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A B S T R A C T

Systematic studies on the interaction of

benzotriazolu «ii-I. «.Lw aquapentacyanoferrate (II), aquapen-

taamainruthenium (II) and cis- and trans- (NfU) *Ru(H2O) ~* com

plexes, arc described in this thesis.

The reaction of benzotriazole with the

Fe(Gi)5
H2° ~ i o n takes place very rapidly in aqueous solu

tion. with a specific rate of 330 M~ S* , obtained from

r stopi»ei-flow kinetics, at 25°C, 0.100M KC1 and 10~2M aceta-

t te buffer. The substituted product has a. characteristic

absorption band at 383 ran (e = 4100 dm mol cm ), assig

ned to a ú -p * charge transfer (CT) transition, in analogy

with the pentacyanoferrate (II) complexes of aromatic N-he-

terocycles. The benzotriazolepentacyanoferrate (II) comple

xes can be oxidized rcsvsrsibly, to a violet-blue product

having a ligand-to-metal CT band at 570 nm.

The [Ru(NH3)5H20]
2+ ion reacts with

benzotriazole producing a yellow substituted complex which

absorbs at 410 nm (e - 1.32 x 10 dm mol~ cm" ). Because

of its high intensity and, of the fact that it is not

observed in species such as hexaamminruthenium (II) in which

case low-lying ligand orbitais are not available, the

absorption band was assigned to a ruthenium-to-benzotriazo-

le, d^-p^* CT transition. In the cis-tetraammine complex,

there arc two bands in the visible spectrum which, Çor the
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same reasons a;x in tr.o pentuairaiina on~s, can also be ascribed

to charge-transfer process. The trans-tetraammine compound

shows only one bend which can be assigned to a charge trans_

fer transition, at r,c.r.ewhüt lower energy than the cis or

pentaaaunine analogs.

These four absorption bands for the amrai-

ne (benzotriazole) ruthenium (TI) complexes, can be discussed

in terms of two parameters: ' ' 'ie exchange integral

<* |H!t- >, and 5, the difference in energy between the
*

unperturbed d̂ . and TT levels. The molecular orbital para_

meters obtained provide an estimate of 7r-back-bonding, and

in the case of 8, a good agreement is found with an alter-

native calculation based on oscillator-strength.

The formation of the benzotriazole com-

plex with the pentaamminruthenium (II) ion, follows a first or

der kinetics for at least three half lives, with a second

order rate constant of 0.34 dm mol s" at 25°C. The

substitution reactions of the diaquctetraamrr.ine complex

2+

cis- and trans-Ru(NH..) .(H-0)2 t follow consecutive first-

order reactions (A •* B •*• C) . The activation parameters AH

and As^ are essentially identical for all the reactions in

volving amir.ine (benzotriazole) ruthenium(II) complexes. This

implies that the substitution mechanisms for the various sys-

tems are similar.

Typical cyclic voltammograms of Fe(CN).

(benzotriazole) " complexes in the presence of free ligana,

at pH 4,5 (acetate buifer), show two peaks of oxidation at

high potential scan rates, w»th E ^ j = 0.43 and 0.53 V ver-

sus MHE, respectively. The cyclic voltairmograms at interme-
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diate scan rates v.ere successfully analysed in terns of an

isomerization reaction preceding a reversible charge-trans -

fer process. The kinetic constants of isomerization, k^ and

k, , were 1.5 and 0-65 S , respectively. The limiting

dissociative rates, k = 5.3 x 10~ S~ measured in the
•"Li

presence of dimethylsulfoxide, support an intramolecular me

chanism for the isomerization reaction.

The C nmr spectra of D_C solutions,as

well as the H nmr spectra, support the existence of two

isomers in solution, corroborating the linkage isomerism in

iron (II) complexes of benzotriazole.

The cyclic voitammograns of the ammine

(benzotriazole) ruthenium complexes at pH 4,5 are prac-

tically reversible. In contrast with the analogous

r i 3-

[JFe (G-I) j-BtHj complex, no evidence of linkage isomers was

observed in the cyclic voltammograms of [Ru(NH,)cBtH] in

mildly acidic solutions. The dcprotonation of the benzo-

triazole ligand led to systematic changes in the cyclic vol.

tammograir.s, shifting the E 1 / 2 °^ t h e ano<^ic peak from

0.030 V (pH 4,5) to -0.125 V (above pH 7). The pK of
3>

the [RU(NH3)cBtH]
 + complex, based on cyclic voltammetry

is 6,5, in excellent agreement with that obtained from

spectrophotometric titrations.
The linkage Isomerism in pentaammine(ben

zotriazole)ruthenium (II)/(III) complexes was investigated

us:

13.

using gpectroelectrochemistry, cyclic voltammetry and ( H,

C) nmr spectroscopy. The oxidized complex isomerizes

within the time scale of cyclic voltammetry, forming a mix-



ture of Cg(N-l) and C7 (N-2) linkage isor.firs, with an equi-

librium constant of 1,4 favoring the synuaetric species. The

analysis of the iscmerizaticn reactions in terms of Nichol-

son and Shain*» treatment for a. CS scheme supports an intra-

molecular BeehaaisJ&t involviag i?-]?onded activated comple-

xes.

The observed values of K'T 2/
K12 for the

Fe(II)/Fe(III) and Ru(II)/Ru(III) couples are <6 e 59, res-

pectively, confirming the backbonding effects expected in

the re ill) and Ru(II) benzotriazole complexes. These results

are also in harmony with the trends previously described for

the pentacyanoferrates and ruthenium(II) ammine complexes.



I. I N T R O D U Ç Ã O

I.I PERSPECTIVA HISTÓRICA

No desenvolvimento da Química de Coorde_

nação durante o presente século, se tem apresentado duas li

nhas de interesse :

(a) a primeira impulsionada por Werner, consiste no

estudo ie complexos contendo ligantes saturados

tais como NH 3, HjO, 0H~, R-NH2, etc.

(b) uma outra que coincide com o advento da Química

de Organo-Metãlicos e que faz uso de ligantes in

saturados, isto ê, ligantes ir-ácidos, ou recep-

tores-fr.

A característica marcante, que diferen

c a essas duas classes de ligantes está no fato de que ape-

nas os membros da segunda possuem orbitais de simetria apro

priados para interagir com orbitais de simetria ir do Ion

metálico.

A carência de modelos estruturais sufi-

cientemente amplos em épocas mais remotas, impossibilitou a

interpretação conjunta de ambas linhas, e fez com que elas

se desenvolvessem ssm interagir-se.

No entanto, a ampliação da teoria do

fenômeno ácido-base incorporando os conceitos de MOLE e

DURO ; os trabalhos de Mulliken aplicando tratamento quân



11.

tico aos espectros de adutos fracos de Lewis conhecidos co-

mo complexes de transferência de carga, e a introdução do

conceito de orbitais de fronteira (HOMO e LUMO) feita por

Hudson ' e Klopman , possibilitaram a análise unificada

das duas linhas. A conclusão lógica atingida/ foi o reco

nhecimento de uma intersecção conceituai entre ambas.

Fatos relevantes, quase que cruciais,co

mo a descoberta do complexo [(NH3)5Ru(N0)] (Ref.7) e seu

homologo [Os(NH_)5N_] (Ref. 8), levantaram a suspeita de

um tipo especial de interação nestes complexos que justifi-

casse a sua estabilidade, e â qual Taube chamou de "back-

-donation" (retrodoação). Este conceito foi estendido pe-

9 10 »

Io mesmo Taube e colab. e Ford , a uma série de comple-

xos de pentaaminrutenio (II) com ligantes insaturados, do

tipo

Nestes complexos de rutênio (II) com 1^

gantes insaturados, o metal atua como ácido de Lewis no sen

tido n e como doador de elétrons no sentido ir, utilizan-

do para isso os orbitais d, de simetria apropriada. Assim,o

excesso de carga negativa acumulada sobre o metal devido ã

formação de ligações covalentes cr com os átomos doadores

dos ligantes (sNH, neste caso), tornaria o composto pouco

estável, a não ser que esse excesso pudesse ser removido

por meio de interações de retrodoação ("back-donation") a-

travês dos orbitais de simetria TT.
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FIGURA 1.1 Diagrama de Correlação de Orbitais
para o complexo [Ru(NH3)5(N2)]
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O seguinte diagrama de correlação (Fig.

1.1), feito recentemente* para z> complexo ÍRuiNHO _ (N-) ] +

supondo uma simstiia C. ., mostra a rçdistribuiçio de carga

que se opera co nível co rutênio quando o complexo ê formado.

Portanto, Taube ao introduzir a química

dos amin-complexos de rutênio (II) expandiu os limites dos

clássicos complexos de Werner, cuja ligação responde a um pa_

drão preferencialmente eletrostático. Propriedades até en-

tão típicas de compostos organometãlicos como as provenien -

tes do caráter ácido do Ion central, foram sendo incorpora-

das naturalmente na química de coordenação, reconhecendo-se

na grande capacidade doadora do ligante a justificação no

abaixamento do estado de oxidação do metal até o ponto de

conduzi-lo a estados negativos.

Um outro sistema semelhante aos amin-com

plexos de rutênio (II) ê o Ion Fe(CN)_~, pentacianoferrato

(II), no qual a presença dos ligantes cianeto dá origem a

um Ion com características monocoordenantes e capaz de in-

teragir fortemente com ligantes ir -receptores de elétrons co

roo ironõxido de carbono, dimetilsulfoxido, fosfinas, bases i-

•-nidazõlicas, etc.

A presença dos ligantes cianeto aproxima

a química do ferro da química dos complexos de rutênio, sen-

°° publicado o primeiro estudo comparativo por Toma e Malin

em 197 3. A escolha do sistema pentacianoferrato (II) se de-

ve as suas propriedades intermediárias entre as dos comple

X o s de cobalto de Werner, e as de rutinio, estudadas por Tau

be> além das suas características altamemte favoráveis para

-studcs esoectroscónicos.
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A perspectiva histórica que brevemente se

delineou nesta introdução, bem poderia se resumir no seguin

te diagrama de Venn (Fig. 1.2).

/ Amin-complexos
/ de

RutênioQD e

\ \Pentacianoferrotos
\ \ ar) '

\

\RETRO DOAÇÃO

1.2 - Diagrama de Venn que mostra a relação entre os

vários sistemas classificados dentro da Química

de Coordenação.
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1.2 CONSIDERAÇÕES COKPLEMENTARES A QUÍMICA DF COORDENAÇÃO

1.2 .1 - Aspectos Gerais

Tradicionalmente, o Ion metálico tem si-

do considerado um receptor de pares eletrônicos ou ácido de

Lewis, enquanto que o ligante ou base de Lewis, um doador de

elétrons. Contudo, a interação metal-ligante pode envolver

uma dualidade de comportamento naqueles casos em

que ocorre "back-donation" ou retrodoação: o metal ao rece-

ber elétrons a do ligante, transfere simultaneamente elé-

trons TT para os orbitais com simetria adequada desse mesmo

ligante.

A formação das ligações nos complexos en

volve contribuições eletrostáticas (coulômbicas), covalentes

e de solvatação (ou do meio), isto é:

AEtotal * &Ecoul + AEcov + AEsolv

0 termo coulõmbico é descrito pela atra-

ção entre as cargas elétricas, Q, centradas nos átomos doa-

dor (s) e aceptor (t) e separadas por uma distância Ra4., num
St

de constante dielétrica z

AEcoul.
s t ' £

0 terno de covalência, proporcional â

energia de ressonância que exprime a interação eletrônica ,

d"Mnui porém com a s^p^racão energética dos orbitais
o
k.

* - 4 /
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doador e acsptor m e n , centrados em £ e t, respectivamen-

te. A sua expressão correspor.de, portanto» a:

(1.3)

cov (Em " V

onde c"1 e c" são os coeficientes de combinação dos jl orbi

tais m preenchidos do doador e dos 2 orbitais n não preenchi

dos do aceptor. O efeito decorrente da diferença de ener-

gia, E - E , dos orbitais que estão se combinando, mostra
tn n

-se na Figura 1.3; quanto maior for essa diferença menor se_

rã a estabilização do orbitil nolecular resultante e vice-

versa.

M
(B)

FIGURA 1.3 - Estabilização do orbital molecular resultante,
em função da separação energética dos orbitais
doador e aceptor, representando; a) interação
fraca; b) interação média; c) interação forte.
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O ü-ltino ter.no àa equação (1.1) refere-

se a contribuição da soivataçâo ao aivel Q IS esferas exter-

nas de coordenação, implicando formação e rompi.ir.ento -ie liga

ções âipolares soluto-solvence e solvente-solvente.

Esta descrição feita por Kíopman para

traduzir as interações ácido-base ao idioma da Mecânica Quân

tica , ê particularmente útil para racionalizar as contri-

buições iônicas e covalentes que existem no sistema. Quan-

do duas espécies apresentam orbitais apropriados com ener-

gias próximas, sendo um o doador (preenchido) e outro o re-

ceptor (vazio), a interação entre eles conduz i redistri-

buição da densidade eletrônica formando um orbital molecu-

lar. Assim a ligação resultante apresenta um caráter cova-

lente. Aumentando-se a separação energética, a combinação

dos orbitais doadores e aceptores toma-se pouco efetiva, e

nc limite a interação metal-ligante passa a ser controlada

pela atração eletrostática, adquirindo caráter tipicamente

iônico.

Freqüentemente, é dito que o rbital mo-

lecular (MO) preenchido de energia mais alta (HOMO) da BASE

c o MO vazio de energia mais baixa (LUMO) do ÁCIDO, predonul

r.-a.T. na somatória da equação (1.3), e que esses dois OPEITAIS

D~ FRONTEIRA correspondem aos tradicionais orbitais doador e

aseptor das definições de Lewis.

As interações covalentes são portanto oon

fcroladas pelos chamados orbitais de fronteira, e as espécies

^ue interagem, segundo este padrão são classificadas como "mo

(soft). Suas características mais comuns sao:
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bi^xo esi-eJo d" o;:idação;

fieiIidade da c.anhar ou p^rd^r elétrons;

As interações de natureza eletrostâtica

pelo contrário» são controladas basicansente pela carga iôni^

ca ou dipolar das espécies, denominadas agora de "duras"

{.hard}, e cujas características mais nctâvais são:

- estado de oxidaçao relativansente alto;

- pouca tendência a ganhar ou perder elétrons;

- baixa polarizabilidade.

A Tabela 1.1 contêra exemplos típicos de

espécies duras e moles.

De modo geral, pode-se estabelecer que

as espécies duras possuem orbitais vazios de alta energia ,

enquanto que as neles apresentr.ni uma diferença menor de

energia entre seus orbitais de fronteira, segundo mostra a

figura 1.4:

LUMO

' .JMO-

HOMO

MOMO-*—í-

1.4 Diagrama de correlação de orbitais em espécies
^••rr"r. ,-» "r.lcc írlpa1'1 7ír!^í .
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TABELA 1.1 - Ácidos e Bases, Duros e Moles

Ácidos Bases

I i + ,Li + ,Na + ,K + ,Rb +
f Cs +

Rc 2 + ,Mg 2 + ,Ca 2 + , Sr 2 + ,Be 2 +

,"*OH,O ~,R0H,RO"

"• D X , , A l 3 + , C r 3 + , F e 3 + , L a n t a n i d i o s 3 + R-O,CH3CO0",C0;

• uof ,Ti4 + ,V02 + ,Si4 + ,Sn4 +

C02, RCO+, S0 3 , RSO*

P 0 4

cio^

3 n 2 + , P b 2 + , R u 3 + , O s 3 + , R h 3 +

py» , NCS~,

~SO_~, Br , imidazol

Cu*,Ag+ ,Au+ ,Hg2 + , Hg2+ H , R , CN , I , SCN

*-Aceptores

CO, RNC,
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Cont base neste diagrama, podem-se justi-

ficar algumas regras empíricas resumidas geralmente na. se-

guinte frase: "os Ions duros reagem preferencialmente com ijL

cantes duros, ao passo ^ue Ions moles combinam-se com li gari

tes moles. Assis, por exemplo, na interação duro-duro onde

as espécies tem LÜMO de alta energia e HOMO de baixa ener-

gia, a perturbação inicial entre eles deve ser pequena: a

grande diferença entre as respectivas energias será o prin

cipal fator que impede uma maior interação. Portanto, eles

reagiriam por meio das suas cargas líquidas ou momentos ci-

polares que possuem. (Fig. 1.5)

Porém, nas interações mole-mole acontece

o contrário, isto ê, uma grande perturbação inicial devida â

pequena diferença de energia entre o LUMO e HOMO. (Fig. 1-6)

Na análise da preferência pelo tipo de

átomo ligante, baseada nos princípios discutidos anterior-

mente, é bastante útil a seqüência sugerida por Ahrland,

Chatt e Davies , e que no caso de íons metálicos duros é o

seguinte:

N >> P > As > Sb > Bi

O >> S > Se > Te

F > Cl > Br > I

Para lons moles.

N << P > As > S?h > Bi

O << S - Se - \*

F < Cl < Br < I
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LUMO

HOMO It
/Tc ido

\

It
' Base -HOMO I

FIGURA 1.5 Perturbação inicial nos orbitais de fronteira
numa interação duro-duro.

LUMO

HOMO- Ácido

A B

Lumo

FIGURA 1.6 Perturbação i n i c i a l nos orbitais de fronteira
numa interação roole-mole.
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1.2.~ - Ixi-eivrcões cte Tru.rusfarer.cia de Carga

Os ospeccros slatrcnicos além das bandas

d-d, acre seu t.oir« outras bancai que sõ ooderu ser interpreta-

das es termos d« traaeiçcfes -jue envolver, excitação de elé-

trons do metal para orbitais do ligante, a vice-versa. Essas

transições, representadas no diagrama cie orbitais molecula-

res da figura 1.7, recebeis o nome de transferência de carga

(TC), metal-iigante (ML) ou ligante-tnetal (LM) . Ao contra-

rio áaz transições d-d, as transições TC dão origeir. a bandas

intensas e largas encobrindo freqüentemente as primeiras. En

quanto as transições d-d fornecem informações sobre a estru-

tura eletrônica do lon metálico, as transições TC sensíveis

aos substituintes nos ligantes e ao estado de oxidação do me

tal são úteis para um estudo global das interações no comple

«o. Além disso, as transições TC tem sido comparadas cora

processos redox fotoestitulados, pois envolvem a passagem de

elétrons de um doador para um receptor. Por exemplo:

(HH 3 ) 5Co
X Z T— X~ — > ; N H 3 ) 5 C o

X X — X

Empiricamente, a energia de unta transi-

ção TC pode ser expressa pela equação:

ETC = P ID * ̂ A + C (1-4}

onde Pi D corresponde ao potencial de ionização do doador, AE

a afinidade eletrônica do receptor, e C a energia coulôrabica

resultante da separação de carga no estado excitado.



. I
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' f

FIGURA 1.7 - Transições de TC em complexos netãlicos

Modificando-se a natureza das espécies

dcaàorac e receptoras, ê possível distinguir entre uma trari

sição M-L ou L-M. Assim, grupos substituintes tais coco

-N0o, -CKO, -CN, -CONH2, aumentar, a afinidade eletrônica

de ligar.tes aroreáticos, e se esses substituintes provocaren

c-i.T.inuiçic nas energias das transições TC nos complexos,

isso seria indicativo de excitação metal-ligar.te.

Mos complexos OrH3J 5CoX
2+, onde X* Cl7

Br e i , slo observadas transições TC em 36.000, 31.30o e

cx~ , respectivamente, as qu?.is portanto, seguem a

dos potenciais <\e ior.izaçio dos ions haletos. A con-

imediata é que elas indicam excitação ligante-metal,

isto ê, x > Co 1 1 1.

A primeira abordagem teórica das interá

o transferência in carga foi iniciada por Muiii^er. end
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1350~3r usando o formalismo do raetodo LIGAÇÃO pela VALENCIA

(Valence-Bond}, para logo dar passo sucessivamente a novos

enfoques baseado? na aplicação da Teoria da Perturbação.

Destacam-se nesta seqüência os trabalhos de Dewar ,
17 18

Murrell , Fukui et ai. , e vários outros, até se chegar a
4 5Hudson e Klopman citados anteriormente ' .

Aplicando-se a Teoria da Perturbação em

segunda ordem ã função de onda do sistema postulado por

Mulliken, se obtém a seguinte expressão para a energia E.^

do complexo fraco AD:

E = E90 ° - E2)

err. que: E é a energia do estado fundamental do coirplexo,

E. a energia do estado excitado, ^,(A D );

2 o l a integral de ressonância, isto é,

S 1 a integral de recobrimento <?^A'D*) •i'o(AD) >;

A o aceptor e D o doador.

De uma maneira geral, a energia do complexo AD pode

ser estimada como una soma incluindo um terno de energia e-

letrostática (I) e outro (II) de energia covalente ou trans

ferência de carga. 0 pritMi.ro obviamente, ê uma função de-

pendente da densidade àm carga do doador e aceptor. 0 se-

<?undo i uma função do potencial de ionizaçao do orbital doa
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dor, da elatroafinidade do orbital aceptor e do recobriraen-

to, alêzr. das suas propriedades de simetria.

Em 1967, Hudson e KXopman ' * usando

Teoria de Perturbação de Orbitais Moleculares derivaram

uma nova versão da equação (1.5), que explicita o papel

que jogam certas propriedades dos estados fundamental do

aceptor e doador na posterior formação do complexo. Assu-

mindo-se uma função de onda do tipo

2 2

onde a razão a /b indica o grau da doação, pode-se deter-

minar a troca aproximada de energia (AE) no sistema quan-

do acontece a formação do complexo AD

(D (II)

(C* <£ 8 ) 2

3t o r- {• S t St .« -.

i * orbitais m preenchidos do doador

j » orbitais n vazios do aceptor

Os dois termos que compõem £E são conhe

ei dos e já foram analisados anteriormente nas relações (1.2)

e (1.3), ficando apenas por reforçar que o termo (II), -

a contribuição covalente — ê função do r«"x>brimento, sime-

tria, e energias dos orbitais doador e aceptor (m e n) modî

ficados pelo solvente onde a reaçio ocorre. 0 efeico de

solvente não sô está incluido nos termos E_ eE.» mas tam-
m n

no termo (I) pala sua presença na constante dielétrica

£- logicamente, os orbitais doador e aceptor deveriam ter
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simetrias apropriadas para que a integral de ressonância a-

presente valores diferences de zero, e similares as suas ener
* *

gias para minimizar o denominado! (E - E ).

A relação entre ambas as equações (1.5)

e (1.7) fica mais evidente ainda se além da troca do sinal,

são feitas as seguintes aproximações:

Eo " (EA + 2D ] = 3 s & / Rst

onde E, e E D são as energias do aceptor e do doador isolados

num rneio com dipolos permanentes,

b) Ei - Eo & E ( V h ) E V jPl

19
dentro das limitações do teorema de Kcopman

Feito assim, chega-se a que:

(£5ol - E o S o l ) 2 — " — 2 ( Cs

se na dupla somatória da equação (1.7) dominassem os orbitais

de fronteira HOMO e. LUMO.

Além do mais, na procura de identidade eri

tre as equações (1.5) e Cl.7), o termo CE + E ) ao ser sub-

traído de ambos os membros da equação Cl.5), termodinamicaneri

te conduz a E ^ - (EA + ED) = AE, o qual reforça a sua liga-

Çao com a equação Cl.7) de Klopman.

Geralmente, aquelas propriedades moleeu La

res que contribuem a maximizar os primeiros termos destas e-

s, são mutuamente excluentes com aquelas outras que



maximizar dos segundos. Portanto, iíiopüiaii ten sugerido qu-,

as reações DOADOR-ACSPTOR podem ser classificadas era duas ca-

tegorias que ele tem chamado de: "controladas pela carga"

(dominadas pelo terir.o I) e "controladas orbitalmente" (domi-

nadas pelo termo TI) .

Cabe considerar tambcrn neste resumo hir-

— 20 21 22

tõrico, a contribuição de R.L. Flury ' ' / cujo tratamento

simplificado para complexos DOADOR-ACEPTOR baseado na combina

ção linear de orbitais atômicos (LC40), empregando operador

hamiltoniano unieletrônico, aplicando principio variacionai,

G fazendo S ^ = 0, conduz finalmente ao determinante secular

!aDD " E

!BDA

; = o ( i . 8 )
- El

que

A energia de transição T-C corresponde-

ria a diferença entre as raizes do determinante (1.8), isto é,

••ETC = / { a D D

Para fazer cálculos se utiliza do gráfico

A ETC v e r s u s ° potencial de icnização do doador; a inter-

secçao resultante i função do valor médio de ?DA-

Além disto, Flury estendeu o tratamento a

-oT-eras con estados fundamentais de cariada cheia e con a pa_r
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ticipa-j^1- ^ deis elctiOTis vmdo do r!0;f0. Este tratamento

polieietrorice tera sido feito dentre de fonr.alismo de .-íar-

tree-Foc": que jerruite o osc ±5 ofsradcr ca Fock r.ior.oeletrô

nico nj lujjir do H?.miltoi"iano poiic.lf,trônico, e fornece

soluções eis ternos de orbitais ta3-.bí?í.i r^onoelstrônicos. 0

tratamento conãuz à equação seculer

;F - E3| = 0 (1.10)

onde F i a iratriz de Fcx referente ao conjunto base inicial

de OA e S é a matriz de recobrinento. Para o caso de dois

elítror.s vindo do HOMO para o LUMO, se obtém o determinante,

1 P
DD

'AD
_ c F

ADfc

FAD - S A D E '

— E

= O

( l .U)

ue para corrplexos fracos, considerando a aproximação do

rr;ccbrimc-nLo zero (7DO), e dontro do contexto do teorema de

•<iopman, pode; ser expresso coir.o:

DA = O

(1.12)

Orma que se corresponde com (1.8), com a exceção do termo

'Gs que é definido como o potencial resultante se a tranjj

*<srencia de carga fosse total entre os componentes do com-

situados ã distância de equilíbrio.
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1.3 O LIGANTE BEMÍ.0TRIA2OL CBtH)

Este composto & conhecido pelas suas inúme-

ras aplicações ssnüo a mais notável sua capacidade como inibi

der de corrosão, caaipo onde tem sido usado cora sucesso durante

os últimos 35 anes. 0 primeiro registro de patente neste sen

23
tido, data do ano 1947

O interesse voltado para o benzetriazol na

quínica prática de superfícies, continua vigente: ele impede o

cleslustrriraento de cobre a temperatura ordinária e reduz

A taxa de oxidacão no ar desse elemento até aproxinadanente

350 C ~ '" . Contribui para dar proteção ês superfícies me-

tálicas perante a oxidação, durante o processo de empacota -

2 Q 30
ir*_nto, armazenagem e transporte ''

Mo entanto, a sua principal aplicação cor.ti

r."a a ser a proteção do cobre e das suas liuas quando sub -

"trgidas.

Também tem sido aplicado er outros campos
Oi "3 0

t-its como soluções liir.padoras , detergentes , sistemas de

refri geração e outros fluidos 33"35.

Kadsen J, er. 1967, foi o primeiro a usar o

-sr.zctriazol no tratamento e conservação de artefatos com in~

-cresse arqueológico e histórico. Atualmente regístrou-se mais

U!r^ outra aplicação na conservação de antigüidades e objetos

A estrutura e ligações próprias da sua mo-

teir. sido pesquisadas vastanente no passado , se

jríPle:r.entanão na atualidade com outres estudos estruturais

*'lls como espectros Raínan e Infraverrrelho40'41 e UV (Catálogo
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Sadtier, Vol 2, 4b5).

Una atribuição vibracional tentativa nais

completa, baseada nos espectros Raman e I.V. do BtH, BtD e

Bt~, além de atribuições feitas ea conpostcs semelhantes co-

co o Benzoi^idazol e Ptalimida , foi apresentada por Ru-

biiti . Dados riais recentes de Raios-X e cálculos serriemp_i

ricos Gw3/- «_ CNDO/S também teir. sido publicados.

A Tabela 1.2 forneci um quadro referente

ã distribuição eletrônica na molécula do 3tH, considerando

a carça global c + n, por meio da qual é possível se fazer

o respectivo napa de distribuição das cargas líquidas. Na

geoiúí-tria assumida, os átomos do hidrogênio têm sido coloca

dos na bissetriz do ângulo da ligação centrada no correspon
o

dente átomo do anel, a uma distância de 1,C8 í. para cs C-H e

i,02 para o N-H; o eixo x confunde-se cora a ligação 8-9 e o

eixo y é perpendicular ao centro da mesma.

Os estudos por RNK(*H) do Btií e do benzo-

48 13 49

intidazol ,assim como de RNM( C) do benzcimidazol , indi-

cam que a troca de protons entre cs N(3) e N(l) é rápida, e

na escala de tempo do experimerto,pode-se considerar a nolé-

cula como sendo de simetria C- . Pcreru, na espectrosccpia

"ibracional onde o tempo de relaxação é muito menor

^~1- s), este argumento n£o é válido, e deve-se atribuir

simetria Cg tanto ao BtH como ao benzoimidazol' .

0 estudo de comple:cos metálicos do BtH es_

f-ende-sG &. una grande variedade de metais e espécies, sendo

<3ue recentemente foram publicados trabalhos com: prata ,

c°bre , cãdmio e maganês , carbonilos de molibdênio ,etc.
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TA3ELA 1.2 - Distribuição eletrônica na molécula do BtH

Átomo

Ni

N2

N3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

H3

H4

H5

H6

H7

CNDO/2

a+ir

5,13&2

5,0009

5,0665

4,0329

3,9834

4,,,114

%9991

3,9463

3,9171

0,8935

0,9983

1,0010

.1,0095

0,9999

1,

Ir

Ir

Ir

0r

Ir

o,

Ir

Ir

ir

1560

0659

6532

0459

9980

0351

9935

0383

0141

5

5

5

4

4

4

4

3

3

0

0

0

o,

o,

CNDO/S

a+ir

,1363

,0585

,0440

,0312

,0081

,0250

,0037

,9546

,9317

,8755

,9814

,9850

,9883

,*?55

Ir

Ir

Ir

Ir

0,

Ir

0r

Ir

0r

ir

1139

1143

6990

0509

9834

0322

9790

0303

9971
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N'c e.itar.co, estude? c:e C3?.'plexos com a-

ninas de RufcêrioíXI) s ?antacianoterratos(II) não tinham

sico coir.nn.ic'i-ics quando «o in ic io deste tese; somente refe

rêr.cias ao estudo espectrofofcoaiétrico de complexos foma-

dos ens solução pele Benzotriazol e Cloreto de Rutinio

{III) *"*, e a obtanção de a i

possív»! achar na l i t e r a tu r a

54 _ 55
ÍIII) , e a obtanção de alguns destes compostos , foi

1.4 ISOM5EIA DE LIGAÇÃO

1.4.1 - iiLstórf co

Devido a sua capacidade para atuar co-

ro un ligantri arabi dent ado, o ion nitrito tem tido unia

"ranie relevância desde os inícios do desenvolvimento da

Quiniica ãe Coordenação.

De fato, a isomeria apresentada pelo íon
,2+

-CÍ.NH^} ÇJ("O_) j levantou grande controvérsia referente

« natureza das suas ligações, jã no começo deste século,

sondo £•.:!. j^rger.sen o prineiro a reconhecer que a dife-

r^nç-i entre as duas espécies isopêricas não é nais que c

re-floxo das suas possíveis formas de ligação. Ele enfati-

zou que o isômer<~ instável de cor rosado semelhante ao

cation hidratado, deveria apresentar o mesmo tipo de ligji

Çfic, enquanto que o ísômero amarelo, estável, deveria ter

*--l9açõcs senelhante3 ao do íon hexaaminobocaltodll). Aca-

fc-u cieduzinJo que era este um caso de ISOKERIA DE LIGAÇÃO,



com o niti-itc un^do ao cobalco pelo oxigEni:-. nc prir->c*irc

complexo, e pele nitrogênio no segundo. Conclusão esta

(jue anes ;:\ais tarJe seria confiri-aca definirivair.er,te pela

cristalografia de raios-X

Kste tipo de isomeria ficou coro uís fa_s

cinante probleiua de síntese, e deste pento de vista con-

centrou a atenção dos químicos inorgânicos per ar. espace

de muitas décadas.

58O priineiro review abrangendo isoire

ria de ligação ("linkage isoneris""} data socente de

1963, e listou per volta de 32 casos. Todos eles concer.-

tranec-se em torno de sete liçantes ambidentados, e sen-

do ^°2' ̂ ^ ' ^ e ^e^N » o s n"*ais freqüentes.

1.4.2 - Fatores que controlam a iòcraerização de

ligação

Sao os mesmos a se levar em conta quan-

do na síntese destes isôraeros. Os mais destacados lidar

con o caráter "OLE e DURO já analisados em ?ecções ante-

riores, e seu cuidadoso balanço entre o centro metálico e

c ligante, determinará a estabilidade da espécie resul -

tan te.

Assim, é berr. conhecido que ir.etais du-

ros tendei?, a se ccnplexar com centros duros, enquanto que

«letais rcoles preferem centros também isoles. A figura 1.8

resume aqueles metais e seus respectivos estados de oxid3-

Ç3O, qUe t 5 m mostrado ^aior fraquência neste tipo de isorc£
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IlKh)

Cr

0(s>
1Kb;

MO

O{s)

i

0(s)
Ks)
Mn

0(s)

Re

0(s)
1Kb)
IlKh)
Fe
IlKh)

Ru

1Kb)
IlKh)
Co
Ks)
Ill(b)

Rh

1Kb)

II (s)

fá

III(b)!o(s)
ill (si
ÍIV(s)

Ir j Pt

Ks)
1Kb)

Cu
Ks}

Ag

1Kb)

Zn
II (s)

Cd

j

I vS] i II IS)

I
Au | Hg

FIGURA 1.8 - Metais envolvidos em Isomeria de Ligação. Os

estados da oxidação vet; indicados co-a números

romanos; h = duro (hard); b = intermédio(tor

áerline); s = mole (soft}.

A conclusão que pode-se estabelecer por

enquanto, é que tanto os Betais classificados cie -soles ou

duros são igualmente aptos, o qual leva a concluir que o

caráter de n»le e dure é uuia questão global que comprome-

te o c«ntro metálico e o ligante corr.o un todo. Por exem-

plo, u:n ligante que retire elétrons increitiantará o caráter

duro do netal, favorecendo cons isso a sua ligação cora o ã-

texo mais duro do liçante. Isto se ilustra magnificanente

complexos:

[?d (H [Pd{PEt3)2(líCS)2]
59

onde o PEt, sendo um ir-aceptor deveria favorecer a liga-

ção pelo M do tiocianato, como efetivamonts acontece.

Também os efeitos eletrônicos e estéri-
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cos jogarr. oapei importante no estabelecimento das ligações.

Condicionamento estérico acha-se» por exemplo, nos comple-

xos:

,60 . 6 1
[?d{dier.)SCH ] e [pd(Et4dien)íiCS ]

onde a "massa" dos ot*-itnns etila no segundo, força o tiociana

to a adoptar a ligação linear pelo nitrogênio. Convés: se

ter presente neste caso, que a presença somente de ligan -

tes saturados facilita o fato do efeito ser principalrsente

estérico. Nem sempre, é possível delimitar se o efeito é

sirpiesmente estérico ou eletrônico. Iftc exenplo interessan

te ende se ten efeito combinado de ambos, pode ser visto nos

corrplexos:

62

e- que o prineiro acaba transformando-se no segundo. Quando

o cãtion é trocado pelo tetra n-butilamõnio, o complexo iso

la-so con dificuldade e isonteriza preferencialmente para o

ligado pelo nitrogênio.

0 efeito do solvente é um outro elemento

se ponderar. Os primeiros a observar este efeito f o rara

e '•: jeiciei , trabalhando no complexo KníCOí^: eles

acharam que o tiocianato liga pelo átomo de nitrogênio quan-

do o sclvente for acetonitrila, enquanto que um equilíbrio

entre as formas ligadas pelo -N e paio -S existe no dicloro-

etar.o, clorofõrmio e acetato de etila. Burmeister et ai '
64

e outros pesquisadores, tem investigado o rol do solven-

^e no controle do modo de ligar do tiocianato quando coorde-



nado. Parece ser que o efeito áe soivsnte sar.ifesta-se quan

do ambos cs isõneros podem se isolar, isplicando-se cos

isso que c solvente exerce uma pequena perturbação.

Este resultado é predito pelo tratamento

de Kloprcan da reatividade quid ca, usando o conceito de

reações controladas pela carga e orbitais de fronteira: sol-

ventes com uma alta constante d*elétrica tendes*, a intensify.

C3r as interações controladas peles orbitais de fronteiraíco

Valencia} enquanto que aqueles COR baixa constante dielitri-

ca favorecem interações controladas pela carga (iõnicas).

íisses efeitos não são ainda be- entendidos, e os cados dispo

níveis para complexos quadrado piarares com tiecianato indî

can que metais fracos coordenam AO ãtor.o de enxofre err. sol-

ventes cent alta constante dielétricü (c), e ao nitrogênio

e~ solventes con baixa z. Metais duros pelo contrário, co-

oròenar. no -I» er:. solventes de grande E, e ao áton!o co- -S err.

solventes de baixa e.

Finalmente, fatores cir.éticcs tan-Jcér- pç

-ler. deterT.inar qual is"r;ero será forit.ado preferencialmente.

Aquele isôraero terinodinainicamente inestável, freqüentemente

isoreriza para c irais estável. Técnicas cie síntese controla

<ias cinéticamente são: (a) variações na esfera de coordena-

65 - 6 6

Çao interna e externa , (b) mudanças no estado de oxiáação
67 6 8

(c) efeito de temperatura , e (d) o «mprego de caminhos
síntese totalmente diferentes
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- Ccnsiáera^c.££ Teórica.?

Junto ac tratamento uni ficado, enbora não

teórico, ck,s Ácidos o Bases Duros e Meles IHSAB?, se tesa xsa

abordeger. dt Orbitais Moleculares' que coe as idéias de

i fornecer, as bases seruieripíricas para a explicação

deste Té^cneno.

Usando o tratamento de Klopnanr.,Iic-rbury

teia calculado parâaetros de coleza para o ligante tiociana-

to, considerando os dois orbitais preenchidos dô simetria J,

- e - ., tiais altos; tais resultados i?.ostram-se na Tabela

L-IZLP. 1.3 - Caráter n-cle do mtroçêr.ic e enxofre nos orbitais

do tiocianatc

, 3 <T4ÍS> 74ÍN)

Moleza (eV) -14,41 -13,68 -11,68 -10,84

Tais parâmetros mostram que quanào o ambiente do metal é de

natureza intermediária (de fronteira), aquela preferirá se

li<7£r a uir, outro átomo de molpz.i também ir.tsmediária, neste

caso, o enxofre de cr_ ou o.. Os cálculos mostr-w ainda,

o étor.c de nitrogênio âe a-, é o sitie mais "duro" dispo-

porém que o nitrogênio de 7. ê o sítio mais ir.ole.

surpreendente que t?is cálculos se jar. consistentes com a

í a de coorãenaçio dos tiocianatos, posto que os orbitais

^ ter, siòo esquecidos, sendo que eles parecem dominar as

propriedades da ligarão metal-enxofre iros isórneres de tiocia-



nato. If:."-:i5.:4..--v- >:iria <-..~p-,cTiã~ ~>e -cie-los seaselhantes

pcxli-.rian. .-e aplicar CCÕ ei <*n-j CGS, rrcstra.vio al£ur>a diferença

grc-sseira ífiiii* * ligação pelo C *.u pelo í.".. sendo que esse
7"

ler. na Bêior^a dos casos prefere ligar :>«AO nxtrogenic ~ . C

cianato poieria inclusive sar uc ?«lhcr ncdelo para as equa-

çctis de Xlopnarjí, r>osto que i i:?:provável que a ligação * con

tri^ua Significativamente ã estrutura cs cada isôsnero.

C problema de envclvir.er.to ãa ligação ~ na co-

rràeaaçio, tec. side considerado por Gutteriran e Grey u , os

der^nstrararr. que o S <?o tiocianato pode atuar come

58—-oacor assim cor; a-aceptor. Burmeister' ter> salientado

c;uc cs ângulos da ligação M-SCi, observados nes tiocianates

c^rplexos, sãc consistentes com o envolvimento cios seus oi--

- í tais preenchidos r, Seria valioso portanto, incorporar

".a:-3 rr^i-ltados da Teoria de Orbitais Moleculares dentro da

icorãaejc.;. de Kloprnann para assin: tester as conclusões de Nor-

bury.

1.5.4 - Classificação Geral de Casos

Segundo discutido nas secções anteriores,

-1 isomeria cie ligação é vn reflexo dos diferentes modos de

coordenação que um dado ligante possa ter . Assirr., por exem-

P!.o, s e t e m descrito para os possíveis tipos de coordena-

?ao r.cstal-nifcrito/ os seguintes:
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o :-
(i) M - N Ui) n-o-'^o :*,Í:.) M - o

0 0. O

(iv) M « ív) N - O (vi) M - M X

O K M N C ^

N

v M - o / l X o - H (ÍX) ri - ;
M

Obviamente, nio todos estes irtodos serãc

possíveis de reconhecer experimentalmente, sendo os rais fre

quentec a nitro coordenação (i) e a coordenação pelo nitrito

monodentado (ii, iii, iv).

De um modo geral, a Tabela 1.4 con-

densa alguns exemplos dos casos mais conotados da isoneria in

tramolecular
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TABELA 1.4 - Compostos Tipos que apresentam Isomeria

de Ligação

Tipo de Composto

Tiocianato-isotiocianato

Seieniocianato

Cianetos

Cianato-isocianato

Nitro-nitrito

Lígantes Volumosos

Gigantes Quelatos

C'.odo de Ligação)

IS,N) — (s,0)

(N,N) — (N/N)

(0,0) — (0,0)

.

Exemplo

[Ru (NH3} 5 (NCS) ]
 2*

[Ru(NH3)5(NCSe)]
2+

írr(M^o)5CNJ
2+

Rh(PPh3)3NCO

[Ru(bipy)2(H2O)NO2J
 +

ÍCo(NH,)c(4-cianopiridina)]

Mn(CO)5SO2CH2Ph

C* v ( Í~Y"̂  \ ( C* H Q M ̂

W(CO)5(CgH7SeN)

Mo(CO)5(CJH3SN)

Re (CO; 5SO2CrI3

Fe(bipy)2p-tol S02

Ni(bipy)2 p-tol S02

Zn(bipy)2 p-tol S02

Hg(CgH5)(SO2CgH5)

[Co(cysteine)33
3"

Mo(CO)4(paphy)

[Cr(0H2)4(3-formil-ptdn)]
2+

Referência

74

74

75

76

77

78

3+ 7 9

80

81

81

81

80

82

82

83

84

85

86

69
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1.4.5 - Panorama Atual

C interesse inicial centrado no isolamen

to e caracterização dos íscmeros de ligação está se voltari

do na atualidade para o seu estudo dinâmico, tentando escla

recer os mecanismos respectivos.

Assim, no laboratório de Química Inorçâ_

nica da Universidade de São Paulo, foram estudadas a. cinética

do isomerizaçao da reação entre o íon pentacianoferrato (II)

87 8£
com a metionina-sulfoxido em meio básico ' , e a reação da

L-histidina na forma Zwitteriônica com o íon [Fe(CN)_ (0H9)]

- 89para dar dois isomeros em solução

Na primeira reação, criginam-se inicial-

mente dois isomeros do complexo era que a metionina-sulfoxido

ostã ligada através do nitrogênio ou enxofre, conforme o es-

quena seguinte:

(lábil) 0
II

r[(CN)5-Fe-NH2-CH-CH2-CH,-S-CE3]

co"

4-

+ Ketsdo"

•f (CN)5-Fe-S-CH2-CH2-CH-NH2]
4-

CH.

(inerte)

CO,

0 isômero ligado pelo nitrogênio, sendo

sofre isomerização dissociativa, transformando-se na

ligada pelo enxofre a qual é bastante inerte.

Na segunda reação, o ligante L-histidina



apresento u:n equi l íbr io tciutoi..éricc' OJ í-oluçíc aquosa, cora

deis pontes não equivalentes, Nil) o. HÍ3), cio anel imidazol,

cisponlvtis prra e coordenarão cor o *cr. FeCCN)- . Portan-

te.- v is to que a subst i tuição nc Fe (Gí) r.H,,0~' é governada ape

nas pela cLLsscziaçâo da molécula cia açfu?. coordenada, os dois

isômeros podew sor simultanearaente formados na mistura dos

rcagentes:

H - N N - Fe(CN)c

\ /

C0~

Isômero N Isôraero N

Usando experimentes de cinêtica coir.petî

tiva con di.metilsulfõxido, foi possível deitonstrar que a

• oirma predominante produzida na reação do íon aquopentaciano

ferratoíll) com L-histidina, apresenta o íon de ferro(II)cc

-rdenado ao nitrogênio M(3), apesar do .maior iir.pedirr.ento es-

torico. Este iscr.ero ê labil, e por razoas Gstérica.i disso

"ia-se rapidair.ente com k = 0,1 s~ , para formar o isômero

•••!)» o qual é inerte. A constante de isomerizaçio resulta

;er igual a 9,0 ± 0,3.

Interessante de se analizar é o caso

'^portado por Diamond e Taube , em referência aos comple-

X o s c':e rutênio contendo um aminoácido como ligante ambident_a

•*°« 0 coraplexo ligado pelo M- foi originalmente ob';ido co-

•••° conpiexo de Ru(II) e logo oxidado com dicronato de potãs-
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sio em nsio ácido p?.r«j dar o co respondents composto de

p.uílli». Posto que este último tem maior afinidade pelo o-

xigênio, a .ísonerizacao ocorre espor.tanearaente com forma-

ção de UiT.a 2specie que r.;2ni festa grande afinidade peles prõ-

tor.s em meio ácido, segunde mostra o esquema global abaixo:

II 2+ . , - III !! 2 +
r(>?H.)rHuNH -CFI0-COOHj oxicaçao—> r (HH \ R u jJH.-CH, Cj

isomeriza °
i

III 3+ ,.+ IIl4 2+

Mais recentemente ainda, tem sido repor

tacos estudos de isoraeria de ligação em complexos contenao

91
ligantes com importância biológica, tais como imidazol /gli

cina "' , hipoxantina' , citidina e adenosina , e uraci-

9 5
*o , sendo P.utênio (11/ III) preferencialmente, ou Plati-

r'3, OÍ correspondentes centros metálicos. Cabe destacar que

na grande maioria destes casos, as evidências de isomeriza-

'•i-*o tem sido detectadas pela Voltametria Cíclica.

1 • 4•6 ~ Mecanismos de Isomerização

0 fenômeno desenvolve-se essencialmente

através de dois mecanismos:

(i) DISSOCIATIVO, que inplica quebra da ligação ori-

ginal, prévia ao e.rcabelecinento da nova espécie

isômera.
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(ii) INTRAMOLECULAP, em que a velocidade do processo

de isomerização independe da concentração do

96
complexo , ou bem, da concentração do ligan

97 -
te no qual o centro metálico muda de átomo
hóspede.

Exemplos do primeiro, acham-se no com

plexo [Co (CN) j-NCSe] preparado por Gutterman e Gray

No respectivo processo de isomerização, acompanhado por es:

pectroscopia no infravermelho, acontece um processo disso

c ia t ivo que antecede â isomerização.

[Co(CN)5SeCN]3" > [Co(CN)5]
2~+ NCSe" > [Co (CN) 5NCSe] 3 "

Resultados similares foram obtidos

no correspondente sistema [Co(CN)_SCN] "*, o qu^l sempre nos

99
trou uma maior velocidade para isomerizar

Na isomerização dos complexos de Pd,

incluídos na Tabela 1.5 contendo as constantes cinéti.

c a s respectivas, as evidências favorecem também um mecanis_

ro dissociative

Contudo, na sua grande maioria de ca-

sos, a Isomeria de Ligação verifica-se por meio do mecanijs

t!K> de Isomerização Intramolecular. Para os complexos octaé

dricos, exemplo do [(NH^Co ONOJ 2 +, tem-se postulado três

Possíveis modelos que representam ao estado ativado:

,0 2+ o N

N 0 / \

(D "° (II) (III) ° °



TABELA 1.5 - Constantes Ciníticas e Parâmetros de Ativação da Isomerizaçao em Complexos

de Paládio

Complexo Solvente Ms"1) (°C)
Air

(Kcal mol"1)

A3r

(u.e.) Referência

[pd(Et4dien) SeCN]+ DMF 3,1 x 10~4 (30°) 21,0 - 5 100

[Pd(Et4dien}SCN]+ DMF 1,9 x 10~4 (30°) 19,8 - 1 0 100

[Pd(Et3dien)NCSe]+ Nujol ,C x 10~6 (40°) 101

[Pd(Et,dien)NCS]+ Nujol 3,6 x 10~6 (40°) 101



46.

ü est3do de transição (D heptacoordena

£o, eabora consistente com c conhecido processo O -• N, não

pede justificar o processe de troca C -• O que também tem

sido detectado . O par iônico(IJ) é improvável, posto

que a sua dissociação na água seria grande a£a"t; j-se com

isso a possibilidade para o processo de isomerir.ação O •* N.

Logo, o estado y intermediário (III) parece ser o mais indi

cado, por quanto resume quase todas as observações comuni-

cadas: fornece aos oxigênios e ao nitrogênio igual oportun_i

dade de interação com o centro metálico, além de ser consis-

tente com o volume de ativação negativo medido

(AV* = -5,7 cn^mol"1) 1 0 3,

e a retenção da ligação cobalto-nitrito.

fJm caso interessante dentro da Isortieri-

zação Intramolecular, é aquele em que o centro metálico mu-

da de átomo hospede no ligante, indo para outro átomo quirr.i-

camente igual ao anterior, porém não necessariamente idênt_i

co en densidade eletrônica. 0 estado ativado mais provável

para este tipo de processo volta a ser o complexo intermedij

rio r.

Assim, moléculas tais como o benzotriai

azol (i), ânion tetrazolato (iij, nitrogênio (iii), são li-

9antes potenciais para este tipo de isomeria intramolecular,

so que nem sempre será possível isolar os respectivos isõ-
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.1

(i)

f a ? N

/ •' '• \

I5

R
(ii)

N

1ST"

Cm}

características estruturais peculiares,

entre as quais se contara densidades aletrcnicas diferentes

ainda que não muito dispares dos átomos hóspedes do li-

gante, e similar competência entre a capacidade doadora 7

e receptora a do metal, sao os principais fatores que de-

terminarão a ocorrência deste tipo de isomeria.

Um primeiro e pioneiro trabalho neste

104

campo foi realizado por /rmor e Taube , usando nitrogê-

nio marcado, N, no complexo

[(NH3)5Ru -

ÍJ

li

N

2+

e acompanhando o processo de isomerização por meio de su-

cessivos espectros no infra\rermelho até se atingir um esta

3° de equilíbrio entre as espécies

2+ 2+
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C> *:eiT;o ere .-ria vjcva pura a isente r i sacio

do sal brcixeto er. Kujox, resultou 33r cia 2 ? 1 dia ã tampera

tura de 22~'C o na escur. dão, onqua: to que s;a solução e den-

tro das ?iei£ra3 condições. iresulcJU j»er tU* ordem de 2 horas.

Mais tarde se tex apresentado estudos que

nostraa a existência ea dissolução da raistura em equilí-

brio dos isômeros N-l c N-2 do tetrazoiatc nos complexos de

Pt(II) e Pd(II) . As evidências respectivas fundamen-

tan-se eci estudos de equilíbrio por r<NM fí.

Dois sisteras ' iriiito bem estuda-

dos recentemente, estão constituídos pelos isôn;eros N-l e

N-2 do 5-netil e 5-fenil-tetrazolatos de pentaamincobalto

(III). o interessante deste caso é ter-se conseguido isolar

e caracterizar os dois isômeros, e logo acompanhar espec-

trofotometricamente o equilíbrio em solução que decorre en-

tre eles.

A seqüência, mostrando a síntese inicial

pela reação entre um orgar.onitrilo ligado ao pentaamincobal-

to (III) e o Ion azida, para continuar-se com a posterior iso

ã , ilustra-se no seguinte esquema:

R

N N C Nr
R

V
2o +fl-

 rop'd° . C o C - lel1t0 , cd
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108
Cálculos de MINDO/3 indicam que o N-l

é o átomo inais nucleofilico, deverão portanto, o Co(III) li-

gar neste ponto; no entanto a isomerização observada do N-l

para o N-2, es*-.ã indicando que a força diretriz deste pro-

cesso seria a acomodação estêrica que o sistema procura, for-

çada pela congestão entre o substituente na posição 5 de -r.̂ I

-etrazôlico e os qvatro grupos eis ansônia do pentaamincobalto

(III).

Um outro processo semelhante de natureza

também dinâmica, ê o recente estudo da isomerização do nitri-

topentaamincobalto(III), acompanhada pela ressonância nuclear

que

102

magnética ce o e que mostrando evidências de troca intra

molecular de oxigênio

Em síntese, o fenômeno da Isomerização In

tramolecular dá corpo na atualidade a um interessante estudo

dinâmico para esclarecer c mecanismo respectivo. As técnicas

experimentais usadas para acompanhar este tipo de estudo de-

vem também ser dinâmicas, destacando-se a Ressonância Nuclear

Magnética e a Voltametria Cíclica. Mediante esta última téc

1 0 9 «• —

nica, Taube et aJL. tem mostrado a isomerização de S -*• 0 e

0 •* S em complexos de pentaaminrutênio com sulfõxidos, eviden

ciando um deslocamento nos respectivos potenciais de redução

que vai de 1,0 a 0,01 V.
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1.5 OBJETIVOS DA TESE

Con. base nos antecedentes anteriores, se

planejou um estudo das interações e caracterização dos amin-

complexos de rutênio (II) e pentacianoferrato (II) com o li-

gante de ponte benzotriazol.

A caracterização visou â interpretação

dos respectivos espectros, assim como do comportamento ele-

troqulmico em solução. A análise das interações, dentro do

contexto "back-donation", foi orientada ã discussão dos cor

respondentes parâmetros.

A procura de correlações entre parâme-

tros espectroscópicos e eletroqulrr.icos foi um outro elemento

que haveria de orientar o trabalho, por quanto, o comporta

i.ionto óptico não é mais que um reflexo do que acontece na

configuração eletrônica das moléculas.

Portanto, um sistema onde coexistissem

as propriedades retrodoadoras dos sistemas homólogos penta-

aninrutênio(II) e pentacianoferrato(II), junto com um li-

gante ainda não explorado, foi um bom motivo para iniciar os

trabalhos próprios desta Tese.

Além dos aspectos anteriores, a análise

interações foi complementada com estudos de equilíbrio

ressonância nuclear magnética, espectroeletroquimica, e

estudo cinitico das reações de formação e dissociação dos

complexos estudados.

A simples inspecção da molécula de ben-

z°triazol (BtH), mostra a existência de dois sítios de coor
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denação possíveis, istc ê, M(l) e A {2)

Isso levantou a hipótese de se ter dois

eventuais isômeros, quando acontecer a complexação. No caso

do rutênio, jâ se tinha conhecimento de isomerizaçio intra_
104molecular descrita per Taube no composto

[Ru(NH3)5M2jBr2. Alem disso, a literatura fornecia também,

algumas referências de isoraerização em compostos de Ru(III)

contendo nitrogênio e oxigênio como potenciais sítios para

se coordenar .

Assim os objetivos definidos inicialmen-

tem e durante o percurso do trabalho, poderiam se resumir

eir.:

a) A extensão da química comparativa entre os sis-

temas jã descritos na literatura e estes que

envolvem o ligante benzotriazol;

b) a busca de regularidades, ou de novas manifes-

tações no contexto da retrodoação, para estes

novos sistemas;

c) a possibilidade potencial de pesejuisax isomeri-

zação intramolecular nestes sistemas.
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TRATAMENTO DE DADOS

I I - I P-GPARAÇÃS E PURIFICAÇÃO DOS co>!?osros

2.I.I - Reagentes

a) Argônio

O Argônio, procedente da White Martins,foi

borbulhado numa solução de vanâdio (II), aproximadamente O,1M

s acidificada com ácido sulfürico 3M, para retenção de traços

de oxigênio eventualmente presentes na linha. A solução redu-

tora de vanádio era mantida em contato permanente com zinco

analgamado, para a sua constante regeneração. A seguir, o

gás foi lavado em coluna de água destilada para eliminar pos-

síveis resíduos da solução redutora, e mantendo uma vazão do

gás suficiente para assegurar a sua desoxigenaçao e saturação

com respeito ao vapor de água.

b) Nitrogênio

Usado para cumprir as mesmas funções que o

^rgor.io, foi submetido a idêntico processo de purificação e

eventual desoxigenaçao.

c) Amálgama de zinco

Foi preparado a partir de zinco metálico

Baker, P.A.), na forma granulada, para facilitar o borbulha-

m Gnto de gás e a circulação da solução. Durante um minuto o

foi tratado com ácido clorídrico aproximadamente 6M, se-
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peia =dição de oxido Je mercúrio (II) (Merck, P.A.).

Após alguns írinutos a solução ê separada do amálgama, o

qual é lavado abundanterâonte c o m ãçua e seco ao ar.

d) Benzotriazol

0 produto P.A. foi submetido a duas re-

cristalizações sucessivas, aproveitando-se o fato de ser a

sua solubilidade em água aproximadamente de 7% (p/v) a

60 C . 0 produto assim obtido apresentou um ponto de fu-

— o
sao constante de 100 C, o qual concorda com os dados existen
tes na literatura.

Deve-se assinalar a reportagem de uma

explosão acontecida durante uma destilação do benzotriazol

•à vácuo (Chen. Eng. News, 1956, _34, 2450). As condições de

pressão e temperatura atingidas durante o sinistro foram 2

r.r. de mercúrio e 16 0 C, respectivamente. Recomenda-se,

pois, que o benzotriazol não seja submetido a esse tipo

de processo em quantidades apreciáveis.

e) Paratoluenossulfonato de Litio

Foi preparado pela neutralização do áci-

-° paratoluenossulfônico (Merck) com carbonato de litio

(Merck) . Apôs um processo de purificação descrito por To-

•*a '/O sal assim obtido, é triturado e mantido na estufa

a 100°C, por 3 horas.
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f) Cloreto de Kexaatainrutênio (III)

O corcposto de procedência Johnson Matthey

Chenu Lt., foi recristalizado segundo procedimento descrito

por Toma e Taube £t a_i. ' . Aproximadamente, 12 g do

composto foram dissolvidos em 150 mL de água e o resíduo que

ficcu, removido por filtração. 0 filtrado foi tratado com a-

cetona (aprox. 250 ml) até a completa pracipitrção do sal.

Este foi separado novamente por filtração e redissolvido no

menor volume possível de água a 70 C, seguido pela adição de

150 ml de ácido clorídrico concentrado. O resfriamento duran

te uma noite em banho de gelo conduziu a formação de cris-

tais amarelos de [RU(NH,)g]Cl,, os quais foram separados

por filtração em funil de placa de vidro sinterizado, lavados

com solução fria de HCl M, depois com acetona e finalmente con

éter. O rendimento obtido foi de aproximadamente 90%.

g) Dimetil-sulfoxido

O produto (Carlos Erba, P.A.) usado nas

cinêticas de substituição, foi purificado por destilação sob

pressão reduzida, apôs secagem com peneiras moleculares re-

cém ativadas. As soluções aquosas foram preparadas pela dis-

solução direta do reagente em água deionizada e o titulo con-

firmado por titulação espectrofotométrica com pentacianoferra

to(II), segundo método descrito por Toma
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2,1.2 — Szritssrss

a) Aminpentacianoferrato (II) de Sódio

A preparação deste sal complexo foi feita

a partir cia amônia com o pentaciano (nitrosil)-ferrato (II) de

sódio, ç.egundc a epçjuaçõo:

+ OK~ ——•> *"*» ICti) NH *" + ?H D + M

O procedimento descrito por Brauer foi

ligeiramente modificado: 30 g de Na2 [Fe (CÍI) cNO] . 2H_O (nitro

prussiato Baker), foram dissolvidos em 120 ml de uma solução

6M de hidróxido de amônio sob agitação em banho de gelo.Essa

solução foi transferida para um balão e saturada com amõnia,

a 0 C, mediante borbulhamento continuo de NH, proveniente

de um frasco gerador contendo NH.OH e NaOH sólido. Após 4

horas de borbulhamento, observou-se a formação de precipita-

do amarelo bastante compacto. O solide, separado por filtra

Çáo e lavado abundantemente com etanol, foi redissolvido

em solução de amônia 3M, seguido de uma filtração a mais pa_

ra eliminar as impurezas sólidas. Esse filtrado foi junta-

do com o primeiro, e tratados com 100 ml de solução de hi-

dróxido de amônia 3M e 50 g de iodeto de sódio sólido. Esta

nistura foi mantida em banho de gelo e água durante uma noi-

-e para precipitar o sal complexo. A presença de iodeto de

sódio facilita a obtenção deste composto praticamente pu-

r<3/ sem contaminação de sais duplos de sódio e amônia, os

c?Uais são menos solúveis.

O sólido formado foi removido por filtra-

* a ° / lavado inicialmente com solução de etanol a 80%, logo

* etanol puro, e finalmente submetido a vácuo, na presença
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dí. cloreto de cálcio, ate peso constante (Rendimento: 70%) .

C sal de composição Na3 [Fe (CN) Ç-NHJ .3H2O,

obtido pelo procedimento acima descrito, foi mantido sobre

cloreto de cálcio, no escuro. Todo procedimento envolvendo

este composto foi executado evitando a ação prolongada da

luz para minimizar processos fotoquímicos indesejáveis.

A análise do composto, feito pelo procedi_

mento microanalltico, no laboratório de micro-análises do

Instituto de Química da USP, forneceu os resultados mostra-

dos abaixo:

Na3 [Fe(CN)5.NH3J 3H20

Calculado

Experimental

%C

18,

17,

42

15

IN

25,

26,

77

82

2

2

%H

,76

,93

b) Cloreto de Pentaaminclororutenio (III)

A preparação foi baseada no procedimento

de Vogt e_t a_l. : 7 g de cloreto de hexaarainrutênio II) fo

ran dissolvidos em 75 ml de água aquecida, e refluxados com

7 5 ml de HC1 concentrado durante 4 horas. Os cristais amare

lo.s formados neste intervalo, foram separados por filtração,

lavados com HC1 1:1 e depois com metanol.

A massa de cristais obtidos na etapa an-

terior, foi redissolvida no menor volume possível de HCl O,1M

a 80 c, mantendo o sistema assim por uma meia hora, e logo

filtrando à vácuo para receber o líquido num balão resfriado

com gelo, onde junta-se finalmente HCl concentrado. Os cris-

tais amarelos que voltam a aparecer nesta operação, foram

separados nor filtração, lavacio» com HCl 1:1 e depois com



ante ir.6-c.anci. C produto final foi seco S vácuo (Ren-

dinento: 87%).

A análise do produto foi feita por via

espectrofotométrica em 328 nm, usando-se o valor de absor-

3 ^ -i -1
tividade molar igual a 1,39 x 10 dm~V.cl cm publicado por

117
Stritar e Taube

c) Cloreto de cis-diclorotetraamin-

rutênio(III)

1.0 g (3.4 mM) de [Ru% 'Hj) 5Cl]ci2 i

dissolvido sob agitação em 40-50 ml de H_O aquecida a 70cC-

80 C, até se ter uma solução de cor amarelo claro. Logo, a-

dicicna-se 0,50 g (5,5 mM) de ácido oxálico, mantendo as mes-

mas condições anteriores.

Era continuação despeja-se gota a gota lml

de NaOH 4M, observando-se intensificação da cor amarela, fejL

to o qual, procede-se a resfriar a solução aproximadamente

•itc 40-5U C, adicionando-se em pequenas porções 25 ml de so_

3'jçao de KC1 concentrado. Agora a solução adquire coloração

-•"arelo-castanho, e se conjuntamente aparecer uma ligeira

turvação, isso é devido à presença do [Ru(NH,)-CljCl2 ainda

cair, reagir.

Filtra-se a solução e acrescenta-se cer-

ca de 100 ir.1 de etanol. Caso ocorra precipitação, este é

r<"--:noviclo por filtração. 0 filtrado límpido, de cor amare-

«-castanho, quando mantido na geladeira por um dia, preci-

massa gelatinosa contendo cristais com formato de

finas. l-ara se fazei a recristalização final, dis-
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solve-se aquela sassa no r.er.cr volume de água r.isturaca com

HC.1 1:1/ lego diluindo com álcool, e depois resfriando.

0 processo químico global que decorre du-

rante a síntese é o seguinte:

H rr n
[ • I l l

ÍRu(NK-)
o U I j {_ ^ 4

+ HC1 p

J
>|Ru(NH3)4Cl2j

2.1.3 - Soluções

a) Aquapentacianoferrato(II)

Este lon cemplexo foi obtido pela di,s

solução do sal Na^Fe (CN) ̂  .NH,] . 3H,,0, em água deionizada sa-

turada de argônio. A equação representativa da reação é:

K 2 1 x 10sendo a constante de equilíbrio respectiva , K = 2,1 x 10

-S -4
Ka faixa de 10 a 10 M, o produto fi-

ria reação é exclusivamente o aquacomplexo, pois a amo

é consumida por hidrólise. Em soluções mais concentra-

por exemplo, ".0 M, quantidades apreciáveis de reagen-

t s s permanecem na forma de amin-cornplexo. Nesse caso/ o e-

'íuilíbrio pode ser deslocado trabalhando-se com solução tam-

P°naõa (pH = 4,5 - 6,0), mas nestas condições o sistema é

Senslvel ã oxiáação pelo ar, tornando-se necessário portan-

°» decorrer às técnica? de trabalho em atmosfera inerte.



b) Ai soluções do Ion aquapentaaminrutê-

nio ÍII/i e do eis- e trans-diaquotetrasminrutêniodl), foram

geradas pela redução dos correspondentes íons de rutênio(III)

com amálgara de zinco, est atmosfera àe argonio, a pK = 3-4.

c) As soluções de cloreto de potássio u-

sadas como eletrõlito suporte nas medidas eletroqulmicas, fo

ram preparadas por dissolução direta do sal (ílerck, P.A.) em

água daionizada.

O sal, prévio à preparação da solução,

foi colocado na estufa â temperatura constante de 100 C,dii

rante um dia, com a finalidade de assegurar a sua total des;

secação.

d) O tampão acetato foi preparado pela

mistura de quantidades adequadas de soluções padronizadas

de acetato de sódio e ácido acético. A solução de acetato

ue sódio foi preparada pela dissolução da massa adequada

de acetato de sódio (Cario Erba p.a.) em água destilada e

deionizada. A solução de ácido acético foi preparada pela

diluição de ácido acético glacial (Merck p.a.).

e) Tampões para manter o pH entre 5,8 e

8 foram obtidos misturando 50 ml de KH-PO. 0,1 M com a quan-

tiuade necessária de NaGH 0,1 M e logo diluído a 100 ml. Na

faixa de 8-10, usou-se como padrão inicial a mistura 0,lM de

com H_BO3, agregando-se logo a quantidade necessária

NaOH O,1M, e diluindo finalmente a 100 ml.
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Em todos os casos usou-se acua bidestila-

da e deionizada.

f) Soluções de Derivados Substituídos de

Pentaclanof erra to (II) e Atr.jn Comple-

xos de Rutênio(II)

As soluções foram preparadas pela adi-

ção direta do ligante desejado em excesso, sobre os aquocora-

plexos respectivos (a ou b desta secçãc), em atrnosfera de ar-

gõnio. As transferências destas soluções foram feitas com

seringas deaereadas e com capilares de polietileno.

II.2 APARELHAGENS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

2.2.1 - Técnicas de Trabalho en Atmostera Inerte

As soluções sensíveis ã oxidação pelo ar

íorani preparadas e manipuladas era atmosfera de argônio ou

"itrogênio. Usou-se nas preparações frascos coir. capacidade

^ e 5 a 10 mi da volume e frascos cênicos de vidro com tris

orifreios: un ligado â linha de argônio, outro com salda para

"fr frasco lavador (ou borbulhador), e um terceiro provido

d e rolha de borracha para a adição e retirada dos reagentes.

'*s transferências das soluções foram feitas por meio de se-

ri»"igas previamente calibradas, lavadas com argônio e com solu

deaereada.

Ã unha empregada é toda de vidro, sendo
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as conexões feitas cotu juntas esféricas, tambéir de vidro, e

providas de clips metálicos.

2.2.2 - Medidas de pH

Foram feitas num potenciômetro Beckiaan

Expanaomatic SS-2 ou Orion Research Model 80lA,empiregando-se

ura microeletrodo de vidro e prata-cioreto de prata, combina^

dos da Beckman, contendo solução de KC1 saturada de AgCl

como solução eletrolítica.

A calioraçio inicial foi feita com solu

ções tampões de pHs 4,01 e 6,85. O controle de temperatura

tío sistema foi feito com auxilio de um ternostatizador For-

ma Temp. Jr. da Forma Scientific, dentro de uiaa precisão de

0,l°C

2.2.3 - Espectros de Absorção na Região do Visível

e do Ultravioleta

Os espectros foram obtidos err. solução, cm

pregando~se os espectrofotômetros Cary modelos 14 ou 17, e

celas retangulares de quartzo, de caminho ótico de 1,00 cm.

Trabalhando-se com soluções sensíveis ao

oxigênio, caso dos compostos de Ru(II), utilizou-se celas

com tampa de borracha perfurada para entrada e saída de ar-

9onio através de capilares de polietileno que são conetados

a Unha de atmosfera inerte. Estando todo o sistema muito

bem lacrado, e com auxilio de uma seringa de vidro lavada

com argônio, introduzem-se as soluções pelo capilar mais pro

fundo. Neste ponto, as extremidades exteriores dos capila-
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r; í feias. íerrr.adcô cc~ pequer.as rol'mr. c- ir.ec'iatantente de-

pois, os espectros íorais tirados.

2.2.4 - Detorrairação de pK^

Na determinação dos pK de depictonaçãc

dos i~̂ --̂ Iexos de Eut-ênio (II), foi feito ira arranjo para

preservar a atmosfera inerte durante a realização da expe-

riência. Curtia cela espectrofotomêtrica eia forma de T, pro-

jetada por Tensa, provida de um reservatório cilíndrico de

vidro de 2,5 cm de diâmetro e 7 cn de comprimento, colado a

urvi cubeta retangular de quartzo com caminho ótico igual a

1,00 cm, fei adaptado uir. septo de borracha para conter o

r.icroeletrodo do potenciôir.etro, jur.to a um capilar de te-

5icr para a passagem continua de argônio, e outro capilar

conectado a urr. borbulhador. Quantidades medidas de base de-

aereada foram adicionadas mediante seringas calibradas e

previamente deaereadas com argenio.

Para uni melhor adaptação do sis terna, R

t-r-.pa do compartinente de cubetas do espectrofotômetro foi

cdestituída por outra de plástico negro, especialmente des£

"hada para fornecer passagem ã parte superior da cela em fo£

~a do T.

2.2.5 - Espectros de Ressonância Nuclear Magnética

Os espectros de ressonância nuclear mag-

tice ( H) foram registrados nu:n espectrôrstro da Va-

u n T-60, c os espectros de C nuir, espectrónetro F.T.30A,

a tc'p?sratura de trabalho de 33°C. As soluções dos comple-
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xos dt pont.-.iri.inrü"p.cr«co (II) !~;,ír-: for-ir'; preparadas eir. D?0,

scb atines í^ra de ,--.r-.;ôii.lo, ur̂ -mcio quantidades estequioraétri-

cas de ^a,F^ (C?i; C:<H.?. 3fí̂ c, benzotriesol, e DC1. Os espec-

tros 2í?4:-í ão baructriasol fc?.ran: obtidos, com a mostra dis-

solvida er. CO^OD.

2.2.6 - Medidas Cinéticas de Reações Rápidas

As medidas cinéticas de reações rápidas

foram estudadas pela técnica "Stopped-Flow"^ ' , num a-

pareiho Durrum, modelo D-110, equipado cem um sistema de

fluxo Kei-F, acoplado a um osciloscópio registrador Hew-

lett PacKard.

A descrição e o esquema do sistema

'stopped-flow", tem sido feitos em teses anteriores ' *"'

As informações sobre a reação estudada foram obtidas

espectrofotometricamente, e observadas no osciloscópio na

fcrrr.a de gráficos que mostram a variação da voltagem com o

cendo que a voltagem mantém proporcionalidade com a

tSncia. As imagens foram fotografadas usando uma

ca.T.ara de Hewlett-Packard, modelo 198-A, que opera com fil-

-es polaróidas, tipo 667.

As medidas foram feitas usando-se uma

cela de mistura de cami.iho ótico de 2 cm, na faixa de trans_

'^itancia superior a 80%, onde pode-se considerar linear a

u°psndência da absorção com a transmitância.

O controle da temperatura foi feito por

r-eio -::c. ur. terrac.stato Magni '/'hiri, modelo Blue, equipado
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2.2.7 - Medidas Cinêticas de Reações Lentas

Rs cinêticas de formação dos complexos

de m.tênio, devido ao fato de serem reações corn tempos de

meia vida superiores a 2 minutos, foram acompanhadas num

espectrofotcnetro Cary 14 provido de um compartimento ter-

mostatizado para a cela.

No caso da formação do complexo

Ru(NH,)rBtH , a reação foi acompanhada registrando-se a

absorbância num determinado comprimento de onda (410 nm),em

função do tempo, medida pela velocidade de registro do pa-

pel. A mistura dos reagentes foi feita transferindo-se,via

seringa previamente deaereada com argônio, 0,5 ml da solu-

ção do composto Ru(NH-)5H2O
 + (-6x10 M) sobre 4,5 ml de

una solução deaereada contend o benzotriazol en excesso sju

ficiente, com força iônica controlada (u = paratoluenossul-

fonato de lltio O,1M), tamponada a pH = 4,5, e previamen_

te termostatizada pelo menos durante 30 minutos.

A cinética da formação dos complexos
2+

eis- e trans-Ru(NH,) . (BtH)-. foi acompanhada pela mesma téc-

nica, só que agora foi seguida por meio de espectros suces-

sivos em função do tempo. Esta modificação foi motivada

pelo fato de que os espectros iniciais deslocam-se para ou-

tros comprimentos de onda onde finalmente estabilizam-se.
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1.2.8 - lisàiããT- £ let i co aí mie as

uciliZcvT-se ?. Voltarcstria Cíclica como

técnica ;u.r? ce obter informaçoe? sobre us potenciais de

õxide-racrti'.jac •? a natureza fios sist&xtès s:a astudo.

?ara efetuar estas cedidas foi emprega

do o sistema modulado da Princeton Applied Research (PARC),

composto de programador universal Modelo 175, potenciostato

e galvanostato Modelo 173 munido de conversor logarítmico

de corrente Modelo 376, nura arranjo mostrado na figura a

seguir, onde o potenciostato é conectado ao programador ti-

ni versai que opera com gerador de onda triangular.

Com este sistema, aplica-se uma varia-

ção linear de potencial era função do tempo, entre os ele-

trodos de referência e trabalho. 0 domínio de potencial ê

de - 5V e as velocidades de varredura de potenciais de

ixiO~ a lixlO"3 V s . 0 potencial inicial e final pode

3er selecionado dentro de 2 mV.

O aparelho possui um dispositivo para

compensação de queda ôhraica que o torna útil no estudo de

soluções pouco condutoras ou a velocidade de varredura rãpi_

da.

O registrador X-Y da Houston Instrument

RE 0074 tipo 3 acompanha a variação da corrente com o poteji

c o m a precisão de -0,2% de toda escala.
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Gerador

I 7 5

t

Ceiulc
Lletrolítica

Conversor Logartmico
de Corrente

FIGURA 2.1 - Diagrama de Sistema utilizado para a

Voltametria Cíclica - PARC.

Os voltamogramas foram obtidos usando-se

uma célula eletrolitica planejada para se ter uma eficiente

termostatização e operar-se com pequeno volume de solução.

A descrição da célula tem sido feita em teses anteriores,
191 1OT 1 9 "í

alem do desenho respectivo ' ' . Eletrodos de plat_i

na e ouro foram empregados para executar as medidas, usan-

do-se um capilar convencional de Luggin como compartimento

para o eletrodo de referência Ag/AgCl(KC1 M ) , e um fio de

Platina terminado em espiral como eletrodo auxiliar.

Para a termcstatização da solução empre

9ou-se um circulador termostatizador Forma Temp, da Forma

Scientific Inc.



Obtenção dos Vcltamocraiüas

Inicialmente a solução do eletrõlito su

porte ê deareada pelo menos durante 15 minutos na célula já

isentada, com argònio ou nitrogênio previamente tratados na

linha, segundo descrição anterior (2.1.1-a).

Atingida a temperatura planejada do expe

rimento, inicia-se a eletrôlise e o registro dos voltamogra-

inas do branco em repouso e sob atmosfera inerte.

A solução dos complexos em estudo 5 logo

deareada por 20 minutos, tempo suficiente para a sua ter-

mostatização, após o qual procede-se ao registro dos volta

mogramas. A varredura de potencial inicia-se no sentido anó

dico, com velocidades que variam entre 200 a 5 ir.V s , de-

pendendo do composto em estudo. 0 potencial inicial ê esco

lhido de maneira a fornecer uma linha base para o pico anõ-

dico, adequado i análise do voltamograma cíclico.

Entre dois voltamogramas cíclicos su-

cessivos, borbulha-se a solução para destruir a camada de

difusão e, aguarda-se 2 minutos para a solução entrar nova

-ente em repouso.

Quando necessário, o eletrodo de traba-

lho deve-se submeter a um processo de limpeza que pode ser

qulmicamente, ou bem, por simples polimento. Se for

, o agente mais usado ê a água regia (caso da

; para o nosso caso, complexos do benzotriazol, a

iií\pe2a foi feita mergulhando-se o eletrodo em solução de

•'«OH M , e a seçuir água deionizada. Inclusive, resultou e-

cã2 deixar o eletrodo mergulhado em NaOH M durante a noite
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após uma jornada de trrbalho, c seu comportamento nos se-

guintes voltamogramas foi altamente satisfatório.

2.2.9 - Medidas Kspectroeletrcquítnicas

Para as medidas espectroeletroquími-

124 125
cas ' foi usado um potenciostato PAR 173 em paralelo

com o espectrofotcmetro Cary 14. Um sistema de três eletro-

dos foi desenhado para uma cela retangular de quartzo com

caminho ótico de 0,06 cm, contendo uma rede de platina ou

ouro (minigrid) usada como eletrodo de trabalho transpa-

rente, na presença de um pequeno eletrodo de referência Ag/

AgCl e um fio de platina como eletrodo auxiliar.

Os experimentos forarr feitos a temperatu

ra de 25 C, sob condições de difusão semi-infinita, segundo

Kunowa e Winograd

I L 3 TRATAMENTO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

2.Z.1 - Espectros Eletrônicos

As absorbâncias foram lidas diretamente,

*azendo-se a correção p">ra o branco mediante o traçado de

TJft espectro nas mesmas condições usadas para a amostra.

As absortividades molares utilizadas pa-

r a fins de caracterização, foram avaliadas pela lei de Beer

através da medida de absorbância a várias concentrações.
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h doc errii noção dos r-uMiinios nas curvas de

absorção foi ;<:ej.i:i por inspacção direta, sendo a análise de

curvas superpostas, efetuada através cio descomposição em
12 7gausszanas

A avaliação do áreas (A) para o cálculo

da força do oscilador, assumindo-se comportamento gaussiano

das curvas, foi feita por meio da fórmula:

CO —

A = £ (v)dv = J — (2.1)
Jo 4 V £n 2

Nessa fórmula " :

c = coeficiente de extinção no máximo de absorção

(ctbsort.tvidade molar)

Av - largura de m«ia banda

2.3.2 - Determinação do pK

A determinação dos valores de pK foi fâ i

'-:* atravrs da equação:

p!í = pK + log (2.2)
3 [HAj

onde

A ê a espécie na forma nlc protonada e HA na forma

protoiiC.da.

Esta expressão pode ser convertida cm te£

Ô'- dr.. absorbância, ex;112:

rH - p.<, + log ~— (2.3)
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onde, A - ?.br»orbãncií: da e^'c.Le nãc prot^n

A, = absorbância da espécie protonada,

A - absorbância da ircit'jra.

Ensa expressão é aplicável às titulações

onde adiciona-se H sobrei a espieis deprctonacla. ÍJO entanto ,

no caso dos nossos complexes, o processo c o inverso:quantida

des nedidas <le base deareaca for an adicionadas e, depois de

ura tempo necessário para a estabilização do sistera, foram

retirados os espectros. A equação (2.2) agora v.xxáa para:

pii - ^., l o g
(A - A.)

( 2 . 4 )

Quando necessário, o valor de ."., foi es-

tir.ado através dfí cálculos itorativos, partindo-se iniciai -

.vence do valor experimental e, aproxin ando-o suce 5; si vãmen-

te, até que o gráfico de pH versus log(A - A)/(A - Af) apre

oer.tti un- coeficiente angular unitário, previsto teoricamente.

2.3.3 - Medidas Cinéticas

2.3.3.1 -- Reações Lentas

As constantes de velocidade de pseu-

do primeira orderi (k , ,,) foram avaliaCas çraficanente, de-

terninando-se o coeficiente angular cia função - f,n (AM - At)

v^rsus tempo, onde A refere-se ã absorbância da solução no

t-mpo t , e Â  ã absorbância da mesma, após o témine da

3''•<•• rr?r-• Os g r á f i c e s apre.-jf-r.tc-m-n-i line-=irf;.s d u r a n t e v.r. p e r í o
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do supeiior a três meia vidas.

Nas reações de formação, a inclinação da

reta obtida do gráfico de k , ^ versus concentração do li-

gante de ataque, fornece a constante de formação do complexo,

kT , à tesiperatura de esr.uclo.

Cs dados cinêticcs de reações excessivct-

129
mente demoradas, foram tratadas pelo método de Guggenheim ,

fornecendo resultados consistentes com os obtidos por méto-

dos convencionais.

No caso das cinéticas de formação dos

complexos eis- e trans-tetraamin (bis-benzotriazol) rutênio

(II), os gráficos de -ílníA^ - /> ̂ ) versus tempo não são linea

res. Este fato era de se esperar, posto que o sister a envoi

ve substituição consecutiva da ?gua coordenada para formar

2+ 2+

as espécies Ru(NH3) 4(H2O)Btír e Ru(NH3) 4 (BtH) 2 , as qua:.s

absorven na mesma freqüência, mas com diferentes coeficien-

tes de extinção. Portanto, para o tratamento dos dados u-

sou-se um procedimento aplicável às cinéticas consecutivas

de primeira ordem, do tipo:

k,
A i—> p

descrito na literatura , e o qual será discutido oportuna-

mente.



2.3.3.2 - Reações Rápidas

Acompanhadas por meio da técnica

"Stopped-Flow", as imagens fotografadas mostram a varia-

ção da voltagem com o tempo, sendo a voltagem proporcional

ã transito, tância. Portanto, um gráfico semi-logarxtmico das

alturas da voltagem (= fcransmitâncias), versus tempo, forne-

cerá o valer da k , ,. Quando a primeira metade da fotogra

fia contêm três, ou mais meia-vidas, aplica-se diretamente

o tratamento de Guggenheim.

2.3.3.3 - Parâmetros de Ativação

As entalpias e entropias de acivação

foram calculadas com base na expressão derivada da teoria do

estado de transição

._ -AH^/R^' AS^/RT
k = K ~ ^ - e e (2.5)
r h

onde:

k - constante; de velcriíade da reação,

K = cceficiente <'3e transmissão, suposto u.iitõ.rio,

k •- constante de 3oltznann,

tende o-i outros termos seu significado convencicr.al.

A equação (2.5) I nais utilizada na for-

ra:

1,9672 In — £ - = Í7,22 + áR? - -^- (2.6)
T RT



O coeficiente anjulrr áa zett obtida do

gráfico de ?n !<„/? versus l/T, conduz ac valer de AH ; o

valor de AS ó- obtido substituinco-se o valor de AH na

equação anterior, ponto a porito, e tirando a media respecti.

va, embora si gun:

te do intercepto.

va, embora slguns autores "* receraendara obter A£ diretamen

A determinação das constantes de veloci-

dade bem como os parâmetros de ativação, foran avaliados a-

travês de cálculos de regressão linear excluindo-se os even

tuais pontos discrepantes dos gráficos previamente traça-

dos; usou-se acemais, o programa que inclue análise de va-

riança, gravado para a calculadora 97-A da Hewlett-Packard.

2.3.4 - Tratamento dos Voltareogramas Cíclicos

2.3.4.1 - Determinação dos Parâmetros

Eletroquimicos

Os voltamogramas cíclicos correspon-

dentes a processos inonoeletronicos e reversíveis, con linhas

de base anódica e catõdica bem definidas, foram medides dire

tamente das curvas corrente (i) x potencial (E). Os parâme-

tros que podem ser obtidos, assim como a metodologia para as

suas caracterizações, têm sido extensamente analisados e

, 121—123
aescritos neste grupo de trabalho , como nos textos de

Adams132, Brown e Large133, e Galus134.

As figuras 2.2 e 2.3, fornecem um resu-

mo sintético desses parâmetros.
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FIGURA 2.2 Parâmetros obtidos num voltamo-
grama cíclico de um sistema com
transferência monoeletronica e
reversível.

FIGURA 2 . 3 Parâmetros determinados num vol-
tamogratna cíclico com linha da
base anõdica bem definida e ausdr.
cia de linha de base catõdica.



As áreas do3 eletrodos de platina utili-

zacos, foragi determinadas através da voltametria cíclica

de uma solução aqucsa de Fe(CM)7~ ent KC1 0,10.M a 2 5°C .

Aplica-se a equação de Randles-Sevcik nc pico,

3 1 1

i = 2,69xl05.n7.A.Do
2 C* v2 (2.7)

onue:

i_ = corrente de pico, em amperes
tr1

n = numero de elétrons envolvidos na reação

2
A = area do eletrodo, em cm

D - coeficiente de difusão da espécie eletroativa,

em cm s

C * = concentração da espécie eletroativa no seic da

solução, em ir.ol.crc

v - velocidade de varredura de potencial, em Vs"1

Trabalhando-se eir. várias velocidades de

varredura com uma solução 4,0xl0~'M de FeíCT)g , cujo coe-

ficiente de difusão é 6,5xlC~6 cr,2/s136, o gráfico de i
1/2 P

versus v fornece uma reta, de cuja inclinação pcde-se

obtsr a área do eletrodo. Assir., as figuras 2.4 e 2.5 são

representativas de uma experiência que entregou o valor de

°^52 - 0,02 cm para a área do eletrodo de platina pesquisa

do.



J 35 >iA/cm

0.6 Q5

í.4 Voltamograrr.as c íc l icos da solução de K.Fe (CM) ,=
= 4,0 x lO'^M em 0,10M de KC1, a 25°C, em vá-
r ias velocidades de varredura.
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o

If)
rO

3 10

/ . A= 0.51 cm2

10

pIGURA 2.5 Corrente de pico anôdico em função da ve-
locidade ue varredura, para o sistema ante
rior.
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2. 2. í. 7 - Decortposxcãc de Ondas Voltanetricas

Aqueles prccr.ssos chamados de ECR,isto

ê, de reações qulricas acoplada? ac processo cletroquínico

(ElectrochsEical Ccuplcd reactions), as vezes apresentara vol

tar-ogramas onde duas ondas estão superpostas. L«vanta-se

portanto, a necessidade de decoder acuel^s curvas, asa^..

cor̂ D .?<; faz ccr. os espectros eletrônicos quando necessário.

Dependendo da natureza do processo ECR,

existe UE tratamento a ser aplicado segundo o esquena de

Schain e Nicholson . Ma atualidade dispõe-se de toda

urna taxomaia dos processos ECR, para cada um dos quais se

te.-, estabelecido us determinado esquema de análise e trata

de dados.

Esse tratamento, obviaaente, faz uso dos

pnrâr.*»tros associados â Voltanetria Cíclica, sendo as inten-

sidades de corrente os r.ais utilizados. Isso, junto ãs fun-

ções de corrente que constituent a ferramenta essencial e~

toda abordagem ECR, pernite.r. fazer a decomposição da onda

composta. Cada uma das ondas resultantes, será representa-

tiva d-3 aigur.a espécie que participa no processo químico g£

As funções de corrente, cuja origen tem

sido discutida na referência 133 , acham-se tabeladas para

tipo de processo ECR, e podem se relacionar com qual -

ponto da onda desde que a sua posição seja referida ao

Usualmente, os valores da função de cor-

v , vem expressos como /~v ,e referem-se a
'at) r v - *(at)



por.tes c.i c-irv5 ':uc '•• c7o áohioc^-lrj COÜ. iv^peitc ac E, ,_ e.r.

uia dado valer de pote*-:iai. Asslr-, ur porto da curva que

esteja "9 t-ft" antes -c E- ,->, i s t . 5, i~ - E- ,.,) - 30 :r.V, t e -

rá usa fu^jãc cie corrente i^aai a. C#21i; o^tiro que esteja so

i>re o 2^ . , , eu seja, (E - -••1/-í.
; r i •--, *«;rã usa função de

corrente i^uai a 0,3fi0; e o'-trc que osteja 60 -V depois do

0,399.

íí. relação entre função de correr-te e in-

ter.^idade de corrente r.un dado pente y do Voltaraogrâna, se-

gurido a etjuaçãc de Rcír.dles-Scvcik, virá dada pors

te

coses que o valor da constante tenha sido determinado. Cor

este i.uxilio, a deco^pesiçao da onda podo ser levada adi-

ante, c os detalhes próprios do nétodo serão discutido-3 no

capitulo específico de Xsonerização Intranoleruiar.

2.3.4.3 - Tratamento dos FspectroseletrequI-

aicos

A partir dos espectros respectivos, de

-errrãna-se- por medidas diretas, as absorbâncias das espécies

oxiaacla e reduzida eir. um dado potencial aplicado. Logo, UJT.

?i"ãfico da voltagem versus ?.n([oxd]/[rod] J, conduz a uma re-

-a cuja inclinação fornece o número de elétrons que parti.

ci?ar. de par redex. O valor de S° será obtido do par arde

nado (jí,y) quando x, iste é, f.r.( [oxd]/[red]), for zero138.



3C.

Os erros 2xperir.1er.tais foram avaliados,na

-.aic-i3 dos canos, per rseios visuais oy çrãficos, ou ainda

- ^ 39

i-cr cálculos de prepaga~ao sirplcs" . As correlações nu!aeri_

as foram avaliadas per regressão linear sinples, através de

prograr.a incivlado analise de variance, gravado para a calcu-

ladora 97-A da Hewlett-Packard.

As incertezas que inciden sobre os dados

einotices obtidos são, de codo çeral, superiores âs avalia-

das exclusivaeente cen base na reprocutibilidiide das neàidas

Í<5 ;ÍJ. Isto se deve- Ê outros fatores àe erre, especialn^nte

r.as cinéticas de substituição nc ícn squopentaasinrutcnioíll;,

decorrentes ser dúvida da infilcraçic do ar durante a reação

c-u de facores associados a processos de er.velhecir^nto ãas

E i õ ío".

As rxdidas efetuadas nas cir.éticas rápi-

>•'»•-, erwcutscas no aparelho "stepped-flew", apresent2rar ur.a

oca reproc-acitilidade, coc desvios nc mal mente inferiores s
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III.i BHEVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA QClHICA DO Ru(II),

Ru(III) E PENTACIÍJSOFERRATOS

A acentuada inércia associada acs coraple-

xos de mtênicíll) ê u» fato explicado pela teoria de car-

po cristalino ccrao sendo decorrente da sua configuração ele -

Q trcnica (ttrcnica ( t ? ) e dos valores elevados do parãsetro 10 Dq:21,00

KK139 e 27,1 KK140 para o* complexos RuíK2O)fi
2+ e RuC?.*H3)*t

respectivanente, sendo que para os íons bivalentes da prinei-

ra série de transição os valores de 10 I>q situaR-se r.a faixa

de 12 a 18 KK. Contudo, o rutênicClI} apresenta una reat iv i -

àadc âs vezes imprevisível, coeso acontece na for5»çãb do cor-

piexc con o nitrogênio xolecular eni condições asbientes.

Us bon raodelo para se estudar as caracte-

r í s t i cas isoles do P.u(II) é aquele tipo de corplexo e~. que

junto aos ligantes saturados de tipo "duro", coexi3te uni l i -

de características precisamente roles, o qual acentua

propriedades dcadoras desse elemento. Esse irodelo levou
9 10

e colab. e Ford a postular a existência de intera-

ções de "back-donation". Devido ao grande número de fatores

envolvidos neste tipo de interaçio, a análise respectiva ê

~a*e&da en correlações fundamentadas erc arçuraentos teórico3

^e caráter -ier.i-
Os compostos de rutênlo(III) apresentar. -

'* corr. a configuração de spin baixo, sendo bastante inertes
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com respeito ã troca dos licantes. Dada a sua configuração

(t2 ) , mostram-se potencialmente capazes de atuar como rece£

tores IT nas reações de transferência de elétrons, o qual tem

sido vinculado com dois fatos bem conhecidos:

aj o deslocamento observado da banda de transferência

de carga do Jigante para o rutênio (LMCT), geral-

mente a energias menores que das próprias bandas

d-d, com a conseqüente estabilização do estado

, , . . . . 141
fundamental respectivo ;

b> a facilidade demonstrada pelo P.u(III) para isomer_i

-i .r quando ligado a moléculas contendo átomos de

. - . 142
n, cogenio ou oxigênio

Os complexos de pentacianoferrato(II) po

derr; se considerar como sistemas modelos para estudos de cor-

relação entre estrutura e reatividade. A presença do Ferro

(II) com configuração d de baixo spin, deve-se ã influência

do forte campo ligente gerado pelos cianetos. Considerações

diversas a respeito dos cianttos como ligantes, demonstram

que estes são fortes doadores a a fracos receptores TT. Assim,

no caso dos cianoferratos, o forte pod°r doador dos cianetos

reduz o caráter de ácido de Lewis do ion metálico, tornando-

° porém um doador TT em potencial, e portanto capaz de exer

C e r interações de retrodoação com ligantes insaturados.

II
Nos pentacianoferratos, Fe(CN)çL, a li-

Çação Fe-L apresenta uma grande labilidade comparada com

a s ligações Fe-CN, as quais são necessárias para a preserva_

í-io da configuração de spin baixo; caso contrário ter-se-ia
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uma situarão de spin alto, com perda de estabilidade de cam

pc cristalino e conseqüente aumento de labilidade.

12

Tona e J-ialin ' mostraram que a água co-

ordenada no complexo Fe(CN)cH2O i é muito lâbil, ao con-

trario da aaioria dos ligantes usuais tais como NH,,py, sul_

fóxidos, CO, e t c , o que torna as reações de substituição

muito rápidas quando comparadas com as de dissociação. A

velDCidade de dissociação ê uma função da força de campo

cristalino do ligante e portanto, uma característica das

propriedades coordenantes do mesmo.

A reversibilidade coir. respeito 5 trans-

ferência de elétrons torna os cianoferratos de grande in-
+. * J * J - 143,144
teresse em estudos de reações oe oxi-reduçao.

0 interesse sempre conjunto em se estu

dar os sistereas pentarianoferrato(II) e pentaaminrutênio (II)

provém do fato deles serem semelhantes: aleru da mssna cor.-

-iguração tílr;trcnica com respeito aos seus elétrons de va-

lôncia, o forte campo cristalino existente nos complexos de

pentaaminrutênio(II) é proporcionado pelos grupos cianeto

ÍIOS complexon de pentacinnof errato (II) . Alem disso, deve-

se acrescentar também, a semelhança nas propriedades ds

sir.etria dos seus orbitais, apresentando portanto, o mesmo

padrão de interações; com ligantes insaturados contendo orbi_

tais n vazios.
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I T I . 2 rs?Ecrr< L C

!.2,í — >s;i*>p.-ó.s GtT5" s

IV:- fcr^n^içãeí. eletrônicas nos complexos

de pervc.-.cí.ar.ofcriuto(II) , podem ser classificadas er.:

:i; trcrisiçces de transferência de uuya, it_ Fe •+ L;

b) transições de ca~po ligante, d-d;

c) transições internas nos ligantes, L-L;

d) transições de transferência de carga Fe -• CM.

A interação entre os orbitais 3d do fer-

ro e os orbitais doadores e receptores aos cianetos e dos

outros ligantes, ê responsável pel~> desdobramento des nes-

r.os segundo e e t.7 , numa sin-.etria 0. , ou er. :t-,» b_-, , b_2 e £

r.urr.a simetria C, , ou a-, a_, b, e b o numa simetria C_ .

üs orbitais t., (ou a2, b, e b 2 en; C2v)

do metal são estabilizados através de interações retrodoa-

i *

aoras com os orbitais ^ vazios dos ligantes,ao passo que os

orbitais e têm seu conteúdo energétií-j aurr.entado devido ã

sua interação coir. os orbitais a preenchidos dos ligante.?.

Portanto, o desdobramento dos orbitais d do lon metálico é

-ur.çao simultânea do poder doador-c c receptor-^, dos li-

gantes presentes, o qual se reflete nos respectivos valores

de Dq. Assim, os ligantes de elevado poder receptor ~ (HO ,

CO) , ou os liyantes doadores a {W,CU~) produzem um campo

forte e com características covalentes, contribuindo para um

-u.T.ento no valor de 10 Dq. Os ligantes do tipo "duro" e os

doadores " (cl , Er , NCS } pelo contrário, produzem um



canpo frscv.. T-i:-: efeitos =?.: compreendidos n.ais facilmen-

te através ão?. diagrarra' ã? orbitais moleculares apresenta-

dos na Figura 3.1.

I •
; 'wiDc
. 4 _

r
V :

FIGURA 3.1 - Desdobramento dos orbitais d en corr.plexos cor:,

interação (a) z, (b) --receptor M-L, (c) ~-

doadora L-.*!.

De raodo geral, na série dos cianoferra-

tos, alétr, do Ion nitroprussiato, apenas os complexos cora l_i

cantes aroniáticos nitrogenados apresentarr. transições de

transferência de carga na região do visível. Os espectros

destes complexos exibem uma grande diversidade de transi-

ções, conforn-.e apresentado na Figura 3.2, para o lon M-me-

-ilpirazínio112.

A atribuição desses espectros sugerida

por Toma pode ser acompanhada através do diagrama sirr.pli-

fl de orbitais rroleculares, fornecido na Figura 3.3.
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50. Ã3_ 25 143 12-5
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300

\

\

I
;o soo

r l G U R A Ó.2 - Espectro eletrônico do complexo Fe(C?T)eM?
composto pelas transições:

TCFe > L (660 nm), d-d (375 nn),
•7 > TT* ( 2 7 3 nm) , e

Li XJ

TCFe > CN(220 nn)

2 -
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-IOC-

«a

a ! i - ;

,/D. 62;»y

\ , ,

fio 'TT (_ !

^CN

-TT,

FIGURA 3.3 - Diagrama simplificado de Orbitais

Moleculares para os complexos de

pentacianoferrato(II) con ligan-

tes aromáticos N-Heterocíclicos.
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Os c3p.2ci.ios uos rcs^iexos de pentacia-

noferrãtc (IT) coni CC, Oí , dniso, ?.~ánas, H_0, etc, apre-

senta" science transições d-ã tia ro,iao GO vislvei-ultravio

leta, pouco intensas, ao lado cas transições TC Fe-d, no

ultravioleta. Assim, por exemplo, no íon ferxocianeto sÕo

observadas duas bandas era 31000 e 37040 cia , atribuidas res

pectivaniente as transições à - à permitidas por spin,

i l l 1

A, • T- e A, • X^2a' Ir'a^s o u t r a banda muito fraca em

2 3700 c»t\ ~ atribuida como a primeira das transições proibi-

das por spin, ?., -* T-, . As duas bandas de transferencia

de carga estão en 45870 (^ - 1T1>.
 C1)) e 50000 cm"1

A ocorrência das bandas de transferên-

cia de carga depende ca existência de orbitais de sime -

tria apropriadas no metal e no ligante, corr. energias sene

Ir.antes, e capazes de interagir entre si com um grau de

recobriir.ento não nulo. Visto que os elétrons de Valencia

nes Cüp.pJ.exos de pentacianoferrato (II) e de pentaar.inrutê -

nio(ll) encontram-se em orbitais de sir.etria TT, e consi-

derando que os orbitais receptores de menor energia dos

Gigantes também possuem simetria ~, a transição mais pro-

- *
vavel sera portanto do tipo d" •* p~ .

Levando em conta uma simetria total C-v

Pf-ira os c.Tiplexos destes íons com ligantes heterociclicos ,

acha-se que apenas a interação entre os orbitais B2 (̂ yZ)

do metal e B2 (ff ) do ligante apresenta-se favorecida pela

e pela disposição espacial, permitindo um grau

de recobrimento, como mostrado na Figura 3.4.
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-M
Sm*

• Z--- -?

FIGURA 3.4 - Interação entre os orbitais B2(dyz) u E2(r )

No grupo de ponto C2 todas as transições,

coir. exceção das A, *• A2 e B -<- B^, são permitidas. Ccntudo,

de vicio a fatores diversos apenas duas transições apresentair.-

~se possíveis:

'"2 ( V *
[7T ) <-

B-,(dyz)

Segundo considerações intrcdur-'idaj por
146«j-tiy e Senders , a intensidade da transição de transferen-

cia de elétrons depende diretamente do grau de recobrimentu

°rL.ital. Para que a xnteyral de recobriir.ento seja diferente

de zero, os orbitais devem pertencer ã mesma representação

no grupo do ponto considerado. Isso eqüivale a dizer que

^tiit,^ será diferentes de zero se o integrando 'r\tyo cons-«A Ao

-itui uma base ãa representação totalmente simétrica do gru-

P°« Para que isso aconteça, o produto direto T incluirá â

r<r-'tre3érjtação totalmente sir.étrica, só se f. = ?„.

7.S5ÍT,, o. atribuirão das bandas cie transi^
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rência de r-létrons nos complexos cie pentacianoferrato (II) e

de pentaar.inrutcnAoíII) ccni li-;antes l<-:-.<dterocíclicos, como

- * -

sendo devida a transição li.,tí~ )*- h y^áyz}, e ser duvida a

mais p-LCvâvel, considerando que ela não sofre nenhuma res-

trição e que é a r.ais fa/orecí.da era temos de recobrimento

orbital.

Os espectros dcs complexos de rutênio

(II) com ligantes het^rocídicos tem sido tratados empiri-

camente por Zwickel e Creutz"1""8 , usando parâmetros extraí-

dos dos cumplexos de pentaanin e eis- e trans-tetraaminrutê

nio(II). Tratamento similar não pode entretanto ^er apli-

Cadc aos complexos de pentacianoferrato(II) em virtude da

falta de dados refex-entes ctos derivados eis- e trans- dos

tetracianoferrato(II) correspondentes.

As intensidades das bandas de transfe -

rência de elétrons geralmente são avaliadas por meio da

força do escilador, P,

9 rP = 4,33 x 10~9
 / E Í d v (3.1)

err. que c. é a absortividade molar no número de onda o, e a

area da banda de absorção pode se calcular numericamente.Se

a banda apresentar formate gaussiano, se faz uso da largura

àz une ia banda, flv = v~ ~ v,. Dispondo de P, chegam-se a

^-terminar o grau de mistura a dos orbitais doador e recejs

t or, e a integral de ressonância 3, isto ê, o elemento de

f-nergia <rr JH|t >. Obviamente, um incremento no valor de

- indica uma maior interação entre os orbitais doador e

acr-pt".r, decorrente da sua maior aproximação energética.
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A correlação observada entre as energias

das transições cie transíerência de elétrons nos complexos

c!e po.ntacianoferrato (II) e de pentaarcir.rutênio (II) constitui

ur fato eloqüente que consolida as analogias esperadas com

base :ia posição destes dois elementos na classificação periõ

dica. Sor.ente o liçante N-nctilpírazínic apresenta um des-

vio bastante significati</c fugindo dd reictçSo linear. Isso

entretanLo acontece apenas no complexo de pentaaininrutênio

(II), cuja energia de transferência de elétrons deveria cair

ao redor de 14,5KK enquanto se observa um valor igual a

13,9 KK. Contudo, o seu maior valor de ô comparado com o

respectivo complexo de piraz.ína, soinado ao fato do que os

orbitais dir e tr estão nais próximos em energia, viria a

justificar a anomalia descrita anteriormente.

3.2.2 - Caracterização Espectrcgcópica dos

Complexos con o Benzotrlazol

03 espectros r.ostra:;i bandas de trans fersii

'-Jc do carga rr.etal-ligante r»c. região visível -UV, co~ as

características dadas na Tabela 3.1.

TABELA 3.1

* 3 - 1 - 1

Complexo v ,,,(.KK) £ (dm mol cm ")

í C í ) 5 F e 3 t ! I 2 + 2 6 , 1 4 ,10 ± 0,0= x IO 3

2 + 2 4 4 1 3 2 ± 0 0 2 x IO4

4

( : í " 3 ) 5 R u B t H 2 + 24 ,4 1,32 ± 0 ,02 x IO

C i s - C J H ) Ru(EtH) ' 2 4 , 1 ; 2 6 , 3 1,15 ± 0 ,05 y. 10
J * - (24,1)

t r a n s - ( H n , ) . R u i B t H ) ? * 23,8 1,40 ± 0,02 x IO4

-~_^___^ o 4 ^ ______________ |

' *) 7 ~ .''" 3 "ÍK ,- r ! í ~ 4 . S
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O espectro rio cor.piexo eis- rrostreu duas

bandas, concordante oov. estudos feitos em complexo? siir.ila_

res de Ru(II) & oatros ligantes tais corro piridina, pirazi-

147
na, e isonicotinaiaida

A correlação espectral entre o complexo

de Fe(II) e (NH3>5RuBtH
2+, segundo mostra a Figura 3.15 1 2 ,

é aceitável eir.hora ela fuja da linearidade observada com ou-

tros ligantes. O aumento no valor da energia de transfe -

rência para o complexo (NH.,) 5RuBtH* sugere a existência

üe uma interação forte entre o metal e o benzotriazol, o que

leva ao desvio no comportamento linear, e faz lembrar a

anomalia ji comentada para c caso de complexo cem o ligan

te N-metilpirazlnio.

A correlação entre as energias das trans_i

çoes de transferência de 1ótrons nos complexos de pentacia-

nof erra to (II) e de pentaarr.inrutenio (II) constitui um fato

eloqüente que consolida as analogias esperadas com base na

posição destes dois elementos na classificação periódica.

3 . .<:. 3 - Espectros de Transferência de Carga nos

Complexos de Rutênio (II)

Assumindo que só o orbital 4d do rutênio

está convenientemente orientado para recobrir o sistema TT

^o ligante, pode-se predizer uma banda T-C: a transição des-

^e o nível 4d para o nível TT do ligante. Esta suposição

o problema para dois orbitais no caso do complexo pejri

., e, para três no caso dos complexos tetrr>arr.in-cis e
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FlG'JRA 3.5 - Correlação Espectral entre corplexos de

Pentacianoferrato(II) e Pentaaminru*" -

nio(II).
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Dadc «.jue o espectro do cor.pcõtc trans-

é diferente c.o pentaamin, assirriipos que este corrposto seja

coplar.ar, e no caso do eis-, que os liçar.tes r.e posicionar.

nos planos xz t yz, secundo mostra a firura 3.C.

ürr. trataner.to sinpiifiçado t_ipo HMO, leva

aos seguintes resultados:

a) Conplexo pentaantn

Problema típico ãc c".ois orbitais, sendo

um o doador e outro o aceptor (licar.te,L); o determinante se

cular apresenta-se corriO,

!
aT - Ej

-uja resolução conduz a

°F.u aL + /T
h = /c

•-•::i q u e ,

3 -•= <r* iH| t-. > a_ = <t., !Hlt^g P.u 2g

b} Complexos eis- e trans

Probler.a agora de três orbitais, o deter-

r-"-nantG secular adquire a forma,
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&--nposto Estado Energia Af*

M

**"• ". J*t"i*3* *L^*Bu-

N N

n*i*

boi*Os

AEtmr». Qtto*

FIGURA 3.6 - Diagrama de Orbitais Moleculares para o
2 * e eis- e t r a n s - ^ * i
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o

O a L - E

ou seja.

(aL - E) [(oRu - E) (o^ - E) - 282J m o

e:ja resolução conduz a.

(a) aT - E * O -> E - O,

(b) CaRu - E) (aL - E) - = 0

*L + uRu +

Resultados que podem-se resumir melhor ainda segundo,

°L +aRu

/ 2

(~- >*L

^ °L * aRu
2

" I / f 2+

2 /

2

fid

com base neste modelo e assumindo que f> e 5 sao constantes

Para um mesmo ligante, pode-se:
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avaliar S e i baseados na energia da banda para

o composto pentaamin -2 na banda mais energética

do composto eis,

predizer a energia da primeira banda do compor

to eis- e a do trans-, as quais segundo este mo

delo simplificado devem ser semelhantes.

AP an • F se ——• •#•

L fundamental 2

obter a função de onda para o estado fundamen-

tal e, portanto, o grau de transferência eletrô

nica do metal para o ligante no complexo penta-

amin,

calcular a energia de retrodoaçao, E^, para os

complexos pentaamin e cis-tetraamin, através da

diferença de energia entre um orbital conside-

rado como puramente metálico/ e o estado funda-

mental do complexo

aRu " Efund

No caso do composto eis-, temos:

o.
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a no caso do composto pentaamin

Os resultados respectivos estão na tabela 3.2.

A comparação desta abordagem baseada nos parâme-
128tros 0 e 5, com a outra baseada na força do oscilador (P)

foi feita para o complexo pentaamin; assumindo uma distância
o

metal-ligante aproximada de 3 A, obtêm-se uma boa concordân-

cia dos valores para a função de onda do estado fundamen

tal e a integral de ressonância 6.
' A força do oscilador é uma quantidade adimensio

128nal dada pela expressão :

P » 4,33 x IO"9 x 0,532 x e_av x Av (3.2)

em que Av » v-> - v, * largura de meia banda e c _„ é a* JL max

absortividade molar. Em nosso caso, se considerarmos um v

médio de 2,95 x 10 cm" (baseado nos espectros obtidos),te-

que:

P « 4,33 x IO"9 x 0,532 x 1,32 x 104(dm3aiol'1c»"1) x

x 3,95 x IO3 cm"1 - 0,120

Teoricamente, a força do oscilador é dada pela ex

r P - 1,085 x IO"5 v ID,'2 (3.3)



TABELA 3.2 - Parâmotroa dos Complexos

Complexo

ti(KK) Í(KK) Cal. Hxp,

(NH3)5Ru(BtH)
2+ 4,9 22.3 1,05

cis-(NH3)4Ru(BtH)2 4,9 22,3 24,3 24,2 2,0

trans-<HH3)4Ru(BtH)2 4,9 22,3 24,3 23,8
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onde v ê o n&nerc de onda da transição (410 nm = 24,4 KR no

caso do (NH.)^RuBtK +) e D ê a força do dipolo da transição.

Portanto»

V 1,085 x IO'5 x 24,4 x IO3 0,673

Mas, D ê igual ao rtontento de transição do õipolo sobre a car
149 •ga elétrica elementar , M , / e , em que

• e £ -eolr^l > (3.4)

Aplicando o modelo de Flury para o nosso caso

tenras:

en que <o: representa o estado fundamentalrj1> o estado ex

citado, a e b parâmetros de mistura com a condição de norrna

ligação a + b • 1, e considerando-se que estas funções de-

ver, ser ortoçonais, em aproximação de primeira ordem pode-

se encontrar que:

MOl " e a rRu-BtH

/ e « ar»u-BtH' e c o n s i d e r a n d o ujna distância
o

r aproximada de 3 A, temos:

2J m °i6l, « 0,224
rRu-BtH
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Assumindo uma função de onda siaplifica-

para o orbital molecular no estado fundamental, pude-se

trar apôs normalixar e considerar <* R u'*B tH
>* °* <Jue:

2Í

PorU»r.ts, .criamos para esta segunda a-

bordageEi:

* - 0,95 •„.. • U.224

a qual apresenta usta boa concordância com o valor calculado

anteriormente para $ (ver Tabela 3.2).

Também é possível esticar a integral de

ressonância 3, a qual com base na Teoria de Perturbações,vem

dada pela expressão:

U - a 2 ) 1 / 2 ETC
(3.5)

Logo para o nosso caso,

0,224
x 24,4 - 5,6 KK

- 0,2242

valor este que comparado com o obtido segundo a primeira

abordagem (ver Tabela 3.2), apresenta também uma boa concor

A comparação entre os parâmetros obtidos

Para os complexos de Rutênio com o benzotriazol e os corres.
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pondentes a outros ligantes, estudados anteriormente por

Zwickel c Create » apresenta-»* na tabela 3.3.

Obviamente, confinca-se que ea todos os

casos o estado fundamental ê. i#redo»iiiantestente isetãlico, de-

vendo portanto o estado excitado ter caráter essencial do

ligante.

Uma outra peculiaridade que pode-se cons,

tatar é a aoderada dependência inversa entre Se 5 cono se-

ria de se esperar: quanto nenor seja 4, isto e> a separação

energética entre os estados fundaaentais do aetal e do li-

gante, csaior serã a sua interayab £. Note-se a seselhança

entre os complexos com benzotriazol e a piridina.

Taab&s ê digno de se destacar a lógica

dependência direta entre $ e a energia de retrodoaçio: uaa

maior interação entre os orbitais doador e acepter, implica-

rá uma maior energia de retrodoação. A respectiva lineariãa

de acha-se nas figuras 3.7 e 3.8, era que conparan-se as ener

gias de retrodoação para os complexos pentaaanin e cís-tetra

anuninrutênio (II).



TABELA 3.3 - Parâmetros Espectroscõplcos em complexos dm (NH3)5RuL « eis- •

t r a n s - +

E (KK)
L.igante (h)

ti(KK) fi(KK) t a p a r a (NH3)5RuL2+ (NH3)5RuL2+ cls-(NH3) 4RuL2

Piridina 5.2 22,2 °'*7*nu
 + C '2 3 tL l f 2 2'2

Isonicotinamlda 6,2 16,8 0#9«YRu + 0,28?L 2,1 J,8

Netil-Isonicotinanida 6,1 16,1 0 ' 9 6 t
R u

 + °'2 S vi , 2 ' ° 3<7

Pira*in« 6,6 16,7 O^S^RU • 0,33»^ 2*3 4,2

Benzotriaxo. 4,9 22,3 0,98VRu * 0,25VL 1,03 2,0



FTGURA 3.7 - Correlação entre o parâmetro 6
e a energia de retrodoaçao noa
complexos (NH 3>RuL

3,0-

BtH

(kK)

FIGURA 3.» - Correlaçir entre o par&metro S
o a energia de retr
complexo» ci«-(NHj)
o a energia de rotrodearão noa

1+



3.2.4 - Descrição do» Orbita.ls-?lolecul*res do

Complexo 2*

0 espectro do coQplexo (NH..)5Ru8tH es»

solução CFig. 3.9) apresenta uaa típica banda de transferên-

cia de carg^, cuja interpretação levanta a necessidade de

se fazer usa descrição do conplexo na base de orbitais mo-

leculares secundo aparece na figura 3.10.

A esquerda representam-se o- orbitais tr

do liçar.ie livre, e à direita nusia aproxitaação de cacpo cris_

talino, os orbitais d Jo tutênio no campo octaêdrico de seis

ai&ônx as.

A perturbação da siEetria O^ passando pa

ra C- quando a substituição de uaa araônia pelo StK, des-

de bra os orbitais d do stodo mostrado na cclu.'xa 3. t. mis-

tura de B, (- J cos-, B2(d ), assint cooo da A j ^ j ) caa
*

A^(t ), deixando inalterado o resto, conduz a ordem dada na

coluna 2. A interação A^ - A, é sem dúvida pequena consi-

derando a separação entre os respectivos orbitais, o que re-

duz o recobrimento do orbital d concentrado no eixo z com o

orbital Aj,(' ) do ligante. Portanto, a principal contribui

-So para a retrodoação deve provir da interação BJ-BJ» que

Mistura o orbital vazio de mais baixa energia no benzotria -

2ol com o orbital d para dar dois novos orbitais molecula-

res: uno de ligação, eir.bora com caráter predominantemente me

*
, e outro antiligante com caráter predominantemünte

ber.zotriazol.

Mo grupo de ponto C2v* todas as transi-

são permitidas por simetria exceto A2 - Aj e B 2 - B^yno



lot.

02

0.1

400 500

FIGURA 3.9 - Espectro eletrônico do complexo
(NH3)5RuBtH

2+.
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•'Ni
« j ;

- 2 0

-1.0

• 1 1

' ! (

Sii"il

!ílilm

FIGURA 3.10 - Diagrama de Orbitais Moleculares do com-
plexo (NH./jRuíBtH)2*.

8 ! i !
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entanto, no espectro do Ion pentaamin-benzotri.azo 1-rutênio

(TI) sõ uaia transição i evidente.

* *No complexo, os níveis Â íir ) e B2(ir )de

veriam ter emergia» seaelhantes na base do diagrama de orbi-

tais do ligante* e os orbitais dL., d,,, e <*„_ no mesmo não

ficam afastados. Portanto, a banda TC (largura de meia

banda = 3950 cm > poderia englr.Kar as quatro transições po£

slveis: B2(w*) * A2 (d ) , BJÍTT*) • B2(d KAjOr*) • B2 (d ),

A, (ir*) - B l ( d x z ) .

Por outro lado, <«e considerarmos uma maior

separação nos orbitais A^fa ) e B2(ir } do ligante, idêntica

separação deveria acontecer nos orbitais do complexo. Nes-

te caso poderia se esperar uma maior largura de irei a banda

e ainda, resolução das transições permitidas.

Dada a nossa largura de meia banda

(-3,5 x 10 cm ), parece pouco provável que ela contenha am
* *bos os tipos de transições para A. (ir ) e B2(Tr ); logo acaba

sendo razoável postular que o orbital aceptor seja o B2(tr ),

Ambas as transições, B2(ir ) -»• B2(d J e B2(n ) «- A2 (d ) po-

deriam dar corpo ã banda de absorção, sendo pequeno o desdo-

dos orbitais d causado pela complexaçao.
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III.3 EFEITOS DO pH SOBRE AS BANDAS DE TRANSFERÊNCIA

DE ELÊTROMS

3.3.1 - Aspectos Gerais

Os espectros dos complexos de pentaamin-

rutênio(II) com ligantes !!-!»«Lei.o«.Is-licos que apresentam ape

nas um ponto para se coordenar, não são afetados pelo plí. No

caso dos complexos contendo mais de um átomo de nitrogênio ,

porém, o abaixamento de pH condua a um deslocamento batocrô-

mico na banda de transferência de carga, atribuído ã proto-

nação do nitrogênio livre do ligante coordenado. Assim, no

caso do complexo com a pirazina (pz), o deslocamento ba-
o

tocrômico atinge 570 A, acompanhado de um considerável au-

mento na intensidade da banda.

(NH.).Ru N .' ) >J + H + > (HH,)eRu N
3 5 \v'' < 3 5

= 472 "» vmax=

e = 9,8 x ÍO3!!"1^^1 c = 12,0 x 103M~1cm~1

0 pXft deste sister.a deterruinado pox Tau-

-e e colab. e confirmado por Lavallee e Fleischer , apre

senta um valor de 2,5, sendo que para o ligante livre i de

0/6 e -0,8 para o complexo no estado de oxidação III.

O aumento da constante de protonação do

complexo de rutinio(Il), de aproximadamente 100 vezes em re-

lação ao ligante livre, nâo pode ser explicado pelos efei-

indutivos exercidos pelo íon metálico, pois isso levaria
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a uma dirânuiçiC na ^asicidade do iieante coordenado, como

efetivamente acontece no complexo de rutêniü(III). A expli-

- 9

cação para o fato foi formulaâa por Tau&e ~ colab. , introdu

zindo o conceito de "back-donation", coreo transferência de

densidade eletrônica do rutênio(II) para o ligante.

Os espectros dos complexos de pentaciano

ferrato(II) com ligantes IJ-heterocíclicos, pelo contrário,va

riam bastante cera o pH quando este ê inferior a 4, sendo

pratic? ciente independentes do mesmo, na faixa de 4 a 9. O

abaixamento de pK conduz a um deslocamento hipsocromico nas

bandas de transferência de elétrons, acompanhado por uma per

da de intensidade151.

0 objetivo de se fazer um estuío do e-

feito do pH sobre as bandas de transferência não sô visa à

determinação de um parâmetro a mais para caracterizar o sis-

tema, isto e, o pK, mas também para se conhecer as inter-

ações do ligante não saturado com o metal. No caso dos

complexos de (NH3)5Ru e (CN)5Fe , a banda £o absorção

"C •* ir desloca para energias menores quando a protonação

ocorre, o qual se justifica se o orbital do estado fundamen

tal fosse predominantemente metálico, e o ostado excitado

tiver caráter acentuado do ligante. Obviamente, a protona-

ção aumentaria o poder eletrõfilo do ligante e se os or-

bitais ird ficassem energeticamente por baixo do orbital ir ,

o deslocamento observado na banca eleve ir para energias meno

res. Dentro desta abordagem, resulta surpreendente que a

protonação no complexo OsíNKjJ^z cause um deslocamento em

contido contrário
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A tabela 3.4 mostra alguns valores rela

cionados com os pK e as energias das transições !i*>CT nos

corplexos de Fe, Ru e Os com a pirazina.

TABELA 3.4 - Dados espectroscõpicos e valores dos pK nos

complexos de Fe(II), Ru(II),e Os(II) com a

pirazina (*}

Complexo

(A = NH3)

(CN)5Fe(pz)3~

(CN)5Ru(pz)3"

A5 Ru(pz)2 +

A5O3(pz)2 +

Cis-A.ClOsípz)*

MLCT, nm ( I O " 3

N ã o D M

Protonado P r o

455(22,0)

368(27,2)

472(21,2)

460(21,7)

465(21.5)

cn"1)

tonado

625

490

529

428

430

pKa(gs)

<1 ,9

< 1,

2,5

7,4

7,6

APKA

1 ,

6 ,

7 ,

(a)

9

8

0

eis-A4(N2)Os(pz)
2* 4G3(21,6) 640 0,31 -0,3

(*) T = 298,2 K; (a) ApKft é a diferença entre os pKA do

complexo e da pz livre (pKA=0,6).

As energias das transições CT podem ser

usadas para discutir os mecanismos de transferência do elé-

tron, e decidir se a banda corresponde a uma transferência

<2o metal para o ligante (MLCTJ o do ligante para o metal (LMCT) .

0 Pl<A do complexo em seu estado excitado pode se calcular por

da equação(3.6) 1 5 3

# 2,86 (v.-v-)
PKa - pK.íg.s.) + i — = — (3.6)

A A 2,3 RT
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onde pK ê o valor da constante de dissociação ao estado

excitado, pK (g.s.) ê a constante de dissociação no estado

fundamental õo complexo, Vi a energia (cm ) da banda de

absorção da forma não protonada e v, a energia da barda de

absorção da forma protonada.

Um aumento (diminuição) na basicidade do

ligante depois da transferência de carga, iirplica vim acresci.

mo (decréscimo) na densidade eletrônica do ligante. Por meio

desta abordagem pode se mostrar que nos complexos de Ru(II)

com heterocíclicos nitrogenados, a transferência de carga

significa um aumento na densidade eletrônica do ligante, ou

bem, que o mecanismo respectivo pode se interpretar como uma

transição desde o orbital molecular com caráter essencialmeri

te metálico para o outro tendo caráter predominante do ligari

te. Assim, o aumento de basicidade na pz (pK = 0,6 quando

2+ -

livre, e 2,6 guardo coordenada ao (NHjJ^Ru ) e consisten-

te com um incremento na densidade eletrônica do anel da pz

através de seu recobrimento com o orbital metálico preenchi

do. o grau deste recobrimento estará determinado rela apro-

ximação energética entre o orbital P2IT e o orbital metálico

com simetria apropriada, e pela distribuição radial do orbjl

tal metálico. Estes fatores dependem da natureza do íon

ã e do ambiente gerado pelos ligantes restantes.



3.3.2 - Btprotenação e» Conplexos de Rutênio (II)

Tratando-se, no caso do benzotriazol,de

um ligante com dois pontos disponíveis para a coordenação,

e alem disso com um hidrogênio ligado ao nitro^nio-3

fez-se um estudo do efeito do pH sobre os seus complexos

com o penta- e tetraaminrutinio(II).

Sabe-se que o benzotriazol (BtH), depen

dendo do pH do meio, pode ter caráter básico ou ácido

BtH + H

t»tH

-> BtH.

-> Bt + H

pX = 1 , 6

pK » 8,6

154
Havir '" obteve, através de titulação potenciome

trica e de nedidas espectrofotométricas, valores do pK de

deprotonação de 8,30 e 8,40 respectivamente, valores que

apresentam uma boa concordância com o obtido por Albert et

ai.

Posto que a situação do ligante livre em solução

ê diferente da do ligante no complexo, a necessidade de

se fazer este estudo tornou-se evidente ainda mais se con-

siderarmos as interações de transferência de carga próprias

dos complexos de Ru(II).
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As experiências foram feitas usando uma

cela especialmente adaptada para conter o microeletrodo do

potenciôraetro, junto a solução do complexo deareada em todo

momento pela passagem continua de argõnio. Quantidades me-

didas de base deareada foram c< iicionadas mediante seringas

calibradas e previamente deareadas com argônio e, depois de

um tempo necessário para a estabilização do sistema, foram

registrados os espectros, os quais no caso do complexo pen-

taamin estão mostrados na figura 3.1].

A analise dos dados e a determinação do

valor de pKft do complexo pentaamin, foi feita através da

equação

[(NH,),Ru(Bt)+J
pH = pKA + log — (3.7)

[(NH3)5Ru(BtH)
2+]

a qual pode ser convertida em termos de absorbãncia, em

(A - A)

(A - Af)
pH = pK + log (3.8)

Nessa equação, A ê a absorbãncia devida unicamente ao com-

plexo não deprotonado, Af é a absorbãncia da espécie depro-

tonada e A i a absorbãncia da mistura.

Enquanto A e A podem ser medidas fac^l

"lente, o valor de Af sõ pode ser determinado por aproxima

considerando que em pHs altos a absorbãncia começa a

afetada pela possível dissociação do complexo. Uma ma

n©ira de se estimar A« seria através de cálculos iterati-

vos, assumindo-se um valer inicial de A.f e aproxircando-e su
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PIGURA 3.11 - Influência do pH no espectro do composto

Pentaamlnrxtênio(II) com o Benzotriazol.

do
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ces si vãmente, ati que a ret.a obtida ffazer.ao-se o gráfico de

pH versus log (&O-A)/(A-A ̂) apresente ura coeficiente angu-

lar unitário, previsto teoricamente. Feico assim, no nosso

caso resulta um valor de pK * 6,4, segundo mostra a figura

3.12.

FIGURA 3.12 - Gráfico da função pH versus log (AQ-A)/(A-Af),

para o complexo de pentaamlnrutenio(II) com o

benzotriazol.

No caso dos pKft de deprotonação dos com

Plexos eis- e trans- usou-se um procedimento de análise grá

1 5 5publicado por Morino e Toma155, aplicável a equill-

»rios sucessivos, e cujos fundamentos são expostos a se-
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Para um sistema envolvendo uma série de

equillbrios sucessivos do tipo:

MAv + B > MAv , B + A (3.9)

a s':a absortividade pode ser expressada pela equação (3.10)

n

c + Z c p X
° * 1
• (J,X + SOX

2 +...+ B Xn

JL z n

(3.10)

onde o sublndice zero refere-se ao complexo de partida, e

X = [B] / [AJ . Considera-se que ambos os ligantes A e B não

absorvem nos comprimentos de onda empregados nas medidas.

Quando A é o solvente, a concentração de B substitue a X na

equação (3.10). Para se evitar o erro introduzido pelas su-

cessivas extrapolaçSes, a equação (3.10) pode ser modifica-

da levando ã forma:

n-2
(e.-e ) - Z (e.-e.)B,X3 (E -e.)

H = i o T-i ] i ] _ n-J i__ fl . „ y
Hi *. 0n-l+3nX

(3.11)

Colocando em gráfico o lado esquerdo desta equação versus X,

se obtém da intersecção:

(e . - e,) 8 .
Um H1 - S=* 2 2 ^ - I (3*12)

x * 0 í en " eo}

A combinação das equações (3.11) e (3.12) fornece:
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i

n-1
(3.13)

Um n o w gráfico do lado esquerdo da equação (3.13) versus

(c -ejl/íe -E.)X, acaba dando as constantes de equilíbrio

8 e 8__2* Assim, por exemplo, para o complexo eis- o gra

fico de:

- £
versus

(e2-e i) [OH*] 2 U2-e±) [OH"]

Q

segundo a figura 3.13, leva a urn valor para 3, de 1,4 x 10

aos 420 nm; da intersecçao obtém-se S2 como sendo igual a
14148,0 x 10 . Obviamente, por tratar-se de um processo de

deprotonaçao, tem-se:

(NH3)4Ru(BtH)2
+

H + OH

/Bt r
j

-[(NH3)4RuBtKj

H2O

H KA

-1

Btl K

KW KB

Portanto, sendo 3, igual a 1,4 x 10 , o pKa resultante te
a. —

14r9 o valor de 4,9, e para 32 **
 8'° v- 10 segue-se que o

PK& respectivo seja igual a 8,3.
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io7 !08 I09

(io-6, J
i€2-6j) (OH)

3.13 - Gráfico da função H./OH - 7 - — • , TnH»i

(e< 5-e i)/(e2-e i) [OH~J para o complexo

versus
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3.3.3 - Discussão dos Dados

Os valores experimentais de pX, reunidos

na Tabela 3.5, juntamente com o deslocamento sofrido pelas

bandas de transferência de carga devido ã deprotonação, suge_

rem que a forma ceprotonada do ligante tem menor poder w a-

ceptor que a forma protonada, com o conseguinte aumento da

densidade eletrônica no centro metálico

TABELA 3.5 - Valores de pK. e dos Deslocamentos Hipsocrômicos

relativos a Deprotonação nos Complexos de Pen-

taarain e Tetraaminrutênio (II)

Complexo -Ru(BtH)2+ -Ru(Bt)+ Av(kk) pK.

(NH3)5Ru(3tHJ
2+ 24,4 25,6 1,2 6,4

trans-(N 23,8 24,7 0,9 6:8,6

cis-{NH3)4Ru(BtH)2
2+ 24.2 25,0 0,8 5 ;8 ,5

26.3 27,8 1,5

= KC1 T - 298,2 K

Esta situação coincide com resultados si_

milares obtidos recentemente pelo método espectrofotomé-

trico, em complexos de [Ru(bipy)2
+j com os ligantes 2-(2-pí-

ridiUimidazol (PlmH) e 2-(2-piridil)benzoimidazol (PBzImH).

Comparados os valores de pK. dos ligantes livres PlmH e

(13,4 e 12 respectivamente) com os corresponden-

tes corrplexos de rutênto fll) , segundo a Tabela 3.6, é evi-
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dente qcc a êtcidez desses iigantes aumenta quando coordena-

dos PO lon Ru(II), o qual ê consistente com a sua maior fa

cilidade para depxotonar.

TABELA 3.6 - Constantes de Acidez dos Complexos

r ] Jn a. 25°C

n h pK Referência

2

2

1

PlmH

PBzi: .:f

OEzIniH

7,9 ±

6,8 ±

11,0 ±

0,1

0,1

0,2

156

156

156

Anteriormente foram reportadas as eons

tan tes de acidez da s é r i e [Mo(n- CCH^) ,, (L)3 (L = PBzImH,

PlmH, OBzimH) , como sendo iguais a 3,98 (L= PBzImH) e

5,20 (PlmH) na mistura ãgua/acetona (1:1 v / v ) . Estes va lo-

res comparados com os correspondentes complexos de ru tên io ,

indicam ainda uma maior capacidade doadora de e lé t rons do

LRu(bipy) J em relação ao [Moín-Ct-H.), J , porém ambos os
4* DD**

casos junto ao nosso erquadram-se dentro do mesmo contexto.

Os deslocamentos hipsocrômicos observa

dos nos complexos pentaamin e tetraamin-Rutênio(II), quando '

decorre a deprotonaçao, sáo concoraantes com os desloca - |('

bentos batocrômicos observados quando acontece a protona- :

V'ão do ligante heteroclclico-nitrogenado em complexos tais j|;

como o (NH3)5Ru(pz)
2+ e (CN)gFe (pz)

2+. Ambos os tipcs de |:

fenômeno evidenciam que os estados fundamentais dos respec- i

ti vos complexos têm caráter predominantemente metálico,son- ':
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de o estado excitado complementar ao do anterior,isto é,com

caráter essencialmente do ligante.

0 incremento no valor do pK da pzH+

guando coordenada ao (NH.j),.Ru , ten; sido interpretado co

roo um indicador de substancial interação entre o orbital

TJ de mais baixa energia no ligante, e os orbitais t_ do

metal. Portanto, o aumento no valor do pKa interpreta-se

como decorrente de um aumento na densidade eletrônica do

anel da pzf causado pelo seu maior recobrimento com os or-

bitais preenchidos do metal. Neste sentido, a protonação

do ligante implica um abaixamento no parâmetro 6, isto é,

na separação energética que possa existir entre o orbital

metálico e o orbital ir de mais baixa energia no ligante.

Isso viria a justificar plenamente o deslocamento batocrô-

mico observado, segundo ilustra o diagrama qualitativo de

orbitais moleculares abaixo.

FIGURA 3.14 - Deslocarento batoerõmico no complexo

(NH.)5Ru(pz)- quando protona-se o
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Se a protonação afetasse os orbitais

L seria totalmente oposto, isto é. au-

mentaria a energia da transferência de carga metal-ligante.

t2 , o resultado final seria totalmente oposto, isto é. au-

Quando acontecer * deprotonação do

ligante haverá pelo contrário, um aumento no valor do parâ-

metro 5,o qual justifica o deslocamento líly^c,y.íZ»\lco obser

vador segundo ilustra o seguinte diagrama simplificado de

orbitais moleculares aplicado ao caso do complexo

(NH3)5Ru(BtH)
2+.

d<r

drr =:

d<r

GtH Bt" Ru(Bf)*

FIGURA 3.15 - Deslocamento Hipsocrômico no processo:

(!JH3)5Ru(BtH)
2++OH~ •*• (EIH3)5Ru(Bt)

++H2O

Se de fato, a transição TC significas-

se transferência de densidade eletrônica do metal para o li-

gante (MLTC) como se tem discutido, então o pK. deveria au-

mentar no estado excitado. Esse fato, efetivãmente,ê cons-

tatado se aplicarmos a relação (3.6); assim, por exemplo, pai

*"a o caso do complexo pentaamin (benzotriazol) rutênio (IX) se
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tem:

# 2,86 (25641 - 24390)
pK = 6,.4 + » 9

A 2,3 x 298,2 x 1,98

tomando os valores das transições que aparecem na figura

3.15. O valor resultante confirma que mesmo com a deproto-

nação, o estado fundamental continua a ser predominantemen

te metálico, e o estado excitado caracteriza-se pelo óeslc-

caroento da nuvem eletrônica na direção do ligante.

Os valores obtidos na base da relação

(3.6) não correspondem a estados em equilibria. senão

representara mais bem, o que poder-se-ia chamar de valores

Frank-Condon . Estes chegam a diferir dos primeiros até em

2 unidades de pK, considerando mudanças nas coordenadas

nucleares depois da excitação. Porém, bastam para cemons-

trar a natureza dos estados fundamental e excitado envolvi

dos na transição;assim,no caso do complexo (NH3)cOs(pzH)
 + ,

mostra-se que o pK. do estado excitado decresce devido ao

maior caráter do ligante no estado fundamental, cnquantc

que para o correspondente complexo de P.u(II) acontece todo

o contrário, segundo já discutido e demonstrado na figura

3.14.

O seguinte diagrama simplificado de or

bitais moleculares explica o peculiar comportamento eviden

ciado pelo complexo (NH3)5Os(pz) frente â protonação,

semelhante ao caso descrito também, para alguns comple-

159
do pentaaminrutênio (II) com quinona-diiminas
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pzH* [NHJ. OsfprH'

FIGURA 3.16 - Deslocamento hipsocrômico no conç>lexo

(NH^JcOs (pz)" quando acontece a

protonaçao dD ligante.
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III. 4 PAR&HETRGS CINÊTICOS E TEPHODIÜiSMICOS

3.4.1 - Introdução

No estude da reatividade dos compos-

tos de coordenação, atinge grande importância o conheci -

mento dos três seguintes aspectos:

a) a velocidade com gue as ligações dos reagentes e

produtos rompem-se e foruai-v-se,

b) o balanço termodinâmico expresso por meio das

variações entalpicas e entrõpicas,

c) seu comportamento õxido-redutor, expresso pelos

potenciais respectivos, ou pelas velocidades de

transferência de elétrons.

Tais aspectos geralmente descrevem o

comportamento químico de um complexo em solução, e depen-

den intrinsicamer.te de parâmetros estruturais.

3.4.2 - Aspectos Gerais da Cinética de Formação dos

Complexos r(CN)5PeLj e Amin Rutênlo (II)

A característica marcante dos íons pen

tacianof errato (II) e aminruteniodT), é a presença de 5

Ügantes fortemente unidos ao centro me -ãlico e qua geram

o campo necessário para preservar a configuração de baixo

spin, independentemente do sexto liqante. Assim, contrajs

tando com o caráter inerte dos cianetos e ami. ia, a água

coordenada apreser.ta-se lábil er solução.
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As reações de substituição no pentacia

noferrato(II), devido ao fato de sereia rápidas, necessitam

do entrego de. técnicas especiais, como a de "stopped-flow",

e precisas ser conduzidas em condições de alta diluição

(-10~ M) a fim de evitar a sua dinterização.

As leis de velocidade para a reção glo-

bal.

LX > Fe(CN)5 L
X"3

apresentam-se tipicamente de segunda ordem,

d[Fe(CN).H,O3~] d[Fe(CN)c;I,
X"3] ,

2-i « 2 « kT[Fe(CN)(.H,O
J~] [L]

dt dt ** 5 z

(3.14)

No entanto, os estudos geralmente são

feitos em condições de pseudo primeira orden, isto é, na

presença de excesso do liçante L com respeito ao Ion aquo-

pentacianoferrato(II), tal que:

d[Fe(ai)5H2O
3"]

[Fe(CN)5H2O
3"]

sendo W

kobs ' d t

Determinando-se os valores das constan

cinêtlcas de pseudo primeira ordem, kobg, para diver-

concentrações do ligante L, o valor para kL pode ser

°btido por meio do gráfico respectivo.

Os valores de k., r.edidos para una sé-
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rie de ligantes com diferentes cargas e basicidades, junta

mente com os parâmetros de ativação correspondentes, es-

tão reunidos na Tabela 3.7.

Os parâmetros de ativação foram avalia-
130

dos com base na equação de Wynne-Jones e Eyring , e su-

pondo que o coeficiente de transmissão e unitário.

Os dados mostrados na Tabela 3.7. per-

mitem observar dois aspectos fundamentais:

a) para ligantes neutros as velocidades especí-

ficas k^, e as entalpias de ativação, apre -

sentam-se relativamente constantes , indepen-

dente da natureza ou da basicidade dos mes-

mos,

b) as entropias de ativação apresentam-se posi-

tivas em todos os casos estudados.

A falta de dependência das constantes

de velocidade e das entalpias de ativação com respeito ã

natureza dos ligantes de entrada é indicativa de um meca-

nismo dissociative, onde a etapa determinante é a da saí-

da da água coordenada ao íon pentacianoferrato(II). Portan

to, o mecanismo no limite tenderia *i ser SfJl, com a for-

mação de um intermediário pentacoordenado.

Toma e Malin foram os primeiros a

investigar sistematicamente, os mecanismos de substituição

nos complexos de pentacianoferrato. Esses autores mostra-

ram que a substituição no lon FeCCNJjHjO constitui um
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TABELA 3.7 - Constantes de Velocidade e Parâmetros de Ativação

para Reações do Ion Fe(CN) 5H.,0"' com liganLes in -

saturados

Licante
(a) KL àfí? àS*

-1 _i -i -i -i
MS KJmol Jmol K

R
Refe-
rencxas

0,5 365 67,36 29,3 5,3 160

NÍ } -̂CHj 0 ,
Vs—''/

5 354 63,18 16,7 6,1 160

2 0,5 295 66,10 25,1 3,7 160

O3(CH3)2 1,0 240 64,43 16,7 0,9 161

0,5 380 64,43 20,9 0,6 160

+ %-ZH. 1,0 550 70,29
(162)

41,8 -5 ,8 160

perclorato Ue i l t i o

* - 298,2 K
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processe rápido, cuja velocidade é limitada essencialmente

pela salda da água coordenada.

Fe(CN) -H.,03"" I 0 > Fe(CN)3." + H,0

-10

ll
T. > Fe{CN)cL

3~
5

Com base no mecanismo acima, aplicando-

se a hipótese de estado estacionârio para o Fe(CN)g , a lei

do velocidade torna-se igual a:

dÍFe(CK)g.L3~j k.nk11FFe(CN}t.H._O
3"] [L]

—: 2 s —iíLJJá 2_i i (3.16)
dt k_lQ + kn[Lj

O ataque do solvente ou do ligante L no

intermcáiário pentacoordenado, Fe(CN)_ , é esperado que s£

ja controlado por difusão, processando-se portanto coir. velo

cidades comparáveis para liçantes da mesna carga. Consi-

derande-se que o t«rrx> k_,0 na expressão anterior engloba

a concentração do solvente (cuja concentração é no mínimo

103 vezes a do ligante L) segue-se que k_,Q
 >y -̂.̂ [Lj , e

portanto.

B.I7,

é exatamente igual àauela achada exoeri&<.entaimente(3.15},

resultando logo que kL • kjQ ^ ix^- lO*

Visto que & relação k._/k_ l f. e a mesra t>&
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ra todot os complexes. as variações relat-ivas em k. sac <ie
Li —

terminadas essencialmente pelas variações em kji» Para mo-

léculas neutras semelhantes, a entrada na primeira esfera

de coordenação, expressa por k,%» âeve ocorrer com veiocida

des comparáveis e provavelmente proxinas da velocidade de

difusão. A constantek deve depender no entanto da geome-

tria molecular, das cargas e do nüir.ero de centros de coord£

nação. Isso justifica plenamente, as pequenas variações

observadas entre os diversos ligantes estudados.

No caso dos complexos de pentaaminrutê-

nio, a sua reação de formação ocorre segundo o processo

Ru(H2O)2+

(3.18)

que ter. sido estudado tanben er complexos de pentaamincoòa^l

to (III) e ródio (III) . A Tabela 3.8 fornece os valo-

res de kL e parâmetros de ativação, para uma série de con-

plexos fernados pelos ligantes respectivos e o Ion

A constância nas entalpias de ativação

para a substituição no pentaaminrutinio(II) fei interpre-

tada por Allen e Ford coro senão indicativo de un pro-

cesso S.,,1. Resultados semelhantes foram obtidos por

Shepherd e Taube para vários outros ligantes heteroclclj^

cos.

Apesar das entalpias de ativação para

os complexos de pentaaninruténioíll) e de pentacianoferrato

TT) scror pratícar.ente idênticas, as respectivas velocídç.
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TABELA 3.8 - Parâmetros C i n i t t o o « ( í i ) para Reações do Ion

CtíH3)5Ru(H2O)2+ e t» Ligantes In saturados

Ligante
ifV1

AS' Referên

Piridina

Pirazina

9,3x10- 2

Ion Piridlnio 3,1x10-3

5,6x10-2

70 ,

7 0 ,

7 3 ,

7

7

2

-27,6

-54,4

-23,8

164

164

164

Isonicotinamida 1,1x10
- 1

Isoni catíiiüai da
pri «tonada

3,6x10-3

3-Metilpirazina 5,0x10
- 2

s*/
Imidazol

Benzonitrila

Acetonitrila

2,0x10

2,7x10

3,0x10

69,0

66,1

67,8

27,2

29,3

29,2

164

165

165

(ft) T » 298,2 K
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des k^ diferem por um fator aproximado de 10 . Isso se

deve em grande parte ao termo.en£r£plco, positivo para «s --»

complexos de ferro(II) e negativo para os de rutênio(II).

As diferenças nos sinais das entropias

de ativação tem sido justificadas com base em dois argumen

tos distintos. 0 primeiro baseia-se no caráter £L.2-SN1 e-

xibido pelos complexos. O segundo, assumindo um processo

S^l para ambos os metais, fundamenta-se nas diferenças de

configuração do intermediário de número de coordenação re-

duzido.

As reações do tipo Ŝ .1 conduzem nor-

malmente a um aumento na entropia translacional do siste-

ma constituído pelo metal e o ligante, embora a perda de
9

entropia de solvatação também possa se tornar importante,

especialmente no caso de ligantes iônicos. As reações do

tipo Sg2 levam por outro lado, a uma diminuição na entro

pia translacional do sistema.

Dentro desta abordagem, os valores ne-

gativos das entropias de ativação observados nos comple-

xos de pentaaminrutênio(II), seriam indícios de uma con-

tribuição 8 j.2 mais pronunciada nesse caso do que nos com

plexos de pentacianoferrato(II).

0 outro argumento, assumindo uai meca -

nisso S^l para ambos os complexos, foi formulada por To*

be e por Archer , com base na ocorrência ou não de

retenção de configuração na aquação d* complexos de bis(e-

tilenodlamina) cobalto(III). A» reações que levam a uma

retenção de configuração ocorre» através de um intermediá-

rio de estrutura quadrada (Cít7), e apresentam entropias de
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ativação negativas. As reações que ocorrem sen retenção de

|p' configuração* por sua vez, decorrem através de um interne -

.:v;- diário bipirâmide trigonal (D^.), e apresentara entropias de

t ativação positivas.

Nos complexos de pentaaminrutênio(II),

Ford e Allen postularam a formação de um intermediário

de configuração pirâmide quadrada que, além de estar favore

cido pela estabilização proporcionada pelo campo cristal! -

no, coincide com outros complexos à& pentaantinrutênio (II)

jã estudados por Taube et ai.

Nos complexos de pentacianoferrato (II),

a entropia de ativação positiva é consistente com a forma-

ção de um intermediário bipirâmide trigonal, que achar-se-ia

mais favorecido em relação ã configuração pirâmide quadrada

pelas seguintes razões: (1) a configuração bipirâmide trigo

nal garante uma distribuição de carga mais simétrica, dimi-

nuindo assim as forças repulsivas entre os cinco grupos CN~

ao redor do ion netálico, (2) esta configuração pernite

unia maior participação dos orbitais de simetria * na estabi

Üzação do intermediário pentacoordenado.

Portanto, ambas as hipóteses baseadas

uma no caráter S?J1 - SM2 • a outra nas configurações do es

tado intermediário, demonstram igual consistência na expli-

: cação das diferenças de reatividade nos complexos aquapenta

** cianoferrato(II) e aquapentaaminrutênio(II).

A possibilidade de se t«r um mecanismo

associativo COR aumento no número de coordenação 6 para 7

no intermediário (D_h),te» sido postulado na redação da

Ĥ O., pelos Tons rRufmí J ,i2* ou rRuf?:H-l .V2+ (L « H-,0 ou
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.-Metil 1 6 8

t . i • i ' • , • ' • •

; As cinet leas de formação dos complexos

:is- e trans-[CNH^l^PuIíj] »«o semelhantes ao padrão já

lescrito, acentus.ado~5e nelas o mecanismo de substituição

om retenção de configuração

\BELA 3.9 - Constantes de velocidade observadas para a

formação do complexo pentaciano(benzotriazol)

ferrato (II)

I
3.4.3 - Medidas Cinêtlcas e Parâmetros de Ativação -"

m*
do Sistema í (CW) ̂ Fe (BtH) ] 3 ' jjjjjp j

A cinêtica de formação deste complexo

reação 3.19), foi acompanhada por meio da têcnica"Stopped-

low" sob condições de pseudo primeira ordem. Os resulta-

3s mostram-se na Tabela 3.9.
•• : -I i

Fe(CN)cH-O
3- + BtH ~ > Fe (CN) cBtH*" + H~0 ';'• J

oi «> * :i t
(3.19) jríi :

•' '•. ••

T(K)

!85,7

!89,0

89,4

98,2

98,2

98,2

05,0

)v =o,

[BtH] (M)

5,0 x IO"3

5,0 x IO"3

5,0 x IO"3

2,5 x IO"3

5,0 x IO"3

7,5 x 10~3

5,0 x IO"3

100M KC1, [Fe(CN)5H2O
3"J

Kobs lí> ;

0,56

0,77

0,82

0,81

1,68

2,40

2,65

» 3,0 " 1O"5M

IIm
mi
mma
P
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Uma dependência linear das, constantes . de

velocidade observadas, Jt^j, _ foi achada coitt respeito -a

concentração do ligante, segundo a equação (3.20).

kob5 " k£ "BtB^ <3-20)

onde kf = 330 M~
1S~1

Tanto a constante especifica, kf, como os

parâmetros de ativação, Air = 60 KJ moi'V àS^ • (' J mol
-1

grau , são consistentes com os dados reportados na lite-
- r 3-., 160,170

ratura para o *on[Pe(CN)5H20 ] e na Tabela 3.9. Tem

sido deinonstrado que a c^Stica praticamente independe da

natureza do ligante de ataque, segundo o mecanismo dissocLa

tivo D, ou O-IP (intercâmbio dissociativo). Neste, a etapa

intercâmbio dos ligantes apresenta caráter dissociativo, on

de a formação do estado de transição envolve considerável

expansão da ligação M-L e uma pequena interação entre o

Ion metálico e o ligante de entrada.

3.4.4 - Medidas Cinéticas e Parâmetros de Ativação

nos Amin Complexos de Rutênio (II)

a) A formação do produto da reação entre o

2+
3)Ç.H2O e um grande excesso de benzotriazol foi acompa

nhada espectroíotometrlcamente. A reação que decorre segun

do o processo (3,16), tem sido estudada também com outros

ligantes tais como piridina e alguns dos seus derivados, com

benzonitrila e acetonitrila, segundo ilustrado na Tabela

3.8, com o nitrogênio e com o monõxido de dinitrogênio
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O comportamento de primeira ordem da ci~

nêtica se mantém pelo menos dur&nte quatro meias vidas «.

na faixa de concentração usada para o benzotriazol, k .

demonstra ser uma função linear da concentração do liçjante

(Fig. 3.1?) e portanto, obedecendo a lei de velocidade:

II .
d(Ru(NH3)5BtHj

dt

com um valor de k- • 0,34 M S .

2+1 f[BtH) (3.20)

o
*
>•

x>o
IC

10 20

10.3x10*- 5*10* = 0.342
(3O-I45)«IO3

.-. kt«0.34 M.seg

30 40 S0 60
(BtH)>IO3

3.17 - Gráfico mostrando a obtenção de k, para o

complexo fNH?)rRuBtn
2+.
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Os parâmetros de ativação obtidos (Ta-

bela 3.13) fornece» uma entalpia de formação algo Maior que

a descrita na literatura pára outros complexos ce pentaa-

*i&inrutênio(ll), porém, um terno de entropia àS* mais fa-

vorável.

A lei de velocidade assim estabelecida.

ê consistente com um mecanismo SN1:

Ru(NH3)5H2O
2+ , í—> Ru(JIH3)

2* + HjO (3.21)
k

2 + + L > Ru(NH)L 2 +Ru(NH3)5
2+ + L - > Ru(NH3)5L

2+ (3.22)

que conduz ã expressão,

d[Ru(NH,}.L2+] k,ko[Ru(NH,),,IU02+] ÍLJ
3 5 J _ 1 2 1 3 5 2 J_J_ ( 3 > 2 3 )

d t k ^ + K2 [L]

Obviamente, que (3.23) reduz-se para a

forma simples de segunda orden, k7 = k,k2/k_,, quando

k* » kj [l»J , o qual é o caso, por quanto k , engloba a

concentração do solvente (55,4 M para soluções aquosas).

£ muito provável que ambos os passos,

^2 e k-l íata<3ue nucleofílico do solvente sobre o

^ R U ( N H 3 ) 5
 +} sejam rápidos, e devido as pequenas energias

l livres de ativação envolvidas, o RuftlHU). mostra baixa

.. seletividade nas suas reações com os diversos ligantes.

; Assumindo-se que o mecanismo fosse de

| Intercâmbio Dissociativo (D-IP), as variações observadas

f
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nos valores de k^ (293,2 X), obtidos para as reações con» di-

ll- lerentes llgantee, estarias refletindo a população daqueles

• ' em competição eoa o solvente na esfera externa âe coordena-

,\ ção do [Ru(NH3)5H2O * ] . Poria, os valores experimentais

• de k L pars as reações cost a 4-cianoplri£ina (0,261 M S )

e coa o Ion 4-cianopiridlnÍo (0,238 M~ S~ } derruba» essa

hipótese» porquanto a natureza do segundo ligance aeveria

alterar dramaticamente a formação do complexo de esfera ex-

terna com o câtion [RuiNHjlj-HjO** J, fato que por certo, não

acontece.

Portanto, reafirma-se o Mecanismo Disso

ciatlvo com intermediário pentacoordenado, o qual apresenta

rã uma vida média suficiente para sovreviver às várias colJL

soes, e logo:

(i) a população do ligante na primeira camada de

solvatação não seria fator determinante,
È.:,

~'~ (ii) na competição pelo intermediário pentacoorde

nado, acabaria por se estabelecer uma modera

da seletividade entre R.O (k_1) e os vários

ligantes (I^) .

$•

0 valor de AS na reação com o BtH, bas-

tante mais favorável que nos outros ligantes, estaria reve-

iando uma menor interação esterica entre os hidrogênios do

ii. Ugante z os NH- eis* ligados ao centro metálico. Isso

fará com que aumentes* os graus de liberdade interna do

complexo ativado, e consequentemente provirá uma etapa k2

dS* mais positiva.
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b) No caso dos complexos eis- e trais-,

sua formação acompanhada espectrof otovêtricaneate

um âeslocanento das bandas iniciais até se atingir a estabi

lização final. Assim, o complexo trans- mostra orna banda

Inicial em 25 KK a qual deslocasse para 23,8 KK onde final-

mente se estabiliza (Fig. 3.18).

No complexo eis-, alem do descrito ante-

riormente para o composto trans-, nota-se o aparecimento

de uma segunda banda em 26. "5 KK, a qual ê coincidente com o

comportamento de outros complexos de rutênio (II) descritos

na literatura147' 1 7 3 (Fig. 3.19).

A análise dos dados obtidos, mostra que

os gráficos -£n(Aw - A.) versus tempo para a reação do

Ru(NH,).(H^O}^+ com um excesso de benzotri^zol não são li-
ó Hi +m ^

neares. Este fato era de se esperar, posto que o sistema

envolve substituição consecutiva da água coordenada para

formar as espécies Ru(NH3)4(H2O)BtH
2+ e Ru(NH3)4(BtH)2 , am

bas as quais absorvem na mesma freqüência, mas com diferen-

tes coeficientes de extinção.

Portanto, para o tratamento dos dados

usou-se um procedimento aplicável às ciniticas consecutivas

de primeira ordem, do tipo

A i > B = > C (3.24)

descrito na literatura , e cujos fundamentos se discutem

a continuação.

Supondo que nós tivéssemos medido uma

Propriedade para a qua' ida substância contribui línearmen
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—", - rr r__T_4-.-'!-^—f-

FIGURA 3.18 - Espectro de formação do complexo
trans-ÍNHj)4Ru(BtH)\*.
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FIGURA 3.19 - Espectro de formação do complexo

eis-(NH3)4Ru(BtH)j*.
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te, neste caso a absoxbâacla D, s*u valor

D., seria:
t

Dt « €AÍA]t • €B[Bj t + e c[C] t {3.25)

ou sselhor.

D t

- O. + íeA - ec) [A]t + <£B - ec) [Bjt (3.26}

Substituinco em (3.26), as conhecidas ex

pressões para [A] t e [B]^ próprias de uma cinética consecu

tiva de prizselra ordem, se te«:

-k l t fc -kxt -k2t
Dt= D- * ' v ^ W o e + (CB-*C} r r [ A ] o { e " c

k2~Kl
(3.27)

isto é,

[[ A l ° e

(3.28)

expressão que ainda poderíamos reduzir ã

-k t -k t

L D — D^ ff ot€ + Be (3 .29 )

em que 01 e p englobam as constantes que antecedent a e

e e 2 em (3.29).

Logo, um gráfico de -fcníD̂ -D.) vs. tem-

Po deve conduzir a uma curva contendo dois segmentos retos,

poclem ser resolvidos no cn«o rr'i« v*
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jaa vulto prôxinas. Considerando fc^ >

ta qot ae prolonga no teri

o

inclinação A extra

oãuzin-

ao este últiao valor sm (3.29) e estabelecendo a diferença A,

polaçãc desta reta no teapo t_ nos fornece 0. Intro£uzin-

D. - Dt - Be ae (3.30}

por neio de \m gráfico de -Inâ vs. teapo obtéat-se k^. A

seqüência esqueiaatizada deste procedimento pode se achar

nas figuras 3.20 (ai e 3.20 (b).

P

...:~-/^

-lníCL-0,1

(a) (b)

FIGURA 3.20 - Procedimento gráfico para a análise dos dados

de \ima cinêtica consecutiva de primeira orden

em que k. > kj.

Assim, aplicando-se este procedimento ao

caso do complexo eis-/ teríamos para uma típica cinitica aos

25 c (Fig. 3.19) os seguintes dados condensados na Tabela

3.10.

O grafico respectivo é o seguinte (Fig,

3.21).



TABELA 3.10 - Absorbâncias medidas na cinética de formação do complexo cis-(NHj)4Ru(Btli)|*, com

concentração do ligante 9,5x10 M ' ...

- At) t(min) A».- A t t(min) \ , - At

2,82

4,54

5,5

6,6

7,8

9 ,0

10,2

0,61

0,50

0,44

0,38

0,33

0,28

0,24

0,494

0,693

0,820

0,967

1,10

1,27

1,40

11,45

12,75

14,0

15,2

16,45

17,8

19,2

0,21

0,18

0,16

0,14

0,125

0,11

0,095

1,56

1,71

1,83

1,96

2,07

2,20

2,35

PH « 4,5)

21,0

24,3

27,7

35,0

49,7

76,5

114,8

0,085

0,075

0,065

0,061

0,05

0,03

0,01

2,46

2,59

z,n

2,80

2 ftf

3,50

4,60

ConcU.com: u • paratoluenosaulfonato d« l í t i o 0,LM>
J+J - 6,5*10"5
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O posterior prccessarjsr.t;; dos éados con-

tinua na Tabela 3.21, para •* ofcter finalscute o valer d»

k, por reic co grifico contido :•*. Figura 3.22.

T&3ELA 3.11 - Valores do pariaetro ú na cinêtlca de forsaçao

do cocplexo

2,82 0,955

4,54 0,229

0,0570

0,0948

5,50

6,60

7,33

9,00

10,20

11,45

0

0

0

0

0

0

,915

,899

,832

,865

,349

,332

C

C

0

0

0

0

,0933

,0917

,0900

,0880

,0860

,0840

0,513

0,405

0,347

0,281

0,240

0,192

0,159

0,126

0,66

0,90

1,55

1,27

1,42

1,65

1,83

2 07

Cabe assinalar que no tratanento de da-

para cineticas consecutivas, diferentes outros procediesen

ter. sido ensaiados175'176, embora a maioria deles enfati

particularmente as soluções analíticas do problema.

Ho caso da cinética de formação do com -

Posto trans*- alguns dos seus resultados estão compilados na

Tabela 3.12, acompanhados dos respectivos gráficos (Fig.3.23)

aru se obt-r k,L e k?L aos 25°C.
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c,= O.!6 Win'1

iO t (mm)

ylGURA 3.22 - Gráfico que mostra a obtenção de iĉ  na

cinética de formação do complexo

2+

l



TABELA 3.12 - Cinêtica de Formação do Conpl«xo

*, <25°C)

[B tH] , CM)

3,7 x 10

4,5 x 10

6,0 x 10

7,0 x 10

8,5 x 10

' 2

" 2

' 2

~ 2

" 2

0,043

0,055

0,070

0,080

0,095

ü,0058

0,0065

0,0093

0,0110

0,0133

;í

; „ • " I

Condições: y = paratoluenossulfonato de l í t i o 0,lM;

pH « 4,5; [trans-Ru(NH3)4(H2O)2+)=6,5xl0-5,

10-

W

1.19 M1 (Pi h1

10

ia)

v

O.lõ M" min"

K2L>2.66.

(b)

iO
(BrH},!Os

'IGURA. 3.23. (a) Obtenção de k,L e (b) obtenção de

para o complexo trans-(MH^J^Ru(BtH)~ .



- • «

Os resultados finais obtidos para os

três complexos ãe rutênio apresentam-se na Tabela 3.13, in-

cluindo-se os respectivos parâmetros de ativação.

te
%v Igual concordância para com outros sisttí

?*• mas jâ descritos, achada no caso do pentaamincomplexo, pode-

se assinalar no caso dos complexos eis- e trans-. Assim, por

exemplo, comparando os nossos dados (Tabela 3.14) com alguns
169 "

sistemas estudados por Ford et êil. , considerados na Tabe-

la 3.15, pode-se achar urna estreita semelhança sobretudo no

que d*z respeito aos parâmetros de ativação.
A reação do ligante com a espécie

2+cis-Ru(NH3>.L(H-O) mostra que a velocidade da segunda eta

pa ê aproximadamente, um décimo da primeira, ou ainda algo

menor: isso poderia se dever à inibição estérica motivada

pela presença jâ de uma unidade do ligante. Também pode-

se justificar se considerando que a retrodoação do rutênio

fr para a primeira unidade de ligante, aumentando a carga po-

sitiva do centro metálico, faz com que a retenção da segun-

da molécula de água seja maior.

IIot.e-se que o bem conhecido efeito trans-

não opera no caso dos complexos de rutênio, por quanto a se-

gunda etapa da substituição é bem menor comparada com a pri_

xnelra.

Fazendo uma avaliação geral, reafirma-se

a conclusão de que o mecanismo envolvido em todas estas ciné
Sr' •

|£ ticas de formação que incluem ao Fe (II) e Pu(II), e essen-

cialmente dissociativo, aproximando-se do limite S^l.

i
n



TABELA 3.13 - Constantes de formação e parâmetros de ativação para os complexos (NH-j) cRuBtH2+
2+e e i s - e trans-(NH3)4Ru(BtH)2

io\ '1L '2L AH'

x IO2) (K Jmol"1) (J rool" grau" )

(NH3)5RuBtH' 34,7+0,3 70±2 -14f5±2

e i s - ( N H 3 ) 4Ru (BtH ) *2+ 28,5±0,5; 2,6±0,2 67±2 -28±2

trans-(ÍJH3 ) 4Ru (BtH)
2+ l,9±0,2; 0,277±0,03 65±2 -64±2

Condições: v = paratoluenossulfonato de lltio 0/1 M>

T = ?.S°C; pH - 4,5;

(RuJ = -6,5xlO"5M

tn



TABELA 3,14 - Constantes de formação e parâmetros de ativa

ção para as reações

O>2+ + BtH

5+
A4Ru(H2O)BtH + BtH

k-L
-* A4Ru(BtH)2

+

ou Temp, ou
Lxl02> (Kcal Ilol u.e.

2+

15,0 11,4 ± 0,4

20,0 19,1 ± 0,5

25,0 28,5 ± 0,5

30,0 49,1 ± 2

35,0 58,4 ± 2

16,0 ± 0,5 -6 ,7+0,5

•

Cis-Ru(NH-.) . ÍH.0) BtH2+

3 4 2

15,
2 0 ,

25,

3 0 ,

3 5 ,

0

0

0

0

0

o ,
1,
2,

3,

4,

74

40

6

5
0

±

±

±

-

0,05
0,05

0 , 2

0,2

0 , 2

15,0
20,0

25,0

30,0

35,0

0,76 t
1,13 ±

1,86 ±
2,90 ±
3,72 ±

0,05
0,05
0,08
0 ,1

0,2

15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

0,105±
0,15 t
0,26 ±
0,34 ±
0,39 ±

o,
o,
o,
0,

0,

005
01

02

02

02

15,5 ± 0,5 -15,5+0,5



TAPEIA 3.15 - Ccnstòntes cte lormaeãc e parâmetros de ativação

para «s reações

- - M n; n\ T / i r. vMÍH,O)*r' -r L M(H.,O}L2+ r P O

k L
MÍH 0 ) L 2 + + L — ML 2 + +

.. /„ ^ 1 T 2+ T Temo, k-,L ou k ,L ji , c??
ou M(H_O)L L • J. 2 íü LSf

°C (t-i~ S~ xlO^) (Kcal/>'ol ) u . e .

18,0 9 +_ 1

2+ p y 25.0 20,7 + 1,0 16r/ + 1 _ 6 + 3

4 l 2J>2 33,9 4 9 + 2

43,6 101 + 2

18,0 23,6 + 0,5

. 25,0 44,5 + 3 , 0
bz — 1 6 , 3 + 1 , 2 - 5 + 4

.3,9 122 + 7
43,6 233 + 2,0

18,0 1,2 + 0,5

w 25,0 2 , 0 , 0 , 5 1 6 ^ 0 + 2 _ 1 3 + ?

"" 33,9 6+1

43,6 11 + 2

18,0 1,7 + 0,1

cis-RuftiK.MH _O)bz2+ bz 2 5 ' ° 3,9 + 0,2 1 4 f 4 + l f l -17 + 4
2 33,9 7,3 + 0 , 2

43,6 14,4 + 0,4

. 18,5 0,74+ 0,08

trans-Ru(ra.) , (H,O)p+ p v 2 5 ' ° 1 ,65+0,1 1 5 / 3 + i / 2 - 1 5 + 4
4 ^ ^ ' 33,9 2,9 + 0 , 2

43,6 7,0 + 0 , 5

18,5 0,50+ 0,05

[ tra^-Ru(NH3)4(H,O)py2+ py 2 5 ' ° ^ t ° ' 0 8
 1 5 , 5 . l _15 . ,

P J 4 2 33,o 2,02+ 0,12 ' - X 1 5 " J

I 43,6 4 ,7 + C,2
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III.5 ISOMERIZAÇÃO INTRAMOLECULAR

3.5.1 - Introdução

C desenvolvimento dos trabalhos realiza-

dos nesta Tese, levou alén da caracterização dos sister.as ira

pi içados, ao estabelecinento de necanisnos de Isor.erizaçáo

Intramolecular tanto en compostos de ferro como de rutênio.

Nossos trabalhos coincidiram cora recentes publicações no

campo, por outros grupos de pesquisa, tais como os liderados

por Purcell, Taube et a_l. e A.M. Sargenson
97,102

O fenôr.eno decorre provavelmente, por

meio da fornaçao de complexos ativados ligados pela via TT,

como terr, sico postulado para o tetrazolato de pentaar,.incobal-

to(III), segundo ilustra a estrutura abaixo indicada

(NH3)5Co

N

2 típico do rnecanisuo, que uma das es-

tai

como acontece com os tetrazolato** de cobalto

truturas er. equilíbrio acabe indo para uma so espécie,

107
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N——N C N

NJi""1

Co i Co

t

1/
/ |

Sinilar situação observa-se nos conple-

90xos de rutenio cor: aninoacidos, estudados por Taube , e;u

que finalncnte predor.ina unia forna seja a oxiçenada ou a r.̂

troyenada.

Sent dúvida, esse deslocamento implica

fatores terr.odinâr.icor. e cinéticos que governar, o. acaban

por se ir-ipcr. Resultado final: er.bora possan se isolar du-

as espécies, una delas teminará por se transformar r.a ou-

tra.

Dentro do contexto ca Isor.erização Ir.tra

molecular, una outra possibilidade çue ainda fica, é a exis-

tência de r.isturrr pernanentc de isomeros en solução, cor.o

ten sido descrito para os seguintes sisteras: complexos do

tetrazol cor?, platina e paládio ; complexo (co(diinetilglio-

xiir.ato) 2L(SCN) J (L= py ou anilina) nas suas formas liga-

das pelo enxofre ou pelo nitrogênio; ooir.plexo

[l>d(Asrh3)2(SCN)2] dissolvido seja er. dírcetilformoamida ou

dimetilsulfõxido e, complexo (Co(G<) 5SGíJ " em solução

178
aquosa contendo c cation tetrabutilancnio. 0 nvscsnisno

confere ao centro metálico uma permanente nobilicada, ser.rlo
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í assim possível detetar era todc momento a presença dos isôir.e-

í
! / ros: e c caso dos complexos formados pelo benzotria2ol com

os Ions pentacianoferrato (II) e pentaaininrutinio (III) .

As técnicas usadas neste estudo tem

sido a Voltametria Cíclica e a Ressonância Nuclear Magnética

( H e C), razão pela qual, inclui-se uma breve recapitula-

ção das suas aplicações ã Química de Coordenação, particu -

larmente era compostos com retrodoaçao. Continua-se finainen

te, com a discussão crnjunta de provas abordadas por anbas

as técnicas ao esclarecimento dos mecanismos cie isorr.erização

propostos.

3.5.2 - Parâmetros Termodinâmicos

As constantes de estabilidade dos com-

plexos de pentacianoferrato (II) poder, ser obtidas diretaner;

te das nedidae cinéticas para as reações de formação e de

dissociação respectivas,

Fe(GJ)5H2O
3~ + L y- L •> Fe(CN)5L

3" + H2O
k-L

resultando: (3.31)

Dentro do mesmo esquema, os parâmetros

termodinâmicos AH e AS, poder, ser calculados a partir dos

parâmetros de ativação obtidos nas cinéticas de formação

e £s£) e dissociação (AH_£ e Ü S _ £ ) .

AH = AHj - AH f (3.32)

- AS f (3.33)
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Dado que os valores cos parâmetros de ati-

vação dos complexos são bastantes uniformes, as variações

nas constantes âe estabilidade seráo determinadas quase que

exclusivamente pela etapa de dissociação. T.m vista disto,

a ve.'-iacao das constantes de estabilidade, assim como a sua

interpretação, não diferem em muito das apresentadas nas dis

cussòes anteriores. Ainda mais, em decorrência da pequena

variação observada, em kL, a relação linear de energia li-

vre dpiivada da equação (3.31)

pis T = const. + log K (3.34)

aplica-se com êxito sos cianoferratos estudados.

í>s variações de entalpia, na faixa cie -21

a -63 KJ/mo], acompanham de perto as variações nas constan-

tes de estabilidade dos con-plexor. As variações de entropia,

na faixa de -12 a -62 J/mol K, sugerem que a entrada do li-

gante e a liberação de água coordenada no complexo sejam se

guidas por u.n aumento de solvatação.

Mo caso dos compostos de Ru(II) eiubora te-

nha-se determinado as suas constantes kT , não ter. acontecido

o mesmo con as correspondentes k , em parte devido ã extre-

ina lentidão do processo e a parcial oxidação do rutênio no

decorrer da tentativa.

Somente Taube , tem medido a constante

de velocidade da aquação do complexo (NH,),.P.upy induzida

por ácidos, k H, a qual junto ao valor da k R também medi^

da por Taube et aj.. , conduz ao valor da respectiva constante

termodinâmica.
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3,rbxiü V" V"
1 ,

«1,0 > ÍM:i.J)_EuH2(T + pyii

K = ~ ——-. = 1,15x10 *

Csta constante, cor\binada com o valer do

pK da piridina, 5,45, permite estimar o valor para a cons -

tante termodinâmica de estabilidade do complexo, como sendo

de 2,4 x IO7.

2+- " ~ + K = 3,7x10

py + H O +
< ~ > pyH

+ • K,0 K = 2,cxl0D

3 5 2 <
k
 3 5 |
-py

Portanto, comparando este valor co~ o cor-

respondente ao do complexo Fe(CN),py "", (Tabela 3.16), podo-

se prever uma maior estabilidade nele, devida sen dúvida à

retrodoação.

3.5.3 - Parâmetros Eletroqulnicos

0 comportamento õxido-redutor destas espé-

cies, assir. COJT.O de qualquer outra, pode-se estudar por meio

de técnicas diversas, sendo a Voltarretria Cíclica urca das

mais usadas atualmente. A7.ên de mostrar o comportamento óxi-

dc-rodutor global, a voltametria no caso dos processos rever_

r«^v«is fornece c potencial d^ raia onda E. ,,, que so rel^cio-
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na con o potencial f jrr.al d3 redução l. , através ca equa-

ção:

B ° X (3.33)

onde D_e<j e D , referem-se aos coeficientes de difusão das

espécies reduzidas e oxidadas, respectivamente. Un sistema

redox, no qual as duas espécies trocam rapidamente elétrons

coiu o eletrodo de trabalho, é chamado de processo eletroqui

micamente reversível. O potencial de meia onda respectivo,
H

E,y2, define-se como aquele que equidisba dos potenciais de
. 179pico

E w o = — £ ã ££_ Í3.36)

e idantifica-se coni o potencial formal de redução (E° } sem-

pre que os coeficientes de Uíusão das espécies oxidada e

redazida foreir. iguais.

TenO.o os potenciais fornsais de redução, E ,

tornc;-?e possível construir o seguinte ciclo" :

V
2- TTT 2-

Fe(COcK O + L k > FeíCN),-!/ + M O

"ir
-e >e jÍ-e

cujo tratamento ".onCuz a,

_ i _ t —— K.

rill

ÇI_

x.

Assim, através da equação (3.37), as constan-

tes do estabilidade dos cor.plexos oxidados;, YTTT, podem ser
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«O*calculadas considerando os valores & » potenciais* E ,e àm

KJJ» jâ conhecidos.

Na figura 3.24, rostra-se o voltaraograma pa-

ra, o complexo pentaciano (n&ticnir.a}ferrato(II), típico pa-

ra os complexos de pentacianoferrato(II) com a^ínoãcidos .

A avaliação do E° respectivo resulta em 0,565V (vs. SHE).

Voif»

FIGURA 3.24. Voltamograma c í c l i c o para o complexo pentacia-
no(metionina)ferrato(II), 4,0x10 M, M» 0,100M
KC1, e excesso de l igante (4,0x10" M). Eletro-

do de trabalho de platina e ce Ag/AgCl como re -
ferência; T - 298,3 K.
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Na Tabela 3.16 apresenta-se ua conjunto áe

exemplos coincidindo com aqueles da Tabela 3.7. Pode-se

observar neles, as variações relativas nas constantes ce es-

tabilidade dos eoetplexos de pentacianof erra to (II) e (III) em

função do tipo de liçante, e também, da sua basicidade. Os

valores de KJJ» cresce- cem a bas*cidade do ligante, en-

quanto que a tendência contraria acontece nos valores de K_

q
Quanto aos compostos de Ru(II), Taube e Ford

extenderara seu estudo a uma s'rie de aminconplexos conten

•Jo uns ligante ins aturado. 7>lêir. da determinação dos E° , es-

tes autores chegaram a estabelecer algumas interessantes co£

relações entre esses valores e outros parâmetros tais como

*"TC* pX% do complexo, E, ,~ do ligante livre, etc.

18?
Posteriormente, Anson e_t a_l. tem determioa

do os potenciais formais de redução para os sistemas:

Ru (KH)L " > R

onc.e L representa a uma série de ligantes. As técnicas usa-

cas foram Voltametria Cíclica, Potencionetria e Polarografia,

e os valores obtidos aparecer, na Tabela 3.17.

Como pode-se constatar, há uma boa concordân-

cia entre os valores de E° e a capacidade i-aceptora do

ligante. A retrcdoação IT tende a estabilizar os orbitais

dir e, portanto, o estado de oxiüação (II) . Logo, na série

dos complexos de pentaaminrutinio estudados, cs valores de

o'
E são mais positivos na medida em que acrescenta-se o

caráter Tt-aceptor do sexto ligante.
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-Cül)
TABELA 3.16 - Potenciais Formais e Constantes de Associaç

para Complexos de Pentacianoferrato(II) e (III)

es Solução Aquosa aos 298,2 K

'III/II
(V, (M"1)

0,47(p)* 3,3xlO5

0,48(CV)b

9,4x10 5,3 3,5x10

C H 3
0,45(p) a 3 , lx lO 5 2 r9xl0 4 6,1 1,1x10

0,50 (p)a 4 ,0xl05 5,2xlO3 3,65 7,7x10

OS(CH3)2 0,89(CV)b 3,3xlO6 l,lxio"2 3,0xl08

0,55(p) a 9 ,0xl0 5 l ,7xlO3 0,65 5,3xlO2

a

0,79(CV)
2;0xl0

6 4,7xlO"1 -5,8 4,3xlO6

12 181
a) Toma e Malin ; b) Toma e Creutz .
Abreviações: p» potenciometria, CV • voltametria cíclica.
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TABELA 3.17. Potenciais Formais de Redução de Complexos de

Rutênio, em Solução Aquosa acs 298,2 K

Par redox E ,mV vs.N.H.E.
Eletrõlito
Suporte

P.u (N

0 H 2 + A
>

C 1 2 V +
i

Br2+/+
>

3+/2+

Ru(NH3)5H2O3 + / 2 +

py
3+/2+

pz
3 + / 2 +

cis-Ru(NH3)4(H20)

cis-P.u(NH^) ,pz^ 3+/2+

trans-P.u (WH. ) 4 (H^O) 3+/2+

3+/2+

- 420

- 42

- 34

+ 51

+ 66

+ 3051

+ 490

+ 1120

+ 1001

+ 860

a , b

b

d

b

2 0 b

780

0,2 -lFNaOH

0,2F COCOON a

O,1F WaC104

O,1F NaBF4

O,1F CF3COONa

O,1F CF3COOMa
O,1F CF3COCIi

O,1F IlaCl

:-icio4

0,2F CF3COOMa

O,1F IlaCl

0,2F CF3COOKa

IF NaCl

a) por potencioraetria; b) por voltametria cíclica;

c) por polaroqrafia;

d) valor observado correspondente ac potencial de pico anó-

r.a ausência de pico catódico.



3.5.4 - Ressonância Nuclear Magnética

A aplicação da espectroscooia de ressonância

nuclear magnética em estudos de correlação, tem adquirido

crescente interesse nestas últimas décadas. Trabalhos siste

má ti cos relacionados com complexos de rutênio ' J, cobaî

t o a ' J e rõdio furam um dos primeiros a serem publica^

dcs. Na mesma época, Toma, Malin e Schmidt , através de

espectros de ressonância H e C, apresentaram um trabalho

pioneiro em pentacianoferratos.

Em geral, no âmbito dos complexos, as infor-

mações estruturais iuxnecidas por esta técnica são mais fa-

cilmente analisadas, concentrando-se nos deslocamentos quími

cos dos ligantes coordenados.

Espectros típicos de RtfM de H podem ser vi£

tos na Figura 3.25, para os complexos de pentaamin (piridi -

na) rutênio(II) e pentaciano(piridina)ferrato (II).

As Figuras 3.25a e 3.25b mostram os espec-

tros da piridina e do seu complexo com o pentacianoferrato

(II) , em solução aquosa (D,0), e usando terebutanol como pa-

drão interno. Os deslocamentos químicos assim medidos, fo-

ram convertidos na escala TM3, adicionando-lhes 1,2 ppm.

No espectro da piridina, o primeiro pico em

8,45 ppm e atribuído ao próton em orto (o). Os demais, ao

redor de 7,85 e 7,40 ppm, são atribuidos respectivamente

aos prótons em para e em meta "" ' . Como pode ser obser-

vado na Figura 3,25b, oo protons era orto são deslocados pa-

ta campo mais baixo com a coordenação no grupo pentaciano -

^errato (II), sendo portanto, desprotegidos em relação ao

Gigante livie, enquanto que o ffcn<-.<> £ : n + - * • * •
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WCL

90

s-

60
i

70

9 8

(b)

7 6
& (ppm)

2»

85 75 TO

7.3

SO 8,5 60 7.5 7.0 65
• t • i I — <

FIGURA 3.25. Espectros de RNMÍ^) sa) Ligante piridina livre, b)

Complexo de pentaciano(piridina)ferrato(II) conten

do leve excesso(10%) do ligante livre, c) Complexo

de pentaanin(piridina)rutênio(II),junto ao respec-

tivo mapa dos deslocamentos químicos dos protons

heterocíclicos,em relação ao ligante livre,e usan-

do DSS* como padrão interno. (*) Sal sódica do ãci

do trimetilsililpropanosulfônico.
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para os protons em aero e para. No contplexo de pentaaminru-

tênio(ZI), o padrão anterior inverte.

Contudo, a tendência de deslocamento para

campo aais alto, ou seja. de proteção, com o aumento da afi

nidade eletrônica áo llgante coordenado, apresenta-se mar-

cante es ambas as séries de complexos.

De todos os efeitos que contribuem para a
187

blindagem de um núcleo, segundo Karplus e Pople , especial

consideração merecem o efeito de anisotropia paramagnêtica

do íon metálico, e o efeito de anisotropia de vizinhança.

* Assim, Lavallee e Fleischer atribuíram o

deslocamento para campo mais alto dos sinais dos protons em

or to nos complexos de pentaaminrutênio (II), à anisotropia

paramagnêtica do Ion metálico. Posto que a contribuição

paramagnêtica decresce com o cubo da distância entre o prõ-

ton e o Íon metálico, isto ê.

onde <—*—> representa o valor médio do inverso cúbico
r

desta distância, o efeito ê esperado ser pouco significativo

nas posições meta e para do ligante.

A contribuição da anisotropia de vizinhança
AS 13

(E CT )/ ê geralmente pequena para o caso do C, no entan-
to, torna-se bastante importante para a ressonância H. Esta

pode ser expressa através da relação

-X) (3.39)
r|
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onde e • o ângulo entre o eixo CN t a linha que une o centro

desta ligação coa o prôton em consideração» e r e a distân

cia que separa esses dois pontos. De acordo COB a expressão

acina, a anisotropia conduz a una desproteção máxima dos

núcleos â nedida que estes se aproximam da perpendicular ã

ligação CN (8 « 90°) t esse efeito contudo, decresce com o

cubo da distância R.

Considerando a localização dos prõtons dos

ligantes heteroclclicos em relação ao grupo pentacianoferra-

to, mostrada na Figura 3.26, pode-se concluir que na posi-

ção orto a anisotropia deve conduzir a uma desproteção, devi

do â quase perpendicularidade adotada. Nas posições peta e

para, o efeito ê bem menor devido ao afastamento aos prõtons

respectivos.

Os deslocamentos químicos dos prõtons em or-

to para campo mais baixo observados nos complexos de penta-

cianoferra to (II) , são portanto consistentes com o mecanis-

mo anterior.

FIGURA 3.26. Relações dos prõtons em orto com a ligação CN,
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Resumindo as conclusões obtidas.- pode-se es-

tabelecer que: a) a coordenação influi nos deslocamentos

químicos dos ligantes principalmente através de alterações

nas densidades eletrônicas o ou ir, alem dos «feitos de

anisotropia potenciais; b) os protons adja-«ntes ao ion ne-

tâlico são mais suscetíveis a esses efeitos» c) no caso de

ligantes N-heterocíclicos, os deslocamentos H e "^C são cor

relacionados entre si, com exceção da posição orto. Nesses

ligantes, os deslocamentos químicos nas posiçr^s meta e para

refletes predominantemente as variações nas densidades ele ~

trônicas produzidas pela coordenação.

As tendências de deslocamento para campo mais

alto com o aumento da afinidade eletrônica do iigante, vigo-

ram em todas as posições para os complexos de pentaaminrutê-

nio(II). o mesmo ocorre com os complexos de pentacianoferra

to(II), com exceção da posição orto, onde os efeitos aniso-

trópicos do grupo CN parecem predominar sobre os demais.
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3.5.5 *

Oe trabalhos realizados pr evidên-

das definitivas, tanto aspect

16?
icôpK ciniticas, da

existência do equilíbrio

ciaooferrato(II)

ao sis bensotriazol-penta -

Í3.40)

Ho espectro de ressonância nuclear Magnética

de iJC do benzotriasol, hi três picos «n 139,96, 126,93 e

115,93 ppa, os quais foraai atribuídos aos itonos de C(8,9),

13.

C(5,6) e C(4,7) respectivaaente, baseando-se na atribuição

189

descrita na literatura para o benzoimidazol . C parentes-

co deste ültino (2) con o benzotriazol (1) 6 evidente confor.

me mostrado abaixo>

N

(I) (2)



Satretaato, no espectro de C das soluço*»

en D20 oos complexos do bensotriazolpentacianoferrato (II),

foram observados sete picos intensos e dois ombros (Pigura

3.27), aos quais haveria qua sonar outros picos largos que

apareces em 175 ppm, e qua oorzespondaa ao» grtços cianetos.

Por razoes da simetria, dever-se-laa esperar

sõ três picos para o complexo es que o centro Metálico ligas

se pelo H-2, e seis se a coordenação fosse pelO Jl-1. Portan

to, pode-&á concluir que os espectros de ressonância nuclear

magnética de 13C obtidos,são consistentes cosi usa mistura

de isôneros, tal como sugere o equilíbrio (3.40).

Estudos anteriores baseados nos espectros de

C dos complexos de pentaCianoferratos(II) com ligantes he-

teroclclicos contendo nitrogênio, tem mostrado que a vizi-

nhança do Fe(Qt}g produz deslocamentos para campo alto nos

sinais dos átomos de carbono remotos e, pelo contrario, des-

locamentos para campo baixo nos sinais dos carbonos próxi-

mos ao sitio de coordenação. Logo, no isõmero menos sinétrl

co (Cs), isto i, aquele ligado pelo N-l, os picos correspon-

dentes aos C(6), C(7) e C(8) deveriam se deslocar para cam-

po baixo em relação aos respectivos picos dos C(S), C(4) e

C{9).

Com base neste argumento, a atribuição tenta

tiva tem sido feita atribuindo os picos em 126,3 (sh) para

o C(8); 123,76 para o C(9); 122,08 para o C(6); 121,3 (sh)

para o C(5); 114,15 para o C(7) e 115,31 ppm para o C(4).

Os picos correspondentes ao isômero w-2, fo-

ram atribuídos ãtutmt 126,09 para os C(8,9); 121,47 para os

C(5,6) e 113,34 pptn para os Cf4,75. 0 valor calculado Dará
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K fold* 1,« i 0,4 acs 33°C.

Referente aos espectros de BMTC, * figura

3.27 mostra âols grupos d» picos eu 8,92 e 7,57 ppei D O I S -

pectro do completo do FeíOllj com o benaotrlasol.

Esses picos acham «e deslocados para

| baixo e alto» respectivamente, tosando como referência os

j picos próprios do ligante livre, te soas intensidade» rela-

tivas (1,3/**,?) sio os melhores Indicadores dm existência

de uma mistura de isomeros. 0 típico padrio Â ftp omeervade

no espectro do ligaate livre, caberia se esperar se a tota-

lidade do complexo correspondesse ao itamero ligado pelo

M-2; não sendo assim, volta-se a ter uma prova a mais da

• mistura de isomeros, motivada pela presença da espade a»si_
j

; métrica ligada pelo H-l.

! Estudos sistemáticos dos complexos formados

pelo pentaclanoferrato(ZI) com heterocldicos nitrogenados

' , têm mostrado que os sinais correspondente» aos prõ

tons vizinhos do grupo Fe(CM) ?~, deslocam para campo baixo

devido ao efeito de anisotropia magnífica já discutido. Pelo

contrário, os sinais dos protons remotos do ligante deslo-

cam para campo alto, devido Ss interações de retrodoaçao r.

com o centxo metálico.

Portanto, os picos situados em 8,92 ppm fo-

ram atribuídos ao prôton do C-7 pertencente ao lsomero N-l.

Esse prõton fica perpendicular aos grupos danetos, justa-

mente na região onde o efeito de desblindsgem i máximo. Os

desdobramentos sio similares aqueles observados para o prõ-

ton ligado ao C-2 da quindins, e consistente» com um siete-



FIGURA 3.27. Eapactroa da RNMXH « 1 3C do» oomplaxoa 4a I
aapactroa do liganta «m CD^OO r«pr«««nt«R-i
rior d« figura.

.1-(dD-itH* (0f9M), aw DjO, pR 5, 33
WC

i palla llnHaa qv»a aparloa« na parta
0.
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posto que os protons ficam bam sais afastados do

Os vários picos ao redor d* 7,57 ppm fo~

ktribuiçâo do

« intensidade integrada em 7,57 ppm, seja vasas trás o va-

lor sartldu am t,92 ppm, a constante da Isomerisaçao que

assim resulta i K • l,t * 0,3 aos 33°C. Valor assa que

o obtido por melo da

O

xos da banzotriasol foi iavastifado por M i o d* Voli

tria bélica. As «adidas foraa faltas um solução aquosa a

pB 4f5 (tanvio aeatato IO*
2» na prasança da K d 0,100Kr a

no alniao das vasas da «acasso do lifaitta livra para rapri-

avir a dissociação dos conplasos. Voltasograaas cíclicos ti

picos dasta sistana sa aprasantaa na Figura 3.21.

En baixas velocidades da varredura, exen

pio, 10 «v s , observa-se un só pico con características

reversíveis, con E 1 / 2 « 0,434 V versus NHE, e con un coefi-

ciente de difusão D Q » 4,3 x IO*
6 cn2 s'1.

Tais voltanogranas podam ser analisados

por neio dt equação (3.41), usando as funções de trabalho x

previamente descritas na literatura

(3'41)

onde a • rt^r/RT, v « velocidade de varredura (V » ), a os

outros ternos tendo a significação convencional.
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FIGURA 3.28. Voltsjftogranaa Clcliooa doa oomplexoa F«(CN)-BtH3"» 2,0x10 H (A) e 1,0x10 M (•), na preaen
ça do ligante livre 4,8X10"2M, pH - 4,5 (taApio acetato), v - 0,100H KC1, em vlriaa velo ^
cidades de varredura. Aa ondaa pontilhadaa refereia-se i analise em tentos de dois proce£ j
sos wonoeletrônicoa. Os círculos representam oa voltamogramaa clollcos teóricos.
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Dois picos de oxidação, separates de 100

mV foram encontrados nos voltamogramas cíclicos em velocida

des de varredura altas. A correspondente análise teórica

ea ternos da equação (3.41) forneceu excelentes ajustes» moss

trados na Figura 3.28, indicando com isso que as duas ondas

de oxidaçio são eletroquimicamente reversíveis. Baseando-

se nas suas int«nsiuaà«tfc relativas, as ondas de oxidação com

E, / 2 * 0,43 e 0,53 V versus N.H.E., foram atribuídas aos isô

meros N-l e N-2, respectivamente. As constantes de equilí-

brio de isomerização avaliadas nas velocidades de varredura

200, 300, 400 e SOO mV s"1, resultaram ser 2,39, 2,40, 2,44,

) e 2,35, respectivamente, aos 25°C.

' Esses resultados praticamente são idênti-

i cos e a conclusão imediata ê que o sistema pode ser conside-

| rado em equilíbrio, na escala de tempo correspondente ã
i -1

velocidade de varredura acinta de 200 mV s

0 padrão observado em velocidade interme-

diárias, por exemplo, 50 raV s" , ê característico de um pro-

cesso eletroqulraico reversível antecedido por uma reação qul

mica também reversível, e ilustrada na equação (3.42)

(Oi) gFeBtH3" (N-2) ̂ - 21 > (CN)5PeBtH (N-2>

" (3.42)

(CN)5PeBtH
3"(N-l) r a p l d o — > (CN) 5?eBtH

2" * e"

Estamos pois, na presença de um típico

mecanismo CrEr , cuja representação geral tem sido es-

quematizada como k,
z..—± (3.43)

R + e
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No nosso caso, o tempo de relaxação do

sistema qulnico esta perto da velocidade de varredura» e por

tanto as medidas feitas ficam dependentes dessas duas varia

veis. E B velocidades muito baixas, assist que o isÔsero N-l

ê oxidado» o equilíbrio restabelece-se rapidamente o qual

justifica o fato de se observar sô uma onda.

cinéticas de isomerisaçio foi empregada a equação

137

Cem a finalidade de avaliar as constantes

(3.44),

previamente proposta por Shain e Nicholson para o caso

de um processo eletroqulmico reversível antecedido de reação

química da mesma natureza

« 1,02 •
0,471

12 k 21

1/2

(3.44)

Nesta equação, i é a corrente observada,

e id a corrente controlada pela difusão sendo calculada

dos dados na ausência de reação química, isto e, em baixas

velocidades.

Devido ao isômero N-2 ser eletroquinicamon

te ativo, os cálculos foram efetuados no potencial de meia

onda do isômero N-l. A analise teórica mostrou que a contr£

buição do isômero N-2 às correntes medidas em 0,43 V versus

N.H.E., ê praticamente zero. Resultados típicos para k12 +

+ k21, obtidos nas velocidades de varredura 20, 30, 40, 50,

60, 70, 80, 90, 100 e 120 mV s"1, foram 2,20, 1,99, 2,46,

2,49, 1,95, 1,98, 2,00, 2,15, 2,21 e 2,08 s"1, respectivamen

te, com uma média de 2,14 í 0,18 s"1. cálculos similares fi

zeram~se para várias concentrações dos complexos, obtendo-se
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os mesnos resultados. Com os valores de k.^ + k^2 e

K • )c21/^lc12' obtein~se as constantes -1e isomerização mostra

das na Tabela 3.18.

Cos o objetivo de elucidar o mecanismo en

volvido na reação de isonexixsção* os- complexos de benzotria

azol foras submetidos a processos de substituição. Por con-

veniência, as cinêticas correspondentes foram realizadas u-

sando-se a voltametria cíclica como técnica, nas mesmas con-

dições empregadas no estudo eletroqulmico anterior. A esco-

lha do dimetilsulfõxido como ligante de ataque, deveu-se ao

fato d&le formar um complexo estável con o Ion pentaciano-

ferratr (II)161, e cujo E 1 / 2 » 0,89 V ê muito distinto do
E w 2 picprio do complexo de partida, não havendo assim in-

terferência.

0 decaimento dos complexos de benzotria -

zol por meio da sua reação com o dimetilsulfõxido, é ilustra

do na Figura 3.29. Os respectivos gráficos logarltmicos das

correntes de pico versus tempo, foram lineares pelo menos

até três meias vidas. As correspondentes constantes de pri-

meira ordem mostram-se na Tabela 3.18. A 25°C, a constante

observada apresentou um valor médio de 5,3 x 10" s .

Em trabalnos anteriores ' , tem sido

mostrado que o mecanismo típico de substituição nos comple-

xos de pentacianoferrato(II) decorre segundo as equações

(3.45) a (3.47)

Fe(CII)- L3" . -"L > Fe(CN)3." + L (3.45)
3 < ' ". - D

" • H2O .
 K — > Fe(CN)5 H2O

3" (3.46)



TABEI*A 3.18 - Constantes de isomerização e parâmetros ele troqui ml cos para o sistema* benzo-
triazol-pentacianoferrato(II) em varias temperaturas

T(K)
l / 2

(V vs . NHE)

E N 2
El/2

(V VS. NHE) (a'1)

k 1 2 k-N2

is"1)

-N l

278,2

288,2

298,2

305,2

0,45

0,44

0,43

0,42

0,56

0,55

0,53

0,52

2,6 0,51 0,19 4,7x10~ 4

2,5 0,86 0,34 1,5x10

2,4 1,55 0,65 9,0x10

2,3 2,6 1,12 1,5x10

" 3

~ 3

- 3

1,8x10

5,8x10" 3

3,7x10' 3

6,6x10
- 3

a) Na presença de um excesso de benzotriazol (4,8xlO~2M), pH= 4,5 (tampão acetato),
li * 0,100M KC1.

b) Constante de isomerização para os complexos de Fe(II).

c) Constantes de dissociação expressas pela equação (3,45), em v • 0,100M KC1, na presença
de dimetil sulfoxido.
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Vvs NHE

FIGURA 3.29 - Decaimento dos complexos Fe(CN)gBtH 1,2x10 M,
acompanhado pela voltametria cíclica, na presen
ça de doso 0,35M, BtH 0,048M e KC1 0,100M, à
2S°C, e velocidade de varredura de 100 mV s .
Os tempos variam de zero(a) at! 630 s(m).
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l~ + X ~ > Fe (CS) X3" (3.47)
3 »

Neste stecanxsoo#a saída do ligante L cons-

titue a etapa determinant*. A constante de velocidade obser

vada segue em comportaBonto de saturação com respeito ã con

centraçâo do ligante de ataque e, portanto, na presença de

um grande excesso de X, í: . - k ..
oos "L

Devido ao equilíbrio de isomerização, a

substituição pode desenvolver por dois caminhos paralelos,

representados respectivamente como k_N, e ^-N2
 nas reaÇÕes

(3.45) a (3.47).

Na presença de um grande excesso de dime til

sulfõxido, a constante limite de velocidade vem dada pela

equação (3.48)
lc + V K-N9 -Ml

k . » Si Si (3-48)
o b s 1 • K

193 194cuja dedução encontra-se em teses anteriores ' .

CoirJbinando-se as constantes de isomeriza-

ção (Tabela 3.18) e k . (Tabela 3.9), é possível calcular

as constantes de dissociação k_N, e k^.*
 Os valores resu,l

1 tantes ã 25°C foram 3,7 x IO"3 e 9,0 x IO"3 s"1, respecti-

vãmente. Comparando-se esses valores com as constantes da

velocidade de isomerização mostradas na Tabela 3.18,pode-se

constatar que a saida do ligante benzotriazol dos correspon-

dentes complexos, e inferior num fator de duas ordens de ma£

nitude.

Portanto, a conclusão lógica i que o meca-

nismo de Isomerização seja essencialmente intramolecular.
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Possivelmente, esse mecanismo envolve complexos ff-interoediã

rios contendo o grupo Fe(CN)5~ coordenado ao grupo N«N.

Os parâmetros termodinâmicos e de ativação

calculados para os dois isômeros, baseados em estudos de va-

riação ae temperatura, encontram-se na Tabela 3.19.

Aoesar de um possível impedimento estéri-

co ao ligar o ferro pelo N-l, este isômero ê mais estável ter

modinâmicamente que o isômero ligado pelo N-2. A diferença

ê essencialmente entãlpica, indicando com isso uma forte in-

teração djj - pn no isômero N-l o qual concorda com cálcu-

los CNDO/2 feitos previamente "» molécula de BtH.

Pela semelhança dos coeficientes de difu

são das formas oxidadas e reduzida, podem ser considerados

como idênticos o potencial de meia onda e o potencial for -
192mal de redução . Portanto, combinando-se as constantes de

equilíbrio K dos complexos de Fe(II) com os valores de E°

que sejam necessários, e usando-se a fórmula (3.37) na ver-

são seguinte:

(3'49)

podem-se calcular as constantes correspondentes aos comple-

xos oxidados. E°. _ é o potencial de redução para o comple-
2—

xo Fe(CN)5H2O , sendo igual a 0,368 V versus NHE, para uma

força iónica p • 0,100 â 25°C. Os valores assim calculados

para K ^ j aparecem na Tabela 3.19.

Note-se que a forma oxidada do isômero N-l

ê multo mais estável que a forma oxidada do análogo N-2.
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TABELA 3.19 - Pariattros cinêticos • termodinâmicos para o

sistema benzotriazol-pentacianoferrato(II) a

Parâmetro
Valor

Isôaaro N-2 Isômero N-l

AH* (KJ mol"1)

AS*(J mol^deg"1)

330

60

330

60

-L 9,0x10-3 3,7x10-3

AH* (KJ mol"1)
"ia

89 93

*L (J mol"1deg"1) 11 19

K - k-/k T (M -1, 3,7x10 8,8x10

(KJ mol"1) -29 -33

- 5 -13

67 7,8x10"

25°C, y » 0,100M KC1, pH 4,5 (tampão acetato 10~2M)
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A razão das respectivas constant»s de esta

Mlidade define U M constante de isomerisaçãb K* « 115, favo

recendo ao isôcero M-l.

Retornando aos voltamogramas cíclicos da

Figura 3.28, pode-se ver que a resposta catôdica es veloci-

dades de varredura altas e intermediárias, mostra uma maior

contribuição do isômero M-2 que aquela que seria de esperar

se a razão relativa dos dois isôaeros fosse constante, isto

ê, mantendo K « 2,4. Analisando a parte catodica dos volta-

mogramas cíclicos, observa-se que os gráficos de corrente

de pico versus v são lineares ati v» 100 BV s" , o qual

estaria indicando una conversão completa do isõnero H-2 para

N-l. Acima de 200 mV s , detectam-se progressivos desvios

negativos do comportamento linear, indicando com isso, uma

relaxação incompleta do sistema oxidado na escala de tempo

do experimento. Ao mesmo tempo, a onda catôdica correspon-

dente ao isômero N-2 se faz mais evidente como pode-se ver

na Figura 3.28A.

Para estimar as constantes cinéticas cor -

respondentes aos complexos oxidados, foi considerada como

sendo de 71% e 291 a proporção relativa dos isôaeros N-l e

N-2 na mistura reagente, baseando-se na constante de isome-

rização K * 2,4. O intervalo de tempo decorrente entre a

oxidação e a redução dos dois isômeros foi medido diretamen

te dos voltamogramas cíclicos. Assumindo-se que as dife-

renças com respeito as correntes de pico esperadas para o

Isõmero N-l, correspondam ãs quantidades do isômero N-2 em

solução, então a distribuição calculada para esses isômeros

chega a ser de 86/14, 87/13, 89/11 e 94/6, depois de 1,4,
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1,7, 2,3 e 3,5 s, respectivamente. Tais resultados conduzes

a. una constante de relaxação de 0,45 ± 0,08 s para os coa-

plexos oxidados. As constantes elementares k ^ e k£2 serão

portanto, 0,44 e 0,04, respectivamente, â 25°C.

Os resultados globais obtidos nebte estudo,

podem se resumir no seguinte diagrama:

(CN)5FeBtH2~ (N-2)

0,53 V

0,44s-1 (CN)5FeBtH
2" (N-l)

0,4: V

(CN)5FeBtH

330

3*" If55 S > (CN)5FeBtH
3" (N-l)

Fe(CN)5H2O3" + BtH

Tais antecedentes fornecem evidências defi-

nitivas de mobilidade coordenativa nos complexos do benzotri

azol com o pentacianoferrato(II), consolidando a natureza

isomérica do sistema. 0 mecanismo envolvido, intramolecu

lar, i semelhante ao descrito para outros sistemas no CapjC

tulo 1-4, e na Introdução desta secçao.

0 estudo feito na linha de Isomerização in-

tramolecular, encerrou-se com estudos coraplementares que in-

cluiram Espectroeletroqulmico do sistema, e mudança do ligan

te BtH por algum outro semelhante mas tendo uma só posição

para se coordenar. Com este intuito foi escolhido o benzo

imidazol (BzImH) cujo parentesco com o BtH é evidente, ten-

do um grupo CH ao invés do N-2 do BtH
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BtH

H

BzImH

Uma boa hipótese dr. trabalho baseada no fato

anterior, poderia ser a seguinte: se o BzIatH em condições

idênticas às usadas no estudo com o BtH, conseguir ligar

ao Pe(CN)j , então dever-se-ia formar soaente uma espé-

cie unida pelo N-l. Efetivamente, assim se fez, e os resul^

tados obtidos serio discutidos.

0 espectroeletroquímico dos complexos de

pentaciano (benzotriazol)ferrato (II), mostra que estes po-

dem ser oxidados reversivelmente a um produto azul-violeta

com uma banda de absorção em 570 nm, e que foi atribuída ã

transferência de carga do ligante para o metal (TCLM). As

mudanças espectrais registradas durante a experiência, apa-

recem na Figura 3.30.

Segundo o previsto, o complexo pentaciano

(benzoimidazol)ferrato (II} apresenta na voltametria delica

uma só onda anÕdica (Figura 3.31), em contraposição ao

complexo análogo com o benzotriazol que mostra duas.

O potencial E° deste complexo, obtido tan

to pela voltametria cíclica como por melo do «spectroele -

troqulnico, é 0,33V versus N.H.E. Seu espectro eletrôni-

co, além de uma banda nos 31,30 KX atribuída como TOIL, a-
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_ O V ¥« NNC

920

400 500 600

FIGURA 3.30 - Variações espectroeletroquínicas de uma solu-
ção l,4xlO~3M âe Pe(CN)5BtH3" ã 25°C, y =
0/50 M KC1, e pH 4,5 (taiipão acetato 10"2M).
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12.4 |iA

05 04 Q3 02 OJ 00 OS -0.2
V

3-FIGURA 3.31 - Voltanoframas Cíclicos do complexo P*(CN)-BzImH
-I. -2

2,2x10 M, na prasança á» liganta livra 4,4x10 M,
pB 4,5 (tampão acatato), \i • 0,103M KC1, am vá -
rias valocidadas da varradura/ a T • 298,3 K.
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presenta una banda d-d nos 26,3 KK. Seu espectro de resso-

nância nuclear magnética de C, ajusta-se ao padrão espe

rado para una simetria Cft.

Portanto» confirma-s» a existência de uma
3-

sô espécie como era de se esperar* no sistema Fe(CN)5BzlmH

(I) o qual consolida pela sua vez, a natureza isomerica do

sistema FeíOOgBtH3" (II), no qual a disponibilidade de

dois sítios potenciais para se coordenar, possibilita a iso

merizaçío Intramolecular, segundo ilustrado abaixo

(I)

JLA •/•
NC I CN

CN (I)

N' '••Fe(CN)fi

3.5.6 - Complexos do Benzotriazol coro os Ions

Pentaaminrutênio (II) e (III)

As medidas feitas num instrumento modula-

do da PARC, mostram um comportamento quase-reverslvel nos

complexos eis* e trans-t3traaminrutinio (II).

Os voltamograroas do complexo

[Bu(NH3)5BtJí]
 2+ a pH • 4,5 são praticamente reversíveis,

com um potencial de meia onda igual a 0,25 V versus NHE, e

o coeficiente de difusão respective de 3,3 x 10* cm" s" .
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Contrastando com o complexo homólogo [Fe(CN)~BtH] " neste pH

e faixa imediata, 4,5 — 7,0, não achara»-se evidências de

Isoneria de ligação.

A deprotonação do ligante benzotriazol con-

duz ao deslocamento do E-,2 para potenciais mais catódicos,

Indo desde 0,25 V (pH • 4,5) ate 0,125 V acima de pH 9. Em

pH superior a 7,5, a Voltametria Cíclica mostra duas ondas

sobrepostas, separadas aproximadamente de quase 100 mV, sen-

do a primeira delas reversível com E«,2 * °'
13 v versus I.rfE.

A Tabela 3.20 fornece um quadro geral relacionado ~om o com-

portamento eletroqulmico do complexo conforme aumenta o

pH.

TABELA 3.20 - Deslocamentos Catódicos nos Valores do E w 2

para o sistema benzotriazol-pentaaminrutênio

(II), com o incremento de pH

El/2' V v s N H E

pH Primeira Onda Segunda Onda

4,5

5,5

6,0

6,7

7.4 0,13 (60) 0,03

8,0 0,13 (65) 0,03

8.5 0,13 (65) 0,03

9,2 0,125 (65) 0,03

9,4 0,125 (65) 0,03

a Medido a 25°C. b Os valores de E1/2 »ão a média dos res-
pectivos potenciais do pico catódico e anôdico. As ci-
fras em parêntese indicam a separação dos picos anôdico e
catódico.

0,25
0,18

0,15
0,13

0,13

0,13
0,13

0,125
0,125

(75)
(75)

(75)
(72)

(60)
(65)

(65)

(65)
(65)
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O valor de pK^ do complexo [üaflfg^gBtB 2 + ] ,

aaseedo nos dados anteriores, i 6,5 ea excelente concordân -

d a eoa o obtido por aeio da titulação aspect rofotoaét ri ca.

o espectro eletroquíaico do coaplexo deproto

nado, ilustrado na Figure 3.3I* aostra ^ee a oxidaçâo de

Ru(li) para Ru(III) e essencialmente reversível com uaa in-

clinação de 0,028 aV no correspondente gráfico Nernstiano, o

qual indica ua processo aonoeletronieo • 0 produto oxidado

de cor vermelha apresenta uaa banda de ah&orçSo ea 480nm con

sistente eoa uaa transição de transferência de carga do li-

gante para o aetal.

Voltanograaas cíclicos típicos do coaplexo

contendo benzotriasol àeprotonado, podem ser vistos na Figu-

ra 3.33. Partindo do complexo de rutênio (IX) no potencial

-0,4 V, observa-se uaa só onda anodica (Figura 3.33a) correg

pondente i oxidaçio do isõmero N»2. 0 coaplexo oxidado, no

entanto, conduz a duas ondas catõdicas separadas de aproxi-

madamente 100 mV, eoa as suas intensidades relativas depen-

dendo da escala de tempo do experimento, assim como acontece

no equilíbrio de isomerizaçâb relatado para o sistema benzo-

triazol- pentacianoferrato (ID/(III) 188. Ea velocidades

altas de varredura, há menor tempo para o processo de isome-

rização atingir a posição de equilíbrio, e a intensidade de

segunda onda catodica fica relativamente pequena. No entan-

to, «m velocidade» bmtxêã de varredura ambas as ondas aprssen.

taro intensidades comparáveis, como se pode constatar na

rigura 3.34.

Fará se fazer um estudo quantitativo a dire-

da varredura foi invertida, conforme mostrado na Figura
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O.I

FIGURA 3.32 - Variações Espectroeletroqulmicas de uma solução

9,5xlO"4M de (NH3)5RuBt
+, a 25°C, y - 0,50 M

KC1, pH 7,9 (tampão fosfato), registrado num

sisteit.a Cary 14 - Potencioatato 173 da PARC; ca

minho ótico 0,06 cm.
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tth

B

400

oath

anod anod

.3 .2 .1 0 ..1 -.2 -.3 -.4 V .3 .2 .1 0 ./, ..2 -.3 -.4 V

"33.33 - Voltamogramas Cíclicos do [(NH3)5RuBt]
+
;2,0xl0"

3mol

dm"3, pH 9,1, M- 0,5 moldnf3(KC1) , 25°C, em várias

velocidades de varredura, começando de: a)-4'00 mV,

b) 4-300 m7, com tempo de espera de 5 minutos, para

garantir equilíbrio completo na solução.
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onodo

*30mVs

40mVs'

0.6 0.3 0.0 0.3 V

FIGURA 3.34 - t».'oltamograma Cíclico para o complexo (NH3) 5RuBt

l,5xl0"3M, para várias velocidades de varredura,

u - 0,100M KCl, e excesso de ligante (2,0x10 M)

T - 208,3K; pH - 8,6.
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f 3.33b. Começando agora com os isômeros oxidados, o padrão

f observado ê algc diferente do ilustrado na Figura 3.33a. Em

velocidades altas de varredura os dois picos catõdicos cor-

respondentes aos isômeros N-l e N-2, definem-se melhor, per

mitindo assim o cálculo da constante C~* isomerização por

meio de uma analise de ajuste de curvas previamente descri-

to. As constantes de isomerização assim avaliadas para os

complexos oxidados foram 1,40, 1,38, 1,39 e 1,45 nas veloci-

dades de varredura de 200, 300, 400 e 500 mV s" , respectiva

mente.

Em velocidades de varredura baixas, a reação

de isomerização chega a ser competitiva com o processo ele-

troqulmico, como acontece num típico mecanismo cr
E
r-

III ,. k19 III 3.
[(NH3)5Ru (N-lBt)7 , Lí > [(NH3)5Rv. (N-2Bt)]

k21 (3.50)

III , II
[(NH-)-Ru (N-2Bt)1 + e~ > [(NH,),Ru(N-2Bt)l (3.51)

III , II
f(NH3)5Ru (N-l)BtJ^ + e" > [(NH3)5Ru(N-lBt)] (3.52)

Nesse caso, a função de corrente depende das

constantes cinéticas k.2
 e k

2l'
 a s s i m c o m o d a velocidade de

varredura. As constantes cinéticas podem se obter usando a

equação de Shain para uro mecanismo reversível tipo c
r
E
r'

is.to é, reação química precedendo ã transferência eletrôni-

192
ca , conforme jâ discutido para o sistema pentacianoíben

zotriazol) ferrato (II).

í
i
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(kl2 • k21)

A corrente de difusão no caso presente, foi

calculada dos dados obtidos em velocidades de varredura al-

tas. As correntes medidas foram multiplicadas pelo fator

K/(K+1), para corrigi*. cc« -e._a na concentração de equilí-

brio das espécies eletroativas no potencial aplicado.

Devido ao isômero N-l ser também eletroquimi

camente ativo, os cálculos foram feitos no potencial de

meia onda do isômero N-2 (-0,095V versus Ag/AgCl). A análi-

se teórica tem mostrado que a contribuição do isômero N-l ãs

correntes medidas nesse potencial ê praticamente zero. Resul

tados típicos para k,- + k21' o b t i d o s n a s velocidades 10,

20, 40, 50 e 100 mV s"1, foram 0,36, 0,35, 0,32, 0,41 e

0,45 s , com uma média final de 0,38 ± 0,06 s . Cálculos

sinilares foram aplicados a várias concentrações dos comple-

xos, com resultados equivalentes.

Dos valores de k12 + k21 e K = ̂ 12/^21' cai~

cularam-se as constantes cinéticas como sendo 0,22 e 0,16s ,

respectivamente.

fi importante fazer notar na Figura 3.33b,que

em velocidades altas de varredura aparece um ombro anódico

em -0,17V, acompanhado do correspondente decréscimo no pico

anódico a -0,06 V, associado com o isômero N-2. Essas duas

ondas correspondem aos isômeros N-l e N-2 do rutênio(II) em

condições de não equilíbrio. Pela inversão na direção da

varredura de potencial, depois de um intervalo de tempo con-

trolado, por exemplo, de 5 a 2C0 s, é possível acompanhar a
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reação de isoaeri:.£.*• ào que tende ao equilíbrio. A cons-

tante de rsiaxèção 0t'12
 + k*21> ^ ^ ^ des^e je i to , foi de

0,04 t 0,02 s"1.
1 2

 + k 2 1

Por aeio do ciclo termodinâmico

III K^**»* JJJ
[CNH,)_ Ru (H-l Bt)!2*, > [ÍNH.J,. Ru (N-2 Bt)]2+

i «

-0,200V •: -0,095V |j

II . K! II
. ) c Ru(N-l Bt}] X > [(NH,)C RUÍN-2 Bt) ]

a constante de isomerização (K£) para os complexos de rutê-

nio(Il) foi calculada conto sendo S3 ± 20.

Das constantes de relaxação e equilíbrio,

foram avaliadas as constantes cmiticas ki_ e k' sendo seus

—2 —<
valores 3,9 x 10 e 5,0 x 10 , respectivamente.

Note-se que segundo o ciclo, a proporção

dos isômeros N-2 e II-1 do rutênio(II), seria aproximadamen-

te de 98,8/1,2.

Para comprovar a natureza do sistema, além

dos dados eletroqulir.icos obtidos, e dos ciclos termodinâmi -

cos, se fez naquele sis teria um estudo de ressonância nuclear

magnética de H e C. Os espectros do ligante benzotriazol

deprotonado e do correspondente complexo de rutênio(II), es-

tão mostrados na Figura 3,35.

0 espectro de C do Bt" consiste de três

picos situados em 141,8, 125,5 e 116,0 ppn, e que foram

atribuídos aos C(8,9), C(5,6) e 0(4,7), respectivamente. Para

o complexo [Ru(NH3) 5Bt]
+ o espectro de C também apresenta
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ppm
145 135 125 115 105

FIGURA 3.35 - Espectros de RNI^H e 13C do Bt" e [(NH3)5RuBt]*

em D20, pD 9, 33°C. Os deslocamentos químicas

ficam expressos na escala do TMS.
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os mesmos três picos» situados agora em 138,8, 127,1 e 115,3

ppm. 0 padrão observado é consistente com uma simetria C_ ,

indicando com isso que sô o isômero N-2 acha-se presente em

solução.

O espectro de ressonância nuclear magnéti

ca de E, consiste de dois grupos de picos em 7,64 e 7,08

ppm para o Bt~, e em 7,61 e 7,32 ppm, para o correspondente

complexo de rutênio(II). O padrão A-B- confirma a simetria

C_ baseada nos dados fornecidos pela ressonância de C.

Tentativas para substituir o benzotriazol

do seu complexo com o (NH3)-Ru(II), pela entrada de um outro

ligante tal como a isonicotinamida (ISOAM), não tiveram su-

cesso. A reação ocorre muito lentamente,com \r.3 k . < 10 s ,

conduzindo de preferência a troca da aroônia ao invés de BtH.

0 processo foi acompanhado por meio da intensificação na ban

da característica em 478 nm do bem conhecido complexo do

Ru(NH3)g
+ com a ISOAM 147.

A esta prova de inércia pode-se scnar mais

outra: a constante de equilíbrio que governa a associação

da piridina com o Ion pentaaminrutênio(II) é 2,4 x 10 ; le-

vando em conta que o valor de k^ para essa reação é

9,3 x 10~2 M ' 1 S~ e considerando o fator estatístico,

-9 -1
pode-se estimar aproximadamente como sendo 4,0 x 10 s a va

—9
lor de k _ para a referida reação. Assumindo que 15 seja

um valor representativo áe k . para os complexos de pentaamin

rutênlo (11} com heteroclclicos nltrogenados, e comparando

com as constantes de isomcrizaçio por nós achados, pode-se

deduzir que a dissociação liberando o ligante benzotriazol

seria de sete \ oito vezes inferior. Portanto, a conclusão
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natural ê que a isomerização decorre por meio de um mecanis

BBO intramolecular, que desenvolve pela formação do complexo

intermediário ativado com ligação ir entre o centro metáli-

co e o ligante. Similar mecanismo tem sido proposto para os

complexos formados pelo benzotriazol com o pen caciatiof erra to

188
(II) , e para a isomeria de ligação nos complexos pentaa-

195
min(dinitrcgênio)rutenio(II) e pentaamin(5-raetiltetrazo-

lato)cobalto(III) 96.

Cono o fim de conhecer a magnitude dos pa

râmetros de ativação, se fez um estudo de efeito da tempera-

tura sobre a constante de isomerização, cujos resultados re-

sumem-se nas Tabelas 3.21 e 3.22.

TA3ELA 3.21 - Constantes de isomerização e parâmetros eletro

químicos para o sistemaa benzotriazol-pentaa -

minrutinio(II) eir várias temperaturas

T(K)

288,2

293,2

298,2

303,2

310,2

El/2
(V v s . NHE)

0,12

0,125

0,13

0,135

0,140

E l / 2
(V vs . HHE)

0,01

0,02

0,03

0,)35

0,035

Kb

1,5

1,43

1,4

1,15

0,95

k12

(s"1)

0,114

0,20

0,22

0,225

0,22

k 2 1

(s"1)

0,076

0,14

0,16

0,195

0,23

a Na presença de um excesso de benzotriazol (2,5x10 M),

pH * 8,5 (tampão H3BO3 + NaOH), u « 0,100 M KC1.

Constante de isomerização para os complexos de rutenio

(III).
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3.5.7 - Discussão Conjunta de .Pados dos Sistemas

Benzotriasol-pentacianoferrato(II) e Ben-

zotri azol-pentaaminrutcni o(II) com os

cocplexos do 5-Mctíltetrazolato (Tz).

As constantes de isomerização e parâmetros de

ativação para complexos triazôlicos e tetrazõlicos, acham-

se na Tabela 3.22. Um fato notável que se deve salientar,

são r.s entropias de ativação negativas associadas com os

processos de isomer/.zaçâo intramolecular. Outros casos que

também iicplicam AS^ negativas, são a isor.eria de ligação

109

em sulfoxidos de rutênio (II) , e o rearranjo nitri-

to * nitro em complexos de cobalto(III), rôdio(III) e irí-

dio(IIl) 1 9 6' 1 9 7.

Devido ao mecanismo unimolecular envolvido na

reação de isonerizaçâo, o complexo ativado deveria ficar mais

fortemente solvatado que o complexo inicial,a fim de expM

car o HS^ negativo. De fato, se una ligação tr não copia

nar estivesse envolvida no corr.plexo ativado, os sítios liçan

ces originais do agente coordenante ficariam mais disponí -

veis ã formação de pontes de hidrogênio ou ãs interações di-

polares com o solvente.

Um outro ponto a ser analizado é a coordenação

preferencial. Assim, cálculos OID0/2 para o benzotriazol

e MIMDO/3 paxá o ligante tetrazol, indicam que o átomo

*I-1 ê mais nucleofllico que o N-2. Mo entanto, ecibora as

considerações eletrônicas favoreçam a coordenação dos tipi -

cos ácidos de Lewis pelo 3-1, a acomodação «stirica de fato

pode fornecer a força diretriz necessária para que a isorne-
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TABELA 3.22 - Constantes de Isonerizaçãc e Parâmetros de

ativação para os complexos de benzotriazol

e 5-»etiltetra3olato (Tz)

Complexo 1 "i k. Ref.

[ R u ( N H 3 ) 5 B t ] + 1 - 2 3 , 9 x 1 0 * 2

5,0xlG"*4

8,3x10

.. III
L R u ( N H ) B t ] 1 - 2 2 , 2 x 1 0 X 1 , 53'5

2 - 1 4,7
-57
•46

1 ,4

[Fe(CN)5BtH] 3~ 1 - 2 Ô ^

2 - 1 1,5
9,9 -26 4,2xio

11,9 -17
" 1

r

[Fe
1 - 2 4,0x10
2 - 1 4,4x10*

9 , 0 x 1 0
-3

[ C o (NH ) T z H ] J + 1 - 2 3 , 1 x 1 0 * 1 5 , 0 - 2 4 >3'5

I I I
[ C o (NH } T z ] 2 + 1 * 2 l , 9 x l 0 " 6 2 6 , 0 2 , 5 > I O 2

3'5

(96)

(96)

a) s " 1 ; » = 0,10 JTOI dra"3 (Ru,Fe) e 1,0 rool dm"3 (Co), 25°C

b) Kcal mol"1

c) u . e . (cal mol"* grau )
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ria de ligação desloque do N-l para o N-2, particularmente

no caso de haver repulsões eletrônicas com os grupos cis-a-

mônia do complexo.

Estabilização preferencial pela via da re-

trodoação TT ao N-2, ê um outro fator a se levar em conta,

especialmente no caso dos complexos de Ru(II). Esta classe

de efeito pode-se avaliar melhor por meio da razão das cons

tantes de isoraerização kj^A-j^ P a r a o s Pares M(II)/M(III)

desde que a contt-ibuição do fator esterico tenha sido com-

pensada ou relativamente pequena. Na ausência de retrodoa-

ção ir, k',2/k,0 deveria ser igual ou mfnor que a unida-

de. Os valores observados para os pares Fe(II)/Fe(III) e

Ru(II)/Ru(III) são 46 e 59, respectivamente, confirmando

assim os efeitos retrcdoadores esperados nos complexos do

benzotriazol com Fe (II) e Ru(II). Esses resultados além

disso estão em harmonia com as tendências previamente des-

critas para os pentacianoferratos(II) e aminas complexas de

Ru(II) , reafirmando assim uma vez mais, a semelhança exis-

tente entre ambos os sistemas.
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P R O J E Ç Õ E S F U T U R A S

O campo de pesquisa relacionado com a Iso-

meria de Ligação e, particularmente com a Isomerização In-

tramolecular, ê estimulante porquanto somente agora ele co-

meça a se desenvolver sistematicamente. A listagem de tra-

balhos citado:; nas secções 1-4 e III-5, indica um crescente

interesse nestes últimos anos, e tudo parece indicar que o

tema transformar-se-ã em um novo polo de atenção. Assim,por

exemplo, o estudo recente de isômeros de ligação em molécu-

Ias tais como F3CNC e Co(NH3)4H2P3010 , mostra o am-

plo espectro de compostos abordados na atualidade.

A natureza do fenômeno implica um procejs

so dinâmico que pode ter percurso irreversível, caso no qual

somente ficará um isômero estável, ou então levará a uma

mistura de isômeros em equilíbrio.

Os estudos de estrutura e reatividade cons,

tituem a ferramenta essencial para acompanhar o processo,

devendo portanto, se empregar técnicas dinâmicas tais como a

Voltametria Cíclica, Ressonância Nuclear Magnética, Stopped-

-Flow, etc.

No caso de se ter isômeros que possam se

isolar em estado sólido, ou bem, uma mistura deles em solu-

ção, a Espectroscopia Raman tem-se mostrado como uma outra

técnica útil: é o caso dos tautômeros moncaniônicoó de

uracilo e timina em solução , e no respectivo estado sôli

do . Simultaneamente e em forma independente, Itoh et

ai., tem mestrado as aplicações cia Espectroscopia Rarrar na
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caracterização dos tautômeros «3a L-histidina e na coorde-

nação de metais com cs3es diferentes tautômeros

Sc considerarmos os amino-ãcidos como li-

gantes com dois pontos potenciais para se coordenar, N e O,

e levando em conta que são eles um meio para complexar e

transportar centros metálicos; caberia a pergunta: que con-

seqüências poderia ter o fato do centro metálico se coorde-

nar a diferentes átomos hóspedes no ligante? Se isso impli

car em rearranjo na distribuição de carga eletrônica, qae

efeitos locais poderiam se manifestar no caráter ãcido-base

da espécie, no transporte de elétrons, etc? Ambas as quês

toes são muito interessantes para se considerar e orientar

possíveis futuras pesquisas no contexto da Bioinorgânica.

Um outro fato notável para se esclarecer,

é a justificação do por que a grande maioria dos processos

de isomerização Intramolecular decorrem com uma entropia

de ativação negativa. Neste aspecto será necessário conti-

nuar a fazer um estudo sistemático em coir.postos contendo

diferentes centros metálicos e um mesmo ligante cem vários

átomos para se coordenar, ou bem, igual centro metálico co-

ordenado a diferentes ligantes policoordenantes. Isto faria

além do mais, com que fatores como o número de oxidação,

Ru(Il) e Ru(III) por exemplo, ficassem mais evidentes na

sua influência sobre a isomeria de ligação.

Também, como ferramenta complementar, se-

ria necessário fazer cálculos semi-emplricos, ou ab-initio

quando for possível, referentes ã distribuição de carga ele

trônica nestes compostos, para o esclarecimento de questões

tão relevantes como: coordenação preferencial no caso dos
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sistemas que acabam indo para um só isômero, ou para o

estabelecimento de misturas em solução.

Rearranjos moleculares que dão origem ã

formação de isômeros de ligação, tem sido obtidos por via

térmica ou irradiação fotoqulmica , ^instituindo-se ambos

fatores em importantes pontos a mais para serem considerados

em futuras pesquisas.
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