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CAPITULO I 

Introdução 

Em 1889. B1au(1.2) descobriu que 1igantes 

diimlnicos como 2.2'-dipiridina e 1.10~fenantrolina, formam 

• d F 2+ 1 di - . -. . com 10ns e e comp exos amagnetlcos estavels, com ln-

tensa coloração vermelha. 

( )3 ( ) 
3 

Fe(diPY)~+ 
tris(2,2'-dipiridina)ferro(II) 

Fe(ptien)~+ 

tris(l,10-fenantro1ina)ferro(II) 

No decorrer dos u1timos 40 anos, esses com

plexos e seus derivados, tem sido usados como indicador€s r! 

dox (3,4) devido ã reversibilidade da oxidação quimica ã for 

ma fêrrica, acompanhada por profunda mudança de cor. 

No campo biológico estes compostos tem sido 

mostrados como ante1minticos uteis e tem alguma propriedade 

bactericida (5). 

Em 1953, Krumho1z (6) sintetizou complexos dl 

1mtnicos a1ifãticos pela condensação de meti1amina com 91io-

xa1 (diaceti10) em presença de tons de ferro (11). 

( 
H) __ ( ) 

.

H3C-f( /~-CH3 
. Fe(II) 3 

( 

H3C, /CH 3 ) 
f-~ 

H3C-N ......... /N-CH 3 
Fe(II) 3 

Fe(GMI)~+ Fe(BMI)~+ 

tris(glioxa1bis(metilimina))ferro(II) tris(biaceti1bis(metilimina))ferro(l~ 
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Embora os ligantes por si sã sejam instãveis e difTceis de s~ 

rem isolados (8), a sintese tipo "templato" (7) permitiu diri 

gir a reação no sentido de formação destes compostos . 

. Mais tarde, Busch e Bailar (8) sintetizaram 

os complexos que estabelecem um vinculo estrutural (8-10) en

tre os complexos diiminicos aromãticos e alifãticos, que se -

rão denominados de complexos com ligantes diiminicos mistos. 

( <Q()-::. ) 3 

Fe(II) 

.A facilidade de variar os radicais do nitrogênio iminico, ~o~ 

na essa classe de complexos particularmente adequados para e! 

tudos sistemãticos sôbre a influência dos substituintes nas 

propriedades fisicas e quimicas dos compostos de coordenação 

(11,12) • 

Estes três tipos de complexos diiminicos a

presentam os espectros de absorção na região do visivel seme

lhantes, o que levou Sone (13) a sugerir que êste fato seria 

devido ã presença do grupo cromóforo comum, constituido do a

nel insaturado de cinco membros 

". 

" / /;c-c\.. 

-N" /N
Fe ( II) 
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Baseado na estabilidade frente aos ãcidos, bases e agentes oxi 

dantes ou redutores Bayer (14) sugeriu a aromaticidade dos com

plexos diiminicos de ferro(!!). A delocalização eletrônica tem 

sido enfatizada e'm base aos resultados experimentais dos espe.E, 

tros eletrônicos, infravermelho e momentos magneticos desses 

complexos (15-17). Uma investigação teórica da estrutura ele

tronica dos complexos diim;nicos indica que existe uma forte 

interação entre o orbital molecular TI do ligante (MO) e o orbi 

tal 3dn atomico (AO) do ferro, no estado fundamental, conferin 

do elevada estabilidade aos referidos complexos (18~19) . Um 

estudo de ressonância magnetica nuclear (RMN) desses complexos 

mostram um deslocamento significante no sinal de RMN de alguns 

prõtons, que confirmam a natureza do sistema de e1etrons TI . d~ 

. localizados do anel quelante (20) . Esta deloca1ização e hoje 

descrita em termos de uma retrodoação ( "back donation" ) de 

eletrons d dos orbitais cheios do metal, para os orbitais an

tiligantes vazios. do ligante (3) 

A intensa coloração vermelha dos com~lexos 

diim;nicos de ferro(!!) foi então, atribuida ã transição de 

transferencia de carga inversa (3), t 2+TI* que indica que os 

ligantes diiminicos atuam como bons aceptores eletrônicos (21) 

Complexos diiminicos aromãticos com esta -

dos de oxidação formal zero e negativo foram preparados e es

tudados por Herzog e colaboradores (37) . Entre estes, são es 

pecialmente interessantes as especies [Fe(dipY)3 10 ( 38,39)e 

[Fe(~ipY)3 ] 40,41) . 

A compreensão da extensão das seme1ha~ças e 

diferenças das propriedades f;sico-qu;micas, causada pela au-
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sencia total ou parcial dos an'eis aromãticos nestes complexos 

ê de grande interesse (32). 

Essa semelhança de propriedades não pode ser 

generalizada, sem restrições, quanto às propriedadesredox. Os 

complexos diim;nicos aromãticos podem ser oxidados reversivel 

mente aos correspondentes complexos ferricos azuis, em solução 

de ãcido sulfúrico, independente da sua concentração (4). Jã, 

a oxidação qu;mica (22), ou eletroqu;mica (23) dos complexos 

com ligantes diim;nicos mistos ou alifãticos, sõ pode ser ob

servada em m~io de elevada acidez prot~nica, como por exemplo 

10 M em H2S04 ou, numa alta concentração de ãcido de Lewis(24} 

ou ainda num meio aprõtico (28,29) . 

Em acidez mais baixa, Chum e Krumholz (25) 

demonstraram que à oxidação do metal segue-se uma õxido- red~ 

ção interna com concomitante oxidação do ligante (26). Recent~ 

mente, esta reatividade foi tambem obser~ada ~ara o complexo 

com ligantes diim;nicos mistos (27). 

Um estudo sistemãtico e feito por Chum et al. 

( 30 ) que observaram o efeito dos substituintes nos comple

xos diim;nicos de ferro(II) atraves de voltametria c;clica em 

H2S04 4M com eletrodo de platina (30), obtendo correlação en

tre propriedades termodinâmicas e espectrais. A extensão des

ses estudos e feita num solvente aprõtico, a acetonitrila, a

brangendo um número maior de complexos, fazendo as correlações 

entre os dados obtidos e parâmetros de Taft ( 31). 

Iniciado com o c1ãssico artigo do Bra~dt, 

Owyer e Gyarfas (4) em 1 954, muitos trabalhos recentes de re 
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visão sobre os complexos diim;nicos e compostos anãlogos(32 -

36) demonstram o interesse que a quimica desses complexos tem 

despertado nos ultimos anos. 

A redução quimica ou eletroquimica destes 

complexos alifáticos e mistos. ainda não e conhecida na lite

ratura, a não ser pelos trabalhos parciais jã publicados(28-

29), da presente tese. Neste trabalho, estuda-se a redução dos 

complexos diiminicos alifãticos e mistos em acetonitrila, u

sando metodos eletroquimicos como a polarografia e a voltame

tria c;clica, analisando os mecanismos dos processos de ele -

trodo. 

A presente dissertação tem como objetivo.pri~ 

. cipal verificar o comportamento redox e as propriedades ter

modinâmicas e a analogia entre esses complexos em relação aos 

de ligantes diiminicos aromáticos, principalmente quanto ã es 

tabilização de estados de oxidação formal baixos já menciona

dos (33) . 

A tese e redigida obedecendo ao seguinte es-

quema: 

No capitulo 2 e feita revisão da redução el~ 

troquimica dos complexos diiminicos com vãrios metais, partic~ 

larizando para os complexos diiminicos de ferro, diretamente 

relacionados com o presente trabalho. 

Segue-se uma descrição das propriedades do 

solvente empregado e suas aplicações no capitulo 3. 

No capitulo 4 descreve-se um reiumo da teo

ria dos processos de eletrodo encontrados no presente trabalho. 
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A parte experimental e o tratamento de da

dos são descritos no capitulo 5. 

6 

Os resultados e os mecanismos dos processos 

de eletrodo são apresentados no capitulo 6 e a discussão e 

conclusão no capitulo 7 • 
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CAPITULO II 7 

Redução Eletroguimica dos Complexos Iminicos 

Os trabalhos da redução eletroquimica de 

complexos iminicos são inicialmente estudados em soluções a

quosas, e posteriormente em solventes aprõticos como a aceto

nitrila. Por ter menor poder oxidante que a ãgua o processo de 

eletrodo em acetonitrila e muitas vezes bem diferente e o sol 

vente possibilita a estabilização de baixos estados de oxida

ção. 

A eletroquimica dos ions tris(2,2'-dipiridl 

na)Cr(III) em solução aquosa não e simples ou bem compreen~i

da e havia considerãvel falta de concordância entre investig~ 

dores desse sistema. 

Usando a tecnica comutadora para obter as 

curvas corrente-potencial, Vlcek (42) verifica que tris(2,2'

dipiridina)Cr(III) e reduzido ao eletrodo gotejante de mercu

rio (egm) em tr~s etapas. As razões das correntes são 1:1:1, 

tanto em solução aquosa como em solução 50% de etanol. O pro

cesso monoeletrõnico reversivel e representado como: 

Cr(diPY)~+ + e- * 
El / 2(V vs ECS) -0,36 

- -+ . )2+ Cr(d1PY 3 + e + 

-0,73 

Cr(diPY); + e- ~ Cr(dipy)~ 

-1,38 

Vl!ek não relatou ·nenhuma evid~ncia da dis 

sociação do complexo durante os estãgios da redução. 

Usando tecnica convencional da polarografia 

Backer e Mehta (43) obtem ondas polarogrãficas cujos potenci-
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ais de meia onda são substancialmente diferentes daqueles ob 

tidos por Vl~ek. 

O comportamento das duas ondas po1arogrifi -

cas a 2S oC e pH igual a 4 indica que o processo inicial en

volve a redução de Cr(diPY)~+ a -0,49 V vs ECS. A segunda 

onda a -0,72 V e atribu;da ã redução monoeletrõnica revers; 

vel de ~r(diPY)2(H20)2J 3+ formado segundo o mecanismo: 

Cr L 3+. + e ----->. CrL 2+ E1/ 2= -0,49 V 3 ..-- 3 

Cr L2+ 2 H20 ~ 2+ L 3 + k2 CrL 2(H 2O)2 + 

2+ CrL 3+ -.!.L 3+ CrL 2+ CrL 2(H 2O)2 + 3 k2 CrL 2(H 2O)2 + 3 
3+ CrL 2(H 2O)2 + - -----lo. 2 + e ..-- CrL 2(H 2O)2 E1/ 2= -0,72 V 

Tucker e outros (44) sugerem uma dissociação 

catal;tica semelhante, cujas reações dos complexos mistos de 

Cr(III) são 

CrL 2C1 2+ + -~ e ~ CrL 2C1 2 El / 2= -0,88 V 

2 CrL 2C1 2 
;:::::: CrL 2C1 2 

+ + CrL 2C1 2- despropo·rci onamento 

CrL 2C1 2- + e ---" 2-.---- CrL 2C1 2 E1/ 2= -1.26 V 

Embora os autores tenham investigado a redu

ção do Cr(dipy)~+, não tem régistrado nenhuma redução adicio 

na1 da especie Cr(II) resultante. 

O sistema Cr(diPY)~+, ~r(diPY)2(H20)2J 3+ 

+ dipy e ~r(diPY)2(H20)2J 3+ sõ e detalhadamente estudado 

em 1972 (45), usando tecnicas : polarogrãfica, eletrõlise a 

potencial constante e voltam~tria c;c1ica. ° tris(2,2'~dipi~ 
dina)Cr(III) sofre redução monoeletrõnica a-O,50 V se~uida por 

uma serie de reações que converte todo tris(2,2'-dipiridina) 
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Cr(III) não reduzido a diaquobis(2,2'-dipiridina)Cr(III) e 

2,2'-dipiridina livre. O diaquobis(2,Z'-dipiridina)Cr(III) p~ 

de ser reduzido ao correspondente complexo de Cr(II). Esse 

complexo de Cr(II), na presença do excesso de 2,2'-dipiridina, 

forma o tris(2,2'-dipiridina)Cr(II) pela troca do ligante. Na 

ausência do excesso de 2,2'-dipiridina, os produtos finais são 

quantidades equivalentes do tris(2,2'-dipiridina)Cr(II) e do 

tetraquo(2,2'-dipiridina)Cr(II). 

Jã o comportamento polarogrãfico do bis(2, 

2',2"-terpiridina)Cr(II) ~ mais simple$, mesmo em solução aqu~ 

sa (46). 

(terpy) 

Das três ondas observadas, a primeira ~ devida ã oxidação mo 

noeletrônica controlada por difusão, a segunda devida -ã red~ 

ção monoeletrônica reversivel _ e a terceira não ~ estudada. 

Hughes e Macero (47) estudam os efeitos dos 

substituintes no comportamento redox de uma série de comple

xos fenantrolina-crômio. Os resultados indicam que o grau de 

interação metal-ligante nesses complexos aumenta substancial 

mente com a diminuição do estado -de oxidação do ãtomo metãli 

co central ou do aumento da habilidade aceptora de elétrons 

desses ligantes. 

Em solvente aprõtico, a acetonitrila; Sato 

e Tanaka (48) estudam o comportamento polarogrãfico de tris( 

2,2'-dipiridina)Cr(III) usando o perclorato de tetraetilamô-
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"10 ( Et4NC104) como eletrólito suporte, Nessas condições o~ 

servam seis ondas de redução. Para as quatro primeiras etapas 

as correntes-limite são controladas por difusão e os processos 

podem ser descritos como monoeletrônicos. 

A adição de uma pequena quantidade de ãgua 

sõ aumenta a corrente-limite das duas últimas etapas indican 

do que são de natureza diferente que as quatro primeiras. 

Com tris(2,2' ,2" terpiridina)Cr(III), Mu -

sumeci (49) faz um estudo semelhante incluindo tambem o meto 

do da voltametria c;clica. A redução dã-se em cinco etapas 

das quais as três primeiras são revers;veis e monoeletrônicas. 

A não estabilização do baixo estado de oxidação -1 e atrib~1 

da ã estrutura do complexo. Isso discorda dos estudos mais r~ 

centes de Cr(II) e Cr(III) com ligantes: dipiridina, terpir1 

dina e fenantrolina (50). Usando voltametria, polarografia DC 

e AC, voltametria c;clica e eletrõlise a potencial constante 

Hughes e Macero mostram que todos os três complexos dio uma 

cadeia redox de cinco membros, revers;veis; com o metal nos 

estados de oxidação formal +3, +2, +1, O e-lo Estudo adicio 

nal indica que nas três primeiras etapas redox ( +3 ~ +2, +2 

~ +1 e +1 ~ O) os ligantes ' auxiliam na estabilização do e 

letron adicionado aos orbitais moleculares que estão centrados 

no metal. Para o último par ( O ~ -1) o metal auxilia estabi 

lizar a adição de um eletron no orbital molecular do ligante. 

A adição do ligante livre mostra que nenhuma das quatro pri

meiras etapas de redução ê de~ida ã transferência de carga que 

envolva o ligante livre. 
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A redução dos compostos de Co{lll) e Co{ll) 

com os 1igantes 2,2'-dipiridina, l,lO-fenantrolina e 2,2',2" 

terpiridina tambem e bem estudada. 

Os ions Co{diPY)~+ e CO{diPY)~+ são reduzi 

dos reversivelmente ao eletrodo gotejante de mercúrio (egm ) 

podendo-se chegar ao composto univa1ente, Co(l) (51). O poten 

cia1 de meia onda do par Co{diPY)~+/Co(diPY); em· ~oluçã6 ~qu~ 
sa e etanS1ica são -1,24 V ( vs ECSaq) e -0,91 V ( vs ECS aq), 

respectivamente. 

Maki e outros (52,53) mostram que [Co(phen)3JC1 2 . 

. 7H 20 e reduzido irreversive1mente ao estado Co(O), numa solu

ção aquosa 0,5 M de Na 2S04 . As tres primeiras ondas são atri

buidas ã redução monoe1etrônica do complexo formulado como: 

Co '{ 11 I) + e -+ Co ( 11) , Co ( II ) + e -+ Co (I) e Co ( I) + e 
-+ Co(O), respectivamente. 

O trabalho mais recente (54) realizado nas 

mesmas condições, indica que o tris(l,10-fenantro1ina)Co(III) 

e reduzido em duas etapas reversiveis com o ãtomo central pa~ 

sando de Co(III) + e -+ Co(II) e Co(ll) + e -+ Co(I). 

Macero e colaboradores (55) mostram a evi

dencia da formação do complexo de Co(I) pela redução reversl 

ve1 de (2,2' ,2"-terpiridina)Co(II) em soluçã6 aquosa. 

A po1arografia AC , DC e Ka10usek em aceto 

nitri1a com o eletrodo gotejante de mercúrio dã quatro e cin 

co ondas de redução para os complexos de Co(II) e Co(III) re~ 

pectivamente (56) • O comportamento das duas primeiras etapas 

em presença de uma alta concentração .de 2,2'-dipiridina livre 

e proposto como: 



2+ CO(diPY)3 ~ ~ 
. + 

Co(diPY)3 -±lL. 
~ CO(dipy); 
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o produto final com o cobalto no estado de 

oxidação formal (-I) não existe em solução aquosa. 

Resultados similares são obtidos para o 

CO(Phen)~+ por Musumeci e colaboradores ,(57) . Estes verificam 

que as duas primeiras etapas correspondem à redução reversivel 

do complexo, levando às formas Co(l} e Co(-I). As duas ultimas 

cQrrespondem ã redução do ligante livre libertado do complexo. 

Estudo posterior onde se inclui o método de voltametria cicli 

ca(58) tambêm confirma esses dados. A adição do 1igante livre 

desloca o potencial de meia onda da segunda etapa para a regi 

ão mais negativa. lmM de fenantrolina livre torna o potencial 

de meia onda 50 mV mais catõdico. 

o complexo tris(2,9dimetil-l ,10-fenantroli 

na)Co(ll) se reduz em seis etapas das quais as três primeiras 

controladas por difusão são processos monoeletrônicos sucessi 

vos que dão origem ao baixo estado de oxidação formal .do com-

plexo com CoCO) (58). 

A redução do complexo de Co(ll) com .ligante 

2,2'2"-terpiridina em acetonitrila di-se em quatro etapas(59, 

60}. As duas primeiras são processos monoeletrônicos e rever 

slveis e levam ã formação dos baixos estados de oxidação co

mo Co(terpy)~ e Co(terpy)~ que não podem ser obtidos em so -

luções aquosas. O fato.do complexo co(terpy)~7 não chegar ao 

estado Co(-I} foi explicado por Musumeci e colaboradores como 

efeito estêrico do complexo, devido ã geometria do ligante. O 

complexo com ligante tridentado tem simetria menor, desdobran 

"'----



r 

~ 

do tanto os ntv~is t2g como ego 

e 

t 2 

o 
00 <'O - ' "'---'-

O 
000(:00 

Um dos ntveis e desdobrado tem energia muito alta. de tal 

forma que uma outra reação de transferência de elêtron não 

pode ocorrer antes da descarga do ligante. 

13 

o complexo Ni(diPY)~+. isoeletrõnico do 

CO(diPY); e reduzido em três etapas no eletrodo gotejante de 

mercúrio, com a formação dos complexos mono, di e zero valen 

tes em solução aquosa (61.62). Essa redução dã-se em duas e

tapas(63) quando o estudo polarogrãfico e realizado em acet~ 

nftrila tendo Et 4NC10 4 como eletrõlito suporte e com excesso 

do lfgante livre . As correntes limites das duas primeiras e

tapas são controladas por difusão e as razões de corrente li 

mfte corrigidas pelo tempo de gotejamento são 2:1 e 1:1. Dos 

resultados obtidos o mecanismo do processo de eletrodo da pri 

meira, segunda e segunda A ( sem excesso do ligante ) etapas 

ê : 
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Ni(diPY)~+ Ni(diPY)5~n + n diPY 

la 2e-Jr- -2e- , - .2e- lr -2e-

Ni(diPY)~ Ni(diPY)3_n + ndipy 
-------------------~ 

2a e-Jf -e- f -lf -2! A 1 e -e 

Ni(diPY)3 Ni(diPY)3_n + n dipy 

o bis(2.2'.2"-terpiridina)Ni(ll) se reduz 

em cinco etapas das quais as tris primeiras são controladas 

por difusão (60). Com a adição do 2.2',2"-terpiridina livre 

a segunda onda diminui, aumentando a primeira. A altura to

tal da primeira e segunda onda e de aproximadamente duas ve

zes a da terceira. Os autores formulam então, as reações de 

eletrodo para a primeira e terceira etapa como segue: 

2+ Ni(terpY)2 

o Ni(terpY)2 

+ 

+ 

2 e-~ Ni (terpy)~ _ 

e- r=== Ni(terpY)2 

Em solução aquosa o cãtion tris(2,2'-dip irl 

dina)Cu(ll) i reverslvelmente reduzido em duas etapas (64) da _ 

seguinte maneira : 

CU(diPY)~+ + -~ e ..--- Cu(dipy)~ + dipy 

1l + e 

Cu(Hg) + 2 dipy 
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Pantani (65) utiliza esse metodo para determinar as constantes 

de estabilidade dos complexos de Cu{!) e Cu{!!) com dipiridina 

numa solução 50% metanõ1ica. 

A redução po1arogrãfica em solução aquosa e 

ainda estudada para os complexos T1{diPY)~+ (66) que se rea

liza segundo o mecanismo 

J1(diPY)~+ + e-: T1(diPY)~+ 

E1/2 vs{ENC) -0,06 

- +-+ + e: .T1(diPY)2 + a. 

-0.125 -0,45 

T1 (Hg ) 

(V) 

o tris(2,2'-dipiridina)Mn{II) reduz-se em 

cinco etapas (67). As duas últimas são de natureza diferente 

das tris primeiras, que levam ~ formação da especie Mn{dipY)i. 

Ainda nesse solvente Musumeci e colaboradores estudam a redu-

ção e1etroquimica do tris{l,10-fenantro1ina)Mn{II) (6a). Obse~ 

vam três ondas controladas por difusão e mais duas a potenci

ais mais negativos. As tres primeiras etapas são reduções mo

noe1etrõnicas reversiveis, e os autores propõem que a especie 

Mn{phen); seja formada na superficie do eletrodo, como segue. 

la . etapa 

2a . etapa 

3a . etapa 

'. 

2+ Mn{phen)3 

+ Mn{phen)3 

+ 

+ 

e ~ ..-- + Mn{phen)3 

e- ~ Mn(phen)~ 

o - -Mn{phen)3 + e -=== Mn(phen)3 

~ ~ 
Mn(phen)3{adsorvido) + e 

Nenhum tratamento especifico de adsorção e feito para 1ustifi

car as equações propostas . 
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o comportamento eletroquimico do Mn(terpy)~+ 

e estudado pelos metodos da polarografia e voltametria cic1l 

ca em acetonitriTa (49,60). A redução di-se em quatro etapas, 

das quais asduas primeiras são controladas por difusão e são 

processos monoeletrõnicos que podem , ser escritos como 

la . etapa 

2a. etapa 

2+ Mn(terpY)2 

+ Mn(terpY)2 

+ - --" + e ~ Mn(terpY)2 

+ e- r= Mn(terpy)~ 

As duas ültimas etapas correspondem ã redução do ligante co

ordenado ao metal. 

Estes estudos ainda se estendem ao ligante 

2'quinolil-2,6-piridina (DQP) (69) e outros ligantes macroci 

clicos (70-76) que não serão discutidos nesta revisão. 

DQP 

Dessy e colaboradores (77,78) estudam o 

comportamento redutivo dos complexos metilicos de tetracarb~ 

nil(2.2'-dipiridina) em dimetõxietano (OME), tendo como ele

trõlito suporte perclorato de tetrabutilamônio. Os produtos 

das reduções são investigados para verificar: (1) a locali

zação da densidade do spin nas especies radicais ( EPR), (2) 
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a distribuição de carga (NMR) e (3) o metodo de transmissão 

. da densidade de carga (IV) (79-82). 

Os complexos diiminicos de ferro(II) não so 

frem reduções em soluções aquosas (43) ~. especie de baixo es 

tado de oxidação formal como ferro (-I) sõ existe em solventes 

aprõticos. Jã •. o complexo zero valente de ferro terpiridina 

ê proposto como produto da reação do 'eletrodo, mesmo em solu 

ção aquosa (88). 

Tanaka e Sato (83) obtem o anion Fe(dipy); 

na redução polarogrãfica do tris(2,2'-dipiridina)ferro(II) em 

acetonitrila. como segue: 

Fe(diPY)~+ + e-~ Fe(diPY); 

Fe(diPY); + - ----->. e r---- Fe(diPY)~ 

Fe(dipy)~ + -~ e ..-- Fe(dipy); · 

A quarta e quinta etapas parecem envolver a redução do ligante 

livre na superficie do eletrodo. Esses estudos são aprofund! 

dos e tambem estendidos a eletrodos de Pt rotativos pelos me~ 

mos autores (84). Posteriormente, os produtos da redução de 

tris(2,2'-dipiridina)ferro(II) são obtidos pela eletrõlise a 

potencial controlado em acetonitrila e o espectro EPR e anali 

sado (85) 

A redução ~o Fe(Phen)~+ em-dimetilsulfõxido 

(DMSO) e estudada pelo metodo da polarografia DC, voltametria 

de varredura linear e ciclica ( 86) . Observam-se no total -

seis ondas das quais as três primeiras são controladas por di 

fusão. As correntes-limite dessas três primeiras etapas são 
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proporcionais: ã raiz quadrada da pressão de mercurio e a con 

centração do complexo de ferro(II). As tres Gltimas etapas ~ 

parecem nos mesmos potenciais de redução do l,10-fenantrolina 

livre. 

o efeito dos substituintes no grupamento 

diiminico (87) e estudado pela mesma tecnica, em acetonitrila, 

observando o comportamento redutivo dos complexos de ferro(!!) 

com ligantes como: l,10-fenantro1ina, 4,7 dimeti1(1,10-fenan

trolina ) e 4,7 difeni1t1 .10 fenantro1inal 

Esses complexos de ferro(II} apresentam cinco ondas de redução. 

O comportamento das tres primeiras etapas e monoe1etrônico e 

reversivel. As outras duas etapas são atribuidas ã redução.do 

ligante. Todos os tres complexos formam as especies Fe(L )3 
(onde L e o 1igante ) mas, a terceira etapa do Fe(Phen)~+ p~ 

rece envolver o complexo adsorvido no eletrodo. 

No{4,7 dimetil 1,10-fenantro1ina)3 ferro(!I) 

os potenciais de meia onda se deslocam para as regiões mais 

negativas. Isso indica que esse complexo apresenta uma 1iga-
- 2+ çao a mais forte comparada a Fe(phen}3. D~ fato os gru-

pos meti1a são melhores doadores de eletrons e conferem maior 

estabilidade a esse composto nas formas ferricas e ferrosas. 

O tris(4,7 difenil 1,lO-fenantrolina)ferro 

(lI) reduz-se a potenciais menos negativos que Fe(Phen)~+ . 

Os grupos fenila são aceptores de eletrons e diminuem a for 

ça da ligação a entre os ãtomos de nitrogênio e ferro. Não 

hi um aumento na retrodoação uma vez que não e possivel· tor

nar o grupo fenila coplanar com nucleo da fenantrolina. 
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A redução eletroquimica do Fe(DQP)~+ em a

cetonitrila -(90) qcorre em cinco etapa·s no intervalo de pote!!, 

ciais de 0,0 a -2,5 V vs ECS. 

As três primeiras etapas são monoeletrônicas 

e reversiveis e as duas ültimas correspondem ã redução do· li

gante. 

Comparando-se o comportamento polarogrãfico 

entre Fe(terpy)~+ (89) e Fe(DQP)~+, chega-se ã conclusão que 

o baixo estado de valência não depende do estado de spin. O 

primeiro complexo tem a configuração d6~ spin baixo e, chega-se 

ao estado zero na redução eletroquimica e, o segundo com a co!!, 

figuração de spin alto leva . ao estado de oxidação formal -1. 

Esse último estado é também obtido pela redução do Fe(diPY)~+ 

(85) e Fe{phen)~+ ( 87) cujos ligantes são conhecidos por ca~ 

sarem emparelhamento de spin. A segunda observação é que não 

existe relação simples entre a formação eletroquimica dos bai 

xos estados de oxidação e a estabilidade termodinâmica do com 

plexo. O Fe(terpy)~+ tem estabilidade termodinâmica que se a~ 

semelha ao do Fe(diPY)~+ e Fe(Phen)~+ (91), enquanto que Fe 

(DQP)~+ é um complexo de spin alto, lãbil devido a enorme ob~ 
tãculo estér1co dos dois anéis quinõlicos terminais que im~e

dem uma máior aproximação entre o ion metãlico e o ligante. 

Como conclusão,· pode-se afirmar que baixos 

estados de oxidação dependem fortemente da possibilidade da 

delocalização eletrônica pelos ligantes e da estrutura do ion 

complexo. 

Dependendo da combinação desses dois fatores 

podem-se obter nessa classe de complexos, estados de oxidação 
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formal (O) ou mesmo (-I) . Podendo ainda afirmar que bai -

xos estados de oxidação dependem mais do ligante em particular, 

que coordena o 10n metãlico. do que uma dada classe de ligantes. 



~ 
t 
I" 

[ 

~ 

21 

CAPtTULO III 

Acetonitril a 

As caracteristicas indispensãveis num sol

vente para estudos e1etroquimicos são: 

Solubilidade: As espécies eletroativas e os eletrõlitos su -

porte devem ser soluveis • sendo que o ultimo numa concentra-
- -1 çao de pelo menos 10 M. 

Constante Die1etrica : A constante dieletrica deve ser supe

rior a 30 para que a dissociação dos e1etrõ1itos seja sufi 

ciente para tornar a solução condutora. 

Propriedades Oxi-Redutoras O solvente deve ser dificil de 

ser oxidado ou reduzido, para que se possa dispor de um bom 

intervalo de potenciais. 

Inércia Quimica : O solvente deve ser inerte aos reagentes bem 

como aos produtos da eletrõlise. 

~ de Solvatação : Varia de um solvente para outro e de a

cordo com a substância em estudo. 

Os solventes não aquosos permitem o estudo 

de uma variedade maior de reações eletroquimicas, possibili -

tando a m~dificação das condições nas quais ocorrem, e condu

zindo a uma melhor compreensão de seus mecanismos. Alguns sol 

ventes oferecem ainda um intervalo de potenciais maior e me

lhor estabilização dos produtos de redução (92). 

Durante os ultimos anos é crescente o uso 
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de acetonitri1a. CH 3CN.como solvente e1etroquimico (93-97) e 

em estudo de outras reações (98). Pode-se dar como exemplo 

tlpico a po1arografia (99-103) bem como a vo1tametria das s~ 

bstãncias inorgânicas. Medidas de potenciais de eletrodo dos 

pares inorgânicos comuns (104). condutometria de sais (103 • 

106). Estudos quantitativos do equi1ibrio de dissociação dos 

ãcidos (107,108) e bases do tipo amina (109) usando metodos 

condutimetricos e espectrofotometricos. EPR dos radicais li 

vres gerados eletroquimicamente (110). 

A sua constante die1etrica e elevada, men-

cionada como sendo 36 (111.112).37 (92) e 38 (113.114), con 

forme as referências . 

A constante de autoprotõ1ise e dada como 

sendo 3 x 10- 27 por Mann (92), Coetzee e Padmanabham (111) e 

citada posteriormente como 3 x 10- 29 pelos dois u1timos auto-

res (114) . 

A sua viscosidade e baixa, 0,344cp, ' a densi 

dade 0.7768 g/m1. a pressão de vapor de 89,0 mmHg ó todas a -

25.0oC (115) . Os pontos de ebulição e fusão são respectivame~ 

te 81.60oC e -45.72 0 C (115) . • 0 indice de refração e 1,34163, 

a condutividade 1 x 10- 7 ohm- 1cm- 1 e o momento dipo1ar 3,37d 

(114) . 

A acetonitrila e miscive1 em igua e serve 

como um excelente solvente para muitos compostos orgânicosp~ 

lares ou iônicos e alguns ~i~ inorgânicos. Os sais comuns co

mo NaC1 e Na 2S04 e hidrocarbonetos saturados são insoluveis 

( 92). r difici1 de ser oxidada ou reduzida; tanto as corren-
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tes limitantes anõdicas como catõdicas são aparentemente cau

sadas pela descarga do eletrõlito suporte ou das impurezas co 

mo ãcido acetico ou nitrilas insaturadas (116). 

E um solvente relativamente inerte, sendo 

uma base mais fraca e um ãcido ainda muito mais fraco que a 

ãgua (93). Consequentemente muitas impurezas possiveis como ~ 

gua. nitrilas insaturadas, acetamida, acetato de amônia, ãci

do acetico. a1deido e amônia, modificam suas propriedades si~ 

nificativamente, mesmo em pequenas concentrações. 

O metodo convencional para purificação da 

acetonitri1a não e inteiramente satisfatório (98,116) e o pr~ 

cedimento utilizado no presente trabalho leva em consideração 

as recomendações dadas pelo Coetzee e outros (116,93) e, con

siste numa modificação do metodo proposto por Forcier e 01ver 

(98) • Ele traz a vantagem de não envolver um pre tratamento 

com solução saturada de hidrõxido de potãssio que introduz 

grande quantidade de ãgua, alem de evitar extensiva polimeri

zação do solvente ao eliminar o processo de destilações repe

tidas com P20S. 

E tambem um solvente espectroscõpico extra

ordinãriamente bom, completamente transparente na região do vi 

sivel e ultra violeta prõximo (92). 

Os sais de tetraalquilamônio são os eletrõ-

1itos suporte mais comumente usados e são soluveis numa con

centração minima de 0,1 M. O perclorato de sõdio e litio são 

muito soluveis. assim como os ãcidos minerais (92). Os ·inter

valos de potenciais acessiveis dependem da escolha do eletrõ11 

tosuporte e dos eletrodos de trabalho e referência. Alguns des 

l 
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tes valores estão relacionados na tabela a seguir (92). 

E1etrõ1ito 
Suporte 

NaC104 

TEAP 

TEAB 

TBAI 

NaC104 

LiC104 

NaC104 

NaC104 

:.-

Eletrodo de 
Trabalho 

egm 

egm 

egm 

egm 

Pt 

Pt 

Pt 

Pt 

Eletrodo de Referência 

ECS 

ECS 

ECS 

ECS 

ECS . 

Ag10.01M AgC104" O,lM LiC104 

AglO,OlM A9C104" O,lM LiC104 

, Ag-AgC1, LiCl(s) 

Intervalo de 
Potenciais (V) 

0.6 a -1,7 

0.6 a -2,8 

- 0,5 a -2,8 

- 0,6 a -2,8 

1,Ba-l,5 

2,4 a -3,5 

2,5 a -2,0 

2,7 a -1,2 

K olthoff (117) discute sobre os potenciais 

de junção entre soluções em acetonitri1a e eletrodo de calome 

lano saturado aquoso. 
+ Pleskov (104) aponta Ag/Ag como eletrodo de 

referência mais indicado para voltametria em acetonitri1a. Faz 

ainda, medidas apropriadas para avaliar o potencial de vãrios 

sistemas de eletrodos de referência usados em acetonitrila em 

relação ao ECS. Mais recentemente uma discussão semelha~te e 

feita incluindo a dependência da junção liquida ãgua-acetonitrl 

la das soluções (118). 
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Vedel e Tremillon (120) determina como -0,190 

(V) o potencial para o sistema : 

Hg I Hg 2C1 2 I KCl (sat, H20) I LiCl (sat, AN) CH 3CN I AgCl I Ag 

° eletrodo aquoso Ag/AgCl tem sido utiliz~ 

do amplamente em muitos trabalhos recentes na literatura (50, 

119). alem do Popov e Geske (96) ter salientado a conveniên

cia deste eletrodo como eletrodo de referência em acetonitri-

1 a. 
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CAPITULO IV 

Principios Gerais de Metodos Eletroquimicos Utilizados 

Entre os metodos eletroquimicos escolhem 

se a polarografia. um metodo consagrado e bem estudado. e a 

voltametria ciclica. pelas informações que fornece para a com 

preensão dos processos de eletrodo e a visualização de even

tuais reações quimicas acopladas. 

VOLTAMETRIA CICLICA 

A voltametria ciclica e um dos metodos mais 

. adequados para estudar detalhadamente a natureza. ou etapas. 

de uma reação eletroquimica . Esses estudos permitem firmar ba 

se para controle da reação bem como uma perspectiva de inves 

tigações dos intermediãrios reativos. 

Nicholson e Shain (121) fazem a extensão da 

teoria do eletrodo estacionãrio para sistemas em que as rea

ções quimicas precedentes. consecutivas ou cataliticas estio 

acopladas com a transferência de cargas reversivel ou irre -

verslvel. Wopscháll e Shain (122) estendem a teoria para de~ 

crever sistemas eletroquimicos onde o reagente. o produto. ou 

ambos são adsorvidos na interface eletrodo-solução. 

Revisões detalhadas sobre o metodo foram 

feitas por Brown e Large (123). Moura (124) e Adams (125). 

A velocidade do processo de eletrodo 910 -

bal e determinada pela etapa mais lenta que o compõe. O pro -
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cesso e irreversivel quando a velocidade e limitada pela rea-

ção de transferência de cargas. ~ reversivel quando a veloci

dade do processo de eletrodo global é limitada pela velocida

de de difusão do reagente. 

Nesta dissertação serão discutidos o proce~ 

so reversivel e alguns aspectos de adsorção de reagentes ou -

produtos ã superficie do eletrodo. 

Transferência de Carga Revers;vel 

Quando a reação de transferência de carga 

é muito rãpida e não hã reações quimicas acopladas ã reação 

eletroquimica global, o transporte da espécie eletroativa é 

apenas o processo determinado pelo fluxo do material ã supe~ 

ficie do eletrodo. A corrente limite que flui na celula e r~' 

1acionada ã difusão da espé~ie eletroativa para a superf;cie' 

do eletrodo. A curva corrente-potencial é determinada apenas 

pelas considerações termodinâmicas da equação de Nernst e a, 

reação e dita revers;vel. 

Para uma reação 

o + n e ----'" R <' 1 

pOde-se obter a concentração na superf;cie do eletrodo resol

vendo a expressão da segunda lei de Fick. com as condições de 

contorno adequadas. A concentração na superf;cie para uma di

fusão planar e dada pela expressão 



Co(O.t) Co* 

e 

CR(O.t) CR* 

onde 
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ft _ 1(t) d, 

1/2 
o nFA { n Do (t - ,) } 

( 2a 

_~t ; <tl d, 

o nFA { n DR (t ,_ , ) } 1/2 

( 2b ) 

A e ãrea do eletrodo 

n numero de e1etrons 

F constante de Faraday 

Do e DR coeficientes de difusão 

Co* e CR* são as concentrações iniciais 
das substâncias O e R 

, e uma variãve1 auxiliar 

t e tempo 

A equação de Nernst pode ser escrita na forma 

Co < O. t l "( :: ) 1 /2 

onde j(t) 

CR (O.t) exp Lj(t) ] 

nF (E(t) - E1/2) 
RT 

( 3 

( 4 ) 

Substituindo-se a equação (2) em (3) e apos 

rearranjo obtem-se uma equação que relaciona corrente ao pote~ 

cia1 (5) 
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f. ill d T 5 ) 
1 + ej(t) nFAC o• { ~ Do(t - T) } 1/2 

Admite-se que CR* 

troquimicas. 

O, uma situação comum em experiências ele 

Nas experiências de voltametria ciclica, a 

função corrente-potencial e 

E(t) 
{ 

Ei 

Ei 

vt o ~ t ~ t s 
( 6 ) 

para 

- 2vt s + vt para t ~ t s 

onde Ei e o potencial inicial, v e a velocidade de varredu

ra de potencial em volts por segundo e t s e o tempo no qual 

a varredura de potenciais e invertida. 

j(t) {~ 
nF 
lrr 

a = nFv 
RT 

at = nFvt 
RT 

A expressão para j(t) torna 

Ei - E1/2 - at o ~ t ~ t s 
( 7 ) 

( Ei - E1/2 ) + at - 2at s t ~ t s 

( 8 ) 

Das equações (7) e (8), tem-se para o ter-

nF [E"i - E(t)] 
RT 

(9 ) 

~ mudança "das variiveis 



onde 

T '" z/a 

i(t) = g(at) 

x (a t) = ____ g (~a,,-,t...t..) _____ _ 

nFAC o* ( ~Do a )1/2 
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(lO) 

(11 ) 

( 12) 

a equação (5) nas condições de vo1tametria cic1ica fica 

J:t .xl..!..l dz (13) 
(at _ z)1/2 + ej(at) 

onde j(at) = j(t) 

A solução numerica (121) da equação (13) dã 

X (at) como uma função de potencial que por fim resulta na 

equação 

i = ~FACo*( ~ Do a)1/2 X (at) (14) 

Esta equação para a corrente de pico, conhe 

cida como equação de Rand1es-Sevtik, e dada como 

ip = 2,69 x 105 n3/ 2 A D~/2Co*v1/2 

Com ip em ampere, A 2 -3 em cm , Co em mo1.cm , 

D 2 -1 o em cm. s . 

v em 

(15) 

-1 V.s e 

O potenci a 1· de pi co ( EpC> corresponde ao 

potencial 28,50/n mV mais catódico do potencial de meia onda 

( E1/ 2 ) • 
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Epc E1/ 2 
28,5 mV (16 ) 

n 

Da equação (15) tem-se uma relação linear 

entre a corrente de pico ( ip ) e raiz quadrada da velocidade 

de varredura ( vl / 2 ). Por conveni~ncia, ' examina-se a corrente 

de pico dividida pela raiz quadrada da velocidade de varredu 

ra, proporcional ã função-corrente X (at), em função da velo

cidade de varredura. Se a equação (15) fôr obedecida, não se 

observa rã nenhuma variação na função corrente com a velocida 

de de varredura do potencial . 

Adsorção 

o suprimento do reagente ã superf;cie do e1! 

trodo pode ser governado por um processo de adsorção bem como 

pela difusão. Quando a adsorção estã presente, existe também, 

na superf;cie do eletrodo, material e1etroativo numa quantid~ 

de determinada pel a isoterma de adsorção. O fluxo do reagente 

ã superf;cie do eletrodo normalmente é controlado apenas pela 

difusão . Com a presença de adsorção, o fluxo é tambem contro

lado pelas velocidades de adsorção e dessorção das especies 

e1etroativas. 

Na prãtica, fenômenos de adsorção tornam mais 

complexa toda reação eietroqu;mica. Embora as complicações de

vidas ã adsorção possam ser reduzidas com o ajuste das condi -

ções experimentais, uma avaliação dos , efeito s de adsorç~o . de 

espécies eletroativas é obrigatória para uso adequado da vol -
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tametria ataZiaa. Mais importante ainda e o reaonheaimento 

da presença de um proaesso de adsorção. O tratamento de ad

sorção que se aborda aqui e para esse propósito, mesmo por -

que a vo1tametria c;clica não fornece meios convenientes pa

ra o estudo do fenômeno de adsorção. 

A presença do material fracamente adsorvido 

aumenta a corrente de pico (126,127) . Isso porque a transfe

r~ncia de eletron envolve o material adsorvido que se reduz 

prõximo ao potencial de"transferincia de e1etron normal" (Fig. 

1. A e B ). Por outro lado, se o produto (ou reagente) e for

temente adsorvido. pode ocorrer uma separação do pico antes ou 

depois do pico normal (128) (FIG. 1, C e O ). em analogia ã 

pre-onda po1arogrãfica (129,130). 

o emprego da isoterma de Langmuir para des

crever a adsorção. baseia-se n? fato de que esta engloba as 

caracter;sticas gerais das demais isotermas propostas, algu

mas ate mais precisas. Algumas das caracter;sticas da iso

terma de Langmuir são: limita adsorção a uma quantidade fixa 

de material por unidade de ãrea, reduz-se ã lei de Henry a 

baixas concentrações e e suficientemente simples para ser tra 

tada matemãticamente. 

O mecanismo considerado e o seguinte 

°solução 
-+ 

°adsorvido 
.... ( I ) 

O - -+ R ( I I ) + n e + 

Rso1ução 
-+ 

Radsorvido ( I lI) .... 

Admite-se uma transferincia de carga reversivel, com produto 
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+0,1 

B 

0,0 -0,1 .0,1 0,0 -0,1 

( E - E 1/2)n ' V 

FIG . 1 Voltamograma te5rico de eletrodo estacionirio 

A-reagente adsorvido fracamente 
B-produto adsorvido fracamente 
c-reagente adsorvido fortemente 
O-produto adsorvido fortemente 

1-;3-
I 

( linhas pontilhadas indicam curva revers;vel normal) 

r--------- ··-··---·- ---__ . _____________ -·--... _ - .--- __ --__ . _ _ __ ._ 



34 

e reagente adsorvidos em equil;brio com as espécies dissolvi 

das. 

As velocidades dos processos de adsorção -

dessorção são admitidas como sendo suficientemente rãpidas o 

que é sem duvida uma limitação para alguns estudos; especial 

mente quando a velocidade de varredura de potenciais é alta. 

As condições de contorno para redução re 

vers;vel com adsorção do reagente O e do Produto R ( equa 

ções I-III) num eletrodo plano x são: 

aco 

at 

aCR 

at 

Para t=O, x :;. O Co 

fo = 

Para t ~ O, x -+ O 

Para t > O, x O 

° ac o 0( __ aro 

ax at 

ro 

f R 

2 
Do (a Co 

ax 2 

°R a2CR 

ax 2 

C * o CR CR* (;:: o) 

ro* rR rR* (:::0 

C -+ C * o . o CR -+ O 

Co/CR exp [(nF/RT}(E-E o )] 

- °R( 
aC R ar R 

+-
ax at 

r s 
o Co/(Ko + Co) 

f s 
R CR/(KR + CR} 

( 17) 

( 18) 

( 1 9) 

(20) 

(21 ) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

onde t é tempo, x e a distância de interface eletrodo -
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solução. Cn e CR são as concentrações de solução de O e R • 

Co* e CR* sio as concentrações ini~iais e Do e DR são os 

coeficientes de difusão. E ê o potencial do eletrodo e EO ê 

o potencial formal do eletrodo para reação 11. ro e r ~ são 

as concentrações na superf;cie ( em moles por unidade de ãrea). 

r o 1t e r R* 
e r s 

R são 

superficie. 

sao as concentrações iniciais na superf;cie e ros 

os valores de saturação para cobertura mãxima da 

Os termos Ko e KR que aparecem no isoterma 

de adsorção de Langmuir equações (24) e (25) ) para as es -

pêcies O e R estão relacionadas com a energia livre de adsor -

ção llG por M/RT - 1 n K ( 26) 

A energia livre de adsorção depende das con 

dições experimentais como solvente. superf;cie do eletrodo, -

temperatura. presença de outros materiais adsorvidos. potencial 

do eletrodo. e possivelmente muitas outras variãveis. Todas 

elas. com exceção do potencial de eletrodo, são suficienteme~ 

te constantes na voltametria de eletrodo estacionãrio. Portan 

to, com uma boa aproximação Ko e KR podem ser considerados 

dependentes apenas do potencial. 

O contorno e essencialmente o mesmo do caso 

sem adsorção. exceto a relação entre os fluxos de O e R ( 

equação 23), que incluem termos relacionados com a velocidade 

de variação das concentrações na superf;cie dos materiais ad 

sorvidos. 

As concentrações na superf;cie numa difusão 

planar sao 
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* Jt Co(O,t) Co - ( 1 I rrro~) o [i(t) I nFAI t - TJ d T (27a) 

CR(O,t) = - (11 11T"11R) f: [i(t) I nFA 1f"7T] d T (27b) 

As equações 27a. e 27b. são idênticas às equações 

2a. e 2b. mencionadas no tratamento prêvio. Fazendo-se então as transfor 

mações jã descritas no' caso anterior, chega-se à forma final. 

1 _Jat[x I I at - z Jdz 
o o 

- y6 S f a t [ X RI / a t - z) dz (28) 
. O 

e 

J
at 

[- P0I4 + p02 <P0I4(1+ Po <Po}] o [ X 01 1 at - z] dz + 

Jat 
[ - PR( 1+ P o <po)/4 J [x RI I at - z ] dz 

o . . 
+ 

[PoPR <PR/4 + PRPo <Po/4 - p02PR<P o <P R/4 ( 1 + Po<P o}J x 

J
at Jat [xoll at - z ]dz [XR I at - z Jdz 
o o 

J
at 

{l+Po<po-(l+Po<Po)PR<PR [XR/I at-z Jdz 
o 

J
at 

P o <Po o [Xci / at - z J dz + 

. Jat . at o 
Po <PoPR <PR [X/ I at - z Jdz j [x RII at - z Jdz } 

o o 
·X 

J 
at 

o ' . ( Xc +X R ) dz (29) 
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onde 

Po = 4ros lã)Ko hDo (30) 

PR 4r~ Iã""!KR ~ (31) 

4l o Co * hDo/4r o s,ra (32) 

<P R Co'" hD o/4r R
s;a (33) 

y = I Do/DR (34) 

Usando-se o mitodo numirico ji mencionadb, 

resolvem-se as equações diferenciais simultâneas para obter 

os vo1tamogramas teõricos para valores selecionados de Po ' PR, 

(oR = a/nF),<p o e <PR' considerando-se estas variiveis como in

dependentes (122). Para a interpretação e correlação dos vol-

tamogramas com a teoria, caracterizam-se as curvas em termos 

de parâmetros experimentais como velocidade de varredura (v), 

concentração ( C), etc. Uma função-corrente ('(at» aniloga 

âque1a obtida para um caso reversivel i calculada, e a corren 

te i definida como 

i(t) =[ nFA Co*ro-;;a ] ' (at) (35) 

As caracteristicas dos voltamogramas teõri-

cos dependem muito da força de adsorção e tambim do tipo de 

material adsorvido ( produto, reagenie ou ambos ). Uma anili 
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se completa é complexa e nem bem desenvolvida. Serão tratados 

com mais detalhe apenas os casos mais relacionados ao presen-

te trabalho. 

A força da adsorção é diretamente relaciona 

da com a energia livre de adsorção, ( ~G ), o parâmetro da iso 

terma. K ( eq. 26 ). Em geral um valor de K pequeno indica ad

sorção forte e o de K grande uma adsorção fraca. Pré-picos 

são normalmente devido ã forte adsorção do produto e o seu po

tencial é 120/n mV ou mais anôdico que o El / 2 . Isto implica 

que CR ~ 0,01 Co*. o que requer Co*/ KR ~ 102 para uma ad -

sorção forte. 

Na adsorção fraca normalmente não se obser

va um pico separado e os picos controlados por difusão e con

trolados por adsorção ocorrem aproximadamente no mesmo poten

cial . O potencial é prôximo ou catôdico ao El / 2 e CR~ Co*/2 

o que significa Co*/KR ~ 2 para uma adsorção ser fraca. Des-

de que PR 4l R Co*/KR a força de adsorção pode ser expressa 

em termos de Po 4l
0

' 

ADSORÇM FRACA DO REAGENTE 

Quando a espécie eletroativa é apenas fraca 

mente adsorvido, a natureza do voltamograma c;clico não dife-

re muito daquela sem complicações. Como a energia da ad -

sorção é fraca. a diferença entre o potencial necessãrio para 

reduzir o material adsorvido daquele que é necessãrio para r~ 

duzir a espécie eletroativa e muito pequena. Assim, não mostra 

uma resposta separada do material adsorvido. Uma adsorção fra-
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ca do reagente leva geralmente a um aumento da corrente de pi 

co catódico e, na varredura inversa,- a um aumento na corrente 

de pico anôdico, como indicado na FIG. lA. 

!~f!~~~çj~ ~~ Y~!Qçj~~~~ ~~ Y~rr~~~r~ 

A velocidade de varredura de potenciais e -
provãvelmente o parâmetro experimental mais importante para di 

ferenciar efeitos dos reagentes adsorvidos daqueles devidos ã 

chegada do material ao eletrodo por difusão. Isso porque, o ma 

terial adsorvido constitui uma quantidade fixa de material e 

fluxo de carga, enquanto que quantidade de material difundin 

do ã superficie do eletrodo e dependente do tempo. Em veloci

dades de varredura de potenciais suficientemente altas, a qu~n 

tidade de material que difunde ao eletrodo e pequena em comp~ 

ração com a quantidade de material adsorvido na superf;cie do 

eletrodo. Jã, a velocidades de varreduras lentas o inverso e 

verdadeiro. Um aumento na velocidade de varredura implica en

tão num aumento da função-corrente (Figura 2 ). 

Ao afetar a altura do pico catôdico a veloci 

dade de varredura tambem afeta a altura do pico anôdico. O a~ 

mento no pico anõdico vem do material inicialmente adsorvido 

na superficie do eletrodo que , a~ôs redução vai difundir da 

superficie do eletrodo. Se a velocidade de varredura for gra~ 

de, e se a inversão do potencial fôr feita logo apôs o pico 

pouco desse material escapa antes da inversão da varred~ra. 

Sob essas circunstâncias, tanto o pico de corrente anõdica , 
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FIG. 2 Voltamograma teõri 

co com reagente fracamente 

adsorvido. Variação da ve-

locidade de varredura 

Po <Po 0,01 

A, Po=5,O; B, Po=l,O; C, Po= 0,1 

correspondentes a v = 2500,100 e 1 

como a catõdica tem a contribuição do material adsorvido, da~ 

do um valor constante para as razões das correntes de pico an~ 

dico e catõdico ( ipa/ipc) . Esse valor normalmente não e uni

dade como seria esperado para um caso reversivel sem complic~ 

ções. ~ velocidade de varredura baixa,a . corrente dependent~ da 

adsorção torna-se desprezivel e pode-se chegar aos resultados 

semelhantes a um caso reversivel sem complicações onde ipa/ipc 

e um o 

!Dfl~~DÇ}2 92 çQDç~~!r2ç~Q 

Todos os sistemas com adsorção mostram uma 

influência tlpicamente não linear na corrente com variação da 
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concentração, Co*. 

Com o aumento da concentração, a superf;cie 

do eletrodo torna-se aproximadamente saturada e a carga devida 

ao material adsorvido que flui durante a redução torna-se con~ 

tante. A carga devida ã difusão do material continua a aumentar 

com a concentração. Assim, a adsorção tem uma influencia rela

tiva menor quando se aumenta a concentração da especie eletro-

a~iva. 

Experimentalmente pode ser dif;cil detectar 

adsorção com a variação da concentração, podendo estar num in

tervalo de concentrações onde esta não seja um fator importan

te. 

!nfl~~~siª gª ~~~rgiª biYr~ g~ ~g~QrçªQ 

Quando a adsorção e suficientemente fraca e 

a sua energia livre e-pequena ou mesmo negativa, observa-se um 

voltamograma revers;vel como o da figura 2C. 

Com o aumento da energia livre de adsorção, 

Po aumenta e o reagente adsorvido e mais dif;cil de se reduzir 

e a reação ocorre a um potencial mais cat5dico. Isso por sua 

vez causa um aumento da corrente de pico cat5dico, deslocando

-a mais negativamente ( curva 2A e B ) com um aumento de 6 GO 

ou Po. Se se aumenta ~ energia livre mais ainda, o material a~ 

sorvido e suficientemente dif;cil de se reduzir e um pico se-

parado, p5s-pico, e observado para processos de redução(FIG.1C). 

". 
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COMPORTAMENTO LIMITE ~ BAIXA CONCENTRAÇ~O LEI DE HENRY 

A isoterma de Langmuir a . concentrações sufi 

cientemente baixas se reduz ã lei de Henry. A concentração na 

superficie é proporcional ã concentração do material em solu

ção quando C «K e as equações (24) e (25) passam a 

r rS/K ) c (36) 

ou a lei de Henry, onde rS/K é um fator de proporcionalidade. 

Essa condição geralmente se satisfaz se 

Po <Po C */K o o « 

Para o comportamento da Lei de Henry apare

cem duas mudanças importantes no comportamento de Langmuir. -

Primeiro, a corrente é uma função linear da concentração uma 

vez que a adsorção é proporcional ã concentração. A outra di

ferença é que quando a adsorção pode ser descrita pela isote~ 

ma da lei de Henry, não se observa um pré pico { ou põs pico). 

Assim. quando a isoterma da lei de Henry é aplicãvel, não exi~ 

tem diferenças significativas nas formas dos voltamogramas em 

função da força de adsorção. 

B~~g~~~~_~9~Qry19Q 

Se apenas o reagente é adsorvido, na varred~ 

ra catõdica existe mais material na s~perficie do eletrodo do 
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que em ausência de adsorção. A redução desse material impli

ca num aumento da função-corrente em -re1 ação ao caso reversl

vel sem complicações. O vo1tamograma e semelhante ao caso da 

adsorção do tipo Langmuir fraca indicada na FIG. lA. Esse au

mento na função-corrente e dependente apenas do valor de Po e 

pOde ser avaliado mais convenientemente como razões de função

corrente de pico na presença de adsorção e na ausência de adsor 

ção em função de Po' como pode ser visto na tabela abaixo (122) 

A RAZM 

Po 

0,01 

0.1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

2,0 

3,0 

1/1 (at)p 
X (at)p 

EM FUNÇ~O DO PAR~METRO DE ADSORÇ~O Po 

[1/1 (at) ]p/0,446 Po [ 1/1 (at) ]P/0,446 

1,004 4,0 2,068 

1,024 5,0 2,357 

1,046 6,0 2,646 

1,069 7,0 2,937 

1,091 8,0 3,229 

1.116 9,0 3,522 

1,140 10,0 3,816 

1,163 12,0 4,403 

1,190 14,0 4,992 

1,214 16,0 5,584 

1,239 20,0 6,760 

1,506 30,0 9,713 

1,784 50,0 15,62 
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Dos dados obtidos a altas velocidades de var 

redura pode-se calcular a razão da função-corrente para deter 

minar Po. 

P O L A G R A F I A 

O metodo pOlarogrâfico indicado por HeyrovskY 

(131) baseia-se na interpretação das curvas de corrente-pote~ 

cia1 obtidas quando se eletrolisam soluções de substâncias · e-

1etroredut;veis ou eletro-oxidãveis mediante a aplicação de 

uma F.E.M. crescente entre um eletrodo de potencial constante 

e um microe1etrodo polarizâvel. O microeletrodo e eletrodo g~ 

tejante de mercurio (egm) e tem como principal vantagem a cons 

tante renovação da superf;cie do eletrodo. 

A curva corrente-potencial. denominada pola

rograma. permite estabelecer a identidade bem como a concentra 

ção de substâncias eletroativas. O potencial de decomposição 

não e bastante caracter;stico. uma vez que depende da concetr~ 

- - / " çao da substancia e da natureza do eletrodo. Heyrovsky e Ilkovic 

(132) mostram que o potencial correspondente ao ponto em que a 

onda polarogrãfica assinala uma intensidade igual i metade da 

corrente de difusão. denomina~o potencial de meia onda ( El / z). 
e independente da concetração e das propriedades do eletrodo • 

sendo uma constante capaz de caracterizar perfeitamente a subs 
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tincia. Esse potencial de meia onda tem ~ignificado termodini 

mico e está intimamente relacionado com o potencial padrão da 

reação de eletrodo: 

El / 2 = E
O 

- (RT) 
nF 

ln~ 
Do (37) 

As correntes de difusão obedecem ã seguinte 

equação derivada por I1kovi~ (133). 

onde 

id ~ 607 n 01/2 C m2/ 3t l / 6 (38) 

id ê a corrente media em micro amperes duran 
te o tempo de desenvolvimento da gota 

n e o nQ de Faradays envolvidos por mo1 na 

reação eletroquimica 

O ê o coeficiente de difusão da substância 

redutivel em unidades de cm 2/s 

c e a concetração em mi1imoles por litro 

m a velocidade de escoamento do mercurio do 

eletrodo gotejante em miligramas por s 

t tempo de desenvolvimento da gota em s 

Pelo fato de não se levar em consideração a 

curvatura da superficie do eletrodo, a equação de Ilkovic não 

ê a mais exata. A equação a seguir, derivada independenteme~ 

te por Lingane e Loveridge (134) e por Strehlow von Stackelberg 

(135) leva em conta a curvatura da superficie do eletrodo 

termo entre parênteses ) . 
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id '" 607 n 01/ 2 C m2/ 3 t 1/ 6( 1 + Ao l / 2t l / 6) 

ml / 3 (39) 

A constante A ~ 39, de acordo com Lingane e Loveridge e 

17 de acordo com Stackelberg. 

Os fatores da equação de Ilkovi~ pOdem ser dl 

vididos em duas partes bem definidas; a quantidade nO l / 2C, 

que se relaciona com as propriedades 'da solução, e a quantid~ 

de m2/ 3t l / 6 , que depende das caracter;sticas do capilar. 

A seguir apresentam-se considerações sucintas 

a respeito de diversos fatores que influem na corrente de di

fusão. 

a) gQ~!:~~~rH~Q 

De acordo com a equação de Ilkovic, com os de 

mais fatores constantes 

id = k C (40) 

onde k ~ uma constante definida pela equação (38) . Esta re 

lação, que expressa a proporcionalidade entre a corrente de di 

fusão e a concentração, ~ a base da anãlise polarogrãfica. 

b) frQ2ri~~~~!! §!Q~i~r!ç~! ~Q Ç~2!1~r 

v 
Baseando-se na equação de Ilkovic, a constante 

de corrente de difusão foi definida originalmente como 

= 607 n 01/ 2 id 

C m2/ 3 t l / 6 (41a) 
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Indicando que id/ Cm 2/ 3t 1/ 6 é independente das caracteristi-

cas m. t do capilar do eletrodo. 

Por outro lado, a expressão que resulta da 

equação(39) 

I = id --,., .... } .. .,--}c 607 n 01/2( 1+ 390
1

/
2

t
1

/
6 

1/3 ) 
m 

(41 b) 

prediz que, apesar de ser independente das caracter;sticas ca 

pilares. a quantidade id/ C m2/ 3t 1/ 6 aumenta linearmente 

com o aumento da razão ~1/6 /m l / 3 . 

A corrente de difusão "constante" predita p! 
..; 

la equação de Ilkovic é um valor limite hipotético correspon-

dente ã quantidade 39 01/2 t 1/6 / m1/ 3 igual a zero. e a pa! 

tir da equação (41b) a constante de corrente de difusão real 

e 

I 
id (42) 

C m2/ 3 t l / 6 ( 1+390 1/ 2t l / 6 

1/3 ) 
m 

Oesde que se mantenham constantes apressa0 

sobre o eletrodo gotejante e a temperatura. o fator m de-

veria ser independente do meio em que se formam as gotas e do 

potencial do eletrodo gotejante de mercurio. Entretanto. Lov~ 

ridge (136) estudando sistemãticamente a influência de vãrios 

fatores sobre m • achou que os valores obtidos ao ar são 

0.5 a 3.5% maiores do que os correspondentes às soluções aqu~ 

sas. 

o fator t depende do meio em que se desenvol 

vem as gotas e tambem do potencial db eletrodo gotejante. 
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c) er~~~~Q ~Q9r~ Q ~l~~rQQQ §Q~~jeD~~ 

A relação entre a velocidade do fluxo de mer

cúrio. o tempo de gotejamento, com a pressão sõbre o eletrodo 

gotejante são : 

m = . k' hcorrigido (43) 

t = k" / hcorrigido (44) 

onde hcorrigido e a pressão liquida em cm de mercurio apos 

a correção da pressão oposta devido ã tensão interfacial, k' 

e k" são constantes que dependem das caracteristicas geometri 

cas do capilar. 

Temos assim, 
m2!3 t l / 6 

k 

e dela a relação 

( k I 

h 1/2 . 
corr 

id = k m2!3 t l / 6 

h ) 2/3 corr -( k" )1/6 

k hl / 2 
cor r 

hcorr 

. (45) 

(46) 

A equação(45) nã9 pode ser muito precisa de 

vido ao fato da relação linear entre id e m2/ 3t l / 6 ser ap~ 

nas uma boa aproximação (2% com o tempo de gotejamento maior 

que 1,5 sego ). 

d) ~Q~~DSlel 

A tensão interfacial ( cr ) do mercurio-solu 

ção eletrolitica varia com o potenci~l aplicado no mercurio. 

niciando-se a potencial relativamente positivo'- a cresce ini-
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cialmente com a diminuição do potencial, passa por uma mãximo 

(zero eletrocapilar) e então diminui, ã medida que o potencial 

se torna mais catódico. A curva resultante ê conhecida como 

curva eletrocapi1ar. 

Da equação 
'In t 

2 'lTr c a 

9 

onde m = fluxo do mercurio ( mg/s 

t B tempo de gotejamento ( s 

rc = raio do capilar 

a = tensão interfacial 

9 = aceleração da gravidade 

( 47) 

sabe-ie que o tempo de gotejamento ê diretamente proporcional 

a a e, grãfico de t vs potencial do eletrodo ê paralelo a 

curva eletrocapilar. 

o id varia significativamente com o potencial 

do eletrodo uma vez que depende de t l / 6 • A variação do pro

duto m2/ 3t l / 6 com o potencial e muito pequeno e pode-se consi 

derar constante ::!; %) no intervalo de potenciais de 0,0 

a -1,0 V. A potenciais mais negativos, seu decrescimo deve ser 

levado em conta (137). 

d) !~'BI?~r2!~r2 

A influencia da temperatura na corrente de di 

fusão pode ser avaliada a partir da equação de Ilkovi~ . . 

id k n Ol/2 C m2/ 3 t 1/ 6 



50 

Todos os termos com exceção de n são funções de temperatura. 

Diferenciando-se a equação acima em relação ã temperatura, en-

contra-se o coeficiente de temperatura de id 

fd 

d id 

dT 

dk 
= 

k dT 

dO 1 de 2 dm dt 
+- -+- -+'- -+--

20 dT e dT 3m dT 6t dT 

o significado da constante k e 

3455 

~ 
k 

onde d e a densidade do mercurio 

Por definição, da equação (49) temos 

dk 
k dT 

2 

3d 
d d 

d T 

(48) 

(49) 

(50) 

o coeficiente de temperatura de d e -0,000181 por grau a te~ 

peraturas prõximas de 25 0 e, o que leva a + 0,00012 por grau o 

coeficiente de temperatura de k (0,012% por grau) . 

o coeficiente de temperatura do coeficiente de 

difusão para Tons ideais ou Tons reais a diluição infinita e 

dO 

O dT 

d À o 

À o dT 
+ (51 ) 

T 

onde À
O e a condutância iônica equivalente ã diluição infini

ta ã temperatura absoluta T. 

O coeficiente de temperatura de e i ~gual 

ao coeficiente da densidade da solução e i tão pequena (~O,025% 



por grau para soluções aquosas dilu;das ) que pOde ser des 

prezado. 
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'0 coeficiente de temperatura de m deduz-se 

da equação abaixo n rc 4 d (hgd) 
m (52) 

8 R. n 

o coeficiente de expansão do capilar de vidro é tão pequeno 

que rc e R. podem ser considerados como independentes da te~ 

peratura . O coeficiente de temperatura de m é determinado 

prãticamente pelo coeficiente de temperatura da densidade (d) 

e da viscosidade ( n) do mercúrio. Se a pressão efetiva hgd 

fosse mantida constante na equação (52) o coeficiente de tem

peratura de m seria dado por 

dm 

m dT 

d d - -
d d T 

li!L (53) 

11 dT 

o coeficiente de densidade de mercúrio e -0,000181 por grau 

e da viscosidade e - 0,0038 por grau tornando coeficiente de 

temperatura de m igual a + 0,0036 por grau. 

O tempo de gotejamento t é proporcional a 

tensão interfacia1 mercúrio-solução e a sua variação com tem

peratura é tão pequena que o último termo da equação (48) po

de ser desprezado. 

Combinando-se os diversos termos do coeficien 

te de difusão, obtém-se a expressão a seguir para coeficiente 

de temperatura da corrente de difusão de ;ons redut;veis pró

ximos a 2S oC 
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d id 1 d"o 
0.037 + (54) . 

id. d T 2,,0 dT 

o primeiro termo dessa equação e bem menor 

que o segundo e. o coeficiente de temperatura de id e dita

do pela variação do coeficiente de temperatura da condutãncia 

equivalente do Ton que se reduz. 

e) §21y~!!!~ 

A influencia do meio sobre o coeficiente de 

difusão reflete-se na corrente de difusão. Uma diminuição ~o 

coeficiente de difusão pode ser devido a um aumento da visco

sidade ou variação do tamanho da especie solvatada. ou então 

a esses dois fatores em conjunto 
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CAPITULO V 

Parte Experimental 

1. APARELHAGEM 

1.1. Aparelho Po1ifunciona1 PAR - Modelo 170 - Sistema E1etro 

qu;mico ( Princeton App1ied Research Corpo ) 

o aparelho foi utilizado nas medidas e1etro

quimicas de vo1tametria c;clica como fonte de alimentação que 

fornece uma variação linear do potencial em função do tempo en 

tre os eletrodos de referência e trabalho. 

r um sistema po1ifunciona1 a três eletrodos 

com um dispositivo que inverte automãticamente o sentido da 

varredura de potenciais. 

O dominio do potencial ê de ± 5 V, com ve10cj 

dades de varredura que variam de 1.0 x 10- 1 a 5.0 x 105 mV.s- l . 

Vem munido de um registrador x-y que acompanha a variação da 

corrente com o potencial . A sua sensibilidade varia de 5xlO- l 

a 1 x 10- 10 A. po1- l e pode ser substituido por osciloscópio 

a velocidades de varredura superiores a 500 mV.s- 1 . 

O aparelho possui um dispositivo para compe~ 

sação de queda ohmica, que o torna útil nos estudos de solu

ções pouco condutoras como no presente trabalho. 

1.2. E1ectroscan TM 30 Beckman 
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E um sistema multifuncional a três eletrodos 

que foi utilizado nos estudos polarogrãficos. 

O domlnio de potenciais e de! 5 V com velo 

cidades de varredura de potenciais que vão de 5 x 10- 1 a 5 x 
2 -1 10 mV.s 

Possui registrador x-y com sensibilidade que 
-2 -8-1 varia de 14 x 10 a 7 x 10 A.po1 . 

1.3. Celula Eletro1ltica 

A figura 3 mostra em esquema a ce1u1a empr! 

gada. fixada no banho termostãtico pelo suporte de isopor. 

E munida de tampa de Teflon que veda a celu

la padronizando as posições dos compartimentos do termômetro. 

do sistema de degasagem e dos eletrodos auxiliar, de referen-

cia e de trabalho. 

Nos seus orificios adaptam-se 

- Eletrodo de trabalho ( Et ) 

Eletrodo de platina de placa circular e horizontal. ~rea A= 

0,19 cm 2 ( 8eckman ) e elettodo gotejante de mercúrio, res

pectivamente para voltametria ciclica e polarografia. 

- Compartimento do eletrodo auxiliar ( CEA ) 

Constituido por um tubo de vidro Pyrex de 8 cm de comprime~ 

to e 10 mm de diâmetro interno cuja ext~emidade inferior e 

fechada por uma placa de vidro sinterizado e contem a solu

ção do eletrôlito suporte. 

Eletrodo auxiliar (E ) - Eletrodo de platina helicoidàl imerso no CEA. . a~ 
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- Compartimento do eletrodo de referência ( CER ) 

Constituido por um tubo de vidro pyrex de 16 mm de diâmetro 

interno inicial cuja extremidade inferior termina em capilar 

de luggin-Harber. Tem por finalidade diminuir a queda ohmica 

entre os eletrodos de trabalho e de referência. 

Eletrodo de ~eferência ( Eref 
Eletrodo de Ag/AgCl ( Beckman nQ de catâlogo 39040 ) . A s~ 

'lução eletrolitica de KCl foi substituida por uma solução 

4 M em cloreto de sõdio e saturada em AgCl devido às medidas 

realizadas em presença de ions perclorato. 

- Tubo de borbulhamento de nitrogênio 

Com torneira de saida dupla para borbulhamento da solução 

antes da anãlise e passagem de N2 sôbre a mesma durante a 

eletrõlise. 

- Tubo de vidro Pyrex com torneira para saida de nitrogênio, 

e junta esmerilhada 12/30 munida de rolha para introduzir 

o solvente 

Termômetro graduado de 0,1 em 0,1 oCo imerso diretamente na 

solução em estudo. 

Para termostatização da solução empregou-se 

um circulador-termostatizador LAUDA K-2/R equipado com compre~ 

sor, permitindo a obteRção de temperaturas até - 30 0 C com os 

liquidos refrigerantes apropriados. 
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1.4. Espectrofotõmetro Registrador DMR 10 (Zeiss) 

O aparelho foi utilizado para a obtenção dos 

espectros de absorção dos complexos em baixos estados de oxi 

dação sintetizados quimicamente. 

As fontes de radiação são constituidas de lâm

pada incandescente 6V e 30W e lâmpada de deuterio H30DS com 

troca automãtica a 325nm o que permite o registro continuo des 

de 200 ate 800 nm, com largura de banda entre 0,1 e 20nm. 

O registrador e do tipo y-tempo e os espectros 

são registrados em papel de 25,Ocm de largura. A velocidade do 

papel e pre-selecionada de nove maneiras diferentes no interva 
-1 

lo de 0,5 a 120nm.min. e a escala do registrador de seis ma-
-1 neiras, do 0,05 a 2 nm.mm : 

O aparelho possui quatro escalas de transmitâ~ 

cia e cinco de absorbância, sendo lO, 20, 50, 100% e 0,1; 0,2; 

0,5; 1 e 2, respectivamente. 

O compartimento de celas e termostatizâve1,com 

suportes que permitem o uso de celas de lmm ate 5 cm de cami -

nho õtico. 

A exatidão fotometrica e melhor que 1% do va 

10r indic~do para a absorbância e superior a 0,3% para a trans 

mitância em referência a 100%. 

1.5. Celas 

Celas Espectrosi1 com caminho õtico de 10mm da 

Co1eman com boa vedação atraves de rolhas adequadas. 
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2. PREPARAÇ~O E PURIFICAÇ~O DOS REAGENTES 

2.1. Complexos Diim;nicos de Ferro (11) 

Neste trabalho estudou-se o comportamento re -

dutivo dos complexos de ferro com ligantes diim;nicos alifãti

cos (A). mistos(B) e aromãtico(C). 

(
R RI) 

H,c-I-\-CH, 
"'-/ 3 

( ©-~{'R") (©-@) 
" / 3 · " / 3 Fe(ll) Fe(ll) Fe(ll) 

(A) (B) (C) 

As s;nteses e as purificações destes complexos 

tem os seus procedimentos descritos na literatura conforme re

lacionados na tabela. 

Ligantes Complexo R RI' Referências 

A. Alifãticos Fe(GMI)~+ H H (138 ) 

Fe(MMI)~+ H CH 3 (139) 

Fe (BMr') ~+ CH . 
3 CH 3 ( 140) . 

Fe(CMI)~+ H2C-CH2 1 \ (139) 
H2C CH 2 

Fe(FMI)~+ H C6HS (139) 
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Ligantes Complexo 
, 

R RtI Referências 

B. Mistos Fe(PMI)~+ H CH 3 (8, 9, 10) 

Fe(PEI)~+ H C2H5 (8, 9, 10) 

Fe(PMM)~+ CH 3 CH 3 (141 ) 

C. Aromãtico Fe(diPY)~+ (1, 2 ) 

2 . 2. E1etrõ1ito Suporte 

- Perc1orato de Tetraetilamônio (Et 4NC10 4) 

Preparado a partir do perc1orato de sõdio(MERCK) 

e brometo de t etraeti1amônio (A1drich Chemica1 Company Inc . ) 

(4,7g para 5,3g , respectivamente ), pela modif i cação do proce

dimento relatado na literatura ( 142) . 

Mistura-se a solução desses dois sais a quente, 

refria-se inicialmente ã temperatura ambiente e em seguida em 

banho de gelo. 

Filtra - se a vacuo e faz-se a lavagem com a ãgua 

gelada ate eliminar os ;ons brometo. 

O produto e recrista1izado da agua quente e se

co sobre pentõx i do de fõsforo. 

2.3 . Solvente 
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2.3.1. Acetonitrila 

A acetonitrila (Fisher Scientific Co.) foi pu

rificada pela adaptação dos processos sugeridos por Olver (98). 

Deixa-se a acetonitrila com peneiras molecula

res (Alfa Inorganic Ventron - 3A) no minimo um dia . 

. Ref1uxa-se com H2S0 4 ( Baker p.a. concen tra-

do ( 1ml/l ) por 10 minutos, após o qual segue-se uma destila

ção rãpida. Repete-se novamente essa operação recebendo o des-

tilado em CaH 2 (Alfa-Ventron) numa proporção de 2g/1 de aceto

nitrila. 

o hidreto de cãlcio foi previamente pesado e 

colocado no balão coletor do destilado, com a rolha esmerilha-

da, dentro do "glove-bag" sob atmosfera de nitrogenio seco. 

Refluxa-se com.CaH 2 por 15 minutos e segue- se 

a destilação com alto refluxo numa coluna de destilação fraci~ 

nada de aproximadamente 1,8 m de comprimento, empacotada com fi 

nas he1ices de vidro de 1 cm de diãmetro. 

Despreza-se a primeira e a ultima fração de 5% 

na destilação com H2S0 4 e 10% na destilação com CaH 2. 

O solvente assim obtido e mantido e manuseado 

no frasco tipo Schlenk sob N2 seco e guardado num dissecador 

com silica ge1. 

A acetonitrila purificada se~undo este procedi 

mento fornece um intervalo de potenci~s ijtil de +1,8 a -2,2 V 

vs Ag/AgCl tendo como eletrodo de trabalho platina plana e per 

clorato de tetraetilamônio O,2M comoeletrõ1ito suporte. 



61 

2.3.2. 1,2 Dimetoxietano 

o 1,2 dimetoxietano (Aldrich" Chemical Co.) e 

destilado com hidreto de cãlcio e guardado sob peneiras molecu 

lares. 

2.4. Mercúrio " 

Lava-se o mercúrio durante vãrios dias com so-

lução de NaOH ã 10% em seguida com a solução 10% de HN0 3 .0 me! 

cúrio decantado e separado foi lavado com ãgua destilada ate o 

papel universal indicar um meio neutro. Segue-se então a decan 

tação e a separação após a qual e secado e filtrado. 

Destila-se ã pressão reduzida conservando o pr~ 

duto purificado em frascos de vidro com rolha esmeri1hada. 

2.5. Outras Substâncias 

O sal Na+dipy- e sintetizado conforme a refe -

rencia (143) adicionando sódio metã1ico ã solução de 2,2'dipi

ridilo (A1drich Chemical Co.) em 1,2 dimetoxietano deaerada e 

anidra. 

Em dimetoxietano anidro e livre de O2 adiciona

se solução de Na+dipy- em presença de Fe(diPY)~+ sólido e ani

dro para sintetizar Na+[Fe(dipY)31-. conforme o procedimento in 

dicado por Mahon e Reyno1ds (40). 

Com estes metodos nâo se obtem os compostos d~ 

sejados, provãvelmente devido ã insolubilidade do sal de dipi-
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ridina utilizado e a dificuldade de se trabalhar num meio ani 

dro e completamente livre de oxigênio. 

Tentativa de redução direta com sódio metã1i

co em acetonitri1a gera soluções violeta cujos espectros dif~ 

rem daqueles citados na literatura (40). Como a reduçãoquiml 

ca não oferece a possibilidade de controlar o potencial de re 

dução, deve-se estar trabalhando com um ~ G (diferenças entre 

os potenciais formais de eletrodo do par Na+/Na para com os 

pares complexos) muito grande e capaz de produzir, com dife -

rentes velocidades todos os estados formais de redução. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Preparo das Soluções 

3.1.1. Na Vo1tametria Cic1ica 

Inicialmente passa-se cerca de 10 minutos de 

nitrogênio i célula já montada. 

~ parte prepara-se a solução do eletrõlito su

porte (O,2M) ou a solução do complexo (1,0 x lO-3 M) e e1etrõ11 

to suporte, num recipiente tipo Sch1enk, onde se coloca a sub~ 

tincia previamente seca sob P205 a vácuo e pesada na balança ( 

Mett1er H-20) (~O,Ol mg). Adiciona-se (50,0 ± 0,2) m1 de ace 

tonitri1a com a seringa hipodérmica de vidro sempre tomando a 

precaução de trabalhar na atmosfera inerte e seca. Essa solução 

é transferida ã célula (tubo! da FIG.3) sempre ~ob a atmosfe-
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ra de N2. 

3.1.2. Na Polarografia 

X celula jã deaerada com eletrôlito suporte, 

adiciona-se (50,0 ± 0,2) ml de acetonitrila com a seringa hi-

pOdermica tubo a da FIG.3 ) e obtem-se o polarograma do bran 

co. 

Adiciona-se o complexo sôlido previamente seco 

sob P20S a vãcuo e pesado ( para solução 1 x lO-3 M ) a essa so 

lução. 

3.1.3. Na Espectrofotometria 

Nas experiências espectrofotometricas adicion~ 

-se a solução ã cela (spectrosil Coleman-10mm) jã deaerada e 

mantem o borbu1hamento de N2 por mais um tempo. A cela ê veda

da com tampa de borracha e injeta-se duas agulhas de aço inoxi 

dãve1. destinadas ã entrada e sa;da de N2. Ao retirã-1as, pas

sa-se imediatamente o parafi1me. 

Registra-se o espectro na região de 700nm a 

300nm com a velocidade de 120 nm/min. 

3.2. E1etrô1ise 

Borbulha-se o nitrogênio seco por mais 20 mi

nutos ã celula jã montada. Emprega-se o nitrogênio (White Mar 

tins, tipo 55) de elevada pureza e passa-se por um sistema com 
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vã1vula de segurança e por um frasco lavador contendo a solu

ção de perc10rato de tetraetilamônio O,2M em acetonitrila, te~ 

mostatizada ã mesma temperatura da solução em estudo a fim de 

evitar a evaporação ou condensação de acetonitrila na mesma. 

3.2.1. Vo1tametria Cic1ica 

Uma vez atingido o equilibrio térmico (25,0 + 

O,l)oC. efetuam-se vãrias eletrõlises e registros dos voltamo 

gramas, com a solução em repouso. 

Tem-se a varredura inicial no sentido catõdi

co, com velocidades, 2,5 • lO, 20, 50, 100, 200 e 500 mV.s- l , 

com sensibilidade no eixo dos potenciais de 0,1 a 0,2V.pol-l. 

Pelo borbulhamento de nitrogênio agita-se vi

gorosamente a solução entre os· voltamoframas ciclicos sucessi 

vos, a fim de destruir a camada de difusão. 

o eletrodo de trabalho (disco de platina) foi 

lixada toda vez que se verificava adsorção. 

3.2.2. Po1arografia 

A e1etrõlise e o registro do polarograma faz

-se com velocidades de varredura de potenciats de 2,5mV.s- l a 
-1 40 mV.S • 

o eletrodo gotejante de mercurio é uma coluna 

de Hg adaptada a um suporte do tipo Cambridge em cuja extrem~ 

dade inferior foi inserido o eletrodo, capilar de vidro tipo 

barômetro. 
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A conexão da coluna ao reservatório de mercúrio que permite a 

variação da àltura da coluna de Hg, faz-se por meio de tubo de 

"tygon". O contato eletrico ao mercúrio e feita atraves de um 

fio de platina. 

o tempo de gotejamento obtido na acetonitrila 

livre de O2 a 520 mm de altura do reservatório de Hg e de 6se 

gundos , sem a tensão aplicada . 

Após o uso, o capilar e lavado com ãgua desti

lada e a seguir com ã1coo1 destilado e enxuga-se cuidadosamente 

com o papel absorvente. A seguir, adapta-se o capilar a um re

cipiente limpo e seco, mantendo-se a altura da coluna de Hg na 

posição que permite o gotejamento lento. 

Não se utilizou supressores de mãximo, uma vez 

que as experiências previas ' mostram que curvas po1arogrãficas 

obtidas com a adição de TRITON-X-l00 e p.a.a .. 

amida ) não eliminam os eventuais mãximos. 

4 . TRATAMENTO DOS DADOS 

4.1. Tratamento dos Voltamogramas ( FIG. 4) 

4.1 . 1 . Segmento Catódico 

po1iacrilo-

a. Corrente de Pico (i ) E indicada pelo segmento vertical pc • 
que parte da linha base ate o mãximo da corrente. 

b. Potencial de Pico (E pc ) Dado pela projeção vertical do ma-· 

ximo da corrente sobre o eixo dos potenciais. 



99 1 

" _ _ _ 0- \ 

"Jd~/~d~ O~~~LaJ ~p o~~~u~wJa~ao 

LaAlsJaAaJ ~wa+s~s wn ap OJ~LJ1J ~w~J6owe~LoA V ' 9I~ 

"0-
n 

o 



57 

C. Potencial de Meio Pico (E pc / 2) Determina-se sobre a curva 

o ponto que corresponde ã metade de altura do pico da corren 

te. Projetando-se este ponto sobre o eixo dos potenciais ob-

tem-se o Epc / 2 ' 

d. Potencial de Meia Onda (E l / 2 ) ~ o potencial à 85,17% do i pc 

e nos sistemas revers;veis corresponde ao potencial de meia 

onda po1arogrãfico. 

4.1.2. Segmento Anõdico 

Se o sistema dispuser de linha base, o trata

mento do segmento anõdico e s~me1hante àquele dispensado ao S!g 

mento catõdico. 

Uma vez que os vo1tamogramas c;c1icos não dis

põem de linha base anõdica definida, utilizou-se neste trabalho 

o metodo ~p;rico de Nicho1son (144) que determina a relação ipa/ 

i pc mediante a equação: 

~ 
i pc 

ipa(O) 

ipc(O) 

-1 
+ 4,85 x 10 . x ips(O) 

i pc (O) 

+ 0,086 ( 1 ) 

o significado dos componentes da equação acima 

e indicado na FIG.4. 

4.1.3. Reversibilidade 

Para verificar a reversibilidade deve-se ob-
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servar os seguintes aspectos: 

a. O potencial de Pico (E p ) não se deve variar com a velocida 

de de varredura (v) 

b. A separação dos picos ( ó Ep) que e a distância sobre o ei 

xo dos potenciais do Epc a Epa ' deve-se manter constante 

com a velocidade de varredura (v). 

c. i p/v l / 2 precisa ser independente de v • 

d. ipa/ipc 1 deve ser independente de v • 

e. Epc - E1/ 2 -28,5 mV 

Um outro tratpmento mais definitivo para veri 

ficar a reversibilidade e aquele dado pelo Nicholson e Shain 

(121). Utilizam- se - tabelas de função-corrente numericas pa

ra calcular a curva teórica. A solução numerica do problema 

do valor limite para um sistema reverslvel, origina uma fun -

ção-corrente que quando multiplicada pelo parâmetro comum do 

processo de eletrodo. dã a corrente como função do potencial 

aplicado Na forma final, a equação pode ser escrita em ter 

mos da função-corrente X (at), como 

602 n3/ 2A 01/ 2 Vl / 2C (X (at)) (2) 

onde a corrente em amperes, a velocidade de varredura de 

potenciais v em Vis e a concentração da amostra C em moles/ 

1 itro. 

A tabela a seguir e uma versão simplificada 
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dos dados de função-corrente para um sistema reversive1. 

A função X (at) e-dada em termos do ~ncremento de potencial , 

E-E 1/ 2 , aqui em mi1ivo1ts. Para conveniência de cã1cu10, os 

incrementos são tabelados para valores de n = 1 e 2 e1êtrons. 

FUNÇJ{O-CORRENTE 

Posição do 
voltamograma 

crescente 

i ( Ep/2) 

( E1/ 2 ) 

pico 
decrescente 

x(at» PARA PROCESSOS 
(eletrodo plano 

E - El / 2 , mV 

n = n = 2 

120 60 
100 50 

80 40 
60 30 
50 25 
45 22,5 
40 20 
35 17,5 
30 15 
28 14 
25 12,5 
20 10 
15 7,5 
10 5 

5 2,5 
O O 

-5 -2,5 
-10 -5 
-15 -7,5 
-20 -10 
-25 -12,5 
-28,50 -14,25 
-30 -15 
-35 -17,5 
-40 -20 

REVERSlVE IS 
) 

( X(at» 

0,009 
0,020 
0,042 
0,084 
0,117 
0,138 
0,160 
0,185 
0,211 
0,223 
0,240 
0,269 
0,298 
0,328 
0,355 
0,380 
0,400 
0,418 
0,432 
0,441 
0,445 
0,4463 
0,446 
0,443 
0,438 
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Como os incrementos são tomados em referência 

a El / 2 , o sinal negativo na tabela corresponde a pontos depois 

do El / 2 . O ponto ' que passa 0,0285 V do El / 2 (para n= 1 ) e 

aquele para o qual x(at) e um mãximo e corresponde ã corrente 

de pico. 

Para verificar se um sistema experimental e real 

mente reverslvel. aplica-se a equação (2) com dados de coeficieri. 

tes de difusão obtidos por metodos não eletroqulmicos de pre

ferência. Se estes não forem conhecidos e necessãrio calcular 

êste coeficiente atraves da equação de Randles-Sev~ik e tentar 

verificar se o coeficiente obtido e razoãvel para a especie em 

questão. Dados aproximados de coeficientes de difusão podem ser 

obtidos com o auxllio da equação de Stokes-Einstein (D=RT ~ 
N 67Tnr 

e do raio medio estrutural que pode ser estimado com o auxllio 

de modêlos moleculares. 

Um coeficiente de difusão muito maior que o es 

perado atraves desta equação e indicativo de que o processo de 

eletrodo não e simples . Pode envolver adsorção ou outros tipos 

de complicações. 

Se o coeficiente de difusão for da ordem de gra! 

deza correta, aplica-se o tratamento de Nicholson e Shain e po-

de-se comparar a curva experimental com a calculada. 

4.1.4 . Determinação da Presença de Adsorção 

Nos casos onde aparecem pre ou põs picos, a pr~ 

sença de adsorção e obvia. Nos outros casos, pode não ser apa-
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rente uma vez que os processos de adsorção e difusão ocorrem 

simultãneamente e dão origem à transferência de carga ao mes

mo potencial. Para detectar a presença de adsorçào nesses ca

sos e geralmente necessãrio que os processos de adsorção con

tribuam significativamente para a corrente total às velocida

des de varredura e às concentrações estudadas. Sob essas con

dições hã três testes que pOdem ser aplicados. 

O ~rimeiro que e levemente qualitativo, i ob-

servar a forma geral da curva corrente-potencial. Se eles m01 

.tram simetria maior que a transferência de carga ~ reversTvel 

sem complicações, ou aumenta a simetria com aumento da ve10ci 

da de de varredura ou com a diminuição da concentração, hã ~a

zão para se suspeitar de adsorção. A identificação da sua pr~ 

sença pode ser determinada quando se conhece o coeficiente de 

difusão real (D) da especie e1etroativa. Quando se tem adso~ 

ção. o coeficiente de difusão aparente (Dap) determinado a 

partir da corrente de pico catódico atraves da equação de Ran 

dles-Sevcik serã maior do que coeficiente de difusão real. 1s 

to porque o processo de eletrodo envolve tambem.o reagente ad 

sorvido aumentando a corrente de pico. 

As outras duas maneiras envolvem medidas qua~ 

titativas e não podem ser aplicadas se outros processos(rea -

ções quTmicas acopladas, etc.) estão presentes. 

Variando-se a velocidade de varredura o ip/C~IV 

aumentaràpidamente com aumento da velocidade de varredura 

enquanto que i /C o* v pode permanecer aproximadamente constan 
p -

te. Poucos processos se comportam da mesma maneira (121). 
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o último metodo envolve dependência de conce~ 

tração. Normalmente ip/C o• aumenta ~om a diminuição da con -

centração. Entretanto, deve-se tomar o cuidado pois pode es -

tar num intervalo de concentrações . onde a adsorção não e um fa 

tor importante. 

Quando se tem adsorção pode-se estimar a carga 

envolvendo especie adsorvida ou então determinar o Po que estã 

Tntimamente relacionado ã força e ã extensão de adsorção . 

. A integração da equação corrente-tempo do vol

tamograma de varredura unica (145) permite determinar o numero 

de cou1ombs passado 

Q k'CA / vl / 2 (3) 

onde k' é a constante, dependente do intervalo de potenciais 

sob o qual se faz a integração, mas independente da velocidade 

de varredura. C a concent~ação da especie e1etroativa,. A a 

ãrea do eletrodo e v a velocidade de varredura. 

o metodo e vãlido quando a especie e1etroativa 

ê fornecida ao eletrodo apenas por difusão linear numa reação 

reversive1. Cargas adicionais devido a dupla camada elétrica, 

formação ou remoção do filme de óxidos, ou reação de materiais 

adsorvidos contribuem ã carga medida. Essa carga adicional num 

caso mais simples serã independente da carga resultante do rea 

gente que difunde . Assim 

Qtota1 kCv
l

/
2 

+ (Qads+ QDC + Qfilm) 

(4 ) 
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Dentro dos limites discutidos, entre parênte

ses. estão as cargas que não dependem da velocidade de varredu 

ra. Assim, gráfico de Q vs l/v1/ 2 seria linear com uma incli

nação que depende da concentração da especie que difunde, mas 

com um coeficiente linear positivo que corresponde ã carga de

vida aos processos indicados entre parênteses. 

Atraves da razão de função-corrente de pico na 

presença de adsorção e na ausência de adsorção (~ (at)/ X (at» 

pode-se determinar o Po e avaliar a magnitude da adsorção (122). 

4.2. Tratamento dos Po1arogramas 

4.2.1. Onda Po1arogrãfica 

Do po1arograma FIG. 5 

podemos obter: 

kI 
~ 
Z 
kI 
a: 
a: 
o 
u 

_A 
Ed potencial de decomposição - corres-

pondente ao ponto onde a tangente ã cur Ed EI/2 

M N 
-r--

Id 

Potencial ( V) 

va ascendente intersepta a 1i~ha da cor 

rente residual. 

F I G_ !5 POLAROGRAMA 

E1/ 2 potencial de meia onda - correspondente ao i d/2 

id densidade de corrente limite de difusão 

Tanto o E1/ 2 éomo i d , quando necessários são 

obtidos pelo metodo do ponto, onde a altura da onda e defini

da como sendo a distância vertical no potencial de meia onda en 
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tre as retas que se prolongam da corrente residual e da difusão. 

O procedimento e ilustrado na FIG. 6 e, segue em ordem a sequê~ 

cia a1fabetica na construção das diversas linhas. Dos pontos M, 

N O P estima-se o potencial de meia onda L. 

A o "C' 

4.2.2 Reversibilidade 

... 

~J _--B· 
~-E' 

FIG. 6 

Como criterio de reversibilidade fazem-se os 

grãficos de E vs 10g ( iXi dc - i») obtendo-se tambem os pote~ 

ciais de meia onda que são os potenciais para os quais o ter

mo logarítmico se anula. 

Da equação: E E 
1/2 0,05915 10g (5) 

n id-i 

obtem-se que o grãfico para processo reversive1 ê linear com 

uma inclinação de 59,15/n mV a 25 0 C. 

O grãfico de corrente de difu~ão vs concen

tração e uma reta que passa pela origem, conforme a equação de 

I1kovi~ 
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4.2.3. Curva E1etrocapi1ar 

A potenciais mais catõdicos do que -1,0 V de

ve-se levar em consideração a variação do produto m2/ 3t 1/ 6 , 

com o potencial. 

A construção de curva e1etrocapi1ar permite a 

correção das correntes de difusão. Alem disso, permite obser

var a influência de adsorção com o potencial. Para esse fim, 

deve-se construir a curva e1etrocapi1ar na presença e na ausen 

cia da especie e1etroativa. 

4.2.4. Energia de Ativação 

Pode-se estimar a energia de ativação a partir 

dos dados experimentais de corrente de difusão (i d ) em função 

da temperatura. 
_ v 

A equaçao de I1kovic pode ser escrita na forma: 

id 
kn0 1/ 2C (6) 

m2/ 3 t 1 / 6 

como tambem 

1n 
id 

1 n knC + 1/2 1n o (6a) 

m2 / 3 t 1/ 6 

o coeficiente de difusão (O) segue a dependência da temperat~ 

ra de tipo Bo1tzmann. 
O O. e- Ea / RT 

1 
(7) 



Di = fator de frequência para difusão 

Ea energia de ativação difusiona1 

Substituindo-se a equação (7) em (6a) tem-se a forma final 

76 

1 n f d 
m273 t l/6 k 

Ea 

R 

1 ' 

T 
(8) 

2 

onde k 1nk n C + 1/2 1n Df 

o grãfico de 1n( id l(m 2/ 3t 1/ 6 ) vs 1/ T 

permite calcular a energia de ativação, Ea' a partir do seu 

coeficiente angular. 
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CAP!TULO VI 

Resultados ~ Discussão dos Mecanismos dos Processos de Eletrodo 

No presente trabalho estudam-se as reduções el~ 

troqu;micas dos complexos de ferro(!!) com ligantes diim;nicos 

alifãticos (A) e mistos (B) em aceton"itrila. 

( 
R-.. ~' \ 

H3C-t-~-CH3 ) 
" / 3 Fe(II) 

(A) 

(@-{:,,) 
3 

Fe(II) 

{B) 

Para elucidaçãe dos mecanismos dos proc~ssos 

de eletrodo utilizam-se os metodos de polarografia e voltame

tria c;clica. 

1 •. ESTUDOS POLAROGR~F!COS 

1.1. Complexos Diim;nicos Alifãticos 

1.1.1. Tris(metilglioxalbis(metilimina»ferro(II) - Fe(MMI)~+ 
( R = H; R' = CH 3 ) 

A figura 7 mostra o polarograma para este CO! 

plexo na faixa de 0,0 a -1,6 V vs Ag/AgCl, com os correspo~ 



2pA 

- 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 

FIG. 7 Polarograma da redução 
em acetonitrila, tendo 
O,2M a 250C. Acompanha 

1--;;--

- 1,3 - 1,4 -1,5 -1,6 

E (V vs . Ao/Agel) 

- -3 2+ da soluça0 l,OxlD M de Fe(MMI)3 
como eletrõlito suporte Et 4NC1D 4 
o grãfico de log(i/(id-i)) vs E 

das correspondentes ondas . 

. _- --------------------- -_. -------- -------- _. 
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dentes grâfi~os de 10g vs E~ 

id -

Na tabela I relacionam-se os dados obtidos do 

polarograma. O potencial de meia onda e o valor da inclinação 

determinados a partir dos grâficos de log( i/( id - i)) vs E 

para as etapas diversas de redução estão na tabela 11. 

No intervalo de potenciais onde ocorrem as re 

duções deste complexo não hâ adsorção apreciâve1 do complexo. 

Isto pode ser constatado comparando-se o tempo de gotejamento 

na solução do eletrõ1ito suporte com a adição do complexo no 

intervalo de potenciais estudado (TAB 111). Atraves dessas 

medidas constrõi-se a curva e1etrocapi1ar ( FIG. 8). A curva 

e1etrocapilar sugere que processos de adsorção podem ser mais 

importantes a partir de -1,3 V vs Ag/AgCl. t possivel que o 

produto da segunda etapa de redução esteja parcialmente adsor 

vido na superficie do eletrodo. Esta curva eletrocapilar e tam 

bem utilizada para fazer a correção da corrente de difusão p~ 

10 tempo de gotejamento (TAB . . IV). 

A razão das correntes de difusão para as duas 

etapas de redução ê de 1:1 . As correntes de difusão são pr~ 

porcionais ã concentração do complexo (FIG. 9). Os coeficien

tes angulares obtidos dos grãficos de 10g ( / 0 d - ~ ) são 

60 + 3 mV. Variando-se a temperatura entre 5 a 25 0C (TAB.V) 

ê possive1 calcular, por exemplo para a segunda etapa, energia 

de ativação de 17,4 !2,3 kJ/mol -5 kcal/mo1) ( FIG. 10). 

Esses dados indicam que a corrente limite das 

duas priemiras etapas de redução ê controlada por difusão e os 



TABELA 

Parâmetros obtidos dos po1arogramas para os complexos de ferro(ll) com 1igantes diiminicos alifãticos 
. I 

(lO-3M) em acetonitri1a. tendo como e1etrõ1ito suporte Et 4NC10 4 0.2M a 25.00 C E (V vs Ag/AgCl) 

v E1/ 2(1 ) E1/ 2(2) E1/ 2(3) E1/ 2(4) E1/ 2(5) id l id 2 id 3 id 4 id 5 

(mV/S) \.lA \.lA \.lA \.lA \.lA 

Fe(MMI)~+ 

10 -1.04 -1 .32 5.1 4.6 

Fe(GMI)~+ 

20 -0.78 -1 • 15 -1 .37 -1 .72 -1 .87 4.6 4.5 1 .5 4.0 6.7 
10 -0.79 -1 .12 -1 .34 -1 .67 -1.80 5.0 4.8 1 .8 4.8 10.8 

Fe(BMI)~+ 

40 -1 .19 -1.46 -1 .93 6.2 5.9 2.2 
20 -1, 17 -1 ,43 6,0 5,2 0.8. 
10 -1 • 18 -1 ,44 -1;-74 -1 ,92_ 6.0 5,2 

Q) 
o 



TABELA 11 

Potenciais de meia onda po1arogrãfiéo e coeficientes angulares ( a (mV» dos grãficos de 

. 10g (i/id-i) vs E (V vs Ag/AgC1 ) para os complexos diimlnicos de ferro(ll) em acetoni

trila a 25.00C. 

Complexo E1/ 2(1). E1/ 2(2) E1/ 2(3) E1/ 2(4) aI 1 a 2 a 3 a 4 

Fe(GMI)~+ -0.77 -1 • 12 -1 .38 -1 .68 60 55 45 50 

Fe(MMI)~+ -1 .04 -1 .31 65 63 

Fe(BMI)~+ -1 .18 -1.44 -1 .75 -1 .93 55 57 50 25 

Fe(PMI)~+ -1 .12 -1 .35 -1 .66 -1 .94 58 61 55 50 

Fe(PMM)~+ -1 .19 -1 .39 -1 .80 -1.94 56 70 43 44 

ao .... 

... 
_~.~_______ _ __ . ~ . .. _~_ """éi! 
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TABElA 111 

Variação do tempo de gotejamento (t) e do produto m2/ 3t 1/ 6 em 

função do potencial apl icado, sendo m fluxo ' de mercurio 

(1,266 mg/s) para as sol uções Et4NC104 0,2M em acetonitrila (A) 
- -4 2+ soluça0 A+5 x 10 M do Fe(MMI)3 (B) 

A B 

E tmedio 
m 2/3 t l/6 

tmedio 
m2!3t 1/6 

( V vs Ag/AgCl) (s) (mg2/ 3s-1/ 2) (s) (mg2/ 3s-1!2) 

0,0 5,90 1 ,55.2 5,90 1 ,552 

-0,2 5,80 1 ,54 7 5,80 1 ,547 

-0,4 5,80 1 ,54 7 5,80 1 ,545 

-0,6 5,60 1 ,538 5,60 1 ,538 

-0,8 5,40 1 ,52 9 5,40 1 ,52 9 

-0,9 5,20 1 ,51 9 5,20 1 ,51 9 

-1, O 5,00 1 ,50 9 5,00 1 ,50 9 

-1 ,1 4,85 1,50 2 4,90 1 , 50 ~ , 

-1,2 4,70 1 ,49 .. 4,65 1 ,491 

-1,3 4,45 1 ,48 4,50 1 ,48 3 

-1 ,4 4,00 1 , 45 ~ 4,20 1 ,46 6 

-1 ,5 3,80 1 ,44 2 4,00 1 , 45 ~ 

-1 ,6 3,70 1 ,43 5 3,80 1 ,44 2 

-1 ,8 2,40 1 ,33 6 3,20 1 ,40 1 

-1.9 2,20 1 ,31 6 2,90 1 ,37 8 



f--;; t ~, __________________________________________________ , 

(.) 

5.0 

4.0 

~.o 

2.0 

. -0,4 -0,8 -1.2 -1.6 
E (V vs.AV/AgC!) 

1.6 
...... 

~ P Q "O . 
1.5 ., 

li) 

'-N 

E 

40 
1.4 

~ .. 
", 
'-
N I.~ E 

1.2 
-0.4 -0.8 -1.2 -1.6 

E (Vvs. AV/AVCI) 

FIG. 8 Curvas Eletrocapilares 

o solução O,2M de Et 4NC10 4 em acetonitrila 

• - -4 2+ soluça0 anterior contendo 5xlO M de Fe(MMI)3 
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TABELA IV 

Correntes de difusão das etapas de redução para os complexos diimI 

nicos de ferro{II) estudados. em solução 0.2M de Et4NC10 4 em ace

tonitrila 

Complexo idl{lJA) id 2{lJA) id3(IlA) id 4{IlA) 

Fe(GMI)~+ 4,6 4.6 . . 1 ,6 ' 4,5 

Fe(MMI)~+ 5,0 4,7 

Fe(BMI)~+ 5,3 4,4 0,7 

Fe(PMI)~+ 4,5 4,7 3,3 

Fe(PMM)~+ 1 ,6 1 ,4 1 ,9 2,1 



Id 
()IA) 

0.0 

,-

0.5 

j 85 

c (mM) 

FIG. ~ Dependência da corrente limite das duas primeiras 

- ()2+ etapas com a concentraçao do Fe MMI 3 

.. 
primeira etapa ~ segunda etapa 

-----_. -_.~-_. 

---- ---_ .. __ ... _--- -~-~---- --------- -- "-- - --- - --
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TABELA V 

Variação da corrente ,de difusão e da concentração do complexo com a temperatura 

fd' - corrente de difusão com a correção da concetração(t) 

t (0C) (±0.5) 

25 

20 

15 

5 

t (0C) (±0.5) 

25 

20 

15 

10 

5 

Fe(MMI)~+ 

c ( 103M) id 2( \.1 A) 

1 .50 

1 .51 

1 .52 

1.54 

7,00 

6.70 

6.18 

5,80 

Fe(PMI)2+ 
3 

c ( 103M) id 1( \.1 A) 

1 .50 

1 .51 

1 ,52 

1 .53 

1 .54 

6.20 

6.00 

5.80 

5.00 

4.80 

id 2 '(\.1A) 

7.00 

6,66 

6,10 

5.65 

id 1,' ( \.1 A) 

6.20 

5,96 

5.72 

4,90 

4,68 



~ .... 
~ 
E , 
_"O 

.= 

I#> 

l,5 

1;4 

t 
~~I __________ -L __________ ~ __________ ~~ 

~~ 3;4 ~:> 1 ~.6 
T (I03K) 

FIG. 10 Grãfico de Arrhenius para a segunda onda de 

Fe(MMI)~+ l,5xlO- 3M em acetonttrila tendo 

como eletrõl i to suporte Et 4NC10 4 O, 2M 

187 
'--

r----... -------.. .. ----.. ---.. -_ ... --. -.--_. __ .--_ . .. -. .-- --.. .. - ....... _ . .. ------ .. ----.-.--..... -.. . 
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processos de eletrodo podem ser descritos como revers;veis e mo 

noeletrõnicos. 

la. etapa 

2a. etapa 

Podemos formular as seguintes reaçoes 

Fe(MMI)2+ 
3 

Fe(MMI)+ 3 

+ 

+ 

e-~ Fe(MMI); 

e-. ' Fe(MMI)~ 

q~e indicam a estabilizaçio dos baixos estados de oxidaçio ( 

Fe( I) e Fe(O) ) em acetonitrila. 

1.1.2. Tris(glioxa1bis(metilimina))ferro(II) - Fe(GMI)~+ 

( R = R' = H ) 

o polarograma · para o Fe(GMI)~+, na faixa de 0,0 

a -1,5 V vs Ag/AgCl e dado na figura 11 . A cada etapa de re -

duçio acompanha o correspondente gráfico de log (iÁi d- i))vs E. 

A tabela I traz os valores de potenciais de meia 

onda para as diversas etapas e as correspondentes correntes de 

difusão. Os dados obtidos dos gráficos de 10g ( i/(id - i) )vs E 

para cada etapa de reduçio estio relacionados na tabela 11. 

As medidas do tempo de gotejamento em funçio do 

potencial aplicado estio na tabela VI . 

As cor-rentes de difusio sio corrigidas atraves da 

curva eletrocapilar ( FIG. 12), e seus valores estio na tabelaIV. 

Para as duas primeiras etapas de reduçio a razio das correntes 

de difusio e unitária dentro do erro experimental. 
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I 

~,.v 

2 )JA 

-0.7 -0.9 -1,1 -1.3 
E (V vs. Ag/AgCI) 

FI· 1 - - -3 2+ G. 1. Polarograma da reduçao da soluça0 1,OX10 M de Fe(GMI)3 
em acetonitrila, tendo como eletrõlito suporte Et 4NC10 4 
O,2M a 25 0C. Acompanha o grãfico de log(i/(id-i)) vs E 
das correspondentes ondas 



TABELA VI 

Variação do tempo de gotejamento (t) e do produto m2/3 tl/6 em 

função do potencial aplicado, 

(1,266 mg/s) para as soluções 

A 

sendo m = fluxo de mercurio 
Et4NC104 O,2M em acetonitri1a (A) 

solução A + 5 x 10·4M do Fe(GMI)~+(B) 

B 

90 

E 

( V vs Ag/AgCl) 

t -d o me , o 
(s) 

m2!3t 1/6 

(mg2/3s·1/2) 
tmedio 
(s) 

m2/3 tl/6 

(mg2/3s·1/2) 

0,0 6,00 1 ,55, 5,70 1 ,56 

-0,2 5,95 1 ,58 5,15 1,54 

-0,4 5,85 1 ,57 5,75 1 ,57 
-0,6 . 5,75 1 ,56 7 5,70 1 ,56 

-0,8 5,50 1,55 5,45 1 ,55 

-0,9 5,20 1,54 5,35 1 ,54 7 

-1 , O 5,10 1 ,53 5 5,20 1 ,54 

-1 ,1 4,55 1 ,51 4,85 1 ,52 

-1,2 3,65 1,45 4,70 1 ,51 

-1 ,3 3,15 1 ,42 4,35 1 ,49 5 

-1,4 2,85 1 ,39 3,90 1 ,47 

-1 ,5 2,70 1 ,38 3,00 1 ,41 

-1 ,6 2,40 1 ,35 2,95 1,40 

-1 ,8 2,05 1 ,32 2,75 1 ,38 5 

-1,9 1 ,75 1 ,28 2,80 1 ,39 



I~l 
I 

tJ---------------------------~------1 
(.) 

6.0 

4.0 

3,o~ 

2.0 

..... 1.6 

~ , 
• " 1.5 ;;; 
E 

~ 1.4 .. 
" "-
til 

E 1.3 

-0.4 -0.8 

" 
\ 

, 
• . "" • , , . 

O , , 

-1.2 -1.6 
E (V VI . Ag IAg C I) 

-..~ 

'-......... -..... ...... ...... 
O • ......................... • 

~, 

" 
, 

1.2' -0:4 -0.8 -:.2 E (-~6VS. Ag/AgCI) 

FIG. 12 Curvas eletrocapilares 

O soluçio O,2M de Et 4NC104 em acetonitrila 

• soluçio anterior contendo 5xlO- 4M de Fe(GMI)~+ 

r-----------.----- - - -- -- -------------.-. ----.--- --.- ----.- - '- " --~- --" -~'- ---- -.. --- ---..... ---. 
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Verifica-se ainda que não hã adsorção do complexo nessas etapas 

de redução. 

Os dados permitem afirmar que as duas primei

ras etapas correspondem ã redução monoe1etrõnica e reversive1, 

conforme esquematizado. 

la. etapa 

2a. etapa 

Fe(GMI)2+ 
3 

Fe(GMI)+ 
3 

+ 

+ 

e ~ .. ====:t + Fe(GMI)3 

e :;===~. Fe(GMI)~ 

1.1.3. Tris(biacetilbis(meti1imina»ferro(II) Fe(BMI)2+ 
3 

R = R' CH 3 ) 

A figura 13 mostra o po1arograma obtido para 

o Fe(BMI)~+ na faixa de 0,0 a -2,5 V vs A9/AgC1. Nesta faixa 

observam-se quatro etapas de redução e, os grãficos de 10g ___ i __ 
id-i 

vs E acompanham as correspondentes ondas. 

Os parâmetros obtidos do po1arograma estão re-

1acionados na tabela I A tabela 11 traz os potenciais de meia 

onda e os coeficientes angulares dos grãficos de log (i/(i d- i» 

vs E para cada etapa de redução. 

Não hã adsorção do complexo no intervalo de 

potenciais estudado, como se pode constatar atraves das curvas 

eletrocapilares idênticas, dentro do erro experimental, em pre-

sença ou ausência do comp1exo_ FIG. 14 TAB. VII ). As 

correntes de difusão corrigidas atraves dessa curva, tem para as 

duas primeiras etapas, a razão das correntes 1:1, dentro do er-



r;3--
I 

-1.0 -1,4 -1.8 -2.2 
E (V VS. A9/AO CI) 

FIG. 13 Polarograma da redução da solução 1 ,OX10- 3M de Fe(BMI)~+ 
em acetonitrila, tendo como eletrõlito suporte Et 4NC10 4 
O,2M a 25 0 C. Acompanha o grãfico de log(i/(id-i)) vs E 



t 
(a) 

6,O~,... 

5.0 

4.0 

3,0 

2.0 

-0.4 

1.6 

j 94 

~ 
-0,8 -1.2 -1.6 

E (V V& . Ag/Ag CI) 

~e~ 
S . .. ~ E 

I'l 
"
N 
E 1.3 

I 12 -1.6 
1.2 -0.4 ";0,8 - • E (V VI. A; IA; CI ) 

FIG. 14 Curvas Eletrocapilares 

O solução O,2M de Et 4NC10 4 em acetonitrila 

• solução anterior contendo 5xlO- 4M de Fe(BMI)~+ 
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TABELA VII 

Variação do tempo de gotejamento (t) e do produto m2/ 3t 1/ 6 em 
função do potencial aplicado. sendo m fluxo de mercúrio 

(1.266 mg/s) para as soluções Et4NC104 0,2M em acetonitrila (A) 
- -4 + soluça0 A + 5 x 10 M do Fe(BMI)3 (8) 

A B 
.. ------ ~ 

E tmedio 

V vs Ag/AgC1) (s) 

m2/ 3t 1/ 6 

(mg 2/3s-1/2) 
. tmêdio 

( s) 

m2 / 3 t 1 / 6 

(mg2/3s -1/2) 

0,0 6,00 1 ,55 6,00 1 ,55 
-0,2 5,95 1 ,54 5,90 1 ,53 7 
-0,4 5,90 1 ,53 7 5,90 1 ,537 
-0,6 5,70 1 ,52 8 5,70 1 ,52 8 

-O,B 5,50 1 ,51 9 5,50 1 ,51 9 

-0,9 5,30 1 ,50 9 5,40 1 • 51 ~ 
-1,0 5,10 1 ,50 5,20 1 ,50 s 
-1 , 1 4,90 1 ,49 5,00 1 ,49 5 

-1 ,2 4,75 1 ,48 2 4,80 1 ,48 5 

-1,3 4,50 1 ,46 9 4,55 1~471 
-1,4 4,20 1 ,45 2 4,40 1 ,46 3 

-1 .5 4,10 1 ,446 4,03 1 ,44 2 

-1 ,6 3,85 1 ,43 1 3,80 1 ,42 8 

-1 ,8 3,25 1,39 3,30 1 ,39 5 

-1,9 2,75 1 ,35 3 2,90 1 ,36 5 
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rO experimental TAB. IV). As anã1ises dos dados polarogrãfi 

cos indicam que as demais etapas de redução são de natureza di 

ferentes. Pelas 'caracter;sticas do polarograma. tais etapas p~ 

dem envolver processos irrevers;veis. 

A corrente limite das duas primeiras etapas e 

controlada por difusão e, a redução monoe1etrõnica pode ser es 

quematizada por: 

Fe(BMI)2+ 
3 

Fe(BMI)+ 3 

+ 

+ 

e. .. Fe(BMI); 

e • • Fe(BMI)~ 

Este fato vem a confirmar mais uma vez a esta 

bi1idade dos baixos estados de oxidação para os complexos · de 

ferro com 1igantes diim;nicos alifãticos. 

1.2. Complexos Diim;nicos Mistos 

1.2.1. Tris(2-piridina1 meti1imina)ferro(II) Fe(PMI)2+ 
3 

R'= H. R" = CH 3 

A figura 15 2+ traz o po1arograma do Fe(PMI)3 

na faixa de 0.0 a -2,2 V vs A9/AgC1 na qual se observam qua

tro ondas de redução. Acompanham os grãficos de 10g( i/0 d -i)) 

vs E correspondentes a cada onda. 

Os parâmetros obtidos do po1arograma encontram 

-se na tabela VIII. O potencial de meia onda e os coeficien-

tes angulares determinados a partir dos grãficos de 10g( ___ i __ ) 
i d- i 
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00.8 -1.2 -1.6 -2.0 
E (V vs. Ag/Ag CI) 

FIG. 15 Polarograma da redução da solução 1 ,OX10- 3M de Fe(PMI)~+ 
em acetonitrila, tendo como eletrõlito suporte Et 4NC10 4 
O,2M a 25 0 C. Acompanha o grãfico de log(il~d-i)) vs E 



TABELA VIII 

Parâmetros obtidos dos polarogramas para os complexos de ferro(II) com ligantes diiminicos 
. . 

(lO-3 M) em acetonitrila, tendo como eletrõl1to suporte Et4NC10 4 O,2M a 25,OoC E (V vs 

v E1/ 2(1) E 1/2(2) E1/ 2(3) E1/ 2(4) E1/ 2(5) id 1 id 2 id 3 id 4 
(mV/s) !lA !lA !lA !lA 

Fe(PMI)~+ 

10 -1,09 -1 ,34 -1,67 -1 ,90 4,3 4,0 3,0 11 ,2 
20 -1 , 11 -1 ,36 -1 ,66 -1 ,95 4.,8 4,~ 4,0 10,2 

Fe(PMM)~+ 

5 -1 ,15 -1,42 -1,77 -1 ,91 -2,0 1 ,3 1 ,3 1 ,6 1 ,6 
10 -1 ,20 -1 ,38 -1,77 -1 ,91 1 ,1 1 ,7 1 ,7 1 ,7 

mistos 

Ag/AgCl) 

id 5 
!lA 

0,5 

<O 
(XI 
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vs E para as diversas etapas de redução estão na tabela 11. 

As correntes -limite são proporcionais ã con

centração do complexo (FIG. 16) e as razões das correntes cor 

rigidas pelo tempo de gotejamento são 1,0: 1,0 : 0,8 para as 

tr~s primeiras etapas. A energia de ativação para a prtmeira e 

. tapa e calculada a partir de experi~ncias realizadas entre 5 a 

2SoC (TAB. V FIG. 17). O seu valor e de 19,7 !2,6kJ/mo1, 

valor frequentemente encontrado para processos controlados por 

difusão, como por exemplo para o tris(2,2'-dipiridina)ferro(II) 

(84). 

A curva eletrocapi1ar (FIG. 18 - TAB. IX ). 

mostra que para as duas primeiras etapas de redução não ha ad

sorção do reagente. Para a terceira etapa, a redução deve envo1 

ver o complexo adsorvido na ' superflcie do merc~rio. 

Os . processos de eletrodo monoeletr~nicos e re

verslveis podem ser escritos como: 

la. etapa Fe(PMI)~+ + - + e.. • Fe(PMI)3 

2a. etapa Fe(PMI); + e-.... r Fe(PMI)~ 
(ads) 

3a. etapa Fe(PMI)~ + e-~ Fe(PMI); . 
(ads) (ads?) 

A estabilização dos baixos estados de oxidação 

( Fe(I) , Fe(O) e Fe(-I)) em acetonitri1a que se verifica 

para o Fe(PMI)j+ , e semelhante aos resultados da literatura p~ 

ra .os complexos de ferro com ligantes diimlnicos aromaticos (83, 

84 e 87). 
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FIG. 16 Dependência da corrente limite das duas primeiras 

etapas com a concentração do Fe(PMI)~+ 
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FIG. 17 Grãfico de Arrhenius para Fe(PMI)~+ 1,5xlO- 3M 

em acetonitri1a, tendo como eletrõ1ito suporte 

Et4NC10 4 O,2M 
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FIG. 18 Curvas Eletrocapilares 

O solução O,2M de Et 4NC10 4 em acetonitrila 

• solução anterior contendo 5xlO- 4M de Fe(PMI)~+ 
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TABELA IX 

Variação do tempo de gotejamento (t) e do produto m2/ 3t 1/ 6 em 
função do potencial aplicado. sendo m = . fluxo de merc~rio 
(1.266 mg/s) para as soluções: Et4NC104 0,2M em acetonitrila (A) 

solução A + 5 x 10-4M do Fe(PMI)~+(B) 

tmedio 

V vs Ag/AgCl) (s) 

0.0 6,00 
-0.2 5.95 
-0.4 5.80 
-0.6 5,70 
-0,8 5,40 
-0.9 5,30 
-1 , O 5,20 
-1 , 1 4,90 
-1 .2 4,60 
-1 ,3 4,30 
-1 ,4 4,15 
-1 ,5 3,85 
-1,6 3,80 
-1 ,8 2,65 
-1,9 2,50 

A 

m2/ 3t 1/ 6 

(mg2/ 3s-1/ 2) 

1 ,556 

1 ,55.-
1 .5~ 
1 ,543 

1 ,52g 
1 ,52., 
1 ,519 

1 ,50.. 
1 .489 

1 ,472 

1 ,463 

1 ,445 
1 ,442 

o 1 ,358 

1 ,345 

t -do me 10 

(s) 

6.00 
5.95 
5,85 
5,75 
5,40 
5.30 
5,10 
4,90 
4,60 
4,50 
4,30 
4,00 
3,90 
3,3ã 
3,00 

B 

m2/ 3t 1/ 6 

(mg2/ 3s-1/ 2) 

1 ,556 

1 .55., 
1 ,549 

1 .545 

1 .52g 
1 ,52., 
1 , 51~ 
1 ,50.. 
1 ,48g 
1 ,48g 
1 .472 

1 .45~ 
1 ,448 

1 ,408 

1 ,386 
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1.2.2. Tris(2-meti1piridina1(N-meti1imina))ferro(II) - Fe(PMM)~+ 

(R' = R" = CH 3 ) 

- ()2+ -Na reduçao do Fe PMM 3 tambem se observam 

quatro ondas no intervalo de potenciais de 0,0 a -2,4V vs 

Ag/AgC1 e o seu po1arograma e mostrado na figura 19. A ca

da etapa de redução acompanha o correspondente grãfico de 

10g ( /(i d - i )) vs E 

Na tabela VIII relacionam-se os dados obti-

dos do po1arograma. A tabela. 11 traz o potencial de meiaon 

da e o valor da inclinação, determinados a partir do grãfico 

de 10g ( /(i d - i)) vs E para cada etapa. 

As correntes de difusão são corrigidas atra

ves da curva eletrocapilar e seus valores estão tabelados 

TAB. IV). Para as duas primeiras etapas de redução a razão 

das correntes de difusão e unitãria dentro do erro experimen

tal. Os coeficientes angulares obtidos dos grãficos de log ( 

i / Qd -i)) vs E para essas diversas etapas são aproximad~ 

mente 60 mV. Esses dados indicam que a corrent~ limite .das 

duas primeiras etapas e cont~olada por difusão e, os proces

sos de eletrodo podem ser descritos como monoeletrônicos e re 

versiveis, como segue 

la. etapa 

2a. etapa 

Fe(PMM)2+ 
3 

Fe(PMM)+ 
3 

+ 

+ 

e ~ Fe(PMM); 

e ~ Fe(PMM)~ 

As demais etapas de redução são de natureza diferente. 



,OOl-õS--

,-

2,JJA 

-l.O -1,4 -1.8 -2.2 
E (V VII. AQ/AgCI) 

FIG. 19 Polarograma da redução da solução 1,OX10- 3M de Fe(PMM)~+ 
em acetonitrila, tendo como eletrõlito suporte Et4NC10 4 
O.2M a 2SoC. Acompanha o gráfico de log(i/(id-i)) vs E 

-- -------- ----- _ ._.-. ... - - -------- --- --_ .. _--_ ... _-- - " ---" -- " - - ~" ----
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2. VOLTAMETRIA C!CLICA 

2.1. Complexos Diiminicos Alifáticos 

A figura 20 apresenta os vo1tamogramas ci

clicos de alguns dos complexos diiminicos alifáticos estuda

dos, no intervalo de potenciais de 0,0 a -2,2 V vs Ag/AgCl 

Para o Fe(GMI)~+ e Fe(MMI)~+, observam-se 

três picos de corrente catódica e, após a inversão do senti-

do de varredura de potencial, picos mal definidos de corren

te anódica. 

Para o derivado com dois grupos metila (Fe(BMI)~: 

os potenciais de pico estão deslocados para -valores mais neg~ 

tivos, observando-se apenas dois picos de corrente catódica. 

Invertendo-se b potencial logo após o pfimei

ro pico de corrente catódica, observa-se um unico pico de cor 

rente anõdica ( FIG. 21 ). 

Alguns parâmetros obtidos dos vo1tamogramas ci 

clicos estão relacionados nas tabela X, XI e XII, para as di-

ferentes velocidades de varredura. 

Os potenciais de pico prãticamente independem 

da velocidade de varredura de potenciais. A diferença entre os 

potenciais de pico e meia onda ê de 30 mV. Gráficos de 

ip/ v1/ 2 vs v1/ 2 são· lineares e retas paralelas ao eixo da 

abcissa dentro do erro experimental ( FIG. 22 a,b e c ). A ra

zão das correntes de pico ê muito próxima de 1 ( TAB XIII 

A comparação entre os vo1tamogramas cic1icos 
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( a) 

IOO)JA I 

( b) 

IOO)JA I (c) 

'" 0,00 -O,~o -1,60 -2.40 
E (V vs. Ag/Age!) 

Voltamogramas clclicos de soluções 1,OxlO-3M dos 

complexos em acetonitrila, tendo como eletrõlito 

suporte Et 4NC10 4 O,2M a 25,OoC. Velocidade de 

varredura dos potenciais O,5V.s- l 

a. Fe(GMI)~+ b. Fe(MMI)~~ c. Fe(BMI)~+ 
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FIG . 21 

I 

L 

Voltamogramas ciclicos de soluções 1,OxlO- 3M 
dos complexos em acetonitri1a, com inversão 
de potenciais logo ap5s- o primeiro pico de 
corrente cat5dica a 25,0 °e. 
velocidade de varredura de potenciais 0,5V.s- 1 

a. Fe(GMI)~+ b. Fe(MMI)~+ c. Fe(BMI)~+ 

'.1 



TABELA X 

Potenciais de pico e meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos dos voltamogramas ciclfcos para 

solução 1,0 x lO-3M do Fe(GMI)~+ em acetonitrila, tendo como elet~õlito suporte Et 4NC104 
O,2M a 25,OoC. Eletrodo de trabalho - disco de platina 

v (mV.s- T) 

500a 

500 b 

500 c 

200a 

200 c 

100b 

20 b 

E pc(l) 

-0,96 
-0,95 

-0,96 

-0,94 

-0,94 

E pa(l) 

-0,88 
-0,86 

-0,90 

-0,87 

-0,88 

E1/ 2 Epc (2) 

-0,92 -1 ,33 

-0,92 
-1 ,33 

-0,92 -1 ,32 
-1 ,29 

- 0,91 

Epa (2) Epc (3) Epa (3) 

-1 ,32 -1 ,57 -1 ,45 

-1 ,22 

-1 ,12 -1 ,55 -1,46 
-1,20 -1 ,57 

a. voltamogramas cíclicos na faixa de 0,0 a -2,20V, b. voltamogramas cíclicos com a inver

são de varredura de potenciais logo após o 19 pico catódico, c. Voltamogramas cíclicos na o 
~ 

faixa de potenciais posterior ao primeiro pico 



Potenciais de pico e 
solução 1. 0 x lO-3M 
0.2M a 25.0oC. 

-1 v ( mV. s ) 

500a 

500b 

500 c 

200 b 

100 b 

· 50 b 

TABElA XI 

meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos dos voltamogramas cic1icos para 
do Fe(MMI)~+ em acetonitri1a. tendo como e1etrõ1ito suporte Et4NC10 4 

Eletrodo de trabalho disco de platina 

Epc.( 1 ) Epa (1 ) E1/ 2 Epc (2) Epc (3) 

-1 ,12 -1 ,03 -1 .08 -1,45 -1 .66 
-1 .12 -1 ,04 -1 .08 

-1 .45 

-1 ,12 -1 .04 -1 .09 

-1 .12 -1 ,04 -1 ,09 

-1 .11 -1,03 -1 ,09 

a. vo1tamogramas clc1icos (v.e.) na faixa de 0,0 a -2,2 V, b. v.e. com a inversão de varredura de pote~ 

ciais logo após o 19 pico c. v.e. na faixa de potenciais pos terior ao primeiro pico 

o 



Potenciais de pico e 
solução 1,0 x lO-3M 
O,2M a 25,OoC. 

v (mV.s- 1) 

500a 

500 b 

500c 

200 b 

200c 

100b 

Sob 

50 c 

TABELA XII 

meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos dos voltamogramas ciclicos para 
do ~e(BMI)~+ em acetonitrila, tendo como ,eletr5lito suporte Et4NC1~4 

Eletrodo de trabalho disco de platina 

Epc (1) Epa ( 1) , ~1/2 Epc (2) Epa (2) 

-1 ,36 -1 ,25 -1 ,33 -1 ,64 -1 ,78 

-1 ,36 -1 ,26 -1 ,33 
-1 ,66 

-1 ,35 -1 ,27 -1 .31 
-1 ,65 

-1 ,34 -1 ,25 -1 ,30 

-1,36 -1 ,27 -1 ,32 
-1 ,62 

a. vo1tamogramas clclicos ' (V.c.) na --faixa de 0,00 a -2,20V b. V.C. com a inversão de varredura de poten-

ciais logo após o 19 pico c. V;C. na faixa de potenciais posterior ao primeiro pico 

to 
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FIG. 22 Variação do i p/v l / 2 em funçãQ da velocidade 

de varredura de potenciais 

a. Fe(GMI)~+ b. Fe(MMI)~+ c. Fe(BMI)~+ 

d. Fe(PMI)~+ e. Fe(diPY)~+ 
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TABELA XIII 

Potenciais de meia onda (E 1/ 2) em V vs Ag/AgC1 e razões 
de correntes de pico anõdico e catõdico para a redução da 
solução 1,0 x lO-3M dos complexos diim;nicos a1ifãticos em 
acetonitri1a, tendo como e1etrõ1ito suporte Et4NC10 4 O,2M 
a 25,OoC. 

COMPLEXO 

Fe(GMI)2+ 
3 

Fe(MMI)2+ 
3 

Fe(BMI)2+ 
3 

MtTODO 

polo 
V. C. 

pol. 
V.C. 

polo 
V. C. 

E1/ 2 

-0,77 
-0,92 

-1 ,04 
-1 ,09 

-1 .18 
-1 ,32 

pol . determinado pela tecnica pOlarogrãfica 

ipa/i pc 

0.96 

0,98 

0,98 

V.C. determinado pela tecnica de vo1tametria c;c1ica 
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experimenta~e calculado pelo m~todo de Nicholson e Shain(12l) 

admitindo comportamento monoeletr5ni~0 e reverslvel i dada na 

figura 23 A primeira etapa de redução ~ assim bem caracteri 

zada como processo monoeletr5nico reverslvel. 

O coeficiente de difusão ~ determinado a par

tfr da corrente de pico catódico. atrav~s da equação a seguir 

o = 

vl / 2 A C x 268.67 

Os compostos Fe(GMI)~+ e 

TAB. XIV) 

2+ Fe(BMI)3 aprese~ 

tam coeficientes de difusão aparentes ( Dap) cerca de 3 e 6 

vezes maiores. respectivamente. do que aqueles obtidos na oxi 

dação eletroqulmica (31) '. Os valores dos coeficientes de 

difusão obtidos nos proces~os oxidativos geram valores de raios 
; 

médios solvodinâmicos calculados com o auxllio da equação de 

Stokes-Einstein o RT 

N 
comparãveis aos raios me-

dios estruturais obtidos com o auxllio de modelos estruturais. 

Estes dados sugerem que na redução. o mecanismo do processo de 

eletrodo envolve adsorção do reagente na superflcie do eletro 

do de platina. Isto causa um aumento da corrente de pico. uma 

vez que a transferência do elétron se dã também ao material ad 

sorvido. Além disso. os potenciais de meia onda comparados com 

os do m~todo polarogrãfico estão deslocados para valores mais 

catódicos ( TAB. XIII) indicando que hã um aumento na ener -

gia livre de adsorção. dificultando a redução do reagente ad-

sorvido. 
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FIG. 23 Voltamogramas ciclicos de soluções l,OxlO- 3M dos complexos dilmlnicos allfãticos 
00000 \ Curva calculada admitindo um processo monoeletrônlco e reverslvel sem Idsorção 

Cálculos usam Dap e não O verdadeiro 

( __ ) Curva experimental 

a. Fe(GMI)2+ 
3 b. Fe(MMI)~+ 

velocidade de varredura O,1I.s· 1 

c. Fe(BMI)~+ 

... ... 
'" 
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TABELA XIV 

Correntes de pico catõdico e coeficientes de difusão aparente (Dap ) calculados· 

para as soluções 1,0 x 10-3 M dos complexos diiminicos de ferro(II) em aceto

nitri1a tendo como e1etrõlito suporte Et4NC104 0,2M a 25°C - v: 0,5 V.s-1 

(Os 0exp são coeficientes de difusão experimentais obtidos nos processos de oxi 
dação e1etroquimica monoeletrônicos e reversiveis). 

Complexo i pa ( A) Dap (105 cm2/s) Dexp(105 cm2/s) 

Fe(GMI)2+ " 3 238,3 3,90 1 ,18 

Fe(MMI)~+ 115.2 1.00 0.93 

Fe(BMI)~+ 273,4 5.70 0,97 

Fe(PMI)5+ 115, O 1 ,00 1.02 

Fe(diPY)~+ 116,2 1 ,03 0.94 

* o "cálculo admite que o processo de redução seja ~onoeletrônico e reversível 

e utiliza a equação de Randles-Sevcik: i - 602 n3/ 2A nl / 2 v 1/ 2 C (0,4463)" 
p 
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As figuras 24 A e 25 A trazem os voltamogr2. 

mas cíclicos experimentais e os calculados para o caso contro

lado apenas pela difusão do reagente. As figuras 24 8 e 258 

deslocam,os potenciais de meia onda das curvas calculadas para 

os valores encontrados na polarografia, ilustrando as curvas P2. 

ra os casos sem adsorção. 

O metodo para os estudos de adsorção do reage~ 

t~ na superfície do eletrodo, sugerido por Osteryoung, Lauer 

e Anson (145) consiste numa integração dos voltamogramas de 

varredura unica para determinar as cargas consumidas ( vide C2. 

pltulo V). Atraves do grãfico destas cargas em função do 

inverso da raiz quadrada da velo~.idade de varredura i .' determina-se 

a contribuição da adsorção. A aplicação desse tratamento res

tringe-se ao caso simples, onde a contribuição do material a~ 

sorvido para a carga total é cpnstante e, a espécie reagente 

é fornecida ao eletrodo pela difusão. 

A figura 26 A mostra a carga obtida pela in

tegração da curva calculada admitindo o processo monoeletrôni 

co reversível, controlado apenas pela difusão do reagente. A 

integração da ãrea correspondente à diferença da curva exper1 

mental pela curva calculada dã a carga envolvida na adsorção( 

FIG. 26 C ). 

Aplicando-se o tratamento citado às cargas de 

vida~ à adsorção, cheg,-se à conclusão que n~s velocidades de' 

varreduras trabalhadas, a contribuição do material adsorvido 

para a carga total e dependente da velocidade de varredura e 

controlada por difusão. : 
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co reversivel (0000000) controlado por difusão (--) curva experimental 

B. Voltamograma que seria obtido se não houvesse adsorção. calculado admitindo redução 
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FIG. 26 Variação da" carga com a velocidade de varredura 

para Fe(BMI)~+ lO-3 M em acetonitrila 

A. Carga envolvida na curva calculada admitindo 
processo monoeletrônico controlado por difusã~. 

B~ Carga total obtida da curva experimental 
C. Carga envolvida na adsorção 
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Assim. a reduçio dos dois complexos. Fe(GMI)~+ 

e Fe(BMI)~+ no eletrodo de platina deve envolver as segui~ 

tes etapas : 

Fe 

Fe 

onde L GMI e 

L ) 2+ 
3 .. Fe 

L )2+ 3 (ads) + e-~ 'Fe 

BMI 

2+ 
L )3 (ads) 

+ 
L )3 (ads) 

E interessante notar que para o Fe(MMI)~+ pr! 

ticamente não se observa adsorção. A primeira etapa de redu

çio e então formulada como: 

Fe(MMI)2+ 
3 + e-- + Fe(MMI)3 

Isso sugere que para os dois complexos jã me~ 

cionados hã uma configuração mais favorãvel dos substituintes 

ã superf;cie do eletrodo que facilita a adsorção. 
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2.2. Compl~xos Diim;nicos Mistos e Fe(diPY)~+ 

de Fe(PMI}~+ 

a -2,0 V vs 

A figura 27 

Fe(PMM}~+ 

Ag/AgCl. 

mostra os voltamogramas c;clicos 

e Fe(diPY}~+ na faixa de· 0,0 

( ) 2+ (.) 2+ - . O Fe PMI 3 e Fe dlPY 3 apresentam tres pl -

cos de corrente catôdica e anôdica, além de uma pré onda na re 

gião catôdica, o que caracteriza forte adsorção do produto da 

redução (122) no eletrodo de platina. 

Se a inversão de potencial ocorrer logo apos o 

primeiro pico de corrente catôdica, observa-se um unico pico 

de corrente anôdica para Fe(PMI}~+ e Fe(diPY}~+ ( FIG. 28 A 

e C). O Fe(PMM)~+ não apresenta o pico de corrente anôdica 

correspondente (FIG. 28 B ) indicando que a redução eletro -

4u;mica deste complexo é de natureza diferente dos complexoi ci 

tados. 

As Tabelas XV, XVI e XVII trazem alguns 

dos parâmetros obtidos dos voltamogramas c;clicos. 

Para o Fe(PMM}~+ o potencial de pico desloca 
-se para regiões mais catôdicas com o aumento da velocidade de 

varredur~ dos potenciais. 

Nos Fe(PMI}5+ e Fe(diPY)5+, os potenciais 

de pico independem da velocidade de varredura. A diferença en

tre os potenciais de pico e meia onda é de 30 mV. Os gráficos 

de ip / vl / 2 vs v1/ 2 são lineares e paralelos ao eixo das 

abcissas. dentro do erro experimental (FIG. 22 (d) e (e». 

..J 
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-1.2 -1.8 
E ( V v •. Ag/AQCD 

FIG. 27 Voltamogramas cíclicos de soluções-l,OxlO- 3M dos 
complexos em acetonitrila, tendo como eletrõlito 
suporte Et 4NC10 4 O,2M a ~5,OoC. 
velocidade de varredura de potenciais O,5V.s-

1 

a Fe(PMI)~+ b~ Fe(PMM)~+ c. Fe(diPY)~+ 
---- -------------------------- ---- ------------------------
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FIG. 28 Vo1tamogramas c;c1icos de soluções 1.0 x lO-3 M dos 
complexos em acetonitrila. com inversão de poten -
ciais logo apõs o primeiro pico de corrente catõdi 
ca a 25,OoC. 
velocidade de varredura de potenciais 

2+ 2+ A. Fe(PMI)3 B . . Fe(PMM)3 C. 

-1 0.5 V.s 

. )2+ Fe(dlPY 3 



TABELA XV 

Potenciais de pico e meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos dos voltamogramas cTclicos para 

solução 1,0 x lO-3M do Fe(PMI)~+ em acetonitrila. tendo como eletrõlito suporte Et4NC10 4 
O,2M a 25.0oC. Eletrodo ,de trabalho disco de platina 

v (mV.s- I ) E pc (1 ) E pa ( 1 ) E1/ 2 Epc (2) Epa (2) Epc (3) Epa (3) 

500a -1 .22 -1 .15 -1 ,47 -1,40 -1.79 -1.70 
500b :"1 ,22 -1 ,15 -1, 19 

200a -1 ,23 -1 ,15 -1 ,48 -1,79 :'1 70 
200b I' 

-1 ,22 -1 ,15 -1 ,19 

100a -1 ,22 -1 ,15 -1 ,47 -1,40 -1,76 -1,70 , 
100 b -1 ,23 -1 ,17 -1 ,20 

',' SOa -1 ,22 -1 ,15 -1,46 -1 .38 -1,74 -1 ,70 
SOb -1 ,23 -, , '6 -1 ,20 
50 c -1 .46 -1.38 

a. voltamogramas cic1ic~s(V.e.) rtafaixa de , O.O a -2.2V b. v.e. com a inversão da varredura de potenciais 
.... 
N 
U1 

logo após o 19 pico catódico c. v.e. na faixa de potenciais posterior ao primeiro pico ' 

.. "h 
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Potenciais de pico e 
solução 1,0 x lO-3M 

O,2M a 25,OoC. 

v mv.s- l ) 

500a 

500 b 

200a 

200 b 

100b 

SOb 

TAB.ELA XVI 

meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos dos voltamogramas ciclicos para 
do. Fe(PMM):+ em acetonitrila, tendo como eletr5llto suporte Et4NC10 4 

Eletrodo de trabalho disco de platina 

Epc(l) Epa (2) El/2 EpC (2) 

,-1,31 -1 ,57 
-1 ,30 - .1 ,27 

-1 ,27 -1,26 -1 ,55 
-1,29 -1 ,21 

-1 ,27 

-1 .25 

a. vo1tamogramas cIc1icos na faixa de 0,00 a -2,20 V 

b. voltamogramas cIclicos com a inversão de varredurà de potenciais logo após o 19 pico 
N 
cn 



Potenciais de pico e 
solução 1.0 x lO-3M 
0.2M a 25.0oC. 

TABELA XVII 

meia onda em V vs Ag/AgCl obtidos 
do Fe(diPY)~+ em acetonitrila. tendo 

Eletrodo de trabalho disco de 

dos voltamogramas clclicos para 
como eletrõlito suporte Et4NC104 
platina 
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As figuras 29 B e C trazem as curvas calcula 

das admitindo o comportamento de eletrodo revers;ve1 e a trans 

ferência de um e1etron de acõrdo com o tratamento de Nicholson 

e Shain ( 121 ). A concordância entre os resultados experimen

tais e a curva ca1c~lada permite dizer que a primeira etapa de 

redução desses dois complexos e monoeletrõnica e revers;vel. 

Os valores dos potenciais de meia onda obtidos 

para Fe(dipy)~+ são concordantes com os jã obtidos na lite -

ratura ( 84 ) usando metodo polarogrãfico. O potencial de meia 

d d () 2+ - .-on a o Fe PMI 3 e coerente com aquele obtldo pelo metodo p~ 

1arogrãfico. Os coeficientes de difusão determinados no proce~ 

so redutivo atraves da equação de Randles-Sevtik são iguais 

dentro do erro experimental àqueles obtidos na oxidação eletr~ 

qu;mica ( 31) - (TAB. XIV). O valor do coeficiente de difusão 

determinado para Fe(diPY)~+ e' tambem concordante com 1;16 xlO- 5 

cm 2/s obtido atraves de medidas de condutância equivalente à di 

luição infinita, mencionad~ na literatura ( 84 ). Se houver ad

sorção do reagente na superf;cie do eletrodo de platina, deve ser 

muito fraca e, a primeira etapa d~ redução pode ser escrita co -

mo 

Fe ( L ) ~+ + - + e. • Fe ( L )3 

onde L e PMI e dipy. 
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-1.1 -1.2 -1.3 

FIG. 29 

(A) CC) 

o 

o 

-1.4 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.2 -1.3 -1.4 -I.e 
E (V v •. AO/Ag CI) 

- -3 • Voltamogramas de soluçoes 1,0 x 10 M dos complexos diimlnicos 

) Curva experimenta 1 (000000 

A. Fe(CMI)~+ B. F~(PMI}~+ 
Curva ca 1 culada 

C. Fe(dipy}~+ 
-! 
N 
\D 
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3. ESTUDOS PRELIMINARES DA REDUÇ~O DOS OUTROS COMPLEXOS DIIM!NICOS 

~ .-

3.1. Tris(feni1g1ioxa1bis(meti1imina))ferro(II) - Fe(FMI)~+ 

A ~edução do Fe(FMI)~+ dã um po1arograma com 

três ondas no intervalo de 0,0 a -2,2V vs Ag/AgC1, como mos 

tra a figura 30. 

Os potenciais de meia onda e as correntes de 

difusão obtidos do po1arograma estão na tabela XVIII. 

Os valores dos coeficientes angulares, obti -

dos dos grãficos de log( i / (i d - i) ), bem como as razões 

das correntes de 1:2:1 , indicam que são processos mais com

plexos e que não são controlados apenas por difusão. 

'3.2. Tris(2-piridina1eti1imina))ferro(II) - Fe(PEI)~+ 

Na redução do Fe(PEI)~+ observa-se apenas um 

pico de corrente catõdica na faixa de 0,0 a -2,2V vs Ag/AgC1 

( FIG. 31 A.) . ~ velocidade de varredura superior ou igual a 

500 mV.s- 1 apresenta um unico pico de corrente anõdica a -0,6V 

apõs a inversão do sentido de varredura de potenciais ( FIG.31B) . 

O potencial de p{co catódico desloca-se para 

as regiões mais negativas ã medida que aumenta a velocidade de 

varredura de potenciais (TAB. XIX). 

O comportamento eletroquimico da redução de 

Fe(PEI)~+ e mais complexo, apresentando caracteristicas de pr~ 

cesso irreversive1, possivelmente envolvendo uma dissociação 
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c.,c:n. CH, ). 

T '".<';, 
1 I~A 

·0.0 ·1.2 ·1,6 -2,0 
E ( ·V vs. Ag/AqCI) 

FIG. 30 Polarograma de redução do Fe(FMI)~+ 5xlO· 4M em solução 
O.2M de Et4NC10 4 a 25.0oC. Acompanha o grãfico de 

. log(i/(id-i» vs E a correspondentes ondas 

' -" -r- -" ' :- -.----' .... ..--._."""';'--::'-....... -- _. 
~ , ..... o: 

e 



TABELA XVI II 

Parâmetros obtidos dos polarogramas para ó complexo diiminico alifãtico Fe(FMI)~+ 5 x 10-4M 

em acetonitrila. tendo como eletrõlito suporte Et4NC104 0.2M a 25.0oC. E( V vs Ag/AgCl) 

v E1/2 (1) El/2 (2) E1/2 (3) id 1 id2 i d3 
( mV. s·-l \lA \lA \lA 

40 -0.80 -1 .31 -1 .63 0.66 1 .23 0.52 

40 -0.81 -1 .31 -1 .63 0.62 1 .30 0.64 

20 -0.80 -1 .30 -1.59 0.60 1 .10 0.65 

.... 
W 
N 



(@-C,H.), 
\ \F.~1l 

(8) 

-0.2 -0,6 -1,0 -1.4 -1,8 -2,2 
E (V v •. Ag IAge!) 

FIG. 31 Vo1tamogramas c;c1icos de solução 1,0 x lO-3 M de Fe(PEI)~+ em 
acetonitri1a, tendo como eletrõlito suporte Et 4NC10 4 O,2M a 

o -1 - 1 25,0 C. velocidade de varredura- A. 0,5V.s B. 1,OV.s 

l 

1 1 ... 
' I w 
,i w 



TABELA XIX 

Parâmetros obtidos dos voltamogramas 
do Fe(PEI)~+ em acetonitrila, tendo 
Et4NC10 4 0,2M a 25,0 ± O,loC 

v 
mV. s-l Epc 

1000 -1,16 
500 -1 ,15 
200 -1 ,13 
100 -1,13 

50 -1,11 
20 -1 ,10 

134 

c;clicos da solução lO-3M 
como eletrõlito suporte 

E ( V vs Ag/AgCl) 

Epa 

-0,55 
-0,59 

rãpida da especie com baixo estado de oxidação. Processos de 
adsorção parecem tambem estar presentes. 

3.3. Tris(ciclohexanodionabis(metilimina»ferro(II) Fe(CMI)~+ 

Na faixa de 0,0 a -2,0 V vs Ag/AgCl Fe(CMI)~+ 

apresenta dois picos de corrente catõdica bem definidos. Os pi

cos de corrente anõdica tornam-se menos definidos com a diminul 

ção da velocidade de varredura de potenciais. (FIG. 32). Com 

a inversão do potencial logo · apõs o primeiro pico de corrente -

catõdica, observa-se um único pico de corrente anõdi:a, não se 

observando mais o pico anõdico correspondente a -0,4 V 
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( Hoc .X 0<, ), 

t?1'U) 

-0,7 -0,8 -0,9 - 1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 
E (VVLAO/AOCI) 

I·op. 

op -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 
E (V va. AO/AOCI) 

FIG. 32 Voltamograma Ciclico de solução 1,OxlO-3M de Fe(CMI)~+ 
. em acetonitrila, tendo como eletr51ito suporte Et4NC104 

O.2M a 25,OoC. 

------------_._ - - - ------- - - -- - - -



Potenciais de pico e 
solução "1,0 x lO-3 M 
O,2M a 25,OoC. 

v ( mV.s- 1) 

500a 

500b 

200a 
200b 

100a 

100b 

50a 

meia onda em 
do Fe(CMI)~+ 

Eletrodo 

TABELA XX 

v vs Ag/AgClobtidos dos voltamogramas cicl1cos para 
em acetonitrila, tendo como eletrõli~o suporte Et4NC10 4 
de trabalho disco de platina 

Epc (1 ) E pa (1 ) E1/ 2 Epc (2) 

-1,28 -1 ,21 -1 ,70 
-1 .27 -1 .19 -1 .24 

-1 ,27 -1 ,20 -1 ,68 
-1 ,27 -1 ,20 -1.24 

-1 .26 -1 .20 " -1 ,67 
-1 ,26 ~ 1 ,19 -1 ,23 

-1,27 -1,20 -1 ,67 

a. v01tamogramas clc1icos na faixa de 0,00 a -2,20 V 

b. v01tamogramas cic1icos com a inversão de varredura de potenciais logo após o 19 pico ... 
w 
cn 
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A tabela XX traz alguns dos parâmetros obti 

dos dos voltamogramas cic1icos. 

Os potenciais de pico deslocam-se para regiões 

mais catõdicas com o aumento da velocidade de varredura de p~ 

tenciais. 

A figura 29A mostra que a curva da corrente c~ 

tõdica em função do potencial concorda razoãve1mente com a cu~ 

va calculada. quando se admite comportamento monoe1etrõnico e 

reverslve1. 

A razão das correntes de pico diminui com a di 

minuição da velocidade de varredura de potenciais ( 0.74; 0.71 

e 0,65 para 500,200 e 100 mV.s- l , respectivamente) . Estes 

dados sugerem um mecanismo do tipo E.C.E. mas, um estudo mais 

detalhado do processo de eletrodo do Fe(CMI)~+ requer traba

lhos com velocidades de varreduras mais rãpidas. 
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CAPITULO VII 

~_ ... 

Discussão e Conclusão 

A partir dos estudos po1arogrãficos chega-se 

ã conclusão que os complexos diimTnicos estudados se reduzem, 

estabilizando os baixos estados de oxidação Fe(I) e Fe(O) em 

acetonitri1a. As duas primeiras etapas monoe1etrõnicas e re

versTveis pOdêm ser descritas como: 

Fe(L)~+ 

Fe(L)+ 
3 

+ 

+ 

e ~ Fe(L); 

e ~ Fe(L)~ 

Pode-se postular ainda, uma terceira etapa r~ 

versTvel e monoe1etrõnica p~ra o complexo com 1igante mist~ 2-

piridina1meti1imina - (PMI). 

Fe(PMI)~ + e ~ Fe(PMI); 

Outros autores como Tanaka e Sato (83) e Musumeci (87) têm de 

tectado a existência de espêcies similares obtidos com 2,2' -

dipiridina e 1,10-fenantro1ina como 1igantes. 

Os substituintes afetam tanto a ligação a co

mo a n entre o ferro e os ãtomos de nitrogênio. As ligaçõesa 

envolvem doação dos e1êtrons do nitrogênio para ferro e as li 

gações n envolvem a retrodoação de e1êtrons do ferro ao anel 
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em ressonância. 

Para os complexos diim;nicos alifãticos obse~ 

va-se que a medida que se substitui os hidrogênios por grupos 

metila no esqueleto diim;nico, hã um deslocamento dos poten 

ciais de meia onda para as regiões mais negativas. Verifica-se 

que o ligante glioxalbis(metilimina) - (R,R' = H,H) estabiliza 

mais fãcilmente os baixos estados de oxidação do que o ligante 

biacetilbis(metilimina) - (R,R' CH 3 , CH 3). Os grupos metilas 

são grupos doadores de elêtrons e, nos complexos como Fe(BMI)~+ 

estão presentes fortes ligações o causando a grande estabili

dade desse composto. O aumento da habilidade o - doadora do li 

gante faz com que as formas com ferro no estado de oxidaçã~ +2 

sejam mais estabilizadas do que nos estados de oxidação mais 

baixos. A influência mais marcante observa-se quando se substi 

tui'o primeiro hidrogênio do esqueleto diim;nico por grupo me

tila, que torna o potencial de meia onda 0,27 V mais catõdi

co, dificultando a sua redução. 

A mesma tendência e observada para os comple-

xos diim;nicos mistos onde o potencial diminui de 0,07V por 

grupo metila. Esse valor, comparado com o encontrado para os 

complexos diim;nicos alifãtic~s, mostra que o efeito nestes ul 

timos complexos e muito mais pronunciado que nos complexos di

im;nicos mistos e aromãticos (87). Isso, mais o fato da melhor 

estabilização dos baixos estados de oxidação por Fe(PMI)~+(CO~ 

plexo com ligante diim;nico misto) e complexos com ligantes dl 
im;nicos aromãticos (87), indicam que nesses compostos hã maior 

possibilidade de delocalização eletrônica pelos ligantes. esta 
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belecendo mais forte ligação rr. 

A estabilização dos baixos estados de oxidação 

deve-se ao carãter aceptor de eletrons dos ligantes diim;nicos, 

como indicado pelo espectro de transferência de carga (21). Ta~ 

to os ligantes alifãticos, como mistos ( estes com maior inten

sidade ) estabilizam os baixos estados de oxidação, o que de

monstra a grande capacidade aceptora ~e e1etrons dos mesmos. I~ 

to indica que essas propriedades aceptoras relacionam-se lntim! 

mente com a presença do sistema de quatro ãtomos conjugados 

-N=C-C=N-) sem se vincular ã presença dos aneis aromãticos. 

Pode-se interpretar o potencial de meia ondaob 

tido no primeiro processo redutivo como correspondente ã intro

dução de um e1etron no orbital e do metal e, o potencial de 

meia onda obtido no processo oxidativo corresponde ã remoção do 

e1etron do orbital 

EML+/ ML 2+ 
3 3 

valores de 10 Dq 

M 

t 2 (149).· Portanto, a expressão EML:r32/ML~+ 

(146 ) relaciona-se lntimamente com os 

Dos dados relacionados na tabela a seguir a re 

1ação que se obtem quando se passa do complexo diim;nico aroma

tico ao a1ifãtico correspondente e o que se segue: 

@-@ @r" H'C_C/H 
~ 11 ~ 

. N N,..,. CH 3 H3G-N N-CH 3 

dipy PMI GMI 

M 2,44 > 2,22 > 2,07 
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COMPLEXO EML 2+/ML 3+ EMi.+/ML 2+ M 
3 3 3 3 

a't"~~"'.a_ ... ,. ...... _-----

Fe(GMI)~+ +1.30 -0,77 2,07 

F'e(HHI}~+ + 1.12 -1.04 2,16 

Fe(BMI)~+ +0.93 -1.18 2.11 

--------------------------------------------------------._----

Mistos 

Fe(PMI)2+ 
3 

Fe(PMM)~+ 

Aromãtico 

2+ Fe(dipY)3 

;.. .. -

+1.10 

+0.94 

+1,07 

-1.12 2.22 

-1.19 2.13 

-1.37 2.44 

o que implica que o valor de 10 Dq varia segundo os ligantes da 

seguinte maneira 

dipy > PMI > GMI 

* Sabe-se que a "back-donation" ( t 2 + n) e 

maior quanto maior o valor de 10 Dq, estabilizando mais os orbi 

tais t 2 (147). 
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Com ligantes a os orbitais ta são "não 1iga~ 

tes" mas tornam-se "ligantes" com ligantes tendo simetria n 

Os 1igantes que possuem os orbitais n vazios de alta energia, 

conhecidos como 1igantes n aceptores, originam a interação n, 

M + L. O efeito da interação n estabiiiza o nlve1 ta aumen

tando o valor de 10 Dq, como indicado na figura abaixo. 

'JT L 

* e 

ta 

Essa estabilização do ta devido ã retrodoação 

(147-148), vem a confirmar o fato de se ter maior estabilização 

dos baixos estados de oxidação para os complexos com 1igantes 

dipy e PMI, cujos valores de 10 Dq são maiores. 

Essa diferença do ligante diiminico misto pa

ra alifãtico torna-se menos marcante quando se tem substituin

tes R,R' e R' ,R" iguais ao grupo metila Fe(PMM)~+ e 



Fe(BMI)2+ 
3 como se ve para a serie: 

M 

/&--/cY ~Nf\':::Y 

dipy 

2,44 > 

@- ~H3 O · \ 
N N-CH 3 

PMM 

2,12 
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H3C /CH 3 C-C 
I \ 

H3C-N N-CH 3 

BMI 

2,11 

r curioso notar que para esses dois ultimos 

complexos, os potenciais de meia onda tanto do processo ox{da

tivo como redutivo são iguais, o que vem a sugerir que os gru

pos CH 3 , CH 3 equivalem ao grupo piridina. 

Na tabela a seguir verifica-se essa igualdade 

dos potenciais de meia onda no processo oxidativo para todos os 

R,R' e R' ,R" iguais, independentes da sua posição, tanto em a-

tetonitrila (28,31) como em H2S0 4 4M (30), com exceção dos 

casos onde o solvente interage diretamente com grupo piridina 

(150). Isto revela que o efeito desses substituintes no grupa

mento cromof5rico não depende da presença do anel piridlnico. 
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POTENCIAIS DE MEIA ONDA PARA OS PARES FeL~+/FeL~+ A 25 °c 

Meio 
Substituintes H2S04 4M Acetonitril a 

E (V vs ECS)±O,Ol E (V vs Ag/AgC1 >.t0,01 

a. 0,81 a. 1,12 
H, CH3 b. 0,80 b. 1,10 

a. 0,64 a. 0,93 
CH3, CH3 b. 0,63 b. 0,94 

a. 0,66 a. 0,98 
CH3 ' C2H5 b. 0,65 b. 0,99 

a. 1igante diiminico a1ifãtico b. 1igante diiminico misto 

A vo1tametria cic1ica fornece para o Fe(diPY)~+, 

potenciais de meia onda concordantes com os jã obtidos na 1itera -

tura (89). cujos potenciais de meia onda po1arogrãfica ( V vs ECS _) 

são -1,32,-1,53 e -1,80. 

A redyção do Fe(GMI)~+ e Fe(~MI)~+ no eletrodo de 

platina ocorre a potenciais mais catódicos em relação ã redução no 

eletrodo gotejante de mercurio, parecendo envolver as seguintes eta 

pas 

;i 



2+ Fe(L)3 

2+ 
Fe(L)3(ads) 

-~ 
+ e~ 
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Fe(L)~+ (ads) 

Fe(L); (ads) 

Admitindo-se que se possa calcular o parâmetro 

de adsorção Po para o sistema, atraves da expressão ~(at)/x(at), 

avalia-se a magnitude da adsorção ( CAPo V) e, seus valores se 

en~ontram na tabela abaixo . 

PAR~METRO OE AOSORÇ~O Po 

Complexo ~ (at)p ~ (at)p/0~446 Po 

Fe(GMI)~+ 0,755 1 ,71 - 3 

Fe(BMI)~+ 1 ,142 2,51 5 a 6 

Fe(MMI)~+ 0,441 0,99 

Fe(PMI)~+ 0,429 0,96 

Fe(dipy)~+ 0,423 0,95 

tjI(at}p i/C 602 n3/201/2Avl/2C) P = o 4 t~ ;-ã /(Ko~o) 

r interessante notar que o fenômeno de adsor

ção sõ se verifica para Fe(GMI)~+ e Fe(BMI)5+ cujos 1igantes 

são simetricos e parecem apresentar configuração dos substituin -

tes mais favorãveis ã superficie do eletrodo. 



146 

RESUMO 

As reduções eletroquímicas dos complexos de 

ferro(II) FeL~+, com ligantes diimínicos alifãticos, L 

CH 3-N=C(R)-C-(R')=N-CH 3 , onde R,R' = H,H; H,CH 3 ; CH 3 ,CH 3 ; e li 

gantes diimínicos mi~tos, l = C5H4N-C(R')=N-(R"), onde R',R"= 

H,CH 3; CH 3 ,CH 3 foram estudadas através de polarografia e volta

metria cíclica em acetonitrila em perclorato de tetraeti1amônio 

0,2M a 25,OoC. Utilizam-se eletrodo plano de platina ou eletro

do gotejante de mercurio como eletrodos de trabalho para a vo1-

tametria cíclica e po1arografia, respectivamente. Os eletrodos 

auxiliar e de referência são fio de platina e Ag/AgC1 , respec

tivamente. 

Os polarogramas obtidos para esses complexos 

no intervalo de potenciais de 0,0 a -2,4 Vvs Ag/AgC1 mostram du 

as a quatro ondas de redução. 

As duas primeiras etapas são controladas por 

difusão e os processos de eletrodo podem ser descritos como mo

noe1etrõnicos e reversíveis, com a estabilização dos baixos es-

tados de oxidação Fe(I) e F:(O) em acetonitri1a. Para o de

rivado R,R' = H,CH 3 ' observam-se três ondas reversíveis e mono 

eletrônicas indicando a estabilização do complexo com ferro no 

estado de oxidação formal (-I). Comportamento semelhante foi en 

contrado para complexos de ferro(II) com 2,2'-dipiridina e 1,10 

fenantrolina (Electrochim . Acta, 13, 335 (1968) ). 

A estabilização dos baixos estados de oxidação 

deve-se ao carãter aceptor de elétrons dos"ljgantes diimínicos, 
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como indicado pelo espectro de transferência de carga e. depe~ 

de da presença do grupo cromofõrico. Verifica-se ainda que qua~ 

to maior o valor de 10 Dq. maior a retrodoação e. maior a es -

tab~lização dos baixos estados de oxidação. 

Os voltamogramas ciclicos apresentam dois a 

três picos de re~ução no intervalo de ~otenciais de 0.0 a - 2.2V 

vs Ag/AgCl. A primeira etapa de redução é bem caracterizada co

mo processo monoeletrõnico e reversivel. 

Na redução dos derivados alifãticos R,R' = H. 

Hõ CH 3 ,CH 3; hã um grande aumento da corrente de pico e os pote~ 

ciais são deslocados cerca de 0.18V para regiões mais negativas. 

Isso é interpretado em termos de adsorção do reagente na super

ficie do eletrodo de platina. r interessante notar que apenas os 

complexos_que apresentam substituintes simétricos adsorvem na su 

perficie do eletrodo. 
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SUMMARY 

The e1ectrochemical reduction of the iron(ll) 

complexes, Fe L~+ with aliphatic diimine ligands, L 

CH 3-N=C(R)-C(R')=N-CH 3 • where R,R' = H,H; H,CH 3; CH 3 ,CH 3 , and 

mixed diimine ligands. L = CSH4N-C(R')=N(R"), where R' ,R" H, 

CH 3; CH 3 .CH 3 , was studied by means of polarography, and cyclic 

voltammetry in acetonitrile containing O,2M tetraethylammonium 

perchlorate at 2S,OoC. A platinum disk or a dropping mercury e

lectrode were used as working electrodes for the cyclic voltam

metric and polarographic experiments, respectively. A p1atinum 

wire and Ag/AgC1 were emp10yed as auxiliar and reference e1e~ -

trodes, respective1y. 

The po1arograms obtained for these comp1exes 

in the 0.0 to -2~4 V vs Ag/AgC1 potentia1 range exhibit two to 

four reduction waves. The first two reduction waves were shown 

to correspond to reversib1e one electron reductions yie1ding 

stable comp1exes of iron in the formal oxidation states (I) and 

(O). For the derivative R',R" = H,CH 3 , three rev~rsib1e one e

lectron waves were found, indiçating the stability of the com -

p1ex with iron in the formal oxidation state (-I). A similar be 

havior has been found for the 2,2'-dipyridine and l,lO-phenan -

thro1ine comp1exes of iron(ll) ( Electrochim. Acta, ll, 33S(1968» 

The stabi1ization of the 10w va1ence states is 

due to the strong acceptor properties of the diimine ligands. 

This acceptor character is ref1ected in the appearence of achar 

.. \", . , 

-. -:: c 

s "..;- - . .. c: 

_..t . :'"' 

' . ' 0 .' "i. 
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atteristic i~tense inverse charge transfer band in the visible 

region. in the presence of the diimine chromophore. Increased 

stabilization of the low oxidation states is corre1ated with an 

fncrease in the magnitude of the ligand-field strength ( lq Dq). 

i. e •• increased back-donation. 

Two or three reduction peaks were observed in 

the cyclic voltammograms in the region of 0 . 0 to -2.2 V vs Ag/AgCl. 

The first reduction of the aliphatic derivatives R.R' = H.H 

CH 3, CH 3 , there ois a large increase in peak currents and a shift 

of 0.18 V to more negative potentials . This is interpretable in 

terms of the platinum electrode. It is interesting to note that 

on1y the complexes which have symmetrical ligands exhibit ads0rP 

tion at the electrode surface. 

I 

I 
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