácidos carregados mono-

negativamente, o valor de kf está na faixa de 18-30 L.mor1.s"1 e para os ligantes a-

aminocarboxilatos com carga 2- o kf encontrado foi 90 Lmol~1.s"1. As velocidades 

específicas aumentam conforme o número de ligações C-C que separam os grupos 

amino e carboxitato. 

Os estudos da interação de pentacianoferrato(ll)-aminoácido com a citocromo 

c demonstraram que a transferência de elétrons ocorre no grupamento heme que está 

parcialmente exposto na superfície da métaloproteína.2 A cinética da reação depende 

da natureza, da carga e do tamanho dos reagentes, pois estes determinam a barreira 

intrínseca da transferência de elétrons e o grau de acesso ao grupamento heme.2 As 

constantes de velocidade obtidas foram: 2,8x105 L.mor1.s~1, 3,2x10® LmorVs"1 e 
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1,6x105 L.mor1.s"1, para os complexos de pentacianoferrato coordenados com histidina, 

alanina e glutamato, respectivamente. 

Muitos aminoácidos e peptídeos possuem vários grupos funcionais que 

podem participar no processo de ligação ao metal. O sucesso de um determinado 

grupo funcional em particular competindo com outros grupos torna-se importante 

para a compreensão das reações e também no sistema biológico no qual as 

propriedades das proteínas são modificadas pela interação específica com o íon 

metálico. Muitos estudos da interação de bases de ácidos nucléicos e de bases 

presentes no sítio ativo de diversas metaloenzimas com íons metálicos se tornam 

difíceis devido às várias possibilidades de coordenação. Neste sentido torna-se 

importante o estudo da interação de íons de metais de transição com ligantes 

polifuncionais. A investigação das propriedades espectroscópicas, eletroquímicas e 

da reatividade de compostos modelo são úteis na identificação das condições sob as 

quais um determinado íon metálico prefere um sítio específico de ligação. 

Estudos cinéticos e mecanísticos de reações de isomeria de ligação tem 

abordado diversos sistemas como carbeno complexos de ródio3, cianocomplexos de 

cobre (l)/(ll)4, rutênio(ll)bis(bipiridina) com alizarina5, dicianotetra-aminas de 

crômio(lll)6, cloro complexos de rutênio(ll) e (III) com dimetilsufóxido7,8, penta-

aminas de ósmio(H) com ligantes insaturados como o benzoato de metila9,10, penta-

aminas de cobalto(lll) com 2-piridona11, 2-cianobenzamida12 e tetrazolatos13, 

pentacianoferratos(ll) com 2-mercaptopiridina14, 2-aminopirazina15 (Esquema 1) 

histidina1 e metionina16, penta-aminas de rutênio(ll) e (III) com carboxamidas17 e 

benzotriazol18, dimetilsulfóxido19, imidazol20, glicina21 e hipoxantina22, além dos 

clássicos exemplos de isomerização nitro-nitrito23'24. 
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O íon complexo [Fe(CN)5(2-mercaptopiridina)]3" é um complexo lábil que 

absorve em 450 nm. Medidas espectroeletroquímicas e de voltametria cíclica 

mostram um processo reversível e a oxidação do ligante ocorre em altos potenciais. 

Os dados espectroscópicos e termodinâmicos são consistentes com uma forte 

ligação Fe-S no complexo. 

O íon aquopentacianoferrato(ll) reage com o ligante 2-aminopirazina 

produzindo uma mistura de isômeros de ligação coordenados ao grupo amino e 

grupo N-aromático, como demosntrado no Esquema 1. 

Esquema 1 - Representação da isomerização da ligação pentacianoferrato(ll)-2-
aminopirazina. 

O íon aquopentacianoferrato (II), [Fe(CN)5(H20)]3", é gerado em solução 

aquosa, a partir da aquação do complexo Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 sob atmosfera 

inerte.25,26 O íon [FeíCN^HaO)]3" apresenta apenas um único sítio de coordenação 

disponível, permitindo o estudo sistemático de uma série de compostos de fórmula 

geral [FeíCN^L)]3". A grande labilidade da molécula de água, em contraste com a 

grande inércia dos ligantes cianetos, justificam a grande potencialidade do íon 

complexo [Fe(CN)5(H20)f" para atuar como sonda química em estudos de isomeria 

de ligação.1,14,15,24 Além disso, as mínimas restrições estéricas, a resistência a 

reações de oxi-redução, somadas à natureza da sua interação eletrônica com o centro 

metálico, faz do íon cianeto um ligante auxiliar muito especial. O ligante cianeto pode 

3- 3 
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atuar tanto como um receptora, quanto um doador-a, sendo o último efeito, mais 

pronunciado nos pentacianoferratos. As reações de substituição geralmente são 

rápidas devido à labilidade da molécula de água no complexo [Fe(CN)5(H20)]3". As 

propriedades dos produtos, [Fe(CN)5(L)]3", no entanto, são fortemente dependentes da 

natureza do grupo L. Ligantes doadores cr normalmente são lábeis, enquanto n-

receptores são freqüentemente inertes. Além disso, à semelhança do grupo heme, o 

íon [Fe(CN)5]3" apresenta uma alta afinidade por ligantes de importância biológica 

como histidina e metionina25 e por diversas outras bases nitrogenadas,26"27 

sulfuradas16,29 e oxigenadas30. 

Como base multifuncional, o ligante 2-mercaptobenzoxazol ou benzoxazol-2-

tiol (bzoxs), chama a atenção por sua múltipla capacidade de coordenação. Este 

ligante apresenta atividade catalítica na evolução de hidrogênio31, uma marcante 

atividade fungicida e bactericida, além de ser um importante agente regulador do 

crescimento de plantas em desenvolvimento, um agente estabilizador ou anti-

escurecedor de fotografias32,33 e inibidor de corrosão34. 

O ligante bzoxs apresenta duas formas tautoméricas segundo o Esquema 2, 

com predominância da forma tiona33,35. A complexação pode ocorrer potencialmente 

através do nitrogênio ou do átomo de oxigênio do anel oxazol ou via átomo de enxofre 

tiocarbonílico. Entretanto, não há relatos na literatura de coordenação através do átomo 

de oxigênio, uma vez que seus pares de elétrons isolados participam da ressonância do 

anel aromático.36 
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H 
/ 

SH 

forma tiona 
(bzoxs) 

forma tiol 
(bzoxsh) 

Esquema 2 - Formas tautoméricas do ligante bzoxs. 

Em função da natureza multidoadora do ligante bzoxs, podemos postular 

diferentes modos de ligação de acordo com o estado de oxidação do íon ferro 

(Esquema 3). 

Esquema 3 - Representação da suposta isomerização no complexo 

[Fell/m(CN)5(bzoxs)]3"/2" com a mudança no estado de oxidação. 

Devido à sua relevância biológica, encontram-se descritos na literatura 

diversos estudos da interação do ligante bzoxs com íons de metais de transição. 

Preti e Tosi descreveram complexos de Co(ll), Ni(ll), Mn(ll), Fe(ll/lll), Ru(lll), Os(lll), 

Cu(l/ll), Zn(ll), Cd(ll), Hg(ll),35,36 além dos trabalhos com Au(l)32,33. Os complexos 

foram sintetizados pela reação do sal metálico correspondente com o ligante fundido 

na razão estequiométrica requerida. Suas estruturas foram atribuídas com base nos 

dados analíticos, de condutividade, espectral (UV-visível, IV e IV distante) e 

magnéticos. Para os complexos com zinco, cádmio e mercúrio, as proporções 1:1 e 

/ 
H Feln(CN)5 

+ e" 
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1:2 foram obtidas. Os primeiros possuem estruturas tetraédricas diméricas com 

pontes de halogênios. Já os derivados que seguem a proporção 1:2 possuem uma 

estereoquímica tetraédrica monomérica. Para ambos os casos, o ligante bzoxs é 

monodentado coordenando-se através do átomo de nitrogênio conforme apontam os 

resultados de IR. Nenhuma banda referente ao v (M - S) e v (M - O) foi 

observada.321 

Os complexos de cobalto (II) e níquel (II) são tetraédricos do tipo ML2X2. O 

ligante nestes casos está coordenado também na forma monodentada através do 

átomo de enxofre. 

Os complexos de rutênio e ósmio do tipo M L 3 X 3 possuem isômeros 

meridionais e faciais que são distintos através dos modos de estiramento metal-

halogênio das propriedades magnéticas concluiu-se que o ligante bzoxs forma 

complexos baixo spin com rutênio (III) e ósmio (III) e complexos alto spin com 

manganês (II) e ferro (ll/lll).35 

Nos complexos de ouro (I) e cobre (I) o ligante, que neste caso se torna 

ambidentado, coordena-se através do átomo de enxofre e de nitrogênio. O complexo 

de ouro (I) tem uma estrutura do tipo: 

Com base nos estudos de IR, o complexo de cobre (I) pode ser representado 

na forma estrutural polimérica apresentando o ligante em ponte coordenado através 

do nitrogênio e enxofre. 
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Para todos os complexos relatados anteriormente aonde o ligante é 

monodentado, observou-se a coordenação através do átomo de nitrogênio, 

confirmado pelo deslocamento da banda referente ao v (N - H) (3250 - 3180 cm"1) 

para uma região de menor energia, em relação ao N - H (3400 cm"1) livre. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

a) Preparar e caracterizar pentacianocomplexos contendo ligantes 

polifuncionais N- e S- doadores; 

b) Correlacionar a estrutura eletrônica com o modo de ligação; 

c) Investigar as estabilidades termodinâmica e cinética dos compostos. 

2.2. Objetivos específicos 

a) Preparar e caracterizar os complexos [Fel"/"(CN)5(bzoxs)]2"/3"; 

b) Realizar estudos de modelagem molecular e de mapeamento da estrutura 

eletrônica do ligante e dos complexos preparados através da interpretação 

das suas propriedades espectrais e da realização de cálculos mecânico-

quânticos; 

c) Determinar as constantes de estabilidade termodinâmica dos complexos 

[FeIM/l,(CN)5(bzoxs)]2'/3"; 

d) Determinar as constantes cinéticas das reações de formação e de 

dissociação dos complexos [FeIII/ll(CN)5(bzoxs)]2"/3"; 

e) Efetuar estudos comparativos com os complexos [Fe,"/"(CN)5(L)]2~/3, onde 

L = benzoxazol e 2-mercaptopiridina-A/-óxido; 

f) Racionalizar os resultados encontrados com o intuito de melhor 

compreender a seletividade dos íons Fe(ll/lll) frente a bases 

polifuncionais, especialmente as de importância biológica. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. REAGENTES UTILIZADOS NAS SÍNTESES E PREPARO DE SOLUÇÕES 

Na2[Fe(CN)5(N0)]-2H20 (Merck), hidróxido de sódio (Nuclear), hidróxido de 

amónio (Merck), iodeto de sódio (Merck), etanol absoluto PA. (Merck), ácido sulfúrico 

concentrado (d = 1.835g/mL, 96% - Carlo Erba), hidróxido de tetrabutilamônio (d = 

0,99g/mL, 40% m/m Aldrich), resina de troca catiônica sulfopropyl Sefadex 

(capacidade de 2,0-2,6 mmol/g - Aldrich), 2-mercaptobenzoxazol (Aldrich), metanol 

(Merck), A/,A/'-dimetilformamida (OmniSolv), biftalato de potássio (Merck), 

dihidrogenofosfato de sódio (Merck), bórax (merck), ácido clorídrico (Biotec), 

tetrafenilborato de tetrabutilamônio (Fluka), dióxido de chumbo (Merck), benzoxazol 

(bzox-Aldrich), 2-mercaptopiridina N-óxido (merpy-NO - Aldrich), pirazina (pz -

Aldrich), iodeto de metila (Merck), piridina (d= 0,9831 g/m, 99,3% - Carlo Erba), 

metanol (Merck), 

Todos os reagentes acima mencionados foram admitidos como sendo puros e 

utilizados sem prévia purificação 

3.2. APARELHAGEM E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

3.2.1. ANÁLISE ELEMENTAR 

As medidas de análise elementar foram realizadas no Laboratório Central de 

Pesquisa e Desenvolvimento (LAC-COPEL). 
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3.2.2. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

Os espectros de infravermelho foram registrados com resolução de 4 cm"1 em 

um espectrofotômetro Bomem Hartmann & Braun, série MB, na região de 4000 a 400 

cm"1, utilizando-se nujol como elemento dispersante em celas de KBr. O espectro de 

infravermelho teórico foi gerado usando-se o método AM1 do programa Hyperchem®. 

3.2.3. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 

HIDROGÊNIO 

Os espectros de 1H-RMN foram registrados em um aparelho Bruker AC-80 

utilizando-se água deuterada mantida sob atmosfera de N2. Uma mistura de 

tetrametilsilano e benzeno foi utilizado como referência. 

3.2.4. CÁLCULOS MECÂNICOS QUÂNTICOS 

Os cálculos em nível ab initio para otimizar as geometrias do ligante bzoxs e 

do seu tautômero, bzoxsh, foram executados utilizando-se o programa Gaussian 94, 

executado em sistema operacional UNIX FreeBSD versão 2.1.5, instalados em um 

micro computador IBM-PC compatível com processador Intel Pentium® 166 MHz/128 

MB de memória Ram/2,4 GB em disco rígido. Os cálculos utilizaram o método 

Hartree-Fock trabalhando com bases gaussianas comerciais do tipo 6-311 (d,f). 
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3.2.5. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-

VISÍVEL 

Os espectros eletrônicos foram obtidos utilizando-se um espectrofotômetro 

Hewlett Packard modelo 8452A de varredura rápida, na região de 190 a 820 nm. 

Os valores de pKa do ligante bzoxs foram determinados através da técnica de 

titulação espectrofotométrica ácido-base em solução aquosa do ligante - 1,0x10"5 

mol.L"1 com uma força iônica de 0,10 mol/L de KCI. Soluções concentradas (3 mol.L" 

1) de hidróxido de sódio e ácido clorídrico foram utilizadas no controle do pH. A 

elevada concentração teve como objetivo minimizar a diluição da amostra. Os 

espectros das diversas espécies foram registrados à temperatura ambiente na 

região de 190-820nm. 

O complexo [Fe"(CN)5(bzoxs)]3' foi gerado em solução a partir da reação do 

íon [Fe^CN^HaO)]3" (5x10"5 mol.L*1, obtido através da aquação o sal 

Na3[Fe(CN)5NH3]-3H20) com excesso do ligante bzoxs (20 vezes) dissolvido em 

MeOH, de forma a fornecer a proporção de 75/25% (v/v) de Me0H/H20. Para o 

complexo [Fein(CN)5(bzoxs)]2\ o aquopentacianoferrato(ll) (5x10"® mol.L"1) foi oxidado 

com Pb02, para depois reagir-se com o ligante bzoxs (20 vezes em excesso) 

dissolvido em MeOH. 

As reações de substituição dos complexos[Feim"(CN)5(bzoxs)]3"/2~ foram 

monitorados na região de 706 nm e 654 nm para Fe3+ e Fe2+, respectivamente. A 

cela foi termostatizada à 25°C. Para o estudo dos parâmetros de ativação para o íon 

complexo [Feul(CN)5(bzoxs)]2", variou-se a temperatura entre 10 °C e 30 °C. 
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3.2.6. MEDIDAS ELETROQUÍMICAS 

Os voltamogramas cíclicos foram registrados em Potenciostato/Galvanostato 

modelo 273A da Princeton Applied Research na mistura Me0H/H20 75/25% (v/v), sob 

força iônica de 0,5 mol.L"1 de tbaBF4, utilizando-se como eletrodos: platina (trabalho), 

Ag/AgN03 ([Ag4] = 0,01 mol.L"1 e tbaBF4 0,10 mol.L"1 em CH3CN) (referência) e espiral de 

platina (auxiliar). 

Os complexos [Fe"/lll(CN)5(L)]n" foram preparados em concentrações da 

ordem de 2,5x10 3 mol.L"1 como descrito no item 3.2.5. 

3.2.7. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA 

(RPE) 

As análises por RPE foram realizadas no Laboratório Regional Sul de RPE do 

Departamento de Química - UFPR, em um espectrômetro Bruker ESP300-E 

operando em banda X (9,5 GHz). As medidas foram feitas em uma mistura 

Me0H/H20 75/25% (v/v) com uma concentração em torno de 1x10"2 mol.L"1 a 77K. 

3.2.8. ESPECTROSCOPIA MÕSSBAUER 

Os espectros de Mõssbauer foram registrados a 77K num espectrômetro ES-

Technology modelo MS105, com uma fonte de 57Co (25 mCi) em uma matriz de 

ródio. Ferro metálico a 298 K foi usado como referência. As análises foram 

realizadas pelo Dr. David Evans e pela Senhora Elaine Barkley do Department of 

Biological Chemistry, John Innes Centre, Norwich, UK. 



13 

3.3. SÍNTESES 

3.3.1. SÍNTESE DO AMINPENTACIANOFERRATO(II) DE SÓDIO TRI-HIDRATADO, 

Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20. 

A síntese foi realizada de acordo com o procedimento descrito por Toma.37 30 

g de Na2[Fe(CN)5(N0)]-2H20, foram dissolvidos em 120 mL de uma solução de 

hidróxido de amónio 6 mol.L"1 sob agitação e em banho de gelo. Essa solução foi 

mantida em banho de gelo, sendo saturada com NH3(g) produzida pelo gotejamento 

de uma solução concentrada de hidróxido de amónio sobre NaOH(S). A solução 

inicialmente avermelhada, tornou-se alaranjada após 4 horas de borbulhamento, 

observando-se a precipitação de um composto amarelo. O sólido foi separado por 

filtração e lavado abundantemente com etanol (fração A). A solução filtrada foi 

tratada com 50 g de iodeto de sódio e com etanol até a completa precipitação de 

uma nova fração do sal aminpentacianoferrato(ll) de sódio (fração B). A fração B foi 

redissolvida numa solução de hidróxido de amónio 3 mol.L"1, sendo tratada com 30 g 

de iodeto de sódio e reprecipitada com etanol. As duas frações foram submetidas à 

secagem sob vácuo na presença de cloreto de cálcio. Os resultados de análise de 

elementar estão resumidos na Tabela 1 a seguir. O rendimento da preparação foi 

superior a 85%. 

Tabela 1 - Resultados da microanálise do Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 

C% H% N% 
Calculado 18,42 2,76 25,77 

Encontrado 18,00 2,10 24,60 
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3.3.2. SÍNTESE DO IODETO DE METILPIRAZÍNIO 

O ligante A/-metil pirazínio foi preparado na forma de sal de iodeto.37 Cerca de 

5g de pirazina foram dissolvidos em 25mL de iodeto de metila, e a solução foi 

mantida ao abrigo da luz por uma semana, à temperatura ambiente. A massa 

cristalina formada foi tratada com etanol absoluto à 60°C, até total dissolução. A 

solução foi filtrada a quente, resfriada em banho de gelo e mantida em refrigeração 

por uma noite, no escuro. Os cristais intensamente amarelados e em forma de 

agulhas, foram coletados por filtração em funil com placa de vidro sinterizado, e 

secados sob vácuo na presença de cloreto de cálcio. Este composto foi armazedo 

em frasco escuro por ser sensível à luz.37 O rendimento da preparação foi superior a 

80%. Este reagente foi utilizado como ligante de ataque para o estudo cinético das 

reações de substituição no complexo [Fe"(CN)5(bzoxs)]3". 

3.4. PREPARO DE SOLUÇÕES 

3.4.1. MEDIDAS DE DISSOCIAÇÃO ÁCIDA 

Foram preparadas as seguintes soluções: 

- Biftalato de potássio 0,10 mol.L"1; 

- Dihidrogenofosfato de sódio 0,10 mol.L"1; 

- Bórax 0,025 mol.L"1; 

- Hidróxido de sódio 0,09974 mol.L"1, padronizada com biftalato de sódio (padrão 

primário); 
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- Ácido clorídrico 0,1047 mol.L"1, padronizada com hidróxido de sódio (padrão 

secundário); 

As soluções tampão de pH 4.00, 7.00 e 9.00 foram preparadas através das 

seguintes combinações: 

- Tampão de pH 4.00 - 50 mL de solução de biftalato de potássio 0,10 mol.L"1 e 0,1 

mL de solução de ácido clorídrico 0,1047 mol.L-1. 

- Tampão de pH 7.00 - 50 mL de solução de dihidrogenofosfato de potássio 0,10 

mol.L"1 e 29,1 mL de solução de hidróxido de sódio 0,09974 mol.L"1. 

- Tampão de pH 9.00 - 50 mL de solução de bórax 0,025 mol.L"1 e 4,6 mL de 

solução de ácido clorídrico. 

3.4.2. PREPARO DA SOLUÇÃO CONTENDO O ÍON COMPLEXO 

[Fe"/l,l(CN)5(bzoxs)]3-/2- PARA O ESTUDO CINÉTICO 

PARA Fe(llí): Cerca de 0,815 g (2,5x10"3 mol) de Na3[Fe"(CN)5(NH3)]-3H20 sob 

atmosfera de N2, foi dissolvido em 50 mL de água previamente desaerada, 

utilizando-se as técnicas de Schlenk. Adicionou-se excesso de Pb02 para promover 

a oxidação controlada e quantitativa do Fe2+ para Fe3+. Extraiu-se uma alíquota de 1 

mL para o preparo de 100 mL de uma solução contendo a mistura Me0H/H20 

75%/25% (v/V), na qual, o íon complexo [ F e , n ( C N ) 5 ( N H 3 ) ] 2 " está na concentração de 

5x10"* mol.L"1. À esta solução foi adicionado 14,044g de NaCIO* para obter-se uma 

força tônica final de 1 mol.L"1. Em seguida, 0,1512 g de 2-mercaptobenzoxazol 

(1x10'3 mol - 20 vezes em excesso sobre o amin-complexo de partida), foi 
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adicionado à solução, gerando assim, o íon complexo [Felll(CN)5(bzoxs)]2". Esta 

espécie possui coloração verde intensa com um máximo de absorção em 706 nm. 

PARA Fe (ff): Cerca de 0,0163 g (5x10"5 mol) de Na3[Fell(CN)5(NH3)]-3H20 foi 

solubilizado em 6 mL de água previamente desaerada. A esta solução foi 

adicionado um solução metanólica (força tônica de NaCICU 1 mol/L, 6,5 mL de água 

e 37,5 mL de metanol) contendo o ligante bzoxs 20x em excesso (0,0756 g - IxIO"3 

mol), com uma concentração final do íon complexo [FeíCN^bzoxs)]3" igual a 5x10"4 

mol.L"1. A solução ligeiramente turva foi filtrada com celite antes do seu uso. Esta 

espécie em solução possui uma coloração amarela pálido que absorve em 420 nm. 

3.5. METODOLOGIA PARA O ESTUDO CINÉTICO DAS REAÇÕES DE 

SUBSTITUIÇÃO. 

Em uma cubeta de quartzo com reservatório foram adicionados 3,5 mL da 

solução recém preparada contendo o íon complexo [Fell/ll,(CN)5(bzoxs)]3^2". O 

sistema foi termostatizado a 25°C por 20 min através de um termostato acoplado ao 

espectrofotômetro. Adicionou-se, então, com uma seringa Hamilton®, diferentes 

volumes do ligante dmso ou piridina (py) para a solução contendo íons Fe(lll), e 

iodeto de metilpirazínio (mpz+) para a solução contendo íons Fe(ll), respectivamente, 

como mostram as Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 - Quantidade do ligante adicionado em cada experimento contendo o 

complexo [Fem(CN)5(bzoxs)f-. 

Exp. Volume do ligante de 
ataque adicionado (nL) 

[dmso] 
mol/L 

[dmso]/ 
[Fe] 

[py] 
mol/L 

[py]/[Fe] 

1 500 1,400 2,8x103 1,086 2,17x103 

2 370 1,070 2,1x103 0,831 1,66x103 

3 250 0,748 1,5x103 0,579 1,16x103 

4 210 - - 0,492 9,84x103 

5 170 - - 0,403 8,06x103 

6 130 0,402 8,0x102 0,311 6,22x103 

7 100 - - 0,241 4,82x103 

8 75 0,235 4,7x102 0,182 3,64x103 

9 50 0,158 3,2x102 0,122 2,44x103 

10 25 0,079 1,6x1o2 0,062 1,24x103 

Tabela 3 - Quantidade do íon metilpirazínio adicionado em cada experimento 

contendo o complexo [Fe"(CN)5(bzoxs)]3". 

Exp. Volume do ligante de [mpz] [mpz]/ 
ataque adicionado (jo.L) mol/L [Fe] 

1 500 0,080 1,6x102 

2 370 0,059 1,2x1o2 

3 250 0,040 8,0x10' 
4 210 0,034 6,8x1o1 

5 170 0,027 5,4x10' 
6 130 0,021 4,2x1o1 

7 100 0,016 3,2x1o1 

8 75 0,012 2,4x1o1 

9 50 0,008 1,6x1o1 

O produto da reação com dmso, [Fe'"(CN)5(dmso)l2" é incolor, e o produto da 

reação com piridina, [Fem(CN)5(py)]2~, é amarelo pálido, absorvendo na região de 

410 nm. Observou-se o decaimento da banda em 706 nm do complexo 

[Fem(CN)5(bzoxs)]~2 em função do tempo. 
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O produto da reação de [Fe"(CN)5(bzoxs)]3" com o íon metil-pirazínio, 

[Fell(CN)5(mpz+)]3"1 é azul intenso, absorvendo em 690 nm. O crescimento desta 

banda foi monitorado em função do tempo. As constantes de velocidade tanto para 

Fe3+ quanto para Fe2+ foram calculadas através dos métodos descritos no Apêndice 

C. 

3.6. TENTATIVAS DE CRISTALIZAÇÃO 

3.6.1. EXPERIMENTOS DE SUSTITUIÇÃO DO CÁTION Na+ NO COMPLEXO 

Na^FeíCNJgNHJSHaO POR TETRABUTILAMÔNIO 

As etapas descritas a seguir foram realizadas sob atmosfera de nitrogênio 

através do uso das técnicas padrão de Schlenk. A uma solução preparada pela 

dissolução de 1,00 g (3,0x10'3 mol) de Na3[Fe(CN)5NH3]-3H20 em 12 mL de água, 

foram adicionados 2,2mL de dimetilsulfóxido (d = 1,1 g.cm"3, 3,0x10'2 mol). A esta 

solução foi adicionado 0,50 mL (99,0x10"3 mol) de H2S04 concentrado (d = 1,835 

g.mL'1, 98% m/m) em 2,2 mL de dmso. Houve uma mudança de cor imediata de 

amarelo claro para o verde claro. Adicionou-se 25 mL de etanol absoluto 

produzindo-se uma leve turvação. O sistema mantido sob refrigeração por 12 h, 

formou um sólido azul claro que foi filtrado, lavado com 12 mL de etanol e secado 

sob vácuo. O rendimento obtido, admitindo-se a composição 

H3[Fe(CN)5(dmso)]-3EtOH foi de 50%. A uma solução contendo 0,14 g do suposto 

sólido H3[Fe(CN)5(dmso)]xEtOH, foram adicionados 0,7 mL de uma solução aquosa 

de hidróxido de tetrabutilamônio (tbaOH) (d = 0,990 g.cm"3, 40% m/m). Esta solução 

foi mantida sob refrigeração por 12 h sendo evaporada sob vácuo e aquecimento 

brando (cerca de 40 °C) produzindo um sólido branco. Este produto foi submetido à 
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decomposição em água régia e a uma análise qualitativa para ferro(lll). Os 

resultados foram sempre negativos demonstrando que esta rota preparativa não foi 

bem sucedida. 

3.6.2. EXPERIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁTION Na+ NO COMPLEXO 

NaglFeíCN^NHJ.SHzO POR TETRABUTILAMÔNIO UTILIZANDO RESINA DE 

TROCA CATIÔNICA 

A metodologia adotada está resumida no Esquema 4. 

Resina Sephadex SP C-25 + Solução 0,5 mol/L . Resina 
carregada com H+ de tbaOH com tba+(aq) 

+ 

30 minutos 
(tba)3[Fe(CN)5(H20)](aq) - Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20(ap) 

Agitação "manual" 

Esquema 4 - Etapas para a síntese de (tba)3[Fe(CN)5(H20)] utilizando resina de 

troca iônica. 

Foi utilizada a resina sulfopropyl Sefadex que possui uma capacidade de 2,0 -

2,6 mmol.g"1 (para 1 g do complexo de partida foi necessário o uso de 4,5 g de 

resina). O tratamento da resina consistiu basicamente na sua hidratação com água 

destilada à quente por cerca de 20 minutos. Uma solução contendo 0,5 mol.L"1 de 

tbaOH foi adicionada à resina já hidratada. Após 15 minutos foi necessário lavar a 

resina com água destilada várias vezes, retirando-se o sobrenadante até pH neutro. 

Foi necessário trocar-se a fase gasosa da resina tratada na linha de Schlenk, pois 

todas as etapas subseqüentes foram realizadas em atmosfera inerte. 
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Cerea de 1 g de Na3[Fe(CN)5NH3]-3H20 foi dissolvido em 7 mL de água 

desionizada e adicionado ao balão de Schlenk contendo a resina hidratada com uma 

quantidade mínima de água. O sistema foi agitado manualmente por 30 minutos. 

Após filtração, a solução resultante foi evaporada até secura sob vácuo a 

temperaturas abaixo dos 50 °C para minimizar o risco de polimerização do 

aquocomplexo.37 O sólido obtido, no entanto, não apresentou a composição 

esperada. 

3.6.3. COORDENAÇÃO DO LIGANTE bzoxs UTILIZANDO O MATERIAL DE PARTIDA 

Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 EM SUSPENSÃO EM SOLVENTES ORGÂNICOS . 

À uma suspensão contendo 0,5 g (1,5X10"3 mol) do complexo 

Na3[Fe(CN)5(NH3)] em metanol, adicionou-se uma solução contendo 0,35 g (2,3 X 

10"3 mol - 1,5 vezes em excesso) do ligante bzoxs. Este sistema foi mantido sob 

agitação por 28 horas. Observou-se uma mudança gradativa da cor que passa do 

amarelo pálido para verde claro (verde limão). Este sólido foi isolado por filtração e 

lavado com 3 mL de metanol e secado sob vácuo. O rendimento desta reação foi 

cerca de 87%. O mesmo procedimento foi utilizado usando A/-A/-dimetilformamida 

como solvente ao invés de metanol. O sólido isolado por filtração, após manter o 

sistema sob agitação por 72 horas, foi lavado com clorofórmio e secado sob vácuo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ANÁLISE DAS METODOLOGIAS DE SÍNTESE 

Com o objetivo de cristalizar o complexo (tba)3[Fe(CN)5(bzoxs)], tentou-se 

obter um material de partida para a entrada na química dos pentacianocomplexos 

que fosse solúvel em solventes orgânicos. A grande dificuldade encontrada nesta 

etapa foi a diferença de solubilidade entre o complexo de partida 

Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 que é solúvel exclusivamente em água, enquanto que o 

ligante bzoxsh dissolve-se em solventes orgânicos como metanol, etanol, acetona, 

tetraidrofurano, dimetilformamida, éter dietílico, diclorometano, clorofórmio, 

acetonitrila e nitrometano. Com este objetivo, a troca do íon sódio no complexo de 

partida, facilitaria a síntese do complexo (tba)3[Fe"(CN)5(bzoxs)]. O aumento na 

solubilidade do produto em solventes orgânicos viabilizaria as tentativas de 

cristalização. 

A primeira estratégia adotada para a obtenção de um material de partida 

solúvel em solventes orgânicos, envolveu a obtenção do complexo 

H3[Fe(CN)5(dmso)] que seria posteriormente neutralizado na presença de hidróxido 

de tetrabutilamônio, como ilustra o Esquema 5. O complexo de dmso é 

particularmente interessante, porque é estável em meio ácido. 
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Na3[Fe(CN)5(NH3)] + dmso ^ [Fe(CN)5(dmso)f- + 3Na++ NH3 

+3H+ 

+ 3 tbaOH • 
(tba)3[Fe(CN)5(dmso)] < H3[Fe(CN)5(dmso)] 

I -H2O 
dmso I + bzoxs 

(tba)3[Fe(CN)5(bzoxs)] 

Esquema 5 - Etapas para a síntese de tba3[Fe(CN)5(L)] via H3[Fe(CN)5(dmso)]. 

Entretanto, o produto obtido, após várias tentativas, não apresentou a 

composição esperada. 

Com este resultado, alternativamente propôs-se a troca do íon Na+ no 

complexo Na3[Fe(CN)5(NH3)] por tetrabutilamônio utilizando uma resina de troca 

iônica. 

O espectro de 1H-RMN do brometo de tetrabutilamônio tbaBr, em D20, 

(Figura 1) mostra um triplete em 1,56 ppm que corresponde aos hidrogênios das 

metilas terminais. O multiplete em 2,14 ppm é referente aos hidrogênios metilênicos, 

-CH2-CH2 -, e o triplete em 3,87 ppm corresponde aos hidrogênios do grupo -CH2 -

ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. O espectro de 1H-RMN do composto 

obtido pela troca iônica apresenta sinais com os mesmos deslocamentos químicos, 

sendo a única diferença a presença de um singlete em 5,34 ppm referente aos 

hidrogênios da água coordenada. Não foi observado nenhum sinal característico do 

ligante bzoxs. 

É provável que o isolamento do produto através da remoção total da água 

tenha levado à sua decomposição. É sabido que o aquopentacianoferrato é instável 

em temperaturas maiores que 50°C, tendendo a polimerização.37 Apesar da 
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evaporação da água ter sido conduzida sob pressão reduzida com cuidado para 

evitar o aumento excessivo da temperatura, aparentemente não foi possível evitar a 

decomposição do produto. Eventualmente a decomposição possa ter sido parcial, 

mas este fator já seria suficiente para alterar os resultados de microanálise. 

Figura 1 - Espectro de 1H-RMN do tbaBr (acima) e do complexo 
(tba)3[Fe(CN)5(H20)] (abaixo) em D20. Referência: tetrametilsilano (0,00 ppm). 
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Em função das dificuldades encontradas para a substituição do cátion sódio, 

investigou-se a viabilidade de promover a reação entre bzoxs e 

Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H2C> em meio orgânico. A expectativa era de que se o sal de 

sódio fosse ligeiramente solúvel no solvente orgânico escolhido e mantendo-se o 

sistema sob agitação por um tempo prolongado, o equilíbrio químico pudesse ser 

lentamente favorecido na formação dos produtos da reação. O sólido obtido na 

síntese em metanol, conforme Esquema 6, foi analisado para ferro por absorção 

atômica (Tabela 4). 

Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 + bzoxs 

Sistema I MeOH 
Heterogêneo I ou dmf 

Na3[Fe(CN)5(bzoxs)] 

*o sistema foi mantido sob agitação contínua por 24-72 horas. 

Esquema 6 - Resumo da estratégia utilizada para sintetizar o complexo 

Na3[Fe(CN)5(bzoxs)] em meio orgânico. 

Tabela 4 - Resultados da análise por absorção atômica para o produto da reação 

segundo o Esquema 7. 

Composto Massa molar 
(g.mol1) 

Teor de Fe esperado 
(%) 

Na3[Fe(CN)5(bzoxsh)] 406,17 13,74 
Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3CH3OH 368,06 15,17 

Na3[Fe(CN)5(CH3OH)]-2CH3OH 351,03 15,91 
Na3[Fe(CN)5(CH30H)]CH30H 318,99 17,51 
Na3[Fe(CN)5(CH30H)]-3H20 340,99 16,38 

Valor encontrado 16,58 
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Os resultados sugerem fortemente que não houve coordenação do ligante 

bzoxs. A análise de ferro é coerente com a composição Na3[Fe(CN)5(CH30H)]-3H20, 

indicando a presença de uma molécula de metanol na primeira esfera de 

coordenação. Este resultado foi comprovado através da análise por espectroscopia 

de infravermelho como demonstrado na Figura 2 e 3 e pelos dados da Tabela 5. 

No espectro de Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20 em nujol, observou-se uma banda 

fraca que é caracteristica do v (N-H) do ligante amónia em 3576 cm"1. Nesta mesma região 

do espectro para o composto Na3[Fe(CN)5(CH30H)]-3H20, observou-se uma banda 

larga, sem resolução, atribuída ao modo v a s (O-H) do metanol coordenado. A banda 

forte em tomo de 2038 cm"1 referente ao v (C=N) (típica dos pentacianoferratos) está 

ligeiramente deslocada para a região de maior energia (em 2051 cm"1) devido a 

substituição da molécula de amónia pelo ligante metanol. O modo 5as (N-H) que 

aparece em 1648 cm"1 no espectro do amim-complexo não está presente no 

complexo com metanol. O mesmo se aplica para o modo de deformação simétrica 

(Ôs (N-H)) em 1265 cm"1 que praticamente não é observado no espectro do complexo 

Na3[Fe(CN)5(CH30H)]-3H20. A presença de uma banda pouco intensa em 718 cm"1, 

atribuída ao modo "rocking" da NH3, provavelmente é devido à uma pequena 

quantidade do amim-complexo que aparece como impureza. Outro indício da 

coordenação do MeOH foi a mudança na cor do sólido formado, uma vez que o 

complexo de partida é amarelo e o produto possui cor verde. A banda média em 567 

cm"1 refere-se ao 5 (Fe-CN). As atribuições completas dos espectros estão na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Principais bandas dos espectros de infravermelho dos complexos 
pentacianoferrato. Valores de energia em cm"1. 

Na3[Fe(CN)5(NH3)-3H20 Na3[Fe(CN)5(CH30H)l-3H20 Na3[Fe(CN)s(NH3)]ndmf Atribuição 

3576f — 3575f Vas (N-H) 
— 3480f, larga — Vas (O-H) 

3257f — — Vs (N-H) 

— 3241 — Vs (O-H) 

2038F 2051F 2044F v (CN) 

— — 1652f v (C=0 ) 

1648m — 1648f Sas (N-H) 

1620m 1620f 1627f ô (O-H) 

1265m — 1264f ôs (N-H) 

718m 718f 721f Pr(NHs) 

567m 567f 568f Ô (Fe-CN) 
v = estiramento; 5=deformação angular no plano; pr = "rocking"; as = assimétrico; s=simétrico; F = forte; m = média; f=fraca. 

N a 3 [ F e ( C N 5 ) ( N H ; , ) ] . 3 H , 0 

N ú m e r o d e o n d a (cm"1) 

Figura 2 - Espectro de infravermelho do complexo Na3[Fe(CN)5(NH3)].3H20 em 
nujol. As bandas do elemento dispersante (nujol) aparecem em 2900-2800, 1457 e 
1375 cm"1. 
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Na3[Fe(CN5)(CH30H)]-3H20 

Número de onda (cm'1) 

Figura 3 - Espectro de infravermelho do complexo Na3[Fe(CN)5(CH30H)]-3H20 em 
nujol. As bandas do elemento dispersante (nujol) aparecem em 2900-2800, 1457 e 
1375 cm'1. 

Em função destes resultados, optou-se por repetir a síntese do complexo 

Na3[Fe(CN)5(bzoxs)], usando-se um solvente menos coordenante, a N,W-

dimetilformamida (dmf). O produto amarelo limão também foi caracterizado por 

espectroscopia de infravermelho como mostra a Figura 4 e a Tabela 5. 
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Na3[Fe(CNs)NH3].nDMF 

Figura 4 - Espectro de IV do Na3[Fe(CN)5NH3].nDMF em emulsão em nujol. As 

bandas do elemento dispersante (nujol) aparecem em 2900 - 2800, 1460 e 1378 cm*1. 

Comparando-se este espectro com o espectro do Na3[Fe(CN)5(NH3)]-3H20, 

observa-se bandas ligeiramente deslocadas, como mostrado na Tabela 5. A 

diferença mais significativa encontra-se na banda em 1652 cm"1 que é atribuída ao 

estiramento (C=0) da amida, sugerindo que o dmf não substituiu a molécula de 

amónia na primeira esfera de coordenação, e participa apenas como solvente de 

cristalização. 

Nas tentativas de preparação do complexo [Fe"(CN)5(bzoxs)]3" em solventes 

bastante coordenantes como água e metanol houve a substituição da molécula de 

amónia pelo solvente. Já em solventes pouco coordenantes como o dmf, os 

resultados mostram que o ligante NH3 não foi substituído. Comparando os espectros 
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das Figuras 2, 3 e 4 com a Figura 5 da seção 4.3 torna-se evidente que a 

coordenação do ligante bzoxs aos complexos pentacianoferratos não foi efetiva. 

Apesar da dificuldade de cristalização, foram obtidas várias evidências de que 

o complexo existe em solução podendo ser completamente caracterizado. Este 

estudo será apresentado nas seções 4.6 a 4.10. 

4.2. ANÁLISE ELEMENTAR DO LIGANTE bzoxs 

A pureza do ligante foi verificada através da microanálise, obtendo-se bons 

resultados como demonstrado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados de microanálise da ligante bzoxs. 

C7H5NOS 

(151,18 g/mol) 

C% H% N% 

Calculado 55,61 3,33 9,26 
Encontrado 56,10 3,30 8,90 

4.3. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO APLICADA AO bzoxs 

O ligante bzoxs apresentou o seguinte espectro: 
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Numero de onda (cm-1) 

Figura 5 - Espectro de IV do ligante bzoxs em dispersão em nujol. As bandas do 
elemento dispersante (nujol) aparecem em 2900 - 2800,1448 e 1376 cm"1. 

O espectro de tioamidas em solução exibe uma banda fina na região de 3400 

cm"1, atribuída ao modo v (N-H) para monômeros que contém o grupo -NH-C=S.33 A 

banda larga em 3275 cm"1 (Figura 5) no espectro do sólido disperso em nujol, pode 

ser atribuída à vibração axial N-H em moléculas associadas por ligações de 

hidrogênio intermoleculares.38 O deslocamento para energias menores indica, 

portanto, que o ligante bzoxs existe no estado sólido associado através de uma 

extensa rede de ligações de hidrogênio entre os grupos N-H e o átomo de enxofre 

do grupo tiocarbonílico. 

Nenhuma banda correspondente ao estiramento S-H em 2500 cm'1 foi 

observada, que é coerente com a predominância da forma tiona, -NH-C=S, sobre o 

tautômero tiol.33 
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Compostos orgânicos contendo o grupo tioamida -NH-C=S, exibem no 

espectro de infravermelho quatro bandas características conhecidas como "bandas 

tioamida I, II, III e IV".39 A banda tioamida I tem uma grande contribuição do modo de 

deformação angular no plano das ligações N-H e C-H. Da banda tioamida II até a 

tioamida IV, a contribuição do modo v (C=S) é cada vez maior ao mesmo tempo em 

que a contribuição dos demais modos diminui (Tabela 7). 

Para auxiliar na atribuição do espectro de infravermelho, o espectro teórico do 

ligante bzoxs foi gerado através do método semi-empírico AM1. Os cálculos foram 

conduzidos utilizando-se o programa Hyperchem®. Os resultados estão resumidos 

na Tabela 7. Como os cálculos se aplicaram para a molécula monomérica no estado 

gasoso (ou seja, na ausência de qualquer associação molecular), foram observados 

algumas diferenças nos valores das freqüências em relação ao espectro do sólido. 

Apesar disto, a equivalência dos valores é excelente. 
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Tabela 7 - Atribuição das bandas do ligante bzoxs. 

Em nujol 
(cm ) 

Teórico 
Método AM1 

(cm1) 
Atribuição 

3257m 3336F v (N-H) 
1617f 1650f v (C=0); 8 (C-C); 8 (C-H) 
1508F 1528f Tioamida I - 8 (N -H); 8 (C-H); v (C=N) 
1280m 1275m v (C=S); 8 (N-C-S) 
1238f 1239f Tioamida II - 8 (N-H); 8 (C-H); v (C-N); v (C=S) 
1097m 1054f vas (C-O-C) 
1008f — Tioamida III - 8 (N-H); 8 (C-H); v (C-N); v (C=S) 
931F 941f Y (C-H) 
814f 828 v (C-O-C) simétrico 
744F 712 Tioamida IV - v (C=S); y (C-H) 
671f 699m Y (C-H) 

649m 656f 8 (C-S); 8 (C-C) 
607m 615f v (C-S); respiração do anel aromático 
473f 455f y (C-C); y (C-S) 

428m 430f 8 (C-S) 

v = estiramento; 8 = deformação angular no plano; y = deformação angular fora do plano; F = forte; m = média; f = fraca. 

4.4 DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DE DISSOCIAÇÃO ÁCIDA DO LIGANTE 

bzoxs 

As medidas de absorbância foram tratadas segundo o formalismo da equação 

de Henderson-Hasselbach, 

pH = pKa - log [HL+]/[L] (1) 
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onde [HL*] e [L] se referem às concentrações das formas protonada e desprotonada, 

respectivamente. Os valores de [HL*] e [L] foram obtidos da relação matemática entre 

os valores de absorbância de acordo com a equação (2). 

[ H L l / í L l ^ Z - X y í Y - Z ) (2) 

Onde: X = absorbância da forma totalmente desprotonada 

Y = absorbância da forma totalmente protonada 

Z = absorbância da mistura. 

Deste modo, um gráfico de pH versus log [HL^L], de acordo com a equação 

(1), resulta em uma reta com inclinação negativa, onde o coeficiente linear é 

numericamente igual ao pKg, como exemplificado na Figura 6. 

O ligante bzoxs apresenta um rico equilíbrio de espécies em solução. As 

variações espectrais permitiram a determinação de três valores de pKa's: pKai = 

1.34, pKa2 = 5.1 e pKa3 = 10.50, atribuídos aos grupos OH, SH e NH, 

respectivamente (Esquema 7). 
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Figura 6 - Variação espectral típica observada na determinação das constantes de 
dissociação ácida do ligante bzoxs. 

4.5. ESTUDO DE MODELAGEM MOLECULAR DO LIGANTE bzoxs 
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As geometrias do ligante bzoxs e do seu tautômero, bzoxsh, foram otimizadas 

em nível ab initio utilizando o método Hartree-Fock. As estruturas obtidas estão 

mostradas na Figura 7. 

Os comprimentos e ângulos de ligação estão em concordância com os 

resultados de difração de Raios-X41 (considerando-se que os cálculos foram 

efetuados no estado gasoso). Na literatura há descrito alguns cálculos semi-

empíricos para o ligante (método SCF-MNDO e INDO)42,43, onde se discute a 

dificuldade do uso de métodos ab initio, devido à presença do átomo de enxofre que 

pode utilizar orbitais "d" para fazer as ligações. No entanto, nossos resultados têm 

demonstraram que o método ab initio fornece resultados melhores que aqueles 

obtidos por cálculos semi-empíricos. 

Figura 7 - Geometria otimizada para o ligante bzoxs e seu tautômero, bzoxsh 

(abaixo). Comprimentos de ligação em Ângstrons e ângulos de ligação (parênteses) 

em graus. As duas estruturas são planares. 
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A energia total obtida para a forma bzoxs (tiona) é -2,09x10® kJ/mol sendo 28,3 

kJ/mol mais estável do que a forma bzoxsh (tiol). Estes resultados estão em 

concordância com a constatação experimental através de espectros vibradonais33'34, que 

a forma bzoxs é mais estável que a forma bzoxsh. Kapsomenos e Akrivos42,43, também 

mostraram através de cálculos semi-empíricos que a forma bzoxs é mais estável do que a 

forma bzoxsh por 64,62 kJ/mol. 

A teoria dos orbitais moleculares fornece uma descrição detalhada da 

participação dos orbitais atômicos em cada orbital molecular. Destes orbitais, os mais 

importantes são os orbitais de fronteira, HOMO (Orbital Molecular Ocupado de Maior 

Energia) e o LUMO (Orbital Molecular Desocupado de Menor Energia). Estes dois 

orbitais estão distribuídos por toda a molécula e possuem simetria n, tanto para a 

forma bzoxs como para a forma bzoxsh, como mostrado na Figuras 8. Os orbitais 

representados correspondem aos orbitais p2 e são perpendiculares ao plano da 

molécula (o eixo z positivo está apontando para fora do plano do papel e a cor cinza 

faz referência à fase positiva da função de onda). 

H 

LUMO E= 0,08996 eV 
H 

HOMO E=-0,30896 eV 

LUMO E=0,10849 eV 
H 

HOMO E=-0,31500 eV 

(a) (b) 
Figura 8 - Esquema dos orbitais HOMO e LUMO para a forma (a) bzoxs e (b) bzoxsh. 



37 

A teoria de Pearson utiliza o grau de polarizabilidade de ácidos e bases para 

prever o seu comportamento em reações químicas.44 Nesta teoria, ácidos e bases 

facilmente polarizáveis são classificados como moles ou macios e aqueles pouco 

polarizáveis são classificados como duros. 

A teoria de orbitais moleculares descreve a dureza e maciez de ácidos e 

bases através das energias relativas dos orbitais de fronteira. Nos ácidos e bases 

moles o orbital HOMO possui energia relativamente alta (menos negativa) enquanto 

o orbital LUMO tem propriedades opostas, resultando em uma pequena separação 

entre eles.45 

A comparação entre a diferença de energia dos orbitais de fronteira das formas 

bzoxs e bzoxsh, 0,39892 e 0,42349 eV, respectivamente, indica que a forma bzoxs é 

mais mole que a forma bzoxsh. As contribuições mais importantes para o orbital 

HOMO são as dos átomos de N, S, e O, como mostra a Tabela 8. Espera-se que a 

forma bzoxs forme complexos mais estáveis com metais moles, coordenando-se 

através do átomo de enxofre. 

Tabela 8 - Composição dos orbitais HOMO das formas bzoxs e bzoxsh. 

bzoxs bzoxsh 
Energia HOMO (eV) -0,30896 -0,31500 

S 0,60 0,38 
N 0,50 0,40 
0 0,31 0,0 
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O orbital LUMO da forma bzoxs também possui baixa energia e simetria %, o 

que compõe um conjunto de condições favoráveis para a interação de retrodoação 

com íons metálicos que possuam alta densidade eletrônica (Figuras 8(a) e 9). Assim 

espera-se que a forma bzoxs estabilize o ácido mole de ferro(ll), em detrimento ao 

ácido duro de ferro(III). 

Figura 9 - Interação entre o orbital LUMO da forma bzoxs com o orbital d do Fe(ll). 

Retrodoação de densidade eletrônica d*-^* tenderá a estabilizar o ferro em baixo 

estado de oxidação. 

As cargas de Mülliken (Tabela 9) demonstram que o nitrogênio, por ser mais 

negativo, é mais duro que o enxofre, sendo este efeito ainda mais pronunciado no 

isômero bzoxsh. Isto concorda com o alto valor de pKa associado à desprotonação 

do nitrogênio de 10,50 versus «5,1 associado à desprotonação do enxofre (ver 

seção 8.4). Espera-se, portanto, que metais duros como o íon de ferro(IH), prefiram a 

coordenação através do átomo de nitrogênio. 
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Tabela 9 - Cargas de Mülliken (frações da carga do elétron). Hidrogênio ligado ao N 
para bzoxs e ligado ao S para bzoxsh. 

N S H 

bzoxs -0,52 -0,25 0,28 

bzoxsh -0,44 0,066 0,09 

Estudos de RMN de N15 e C13 e de IV informam que o ligante encontra-se, 

predominantemente na forma bzoxs em solventes polares.32,33'35' Esta observação é 

coerente com o grande momento de dipolo calculado para a forma tiona: 6,4655 D 

versus 0,7907 D para a forma bzoxsh. 

Com a estrutura otimizada com cálculo ab initio, utilizou-se o método ZINDO/S 

para se obter o espectro eletrônico teórico que está ilustrado na Figura 10, 

juntamente com o espectro eletrônico experimental na mistura Me0H/H20 75/25% 

(v/v). 

0.8 
0.7 

O 
Tk 0.6 

•o 0.b 

8 0.4 

% 0.3 
m (> 0,2 
s u. 0,1 

0.0-1 

Comprimento de Onda (nm) 

Figura 10 - Espectro eletrônico experimental na mistura Me0H/H20 75/25% (v/v) e o 
teórico (acima) obtido utilizando o método ZINDO/S. 
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O espectro eletrônico experimental do Jigante apresenta bandas em 298 nm (s= 

4,86x104 L.morW1), 255 nm (s=1,83x104 L m o r W 1 ) e em 210 nm (e=2,14X104 

L.mor1cm"1), atribuídas à transições do tipo ti—>71*. 

O espectro eletrônico teórico fornece quatro bandas. A primeira observada em 

274 nm, que pela proximidade de energia, provavelmente está associada à transição 

em 298 nm observada no espectro experimental. O cálculo descreve esta banda 

como sendo uma transição do orbital HOMO para LUMO com coeficiente igual a 

0,65 (Figura 11). 

Figura 11 - Esquema para transição HOMO-LUMO observada no espectro teórico 

em 274 nm. 

A segunda banda em 250 nm que provavelmente está associada à transição 

em 255 nm observada no espectro experimental. Esta transição, teoricamente, 

envolve dois estados excitados originados por interação de configurações: transição 
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do HOMO para LUMO+1 com coeficiente 0,33 e HOMO para LUMO+2 com 

coeficiente de 0,42. Estas transições estão mostradas na Figura 12. 

A terceira e quarta bandas em 224 nm e 213 nm provavelmente estão 

associadas à transição em 210 nm observada no espectro experimental. A transição em 

224 nm é também descrita teoricamente como sendo composta por dois estados: 

transição HOMO para LUMO+1 com coeficiente 0,51 e HOMO para LUMO+2 com 

coeficiente 0,38 (Figuras 12). A transição HOMO-1 para LUMO+4, em 213 nm, possui 

um coeficiente de 0,58. Os orbitais HOMO-1 e LUMO+4 são complexos e possuem 

contribuição dos orbitais s, p* e py, coerente com uma simetria cr e caracterizando, 

portanto, uma transição CT-KT*. 

Figura 12 - Representação orbital das transições (a) HOMO-LUMO+1 e (b) HOMO-

LUMO+2 observada no espectro teórico em 250 e 224. 
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4.6. ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA APLICADA AOS COMPLEXOS 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2/3" 

Os complexos apresentam uma coloração amarelada em solução. As reações 

com o ligante bzoxs levaram às seguintes mudanças de cor 

[Fell(CN)5(solvente)]3_ + bzoxs [Fe^CN^bzoxs)]3- + solvente 

(amarelo) (amarelo pálido) 

[Fem(CN)5(solvente)]2- + bzoxs -> [Feni(CN)5(bzoxs)]2- + solvente 

(amarelo) (verde) 

O espectro do complexo [Fem(CN)5(bzoxs)]2_, apresenta uma banda larga e de 

forte intensidade na região de 706 nm como observado na Figura 13(b), atribuída a 

uma transição de transferência de carga do ligante para o metal do tipo 

p^S^d^Fe'"). O ombro em 420 nm foi atribuído a uma transição p^CNJ-HJ^Fe"1), 

como observado em complexos análogos.1 Atribuiu-se tentativamente o ombro em 

tomo de 350 nm à transição de campo cristalino 2B2->2E(i). As bandas intensas 

abaixo de 300 nm são provenientes à presença do excesso de ligante livre bzoxs. 

No complexo [Fe"'(CN)5(bzoxs)]2~ a banda em 706 nm sugere fortemente a 

coordenação do ligante ao metal pelo átomo de enxofre, à semelhança de outros 

complexos [Feni(CN)5(L)]n" descritos na literatura tais como: 3-mercapto-1,2,4-triazol -

ôQSnm48, 2-mercaptopiridina - 670 nm14, mercaptosuccinato - 700 nm, etilxantato -

680 nm e dietilditiocarbamato - 785 nm49. 

O complexo [Fe"(CN)5(bzoxs)]3" (Figura 13(c)) não apresenta bandas 

características que poderiam apontar para o modo de coordenação pelo N ou pelo 
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S. O espectro do composto [Fell(CN)5(bzoxs)]3" apresenta uma banda intensa em 

230 nm atribuída a uma transição de transferência de carga dIt(Fell)->plt(CN)50,51, 

sobreposta com as bandas de transição n->n* do ligante bzoxs. A banda em 356 nm 

foi atribuída a uma transferência de carga do metal para o ligante do tipo 

dn(Fe")-»bzoxs que se sobrepõe a d„(Fe")^NH3. O ombro em torno de 420 nm foi 

tentativamente atribuída a uma transição d-d, 1Ai->1E(i) (Figura 14) à semelhança 

dos complexos onde L = água, dimetilsulfóxido, amónia.51 

1.4x10 -
,5 J 

bzoxs ji it 

(a) 

E(1) [FeB,(CN)5(bzoxs)f 

P,(cro — d (Fe'") ^ px(S)—d < F O 

,2-

7x1 C 
6x1 C 
5x1 C 
4x1 C 
3x1 C 
2x1 C 
1x1C 

[Fe"(CN)s(bzoxs)] i3-

co 

(C) 

2 0 0 300 4 0 0 500 6 0 0 7 0 0 8 0 0 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 13 - Espectros eletrônicos (a) do ligante bzoxs e (b), (c) dos complexos 

[Fe"/",(CN)5(bzoxs)f/2~ na mistura de solventes MeOH/H2Q (75/25% v/v). 
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A2 

T 

oh 

Figura 14 - Diagrama de desdobramento de estados de energia para 
pentacianoferrato(ll), baixo spin, d6, nas simetrias Oh e C4v.37 

4.7. CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE CAMPO CRISTALINO 

Para definir qual o átomo coordenante no complexo reduzido, optou-se por 

fazer uma análise comparativa dos parâmetros de campo cristalino de complexos de 

ferro(ll), baixo spin, com simetria C4v, contendo ligantes -N, -S e -O doadores. 

Com o formalismo da teoria do campo cristalino,51 a energia da transição 

1Ai-»1T1g no [Fe(CN)6]4" é expressa por: 

onde C é o parâmetro de repulsão intereletrônica de Racah. As energias das duas 

primeiras transições d-d na simetria C4v são dadas por 

E (1Ai-»1Tig) = lODqOh - C (1) 

E(1A1-^1A2) = 10DqC4v-C 

E (1A-i->1E(i)) = 10DqC4v - (35/4) Dt - C 

(2) 

(3) 
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Assim, o desdobramento do estado 1Tig foi expresso pelo parâmetro de 

distorção tetragonal Dt do ligante L. Admitindo-se que Dt e Dq são característicos de 

um dado ligante é possível expressar Dt em termos de Dq. No caso dos complexos 

de pentacianoferrato(H) temos: 

Dt = 2/7(DqCN-DqL) (4) 

Usando-se as equações 2-4 é possível avaliar os valores de Dqi_ e Dt se as 

energias das transições 1Ai-»1A2 e ^ - V E ^ , bem como o parâmetro DqCN, forem 

conhecidos. 

Sabendo-se que: 

E ( 1A I -» 1E ( D ) = 23 ,81 kK ( - 4 2 0 nm) 

E (1Ai-»1T1g) = 31,00 kK no complexo [FeíCNfe]4" 51 e admitindo-se que 

E (1Ai->1A2) = E ( 1 A 1 V E ( D ) + E Ç A ^ J ^ ) 
2 

logo, E (1AI->1A2) = 27,41 kK (-365 nm). 

Subtraindo-se a equação (3) da (2) obtem-se: 

E ( 1 A ^ 1 A 2 ) - E ( 1AI-> 1E(I , ) = 10DQC4 V - C - 10DQC4V + (35/4) D, + C 

E ( 1 A ^ 1 A 2 ) - E ( 1AI-> 1E(, ) ) = 35/4 DT 

Desta forma Dt = 0,411 kK. Sabendo-se que DqCN = 3,22 kK,51 da equação (4) 

calculou-se o DqL para o ligante bzoxs com um valor igual a 1,78 kK. A Tabela 10 

reúne valores de Dt e DqL calculado para outros ligantes. 
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Tabela 10 - Valores de DqL e Dt para diversos ligantes. 

Ligante ÎRIÁX 
(nm) 

DqL (kK) Dt(kK) Átomo 
doador 

Ref. 

NO+ 264 4 ,60 -0 ,393 N 50 ,51 

CO 303 3 ,62 -0 ,114 C 50 

CN- 322 3 ,24 0 ,00 C 51 

dimetilsulfóxido (dmso) 3 5 2 2 ,70 0 ,149 S 51 

metiletilsulfóxido (metso) 355 2 , 5 5 0 ,193 S 51 

íon metilpirazínio (mpz) 
380 2 ,28 0 ,267 N 51 

imidazol 

0 N 1 H 

3 8 3 2 ,22 0 ,285 N 5 0 

pirazina carbolxilato 3 8 6 2 ,21 0 ,290 N 51 

N0N_cC 
benzoxazol (bzox) 388 2,17 0,299 N * 

03 
1,4-tioxano (1,4-tx) 

0 
3 9 0 2 ,15 0 ,306 S 50 

dimetilsulfeto (dms) 395 2 ,08 0 ,326 S 50 

NH3 3 9 6 2 ,07 0 ,329 N 50 

tioacetamida (ta) 
s I! 

4 0 0 2 ,02 0 ,343 S 3 8 

cv 
H3C' VNH2 

tiouréia (tu) 
s ii 

4 0 7 1,93 0 ,368 S 3 8 

CN 
H2N' "NH2 

bzoxs 
H 

/ 
420 1,78 0,411 ? * 

*Este trabalho 
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Os valores obtidos de DqL e Dt para o ligante bzoxs estão muitos próximos dos 

valores apresentados para os ligantes sulfurados cujo grupamento funcional também 

é a tioamida, confirmando a coordenação ao metal pelo átomo de enxofre. Os 

valores observados para DqL e Dt, são consistentes e demonstram a sensibilidade da 

transição 1Ai->1E(i> com as propriedades do ligante L. Movendo-se para baixo na 

Tabela 10, observa-se que o DqL diminui e Dt aumenta, isto demonstra que há uma 

maior habilidade de L para estabilizar os orbitais de simetria o (d22), em relação aos 

orbitais de simetria n (dxz, dyz). 

4.8. COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DOS COMPLEXOS 

[Fe^XCNkíbzoxs)]"-

O voltamograma cíclico do complexo [Fell/,ll(CN)5(bzoxs)]n" na faixa de 0,45 a -

0,10 V vs EPH, apresenta um par de ondas reversíveis correspondentes a um processo 

redox monoeletrônico e consistente com a existência de uma única espécie em solução 

(Figura 15(a)). A reversibilidade da reação de transferência de elétron foi testada 

através dos critérios de Nicholson e Shain.52 (Figura 15(b)). O par redox 

[Fel"/,,(CN)5(bzoxs)]2-/3- possui E1/2 = 0,19 V versus EPH no sistema Me0H/H20 75/25% 

(v/v), a 100 mV/s sob força tônica I = 0,5 mol/L de tbaBF4, em eletrodo de platina. 
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Figura 15 - a) Voltamograma cíclico do complexo [Fe'^'iCN^bzoxsh)]"72" em várias 

velocidades de varredura na mistura Me0H/H20 (75/25% v/v). 1=0,5 mol/L (tbaBF4), 

utilizando-se eletrodos de platina (trabalho), Ag/AgN03 ([Ag"] = 0,01 mol/L e tbaBF4 

0,10 mol/L em CH3CN) (referência) e espiral de platina (auxiliar) acompanhado dos 

testes de reversibilidade redox (b) para o par [Fe"l/ll(CN)5(bzoxs)]"/2~, segundo os 

critérios de Nicholson e Shain.52 
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Foi realizado o estudo eletroquímico com o benzoxazol (bzox), um ligante 

estruturalmente muito similar ao bzoxs, possuindo como única possibilidade de 

coordenação, o átomo de nitrogênio. O voltamograma está apresentado na Figura 

16. 

E vs EPH (mV) 

Figura 16 - Voltamograma cíclico dos complexos (a) [Felll/M(CN)5(bzoxs)]2"/3~ e (b) 

[Fe,,,/,,(CN)5(bzox)]2'/3- em 200 mV/s na mistura Me0H/H20 (75/25% v/v). 1=0,5 mol/L 

(tbaBF4). 

O voltamograma cíclico para os complexos [Fel,l/ll(CN)5(bzoxs)]2/3" e 

[Felll/"(CN)5(bzox)]2"/3~ apresentaram potenciais de pico anódico iguais a 237 mV e 

327 mV, respectivamente. Considerando-se a grande semelhança estrutural dos 

ligantes bzoxs e bzox, este resultado aponta para uma possível coordenação Fe-S 

nos complexos [Fe,,l/ll(CN)5(bzoxs)]2/3. Se a coordenação fosse via átomo de 

nitrogênio esperaria-se que o potencial de pico anódico do complexo 
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[Fem/ll(CN)5(bzoxs)]2-/3- fosse igual ou muito próximo do [Fel,l/ll(CN)5(bzox)]2~/3-. Logo, 

o comportamento eletroquímico vai ao encontro às conclusões extraídas da 

espectroscopia eletrônica. 

4.9. RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA APLICADA AO 

COMPLEXO [Fein(CN)5(bzoxs)]2-

O complexo [Fe'"(CN)5(bzoxs)]2~ foi analisado por ressonância paramagnética 

eletrônica a 77K, apresentando o seguinte espectro: 

4,0 3,5 3,0 2.5 2,0 1,5 

Fator g 

Figura 17 - Espectro de RPE do [Fe,ll(CN)5(bzoxs)]2" em Me0H/H20 75%/25% (v/v) 

a 77 K. 

O complexo [Fem(CN)5(bzoxs)]2" apresentou um espectro de RPE condizente 

com uma espécie axial com g± em 2,20 e g» em 1,96. Este espectro pode ser 

explicado se levarmos em consideração que a distância da ligação Fe-bzoxs é 

grande o suficiente para que não haja interação entre o ligante (eixo z) e os cianetos 
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no plano equatorial (Esquema 8). Desta forma, os eixos xy e z não são equivalentes, 

explicando o comportamento axial do espectro. 

N a I CN 
Fe 

NC^ I^CN 
CN 

Esquema 8 - Interação entre o íon Fe3+ com o ligante bzoxs. 

O sinal de RPE gerado pela espécie [Feni(CN)5(solvente)]2", onde o solvente é 

uma mistura Me0H/H20 75%/25% (v/v) (Figura 18), é correspondente a uma 

espécie rômbica com g., = 2,36, g2 = 2,18 e g3 = 1,92. 

Fator g 

Figura 18 - Espectro de RPE do [Fe,n(CN)5(solvente)]2- em Me0H/H20 75%/25% 

(v/v) a 77 K. 
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O espectro rômbico pode ser explicado se admitirmos que a distância da 

ligação Fe-solvente é pequena o suficiente para haver um interação entre a 

molécula coordenada do solvente e um dos cianetos que estão no plano xz. 

(Esquema 9). Logo, os três eixos x, y e z seriam diferentes entre si explicando o 

comportamento rômbico 

H H s X \ H3C H \ • » 
0 \ O \ NC | CN NC I CN 

^FeC ou 
NC I CN ^FeC ou 
NC I CN NC I CN CN CN 

Esquema 9 - Interação entre o solvente (MeOH ou H2O) axial e o cianeto equatorial. 

Como as substâncias pertencentes à mistura do solvente utilizado, CH3OH ou 

H2O, coordenam-se apenas pelo átomo de oxigênio, e os espectros apresentados 

por [Felll(CN)5(bzoxs)]2" e [Fe'"(CN)5(solvente)]2" são diferentes (uma espécie é axial 

e outra espécie é rômbica, respectivamente), descarta-se a coordenação Fe-O na 

espécie [FeIM(CN)5(bzoxs)]2\ 

Outra medida de RPE comparativa foi realizada com o ligante benzoxazol (-N 

doador). Seu espectro de RPE está apresentado na Figura 19. Comparando-se o 

espectro do complexo [Fe,,,(CN)5(bzoxs)]2" com o espectro apresentado na Figura 

19, observou-se que o complexo ^"'(CNJsíbzox)]2" gerou um sinal de RPE 

totalmente diferente. Neste espectro, deduz-se que haja uma interação super-

hiperfina entre o elétron desemparelhado do ferro com o núcleo de nitrogênio, o que 

explicaria a linha larga observada. Partindo-se do fato de que o ligante benzoxazol 

se coordena apenas pelo átomo de nitrogênio, foi descartada a possibilidade de 

ligação Fe-N no complexo [FeIM(CN)5(bzoxs)32". 
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Fator - g 

Figura 19 - Espectro de RPE do complexo [Feul(CN)5(bzox)]2" em Me0H/H20 
75%/25% (v/v) a 77K. 

Por último, realizou-se uma medida comparativa com o ligante S-
doador, 2-mercaptopiridina-/\/-óxido (merpyNO) (Figura 20). 
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Figura 20 - Espectro de RPE do complexo [Fem(CN)5(merpyNO)]2" em Me0H/H20 
75%/25% (v/v) a 77K. 
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Comparando-se o espectro do complexo [Felll(CN)5(bzoxs)]2" com o espectro 

apresentado na Figura 20, observou-se que o complexo [Felll(CN)5(merpyNO)]2" 

apresentou o mesmo comportamento, ou seja, de um espécie axial com g± = 2,20 e g« = 

1,96. Como o ligante merpyNO coordena-se peto átomo de enxofre, conclui-se que no 

complexo [FeIM(CN)5(bzoxs)]2" o ferro está ligado da mesma forma. Estes resultados 

estão de acordo com as propriedades espectrais e eletroquímicas apresentadas. 

4.10. ESPECTROSCOPIA MÕSSBAUER APLICADA AO COMPLEXO 

[Fell(CN)5(bzoxs)]3" 

O espectro Mõssbauer dos complexos [Fe^CN^L)]3" (Figura 21) apresenta o 

padrão típico de dubletos, já observado em estudos realizados anteriormente.50,51 A 

Tabela 11 apresenta os deslocamentos isoméricos (i.s.) e os parâmetros do 

desdobramento de quadrupolo (q.s.) calculados dos espectros. Os dados estão de 

acordo com uma configuração de ferro (II) baixo spin. 

O desdobramento de quadrupolo (q.s.) mede a assimetria do campo elétrico 

no núcleo e sua magnitude depende da natureza do ligante e sua capacidade o e it 

doadora. A Tabela 11 mostra a seguinte ordem decrescente de q.s.: L = dmso = mpz 

> pzC02" > bzon > merpyNO > bzoxs , para os complexos com alongamento axial (Dt 

> 0). Este resultado está de acordo com a série espectroquímica obtida na seção 

anterior e mostra mais uma vez que o ligante bzoxs é um melhor doador do que 

receptor de elétrons. Esta conclusão também é coerente com a observação de que o 

ligante estabiliza mil vezes mais o complexo de Fe"1 em relação à forma reduzida 

(seções 4.11 e4.13). 
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Figura 21 - Espectro de Mõssbauer do complexo [Fe,l(CN)5(bzoxs)]3_ em Me0H/H20 

75%/25% (v/v) a 77K. i.s. 0.09 mm.s"1; q.s. 0.78 mm.s"1 largura da banda à meia 

altura 0.15 mm.s"1. A baixa resolução é devida à baixa concentração do complexo 

nas condições do experimento. 
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Tabela 11 - Parâmetros do Mõssbauer para os complexos pentacianoferrato (II), em 
ordem decrescente de q.s.. 

Ligante Função química/ 
átomo doador 

i.s. 
(mm/s) 

q.s. 
(mm/s) 

Ref. 

NO+ nitrosila/N -0,257 1,71 50,51 
CO carbonila/C -0,136 0,37 50 
CN* nitrila/C -0,05 0,00 51 

dmsoa sulfóxido/S 0,0 1,10 51 
mpz" imina/N 0,06 1,10 51 

pzC02"° imino-
carboxilato/N 

0,08 0,96 51 

bzoxd amina 
secundária/N 

0,07 0,93 * 

merpyNO® imino-tiona/S 0,11 0,86 * 

bzoxs tioamida/S 0,09 0,78 * 

adimetilsulfóxido, Díon metilpirazínio, cpirazina carboxilato, "benzoxazol, -̂mercaptopiridina-AA-óxido. 

O deslocamento isomérico também é sensível ao ligante (L) e sua habilidade 

a-doadora e u-receptora, na medida em que L muda a densidade eletrônica no 

núcleo de ferro. Existe uma clara tendência para os valores de i.s. aumentar de cima 

(NO*) para baixo (bzoxs) da Tabela 11, embora haja uma dispersão dos dados. Isto 

pode ser facilmente racionalizado quando considera-se que os ligantes com 

habilidade 7i-receptora (no topo da Tabela 11) removem a densidade eletrônica da 

camada rc-3d do ferro através do mecanismo de retrodoação, reduzindo a blindagem 

e aumentando a densidade eletrônica na camada s no metal. Isto causa um 

decréscimo no deslocamento isomérico. A doação a do ligante para o metal, que é 

característica para os últimos ligantes na Tabela 11, também tem o mesmo efeito no 

i.s., na medida em que há um aumento da população 4s. 

Por outro lado, o aumento observado no i.s. do NO+ para o bzoxs sugere que 

i.s. depende mais da habilidade relativa dos ligantes para receber elétrons n do que 

pelas suas propriedades o-doadoras. Uma leitura complementar sobre os 
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fundamentos da espectroscopia Mõssbauer pode ser encontrada no apêndice B 

desta dissertação. 

4.11. CINÉTICA DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPLEXO [Fem(CN)5(bzoxs)]2-

A Figura 22 ilustra o perfil típico de decaimento exponencial da absorbância 

versus tempo observado nos experimentos. 

As equações químicas representativas dos processos são dadas por: 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2" + dmso [Fe(CN)5(dmso)]2~ + bzoxs 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2" + py -> [Fe(CN)5(py)]2" + bzoxs 
(verde) (amarelo pálido) 

Os valores das constantes de velocidade observadas (kobs) estão mostrados 

nas Tabelas 12 e 13. 

(verde) (incolor) 

2,0-] 

0,0 
400 500 600 700 800 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 22 - Espectro UV-vis do complexo [Fe'"(CN)5(bzoxs)]2~ em Me0H/H20 
75%/25% (v/v). O gráfico em segundo plano, mostra a curva cinética típica de 
primeira ordem: O = dados experimentais; — = exponencial de primeira ordem. 
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Tabela 12 - Constantes de velocidade observadas para a cinética de substituição do 
complexo [Fe(CN)5(bzoxs)]2" , 5x10"4 mol/L, com dimetilsulfóxido a 25 °C, I = 1,00 
mol/L NaCI04, [bzoxs] = 1x1 CT2 mol/L. 

[dmso] 
(mol/L) 

kobs 
(S1) 

1,400 3,20x10'3 

1,070 3,14x10"3 

0,748 2,97x10"3 

0,402 2,30x10"3 

0,235 1,80x10-3 

0,158 1,45x10'3 

0,079 9,09x10"4 

Tabela 13 - Constantes de velocidade observadas para a cinética de substituição do 
complexo [Fe(CN)5(bzoxs)]2" , 5X10"4 mol/L, com piridina a 25 °C, I = 1,00 mol/L 
NaCI04, [bzoxs] = 1x10 2 mol/L. 

[py] 
(mol/L) 

kobs 
(s-1) 

1,086 3,55x10"3 

0,831 3,52x103 

0,579 3,47x10"3 

0,492 3,41x10"3 

0,403 3,13x10"3 

0,311 3,01x103 

0,241 2,43x10"3 

0,182 2,11x10"3 

0,122 1,59x10"3 

0,062 9,70x10"4 

A dependência das constantes de velocidade com as concentrações dos 

ligantes dmso ou piridina estão ilustradas na Figura 23, onde se observou um 

comportamento típico de saturação para concentrações elevadas do ligante, 

coerente com um mecanismo de substituição Sn1 -
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[dmso] (mol/L) 

[py] (mol/L) 

Figura 23 - Comportamento de saturação para o complexo [Fe(CN)5(bzoxs)]2\ em 
função da concentração dos ligantes de ataque, dmso e py a 25°C. 
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De acordo com o mecanismo geral para as reações de dissociação nos 

complexos pentacianoferrato26 pode-se escrever o seguinte: 

kd 
[Felll/ll(CN)5(bzoxs)]2"/3~ - [Fel,l/ll(CN)5(H20)]2-/3- + bzoxs 

kf 

ki_ ^ 
[Fem/ll(CN)5(H20)]2-/3- + L - [Fem/I,(CN)5(L)]2-/3-+ H 20 

k-L 

onde a perda do bzoxs é a etapa determinante. Admitindo-se a aproximação do 

estado estacionário conforme dedução da lei de velocidade explanada no Apêndice 

C, para [Fem/II(CN)5(H20)]2 /3", a constante de velocidade se expressa por (1): 
kobs = kf k-L [bzoxs] + kLkd [L] (1) 

kf [bzoxs] + kL [L] 

A expressão acima mostra que para valores elevados da concentração de L, 

kobs independe da natureza do ligante de ataque e tende ao valor limite da 

constante de dissociação, kd , explicando o comportamento de saturação observado 

na Figura 23. 

Quando a concentração de L é nula, kobs reduz-se a k-L, que é a constante de 

velocidade de saída do ligante L em [Fe m (CN ) 5 L ] 2 " . O valor de k_L ou melhor k,M-bzoxs 

quando L = dmso é igual a 2,5x1 (T* s"1 e para o complexo contendo piridina k^ou 

melhor k,u_py é igual a 1,5x10 ® s"1 . Estes valores foram obtidos diretamente da 

intersecção da curva de saturação com o eixo das ordenadas (Figura 23). A 

constante k-L para o complexo pentacianoferrato(ll) coordenado por dmso foi 

determinada como sendo igual a 7,5x10"5 s"1, e para o complexo de Fe" coordenado 

com piridina37 foi determinada como sendo igual a 4,2x1o"4. A discussão sobre estes 

resultados será apresentada ao final desta seção. 
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Se admitirmos que k_L « kd, podemos rescrever a expressão de kobs:37 

kobs = kL kd [L] 
kf [bzoxs] + kL [L] 

O inverso desta expressão fornece: 

1 = k_f íbzoxsl + _1_ (10) 
kobs ki_kd [L] k<j 

Um gráfico de 1/kobs versus 1/[L], conforme a equação (10), fornece uma reta 

cujo coeficiente linear é numericamente igual a 1/kd como mostram as Figuras 24 e 

25. 

1/[dmso] (mol1.L) 

Figura 24 - Gráfico do duplo recíproco para a cinética de substituição no complexo 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2". O ligante de ataque dmso forneceu o valor de kd igual a 3,82x10"3 
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Figura 25 - Gráfico do duplo recíproco para a cinética de substituição no complexo 
[Fe(CN)5(bzoxs)]2~. O ligante de ataque py forneceu o valor de kd igual a 5,26x1o"3 s"1. 

A média entre os dois valores de kd obtido com os ligantes dmso e piridina é 

igual a 4,5x10"3 s"1. 

4.12. DEPENDÊNCIA DA CONSTANTE CINÉTICA COM A TEMPERATURA -

DETERMINAÇÃO DE PARAMETROS DE ATIVAÇÃO. 

O estudo cinético foi realizado em várias temperaturas com o objetivo de 

determinar as variações de entalpia e de entropia de ativação. Os resultados estão 

resumidos na Tabela 14. Os valores de kobs foram obtidos pelos métodos 

matemáticos descritos na do Apêndice C. O ligante de ataque utilizado foi a piridina. 
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As reações de substituição com dmso em temperaturas abaixo de 20 °C não 

apresentaram comportamento de primeira ordem. 

Tabela 14 - Constantes de dissociação (kd) para a cinética de substituição do 
complexo [Fe(CN)5(bzoxs)]2~, 5x10^mol/L, com piridina ([py] = 1,086 mol/L) em 
várias temperaturas, I = 1,00 mol/L NaCI04, [bzoxs] = 1x10"2 mol/L. 

Temperatura (°C) kd ( O 

10 5,69x1o-4 

15 1,15x1o-3 

20 2,29x10"3 

25 4,56x10"3 

30 8,14x103 

Traçando-se um gráfico de In (MT) versus In (1/T), como demonstrado na 

Figura 26, obteve-se os valores dos parâmetros de ativação. O coeficiente angular 

da reta é numericamente igual -AH#/R e o coeficiente linear da reta é 

numericamente igual a In (kb/h) + AS#/R. Onde : 

kb = constante de Boltzmann (1,38066x10"23 J/K) 

h = constante de Planck (6,6262x1o 34 J.s) 

Os parâmetros de ativação foram determinados em condições de saturação 

do ligante de ataque e apresentaram-se iguais a AH# = 93.3 kJ/mol e AS# = +11,4 

J/K.mol . Os valores positivos de AS# estão condizentes com o mecanismo 

dissociativo Sn1 proposto, onde a saída do ligante bzoxs constitui a etapa 

determinante da velocidade. Os valores de AH# , em geral, estão associados à força 

da ligação metal-ligante que é rompida na formação do estado de transição e tem 

pouca utilidade para o diagnóstico do tipo de mecanismo envolvido. 
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in-xio"3^1 

Figura 26 - Efeito da temperatura sobre a velocidade de dissociação de 

[Fe,M(CN)5(bzoxs)]2'. 

4.13. CINÉTICA DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPLEXO [Fe"(CN)5(bzoxs)]3-

A cinética de substituição do complexo [Fe,l(CN)5(bzoxs)]3" foi estudada 

através de técnicas convencionais de análise, mostrando-se também ser lenta o 

suficiente para garantir confiabilidade na coleta dos dados. A Figura 27 ilustra o 

perfil típico de aumento exponencial da absorbância versus tempo observado nos 

experimentos. 

A equação química representativa do processo é dada por: 

[Fe"(CN)5(bzoxs)]3" + mpz+ [Fe"(CN)5(mpz+)]2" + bzoxs 

(amarelo pálido) (azul intenso) 



65 

(D 
O 
c 

<(D 
-Q 
O 
</) 
.O < 

0,3-, 

0 , 2 

0,1 

0,0 

0,32 O 
c 0,28 <co -Q 0,24 
S 0.20 

£ 0,16 

400 500 600 700 800 
Comprimento de onda (nm) 

Figura 27 - Espectro UV-Vis do complexo [Fe"(CN)5(mpz+)]2' em Me0H/H20 

75%/25% (v/v). O gráfico em segundo plano, mostra a curva cinética típica de 

primeira ordem: O = dados experimentais; — = exponencial de primeira ordem. 

Os valores das constantes de velocidade observadas (kobs) estão mostrados 

na Tabela 15. 

Tabela 15 - Constantes de velocidade observadas para a cinética de substituição do 
complexo [Fell(CN)5(bzoxs)]3", 5x10"4 mol/L, com íon metilpirazínio a 25 °C, I = 1,00 
mol/L NaCI04, [bzoxs] = 1x10"2 mol/L. 

[mpzl 
(mol/L) 

kobs 
<s-1) 

0,080 2,71x1o"4 

0,059 2,59x10"* 
0,040 2,38x1o"4 

0,034 2,23x10-4 

0,027 2,03x10"4 

0,021 1,75x1o"4 

0,016 1,48x10"* 
0,012 1,25x1o-4 

0,008 9,43x10 a 
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A dependência da constante de velocidade com a concentração do ligante 

mpz+ estão ilustradas na Figura 28, onde se observou um comportamento típico de 

saturação para concentrações elevadas do ligante, coerente com um mecanismo de 

substituição SN1 • 

[mpz+] (mol/L) 

Figura 28 - Comportamento de saturação para o complexo [Fe(CN)5(bzoxs)]2", em 

função da concentração de mpz+ a 25°C. 

Um gráfico de 1/kobs versus 1/[L], conforme a equação (10) do Apêndice B, 

fornece uma reta cujo coeficiente linear é numericamente igual a 1/kd como mostra a 

Figura 29. 



67 

1/[mpz+] (L/mol) 

Figura 29 - Gráfico do duplo reciproco para a cinética de substituição do complexo 
[Fe^CN^bzoxs)]3". O ligante de ataque mpz+ forneceu o valor de k<j igual a 3,66x10" 
4s 1 . 

4.14. CONSTRUÇÃO DO CICLO TERMODINÂMICO 

Considerando a seguinte reação: 

[FeM(CN)5(H20)]3" + L [Fe^CN^L)]3" + H20 

Uma vez que as velocidades de formação de [Fe^CN^O-)]3" são 

independentes da natureza do ligante de entrada, o que é esperado para um 

mecanismo Sn1 limitante, calculou-se o valor médio de kf" = 290 L.mol"1.s"1 a partir 

de valores de kf" encontrados na literatura para ligantes neutros na mesma força 

tônica. Os valores de kf" (em L.mol"1.s"1) e L utilizados para os cálculos foram: 240 

(dmso), 212 (imidazol), 184 (histidina),1 356 (4-picolina), 365 (piridina), 295 

(isonicotinamida) e 380 (pirazina).53 A constante de estabilidade Kf" foi calculada 
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como kfVkd" das reações de formação e dissociação. Kf1" foi calculado das medidas 

dos potenciais eletroquímicos a partir do seguinte ciclo termodinâmico (a 25°C): 

kf111 

[Fem(CN)5(H20)f + bzoxs 

Eágua=0.37V 

kd" 

kf 
[Fe"(CN)5(H20)] + bzoxs 

k<j 

[FeMI(CN)5(bzoxs)r + H20 2 -

Efbzoxs = 0.19V 

[ Fe"(CN)5(bzoxs)]3" + H20 

kf" = 2.9x102 L.mol"1 .s'1 kd" = 3 . 7 x 1 s ' 1 

kf'" = 3.9x106 L.mol"1 .s"1 kd,n = 4.5x10"3 s"1 

Kf1" = 8.6 x108 L.mol"1 Kf" = 7.5 x105 L.mor1 

Onde: Kf"' = Kf" {exp[nF/RT(Ef
bz0xs- Ef

água)} -1 

Os resultados para bzoxs são similares aos resultados já descritos na literatura para 

outros ligantes: kf" (200 - 400 LmoT1.s"1) e Kf" (102 - 106 L.mor1).25-28'30 Kf
MI está fora da 

faixa de 10"2 - 106 L.mol"1 e este resultado está de acordo com o pequeno potencial 

de redução EfbZOxs (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Dados cinéticos e termodinâmicos para complexos [Fel"/ll(CN)5L]2"/3\ Os 

resultados estão em ordem decrescente dos potenciais formais de redução, Ef
L. 

L Grupo 
doador 

PKa kd" 
is1 ) 

kd™ 
is1) 

kf" 
(L/mol.s) 

kf'" 
(L/mol.s) 

I 
(mol/L) (L/mol) 

Kf'" 
(L/mol) 

Ef
L
a Ref. 

dmso S=0 - 7.5x10"5 2.5X10"4 2.40x102 9.3x10"7 1.001 4.9x106 3.7x10"2 850 53,54 

pzc C=N 0.6 4.2x10"4 
- 3.80x102 

- 1.001 1.9x106" 1.7x103 550 26 

isonicd C=N 3.7 7.3x10"4 
- 2.95X102 

- 1.001 8.2x105b 5.2x103 500 26 

py C=N 5.3 1.1x10"3 1.5x10"5 3.65X102 1.4x10"1 1.001 4.6x105b 9.4x103 470 26,54 
hyse C=N 6.1 5.3X10-4 

- 3.20x102 
- 0.101 5.9x105 1.1x106 355 1 

imidf C=N 7.1 1.3x10"3 
- 2.40x102 

- 0.1C 1.8x105 5.8x105 340 1 
2-mpy9 C=S 1.8 1.7x10"2 

- 2.85X102 
- 0.10k 1.6x104 6.4x105 272 14 

bzoxs c=s 5.1 3.7x10"* 4.5x10"3 2.92X102 3.9x10® 1.00' 7.8x105 8.6x10® 190 54 
mtr" c=s - 4.6x10"4 

- 3.00 - 0.1 o' 1.5x104 
- - 48 

1,4-df R.S-R - 5.6x10"4 
- - - 0.101 

- - - 50 
amV vs EPH, "calculado de Kf" e potenciais redox, cpirazina, "isonicotinamida, ehistidina, 'imidazol ®2-
mercaptopiridina, h3-mercapto-1,2,4-triazol, '1,4-ditiano. JUCI04, ''KCl, 'NaCI04.Todas as constantes estão a 25 °C. 

A força relativa da ligação Fe-L pode ser relacionada com a basicidade de L 

como sugerido por van Eldik e colaboradores.55 O aumento da capacidade a 

doadora de L diminui a labilidade da ligação Fe-L. No entanto, valores de pKa 

representam somente a parte c das interações metal-ligante. Como pode ser visto 

na Tabela 16, as constantes de dissociação (kd") não são muito sensíveis a grandes 

variações de pKa comparando-se, por exemplo, pirazina com histidina. Isto pode ser 

explicado considerando-se que a retrodoação e o caráter c-doador têm o mesmo 

efeito na velocidade de substituição de L nos complexos pentacianoferrato, 

tornando-os mais inertes. A retrodoação é maior para L menos básico. O complexo 

[Fem(CN)5(bzoxs)]2" é cerca de 10 vezes mais lábil do que a forma reduzida, um 

resultado consistente com a pequena retrodoação do íon Fe3+. O mesmo argumento 

pode ser usado para explicar a maior labilidade observada do [FeMI(CN)5(dmso)]2" 

sobre [Fe^CNMdmso)]3" (kd™ = 2,5x10^ s1 versus 7,5x10"5 s"1). Neste caso a 
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estabilização adicional pela ligação n no complexo Fe"-dmso é um importante fator, 

provavelmente, também responsável pelo alto valor de Kf11 (Tabela 16). 

Sob o ponto de vista termodinâmico, o ligante bzoxs parece se comportar 

como um receptor n moderado bem como um forte doador cr por estabilizar ambos 

os estados de oxidação (Fe2+ e Fe3+) nos complexos pentacianoferrato, como 

mostrado pelos elevados valores de Kf" = 7,8x105 e Kf'" = 8,6x108 l.mol"1. Este 

comportamento de ligação é observado também para histidina, imidazol e 2-

mercaptopiridina (2-mpy). Embora os valores de pKa do bzoxs (grupo S-H) e da 

piridina sejam similares, o bzoxs é um doador o muito mais forte, o que é consistente 

com o valor significantemente mais baixo de EfbZ0Xs e o alto valor de Kf". 

Inversamente, a piridina mostrou maior estabilização do íon pentacianoferrato (II) do 

que da forma oxidada. 

Curiosamente, o efeito contrário é observado para as constantes cinéticas de 

dissociação da ligação Fe-py. Feni-py (k '̂" = 1,5x10"5 s-1) é duas ordens de 

grandeza mais inerte que Fe" -py (kd" = 1,1x10"3 s"1), mostrando que as interações 

de retrodoação têm menos importância aqui na definição da energia de ativação. 

Se compararmos os valores de kd'" para os complexos ^"'(CN^L)]2", podemos 

estabelecer a seguinte ordem de labilidade: py (1,5x1o*5 s"1) < dmso (2,5x1o-4 s"1) < 

bzoxs (4,5x1o-3 s-1). Este resultado sugere que o ligante bzoxs está ligado ao Fe3* 

através do átomo mole de enxofre. Se a coordenação fosse pelo átomo de nitrogênio, 

esperaria-se que o complexo fosse tão inerte quanto o complexo formado com a 

piridina. Quando os valores de kd" são comparados, a ordem muda para: dmso (7,5x10-

5 s-1) < bzoxs (3,7x1o-4 s-1) < py (1,1x10-3 s-1), enfatizando a importância da 

retrodoação na estabilização destes compostos de Fe2+ na ordem inversa de kd". 
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5. CONCLUSÕES PRINCIPAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Através da atribuição do espectro de infravermelho do ligante bzoxs, mostrou-

se que a forma tautomérica tiona, -NH-C=S, predomina no estado sólido. 

A análise das constantes de dissociação ácida, nos permitiram determinar três 

valores de pKa's, sendo pKai = 1,34; pKa2 = 5,10 e pKa3 = 10,50. Estes valores são 

atribuídos aos grupos OH, SH e NH, respectivamente, do ligante bzoxs. 

Os cálculos teóricos demonstraram que o orbital HOMO do ligante bzoxs 

(forma tiona) possui uma grande contribuição do átomo mole de enxofre: Cs = 0,60; 

CN = 0,50; Co = 0,31. 

O espectro eletrônico da espécie [Fein(CN)5(bzoxs]2" apresentou uma intensa 

absorção em 706 nm (e = 2,56x103 L/mol.cm) atribuída à transição p^(S)^-3d^(Fe3+), o 

que nos sugere a coordenação do ligante bzoxs através do átomo de enxofre. 

Para determinar-se qual o modo de ligação na espécie [Fe^CN^bzoxs]3", 

foram realizados cálculos dos valores de DqL e Dt (DqL = 2,63 kK e Dt = 0,17 kK). Estes 

valores estão próximos dos valores calculados para outros ligantes sulfurados 

(tioacetamida), indicando a coordenação através do átomo de enxofre. 

A voltametria cíclica do [Fel"/,l(CN)5(bzoxs)]2_/3" apresentou uma onda reversível 

correspondente a uma redução monoeletrônica e consistente com a existência de 

uma única espécie em solução. A diferença significativa entre os potenciais de 

redução dos complexos com bzoxs (Ep
a = 0,175 V) e bzox (Ep

a = 0,257V) evidencia a 

coordenação via átomo de enxofre. 
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O espectro de RPE do [Fem(CN)5(bzoxs)]2" é correspondente a uma espécie 

axial com gu=2,20 e g_L=1,96. Estes parâmetros são muito próximos dos valores 

encontrados quando L = merpyNO (ligante S-doador), coerentes, portanto, com a 

coordenação via átomo de enxofre. 

Os parâmetros obtidos dos espectros de Mõssbauer (i.s. = -0,136 e q.s. = 

0,37) estão de acordo com uma configuração de ferro (II) baixo spin para o complexo 

[Fe(CN)5(bzoxs)]3". Obteve-se a seguinte ordem decrescente de q.s.: L = dmso = 

mpz > pzC02" > bzon > merpyNO > bzoxs , para os complexos com alongamento 

axial (Dt > 0), mostrando que o ligante bzoxs é um melhor doador do que receptor 

de elétrons. 

Com os dados cinéticos foi possível concluir sob o ponto de vista 

termodinâmico, que o ligante bzoxs proporciona maior estabilização do Fe3+ em 

relação ao íon Fe2+ por um fator de 1000 vezes. 

O estudo da reação de substituição do ligante bzoxs por dmso e piridina (para 

Fe3+) e pelo íon A/-metilpirazínio (para Fe2+) foi realizado em condições de pseudo-

primeira ordem com relação ao complexo de partida seguindo um mecanismo 

tipicamente dissociativo SN1 • 

As constantes de velocidade determinadas para formação e dissociação do 

complexo [FeIM/,l(CN)5(bzoxs)]2~/3" foram determinadas como: kf
n = 2.9x102 L.mor1.s"1 e 

kd" = 3.7x1o-4 s1 para Fe2+, kfMI = 3.9x10® L.mor1.s"1 e kj" = 4.5x1o*3 s1 para Fe3*. 

Através destes dados observou-se que o complexo [FeIM(CN)5(bzoxs)]2" é cerca 

de 10 vezes mais lábil do que a forma reduzida, um resultado consistente com a 

pequena retrodoação do íon Fe3*. 



73 

Foi possível determinar-se a ordem de labilidade para os complexos 

[Fel,l(CN)5(L)]2" seguindo o seguinte comportamento: py (1,5x10"5 s"1) < dmso (2,5x10^ 

s~1) < bzoxs (4,5x10"3 s"1). Esta ordem sugere que o ligante bzoxs está ligado ao Fe3+ 

através do átomo mole de enxofre. 

Ao compararmos os valores de k̂ ", a ordem de labilidade encontrada foi: dmso 

(7,5x10"5 s"1) < bzoxs (3,7x1o"4 s"1) < py (1,1x10"3 s"1), enfatizando a importância da 

retrodoação na estabilização destes compostos de Fe2+. 

A proposta inicial deste trabalho estava intimamente relacionada com o 

interesse do nosso grupo na química básica de ferro e vanádio. Este interesse se 

justifica na presença destes metais no provável sítio ativo da nitrogenase de vanádio -

uma enzima que catalisa a fixação de dinitrogênio. O ligante polifuncional 2-

mercaptobenzoxazol (bzoxs) contém átomos doadores (N,S,0) encontrados no sítio 

ativo da nitrogenase. Assim, o estudo da afinidade relativa de ferro (ll/lll) pelos sítios 

de ligação do bzoxs se enquadra neste contexto. 

É importante enfatizar que, apesar de nossas expectativas, nenhuma evidência 

experimental de isomerização de ligação foi observada. 

Acreditamos que este trabalho tenha contribuído positivamente para aumentar 

a base de dados sobre a química dos complexos pentacianoferratos, principalmente 

de Fe(HI), onde observa-se uma grande escassez de resultados - notadamente quanto 

à reatividade. 

Dentro da linha de pesquisa de pentacianometalatos, estamos dedicando 

nossos esforços para o desenvolvimento da metodologia de síntese dos 

pentacianovanadatos. As perspectivas são animadoras e os resultados serão muito 
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importantes para auxiliar na compreensão da afinidade relativa do íon vanádio(ll) 

frente a bases multifuncionais de interesse biológico. 
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APÊNDICE A 

Voltametria cíclica 
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A voltametria cíclica consiste na aplicação de um potencial cíclico sobre um 

eletrodo (eletrodo de trabalho), o qual é imerso em uma solução sem agitação. O 

potencial é medido contra um eletrodo de referência. O sinal aplicado é considerado 

um sinal de excitação e a corrente que surge é uma resposta a esse sinal. O sinal de 

excitação na voltametria cíclica, é uma varredura linear de potencial, com uma onda 

de forma triangular (Figura 1.1). 

Figura 1.1 - Varredura cíclica de potencial. 

Pela equação (1), pode-se mostrar que a varredura de potencial pode ser feita 

a várias velocidades. 

E 

E = Ej +/- vt (1) 

Onde: v = velocidade de varredura (V/s) 
t = tempo (s) 
Ej = potencial inicial (V) 

Um voltamograma cíclico é obtido medindo-se a corrente que passa pelo 

eletrodo de trabalho durante a varredura de potencial, construindo-se um gráfico de 

corrente em função do potencial como mostrado na Figura 1.2. 
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Figura 1.2 - Parâmetros obtidos de um voltamograma cíclico. 

1.2. FATORES QUE AFETAM A FORMA DA CURVA DE CORRENTE VERSUS 

POTENCIAL 

Para reações reversíveis e sobre a superfície do eletrodo, a equação de 

Nernst56,57 pode ser aplicada 

No ponto a da Figura 1.2, o eletrodo não possui potencial suficiente para 

reduzir a espécie oxidada. No Ponto b a espécie é eletroativa e a corrente cresce 

rapidamente. Devido ao acúmulo de R ao redor do eletrodo, forma-se uma camada 

de difusão que cresce continuamente. Após a posição c, a corrente dependerá da 

O + ne" R 

Log[0]/[R] = (E-E°)n/59 (2) 
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difusão da espécie O, começando a diminuir até a posição e, onde ocorre a inversão 

do sentido de varredura (E?, na Figura 1.1) 

Os parâmetros importantes de um voltamograma cíclico ilustrados na Figura 

1.2, são: corrente de pico anódica (Ipa), corrente de pico catótica (Ipc), potencial de 

pico anódico (Epa) e potencial de pico catódico (Epc). 

O potencial formal de redução, Ef, é dado pela equação: 

(Epc + Epa)/2 (3) 

Mas, o parâmetro mais usado é o E1/2 definido pela equação: 

E1/2 = Ef - (RT/nF)ln(AR/Ao)(Do/DR) (4) 

onde AR e AO são as atividades das espécies reduzida e oxidada, respectivamente e 

Do e DR são os coeficientes de difusão das espécies oxidada e reduzida, 

respectivamente. Como AR, Ao, D0 e DR são aproximadamente iguais, E1/2 difere 

poucos milivolts de Ef. 
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1.3. CRITÉRIOS DE REVERSIBILIDADE 

Na literatura existem três tipos de sistemas descritos: reversíveis, irreversíveis 

e quase reversíveis.37'52 

1.3.1. REVERSÍVEIS 

Para reações cujas velocidades dependem somente da velocidade de difusão 

das espécies eletroativas. A corrente de pico é expressa pela equação de Randles-

Sevcik: 

lp = 2,69x10® n372 AD1'2 Cv1/2 

onde: lp = corrente de pico (pA) 
n = número de elétrons 
A = Área do eletrodo (cm2) 
D = coeficiente de difusão (cm2.s"1) 
C = concentração (mol.cm 3) 
v = velocidade de varredura (V.s"1) 

a) a equação acima indica que existe uma relação linear entre lp e v1/2; 

b) a relação lpa/lpc ~ 1, é independente de v; 

c) Ep = E1/2 + 28mV/n, a 25 °C; 

d) Ep não varia com v. 

1.3.2. IRREVERSÍVEL 

Reações cujas velocidades são limitadas pela velocidade da reação de 

transferência de elétrons entre a fase metálica do eletrodo e a solução eletrolítica, 

através da dupla camada elétrica. 
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a) o potencial de pico anódico desloca-se em 30/(1-nD) • = coeficiente de 

transmissão eletrônica) para potenciais mais anódicos com um aumento de 10 vezes 

na velocidade de varredura; 

b) lp/v1/2 não é constante com v; 

c) geralmente não se observa o pico anódico 

1.3.3. QUASE-REVERSÍVEIS 

As reações cujas velocidades dependem simultaneamente das velocidades 

de transferência de cargas e de difusão. 

a) Ep aumenta com a velocidade de varredura de potenciais (v); 

b) lp/v1/2 é independente de v; 

c) o módulo de Epa - Epc aproxima-se de 60/n (mV) à medida que a velocidade é 

diminuída e aumenta quando a velocidade cresce; 

d) Ipa/lpc = 1, somente quando a = 0,5. 

1.4. REAÇÕES ACOPLADAS AO PROCESSO DE OXIREDUÇÃO 

Grande parte das reações eletroquímicas estão acopladas a reações 

químicas que antecedem ou sucedem o processo de oxirredução. Isto porque os 

intermediários formados muitas vezes são instáveis e reagem rapidamente. Estas 

reações foram classificadas por Shain e Nicholson,45 dependendo da reversibilidade 

das reações químicas (C) e eletroquímicas (E) como mostrado a seguir.56 
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1.4.1. MECANISMOS ELETROQUÍMICOS INVOLVENDO REAÇÕES QUÍMICAS 

ACOPLADAS 

I. Transferência reversível de elétrons, sem complicações químicas. 

O + ne" ^ R 

II. Transferência reversível de elétrons seguido por uma reação química reversível -

mecanismo ErCr 

O + ne* ^ R 

_ _ 

R — Z 

IV. Reação química reversível de elétrons seguida de transferência reversível de 

elétrons - CrEr 

Z O 

O + ne* R 

V. Reação química reversível seguida de uma transferência irreversível de elétrons -

mecanismo CrEj 

Z — O 

O + ne" —• R 

VI. Transferência reversível de elétron seguida de uma regeneração irreversível de 

material de partida - mecanismo catalítico 

O + ne* i R 

R + Z - • O 

VII. Transferência irreversível de elétron seguida por uma regeneração irreversível 

de material de partida 

O + ne" —• R 

R + E — • O 



89 

VII. Transferência múltipla de elétrons com uma reação química intercalada -

mecanismo ECE 

O + ne" - R R Y 

Y + n2e" Z 

As reações de isomeria de ligação entram neste caso. Após o processo de 

oxirredução, o intermediário formado isomeriza para a forma mais estável 

termodinamicamente. Isso leva a um voltamograma cíclico de aspecto irreversível. 
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APÊNDICE B 

Espectroscopia Mõssbauer 
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O efeito Mõssbauer foi descoberto por volta de 1960 e pode ser comparado à 

absorção de radiação na região UV-Vis: ambas as técnicas empregam uma fonte, 

um absorvedor e um detector. Na espectroscopia Mõssbauer porém, considera-se 

as transições entre os níveis nucleares, enquanto na espectroscopia eletrônica, 

considera-se os níveis eletrônicos. Para observar-se a ressonância, uma faixa de 

energia é percorrida, pelo uso de prismas e redes de difração no UV-Vis ou pelo 

efeito Doppler, no Mõssbauer. 

A energia do raio gama da fonte (Ef) varia de acordo com a seguinte relação: 

E = (v/c) Ef (1) 
onde E é a energia do fóton gama, v é a velocidade da fonte em relação ao 

absorvedor e c é a velocidade da luz. Como na espectroscopia UV-Vis, obtém-se um 

gráfico da absorção em função da energia do fóton (normalmente em unidades de 

velocidade no caso do Mõosbauer). Diferentes compostos do mesmo isótopo geram 

espectros diferentes, isto é, os níveis de energia nucleares são sensíveis a 

mudanças na estrutura eletrônica. Essas diferenças são atribuídas a interações 

hiperfinas entre a distribuição de carga nuclear e os campos elétricos e magnéticos 

extranucleares. 

O efeito Mõssbauer foi constatado na descoberta do isótopo Ir191. A difusão 

de sua aplicação no campo da química e da física só veio, porém, na descoberta do 

efeito no isótopo de Fe57, devido principalmente à simplificação do aparato 

experimental necessário neste caso. Diversos outros isótopos apresentam o efeito, 

com destaque ao Sn119, Au197, Sb121, Te125 e Xe129. 

São de especial interesse para o químico as interações hiperfinas do efeito 

Mõssbauer, ou seja, o deslocamento isomérico (i.s., do inglês "isomer shift") e os 

desdobramento quadripolar (q.s., do inglês 'quadrupole splitting'). 
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O deslocamento isomérico resulta da interação eletrostática entre a 

distribuição de carga no núcleo e os elétrons com possibilidade finita de serem 

encontrados no núcleo. Essa interação faz com que tanto o nível fundamental 

quanto o nível excitado do núcleo sejam levemente deslocados em relação aos 

níveis do átomo livre. 

Do ponto de vista clássico, podemos pensar no i.s. devido à superposição da 

densidade eletrônica s com a densidade de carga nuclear. O i.s. pode ser 

equacionado como: 

i.s. = K(ôR/R){[<D(0)s]A - [0(0)s]F} (2) 

onde o termo entre chaves simboliza a diferença entre as densidades eletrônicas s 

totais entre o absorvedor e a fonte, K é uma constante que depende do isótopo e ÔR é 

a diferença de raios entre os estados excitado e fundamental. 

Podemos notar que i.s. depende tanto de fatores nucleares como de fatores 

extranucleares. No caso do Fe57, 8R é negativo e , assim, o valor de i.s. será positivo 

quando a densidade eletrônica total s for menor no absorvedor do que na fonte. 

Embora as mudanças no i.s. sejam devidas à contribuição eletrônica s, 

observa-se variação nesse parâmetro na adição ou remoção de elétrons p ou d. 

No caso dos elétrons d, cálculos mostraram que a diminuição em seu número 

faz com que a densidade eletrônica s no núcleo cresça de maneira significativa. Com 

base nisso, conclui-se que o íon Fe(ll), d6, possui um i.s. maior que um íon de Fe(IH), 

d5, conforme a equação (2). Nas moléculas, devido às alterações nas populações s, 

p e d por ligações covalentes, o problema é mais complexo. 

Se o núcleo não for esférico e I for maior que 1/2, a interação entre a 

densidade de carga nuclear e um campo elétrico extranuclear não cúbico, resultará 
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numa quebra de degenerescência dos níveis nucleares. Por exemplo, para o Fe57, o 

nível I = 3/2 divide-se em dois, enquanto que o estado I = 1/2 permanece inalterado. 

O espectro resultante terá duas linhas, conforme ilustra a Figura 2.1. A separação 

entre essas duas linhas mede o desdobramento quadrupolar (q.s.), sendo 

proporcional ao gradiente de campo elétrico que interage com o momento 

quadrupolar do núcleo. 

3 /2 

1/2 

±1/2 

±1/2 

ÇD 
\j c «TO 
i O 
LO 
_Q < 

Velocidade (MM.s"1) 

Figura 2.1 - Interações hiperfinas i.s. e q.s. e o espectro de Mõssbauer. 
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É conveniente dizer que o q.s. é influenciado por dois componentes do vetor 

campo elétrico ao longo da direção z: qr (de retículo) e qv (de valência). O primeiro 

termo engloba a contribuição do retículo cristalino no valor de q.s. e o segundo trata 

da contribuição eletrônica. Nota-se que, numa simetria cristalina e molecular cúbica, 

os dois termos seriam iguais a zero, e que um acúmulo de carga ao longo do eixo z, 

ou uma compressão do retículo cristalino nesse eixo, produzirão q„ e qr negativos, 

ao passo que observaremos o oposto no caso de uma diminuição de densidade 

eletrônica ou um alongamento do retículo cristalino na direção de z. 

Levando em consideração os complexos de Fe(ll), baixo spin, supondo o 

modelo octaédrico, pode-se dizer que a configuração eletrônica do íon é t2g6, sendo 

portanto seus complexos diamagnéticos. O i.s. e q.s. nesse caso refletem 

diretamente as propriedades relacionadas aos ligantes (o que por vezes não 

acontece com outros metais ou outros estados de oxidação). 

Sendo assim, o desdobramento quadrupolar será sensível à natureza dos 

ligantes (carga total e propriedades doadora e receptora de elétrons), e a sua 

distribuição espacial. Pode-se propor a seguinte relação: 

q.s. a (TI - cr) (5) 

onde 7i representa o poder receptor n do ligante e a sua capacidade doadora c. 

Para compreender o porquê da afirmação acima, consideremos um complexo 

hipotético, onde as interações c superem as interações n, numa simetria global C4v e 

microssimetria Oh- A medida que o poder a-doador axial aumenta q.s. diminui. 

Esperaria-se, nesse caso, num gráfico de q.s. vs poder doador-a, uma inclinação 

negativa, numa relação linear. 
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Tomando agora outro extremo, onde as interações n prevaleçam, conforme o 

poder Tt-receptor do ligante axial aumentasse, o campo elétrico ao redor do núcleo 

diminuiria na direção z, causando ao mesmo tempo um aumento de assimetria e um 

aumento de q.s.. 

O deslocamento isomérico também será afetado pela habilidade preceptora 

e a-doadora dos ligantes. Um aumento no poder doador a aumentaria a densidade 

eletrônica dos orbitais híbridos d2sp3 do ferro(ll) e, como o i.s. é mais sensível à 

população 4s que às populações p e d, um decréscimo de i.s. seria esperado. Um 

aumento na capacidade 71-receptora do ligante, por sua vez, provoca um aumento da 

deslocalização dos elétrons t2g, com conseqüente redução do efeito de blindagem 

desses sobre os elétrons s, o que levaria também a uma diminuição de i.s.. 

Conforme pode-se notar, para o caso do i.s., as habilidades doador-receptor agem 

na mesma direção, podendo ser qualitativamente equacionadas por: 

i.s. a (a + 71) (6) 
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APÊNDICE C 

Métodos matemáticos para a determinação de 

constantes cinéticas e dedução da lei de velocidade 

para o mecanismo dissociativo SNi 
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1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

A seguir tem-se uma breve descrição dos métodos matemáticos59 que foram 

utilizados para o tratamento dos dados cinéticos e para o cálculo das constantes de 

velocidade observadas. São eles: 1) O Método da Absorbânica no Tempo Infinito, 2) 

O Método de Guggenheim, 3) O Método de Kezdy-Swinbourne e 4) O Método que 

basea-se nas expressões não lineares da concentração em função do tempo. 

1.1. MÉTODO DA ABSORBÂNCIA INFINITA (A*) 

Para uma reação irreversível do tipo A B de primeira ordem, onde pa e pe, 

representam constantes proporcionais entre a concentração e a absorbância (A) e C 

é uma constante de contribuição do solvente ou outros compostos inertes, o valor de 

A em qualquer tempo t é dado por 

At = pA[A] + pe[B] + C 

Subtituindo-se em uma equação de 1â ordem, tem-se: 

At = PA [A]O exp (-kt) + pB [A]0 [1 - exp (-kt)] + C (1) 

onde as absorbãncias, inicial, Ao, e no tempo infinito, A«,, são dadas por: 

Ao = Pa [A]0 + C (2) 

A« = PB [A]o + C (3) 

e [A]0 = absorbância inicial. Substituindo-se as expressões (2) e (3) em (1), segue 

que: 
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At -Aoo = exp (-kt) (4) 
AO - AOO 

Assim, o gráfico de In (At - A«,) versus tempo apresentará uma linha reta com 

o coeficiente angular igual a -k como representado na Figura V.1.1.1. 

Tempo (s) 

Figura 1.1.1 - Representação gráfica do método da absorbância infinita. 

1.2. MÉTODO DE GUGGENHEIM E MÉTODO KEZDY- SWINBOURNE 

O Método da Absorbância Infinita é útil quando se dispõe de um valor 

confiável de A®, o que nem sempre acontece, seja pelo fato da reação ser muito 

lenta ou devido à ocorrência de reações secundárias ou ainda quando se perde a 

tinha base. 

Guggenheim e Kezdy-Swinbourne desenvolveram métodos alternativos 

bastante simples para o cálculo de constantes de velocidade e que dispensam o 

conhecimento prévio do valor da propriedade física no tempo infinito. 
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Considera-se uma determinada propriedade física, no caso a absorbância (A), 

que é proporcional à concentração dos reagentes ou dos produtos da reação 

química. Da equação (4) deduzida acima, pode-se escrever para uma reação de 

primeira ordem as seguintes expressões de absorbância correspondentes aos 

intervalos de tempo t e t + T: 

At = (Ao - A») exp (-kt) + A» (5) 

At + 1 = (Ao - Aoo) exp [-k(t + x)] + A» (6) 

No método desenvolvido por Guggenheim, as equações (5) e (6) são subtraídas: 

At - A t + T = (Ao - A«) [1 -exp (-kt)] exp (-kt) (7) 

O gráfico de In (At -At + T) versus tempo é linear, e o coeficiente angular é igual 

a -k conforme representado na Figura 1.2.1. Para uma melhor precisão, utilizam-se 

valores de x entre 2 a 3 tempos de meia vida. 

Tempo (s) 

Figura 1.2.1 - Representação gráfica do método de Guggenheim. 



100 

No método desenvolvido por Kezdy-Swinboume através do quociente das 

equações (5) e (6), obtem-se: 

O gráfico de At versus At +T será linear com o coeficiente angular igual a exp 

(kt) conforme a Figura 1.2.2. A constante de velocidade é calculada pelo coeficiente 

angular da reta. O valor de x deverá estar entre 1 e 1,5 tempos de meia vida. Este 

método apresenta ainda a vantagem de poder-se representar os dados cinéticos 

diretamente em um sistema de coordenadas cartesianas, sem a necessidade de 

qualquer tratamento matemático prévio. 

At - A» _= exp (kx) (8) 

Resolvendo em função de At, tem-se: 

At = Aoo [1 - exp (kt)] + At +1 exp (kx) (9) 

CO 
• Q 
< 

0 ,7 -

0,6-

0.4-

0 .5 -

0 .3 -

0,10 0.12 0,14 0,16 0,18 0,20 0.22 0,24 0.26 0.28 

AbS. (t + x) 

Figura 1.2.2 - Representação gráfica do método de Kezdy-Swinbourne. 
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1.3. MÉTODO NÃO LINEAR 

Todos os métodos descritos até agora são também conhecidos pelo termo 

"time lag", porque dependem da variação da propriedade física medida em um 

determinado intervalo de tempo. Apesar de serem extremamente úteis e muito 

usados, hoje em dia observa-se um uso intensivo dos chamados métodos não-

lineares. Como o próprio nome indica, faz-se uso das equações não-lineares que 

expressam a dependência da concentração dos reagentes com o tempo. 

Para um comportamento típico de primeira ordem, é possível simular a 

variação da absorbância (Figura 1.3.1) com o tempo e calcular a constante de 

velocidade através da expressão (5) que está reescrita abaixo: 

At = A« + (Ao - A«) exp (-kt) (10) 

Figura 1.3.1 - Representação gráfica do método de não-linear. 
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2. DEDUÇÃO DA LEI DE VELOCIDADE PARA O MECANISMO DISSOCIATIVO 

SN1 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2- [Fe(CN)5]2- + [bzoxs] 
k<j 

ki_ 
[Fe(CN)5]2" + L - [Fe(CN)5(L)]2" 

k-L 

Chamando [Fe(CN)5(L)]2" = [P] 

[Fe(CN)5(bzoxs)]2" = [R] 

[Fe(CN)5]2" = [ I ] 

Tem-se: 

d£Pl = kL [ I ][L] - k-L [P] (1) 
dt 
dLU = kd [R] + k-L [P] - k-d [ I ][bzoxs] - kL [ I ][L] 
dt 

Assumindo-se a hipótese do estado estacionário em I, temos: 

df I I = 0 e [ I ] {k<j [bzoxs] + kL [L]} = kd[R] + k_L[P] 
dt 

[ l ] = kd [RI + k-LjP] (2) 
k-d [bzoxs] + kL [L] 

Substituindo (2) em (1), 

d[P] = kL ( k̂ fRl + k-, rPl ) [L] - k.L [P] 
dt (k-d [bzoxs] + kL [L]) 

dfPI = kL kd [RI fU - lo k-H ÍPI fbzoxsl 
dt k_d [bzoxs] + kL [L] 

(3) 



Chamando de [Ro] a concentração total do complexo, 

[Ro] + [Po] = IR] + [P] = [Roo] + [PJ e [R] = [Roo] + [PJ - [P] 

Substituindo-se (4) em (3): 

dfPI = ki kri [LÏÏRJ - ki kn ÎLÏÏPJ - k, MLÏÏPI - k., k^ rPïïbzoxs] 
dt k_d [bzoxs] + kL[L] 

No equilíbrio, k.Lkd [bzoxs][Pco] = kLk_d [L][Roo] 

(6) em (5) fornece: 

d[P1 = le. loi Tbzoxs fPJ + ki kn fLÏÏPJ - k. ULÏÏP1 - k., Mbzoxs ÍP1 
dt ICd [bzoxs] + kL [L] 

Rearranjando, obtemos: 

dfPI = k-,k-, [bzoxsl ffPl„ - ÍP11+ ki kri fü (ÍPL - ÍPfí 
dt k<j [bzoxs] + kL[L] 

d[P] = k-I ICÍ [bzoxsl + ki kri [LI dt (8) 
[P]oo - [P] k̂ j [bzoxs] + kL [L] 

Integrando, obtemos a expressão de I w 

kobs = k-rik.i íbzoxsl + k, kd [LI (9) 
k_d [bzoxs] + kL [L] 

Onde L = dmso ou piridina para Fe3+ e cloreto de metilpirazínio para Fe2+. 

(4) 

(5) 

(6) 


