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PREFÁCIO 

"The essence of science fies not in discovering new facts, 

but in discovering new ways of thinking about them. " 

William Bragg 

Estas palavras de W. Bragg definem o lema deste livro de texto 

universitário . Apresentar uma perspectiva tradicional e actualizada para 

o ensino da Cinética Química, mas através de uma nova visão, 

proporcionada pelo Modelo de Intersecção de Estados (15M, na abreviatura 

inglesa). Apesar de ser apelidado de modelo, trata-se, de facto, de uma 

teoria, porque proporciona novos conceitos. Conceitos e formalismo que 

permitem estimar a geometria das ligações químicas reactivas em estados 

de transição e as barreiras de energ ia de activação de reacções elementares. 

Desta forma, por exemplo, problemas tradicionais, como o da interpretação 

mecanística das reacções de halogéneos com hidrogénio em fase gasosa, 

que recorriam a va lores experimentais de energias de activação, podem 

ser interpretados de um modo mais fundamental: em termos da 

termoquímica das reacções, geometria de equilíbrio de moléculas reagentes 

e produtos, e características electrónicas destas mesmas espécies químicas 

(Capítulo 12). 

A Natureza tem dádivas preciosas de simplicidade para o desvendar 

dos seus mistérios. Atente-se no caso do espectro de emissão do átomo 

de hidrogénio, que apresenta uma enorme regularidade . O começo da 

mecânica quântica e a interpretação da estrutura electrónica dos átomos 
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teria sido muito mais difícil se o átomo mais simples fosse, por exemplo, 

como o átomo de oxigénio. Por contraste, o progresso das fórmulas 

químicas, como representação de formas moleculares, foi muito 

entravado pelo conceito de "peso equivalente" . A Cinética Química 

também teve um surgimento tardio e deparou com inúmeros obstáculos 

ao seu desenvolvimento, como a introdução histórica do Capítulo 1 nos 

revela . Paralelamente, também este f ormalismo simples do 15M, para 

calcular barreiras de energia e constantes cinéticas, e relacionar estrutura 

molecular com reactividade química, surge muito tardiamente no campo. 

Fomos afortunados em termos recebido inspiração para o 

estabelecimento do 15M, e fomos disponíveis para a acolhermos com 

uma" mente preparada" e perseverantes para trabalharmos tais ideias 

e lutado por elas, ao longo de vários anos, contra ventos e marés . 

Julgamos que o nosso conhecimento do modelo e das suas aplicações 

está agora suficientemente amadurecido para poder vir a lume, com 

proveito para estudantes e jovens investigadores, sob uma forma 

pedagógica . O texto, primeiro numa forma parcial e mais recentemente 

numa forma próxima da actual, ao longo de sete anos de preparo, foi 

lido por alunos de Cinética Química e por colaboradores e colegas 

nossos, a quem estamos agradecidos pelas melhorias que nos permitiram 

introduzir. Há sempre incorrecções e erros que permanecem sob a 

responsabilidade dos autores. 

As relações de estrutura-reactividade, correntes em química

-orgânica física, encontram uma explicação natural no contexto do 15M, 

bem como as respectivas "anomalias" . Eis o foco integrador dos 

conhecimentos a apresentar. Estes progressos generalizam-se a tópicos 

de grande importância actual, mormente em sistemas biológicos, como 

reacções de transferência de electrões e de transferência de protões . 

Nas primeiras encontram-se efeitos de elevadas exotermicidades no 

comportamento cinético de famílias de reacções, conduzindo a facetas 

mais inesperadas como as da "região invertida" e da "dupla região 

invertida". A própria catálise encontra sempre fundamento no aumento 

da "ordem de ligação no estado de transição". 



Mas o texto apresenta-se com novidades menos evidentes, mas 

igualmente importantes. A parte experimental do livro baseia-se 

maioritariamen te em experiências realizadas no Departamento de 

Química da Universidade de Coimbra: trabalhos práticos realizados por 

alunos de licenciatura de química, e a um nível mais avançado por 

estudantes de pós-graduação e mesmo por colegas nossos . Por isso 

estamos gratos a Magda Abreu, Mónica Barroso, Doutor Rui Brito, 

Doutor Alberto Canelas Pais, Marta Pir'ieiro, Carlos Serpa, J. R. Rodrigues, 

Doutora M. Isilda Silva e ao Grupo de Tensões Residuais da ue. 
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CAPíTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O admirável sucesso da teoria mecânica de Newton - partículas 

e forças simples actuando entre si - nos domínios da Mecânica e da 

Astronomia, levou os cientistas do século XIX a tentar introduzir uma 

interpretação mecânica em todos os domínios dos fenómenos naturais . 

Estas conclusões foram também aplicadas na interpretação da "afinidade 

química", vindo a constituir a denominada" mecânica química". É neste 

contexto que se veio a desenvolver a Cinética Química . 

Os primeiros estudos da cinética química parecem remontar a 1850 

com Ludwig Wilhelm, l que investigou pela primeira vez a velocidade 

da inversão do açúcar da cana na presença de ácidos, e formulou a 

lei matemática (de 1 a ordem) do progresso de reacções . A verdade, 

porém, é que este trabalho passou despercebido durante 34 anos, até 

ter chamado a atenção de Ostwald .2 Poderá parecer estranho que um 

factor tão óbvio como é o estudo da variável tempo na "afinidade 

química" não tenha surgido mais cedo . Farber3 coloca esta questão e 7 

mostra que houve, de facto, algumas tentativas anteriores de estudo 

de evolução temporal de reacções químicas (mesmo anteriores a 

Wilhelm), mas que tais tentativas foram observações isoladas . É que 

a importância prática de tais estudos estava ainda longe de existir nos 

finais do século XVIII . Esta necessidade só veio a ser sentida com o 

desenvolvimento da indústria química, que se situa nos inícios do século 



XIX e a que os químicos terão respondido um pouco tardiamente, só 

vindo a permitir o surgimento da investigação industria l nos finais deste 

mesmo século. Os estudos de História de Cinética Química de Christine 

King 4-6 explicam bem esta problemática, através das inúmeras 

dificuldades teóricas, experimentais e conceptuais presentes nos trabalhos 

iniciais de Berthelot e Péan de 5t. Gilles,l-9 Guldberg e Waage,10 e 

Harcourt e Esson 11-14 que verdadeiramente estabeleceram as bases de 

um novo domínio da química - a Cinética Química. 

1.1. DIFICULDADES INICIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA CINÉTICA 

QUíMICA NO SÉc. XX 

Uma das dificuldades mais importantes no desenvolvimento da 

Cinética Química, encontrou-se na ausência de preparação matemática 

dos químicos da época. Por exemplo, Morris Travers na biografia de 

William Ramsey refere que a sua falta de preparação matemática foi 

a razão determinante para este cientista não se ter voltado para a 

Física.4,5,15 Harcourt refere também a sua imprepara ção matemática e 

a sua incompreensão para com muitos dos tratamentos matemáticos 

dos seus trabalhos científicos, tratamento esse devido ao matemático 

Esson (professor de geometria em Oxford). Tais desenvolvimentos 

matemáticos eram suf icientemente complexos para não serem 

completamente entendidos por outros matemáticos seus contemporâneos 

e, por maioria de razão, pelos químicos da época . Também os trabalhos 

de Guldberg e Waage resultaram da associação de um professor de 

matemática aplicada e de um químico, e os trabalhos tão promissores 

8 de Berthelot e Péan de 5t. Gilles foram definitivamente abandonados 

com a prematura morte do segundo cientista aos 31 anos. 

Berthelot e 51. Gilles, no estudo cinético de reacções de esterificação, 

mostraram que a quantidade de éster formado em cada instante era 

proporcional ao produto das "massas activas" das substâncias reagentes 

e inversamente proporcional ao vo lume, mas um pouco inexp licavelmente 

estes autores não deram conta do seu papel na lei de velocidade de 



reacção. 4 ,5, 15 Devemos apontar uma possível hipótese explicativa deste 

facto que encontrámos numa notícia sobre a vida e os trabalhos de 

Marcelin Berthelot. 16 Aí se refere o entendimento que Berthelot fazia 

do papel da matemática em química : "os matemáticos fazem do 

conjunto dos fenómenos físicos e químicos um bloco incoerente . Forçam

nos a ajustar-se melhor ou pior às suas fórmulas, admitindo por todo 

o lado a reversibilidade e continuidade, que, ali ás, estão em contrad ição 

com um grande número de fenómenos químicos, nomeadamente com 

a lei das proporções definidas". 

Guldberg e Waage alcançaram o conceito de equilíbrio químico 

em 1864-67 através das lei s de mecânica clássica: haveria duas forças 

opostas, uma devido aos reagentes, outra aos produtos, que actuavam 

durante a reacção química e que se poderiam equilibrar. Numa analogia 

da teoria de gravitação, tais forças ser iam proporcionais ao produto das 

massas das diferentes substâncias; aliás duas leis foram estabelecidas, 

uma relativamente às massas e outra ao efeito do vo lume e só 

posteriormente foram condensadas numa única lei, relativa às 

concentrações ou "massas activas". 

Guldberg e Waage também sentiram inicialmente dificuldades em 

encontrar os expoentes adequados que deviam afectar as concentrações 

das diferentes substâncias; este problema resolveram-no, em 1887, em 

termos da teoria cinético-molecular. Mas mais importante que tudo o 

resto, estes autores não conseguiram distinguir as leis de velocidade 

(dizemos hoje nas condições iniciais) das derivadas das condições de 

equilíbrio. Este facto complicou em muito o desenvolvimento futuro da 

cinética química. A natureza dinâmica do equilíbrio químico não estava 

em dúvida, mas estava longe de ser abarcada toda a sua complexidade 

e a ligação entre equilíbrio e cinética. 4 ,5, 15 Os trabalhos de Harcourt e 9 

Esson são um modelo de meticulosidade experimental e teórica, mas 

também neles são patentes as inúmeras dificuldades conceptuais e 

técnicas com que estes autores se tiveram de defrontar. O estudo cinético 

requeria reacções relat ivamente lentas que pudessem ser iniciadas e 

paradas rápida e facilmente. As reacções que melhor sat isfaziam tais 

condições experimentais eram mecanisticamente bastante complicadas. 



Apesar de Harcourt reconhecer que tais reacções não se davam num 

único passo, estava longe de poder reconhecer todas as suas 

complexidades. Foi a dificuldade em encontrar a simplicidade na 

observação macroscópica e na correspondente interpretação microscópica 

que atrasou o desenvolvimento da Cinética Química. 

Um outro conjunto de dificuldades, tema de vários estudos 

históricos, foi ainda o efeito da temperatura na velocidade das reacções 

químicas . Arrhenius exprimiu este efeito, para velocidades medidas em 

condições padrão de concentração, pela equação 

-~ 
k = A e RT 1.1 

sendo k a velocidade em condições padrão e A e Ea constantes 

praticamente independentes da temperatura. A é designada por 

constante de frequência ou factor pré-exponencial, e Ea por energia 

de activação. 

A lei de Arrhenius demorou muito a ser considerada válida; muitas 

outras expressões foram propostas para interpretar tais efeitos. 17-19 

Contudo, foi a expressão de Arrhenius que se revelou com maior significado 

físico. A acrescentar a todos estes problemas, havia ainda uma grande 

dificuldade de comunicação científica, com o desconhecimento mútuo de 

trabalhos semelhantes, e muitas vezes paralelos, dos diferentes grupos 

de investigação, levando todos a percorrer mais ou menos os mesmos 

caminhos em vez de beneficiarem dos progressos já alcançados. 

Muitas destas dificuldades conceptuais e experimentais vieram a 

morrer com o trabalho brilhante de van't Hoff,20 onde surge o conceito 

de ordem de reacção e a possibilidade de, através da cinética química, 

se conhecer o mecanismo de uma reacção química. 21 De facto, van't 

Hoff designou por molecularidade o que hoje se convencionou designar 

10 por ordem. Quando se queria referir ao conceito actual da 

molecularidade, este autor era explícito referindo "o número de 

moléculas que intervêm na reacção".6 O termo ordem é devido a 

Ostwald. Van't Hoff recebeu o primeiro prémio Nobel, em 1901, como 

reconhecimento pela descoberta das leis da dinâmica química. 

O interesse pelos estudos de cinética química manteve-se bastante 

alto até 1890, mas depois declinou, «devido à falta de estímulo de 



teorias cinéticas que sugerissem experiências, criassem o debate»22 e, 

no fundo, permitissem interligar estrutura molecular e reactividade 

química. Todo o campo científico estiola na ausência de uma teoria que 

acabe por guiar a experimentação . 

Esse interesse veio a renascer, após 1913, com a "hipótese da 

radiação" devido a M. Trautz, Jean Perrin e William Lewis. O facto de 

Perrin e Lewis serem dois cientistas de grande prestígio veio alertar a 

comunidade científica para esta importante problemática, que teria 

provavelmente passado mais uma vez despercebida, dada a preparação 

matemática que requeria. Lewis, por exemplo, foi o primeiro químico 

a desenvolver uma teoria de cinética química com base na mecânica 

estatística e na teoria quântica. 

Claro que Lewis era uma excepção à formação matemática da 

generalidade dos químicos britânicos, que mesmo nos anos vinte 

continuavam a ter uma preparação matemática insuficiente para atacar, 

ou mesmo compreender, tais problemas. A "teoria de radiação" que 

foi recebida com entusiasmo, veio a revelar-se errada. Mas entretanto 

suscitou um vivo debate e contribuiu em muito para desenvolver as 

verdadeiras teorias da cinética química. 

Nesta primeira fase de desenvolvimento, as teorias da cinética 

química procuraram resolver o problema do cálculo do factor pré

-exponencial e da energia de activação na equação de Arrhenius. As 

dificuldades do cálculo de A resultaram em muito da confusão que 

existia, no primeiro quartel do século XIX, acerca do papel das colisões 

moleculares nas velocidades de reacção. Hoje sabemos que as colisões 

moleculares levam à distribuição de energia entre moléculas, mas que 

a velocidade das reacções químicas é determinada pela frequência dessas 

colisões e por factores associados à distribuição de energia. 

Em 1916 Max Trautz e William Lewis em 1918, desenvolveram 

expressões matemáticas que permitiram estabelecer uma teoria de 

colisões para os factores pré-exponenciais . Em 1936 Henry Eyring e, 

de modo independente, Michael Polanyi e M. G. Evans vieram a 

desenvolver a teoria do estado de transição, tendo como bases a 

termodinâmica e a mecânica estatística . 
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Para o cálculo de energia de activação desenvolveu-se o conceito 

de superfície de energia potencial (SEP) . A primeira SEP foi construída 

com base na mecânica quântica por Eyring e Polanyi para a reacção 

H+H2, no início da década de trinta. Mas o conceito de SEP é muito 

mais abrangente, porque permite o estudo dinâmico da velocidade de 

reacções elementares. Este estudo baseia-se nas forças que causam os 

movimentos moleculares conducentes à reacção química. 

1.2. A CINÉTICA QUíMICA ACTUAL 

A Química interessa-se pelo estudo das estruturas moleculares, 

pelo equilíbrio entre essas estruturas e pela velocidade com que umas 

estruturas se transformam noutras. O estudo das estruturas moleculares 

corresponde ao dos mínimos existentes numa superfície multidimensional 

de energia potencial e é, em princípio, acessíve l através da espectroscopia 

e da difracção de raios X. O equilíbrio entre essas estruturas relaciona

-se com as diferenças de energia entre os mínimos respectivos e pode 

ser investigado pela termoquímica, assumindo um dado estado como 

padrão . A velocidade das reacções químicas é uma manifestação das 

barreiras de energia existentes entre os mínimos, barreiras essas que 

não são directamente observáveis . A transformação entre estruturas 

moleculares implica a variáve l tempo no estudo das reacções químicas 

e constitui o domínio da cinética química. A "viagem" de um mínimo 

a outro da SEP é um objecto de estudo da dinâmica molecular, que se 

inclui no domínio da cinética química. É possível classificar o decaimento 

nuclear como um tipo de transformação uni molecular e, assim, incluir 

12 a química nuclear como uma área particular da cinét ica química. 

A gama de velocidades com que uma reacção química pode ocorrer 

é muito vasta. A Figura 1.1 dá uma panorâmica geral da variedade das 

velocidades das reacções que ocorrem no meio que nos rodeia . Entre 

as reacções mais lentas contam-se algumas transformações nucleares 

e transformações geológicas. Já a corrosão de alguns metais pode ocorrer 

durante o tempo de vida de um ser humano (80 anos "" 2,5xl 09 S). O 



tempo de cozedura dos alimentos é também facilmente mensurável por 

observação visual . O mesmo já não acontece com as reacções que 

ocorrem em menos de 0,1 s, como a precipitação de um sal ou a 

neutralização de um ácido, pois a vista já não distingue imagens com 

essa separação temporal. Há, porém, técnicas especiais que permitem 

resoluções temporais muito mais finas e que permitem estudar reacções 

extremamente rápidas . O limite de resolução temporal que se reveste 

de interesse para a cinética química é definido pelo movimento dos 

núcleos no decurso do seu movimento vibracional ou rotacional. 

4j(<Q> 
I \ tempo (s) 

I I .. 

Figura 1.1 - Gama de ve loc idades das reacções q uími cas 

A reacção química pode ser interpretada como uma viagem numa 

superfície multidimensional de energia potencial, Figura 1.2. A definição 

de SEP tem origem na separação entre os movimentos dos electrões e 

o dos núcleos. Esta separação é justificada com base na diferença de 13 

massa entre um electrão e um protão (o primeiro é 1800 vezes mais 

leve que o segundo), o que fa z com que o movimento electrónico seja 

muito mais rápido que o nucl ear. Assim, os electrões reajustam-se 

" instantaneamente" a cada uma das geometrias que os núcleos possam 

adoptar. A SEP resulta da resolução da equa ção de Schrodinger 

electrónica para cada geometria nuclear. A soma da energia electrónica 



mais a repulsão nuclear governa o movimento dos núcleos. Idealmente 

a equação de Schródinger devia ser resolvida para um grande número 

de geometrias nucleares usando apenas as leis da Mecânica Quântica 

e as constantes universais, que se apresentam no Anexo I. Daqui deveria 

re sultar uma rede de pontos com a energia correspondente a cada 

geometria . Este tipo de cálculos, designados de ab initio são muito 

morosos e difíceis para sistemas paliatómicos. Assim, muitas SEP 

incorporam informação experimental e são descritas por funções mais 

ou menos complexas que se ajustam aos resultados dos cálculos ab initio 

e à informa ção experimental sobre o sistema. 

AB+C 

Figura 1.2 - Supe rf íc ie de energ ia poten cia l pa ra a aprox imação colinea r 

do átomo A à molécula diatómica BC no sistema triatómi co A+BC--7 AB+C, 

com os acidentes topog ráfi cos mais importantes: vale dos rea gentes (A+B C) 

estado de transição (:j:), va le dos produtos (AB+C), pl analto da dissoc iação 

de t odas as ligações (A+B+C) e cam inho de energia míni ma de reagentes 

a produtos (t racejado) 

14 Numa hipersuperfície de um sistema poliatómico podem existir 

estrutura s mais ou menos está veis, que correspondem a po ço s de 

potencial mais ou menos profundos. A separação entre estes poços é 

feita por colinas, isto é, barreiras de potencial, com alturas variáveis . 

A altura das barreiras de potencial determina a energia necessária para 

converter uma estrutura está vel numa outra, ou seja, para que uma 

reacção química ocorra . Na passagem do poço, ou vale, dos reagentes 



para o dos produtos, existe normalmente um caminho que passa por 

um desfiladeiro, cujo ponto de maior energia é designado ponto-sela, 

dadas as suas semelhanças topográficas com a sela de um cavalo. Um 

ponto-sela corresponde a um máximo de energia segundo o caminho 

que conduz os reagentes a produtos, mas a um mínimo de energia na 

direcção perpendicular a esta. O caminho de reacção que passa pelo 

desfiladeiro mais baixo designa-se por caminho de energia mínima. 

Naturalmente que uma reacção química que ocorre numa só SEP segue 

preferencialmente o caminho de energia mínima . A superfície 

perpendicular ao caminho de energia mínima entre reag entes e produtos, 

e que contém o ponto-sela, corresponde a um conjunto de configurações 

nucleares que se designa por estado de transição. A sua existência pode 

designar-se de virtua l, ou conceptual, porque o estado de transição 

corresponde a uma região da hipersu perfície de energia potencial a partir 

da qual a conversão em reagentes ou produtos conduz a um decréscimo 

de energia potencial do sistema. O estado de tran sição é, assim, 

intrinseca mente in stáve l . 

O caminho de energia mínima para uma dada reacção pode ser 

definido a partir do estado de transição como sendo o cam inho de maior 

declive que conduz ao vale dos reagentes, por um lado, e ao vale dos 

produtos, pelo outro. Este caminho de energia mínima é indicado na 

Figura 1.2 para uma reacção típica que envolve a quebra de uma ligação 

nos reagentes e a formação de uma liga ção nos produtos. Normalmente 

a SEP de um sistema químico não pode ser determinada com rigor pois, 

para uma molécula contendo N átomos, a SEP é uma função das 3N 

coordenadas nucleares . Algumas destas coordenadas podem se r 

separadas, nomeadamente as três coordenadas que descrevem o 

movimento translaccional, dada a conservação do movimento do centro 

de massa, e as coordenadas do movimento rot ac ional, dada a 15 

conservação do momento angular. Após a separação destes movimentos, 

a SEP será uma função de 3N-5 coordenadas internas independentes 

para configurações lineares e de 3N-6 para configurações não-lineares . 

A complexidade da SEP para sistemas poliatómicos justifica a utiliza ção 

de modelos simplificados que sim ulem a variação da energia potencial 

do sistema em função de uma coordenada de reacção. A coordenada 
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de reacção passa a ter um significado particular para cada modelo de 

representação da variação de energia do sistema na conversão de 

reagentes em produtos. Dado que esses modelos são representações 

simp lificadas da SEP, a coordenada de reacção dada por um modelo 

pode não corresponder ao caminho de energia mínima . 

A Figura 1.2 ilustra o caso de uma SEP muito simples. Na realidade 

a topografia das SEPs pode ser muito diversificada. A Figura 1 .3 

representa uma SEP em que em vez de um máximo (ponto-se la ) aparece 

um mínimo (intermediário) a meio do caminho de energia mínima . 

Produtos 

Figura 1.3 - Rea cção oco rrendo numa superfície com um poço de potencial 

a separar reagentes de produtos, atribuído à f ormação de um intermediário 

rea cti vo . A rea cção é exothérmi ca 

o movimento dos átomos ao longo da coordenada de reacção 

pode, numa aproximação elementar, ser comparado ao dos átomos de 

uma ligação com uma vibração de baixa frequência. A frequência de 

vibração v de uma ligação entre dois átomos A e B é característica da 

ligação AB e depende, numa primeira aproximação, da constante de 

força da ligação f e da massa reduzida )1. dos seus átomos 

v=_1 (~)X 
2n )1. 

1.2 



onde a massa reduzida é dada por 

mAma f.1 = -'-'---"-
mA +ma 1.3 

As energias a que ocorrem as vibrações das ligações do tipo AB 

estão compreendidas entre os 300 e os 3000 cm-1 (4 a 40 kJ mol-1), 

pelo que podem ser observadas no infravermelho . Estas energias 

relacionam-se com as frequências de vibração respectivas segundo a 

equação de Planck 

E = hv 1.4 

onde h=6,626x l 0-34 J s = 6,626xl0-34 N m s é a constante de Planck. 

Assim, é possível calcular que uma ligação AB executa tipicamente 1013-

1014 oscilações por segundo, ou seja, em cada 100 a 10 femtosegundos 

é executada uma vibração. Como a energia vibracional de uma ligação 

é dada por 

Ev = (V +~)hV v = O, 1, 2, 3, .. . 1.5 

onde v é o número quântico vibracional, pode-se calcular a distorção 

mínima que uma molécula diatómica sofre relativamente ao seu 

comprimento de ligação de equilíbrio, ( eq, considerando que a ligação 

está no seu estado vibracional fundamental, v=O, e tomando um 

oscilador harmónico como modelo da variação de energia com a 

distorção, Figura 1.4 . A variação da energia com a distorção é dada 

pela equação da parábola 

1.6 

onde f é a constante de força característica do oscilador. Substituindo 

a equação 1.2 na expressão 1.5 com v=o e igualando à equação 1.6, 

obtém-se 

( _( = r;:rf 
eq f7fji 1.7 

Para aplicar esta equação concretamente ao caso da liga ção 

35C1-35C I , é necessário conhecer a sua massa reduzida e frequência 

de vibração. A massa reduzida do CI 2 calcula-se a partir da massa 
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atómica do cloro e da equação 1.3, donde resulta ,U=2,905xl 0-26 kg . 

A vibração da liga ção CI-CI é observada a 559,71 cm -1; como v=cv, 
onde c=2,998xl 08 m S-l é a velocidade da luz, a sua frequência é de 

1 ,68x l 013 S-l . Usando a equação 1.2, obtém-se para a constante de

força desta ligação f=322,7 N m-1, pois, por definição, 1 N = 1 kg m 

S-2. As constantes de força são também frequentemente expressas em 

mdyn A-l, em kca l mol-1 A-2 ou em J mol-1 pm-2, pelo que é útil conhecer 

os factores de conversão entre estas unidades: 1 mdyn A-l = 100 N 

m-1 = 143,8 kcal mol-1 A-2 = 60,17 J mol-1 pm-2 Conhecidos os va lores 

de f e de ,U, a equação 1.7 dá (req-r)=5,87xl0-12 m. Ass im, numa vibração 

são percorridos 1, 17xl 0-11 m em 5,95xl0 -14 S, ou seja, a ve locidade 

com que os átomos se deslocam no seu movimento v ibracional é de 

cerca de 200 m S-l (720 km h-1) no nível vibracional fundamental. De 

notar ainda que a li gação CI- CI cujo comprimento de equilíbr io é 

req=l ,99x l 0-10 m, é distorcida em cerca de 3% do seu comprimento . 
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Figura 1.4 - Osc il ado r harmóni co co m as caract erísti cas do CI 2 

. Actualmente existem técnicas fazendo uso de lasers com pulsos 

de duração próxima dos 10 femtosegundos, designadas de espectroscopia 



do estado de transição, que permitem detectar transientes com tempos 

de vida extraordinariamente curtos. Neste intervalo de tempo, uma 

ligação no nível vibracional fundamental percorre uma distância de 

apenas 2x1 0-12 m. Assim, esta técnica permite obter uma sequência de 

imagens do movimento vibracional de uma ligação química no acto de 

se quebrar. Porém, convém lembrar que devido ao princípio de incerteza 

de Heisenberg, 

!!..EM ~.2. Ii 
2 

1. 8 

uma determinação temporal de 10- 14 segundos corresponde a uma 

incerteza na energia de 3 kJ mol- 1 . Uma melhoria na resolução 

temporal conduzirá a incertezas na energia que não serão muito úteis 

em cinética química, dado que, como se verá mais adiante, um erro 

de 3 kJ mol -1 na energia do estado de transi ção conduz a um factor 

superior a 3 vezes na velocidade de uma reacção a 25 oe. Por outro 

lado, pulsos ultra-curtos podem vir a ter aplicação em espectroscopia 

pois contêm um banda larga de frequências . 

Será de esperar que a reacção química mais rápida seja aquela 

que ocorre sempre que há uma vibração da molécula, ou seja, será uma 

reacção para a qual a barreira de energia é igualou menor do que a 

energia vibracional . Isto corresponde a uma superfície de energia 

potencial puramente repulsiva que pode ser atingida, por exemplo, por 

excitação electrónica . A Figura 1.5 apresenta um exemplo típico de uma 

reacção deste tipo. Para moléculas com mais de dois átomos a situação 

complica-se apreciavelmente pois é necessário considerar a distribuição 

de energia entre as várias ligações. Para uma reacção bimolecular, a 

velocidade máxima será atingível no caso de uma reacção exotérmica 

que ocorra a cada colisão entre as moléculas reagentes. Este limite é 19 

alcançado em algumas reacções de radicais livres em fase gasosa, que 

ocorrem sem barreira de activação . De facto, nalgumas destas reacções 

observam-se poços de potencial, em vez de barreiras, a separar os 

reagentes dos produtos, como se ilustrou na Figura 1.3. Nestes casos, 

a velocidade da reacção pode ser limitada pela formação de um 

complexo, ou intermediário, com um tempo de vida finito. A reacção 



dei xa de ser elementar para seguir um mecanismo de dois passos: 

formação de um intermediário, seguida da sua destruição. Em soluções 

líquidas a velocidade máxima de uma reacção é limitada pela velocidade 

com que os reagentes podem difundir no meio para se aproximarem 

à distância reactiva. 
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Figura 1.5 - Reacção oco rrendo num a supe rfície sem barreira, ating id a 

por exci t ação electró ni ca dos rea gentes. 

Fora das situações limites acima referidas, numa reacção química 

do tipo geral 

A+BC ~ AB+C 

encontram-se sempre barreiras de energia para a reacção. O modelo 

mais simples para a origem destas barreiras de energia consiste em supor 

20 que a quebra da ligação B-C requer o fornecimento à molécula BC de 

uma energia igual à energia desta ligação . Porém, as barreiras de energia 

de reacção são frequentemente apenas 10% da energia das ligações 

que se quebram . Assim, em geral, a reacção não procede numa etapa 

em que há a quebra da ligação B-C seguida por uma etapa subsequente, 

e independente, em que há a formação da ligação A-B . Em todos os 

estágios da reacção há uma forte correlação entre a ligação que se 



quebra e a ligação que se forma. O estado de transição parece ter uma 

configuração electrónica que maximiza a ligação em todos os fragmentos 

(A-B e B-C) que o compõem. A barreira de energia resulta de dois 

factores contraditórios: por um lado a aproximação entre as espécies 

A e BC permite a formação de uma nova ligação, AB, que faz baixar 

a energia do sistema, por outro lado dessa aproximação resulta um 

aumento de energia do sistema dada a repulsão entre as moléculas a 

curtas distâncias. A energia total depende da correlação entre a quebra 

e formação das ligações . 

A energia potencial é uma variável microscópica. Para qualquer 

configuração do sistema reactivo, em princípio, é possível calcular uma 

energia potencial. Conhecendo a energia potencial ao longo do caminho 

de energia mínima, é possível definir uma função analítica contínua que 

descreve a evolução do sistema entre os reagentes e os produtos. Q 

conhecimento da SEP permite estimar a energia potencial de activação 

de uma reacção química, ou seja a energia mínima necessária para que, 

segundo a mecânica clássica, os reagentes isolados se possam 

transformar em produtos também isolados . Para fazer a comparação 

entre a energia potencial de activação assim calculada e a energia de 

activação experimentalmente observada, é necessário fazer a passagem 

do domínio do microscópico para o do macroscópico. A energia do 

sistema, que é observada macroscopicamente, é uma energia 

termodinâmica. As diferenças de energias entre os reagentes e produtos 

em solução são normalmente medidas em termos das suas constantes 

de equilíbrio. Como a constante de equilíbrio de uma reacção se 

relaciona com a sua energia livre 

1.9 

a altura da barreira de energia a transpor no decurso de uma reacção 

deve ser expressa em termos macroscópicos por uma energia livre de 

activação. A varia ção de energia potencial calculada só corresponde à 

variação de energia livre experimental quando as diferenças de entropia 

são desprezáveis. A relação entre os modelos microscópicos e a realidade 

experimental, macroscópica, pode fazer-se através da mecânica 
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estatística. Em termos estatísticos, embora uma espeCle qUlmlca seja 

um conjunto de partículas com uma determinada gama de propriedades, 

todas as partículas de uma espéc ie têm que ter a mesma configuração 

de equ ilíb rio. Assim, ao longo de uma coordenada de reacção podem 

ser estatisticamente definidas tantas espécies quantas as configurações 

de equi líbrio existentes. 

Neste contexto, por configuração de equilíbrio entende-se uma 

geometria em equilíbrio mecânico, ou seja, uma geometria 

correspondente a um ponto para o qual a derivada da função de energia 

potencial é nula. Esta derivada anula-se para os máximos e mínimos 

de potencial. Assim, ao longo da coordenada de reacção, podem-se 

identificar três conf igurações que preenchem estes requ isitos: os 

reagentes, os produtos e o estado de tran sição. Os primeiros 

correspondem a mínimos e estão em equilíbrio estável, enquanto que 

o último corresponde a um máximo e está em equi líbr io instáve l (ou 

quase-equilíbrio). Logo, embora a coordenada de reacção seja contínua, 

a energ ia termodinâmica ao longo dela é descontínua, contendo apenas 

trê s pontos. Ainda ass im, é útil formular a variação de energia li vre em 

função da coordenada de reacção em termos de uma função contínua. 

De notar, porém, que os pontos interpol ados entre as configurações 

de equilíbrio não têm significado termodinâmico. 

Na passagem do mundo microscópico para o mundo macroscópico 

deve-se também levar em conta o efeito das colisões moleculares na 

distribu ição das ve locidades, ou energias, das moléculas. A maioria das 

moléculas tem uma velocidade próxima da ve lo cidade média das 

moléculas, mas há sempre algumas com velocidades muito menores e 

outras com velocidades muito maiores do que a velocida de média. A 

distribuição das ve locidades das moléculas de um gás foi pela primeira 

vez descrita por Maxwell em 1860. A distribuição de ve locidades de 

Maxwe ll é dada por 

( M)~ (M5 2
] f(5) = 4n -- 52 exp --

2nRT 2RT 1.10 



onde M é a massa molar das moléculas, e a fra cção de moléculas que 

têm velocidades entre 5 e s+ds é dada por f(s)ds. A Figura 1.6 . ilustra 

a distribuição de velocidades moleculares para diferentes temperaturas 

de um gás. A velocidade média pode ser calculada a partir do integral 

5 ~ [Sf(S~S ~4n(21~T )% f: S3ex{ - ~;}S ~ ~: 11 

No caso de molécula s de N2 a 298 K obtém- se, usando as 

constantes do Anexo I, a velocidade média de 475 m S- 1. 
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Figura 1.6 - Di st rib uição de ve loci dades moleculares do azoto para três 

temperaturas di fe rentes, em Ke lvin 

Até agora consideraram-se apenas reacções elementares, que assim 

se designam por ocorrerem numa só etapa , Esta s reacções dão-se entre 

um certo número de átomos, moléculas ou iões, número esse que é 

forçosamente um número inteiro, O número de partículas envolvidas 

numa reacção elementar designa-se por molecularidade da reacção 

elementar. Uma reacção química é geralmente descrita por 
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onde VA, VB, VX, Vy, . .. , são os coeficientes estequiométricos das espécies 

A, B, X, Y, .... Estes coeficientes são também números inteiros, mas 

como a reacção global pode ocorrer de acordo com uma sequência de 

etapas elementares de molecularidade um, dois ou três, os valores dos 

coeficientes estequiométricos só correspondem à molecularidade da 

reacção se esta for uma reacção elementar. A sequência destas etapas 

elementares microscópicas designa-se por mecanismo de reacção. Em 

qualquer caso, do balanço de todos os passos elementares microscópicos 

tem que resultar a reacção macroscópica com a expressão geral acima 

referida, cuja constante de equilíbrio é 

1.12 

onde ai representa a actividade da espécie I. 

O mecanismo de uma reacção é normalmente determinado por 

via experimental, mas é impossível provar que um determinado 

mecanismo proposto está correcto apenas com base nas medidas 

experimentais disponíveis. Tudo o que se pode fazer é provar que um 

ou mais mecanismos postulados estão incorrectos e propor outro que 

esteja de acordo com a evidência experimental existente. Eventualmente 

uma reacção pode mesmo ocorrer por via de dois mecanismos 

concorrentes. 

Na exposição anterior não se considerou a possibilidade de uma 

reacção elementar ser de molecularidade superior a 3. A probabilidade 

de ocorrem processos cinéticos elementares envolvendo a colisão 

simultânea de quatro partículas, é desprezável. Quando estão envolvidas 

24 mais do que três espécies enquanto reagentes, é certo que a 

transformação química não se dá num só passo elementar. 

É prática corrente em cinética química procurar identificar uma 

etapa elementar em particular, aquela que exerce uma influência muito 

grande na velocidade global da reacção . Quando esta etapa elementar 

é conhecida designa-se por etapa determinante da velocidade da reacção . 

A etapa determinante depende das grandezas relativas, quer das barreiras 



de energia de cada reacção elementar, quer das concentrações de 

reagentes e intermediários. Quando existe, a velocidade da reacção 

global é também a velocidade da etapa determinante ou é esta 

velocidade multiplicada por algumas constantes de equilíbrio. 

Nos capítulos 2 e 3 serão abordados, respectivamente, os factores 

que podem determinar a velocidade das reacções químicas e as técnicas 

que permitem determinar experimentalmente a sua cinética. No capítulo 

4 parte-se do conhecimento empírico da variação da concentrações dos 

reagentes ou produtos com o tempo, para estabelecer as leis cinéticas 

das reacções elementares correspondentes. Os capítulos 5 a 8 apresentam 

algumas teorias que permitem calcular ou racionalizar os valores 

numéricos das leis cinéticas anteriores. Os capítulos 9 a 15 discutem 

em detalhe algumas das reacções mais importantes que têm sido 

estudadas em cinética química. O último capítulo aborda alguns temas 

menos usuais em livros de texto mas que permitem uma abertura 

conceptual para novos horizontes em cinética química. 
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CAPíTULO 2 

LEIS DE VELOCIDADE DE REACÇÃO 

2.1. VELOCIDADE DE REACÇÃO 

A taxa de conversão de uma reacção química genérica 

VA A + VB B + ... ~ Vx X + Vy Y + " . 2 .1 

onde VA, v B, V x, Vy são coeficientes estequiométricos (positivos), pode 

ser expressa em função de um parâmetro ç, que se designa por extensão 

de uma reacção e se define por23 

ç= n;(ç)-n;(O) 
2 .1 

v; 

onde i representa qualquer um dos reagentes ou produtos, nj o número 

de moles de i na reacção química (positivo para os produtos e negativo 

para os reagentes), nj(O) a quantidade de i presente quando ç=O (ou 

seja, antes do início da reacção) e nj(Ç) a quantidade de i existente para 

a extensão de reacção ç. 
A taxa de conversão de uma reacção é definida como a variação 

de ç com o tempo, t, 

r = dç 
dt 

2 .2 

27 



Usando a equação 2.1, obtém-se 

dç 
dt 

dn; 

v; dt 2.3 

onde, por economia de notação, se escreveu n j em vez de nj (ç) . 

A velocidade de uma reacção é definida por 

r 
v=-

V 
dn; 

v;V dt 2.4 

A distinção entre taxa de conversão r e a velocidade de reacção 

v pode ser feita notando as unidades em que são expressas. 

Normalmente a quantidade de substância i é expressa em moles e taxa 

de conversão é expressa em moi S-1, enquanto que a velocidade de 

reacção virá em moi dm-3 S-1 quando o volume se exprime em dm 3 . Se 

o volume permanecer constante durante a reacção, é mais corrente usar 

a concentração de i, [i). expressa em moles por litro, na determinação 

de taxas de conversão de reacção . Assim, para um volume total V 

constante, 

2 .5 

A determinação experimental da velocidade de uma reacção em 

so lução é feita medindo a variação da concentração de reagentes ou 

produtos com o tempo, pois o volume do meio em que se dá a reacção 

não varia apreciavelmente no decurso da reacção. Em fase gasosa pode-

28 -se usar o mesmo procedimento quando o reactor é mantido a volume 

constante. 

Ocasionalmente é mais conveniente medir a pressão parcial de 

um componente i, Pj, numa reacção em fase gasosa a temperatura e 

volume constantes, do que a sua concentração . Assumindo um 

comportamento ideal da mistura dos gases, pode-se exprimir a ta xa de 

conversão em fun ção da pressão parcial de qualquer dos componentes 



(d
Ç) V (dP;) 

dt l,V = v;RT dt l,V 
2.6 

Quando há uma mudança no número total de moles de gás 

presentes no sistema, LVi =1= 0, a pressão total varia proporcionalmente 

à extensão da reacção . A partir da equação 2.1 podemos escrever, para 

o conjunto de todos os componentes da reacção, 

ou seja 

ç = In;(ç)- In;(O) 
IVi 

Se todos os gases se comportarem idealmente 

ni( ç) = P~~) V 

e podemos escrever 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Como I,Pi(X) e I,Pi (O) são as pressões totais do sistema para a 

extensão da reacção ç e para o seu início, respectivamente, a expressão 

anterior simplifica-se e obtém-se 

2.11 

Assim, a taxa de conversão de uma reacção a temperatura e 

volume constantes e número total de moles de gás variável é 

(dÇJ V (dPJ 
dt VT = RTI,v; dt VT 

, ; , 
2.12 

onde P representa a pressão total do sistema reactivo. 

Se uma reacção em fase gasosa em que LVi =1= ° ocorrer a 

temperatura e pressão total constantes, o volume vai variar. Neste caso, 

se todos os gases tiverem um comportamento ideal 
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2.13 

onde V(ç) é o volume total do sistema para a extensão de reacção ç. 
Substituindo na equação 2.8 e considerando que o volume permanece 

constante, I,Pj(ç) ~ I,Pj(O) = P, 

2 .14 

e 

(dÇ) _ P (dV) 
""CTt T,P - RTI Vi dr T,P 

I 

2.15 

É importante constatar que a equação 2 .2 define a taxa de 

conversão de reacção, a equação 2.4 define a velocidade de reacção 

e que nas expressões 2.5, 2.6, 2.12 e 2.15 as grandezas (d[ij/dt)v,T, 

(dPj Idt)v,T, (dP Idt)v,T e(dV Idth,p, são proporcionais à velocidade da 

reacção . É ainda de realçar que, geralmente, a velocidade pode ser 

definida em relação a qualquer reagente ou produto desde que seja 

tida em conta a estequiometria da reacção, ou seja, 

1 (dnAJ 1 (dnsJ 1 (dnxJ 1 (dnyJ 
v=- vAV dr =- vsV dt = vxV dr =- vyV dt 2.16 

2.2. FACTORES QUE INFLUENCIAM AS VELOCI DADES DE REACÇÃO 

2.2.1 NATUREZA DOS REAGENTES 

As velocidades das reacções químicas elementares dependem 

de um grande número de factores, nomeadamente da natureza 

dos reagentes, concentrações ou pressões, temperatura, luz, catalisadores 

e natureza dos solventes . A grande diversidade observada na velocidades 



das reacções prende-se, em primeiro lugar, com a natureza dos 

reagentes. Muitas reacções que não envolvem quebra de ligações 

químicas, como as reacções entre iões de carga contrária em solução 

aquosa 

Ag(aq) + CI(aq) ~ AgCI(s) 

H(aq) + OH(aq) ~ H20(l) 

2.11 

2. 111 

são muito rápidas à temperatura ambiente. Contudo, reacções 

envolvendo reagentes estruturalmente muito semelhantes, como as 

reacções de troca de electrão entre dois complexos de metais de 

transição marcados isotopicamente, que também não envolvem a quebra 

de liga ções químicas, 

R 2+ * R 3+ R 3+ * R 2+ u(aq) + u(aq) ~ u(aq) + u(aq) 2 .IV 

C 2+ * C 3+ C 3+ * C 2+ 
O(aq) + O(aq) ~ O(aq) + O(aq) 2.V 

podem apresentar grandes diferenças de ve locidade nas mesmas 

condições . A reacção 2.IV é cem mil vezes mais rápida do que a reacção 

2.v. Por outro lado, embora as reacções envolvendo a quebra e formação 

de várias ligações sejam geralmente lentas, também se podem encontrar 

reacções deste tipo com uma velocidade de reacção muito elevada, como 

é o caso da oxidação do ferro (II) pelo ião permanganato 

2.VI 

Não existem pois regras gerais, mesmo qualitativas, para avaliar 

o efeito da natureza dos reagentes na velocidade de reacção. Em cinética 

química o sucesso de cálculos de velocidades de reacção sem parâmetros 

ajustáveis tem sido limitado. Mesmo para as reacções mais simples e 31 

em fase gasosa, os cálculos ab ínitío mecânico-quânticos consomem 

muito tempo computacional por exigirem um grande detalhe e uma 

grande precisão no conhecimento da superfície de energia potencial 

do sistema reacti vo, para além de exigirem o cálculo de um grande 

número de trajectórias das partículas antes de se poder obter a 

velocidade macroscópica de uma reacção. Actualmente, a interpretação 



e previsão das velocidades de reacção em função da natureza dos 

reagentes baseia-se principalmente no desenvolvimento de modelos 

teóricos simplificados, que relacionam algumas propriedades dos 

reagentes com a facilidade com que as ligações existentes nesses mesmos 

reagentes podem ser quebradas e novas ligações podem ser formadas 

para os produtos . Na Tabela 2 .1 apresentam-se algumas reacções 

químicas e respectivas energias de activação, juntamente com alguns 

parâmetros que lhes são próprios e têm sido utilizados no cálculo de 

velocidades de reacção .24 

Tabela 2.1 - Parâmetros moleculares e cinéticos de reacções 

bimoleculares 

t,.H a) I As+/sc 
b) 

fse 
c) fAS 

c) 

Reacção 
Ea d) 

kJ mo!, 7 A kJ mo!' 1,4·2 kJ mol· 1 ,4·2 kJ mo!, 1 

i H+H2 ~ H2+H o 1,482 3439 3439 32 

ii CH 3+CH 4 ~ CH 4+CH 3 o 2,174 3435 3435 61 

iii C2Hs+C 2H6 ~ C2H6+C 2Hs o 2,188 3348 3348 56 

iv CH 3+C 2H6 ~ CH 4+C 2Hs - 19 2,181 3348 3435 48 

v CI+CH 4 ~ HCI+CH 3 + 8 2,362 3435 3120 11 

a) Entalpia da reacção. b) Soma dos comprimentos da ligação que se quebra com a 

que se forma. c) Constantes de força. d) Energia de activação experimental. 

Nesta tabela faz-se realçar que, mantendo constante um conjunto 

de parâmetros, é possível atribuir a variação na energia de activação, 

32 e consequentemente na velocidade da reacção (eq. 1.1), à variação de 

um parâmetro específico . Por exemplo, nas reacções (i) e (ii) o aumento 

da soma dos comprimentos das ligações de reagentes e produtos faz 

aumentar a energia de activação . Já no par de reacções (ii) e (iii) se 

nota que o factor predominante na diminuição da energia de activação 

parece ser o abaixamento das constantes de força. A comparação entre 

as reacções (iii) e (iv) revela um factor talvez mais intuitivo : a reacção 



mais exotérmica é a mais rápida, pelo que neste par de reacções 

predomina o efeito da variação de entalpia da reacção . Finalmente, no 

par de reacções (ii) e (v) verifica-se um abaixamento muito significativo 

da energia de activação, contrário ao que poderia esperar pela variação 

positiva de entalpia, aumento dos comprimentos de ligação e diminuição 

das constantes de força. O que está em jogo é a diferença entre a 

estrutura electrónica do átomo de clo ro e a do radical metilo . 

Neste enquadramento é útil definir uma "família de reacções" 

como sendo uma série de reacções que ocorrem de acordo com o mesmo 

mecanismo e nas mesmas condições experimentais, diferindo os 

reagentes entre si por pequenas variações de estrutura que apenas 

produzem pequenas perturbações no centro da reacção . Normalmente 

estas pequenas variações estruturais são devidas à ligação de diferentes 

grupos substituintes na proximidade das ligações que se quebram ou 

que se formam no decurso da reacção. Muitos modelos teóricos têm 

sido sugeridos pela correlação empírica entre a energia de activação 

de cada membro de uma família de reacções e um parâmetro específico 

que varia no seio dessa família, como, por exemplo , a variação da 

entalpia da reacção, parâmetros electrónicos ou estéreos . 

2.2.2. CONCENTRAÇÃO DOS REAGENTES 25 

Quase todas as velocidades de reacção dependem da concentração 

dos reagentes e (no caso de reacções reversíveis) também da concentração 

dos produtos. A expressão funcional entre a velocidade de uma reacção 

e as concentrações das espécies presentes é designada por lei da 

velocidade de reacção, ou lei cinética. Assumindo que a equação seguinte 33 

se refere a um processo elementar, 

aA+bB~ xX +yY 2.VII 

a lei cinética correspondente pode-se escrever 

2 .1 7 



34 

onde os expoentes a e b se designam por ordem parcial da reacção 

em relação ao componente A e ao componente B, e a constante de 

proporcionalidade k se designa por constante específica de velocidade 

de reacção, ou simplesmente por constante de velocidade. Esta constante 

é independente das concentrações dos reagentes mas depende da 

temperatura, pressão e meio onde decorre a reacção. As ordens parciais 

só se identificam com os coeficientes estequiométricos quando as 

reacções são elementares . Daí que a lei cinética de qualquer reacção 

tenha de ser sempre obtida por via experimental. A formulação deste 

princípio designa-se por Lei da Acção da Massa: em sistemas diluídos 

a velocidade de cada reacção química é proporcional ao produto das 

concentrações dos reagentes, e independente da concentração de outras 

espécies e da presença ou ausência de outras reacções. 

Tratando-se de uma reacção elementar reversível, 

kd 
2.VIII 

onde a, b, x e y são números inteiros, esta mesma lei indica que a 

velocidade da reacção é dada por 

v=kd[Ar[B]b -k;[Xr[Yr =vd -vi 2.18 

No equilíbrio Vd=Vj, logo v=ü e obtém-se 

[
kdJ _ [X];q [Y];q_ 

- - Keq 
ki [A]a [B]b 

eq eq 

2.19 

onde Keq é a constante de equilíbrio da reacção. A equação 2.19 indica 

que apenas duas das três constantes kd , k j , e Keq são independentes . 

Este raciocínio pode ser aplicado a sistemas mais complicados como 

por exemplo o descrito pelo mecanismo 2.IX. 

2.IX 

c 



Neste esquema cinético cíclico existe equilíbrio relativamente a 

todos os seus estados. Assim, podem-se escrever as constantes de 

equilíbrio 

K1 
k 1 [B] 
- -
k_1 [ A ] 

K2 
k 2 [ C] 

-
k_2 [B] 

2.20 

K3 
k3 [ A ] 

-
k _3 [C] 

se ndo que K1K2KF1, donde 

k1k2 k3 = L1L2 L 3 2.21 

Neste esquema apenas cinco das seis constantes de velocidade 
são independentes . 

Poderá parecer estranho que a expressão da constante de equilíbrio 

só dependa da estequiometria da reacção, quando de facto resulta da 

igualdade das leis da velocidade da reacção em sentido directo e inverso, 

as quais têm um carácter empírico e não podem ser obtidas a partir 

das equações das reacções, excepto para reacções elementares. Esta 

observação encontra fundamento no princípio da reversibilidade 

microscópica que afirma que no estado de equilíbrio (macroscópico) cada 

processo cinético elementar está em equilíbrio . Por outras palavras, o 

mecanismo de uma reacção reversível no sentido directo é idêntico ao 

mecanismo dessa reacção em sentido inverso . O fundamento matemático 

deste princípio reside no facto de que as equações do movimento são 

simétricas relativamente à inversão do tempo, donde uma partícula 

seguindo uma dada trajectória num tempo O a t', segu irá a trajectória 

inversa do tempo t' a O. De facto, no estado de equilíbrio observa-se 

que as concentrações de reagentes e produtos são constantes e não 

oscilam em torno de um valor médio. Assim, o mecanismo 2.IX 

representa um sistema químico possível, que está de acordo com o 

princípio da reversibilidade microscópica e dá uma resposta pronta a 

qualquer perturbação ao estado de equilíbrio. O mesmo já não se passa 

com o mecanismo 2 .X onde o passo de formação de A a partir de B 
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implica um intermediário que não tinha sido invocado na formação de 

B a partir de A, donde o mecanismo de formação de B a partir de A é 

diferente do mecanismo de formação de A a partir de B. 

A ~ B 

\/ 2.X 

c 
o princípio da reversibilidade microscópica pode ser aplicado na 

elucidação de mecanismos de reacção e de leis cinéticas. Tomemos como 

exemplo a reacção de dismutação do ião hipoclorito, em equilíbrio, 

3 CIO-~ CI03 + 2 G 2.XI 

cuja expressão da constante de equilíbrio é 

2.22 

e o mecanismo da reacção envolve os seguintes passos, em equilíbrio, 

o primeiro lento e o segundo rápido 

2.XII 

/).HO=-104 kJ/mol 

igualando para cada processo elementar as velocidades no sentido directo 

e inverso, obtém-se 

k1 [ClO-e
q 

= L1 [CIOzle
q 

[CI-l
eq 

kd CIO zle
q 

[CIO -le
q 

= L2 [CIO 3"le
q 

[CI-l
eq 

2.23 

Multiplicando ambos os membros destas equações para eliminar 

o intermediário não presente na expressão da constante de velocidade, 

fica 



ou 

[CI03LJn t 
[CIO-J:

q 

2.24 

2.25 

expressão que é uma relação entre as constantes cinéticas e donde se 

pode concluir ser, para esta reacção, 

k1 k2 = Keq 
k_l k_2 2.26 

A constante de equilíbrio de uma reacção surge através da 

igualdade das velocidades de todos os processos elementares, pelo que 

não é possível a partir do conhecimento da lei cinética no sentido directo 

e da constante de equilíbrio obter a lei cinética no sentido inverso. O 

mesmo exemplo pode ser utilizado para esclarecer esta questão. 

Escrevendo as reacções anteriores em sentido inverso 

LZ 
CI03 + u ~ CI02 + CIO 

Z.X II I 

e atendendo ao valor da variação da entalpia da reacção dos processos 

elementares, pode esperar-se que o processo lento seja o primeiro, ou 

seja, que ele seja a etapa determinante da velocidade da reacção. Logo 

a lei da velocidade da reacção escrita na direcção das equações 2 .XIII 

será 

2.27 

Igualando as velocidades da reacção no sentidos directo e inverso, 

obtém-se 

2.28 
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cuja relação não tem qualquer identidade com a constante de equilíbrio, 

ou com qualquer potência da constante de equilíbrio, até porque não 

obedece à estequiometria da reacção, 

2 .29 

Se a reacção inversa, longe do equilíbrio, seguir predominan

temente um mecanismo distinto do da reacção directa, por maioria de 

razão não haverá qualquer identidade entre a relação de concentrações 

dada pela igualdade das leis cinéticas e a constante de equilíbrio. O 

mecanismo da reacção no sentido directo e inverso só é obrigatoriamente 

o mesmo junto ao estado de equilíbrio. De qualquer modo fica claro 

que ambas as leis de velocidade de reacção têm de ser obtidas por via 

experimental . A relação das leis de velocidade longe do equilíbrio só 

é igual à constante de equilíbrio para reacções elementares ou quando 

os mecanismos das reacções no sentido directo e no sentido inverso 

têm o mesmo passo determinante . 

Como as ordens parciais de uma reacção são parâmetros 

determinados experimentalmente, podem assumir qualquer valor, sendo 

os valores inteiros e positivos apresentados até aqui apenas casos 

particulares. Exemplifiquemos esta asserção com algumas leis cinéticas . 

A troca de átomos de iodo entre o ião iodato e o iodo molecular foi 

estudada com isótopos radioactivos 

*103" +1 2 -7103" +*12 
2 .XIV 

obtendo-se a seguinte a lei de velocidade 

v = k[1 2 ]3/S[103 J /
S
[ H+ J /S 2.30 

onde as ordens parciais são todas fraccionárias. A reacção em 

solução aquosa 

1- + OCI- -7 10- + CI - 2. XV 

tem uma lei cinética com uma ordem parcial negativa 

2.31 



indicando que a ve locidade da reacção diminui com o aumento do pH. 

Estas leis revelam ainda que a velocidade de uma reacção pode depender 

de outras substâncias que não aparentam ser reagentes. 

Até ao momento todas as leis cinéticas apresentadas obedeciam 

à forma geral da equação 2.17. Toda via algumas reacções apresentam 

leis de velocidade com uma fórmula apreciavelmente diferente. Um 

exemplo é a formação de brometo de hidrogénio a partir de bromo e 

hidrogénio moleculares 

2.XVI 

cuja lei de velocidade é 

v = 
k'[H 2 ][ Br2 f/2 

[ HBr] 
k" + 

[ Br2 ] 

2.32 

Para esta lei não é possível definir ordens de reacção, excepto 

em zonas limitadas de concentração. Nos instantes iniciais, quando [HBr] 

é pequena, pode-se fazer a aproximação 

[HBr] 
-- « k" 
[ Br2 ] 

2.33 

e a expressão anterior simplifica-se a 

2.34 

com k=k'/k". Como neste exemplo a velocidade depende da concentração 

de um produto da reacção, à medida que a reac ção se processa [HBr] 

vai aumentando e para o final da reacção atinge-se a situação em que 

[HBr] 

[ Br2 ] 
» k" 

Nestas condições a equação 2 .32 reduz-se a 

2.35 

2.36 

39 



Ambas as expressões 2.34 e 2.36 representam leis cinéticas da 

forma geral da equação 2.17, mas as ordens de reacção aparentes vão 

variando com o tempo de reacção pelo que não se pode verdadeiramente 

falar de ordens de reacção. Por exemplo, a ordem de reacção aparente 

do bromo varia de 1/2 no início da reacção a 3/2 no final. 

Este tipo de leis cinéticas ilustram dois aspectos importantes a 

ter em conta na determinação e utilização de ordens de reacção. O 

primeiro é que uma lei cinética só é válida com segurança junto à zona 

de concentrações onde foi estudada experimentalmente, e a sua 

extrapolação a outras zonas de concentração requer outros estudos 

de natureza experimental e teórica . O segundo aspecto refere-se à 

variação da ordem da reacção no decurso da reacção, esta variação 

recomenda que os estudos das ordens de reacção se devem limitar a 

períodos de tempo onde a reacção se dê em pequena extensão (não 

superior a 10%), caso contrário poderão ser obtidos valores médios 

sem significado químico. 

Considerou-se que as reacções químicas até agora referidas 

ocorriam em sistemas homogéneos. Porém, o estudo de sistemas 

heterogéneos, em que está presente mais do que uma fase, é igualmente 

importante. Por exemplo, a oxidação de um metal ocorre com maior 

velocidade quanto maior for a área do metal exposta ao meio oxidante. 

Em geral, observa-se que a velocidade de uma reacção heterogénea é 

directamente proporcional à superfície de contacto entre os reagentes, 

Se· Assim, na lei cinética 2.17, estas reacções são de primeira ordem 

relativamente a Se. 

40 2.2.3. TEMPERATURA 

O efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio de uma 

reacção, Keq , foi pela primeira vez descrito por van't Hoff 

( 
dln Keq ) = 

dT p 
2.37 



onde f>Ho é a varia ção de entalpia padrão da reacção. Contrariamente 

ao espírito da época, que procurava relacionar o equilíbrio e as 

velocidades em termos dos movimentos moleculares e da lei de 

distribuição de velocidades moleculares de Maxwell, Arrhenius considerou 

que o efeito da temperatura nas velocidades é normalmente demasiado 

elevado para poder ser explicado com base no efeito da temperatura 

na energia translaccional das moléculas. Alternativamente, este autor 

propôs que haveria um equilíbrio entre as moléculas "normais" e 

"reactivas" , que tinha uma dependência da temperatura segundo a 

equação 2.37 . Está implícito no seu trabalho que a diferença de energia 

entre essas moléculas é independente da temperatura. Assim, Arrhenius 

pôde, pela primeira vez, formular adequadamente a dependência entre 

a constante de velocidade e a temperatura 

k = A exp ( - ;; ) 2.38 

onde A é o factor pré-exponencial ou de frequência, Ea a energia de 

activação e T a temperatura absoluta. Arrhenius recebeu o prémio Nobel 

da Química em 1903, mas não devido ao seu trabalho em Cinética 

Química . O valor da eq. 2.38 permaneceu controverso durante mais 

alguns anos. 

Na equação de Arrhenius a dependência da temperatura deriva 

fundamentalmente do termo exponencial, mas deve-se também admitir 

que o factor pré-expo nencial pode ter uma fraca dependência da 

temperatura. Assim, é mais exacto supor que A é proporcional a T 

elevado a um expoente m 

k = A' Tm exp(-Ea/RT) 2.39 

onde A' é independente da temperatura. Esta formulação é mais 

apropriada para descrever dados cinéticos referentes a uma maior gama 

de temperaturas. As unidades em que se exprime A são as mesmas da 

constante de velocidade . A energia de activação deve ser expressa nas 

mesmas unidades de energia que R, ou seja, em kJ mol -l . 

Consequentemente, pode-se escrever a equação de Arrhenius 
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E ln k = ln A __ a 
RT 

2.40 

onde se supõe que k e A agora se referem simplesmente aos seus valores 

numéricos, e as unidades em que se expressaram na equação 2 .38 se 

cancelaram. A temperatura deve ser sempre expressa em Ke lvin . 

Para as reacções de primeira ordem, um gráfico de ln k em função 

de l/T origina, se a expressão de Arrhenius for seguida, uma recta de 

declive -Ea/R. A extrapolação para l/T=O, que é normalmente uma 

extrapolação muito longa e sujeita a incertezas apreciáveis, permite obter 

ln A, em que A é sempre expresso em unidades de (tempo)-l. Aliás, a 

confiança nos valores de A e Ea é pequena quando os resultados 

experimenta is cobrem um pequeno intervalo de temperaturas. 

A constante de velocidade das reacções de segunda ordem pode 

ser expressa em dm 3 mol- 1 S-l ou, se a velocidade é medida a partir 

da variação da pressão a volume constante como explicitado na equação 

2.12, em (pressão)-l (tempo)-l . A conversão entre unidades de pressão 

e unidades de concentração para as reacções em fase gasosa que não 

são de primeira ordem pode ser feita a partir da equação dos gases 

perfeitos, de onde se obtém que a variação na pressão total do gás 

se relaciona com a variação na concentração total do gás, p=cRT, 

2.41 

para uma reacção de ordem n. Assim, para obter os parâmetros A e 

Ea a partir de constantes de ve locidade expressas em unidades de 

(pressão)-l (tempo)-l para reacções de ordem superior à primeira, 

deve-se começar por converter todas as constantes de velocidade 

de acordo com a expressão 2.41 em unidades de (concentração)-l 

(tempo)-l antes de traçar o gráfico de Arrhenius. Se esses parâmetros 

forem obtidos a partir do gráfico das constantes de ve locidade 

expressas em (pressão)-l (tempo) -l versus 1fT, obtêm -se valores 

numéricos diferentes para A e Ea. Este facto é óbvio para A, que vem 

expresso em unidades de (pressão)-l (tempo)-l, mas pode causar a ilusão 



de que o valor de Ea é comparável entre os dois gráficos pois vem 

sempre expresso em kJ mol- l . 

Nas reacções em solução os valores de Ea típicos situam-se entre 

40-120 kJ mol- l . Estes valores correspondem aproximadamente ao 

aumento da velocidades das reacções por um factor de 2 a 5 por cada 

aumento de 10 K na temperatura. 

2.2.4 Luz 

o efeito da luz nas reacções químicas é bem conhecido na 

fotossíntese e na fotografia. A fotossíntese é um processo químico pelo 

qual as plantas verdes armazenam energia solar através da síntese de 

açúcares a partir do dióxido de carbono e da água; esta síntese é catalisada 

pela clorofila e exige a presença da luz. Na sua origem a fotografia 

resultava do escurecimento de sais de prata por acção da luz, que reduz 

os iões Ag+ a prata metálica. 

A acção da luz sobre uma reacção química traduz-se essencialmente 

pela possibilidade dos reagentes poderem seguir novos mecanismos de 

reacção, inacessíveis a reacções que se processam no escuro. Os 

comprimentos de onda UI,) mais utilizados nas reacções químicas são os 

que vão do ultravioleta próximo ao vermelho, isto é, situam-se entre 260 

a 650 nm. A luz destes comprimentos de onda tem uma energia, dada 

por 

2.42 

entre 460 a 184 kJ mol- l , semelhante à energia de muitas ligações 

químicas. Esta energia é muito maior do que a energia térmica à 43 

temperatura de 25 oe, que se pode estimar a partir da velocidade média 

dada pela eq. 1.11 segundo a expressão 

1 - M 00 ( M)~ (M 2) 3 - Ms 2 = _fs2 f(s)ds= 2Mn -- 2 roo S4 exp __ s_ ds = - RT 
2 2 2 n RT Jo 2 RT 2 

o 
2.43 

e que é igual a 3,7 kJ mol- l . 
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No escuro, os electrões de uma molécula ocupam os níveis 

electrónicos de menor energia, dando origem ao que se designa por 

estado electrónico fundamental dessa molécula. Quando irradiada com 

luz cujo comprimento de onda correspondente à diferença de energia 

entre o estado fundamental e um estado electrónico excitado dessa 

molécula, esta pode absorver um fotão e passar para um estado 

electronicamente excitado. 

O estudo quantitativo da absorção de luz por uma amostra, baseia

-se na lei de Beer-Lambert. Na dedução desta lei, considera-se que uma 

luz incidente com uma intensidade lo atravessa uma espessura 

infinitesimal de amostra dx que contém uma espécie absorvente com 

a concentração c. A redução de intensidade da luz é proporcional à 

espessura da amostra utilizada, à concentração da espécie absorvente 

e à intensidade da luz incidente 

di = -aclodx 2.44 

onde a é a constante de proporcionalidade, que depende da espécie 

absorvente e do comprimento de onda da radiação. Integrando a 

expressão anterior sobre todo o caminho óptico percorrido pela luz na 

amostra, x, vem 

I = lo exp (-acx) 2.45 

Exprimindo a relação anterior em termos de logaritmos decimais 

obtém-se a lei de Beer-Lambert 

2.46 

onde ê é a absortividade. A lei de Beer-Lambert também se pode escrever 

segundo 

A=109('; )=EXC 2.47 

onde A é a absorvância, que é adimensional. 

A distribuição electrónica do estado electronicamente excitado 

gerado por absorção de lu z no ultravioleta ou visível, é diferente da 

distribuição electrónica do estado fundamental, mas a configuração 

nuclear imediatamente após a transição electrónica é idêntica à do 



estado fundamental. A relaxação da estrutura da molécula para uma 

nova configuração nuclear, correspondendo a um mínimo de energia 

potencial no estado electronicamente excitado, ocorre muito 

rapidamente, com uma velocidade próxima da de uma vibração 

molecular. É a partir deste isóme ro electrónico do estado fundamental 

que novos mecani smos de reacção se apresentam à molécula. Dado o 

elevado conteúdo energético da molécula excitada, esta é agora mais 

reactiva do que no estado fundamental. Frequentemente o tempo de 

vida de uma molécula neste tipo de estado exc itado , em so lução e à 

temperatura ambiente, é de apenas alguns nanosegundos. Neste período 

de tempo a molécula excitada pode seguir vários caminhos competitivos 

para dissipar o seu elevado conteúdo energético: emitir lu z e retornar 

ao estado fundamental, reagir exotermicamente com outra molécula 

ou unimolecularmente convertendo parte da energia electrónica em 

energia potencial, decair para um outro estado electrónico mais estável, 

eventualmente o estado fundamental, dissipando a energia electrónica 

em energia térmica . 

Um exemplo de como a luz modifica a reactividade das moléculas 

pode se r encontrado nas cicloadições a liga ções carbono-carbono 

insatu,radas. Enquanto que no estado fundamental se observa a reacção26 

H H 

'o 
180 ·e - . :1 ---7' "~ 

H R R 

2.XVI I 

no estado excitado a reacção que se verifica é 27,28 
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H 

H R)! 
O 

hv -
H 

'y 
---O -

R 

2.XVIII 

o aumento de reactividade e modificação de mecanismo devido 

à excitação electrónica pode ser ilustrado pela abstracção de átomos 

de hidrogénio por cetonas. No estado fundamental as cetonas não 

reagem, à temperatura ambiente, com átomos de hidrogénio ligados 

a alcanos, porém, após absorção da luz abstraem rapidamente um átomo 

de hidrogénio para dar origem a dois radicais 

2.XIX 

Esta reactividade tem sido comparada à dos radicais alcóxido 

2 .XX 

como se o efeito da lu z fosse o de quebrar a ligação 11: do grupo 

carbonilo e deixar um electrão desemparelhado . 

2.2.5 CATALISADORES 

Catalisadores são substâncias que, embora não sendo reagentes, 

aparecem na lei de velocidade de uma reacção com uma ordem parcial 

superior a zero . Ocasionalmente uma reacção pode ser autocatalisada 

quando um produto da reacção participa, nas cond ições descritas, na 

lei de velocidade dessa reacção. Por força desta definição, um catalisador 

pode aumentar a velocidade de uma reacção sem nela se consumir. Um 

bom catalisador pode aumentar imenso a velocidade de uma reacção 

embora existindo em pequenas quantidades. 



É útil distinguir a catálise homogénea, em que os reagentes, 

produtos e catalisadores se encontram todos na mesma fase, da catálise 

heterogénea, em que o catalisador está numa fase diferente dos 

reagentes e dos produtos. A título de exemplo refira-se que a 

hidrogenação de ligações duplas carbono-carbono em ligações simples 

pode ser conseguida usando o catalisador de Wilkinson, que é um 

complexo do metal de transição ródio, RhCI(P(C 6 H6hh, denominado 

tris(trifenilfosfina)-cloro-ródio(I). Esta hidrogenação é muito importante 

na indústria alimentar, pois permite obter facilmente produtos saturados 

a partir de reagentes insaturados. Wilkinson recebeu o prémio Nobel 

da Química pelos seus estudos de complexos de metais de transição. 

Já a síntese do amoníaco a partir do N2 e H2 é catalisada industrialmente 

pelo ferro metálico ou outro metal de transição, num processo de catálise 

heterogénea . 

O catalisador não altera a posição de equilíbrio da reacção. O 

efeito do catalisador deve-se ao facto de que, na sua presença, os 

reagentes encontram um mecani smo de reacção de menor energia de 

activação, como se ilustra na Figura 2.1. O mecanismo anterior continua 

a existir mas o novo mecanismo é cineticamente mais favorável. Assim, 

a formulação da lei cinética de uma reacção é alterada pela presen ça 

de um catalisador devido à adição de um novo termo, que é dominante 

relativamente ao da reacção não catalisada. Retomando a equação geral 

2.VII e a lei cinética 2.8, a nova lei cinética incluindo o efeito do 

catalisador será, numa forma geral 

2.48 

onde C representa um catalisador. Quando o catalisador é um sólido, 

como na catálise heterogénea, a sua concentração é constante e não 

aparece como um factor independente nesta equação. Ela é contabilizada 47 

no valor de kca t. Para que a catálise seja observada é necessário que 

kcat[C] C >0 ,1 k, se as ordens de reacção não forem alteradas. De notar 

que alterações no meio em que processa a reacção podem levar a um 

aumento da velocidade dessa reacção, mas que esse fenómeno não se 

deve a um processo catalítico pois pode ser traduzido num aumento 

de kcat . 



48 

Ea 

Reagentes 

reacção não-catalisada 

reacção 
catalisada 

Produtos 

Figura 2.1 - Pe rfis de energia para uma reacção catal isada e não-catalisada, 

ilu strando o aparecimento de um cam inho de reacção de menor energia 

2.2.6 MEIO 

Já há mais de um século Menschutkin29 observou que uma reacção 

não pode ser separada do meio em que ocorre. De facto, o efeito dos 

solventes na velocidade das reacções pode se r espectacular. Nas reacções 

denominadas de Menschutkin, tal como 

verifica-se que a velocidade da reacção aumenta quase cem mil vezes 

quando o solve nte varia de hexano (m uito apoiar) para dimetilsulfóxido 

(muito polar). Esta variação é fácil de interpretar qualitativamente, dado 

que são criadas cargas no decurso da reacção, que são estabilizadas 

na presença de um solvente polar. Porém, a in terpretação quantitativa 

do efeito do meio na velocidade das reacções é muito difícil. Deve-se 

salientar que o efeito do meio se faz notar quer sobre a cinética, quer 

sobre a termodinâmica das reacções. Idealmente, o efeito de solventes 

sobre a velocidade de reacções deveria ser estudado comparando as 



mesmas reacções na fase gasosa e em solução . Porém a comparação 

nem sempre é experimentalmente possível. 

As velocidades das reacções em solução e em fase gasosa, mesmo 

expressas nas mesmas unidades e para várias temperaturas, não dão 

barreiras de energia de activação directamente comparáveis. Em fase 

gasosa, no decurso da aproximação entre duas moléculas A e B 

inicialmente a uma distância tão grande que não interagem, começam 

por surg ir, para determinadas distâncias, forças atractivas de van der 

Waals devidas à correlação dos movimentos electrónicos das duas 

moléculas . Só em segu ida, como resultado da sobreposição orbital a 

distâncias mais próximas, aparece a barreira de energia para a reacção. 

Este efeito é ainda mais dramático quando um dos reagentes é um ião. 

A Figura 2 .2 apresenta o perfil energético para uma reacção em fase 

gasosa deste tipo. Note-se que a variação de entropia no decurso da 

reacção tende a contrariar a variação de energia potencial ilustrada pela 

figura: a formação de um complexo leva a uma diminuição de entropia 

relativamente à entropia dos dois reagente isolados. Em solução é 

necessário considerar ainda a variação de entropia e de entalpia 

associada à solvatação dos reagentes, estado de transição e produtos. 

ro 
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Õ 
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dissociação 

fiE 

----> 
substituição 

Figura 2.2 - Perfil de energia potencial para uma reacção de substituição 

nucleófila de segunda ordem, em fase gasosa . A barreira da reacçã o situa

-se 25 kJ mol-1 abaixo da energia dos reagente separados quando R=CH 2 CN. 

A reacção de substituição é favorecida por energias totais inferiores ou 

iguais à do canal reactivo, enquanto que o caminho de dissociação, 

favorecido entropicamente, predomina para energ ias mais elevadas. 
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Dada a existência de um mínimo de energia potencial entre os 

reagentes isolados e o estado de transição, se se verificar que DHf > DH*, 

a energia de activação da reacção se rá negativa embora a barreira de 

energia para a reac ção possa até ser maior do que a energia livre de 

activação da mesma reacção em so lu ção. 

Para além da influência do solvente na cinética das reacções 

químicas, há ainda que considerar, como efeito do meio, a força iónica 

das so luções. A situação mais corrente em que importa racionalizar o 

efeito da força iónica é a que envolve uma reacção entre dois iões A 

e B em solução aquosa e na presença de um electrólito. Se A e B tiverem 

a mesma carga, existe uma repulsão electrostática entre ambos, que 

retarda a sua aproximação e, consequentemente, a sua velocidade de 

reacção . Esta repulsão é atenuada pela presença de um electrólito, que 

pode situar um ião de carga contrária a A e B entre estes reagentes e 

aumentar a sua constante de velocidade. Deve esperar-se uma situação 

contrária quando os iões têm cargas contrárias. Este efeito da força 

iónica designa-se por efeito primário de sal. 

Se a lei cinética contém a concentração de uma espécie envolvida 

num pré-equilíbrio antes do passo determinante da velocidade da 

reacção, então a concentração desta espécie pode depender da força 

iónica, pelo que a velocidade da reacção vai depender também da força 

iónica . Este efeito é cha mado efeito secundário de sal. De certa maneira 

este efeito é um artifício pois ele faz-se sentir não na constante de 

velocidade mas na concentração, e a velocidade da reacção pode ser 

devidamente calculada usando a verdadeira concentração da espécie, 

calculada através da constante de equilíbrio apropriada para a reacção 

em estudo, à força iónica experimental. 



CAP[TULO 3 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

A medição experimental de uma velocidade de reacção exige a 

utilização de técnicas que permitam obter informação sobre a concentração 

das espécies envolvidas para N tempos de reacção t" t2, t3, . . . , tN. A 

descrição da evolução temporal será tanto mais exacta quanto maior 

for o valor de N. Porém, é particularmente útil estudar os momentos 

iniciais de uma reacção, ainda longe do estado de equilíbrio, pois para 

situações em que a reacção já decorreu com uma grande extensão, os 

produtos formados em concentrações apreciáveis podem intervir noutras 

reacções, complicando a análise dos resultados obtidos. Na realidade, a 

medição de uma concentração leva um interva lo de tempo finito a ser 

efectuada, MObs, Se a reacção for iniciada pela mistura de dois reagentes, 

antes de se poder fazer a amostragem há ainda que considerar a existência 

de um "tempo morto", que pode se r contabilizado como o intervalo de 

tempo necessário para misturar os reagentes, Lltmis, mais o tempo 

necessário para homogeneizar a solução, Mhom. O intervalo de tempo 51 

total que decorre até à obtenção da primeira leitura da concentração é 

dado por Lltobs+Lltmis+Llthom. Usando a espectroscopia como técnica 

analítica de determinação da concentração de uma espécie e utilizando 

as técnicas convencionais de mistura e homogeneização de soluções, 

esse intervalo de tempo situa-se entre os 3 a 5 segundos . Como é 

necessário efectuar várias leituras de concentração para poder descrever 
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a velocidade de uma reacção, não é conveniente que na reacção estudada 

a concentração dos reagentes se reduza a menos de metade do seu 

valor inicial nos primeiros 10 segundos da reacção . Assim, os métodos 

convencionais de análise só podem ser empregues no estudo de 

velocidades de reacção cuja evolução é perceptível à escala humana . 

Note-se, por exemplo, que a visão humana tem a capacidade de distinguir 

imagens projectadas com uma frequência menor do que 10 por segundo . 

É possível controlar, dentro de alguns limites, a velocidade com 

que uma reacção ocorre, nomeadamente através do controlo da 

concentração dos reagentes ou da temperatura . Assim, é possível estudar 

experimentalmente um grande número de reacções dentro de uma escala 

temporal conveniente, fazendo uso dos métodos de análise convencionais 3o 

Porém, muitas reacções parecem decorrer" instantaneamente" , como 

a neutralização de um ácido ou a precipitação de um sal. Para o estudo 

deste tipo de reacções é necessário recorrer a técnicas específicas da 

cinética química. 

3.1 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS CONVENCIONAIS 

3.1.1 REACÇÃO DE PRIMEIRA ORDEM 

A solvólise do 2-cloro-2-metilpropano em água ocorre segundo 

o mecanismo 

CI 

,,'''f--

OH 

",,'f-- + Hei 

r +HCI 

3 .1 

A primeira etapa é a etapa determinante da velocidade desta reacção 

e é a velocidade desta etapa que será estudada. Nesta etapa o haloalcano 



ioniza-se para dar origem a uma espécie intermediária, que neste' caso 

é um carbocatião. Subsequentemente este carbocatião pode ser atacado 

pela água para dar o 2-metilpropanol-2 ou o 2-metilpropeno. Quando 

predomina o ataque nucleófilo, a reacção total designa-se por substitui ção 

nucleófila unimolecular, SN1. Alternativamente, após a formação do mesmo 

carbocatião no passo f undamental, este pode eliminar um protão para 

dar o 2-metilpropeno. Este último mecanismo designa-se eliminação 

unimolecular, E 1. A temperatura ambiente a reacção predominante é 

SN 1, mas deve-se notar que para qualquer das reacções a etapa 

determinante da velocidade da reacção é a mesma e qualquer dos caminhos 

de reacção dá origem à formação da mesma quantidade de HCI. Como 

a única espécie iónica formada é o HCI, o progresso da reacção poder 

ser acompanhado pelo aumento da condutância da so lu ção. Sendo Ao a 

condutância do solvente , At a condutância da so lução no tempo te A= 

a condutância final da solução (t=oo). então 

[HCI]t oe At -Ao 

[HC'L oe Aoo - Ao 

3 . 1 

3.2 

A constante de proporcionalidade pode ser obtida 

experimentalmente medindo na mesma célula de condutividade a 

condutância de soluções de HCI no mesmo so lvente, ou mistura de 

so lventes, utilizado na experiência cinética. 

Experiência 3.1 Determinação experimental da constante cinética e ordem 
de reacção da solvólise do 2-c1oro-2-metilpropano numa mistura de etanol e água. 
31·33 

Material necessário: cronómetro, banho termostatizado, célula de condutividade, 
pipeta de 1 cm3 (ou seringa), pipeta de 25 cm3, proveta de 100 cm3, Erlenmeyer de 250 
cm3 

Execução laboratorial: Preparar uma solução a 40% v/v de etanol em água, 
misturando 40 cm3 de etanol com 60 cm3 de água. Encher um Erlenmeyer com 75 cm3 53 
do solvente preparado anteriormente, colocá-lo num banho termostatizado a 25 'e e 
introduzir a célula de condutividade dentro do Erlenmeyer. Enquanto o equilíbrio térmico 
com o banho é estabelecido, preparar uma solução de reserva de 2-c/oro-2-metilpropano 
em etanol, adicionando O, 1 cm3 do haloalcano a aproximadamente la cm3 de etanol. 
Ligar a ponte de condutividade e ler a condutividade da solução de 40% v/v de álcool 
em água. Injectar 0,6 cm3 da solução de reserva de haloalcano e iniciar a contagem do 
tempo. Agitar a solução continuamente com a célula de condutividade. Ler a condutividade 
de 30 em 30 segundos durante os primeiros cinco minutos, e subsequentemente, de minuto 
a minuto até a condutividade deixar de variar com o tempo (reacção aproximadamente 
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completa). A agitação deve ser interrompida 5 segundos antes de ser feita cada leitura 
de condutividade. Repetir esta execução experimental usando volumes injectados diferentes, 
por exemplo 1,2 e 1,8 cm3, tendo o cuidado de limpar os eléctrodos antes de cada 
experiência. Fazer uma curva de calibração da ponte de condutividade usando soluções 
0,5, 1 e 2 mM de HCI em 40% v/v de etanol em água. 

Resu ltados: a Tabela 3 . 1 apresenta resultados típicos obtidos por alunos que 
seguiram esta execução experimental. 

Tempo 

(s) 

° 
30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 

270 

300 

360 

420 

480 

780 

1200 

1260 

1320 

1380 

1440 

Tabela 3.1 - Va ri ação da condut ividade com o tempo du rante 
a solvólise do 2-cloro-2-metilpropano nu ma mistura de et anol 

e água . 

0,6 cm3 de haloalcano 1,2 cm3 de haloalcano 1,8 cm3 de haloalcano 

A (p5) {HCI} (mM) A (f.1S) {HCI} (mM) A (f.1S) {HCI} (nM) 

39,7 ° 40,1 ° 40,5 ° 
40 ,5 0,0157 42,6 0,0377 47,4 0,0880 

41,4 0,0252 46,8 0,08 17 57,4 0 ,1 928 

42 , 1 0,0325 5 1,4 0 ,1 299 66 ,9 0 ,2924 

42,4 0,0356 55,6 0,1739 77,7 0,4055 

43,6 0,0482 60,0 0,2201 86,2 0,4946 

44,2 0,0545 64,1 0,2630 92,4 0,5596 

44,3 0,0555 68,2 0,3059 100,8 0,6476 

45,6 0,0691 70,5 0,3301 110, 1 0,7451 

46,0 0,0734 74,6 0,373 1 115,7 0,8037 

46,1 0,0744 77,7 0,4055 122,0 0,8698 

47,3 0,0869 83,2 0,4632 131,6 0,9704 

47,7 0,09 12 88,2 0,5 156 140,6 1,0647 

47,9 0,0933 91,8 0,5533 146,5 1,1 265 

48,4 0,0985 98,6 0,6246 158,6 1,2533 

49, 1 0,1058 100,4 0,6434 162,0 1,2889 

49,2 0,1069 100,4 0,6434 162,0 1,2889 

49,2 0, 1069 100,5 0,6434 162,5 1,2942 

49,3 0, 1079 100,5 0 ,6447 162,7 1,2963 

49,4 0, 1089 100,8 0,6476 162,9 1,2984 



Com base nos resultados obtidos experimentalmente é possível 

construir os gráficos de variação da concentração de HCI com o tempo 

que se apresentam na Figura 3 .1. 

14 

12 

10 

~ 8 

U 6 
~ 

4 

2 

O 

O 

o 0,6 mi 
o 1,2 mi 
o 1,8 mi 

OODODDOOClOOOO 
o o o 

500 1000 1500 

Tempo (s) 

Figura 3.1 - Variação da concentração de HC I co m o tempo na solvó li se 

do 2-cloro-2-meti lpropano numa mistura 40% v/v de etano l e água, a 

20 ·C 

A velocidade desta reacção para cada tempo t pode ser obtida 

traçando tangentes à curva de variação da concentração com o tempo 

para os tempos t desejados. Se se escolher t=O, obtêm-se as velocidades 

iniciai s. O gráfico das velocidades iniciais em função das concentrações 

iniciais de haloalcano dá uma recta que passa pela origem, o que 

significa que a reacção é de primeira ordem em relação à concentração 

de haloalcano. A partir do declive dessa recta pode-se obter a constante 

de velocidade da reacção, Figura 3.2. Alternativamente é possível utilizar 

o gráfico do logaritmo de [HCI) em função do tempo para obter 

directamente a constante de velocidade desta reacção. Este último 

método, baseado na integração de uma lei cinética de primeira ordem 

será discutido em detalhe no Capítulo 4 . 
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35 

Y = MO + M1 'X • 
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Figura 3.2 - Dependência entre a ve locidade inicial da solvólise (3 primeiros 

pontos) e a concentração ini cial de 2-cloro-2 -metilpropano na mistura de 

etano l e água. O declive da correlação linear dá a constante de velocidade 

k=1,4xl04 S-l a 20 oe 

3.1.2 Reacção de segunda ordem 

A d imerização da 2,5 -dimet il-3,4-difeni lcic lopentadienona 

o 

2 Ph 

Ph Ph 

3.11 

pode ser seguida por co lorimetria uma vez que o monómero é corado, 

enquanto que o dímero não absorve luz na reg ião espectra l do visível. 



o espectro do monómero puro é difícil de obter, uma vez que a 

dimerização procede com uma velocidade apreciável à temperatura 

ambiente . Assim, para seguir a evolução da concentração do monómero 

com o tempo é necessário obter da bibliografia especializada a 

absortividade do monómero . Esta obtém-se sabendo que uma solução 

1,00 M de monómero numa célula de 1 cm de espessura tem uma 

absorvância de A 460=225 a 460 nm, e aplicando a lei de Beer-Lambert. 

A velocidade desta reacção pode ser medida começando por sintetizar 

o monómero a partir do dímero, que é comercializado . 

Experiência 3.2. Determinação experimental da constante cinética e ordem 
de reacção da dimerização da 2,S-dimetil-3,4-difenilciclopentadienona em tolueno 
ou xileno. 34 

Material necessário: cronómetro, colorímetro, banho-maria, gelo, célula de absorção 
no visível, proveta de 10 cm3, Erlenmeyer de 100 cm3 

Execução laboratorial: dissolver aproximadamente 50 mg do dímero em 10 cm3 

de tolueno ou xileno. Aquecer a solução em banho-maria no nicho durante 10-15 minutos, 
até formar uma solução do monómero fortemente corada. Arrefecer esta solução num 
banho de gelo até ela atingir a temperatura ambiente. Transferir a solução, já à temperatura 
ambiente, para a célula de absorção e colocar a célula no colorímetro calibrado para 
fazer leituras de absorção a 460 nm. Assim que a absorção da solução se situar dentro 
da escala do colorímetro, fazer a primeira leitura e iniciar a contagem do tempo. Efectuar 
leituras da absorção de 5 em 5 minutos durante a primeira meia hora da reacção. De 
seguida efectuar leituras mais espaçadas no tempo até se completarem cerca de duas 
horas de reacção. 

Resultados: a Tabela 3.2 apresenta resultados típicos obtidos por alunos que 
seguiram esta execução experimental. 

t 

A 460 

Tabela 3.2 - Variação da absorvância do monómero a 460 nm, 

em função do tempo de reacção (em minutos) 

° 5 10 15 20 25 30 35 45 55 65 75 

1,2 1,1 1,0 0,89 0,81 0,77 0,72 0,67 0,59 0,54 0,48 0,45 

120 

0,33 

A Figura 3.3 apresenta a variação da concentração da dienona com 57 

o tempo assumindo uma absortividade do monómero a 460 nm de e=225 

M-1 cm- 1. A velocidade da reacção no tempo t pode ser obtida a partir 

do declive à curva no ponto de abcissa t. Logaritmizando a expressão 

2.8 e atendendo a que o reagente é apenas o monómero vem 

log v = log k + a log [A] 3.3 
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pelo que um gráfico do logaritmo da velocidade em função do logaritmo 

da concentração do monómero, Figura 3.4, dá uma recta cujo declive 

é a ordem da reacção relativamente ao monómero e a ordenada na 

origem é o logaritmo da constante de velocidade. Alternativamente, 

assumindo que a ordem da reacção é de segunda ordem relativamente 

ao monómero, pode-se fazer o gráfico da velocidade em função de 

[monómero]2 e verificar que se obtém uma recta que passa pela origem 

e cujo declive dá a constante de velocidade. A apresentação de leis 

integrais para reacções de segunda ordem será feita no capítulo seguinte. 
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Figura 3.3. - Var iação da concentração da dienona com o tempo 

~ -g -4,5 

~ c 

! Y=MO+M1'X 
.. -5 
.=: MO 0,81 

M1 2,07 
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Figura 3.4 - Logaritmo da velocidade de dimerização em função do 

logaritmo da concentração do monómero 



3.1.3 REACÇÃO COMPLEXA 

A reacção de iodação da acetona em água 

12+ CH3COCHr~ ICH 2COCH 3 + 1- + H+ 3.111 

pode ser seguida por colorimetria pois um dos reagentes é corado, o 

12 , enquanto que todos os outros intervenientes na reacção são 

incolores. 35 Alternativamente, como se verá mais adiante, esta reacção 

é acelerada pela presença de um ácido e pode ser travada por um meio 

mais alcalino. Isto permite interromper a reacção para se proceder, por 

titulação, à análise das concentrações dos reagentes ou produtos após 

um intervalo de tempo estipulado. 

Experiência 3.3. Determinação experimental da constante cinética e ordens 
de reacção da iodação da acetona em água. 

Material necessário: cronómetro, pipetas graduadas, bureta, balões de diluição, 
Erlenmeyers. 

Execução laboratorial: preparar 100 cm3 de soluções aquosas de iodo 0,01 Me 
de ácido sulfúrico 1, O M, 500 cm3 de uma solução aquosa acetato de sódio 1, O M, e 
1000 cm3 de uma solução aquosa de tiossulfato de sódio O, O 1 M (solução aferida). Como 
o /2 é pouco solúvel em água, a solução de iodo O, O 1 M deve ser preparada dissolvendo 
a massa necessária de 12 numa solução aquosa com uma concentração de O, O 1 M de 
KI. Preparar também uma solução de água de amido (indicador) da seguinte forma: 
adicionar 1 g de amido a 1 cm3 de água quente, de modo a fazer una pasta, adicionar 
1 cm3 da solução de H2S04 e 0,1 g de NaHS03 e, finalmente, diluir para 250 cm3 Adicionar 
num Erlenmeyer de 250 cm3 as seguintes quantidades das soluções acima preparadas: 

Solução CH3COCH3 (mI) H2S04 (mI) H20 (mI) 

1 20 10 150 

2 15 10 155 

3 10 10 160 

4 20 15 145 

5 20 5 155 

Adicionar 20 cm3 da solução de iodo e iniciar a contagem do tempo. De 5 em 
5 minutos retirar alíquotas de 20 cm3 e adicioná-Ias a um Erlenmeyer contendo 10 cm3 

da solução de acetato de sódio. Titular esta solução com a solução aferida de tiossulfato 
de sódio, usando água de amido como indicador, 

3.IV 

Resultados: utilizando as titulações com a solução aferida, calcularam-se as 
concentrações de iodo ao longo de cada uma das cinco experiências cinéticas, que se 
apresentam na Tabela 3.3. 
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60 

Tempo 

(5) 

300 

600 

900 

1200 

1500 

1800 

2100 

2400 

Tabela 3.3 - Variação das concentrações de iodo ao longo do 

tempo. 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 Solução 5 

[1 2] (mM) [1 2] (mM) [1 2] (mM) [12] (mM) [12] (mM) 

5,075 5,45 5,625 4,25 5,675 

3,90 4,375 4,875 2,75 4,875 

2,65 3,475 4,25 0,425 4,00 

1,45 2,425 3,35 3,50 

1,375 3,00 2,50 

0,275 2,525 2,05 

2,125 1,525 

1,200 0,825 

A Figura 3.5 mostra que, para a extensão de reacção estudada, a 

concentração de iodo varia linearmente com o tempo, ou seja, a velocidade 

da reacção é constante independentemente da concentração de iodo . 

Assim, pode deduzir-se que a velocidade de reacção é de ordem zero 

relativamente ao iodo . Estamos na presença de um mecanismo de reacção 

complexa, onde a participação do 12 como reagente é posterior à etapa 

determinante da velocidade de reacção . A partir dos declives das rectas 

da Figura 3.5 obtêm-se as velocidades das reacções, v=-d[ 121/dt, para as 

concentrações de ácido e de acetona correspondentes. A correlação entre 

o logaritmo da velocidade da reacção e o logaritmo da concentração 

inicial de acetona tem um declive próximo da unidade, o mesmo se 

passando para a correlação com o logaritmo da concentração de H+, 

Figura 3.6 . Assim, a le i cinética é de primeira ordem em relação à 

concentração de acetona e de ácido. A constante de velocidade da reacção 

pode agora ser determinada com o conhecimento das velocidades 

indicadas na Figura 3.5 e das ordens de reacção. O valor médio obtido 

por este conjunto de experiências é k=3, 1 xl 0-5 M-1 S-l. 
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Fi gura 3. 5 - Vari ação das concent rações de iodo ao longo do tempo pa ra 

as cinco so luções estudadas na iodação da aceto na. 
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Fi gura 3 .6 - Determ inação das ordens de reacção re lat ivamente à acetona 

(círcu los) e H+ (quadrados) na iodação da acetona. 
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o aparecimento de H+ na lei cinética, mas não na estequiometria 

da reacção, sugere uma etapa de catálise ácida precedendo a etapa mais 

lenta do mecani smo cinético. Um mecanismo que está de acordo com 

a lei cinética é 

H2C==f-CH3 + 12 ----" ICH2COCH3 + H+ + r 

OH 

rápido 

lento 

rápido 

3 .V 

De notar que este mecanismo requer a existência de dois 

intermediários que não foram detectados. Considera-se aceitável propor 

mecanismos envolvendo intermediários que não foram detectados 

experimentalmente, mas também é uma obrigação deontológica procurar 

fundamentar a existência desses intermediários com base na evidência 

termoquímica e cinética disponível para sistemas semel hantes . 

3.1.4. ENERGIA DE ACTIVAÇÃO 

o iodeto reage com o persulfato originando iodo e sulfato 36 ,37 

3.VI 

A quantidade de iodo formada pode ser determinada por titulação 

com tiossulfato, usando amido como indicador, reacção 3.1V, dado que 

se trata de uma reacção rápida e que o iodo em so lução forma um 

complexo com o ião iodeto 

3.VII 



A espécie 13- complexa com o amido originando uma solução com 

uma coloração azul intensa . Assim, retirando alíquotas a vários intervalos 

de tempo e determinando a concentração de 12 por titulação, pode-se 

determinar a ordem e a velocidade da reacção 3.VI. Alternativamente, 

em vez de retirar alíquotas, a reacção pode ser conduzida num só vaso 

de reacção contendo a mesma concentração de 1- e de S2082- (y moi dm3), 

juntamente com uma dada quantidade de S2032- (2x moi dm 3, onde 

2x<y) e de amido. Nestas condições, o aparecimento da cor azul, devida 

à complexação entre a espécie 13- e o amido, só ocorrerá quando a 

reacção 3.VI tiver produzido mais do que x moi dm-3 de 12. As primeiras 

x moi dm-3 de 12 produzidas pela reacção 3.VI vão ser consumidas pelas 

2x moi dm3 de S20i- existentes no vaso de reacção, segundo a reacção 

3.1V. Como a reacção 3.IV é muito mais rápida do que a reacção 3.VI 

e do que a nossa capacidade de detecção visual, o tempo que leva a 

aparecer a cor azul corresponde ao tempo que leva à formação de x 

moi dm-3 de 12 na reacção 3.VI. 

Se numa série de experiências se mantiver constante a 

concentração inicia l de S2032-, o tempo necessário para obter a coloração 

azul é uma medida da velocidade média da reacção, MI 2]1M. Mais 

exactamente, o recíproco do tempo decorrido até ao aparecimento da 

coloração azul é proporcional à velocidade da reacção 

3.4 

onde c é uma constante proporcional à constante de velocidade da 

reacção . 

Experiência 3.4. Determinação experimental de uma energia de activação. 

Material necessár io : cronómetro, banho termostatizado, pipetas de la e 1 cm3, 

Erlenmeyers de 250 cm3, balões de diluição de 250 cm3, termómetro, gelo. 

Execução laboratorial : preparar soluções aquosas de H2504 1, 0 M, KI 0,2 M, K2520 8 63 
0,2 M, Na25203 O, O 1 M. Preparar o indicador de amido da seguinte forma : adicionar 1 g 
de amido a 1 cm3 de água quente, de modo a fazer uma pasta, adicionar 1 cm3 da solução 
de H250 4 e 0, 1 g de NaH503 e, finalmente, diluir para 250 cm3 Transferir para um 
Erlenmeyer de 100 cm3 (solução A), 20 cm3 de KI e la cm3 de Na25203. Transferir para 
outro Erlenmeyer de 100 cm3 (solução B), 20 cm3 de K2520 8 e 1 cm3 da solução de amido. 
Colocar os dois Erlenmeyers num banho termostatizado a 20 oe. Após atingido o equilíbrio 
térmico, adicionar o conteúdo de um Erlenmeyer ao outro, iniciar a contagem do tempo 
e homogeneizar a mistura . Registar o tempo decorrido até ao aparecimento da cor azul. 
Repetir a experiência a diferentes temperaturas. 
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Resultados: a Tabela 3.4 apresenta os tempos de reacção obtidos para cada uma 
das temperaturas estudadas. 

Tabela 3.4 - Tempos de reacção a diferentes temperaturas 

T /"C 20 25 35 40 

T / K 293 298 308 313 

tr / s 480 246 120 100 

tr -1 / S-l 2,08x10-3 4, 16x1 0-3 8,33x10-3 10,Ox10-3 

A forma logarítmica da lei de Arrhenius, eq . 2.40, mostra que o 

declive da recta de In(1ftr) em função de 1fT é igual a -EalR, Figura 3 .7, 

pelo que a energia de activação é facilmente determinada, Ea=56 kJ mol-1. 

O mesmo já não se passa relativamente ao factor pré-exponencial, pois 

nesta experiência não se determinaram velocidades de reacção mas sim 

grandezas que lhes são proporcionais. Além disso, a Figura 3.7 ilustra 

que o factor pré-exponencial é obtido através de uma longa extrapolação 

dos resultados experimentais, o que introduz erros apreciáveis na sua 

estimativa . 

15 

10 

-5 

0,5 1,5 2,5 3,5 

lOOO/T (K') 

Figura 3.7 - Gráfico de Arrhenius para a reacção entre os iões iodato e 

hidrogenossu Ifito. 



3.1.5. DEPENDÊNCIA DA INTENSIDADE DE LUZ 38 

Quando as moléculas absorvem luz visível ou ultravioleta passam 

do seu estado fundamental para estados electronicamente excitados, 

com um elevado conteúdo energético. À temperatura ambiente as 

moléculas electronicamente excitadas têm um tempo de vida curto e 

o estudo da sua reactividade não pode ser feito segundo métodos 

convencionais de análise. Ainda assim é possível conceber e realizar 

experiências simples que mostrem quantitativamente a dependência entre 

a intensidade da luz absorvida e a quantidade de produtos formados. 

Por exemplo, quando exposto a luz de comprimento de onda inferior 

a cerca de 590 nm, o ferrioxalato decompõe-se de acordo com 

3.VIII 

o Fe(ll) assim formado reage, a pH cerca de 3,5, com a 

fenantrolina para dar o complexo Fe(phen)}+ cuja absortividade a 510 

nm é bem conhecida, e=11100 cm- 1 M-l. 

Experiência 3.5. Determinação experimental do efeito da exposição à luz 
na fotodecomposição do ferrioxalato de potássio. 

Material necessário : cronómetro, colorímetro, célula para absorção, balão de 
diluição de 1 dm3, Erlen meyer de 250 cm3, pipeta graduada de 1 cm3 

Execução laborator ial: preparar ferrioxalato de potássio adicionando com forte 
agitação uma so lução 1,5 M de oxalato de potássio a outra 1,5 M de cloreto de fe rro (!II), 
na proporção de 3 para 1. Recristalizar em água o precipitado obtido. Secar os cristais 
de ferrioxalato de potássio. Preparar uma solução 0,006 M de actinómetro num balão 
de 1 dm 3, dissolvendo 2,947 g dos cristais obtidos em 800 cm3 de água e adicionando 
ácido sulfúrico 2 M até à marca. A solução assim preparada absorve, num caminho óptico 
de 1 cm, mais de 99% de luz incidente com ,'->390 nm. Irradia r, no colorímetro, 3 cm3 

desta solução a 405 nm durante 30 minutos, numa célula de absorção com um caminho 
óptico de 1 cm. Passado este tempo, retirar a célula do colorímetro e adicionar 0,5 cm3 

de uma so lução 1,8 M de acetato de sódio e 2,16 M de ácido sulfúrico contendo 0,1% 
(massa/volume) de 1,1 O-fenantrolina . Decorridos 30 minutos medir a absorvância desta 
solução a 510 nm. Fazer o mesmo com uma solução de referência mantida no escuro. 
Converter a diferença de absorvâncias entre a amostra irradiada e a referência em termos 
da concentração de Fe2+ presente no vo lume irradiado, sabendo que uma so lução ferro
-fenantro lina de concentração 1 M numa célula de 1 cm a 510 nm tem uma absorvância 
de 1, llxl04 . Repetir a experiência duas vezes, irradiando a célula durante 45 minutos 
e 60 minutos. 

Resultados: a Tabela 3.5 resume os resultados obtidos. 
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Tabela 3.5 - Relação entre o tempo de irradiação e a concentração 

Fe2+ produzida fotoquimicamente. 

Tempo / min Absorvância (A) A-Ao [Fe2+] / M 

O 0 ,0083 O O 

30 0,0223 0 ,0140 1 ,26x1 0-6 

45 0 ,0353 0,0270 2,43xlO·6 

60 0,0496 0,041 3 3,72x10'6 

Representando graficamente [Fe2+] em função do tempo de 

irradiação, Figura 3.8, pode verificar-se o efeito do tempo de exposição 

à luz sobre a extensão da reacção. O rendimento quântico de formação 

de ferro(ll) quando uma solução de ferrioxalato 0,006 M é irradiada 

a 405 nm é de 1,14.39 Este dado permite calcular a intensidade da 

luz absorvida pela so lu ção de ferrioxalato de potássio, pelo que esta 

so lução se designa de actinómetro . Assumindo que toda a luz incidente 

é absorvida pela so lu ção, a intensidade dessa luz, em einstein min-1, 

é dada por 

1= A510V 
t:51O x<l> À t 

3 .S 

onde ASlO é a absorvância a 510 nm da solução irradiada, corrigida 

pela absorção da solução de referência, x é o caminho óptico da célula 

de absorção medido em cm, cS10=1,11x10 4 M-1 cm- 1, <1>" é o 

rendimento quântico da produção de Fe2+ no comprimento de onda 

À, usado na irradiação, t é o tempo de irradiação e V é o vo lume 

em dm 3 da solução usada na determinação da absorvância. No caso 

da experiência registada na Tabela 3.5, temos V=3,5x10- 3 cm 3 e a 

intensidade média da luz incidente é de 1,6x10-1o einstein min-1, ou 

seja, 1,6x10 12 fotões S-1. 
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Figura 3.8 - Dependência entre a concentração de produto formado e o 

tempo de irradiação. 

3.1 .6 . CATÁLISE ENZIMÁTICA 

As enz imas são os catalisadores mais eficientes e versáte is que 

se conhece . Elas são capazes de acelerar algumas reacções por factores 

que podem ir até 14 ordens de grandeza, mantendo um grau de 

especificidade tão elevado que lhes permite distinguir entre dois 

isómeros ópticos . Além disso , estão frequentemente sujeitas à acção 

reguladora de metabolitos ce lulares e executam tarefas muito 

diversificadas embora mantendo uma composição química e estrutura 

semelhantes. O local da enzima onde se processa a reacção é chamado 

local activo . Os reagentes interven ientes nas reacções catal isadas por 

enzimas designam-se por substratos, e os compostos que aumentam 

ou diminuem a ve locidade destas reacções são os activadores ou 

inibidores, respectivamente . 

Os parâmetros mais relevantes que se podem extrair do estudo 67 

cinético da catálise enzimática são a dependência da velocidade da 

catá li se em função da concentração dos substratos, nomeadamente 

nos momentos iniciais, e a ve locidade máxima a que a enzima pode 

ace lerar a reacção. 

Uma experiência simp les em que se podem obter estes parâmetros 

por métodos experimenta is convencionais faz uso da papaína como 
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enzima e do Azocoll como substrato . A papaína é uma protease 

sulfidrílica que se pode isolar da papaia, e que é usada para tornar 

a carne mais tenra. O Azocoll é um couro em pó, insolúvel, ao qual 

foi ligado covalentemente um corante vermelho. Quando as ligações 

peptídicas do colagénio do couro são hidrolizadas pela papaína, o 

corante é libertado para a solução e o aumento da sua concentração 

com o tempo pode ser seguido espectrofotometricamente a 520 nm . 

Experiência 3.6. Determinação experimental da cinética da hidrólise do 
Azocoll pela papaína.40 

Material necessário: cronómetro, colorímetro, célula para espectroscopia, proveta 
de 10 cm3, tubo de ensaio. 

Execução laboratorial: à temperatura ambiente, dissolver uma tablete de enzima 
(AI/ergan Soflens) em 10 cm3 de água duplamente destilada. Obtém-se assim uma solução 
de concentração de proteína cerca de 0,5 mg cm·3 Adicionar 12,5 mg de Azocol/ à célula 
para espectroscopia. Adicionar 2 cm3 de solução de enzima a esta célula, iniciar a contagem 
do tempo e inverter a célula para homogeneizar a solução. Deixar repousar a célula no 
colorímetro e, 30 s depois de iniciada a contagem do tempo, registar a primeira leitura 
de absorvância a 520 nm. Inverter a célula novamente e deixar passar mais 30 s antes 
de fazer nova leitura de absorvância. Repetir esta operação durante 10 minutos. Repetir 
a experiência com as seguintes quantidades de Azocol/: 7,1, 4, 1 e 3,4 mg de Azocol/. 

Resultados: na Tabela 3.6 apresentam-se resultados típicos obtidos seguindo esta 
descrição experimental. 

Tempo 

(s) 

55 

98 

159 

214 

266 

373 

392 

441 

496 

542 

591 

Tabela 3.6. Evolução temporal da absorvância (A) a 520 nm 

para várias concentrações iniciais de Azocoll. 

A Tempo A Tempo A Tempo A 

AlOcai I 12,5 mg (5) AlOcall 7,1 mg (s) Azocall 4,1 mg (s) Azocall 3,5 mg 

0,11300 25 0,072000 46 0,052000 21 0,031000 

0,20600 89 0,17300 98 0,14400 110 0,14400 

0,39200 132 0,26800 132 0,24700 147 0,29900 

0,63900 171 0,41200 205 0,32000 184 0,34000 

0,85600 214 0,56700 226 0,46400 275 0,56700 

1,2160 257 0,76300 306 0,70100 370 0,72200 

1,3810 306 0,92800 340 0,81400 422 0,91800 

1,4230 444 1,3810 392 0,90700 459 1,0100 

1,6190 493 1,5670 425 1,0620 536 1,1130 

1,7110 566 1,7220 471 1,1650 591 1,2160 

1,8040 615 1,8040 508 1,3090 
532 1,3510 

603 1,4020 



Uma vez que a variação da absorvância com o tempo é 

proporcional à velocidade da reacção, podem-se estimar, a partir das 

tangentes às curvas da Figura 3 .9 para t=O, quantidades proporcionais 

à velocidade da reacção e representá-Ias em função da concentração 

inicial de substrato, Figura 3.10 . 
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Figura 3.9 - Variação da absorvância com o tempo na hidrólise do Azoco ll 

pela papaína. 

Conhecendo a absortividade do corante a 520 nm é possível, a partir 

da Figura 3.9, determinar a ve locidade máxima desta catálise enzimática. 41 
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Figura 3.10 - Velocidades re lativas em função da concentração inicial de 

Azoco ll. 
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3.1.7. DEPENDÊNCIA DA FORÇA IÓNICA 

o ácido ascórbico é oxidado pelo hexacianoferrato (III) dando 

origem ao ácido dehidroascórbico 

o H o H °XC o + 2 Fe(CN)6
3
- ----:~ + 2 Fe(CN16 + 2 H+ H H CHOH 

-- ........ CH20H ........ CH20H 

OH OH O O 

3.X 

Como as soluções aquosas de Fe(CN)63- têm um máximo de 

absorção a 418 nm , com uma absortividade de 1012 M-l cm-1, e os 

outros reagente e produtos são incolores, é possível seguir o progresso 

desta reacção por espectroscopia de absorção no visível . A concentração 

de Fe(CN)63- no tempo t é dada por 

3.6 

onde [Fe(CN)63 -] O é a concentração inicial de hexac ianoferrato(III), Ao 

a absorvância inicial e A a absorvância no tempo t. 

Experiência 3.7. Determinação experimental do efeito da força iónica.42 

Material necessá ri o: cronómetro, colorímetro, célula para espectroscopia, balões 
de diluição de 700 cm3, pipetas de 25 cm3, frlenmeyers de 700 cm3 

Execução laboratori al: Preparar quatro soluções 7, Ox 7 0-3 M de hexacianoferrato(!ll) 
de potássio em água contendo nitrato de sódio com concentrações diferentes (ex.: 0,02, 
0,05, 0,7 e 0,2 M). Preparar uma solução contendo ácido nitríco 0,070 M, 0,007% de 
sal disódico de fOTA e ácido ascórbico 2,5x70-4 M. Na preparação desta solução o ácido 
ascórbico deve ser adicionado em último lugar. Pipetar 25 cm3 de uma das soluções de 
K3Fe(CN)6-NaN03 para um frlenmeyer e adicionar-lhe 25 cm3 da solução de C6Ha0 6-HN03. 
Iniciar a contagem do tempo e agitar durante alguns segundos. Transferir a solução para 
a célula de absorção e registar a absorvância a 478 nm de minuto a minuto durante 
20 minutos. Para obter a absorvância correspondente a t=O, adicionar 25 cm3 de água 
a 25 cm3 da solução de K3Fe(CNJ5-NaN03 e registar a absorvância. Repetir a operação 
para cada uma das soluções de concentração de NaN03 diferente . 

Resultados: A Tabela 3.7 apresenta resultados obtidos por estudantes que 
executaram esta experiência. 



Tempo 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Tabela 3.7 - Efeito da concentração de nitrato de sódio na 

cinética da oxidação do ácido ascórbico 

[NaN03J= O, O 10M [NaN03J=0,025 M [NaN0 3J=0,050 M [NaN03J=0, 100 M 

A4l 8 [Fe(CN) 63' j A4l 8 [Fe(CN)63'j A 4l8 [Fe(C N)63-j A4l8 [Fe(CN) 63-j 

(10-4 M) (10-4 M) (10.4 M) (10-4 M) 

0,434 5,000 0,431 5,000 0,429 5,000 0,427 5,000 

0,433 4,988 0,430 4,988 0,428 4,988 0,426 4,988 

0,432 4,977 0,428 4,965 0,426 4,965 0,422 4,941 

0,431 4,965 0,426 4,942 0,424 4,942 0,418 4,894 

0,428 4,931 0,424 4,919 0,419 4,883 0,413 4,836 

0,426 4,908 0,421 4,884 0,416 4,848 0,409 4,789 

0,425 4,896 0,418 4,849 0,412 4,802 0,405 4,742 

0,424 4,885 0,416 4,826 0,408 4,755 0,400 4,684 

0,423 4,873 0,414 4,803 0,405 4,772 0,396 4,637 

0,422 4,862 0,411 4,768 0,401 4,673 0,391 4,578 

0,421 4,850 0,409 4,745 0,398 4,638 0,386 4,520 

0,419 4,827 0,407 4,721 0,395 4,604 0,382 4,473 

0,417 4,804 0,404 4,687 0,392 4,569 0,377 4,414 

0,415 4,781 0,401 4,652 0,388 4,522 0,373 4,367 

0,413 4,758 0,399 4,629 0,385 4,487 0,369 4,321 

0,412 4,746 0,397 4,605 0,382 4,452 0,365 4,274 

0,410 4,723 0,395 4,582 0,379 4,417 0,361 4,227 

0,409 4,712 0,393 4,559 0,375 4,370 0,357 4,180 

0,407 4,689 0,390 4,524 0,372 4,335 0,353 4,133 

0,406 4,677 0,387 4,489 0,369 4,300 0,349 4,086 

0,405 4,666 0,385 4,466 0,366 4,266 0,345 4,040 

A Figura 3.11 mostra que a concentração de Fe(CN)63- decresce 

mais rapidamente para soluções contendo uma maior concentração de 

NaN0 3 , ou seja, a velocidade da reacção aumenta com a força iónica 

da solução. Este é o resultado esperado de uma reacção envolvendo 

iões com cargas do mesmo sinal . Um mecanismo proposto para esta 

reacção envolve a ionização do ácido ascórbico (AH 2), que forma rápida 

e reversivelmente um anião ascorbato intermediário (AH-), que 

subsequentemente transfere um electrão para o hexacianoferrato(III), 

na etapa mais lenta deste mecanismo 
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AH 2 ~AW + H+ 

AW + Fe(CN) ~- ~ AW + Fe(CN) ci-
3.XI 

Finalmente ocorre outro passo rápido em que o radical livre do 

ascorbato (AW) transfere um electrão para o hexacianoferrato(lll) para 

dar o ácido dehidroascórbico (A) 

AH e + Fe(CN)~- ~ A + Fe(CN)ci- + H+ 
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Figu ra 3.11 - Depend ênc ia entre a variação da concent ra ção de 

hexac ianoferrat o(l lI ) com o tempo e a co ncent ração de nitrato de sódio 

3.2 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESPECíFICAS 

3.X II 

72 Nos métodos convencionais, em que os reagentes são misturados 

e homogene izados por simples ad ição e agitação, e o progresso da 

reacção é subsequentemente medido por métodos de análise química 

ou fís ica, o tempo de mistura tem que ser curto relativamente ao tempo 

de reacção . Para reacções rápidas estas cond ições experimentais não 

se ver ificam e estes métodos não são aplicáve is. Para superar esta 

dif icu ldade podem-se seguir vários caminhos: i) fazer baixar a velocidade 



da reacção que se pretende estudar, baixando as concentrações dos 

reagentes ou a temperatura; ii) diminuir o intervalo de tempo de 

mistura, usando métodos de fluxo; iii) perturbar o equilíbrio que é 

rapidamente atingido e seguir as mudanças químicas subsequentes, 

que ocorrem na relaxação do sistema até ao restabelecimento do 

equilíbrio; iv) fazer a reacção competir com outro processo rápido, cuja 

constante de velocidade é conhecida . 

Do ponto de vista experimental, o maior desafio consiste em 

escolher a técnica que melhor se adapta ao sistema que se pretende 

estudar, tendo em vista a natureza dos reagentes, constante de 

velocidade, temperatura, solvente, etc. Dentre as questões postas pela 

natureza da reacção importa esclarecer se ela conduz a um equilíbrio 

entre reagentes e produtos, ou se é essencialmente irreversível, se o 

produto que se forma é ou não estável, e qual o tipo de reagentes 

e produtos (iões ou radicais livres ou estados electronicamente 

excitados?) . A escolha do tipo de método experimental depende ainda 

da ordem de grandeza esperada para a constante de velocidade, do 

tipo de solvente utilizado e do método de análise dos reagentes ou 

produtos, entre outros. 

3.2.1 MÉTODOS DE FLUXO 

Fluxo contínuo 

A utilização dos métodos de fluxo modernos foi iniciada em 1923 

por Hartridge e Roughton no seu estudo da reacção entre a 

hemoglobina e o oxigénio. 43 A sua aplicação é bastante geral, sendo 

utilizada para estudar a cinética de reacções em fase líquida ou em 

fase gasosa, e de reacções com constantes de equilíbrio pequenas ou 

grandes. O funcionamento deste método baseia-se na injecção de dois 

reagentes A e B numa câmara de mistura, e detecção da sua 

concentração, ou da dos produtos, a uma dada distância da câmara 

de mistura, Figura 3.12. No método de fluxo contínuo os reagentes 
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são injectados continuamente na câmara de mistura de forma a gerar

-se um perfil de concentração ao longo do tubo de detecção, perfil 

este que não se altera com o tempo. Conhecendo a velocidade do 

fluxo, o tempo de reacção pode ser relacionado com a distância entre 

a câmara de mistura e o local onde é feita a observação das 

concentrações das espécies intervenientes na reacção. Por exemplo, 

usando uma velocidade de fluxo de 10m S- 1, a uma distância de 1 

cm corresponde um tempo de reacção de 1 ms. Como se atinge um 

estado estacionário na concentração destas espécies, a resolução 

temporal da técnica de detecção não limita a resolução temporal deste 

método. Ainda assim, a resolução da técnica depende do tempo de 

mistura, que para os sistemas de injecção correntes é de cerca de 1 

ms, e da obtenção de fluxos laminares. A este respeito, importa lembrar 

que os fluxos se tornam turbulentos quando o número de Reynolds 

é maior que 2300 

Re = udp> 2300 
1] 

3. 7 

onde u é a ve locidade de fluxo, d o diâmetro do tubo, p a densidade 

do meio de reacção e 1] a sua viscosidade específica . Dadas estas 

limita ções, o método de fluxo contínuo só permite estudar reacções 

com um tempo de meia vida superior a 10-3 s. Para manter o estado 

estacionário ao longo de toda a experiência, esta técnica exige o 

consumo de quantidades apreciáveis de reagentes . 

Cilindro 
pneumático 

Pistão 

;,.;,.;,.~ 
ti' , 
ti' I 

Observação 

Saída 

Figura 3.12 - Esquema de um aparelho utili zado para medir a cinética de 

reacções usando um fluxo contínuo. 



Fluxo interrompido 

Um outro método de flu xo muito utilizado é o de flu xo 

interrompido . Este método tem a vantagem de consumir uma quantidade 

de reagentes muito menor. Como no método anterior, as solu ções 

contendo os reagentes são guardadas em seringa s separadas, cujos 

êmbolos são empurrados rapidamente por um mecanismo comum. Assim, 

os reagentes são injectados simultaneamente numa câmara de mistura, 

onde se misturam e se inicia a reacção . A mistura reactiva desloca a 

solu ção do ensaio anterior que estava na célula de observação, o qual 

passa a ficar cheia com a nova mistura . O flu xo é interrompido por uma 

seringa de paragem, que determina o volume deslocado. A paragem 

desta seringa é efectuada por um travão rígido que causa a rápida 

desaceleração das soluções e dá início à contagem do tempo. A reacção 

Saída 

Célula / misturador 

v 
R 

ST 
v 

Travão / Interruptor 
SE SE 

Pistão 

Cilindro pneumático 

continua entre os reagentes bem 

misturados e a evolução da concentração 

de reagentes ou produtos é seguida em 

tempo real, normalmente através de 

métodos espectroscópicos. O aspecto 

crucial desta montagem, Figura 3.13, 

reside no facto de pequenas quantidades 

dos reagentes serem misturados rápida 

e eficientemente, sendo a cinética 

seguida por técnicas electrónicas de boa 

resolução temporal. Esta técnica permite 

seguir mudan ças na s propriedades 

ópticas das soluções com uma resolução 

temporal na gama dos milisegundos a 

segundos . A Figura 3 .14 apresenta um 

conjunto de resultados obtidos por esta 

técnica. 

Fi gura 3 .1 3 - Esquema de um aparelh o para medi r a ci néti ca de reacções usa ndo 

um f luxo interrompido. A pressão do ci lind ro pneum át ico cont rola a ve loc id ade com 

que os êmbolos de desloca m para misturar os reagentes. A detecção é feita na cé lula/ 

misturador, por abso rção de luz ou po r emi ss ão de flu o rescência. R - reservató rio 

dos reag entes; V - vá lvul a; SE - sering a de en chim ento; ST - se ring a de tra vagem. 
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Figura 3. 14 - Resultados obtid os pela técnica de flu xo interro mpido para 

a mistura de uma so lução de album ina do so ro bovino (BSA) marcad a com 

uma so nda lumi nesce nte (um derivado da rodamina) co m uma so lu ção 

contend o BSA (sem marcação) e rod amina verde , mantidas a 35 "e. Na 

mistura oco rre a transferênc ia de energia da rodamina verde para a proteín a 

marcada, quando a irrad iação é feita a Àexc=500 nm. Segue-se o cresci mento 

da intensidade de emissã o de fluorescência da proteína marcada, que oco rre 

para Àem> 530 nm. Res ultados obtidos no equi pa mento Hi -Tech SF-6 1 do 

Cen t ro de Química de Co imbra. Cortesia de Mag da A breu 

3.2.2 MÉTODOS DE RELAXAÇÃO 

o desenvolvimento dos métodos de re laxação deve-se 

primordialmente a Eigen, que por isso foi galardoado com o prémio 

76 Nobel em 1967. Os métodos de relaxação podem ser utilizados no estudo 

cinético de reacções reversíveis e baseiam-se na perturbação de um 

sistema inicialmente no estado de equil íbrio . Essa perturbação pode ser 

induzida por variação brusca de um parâmetro de que dependa a 

con stante de equi líbr io . Entre esses parâmetros podem contar-se a 

temperatura, a pressão, a força do campo eléctrico, o pH e o potencial 

químico . 



Salto de temperatura 

o método de relaxação mais corrente baseia-se no salto de 

temperatura, dada a dependência entre a constante de equilíbrio e a 

temperatura expressa pela equação de van't Hoff. Para que este método 

perturbe eficientemente o equilíbrio, é necessário que a variação de 

entalpia padrão da solução seja apreciável . É também necessário dispor 

de uma técnica de aquecimento do sistema que seja mais rápida que 

o seu tempo de relaxação. Normalmente, o aquecimento é produzido 

por descarga de um condensador de alta voltagem, desde que o meio 

da reacção não tenha uma resistência eléctrica muito grande. Esta técnica 

de aquecimento restringe a sua aplicação a so luções de solventes polares 

e elevada força iónica. A resolução temporal atingida estende-se até 

a tempos de relaxação de 10-6 s. 

Alternativamente é possível aquecer o meio reactivo usando um 

pulso de laser de grande intensidade (maior do que 200 mJ) que seja 

preferencialmente absorvido pelo solvente. A sensibilidade temporal da 

técnica é limitada pela resistência da célula onde decorre a reacção ao 

pulso do laser de alta intensidade, pela duração do pulso do laser e 

pelo tempo de relaxação dos estados vibracional-rotacional do solvente 

excitados na zona do infravermelho próximo. Por exemplo, para a água 

esse tempo de relaxação é menor do que 10-12 s. Assim, o tempo de 

resolução desta técnica pode ir até algumas dezenas de picosegundos . 

Salto de pressão 

A pressão influencia a constante de equilíbrio de uma forma muito 

semelhante à temperatura, 

3.8 

em que a variação de volume molar da reacção é dada por ~VO=LViViO, 

onde Vi é o factor estequiométrico e V iO o volume parcial molar da 

espécie i presente no equilíbrio nas condições padrão . A maior parte 

das reacções em solução envolve variações de volume causadas por 
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mudanças conformacionais ou por variação da solvatação dos reagentes 

versus produtos, pelo que são perturbáveis pela variação de pressão. 

O método mais corrente de provocar uma variação súbita de pressão 

consiste em provocar a ruptura de um diafragma que separa um vaso 

reactivo à pressão ambiente de outro sujeito a uma pressão muito 

elevada. Assim, numa centena de microsegundos, é possível aumentar 

a pressão por uma centena de atmosferas. 

Salto do campo eléctrico 

A variação brusca do campo eléctrico também pode ser usada para 

perturbar um equilíbrio. Como campos eléctricos elevados favorecem 

a produção de iões a partir de espécies neutras, é possível aumentar 

subitamente a dissociação de electrólitos fracos. Na aplicação mais 

corrente da técnica, produz-se uma descarga de alta voltagem com a 

duração de alguns microsegundos e seguem-se os transientes produzidos 

através de medições de condutividade. 

Se o campo eléctrico aplicado é pequeno, obtém-se relaxação 

dieléctrica. A relaxação dieléctrica pode ser observada se houver uma 

variação na polarizabilidade do meio sob a influência de um camf.lo 

eléctrico aplicado. Esta regra implica que a relaxação dieléctrica só possa 

ser detectada em meios polares. Porém, também nalguns materiais 

apoiares se pode observar este efeito, dado que pode haver contribuições 

para a polarizabilidade devidas a efeitos colisionais: quando duas 

moléculas apoiares colidem pode ocorrer distorção da sua nuvem 

electrónica e formação de um dipolo transiente. A relaxação dieléctrica 

tem uma aplicação limitada em cinética química, pois reflecte a 

reorientação dos dipolos que ocorre numa escala temporal determinada 

78 pelo movimento de todas as moléculas e não especificamente das 

reacções químicas. Para obter dados químicos é necessário suprimir os 

movimentos moleculares usando, por exemplo, matrizes rígidas como 

suporte das moléculas cuja reactividade se pretende estudar. Assim, a 

relaxação dieléctrica é normalmente utilizada para caracterizar a 

velocidade de reorientação de uma molécula integral em fluidos 

moleculares simples ou a relaxação de segmentos de polímeros. 



Salto de pH 

Os equilíbrios ác ido-base podem ser perturbados por uma var iação 

brusca do pH do meio. Para induzir esta variação é necessár io utilizar 

uma espécie que responda muito rapidamente a um estímulo externo 

de curta duração, transferindo um protão para o meio ou captando um 

protão de meio . Dada a reso lução temporal extremamente elevada que 

se pode atingir com um laser pulsado, é conveniente usar um pulso 

de laser como perturbação externa. Para produzir um sa lto de pH é 

necessário introduzir no meio em que se ve rifica o equilíbrio que se 

pretende estudar, um cromóforo que tenha uma constante de ionização 

no estado excitado muito menor do que no estado fundamental. Assim, 

a absorção da luz do laser produz rapidamente o estado excitado do 

cromóforo que transfere um protão para o so lvente, aumentando 

rapidamente o pH do meio. Estas condições verificam-se, por exemplo, 

para o caso do 2-naftol-6-sulfonato em água, cujo pKa no estado 

fundamental é de 9,1 e no estado excitado é de 2 e cuja consta nte 

de velocidade de pseudo-primeira ordem de transferência de um protão 

para a água é de 109 sol. Usando pulsos de laser com um fluxo de fotões 

muito elevado, na ordem de 10 27 fotões cm-2 s-" é possível usar o 

2-naftol-6-sulfonato para aumentar a concentração de H30+ em água 

de 10-4 M em 10 nanoseg undos, ou seja, baixar o pH de uma solução 

inicialmente a pH=7 para um pH próximo de 4. 

Absorção de ultrasons 

A observação de que um sistema em equilíbrio químico pode 

absorver ultrasons data dos anos 30. Já nessa altura Bazulin atribuiu 

a absorção de ultrason s pelo ácido acético à existência de ligações de 

hidrogénio . Fazendo uma onda acústica atravessar um meio, produzem

-se regiões alternadas de compressão e rarefacção das partículas que 

compõem esse meio. Eventualmente essa onda acústica atenua-se com 

o espaço percorrido, da mesma forma que uma onda electromagnética 

é atenuada, porque nenhum meio é idealmente transparente. Se ao meio 

anterior forem adicionadas espécies em equilíbrio químico que absorvam 

apreciavelmente o ultrasom para a frequência utilizada e cuja rela xação 

para a situação de equilíbrio seja mais lenta do que a frequência desse 
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ultrasom, as regiões de compressão e rarefacção não ocorrerão nem 

com a mesma fase, nem com a mesma amplitude que anteriormente . 

Da comparação entre as duas situações é possível obter a velocidade 

de relaxação do sistema. A resolução temporal do sistema depende da 

frequência do ultrasom utilizado e pode chegar a 10-11 s. 

3.2.3 MÉTODOS DE COMPETiÇÃO 

A ressonância magnética nuclear, RMN, é uma das técnicas com 

maior potencial para analisar as espécies intervenientes numa reacção 

química, incluindo a sua evolução temporal. Esta espectroscopia baseia

-se fundamentalmente na absorção selectiva de ondas de rádio por 

núcleos magnéticos quando colocados num campo magnético . Os 

núcleos assim magneticamente excitados regressam ao estado 

fundamental, emitindo energia no domínio das radiofrequências. A 

determinação destas radiofrequências e a velocidade com que os núcleos 

relaxam para o estado fundamental, constituem a informação acessível 

por RMN sobre a estrutura molecular da amostra em estudo e sobre a 

dinâmica das suas moléculas . As energias envolvidas nas transições de 

spin nuclear são muito pequenas e dependem do campo de indução 

magnética. Por exemplo, um núcleo de hidrogénio sujeito a um campo 

de 4,7 Tesla absorve radiações de frequência cerca de 200 MHz, ou seja, 

com uma energia de 0,08 J mol-1 . Como os níveis de energia envolvidos 

são muito próximos, a probabilidade de emissão espontânea do nível 

excitado para o fundamental é muito bai xa. Ainda assim não se atinge 

a igualdade de populações entre os dois níveis, que daria lugar à 

saturação do estado de maior energia e consequente perda de sinal, 

porque há transições induzidas por campos magnéticos flutuantes que 

80 têm origem na agitação térmica do meio. Esta relaxação spin-rede tem 

um tempo de rela xação T1 que se designa por tempo de relaxação 

longitudinal. Quando numa experiência de RMN uma dada molécula é 

submetida a um campo magnético exterior homogéneo, os seus electrões 

respondem a esse campo . Se a molécula possuir electrões com spins 

não compensados, os momentos magnéticos desses electrões são 

polarizados e o campo magnético no interior da amostra é maior do 



que o aplicado. Este fenómeno designa-se por paramagnetismo . Se os 

electrões se encontrarem todos emparelhados, o campo exterior induz 

correntes electrónicas na molécula, polarizando o comportamento orbital 

dos electrões, que contrariam o efeito do campo magnético aplicado. 

Nestas condições o campo magnético no interior da amostra é inferior 

ao campo exterior, fenómeno que se designa por dia magnetismo. Em 

qualquer dos casos, quando o ambiente magnético microscópico é 

diferente para os núcleos dessa molécula, eles entram em ressonância 

com o campo exterior para valores do campo aplicado diferentes, sendo 

observado um desvio químico no seu espectro de RMN . O acoplamento 

entre os spins nucleares de dois núcleos adjacentes também pode 

contribuir para esse desvio. Além disso, quando o campo oscilatório 

produzido por um núcleo entra em fase com o de um vizinho, pode 

haver transferência de energia de um para o outro. Este fenómeno 

contribui para a relaxação spin-spin, com um tempo de vida de relaxação 

T2 , designado por tempo de relaxação transversal . 

Uma reacção química em que haja permuta de um núcleo 

magnético entre dois locais magneticamente não equivalentes do(s) 

reagente(s) pode ser seguida por RMN, desde que a velocidade de 

permuta não seja tão grande que à escala macroscópica apenas seja 

observável uma frequência de ressonância que é a média das 

frequências correspondentes a cada um dos locais . Para concretizar 

um pouco estes valores de velocidade, pode-se considerar que numa 

experiência de RMN de protões a diferença entre as frequências de 

ressonância é tipicamente da ordem de 102 Hz, ou seja, correspondem 

a tempos de vida de cerca de 10-2 s. Se o tempo de vida dos reagentes 

é muito maior do que este valor, podem-se observar os sinais de 

absorção de RMN dos reagentes e produtos sem serem afectados pela 

permuta, o que permite utilizar esta técnica como técnica convencional, 81 

pois podem-se obter espectros da mistura reactiva em diferentes fases 

da reacção. Porém, a situação mais interessante ocorre para regimes 

em que a velocidade de permuta é intermédia . Nestes casos observa-

-se um alargamento progressivo do sinal à medida que a velocidade 

de permuta aumenta, seguida da coalescência dos dois sinais num só, 

até se atingir o limite de troca rápida . 
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Dado o princípio de incerteza de Heisenberg, um núcleo magnético 

dá sempre origem a uma banda de absorção de RMN com uma largura 

finita, mesmo que ele não esteja envolvido numa reacção química de 

permuta. A largura mínima da banda de absorção de RMN pode ser 

relacionada com o tempo de relaxação sp in- rede, T" uma vez que o 

tempo de vida médio do estado magneticamente exc itado não pode 

exceder T1, 

3.9 

Por outro lado, a largura da banda a meia altura está relacionada 

com o tempo de relaxação spin -spin, h 

3. 10 

Na presença de uma permuta intermédia, a frequência de relaxação 

total é dada pela soma da frequência de relaxação spin-spin , vista 

anteriormente, com a frequência de relaxação devida à permuta química, 

1", dada por 

+ 3. 11 

onde 1"A e 1"8 são os tempos de vida do núcleo magnético nos locais 

magneticamente não equivalentes A e B, ou seja, o recíproco das suas 

constantes de velocidade de permuta. Na presença desta permuta, a largura 

da banda a meia altura observada experimentalmente passa a ser 

3. 12 

Assim, conhecendo o valor de ~V1l2, que se pode obter arrefecendo 

o sistema de forma à troca se tornar muito lenta, e com base no va lor 

de ~V ' 1 /2 determinado experimentalmente, pode-se obter 1". Se a 

ocupação fraccioná ria dos locais for 



3.13 

obtém-se 'Z"=XA'Z"A=XS'Z"S. Como já foi referido, a resolução temporal desta 

aplicação da técnica de RMN é limitada pela diferença entre as 

frequências de ressonância dos núcleos magnéticos quando a velocidade 

permuta é muito lenta, que para protões não é normalmente superior 

a 100 Hz; daí que os tempos de vida de relaxação experimentalmente 

acessíveis devam ser maiores do que 10-4 s. 

No limite de troca rápida entre duas espécies de frequências de 

ressonância Vd e vp, k[reagentesl»2n:lvp-vdl, onde k é a constante de 

velocidade de troca, ainda é possível, em determinadas circunstâncias, 

determinar o valor da constante de velocidade de troca. Quando os 

tempos de vida médios de uma espécie paramagnética (p) e de outra 

diamagnética (d) são muito maiores do que os seus tempos de relaxação 

T1, o sistema pode ser tratado como um sistema com dois locais. No 

caso particular de uma reacção de transferência electrónica de 1 a ordem 

relativamente a cada um dos reagentes, a largura da banda medida para 

a mistura dos reagentes 

(L1VV2)dP = n:(T
1
) 

2 dp 
3 .14 

largura a meia-altura medida em Hz para uma banda de absorção de 

formato Lorenziano, relaciona-se com a constante de velocidade de troca 

electrónica, kex , segundo 

3.15 

onde xp e Xd indicam as fracções molares das espécies para magnética 

e dia magnética, respectivamente. Esta expressão pode ser escrita 

3.16 
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que põe em evidência que o conhecimento das frequências de 

ressonância das espécies diamagética e paramagnética e respectivas 

larguras a meia-altura 

3.17 

associado ao conhecimento da largura da banda medida para a mistura 

dos reagentes, permite calcular a constante de velocidade de troca 

electrónica . A Figura 3.15 ilustra alguns resultados obtidos para o sistema 

3.XIII 

onde Cp' representa o ligando pentametilciclopentadienilo, usando a 

técnica de alargamento de bandas de RMN .44 Note-se que esta técnica 

pode ser aplicada porque o ião decametilferrocínio, CP'2Fe+, é para

-magnético e, as condições experimentais utilizadas, tem vp=-18667,O 

Hz com (~v1dp= 274,9 Hz, enquanto que o decametilferroceno, CP'2Fe, 

é diamagnético e tem, nas mesmas condições, vd=238,4 Hz com 

(~v1dd= 17,3 Hz . 
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Figura 3. 15 - Espectros de RMN obtidos para a reacção 3.XIII para o Cp'Fe+, 

espectro de cima, Cp'Fe, espectro de baixo, e misturas entre estes reagentes, 

espectros intermédios, obtidos no espectrómetro de RMN Var ian -U de 500 

MHz, da FCTUC. Cortes ia de M. I. Silva, J. R. Rodrigues e R. Brito. 



A partir de espectros de RMN como os apresentados na 

Figura 3 .15, é possível extrair os dados que se encontram na Tabela 

3.8 e obter as constantes de velocidade de troca que aí se 

apresentam. A constante de velocidade de troca observada para a 

reacção 3.XIII é kex=2,8x107 mol-1 dm3 S-1 a 37 'e, o que está de acordo 

com o valor determinado por Wahl e colaboradores a 35 'e, kex=2,9x107 

mol- 1 dm3 S-1,45 e por Weaver e colaboradores a 25 'e, kex=l ,8x 1 07 

mol- 1 dm 3 S-1.46 

Tabela 3.8 - Parâmetros experimentais e valores da constante 
de velocidade de auto-troca entre hexafluorfosfato de 
decametilferrocínio e haxafluorfosfato de decametilferroceno, 
em acetona-D6 a 37 'e. 

Concentraçãoa) Vd (8 V1/2)dp x b) p Xd b) kex 

mM Hz Hz mol-1 dm 3 S-1 

38,55 -12020 11 20,4 0,6484 0,3516 2,80x 107 

39,09 -12042 111 8,0 0,6496 0,3504 2,80x 107 

39,87 -13068 1042,0 0,7038 0,2962 2,78x10 7 

a) Concentração total , [Cp '2Fe+l+[Cp '2Fel. b) Fracção molar, ca lcu lada a partir dos 

desvios químicos correspondentes: Xp=IVdp-Vdl/l vd-Vpl ou xd= lvdp-vpl/lvd-vpl. 

Supressão de luminescência 

Uma outra técnica que se baseia na medição de tempos de vida 

na ausência de reacções químicas versus na presença destas, é a supressão 

de luminescência . A luminescência refere-se à emissão de luz por 

moléculas electronicamente excitadas . Quando a emissão de luz ocorre 85 

entre estados com a mesma multiplicidade de spin designa-se por 

fluorescência, caso contrário chama-se fosforescência . A técnica de 

supressão de lu minescência pode aplicar-se tanto à f luorescência como 

a fosforescência, embora seja mais corrente no primeiro dos casos. Aqui 

apenas se tratará explicitamente a supressão de fluorescência. A 

intensidade da fluorescência é directamente proporcional ao número de 



espécies electronicamente excitadas que emitem luz na sua transição de 

um estado electronicamente excitado para o estado fundamental, da 

mesma forma que a absorção de luz pelo estado fundamental conducente 

a um estado electronicamente excitado (A *) é proporcional à concentração 

de espécies no estado fundamental. A razão entre o número de fotões 

emitidos e o número de fotões absorvidos, define o rendimento quântico 

de fluorescência do estado emissivo,<P=/em//abs. Além da emissão luz, a 

espécie electronicamente excitada tem à sua disposição outros caminhos 

competitivos para dissipar a sua energia, que já foram anteriormente 

referidos: transição não-radiativa para o estado fund amental ou outro 

estado excitado de menor energia, com a conversão total ou parcial da 

sua energia electrónica em energia térmica, ou reacção química com outra 

espécie 

• k 
A ~A+hvem 3.X IV 

A knr 
) A + calor 3.XV 

• k 
A +O~A+O'+calor' 3.XVI 

Na ausência de supressor, o rendimento quântico de emissão é 

k F <1>0 =----
k F + k nr 

3. 18 

Na presença de supressor o rendimento quântico é menor devido 

a existência de um caminho competitivo adicional 

k F <1> = -------
k F + k nr + k O [ O ] 

3.19 

Como a concentração de supressor é normalmente muito maior 

86 que a concentração de espécies electronicamente excitadas, [Ol pode 

ser tratada como uma constante. A razão entre os rendimentos quânticos 

de emissão na ausência e na presença de supressor é igual à razão entre 

as intensidades de emissão nas mesmas circunstâncias 

/ o k F + k nr + k O [ O ] 

/ k F + k nr 
3.20 



Esta expressão é semelhante à que se deduzirá no próximo capítu lo 

pa ra o rend imento dos produtos de reacções parale las de pr imeira ordem, 

como são as reacções 3.X IV-XV I. Def in indo o tempo de vida de 

f luorescência mo lecu lar To=1/(kF+knr ), a equação anter ior reduz-se a 

3.21 

que é a expressão obtida em 19 19 por Stern e Vo lmer. Através da leitura 

de intens idades de f luorescência na presença e na ausência de 

conce ntrações conhec idas de supressor, é possíve l obter TO conhecendo 

kQ ou vice-versa. Este método perm ite obter constantes de ve loc idade 

de reacções f otoqu ímicas muito ráp idas, inc lus ivamente ac ima do lim ite 

de dif usão em so luções líq ui das . Na Fig u ra 3 . 16 ap resen t a-se a 

d im inuição da em issão de f luorescê ncia do nafta leno a 337 nm com 

o aumento de concentração do biaceti lo. Nesta f igura é também visível 

o aparec ime nto da fl uo rescênc ia do b iaceti lo a 470 nm, cu j o estado 

S1 é formado por transferência de energia. 

" 1.5 10' 
" 
'~ 
<O 
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~ 
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300 350 400 450 500 550 

Comprimento de onda de emissão (um) 

Figura 3.16 - Supressão de f luorescência de uma solução 0,01 M de naftaleno 

em benzeno por biacetilo de concentração menor do que 0,0 1 M . Nestas 

condições a irradiação a 300 nm conduz a uma fracção desprezáve l de 

absorção de luz pe lo biacetilo. Resu ltados obtidos no equipamento SPEX 

Fluorog 3 do Centro de Química de Coimbra. Concomitante com a diminuição 

da emissão do nafta leno a 337 nm, observa-se um aumento da intensidade 

de em issão do biacetilo a 470 nm. Cortesia de Marta Pineiro. 
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Na Figura 3.17 apresenta-se o gráfico de Stern-Volmer obtido para a 

transferência de energia entre o estado singuleto excitado de menor 

energia do naftaleno (Es1=385 kJ mol -1) e o do biacetilo (ES1=267 kJ 

mol -1) .47 Do declive do gráfico de Stern-Volmer obtém-se o produto 

1'okq=268 M -l, que, com o tempo de vida do naftaleno em benzeno, 

1'0=18,2 ns, permite obter kq=l ,5x1 0 10 M -l S-l . 

~ 2 , 5 -= -
1, 5 

0 . 5 '--'--~..L.L~-'-~-'--'-~--'-''--'-~-'--'-~-.J 

o 10 12 

[Biacetilo] (mM) 

Figura 3.17 - Gráfico de Stern-Volmer pa ra a transferência de energia ent re 

o naftaleno e o bia ce til o, nas co ndições da Figura 3 .16 

3.2.4 MÉTODOS DE ELEVADA RESOLUÇÃO TEMPORAL 

Fotólise por relâmpago 

o desenvolvimento da fotólise por relâmpago deve-se em grande 

parte ao trabalho de Norrish e Porter. Foi com a descoberta do fenómeno 

88 laser em 1960 que esta técnica pode atingir plenamente o seu potencial. 

As contribuições de Norrish e Porter valeram-lhes, em 1967, o prémio 

Nobel da Química . Esta técnica tem actualmente uma grande 

versatilidade e tem sido usada para estudar tran sientes de tempo de 

vida curto como radicais , birradicais, estados electronicamente excitados, 

carbenos, exciplexos, iões radicalares, espécies orgânicas e inorgânicas 

em estados de oxidação instáveis, etc. 



As condições determinantes da aplicação da fotólise por relâmpago 

ao estudo de um dado sistema químico são : i) um precursor da espécie 

cuja cinética se pretende estudar tem que absorver luz de um laser de 

pulsos; ii) essa espécie é produzida numa escala temporal curta 

relativamente ao seu tempo de vida no sistema . A tecnologia corrente 

permite facilmente utilizar a escala temporal dos nanosegundos para 

produção e análise de espécies e a utilização de instrumentação com 

uma resolução temporal na escala dos picosegundos já é possível . Uma 

vez produzida a espécie que se pretende estudar, torna-se necessário 

utilizar um método de detecção rápido. A técnica de detecção mais 

corrente faz uso da absorção óptica do transiente gerado. É também 

muito corrente a detecção dos transientes através da sua luminescência . 

- - - - - - - --- \ 

;1 
I 
/ 

/ 

Porta-células Lâmpada de Xenon pulsada 

Figura 3. 18 - Esquema de fun cionamento da fotó lise por relâmpag o 

A Figura 3 .18 ilustra uma montagem que utiliza como técnica de 

detecção a absorção de luz pelos transientes gerados . 

Para obter o decaimento de um transiente , a lâmpada analisadora 

é focada na amostra contida numa célula . A intensidade inicial da luz 

analisadora, lo, é detectada pelo fotomultiplicador no comprimento de 

onda, À, em que se quer fazer a análise do transiente . Seguidamente 

o laser é disparado . Uma pequena parte da luz do laser é desviada para 

um fotomultiplicador que faz disparar a contagem do tempo no 
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digitalizador e inicia a aquisição de sinal. A restante luz do laser é 

absorvida pela amostra . O sinal registado pelo digitalizador é a 

intensidade da luz ao comprimento de onda À transmitida na presença 

do transiente, I(À,t), que é dependente do tempo porque o transiente 

vai sendo consumido na reacção que se pretende estudar. O computador 

lê o sinal registado pelo digitalizador e calcula o perfil temporal da 

absorptividade do transiente ao comprimento de onda À, 

lo( Â) 
log-

I( Â, t) 3.22 

Nestas experiências a curva de decaimento da absorvância dos 

transientes que absorvem a um determinado comprimento de onda são 

detectadas em tempo real . É também possível obter os espectros de 

absorção dos transientes, registando as suas absorvâncias a tempos t1, 

t2, ... ,tn pré-determinados . 

300 350 400 450 500 550 600 

Comprimento de onda (nm) 

Figura 3.19 - Espectros resolvidos no tempo para o sistema 

antraquinona+trimetoxibenzeno em acetonitrilo, irradiado a 355 nm, em 

cond ições em que apenas a quinona absorve luz. Os espectros foram 

registados 60, 100 e 300 ns depois da irradiação com o pulso do laser. 

Resultados obtidos com o espectrómetro LKS.60 da Applied Photophysics, 

no Centro de Química de Coimbra. Cortesia de C. Serpa. 



A Figura 3 .19 ilustra espectros de absorção transiente-transiente 

obtidos por irradiação a 355 nm de antraquinona 5,1 xl 0-4 M na presença 

de trimetoxibenzeno 1 ,3xl 0-4 M. Observa-se o desaparecimento da 

absorção do estado tripleto da antraquinona a 370 nm, formado durante 

a irradiação a 355 nm com um pulso de um laser de 8 ns de duração, 

simultaneamente com o aparecimento de duas novas absorções, a 450 

e 540 nm. 
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Figura 3.20 - Decaimentos do sinais observados a 370, 450 e 540 nm, 

correspondentes ao estado tripleto da antraquinona, radical catião do 

trimetoxibenzeno e radical anião da antraqu inona, respectivamente. O 

decaimento do tripleto é de pseudo-primeira ordem, com mesmo tempo 

de vida que a formação dos radicais iónicos, que depois decaem com uma 

velocidade menor do que são formados. Cortesia de C. Serpa. 

É possível seguir o desaparecimento de uns intermediários a um dado 

comprimento de onda e o aparecimento de novos intermediários a outros 

comprimentos de onda, como se ilustra na Figura 3.20. Esta instrumentação 

é coordenada por um gerador de sequências que controla os passos que 

precedem a aquisição do sinal: armação do digitalizador de transientes, 

abertura das fendas, pulso da luz analisadora, leitura de lo, pulso do laser, 

leitura de I(À,t), termo do pulso da luz analisadora, fecho das fendas . 
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Calorimetia Fotoacústica resolvida no tempo 

A calorimetria fotoacústica resolvida no tempo é uma técnica 

complementar da fotólise por relâmpago. Enquanto que na fotólise por 

relâmpago os transientes são analisados com base nas suas transições 

radiativas (absorção ou emissão de luz) que ocorrem na gama de 

comprimentos de onda analisada, na calorimetria fotoacústica são 

detectadas as transições não-radiativas (relaxação vibracional, supressão 

física do estado excitado ou reacções químicas) . Estas transições 

correspondem à conversão da energia da luz absorvida em energia térmica, 

pelo que geram pulsos térmicos na amostra. O calor libertado pelas 

espécies transientes é directamente proporcional ao aumento de 

temperatura da amostra 

3.2 3 

onde Cp é a capacidade calorífica da solução a pressão constante, Virr 

é o volume irradiado pelo laser e p a densidade da solução . A volume 

constante, a pressão e a temperatura estão relacionadas 

I1P = ~I1T 
/(r 

3.24 

onde a é o coeficiente de expansão térmica e /(r a compressibilidade 

ad ia bática da so I u ção. A razão ai /(r é ta m bém con heci da como 

coeficiente de pressão térmica ou pressão interna do solvente . Das 

equações 3 .23 e 3 .24 obtém-se a pressão transiente causada pela 

conversão da luz absorvida em energia térmica 

1 a 
I1P= -Hter CpAx P /(r 

3 .25 

onde A é a área do volume irradiado e x a sua espessura. A onda acústica 

pode ser detectada acoplando um transdutor de alta frequência à célula 

irradiada, segundo a montagem indicada na Figura 3 .21 . O transdutor, 

ou microfone, converte a pressão que actua sobre ele numa voltagem 



3.26 

onde Ct é uma constante experimental. 

Nas experiências fotoacústicas usam-se absorvâncias baixas para 

garantir uma irradiação homogénea do volume Virr . Primeiro, regista

-se a onda acústica de uma solução contendo uma referência 

fotoacústica, que converte toda a energia da luz absorvida em energia 

térmica num tempo muito curto quando comparado com a frequência 

do transdutor. De seguida, mede-se a onda acústica produzida pela 

solução contendo a espécie que se pretende estudar, que tem de ter 

um tempo de vida semelhante à frequência do transdutor, e uma 

absorvância igual à da solução da referência . Por último, determina

-se a onda acústica do solvente utilizado . Esta onda do solvente é 

subtraída à da referência e da amostra. 
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Figura 3.21 - Esquema da aparelhagem para realização de calorimetria 

fotoacústica, segundo o modelo de irradiação frontal. 

Na Figura 3.22 apresentam-se ondas acústicas de uma referência 

e de uma amostra, já corrigidas pela onda do solvente . Do tratamento 

computacional destas ondas é possível determinar, pelas diferenças de 

fase e amplitude, o tempo de vida da espécie que se pretende estudar 

bem como a entalpia da reacção em que está envolvida . O cálculo 

deste dado calorimétrico requer o conhecimento do rendimento 

quântico respectivo . A maior limitação desta técnica reside no facto 

de ela não permitir identificar os transientes cujos calores de reacção 

e tempos de vida são medidos. 
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Figura 3 .22 - a) Ondas fotoacúst icas de uma referência (linha a cheio) e 

de uma amostra (li nha a t racejado) contendo benzofenona e benz idrol em 

benzeno (li nha a ponteado), med idas após ir rad iação por um pulso de uma 

laser de azoto (Àirr=337 nm) por um transdutor de 2,25 MHz. b) Comparação 

ent re a onda calcu lada e a onda experimenta l quando são util izadas duas 

exponenc iais consecut ivas para descrever a f otoquím ica deste processo. A 

linha a ponteado é a diferença entre a onda experi menta l e calcu lada. A 

pri meira exponencia l corresponde à formação ráp ida do estado trip leto da 

benzofenona, e a segunda à abst racção de um átomo de hid rogén io do 

benz idrol pe lo estado tr iplet o da benzofenona. Resu ltados obtidos com o 

ca lorímetro fotoacúst ico do Centro de Qu ímica de Co imbra. Cortes ia de 

Món ica Barroso. 



Contagem de monofotão 

o tempo de vida de uma espécie fluorescente pode ser determinado 

a partir da diminuição da sua intensidade de fluorescência ao longo 

do tempo. A técnica de contagem de monofotão correlacionada 

temporalmente (do inglês Time Correlated Single Photon Counting, 

TCSPC), utilizada para determinar tempos de vida de fluorescência, 

baseia--se no facto de a probabilidade de distribuição temporal da 

emissão de um único fotão seguir a distribuição estatística de todos 

os fotões emitidos . Assim, a distribuição de probabilidade para a emissão 

de um único fotão fornece a distribuição de intensidade, ao longo do 

tempo, de todos os fotões emitidos. Este método tem uma elevada 

resolução temporal, permitindo determinar tempos de vida de 

fluorescência na gama dos nano e picosegundos. 

Tipicamente, um sistema de TCSPC possui uma fonte de excitação 

que pode ser um laser ou uma lâmpada constituída por um gás 

(norma lmente o N2 ou o D2) a baixa pressão (entre 0,2 e 1 bar) ao qual 

é aplicada uma alta voltagem (entre 4 e 8 kV). A Figura 3.23 ilustra 

esquematicamente uma aparelhagem de TCSPC em que se utiliza uma 

lâmpada cuja frequência de descarga é controlada por um sistema de 

tiratrão, que também determina a sua estabilidade temporal. Ao atingir

-se a energia de ionização do gás, obtém-se a emissão de um pulso 

intenso e curto de fotões. Estes, seguem dois percursos: um (i), é detectado 

opticamente, através de uma fibra óptica conectada a um fotomultiplicador 

(FM 1), gerando-se um sinal eléctrico que é correlacionado com o pulso 

de excitação. Após discriminação, é enviado para o conversor tempo

-amplitude (TAC), que inicia então (START) a recarga de um condensador, 

resultando assim uma rampa de voltagem que varia linearmente com o 

tempo. O segundo (ii) percurso do feixe, que é simultâneo a este, é 

monocromado no monocromador M 1, seleccionando-se desta forma o 

comprimento de onda de excitação da amostra. Este feixe incide , 

alternadamente, numa solução dispersante, que gera o perfil de excitação, 

e na amostra a analisar. Esta alternância é executada por um porta

-amostras (na realidade dois, fundidos) que, por acção de um motor de 
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passos, promove a colheita alternada das duas amostras. A emissão (ou 

dispersão, no caso da solução dispersante) é detectada a 90° com um 

Àem que é seleccionado pelo monocromador 2 (M2). O fotão emitido, 

após ser detectado no fotomultiplicador 2 (FM2), gera um sinal eléctrico 

que sofre discriminação temporal e é enviado para o TAC que pára (STOP) 

a recarga do condensador, obtendo-se assim uma diferença temporal 

entre o sinal de START e o de STOP. O pulso gerado no TAC, de amplitude 

proporcional à diferença entre o sinal de START e de STOP, é enviado a 

um conversor analógico-digital (ADC) . Este atribui-lhe um valor 

correspondente ao diferencial do fotão emitido relativamente ao pulso 

de excitação, sendo uma contagem armazenada no canal apropriado 

do analisador multicanal (MCA). Estes sinais são distribuídos e acumulados 

em 1024 canais do MCA, que se encontra incorporado no computador 

e que, após cada ciclo, de tipicamente 1000 contagens, armazena o 

decaimento (no computador) que após n repetições/ciclos se encontra 

com uma distribuição estatística suficiente para uma análise correcta 

do decaimento. 
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Figura 3.23 - Configuração do aparelho de TCSPC de nanosegundos, existente 

no Centro de Química de Coimbra. D - descriminador; L - lâmpada; T - tiratrão; 

TAC - conversor tempo-amplitude; ADC - analisador analógico-digital; 

MCA - analisador multicanal; FM - fotomultiplicador; HV - alta tensão; 

Mt - motor; LF - lente de focagem; A - solução de amostra; S - solução 

dispersante; M 1 e M2 - monocromadores; D. - Unidade controladora dos 

motores Mtl e Mt2 e da temperatura no interior do porta-amostras. 



A Figura 3.24 ilustra a aplicação desta técnica na determinação 

dos tempos de vida do 3,4-dimetilmetoxibenzeno e da molécula 

representada no mecanismo 3 .XVII. 
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3.XV II 

Note-se que esta molécula é constituída por duas partes com 

funcionalidades diferentes, entre as quais ocorre uma transferência de 

electrão fotoinduz ida, para além dos canais de dissipação de energia 

que já existem no 3,4-dimetilmetoxibenzeno . Assim, a diferença de 

tempos de vida entre estas moléculas permite obter a constante de 

velocidade de transferência intramolecular de electrão 

1 
ket =---

TOA To 
3.27 

No caso do sistema indicado, a constante de velocidade de 

transferência electrónica fotoinduzida é de 2 .7x1 09 S-1 . Esta transferência 

é intramolecular e ocorre a uma separação mínima entre o limite do 

anel aromático e do grupo C=C(CNh de 6,5 A. 
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Figura 3.24 - Decaimentos de fluorescência de duas moléculas em 

acetonitrilo. A traço fino representa-se o perfil temporal da lâmpada, 

quando a excitação é feita a 281 nm, que é usado na desconvolução do 

sinal. Na parte inferior de cada gráfico mostra-se a diferença entre o sinal 

experimental e o decaimento calculado com o tempo de vida indicado 

convoluído com o sinal da lâmpada. Resultados obtidos com contador de 

fotão único do Centro de Química de Coimbra. Cortesia de J. Seixas de 

Melo. 

Femtoquímica 

Referiu-se no primeiro capítulo que o estado de transição tem 

uma existência intrinsecamente virtual, pois pela sua própria definição 

ele corresponde ao máximo de energia potencial que separa os reagentes 



dos produtos ao longo do caminho de reacção, donde o seu tempo de 

vida é infinitamente pequeno . Para obter informação sobre o processo 

da reacção, próximo da região do estado de transição, é necessário 

dispor de uma técnica com uma resolução temporal extraordinariamente 

elevada. Uma ideia desta resolução temporal pode ser conseguida 

levando em conta que a separação dos fragmentos de uma clivagem 

molecular fotoiniciada ocorre tipicamente com uma velocidade de 1000 

m S-1. Assim, para determinar a posição dos fragmentos quando estes 

se separam de 10 pm, o que corresponde a 10% do compr imento de 

uma ligação, é necessário fazer medições com uma resolução temporal 

melhor do que 10-14 s. De facto, a tecnologia mais aperfeiçoada 

actua lmente disponível permite produzir pulsos de la ser com uma 

duração cerca de 5-6 fs, abrindo o caminho para uma "espectroscopia 

do estado de transição". O pioneiro do desenvolvimento da 

femtoquímica, A. Zewail, foi distinguido em 1999 com o prémio Nobel 

da Química .48 

Um exemplo ilustrativo da espectroscopia do estado de transição 

é dado pela fotodissociação do ICN . Um feixe de moléculas de ICN com 

baixa densidade é irradiado por um pulso de laser a 307 nm, bombeando 

as moléculas para um estado electronicamente excitado repulsivo. Neste 

estado cada molécula dissocia-se em I+CN . A produção de CN pode 

ser seguida através da sua fluorescência , induzida por um pulso 

analisador de um laser a 388,9 nm, dada a ressonância para este 

comprimento de onda entre o estado fundamental do CN e um estado 

excitado fluorescente . O pulso analisador é atrasado re lativamente ao 

pulso produtor por intervalos de tempo variáveis, que podem ser 

contro lados modificando a distância percorrida pelos pulsos . A 

inten sidade da fluorescência induzida do CN permanece igual a zero 

até que este fragmento se separa cerca de 600 pm do átomo de iodo. 

O pulso analisador pode ser sintonizado para um comprimento de onda 99 

um pouco maior, 389,5 nm, para detectar o que se passa quando a 

liga ção está apenas parcialmente quebrada. A intensidade da 

fluorescência induzida por este pulso de comprimento de onda maior 

aumenta com o tempo, atingindo um máximo para novamente decair 

quando o comprimento de onda do pulso analisador já não está em 

ressonância com o estado electrónico fluorescente, Figura 3.25. 
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Figura 3.25 - Dissociação da molécula de ICN por excitação com um pulso 

de laser de A1=307 nm, e sua análise em tempo real por excitação com 

pulso analisador de A2 variável, para um estado emissivo do fragmento 

CN. A detecção é feita pela intensidade da emissão do 'C N ao longo do 

tempo, usando pulsos ana li sadores com diferentes va lores de A2. Ilustram

-se também os va lores de emissão esperados para pulsos ana lisadores que 

excitam a fluorescência do CN quando este está isolado e quando este 

ainda está parcialmente ligado ao átomo de 1
49 

Hoje em dia o domínio de aplicação da femtoquímica ultrapassa 

a sua área tradicional de influência, que é a dinâmica química . A 

utilização de femtosegundos está a influenciar estudos como de um 

controle coerente de reacções químicas que possibilite a clivagem ou 

formação selectiva de ligações a nível molecular, a obtenção de estruturas 

moleculares resolvidas no tempo usando pulsos de raios-X, a 

transferência de energia e de electrão na fotossíntese, a dinâmica de 

fotorreceptores como a rodopsina de que depende a nossa visão , etc. 

Além disso, a apreciável largura da banda espectral associada aos pulsos 

de 10 fs, torna possível a execução no domínio temporal de experiências 

que tradicionalmente se fazem no domínio espectral . 



CAP[TULO 4 

ORDENS E CONSTANTES DE VELOCIDADE DE REACÇÃO 

4.1 VELOCIDADES DE REACÇÕES ELEMENTARES 

É através da experimentação que se obtém a dependência 

funcional entre a velocidade de uma reacção e as concentrações dos 

reagentes. Para cada instante, a velocidade de uma reacção pode ser 

calculada a partir do traçado de tangentes às curvas de variação das 

concentrações dos reagentes e produtos, em função do tempo . Dado 

que a lei cinética se pode alterar no decurso da reacção, em princípio 

haveria que determinar experimentalmente a lei cinética a diversos 

tempos de reacção para averiguar da sua constância ou conhecer as 

suas modificações . Se bem que possível, tal procedimento é muito 

moroso e não é, por isso, correntemente utilizado para além dos 

instantes iniciais . A determinação das velocidades das reacções a partir 

das tangentes referidas designa-se por método diferencial de 

determinação de leis de velocidade. 

Alternativamente, por integração analítica da lei cinética obtêm

-se as concentrações em função do tempo, em vez da variação das 

concentrações em função do tempo. Assim é possível prever, a partir 

do conhecimento da velocidade inicial, a concentração de reagentes 

e produtos em qualquer instante e comparar as previsões com os 
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resultados experimentais. Casos há em que a lei cinética é muito 

complexa e a sua integração analítica é muito difícil ou mesmo 

impossível . Nestes casos é ainda possível recorrer à integração numérica. 

Os métodos cinéticos baseados em leis diferenciais são mais 

exactos e de maior generalidade, mas os métodos de integração são 

mais expeditos. Há mesmo situações em que os métodos integrais podem 

ser utilizados para estudar todo o curso de uma reacção química . 

4.1.1 REACÇÕES DE PRIMEIRA ORDEM 

Retome-se a so lvó li se do 2-cloro -2-metilpropano em água, 3.1. A 

etapa determinante da velocidade da reacção é a ionização do haloalcano 

pelo que a reacção tem uma cinética de primeira ordem. Assim, podemos 

escrever 

4.1 

Separando variáveis e integrando para a condição inicial de que 

para t=O vem [A]=[A] o, 

donde 

ou 

_f[Al d[A] = k, f tdt 
[Al o [A] o 

-In[ A J+ln[ AJo =k,t 

k, t 
10g[A] = ---+ 10g[A] o 

2.303 

4 .2 

4.3 

4.4 

Estas equações revelam que o logaritmo da concentração é, numa 

reacção de primeira ordem, directamente proporcional ao tempo, 

podendo-se extrair a constante de velocidade da reacção desse factor 



de proporcionalidade. É, também, útil apresentar estas equações na 

forma exponencial 

[ A ] = [ A ] o exp ( - k 1 t ) 4 .5 

e usar a relação 

4.6 

para descrever a variação da concentração do produto com o tempo 

[ B ] = [ A ] o [1 - exp ( - k 1 t ) ] 4.7 

A verificação da ordem da reacção faz-se notando que numa 

reacção de primeira ordem a velocidade é directamente proporcional 

à concentração. Assim, a velocidade inicial para diferentes concentrações 

bem conhecidas de reagente deve revelar esta dependência. A 

velocidade inicial para cada concentração inicial é obtida construindo 

a tangente para o tempo t=O à curva da variação experimental da 

concentração. Obtidas várias velocidades iniciais para concentrações 

diferentes, o gráfico das velocidades iniciais em função das 

concentrações iniciais dá uma recta que passa pela origem e tem como 

declive k" provando que a reacção é de primeira ordem, Figura 3.2 . 

Assim, a análise dos dados cinéticos segundo a lei diferencial 4 .1 requer 

a construção de tangentes à curva de variação de uma medida da 

concentração em função do tempo, que é algo subjectiva, bem como 

do gráfico das velocidades iniciais em função das concentrações iniciais. 

Alternativamente, os mesmos dados cinéticas podem ser analisados 

mais rápida e seguramente usando a lei integral 4.3. A Figura 4.1 mostra 

que, longe do termo da reacção, o logaritmo da concentração do 

reagente é uma função linear do tempo da reacção. Do declive dessas 103 

rectas pode-se obter a constante de velocidade . No caso particular das 

experiências ilustradas na Figura 4.1, verifica-se que o declive 

correspondendo à experiência em que se utilizou uma menor 

concentração de 2-cloro-2-metilpropano é muito menor do que os 

outros. Esta diferença pode ser atribuída ao erro experimental na 

medição de pequenas variações de condutividade. 
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Figura 4.1 - Dependência entre o logaritmo da concentração de re agente 

e o tempo de reacção na so lvó li se de 2-cloro-2-metilpropano. 

Um outro parâmetro muito utilizado para caracterizar a velocidade 

de uma reacção de primeira ordem é o seu tempo de meia-vida, t1/2 . 

Este é definido como o tempo necessário para a concentração do 

reagente se reduzir a metade do seu valor inicial. Da equação 4 .5 pode

-se escrever 

donde 

[Al;{ 
--- = exp( -k, t'/2 ) 

[Alo 

ln 2 0.693 
t1/2 =--=--

k1 k1 

4.8 

4.9 

Pode-se verificar, a partir dos dados da solvólise do 2-cloro-2-

104 -metilpropano em água, que o tempo de meia-vida não depende da 

concentração inicial. De acordo com a Tabela 3.1 , esse tempo de meia

-vida é de cerca de 210 s, pelo que a constante de velocidade é 

k1=3,3x10-3 S-1. Além disso, como o tempo da segunda meia vida é o tempo 

necessário para a concentração se reduzir de [Alo/2 a [Alol4, pode verificar

-se que o tempo de cada meia vida é constante. Os tempos de meia-vida 

encontram grande aplicação nos estudos de decaimentos radioactivos . 



4.1.2 REACÇÕES DE SEGUNDA ORDEM 

Considere-se novamente a dimerização da 2,5-dimetil-3,4-

-difenilciclopentadienona cuja lei cinética é de segunda ordem e do tipo 

4 .1 0 

Separando variáveis e integrando para a condição inicial de que 

para t=O vem [Al=[Alo, 

-f [A] d[A] = k 2 r dt 
[A] o [A]2 o 4.11 

donde 

1 1 
- =k 2 t+ --
[A] [A]o 

4.12 

Os dados da experiência descrita no Capítulo 3, permitiram analisar 

a cinética desta reacção de acordo com a lei diferencial 4.10, e obter 

o gráfico de var ia ção da concentração da dienona com o tempo, Figura 

3.3. Para verificar a ordem da reacção pode-se logaritmizar a equação 

4.10 e obter 

( 
d[A]j 

109 -dr ) = 109 (k 2 ) + 2 109 ([A]) 4.13 

que prevê que o gráfico do logaritmo das ve locidades calculadas em 

função do logaritmo da concentração do monómero deve dar uma 

recta cujo declive é a ordem da reacção, Figura 3.4. A ordenada na 

origem deste gráfico dá a constante de velocidade, mas como este 

valor resulta de uma extrapolação mais ou menos longa, é preferível 

obter a constante de velocidade a partir de um gráfico da velocidade 

em função de [dienonaJ2 . 

Alternativamente pode-se utilizar a lei integral 4.12 para estudar 

a cinética desta reacção. O gráfico do recíproco da concentração de A 

em função do tempo dá uma recta cujo declive é k 2 , Figura 4.2. Mais 

uma vez a utilização de métodos integrais é mais expedita e menos 

subjectiva. 
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Figura 4.2 - Dependência entre o recíproco da concentração de dienona 

e o tempo, na reacção de dimerização de um dienona. 

o tempo de meia vida pode também ser calculado a partir da 

equação 4.12, fazendo 

donde 

2 1 
--k t i +
[Alo - 2 1 2 [Alo 4.14 

4.15 

o tempo de meia vida de uma reacção deste tipo depende da 

concentração inicial dos reagentes. 

Um outro tipo de reacção de segunda ordem é o que envolve dois 

reagentes diferentes 

onde 

k2 
A + B ---=-~) produtos 

d[Al d[Bl =---= 
dt dt 

k2 [Al[Bl 

Usando a condição do balanço de massa, obtém-se 

[A]-[A]o =[B]-[B]o 
[A]-[B]=[A]o -[B]o 

4.1 

4.16 

4.17 



Do primeiro e terceiro membros da equação 4 . 16, e do segundo 

e terceiro membros dessa equação, vem 50 

d[A] = -k [Bldt 
[A] 2 

d[B] = -k [Aldt 
[B] 2 

4.18 

e da sub tracção destas duas equações resulta 

d[Al_ d[Bl = k ([Al- [Bl)dt 
[Al [Bl 2 

4.19 

Dado o balanço de massa, eq. 4.17, pode-se escrever 

d[A] d[8] 
- - - = k ([A]o -[B]o )dt 
[A] [B] 2 

4.20 

que se pode integrar do tempo t=O até ao tempo t, e obter 

(
[A] J ([B] J ln - -ln - = k/([B]o -[A]o) 

[A] o [8]0 
4.21 

ou seja 

1 I {[Blo [Al}_ - -- n -- - k/ 
[Al o -[Bl o [Alo [Bl 

4.22 

Um gráfico de log([Bl/[A]) em fun ção do tempo terá um declive 

de ([Bl o-[Alo)h/2,3. No caso de reacções de segunda ordem em que a 

concentração inicial dos dois reagentes A e B são iguais, pode-se exprimir 

a var iação da concentração em termos de uma só va riáve l, [Al=[Bl=[Alo-

x=[B lo-x. A integração da equação 4.16 após a substituição por esta 

variável dá, quando x=o para t=O, 

4.23 
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4.1.3 REACÇÕES DE ORDEM ZERO 

Ainda que se tenha referido que um dos factores de que depende 

a velocidade de uma reacção é a concentração dos reagentes, pode-se 

considerar o caso de uma reacção que não dependa da concentração 

dos reagentes . Neste ca so a lei diferencial da velocidade da reacção é 

constante 

_ d[A] = ko 
dt 

Integrando, vem 

[A] =[A]O - k O t 

4 .24 

4.25 

Assim, uma reacção de primeira ordem dá um gráfico linear da 

variação da concentração em função do tempo, cujo declive é igual a 

-ko. As unidades desta constante de velocidade são também as da 

velocidade, como por exemplo, de litros por segundo. Do mesmo modo 

que para as outras reacções, também se pode considerar o período de 

reacção dado por 

donde 

[A]O 
- =[A]o -kot1 / 2 

2 
4 .26 

4 .27 

As reacções de ordem zero aparecem em sistemas heterogéneos 

quando a superfície da fase sólida está saturada com algum reagente, 

108 mas também podem ocorrer em sistemas homogéneos. 

4.1.4 REACÇÕES DE TERCEIRA ORDEM 

Da mesma forma que se definiram velocidades de reacção 

diferenciais e integrais para reacções de primeira e segunda ordem, 



podem-se também obter as leis de velocidade para reacções de terceira 

ordem, do tipo geral 

k3 
A + B + C --=---~) produtos 

A lei de velocidade diferencial para esta reacção é 

- d[A] = k 3 [A][B][C] 
dt 

4.11 

4 .28 

A integração desta equação pode se r conseguida pelo método 

das fracções parciais e obtém-se 

1 ( [Al J[Bl o-[C1o ( [Bl J[C1 o-[Al o ( [el J[Alo-[Bl o 

([Alo -[Blo)([Blo - [elo)([elo -[Alo) ln [Alo [Blo [elo = k3t 

4 .29 

A utilização das expressões 4.28 e 4.29 na determinação das 

ordens parciais das reacção e da sua constante de velocidade não é 

muito prática . Alternativamente pode-se usar o método do isolamento 

que será discutido mais adiante. 

Como foi referido anteriormente, uma reacção de terceira ordem, 

envolvendo a colisão simultânea de três moléculas, é muito pouco provável 

relativamente a mecanismos de reacção alternativos que envolvem uma 

sequência de passos elementares de segunda ordem. Um exemplo de 

uma reacção deste tipo é a oxidação da vitamina C pelo hexacianoferro(III), 

discutida no capítulo anterior. A estequiometria desta reacção indica o 

consumo de três moléculas de reagentes, equação 3.X, mas o seu 

mecanismo revela uma sequência de passos em que a ordem de reacção 

nunca é superior a dois, equações 3.XI e 3.XII. Este é um exemplo de 

uma reacção complexa cujo mecanismo envolve uma sequência de passos 

elementares . A soma desses passos dá a estequiometria da reacção global. 

O efeito da força iónica sobre a cinética desta reac ção sugere um 

mecanismo com uma etapa em que dois iões com a mesma carga reagem 

entre si, o que permite excluir a equação 3.X como determinante da 

velocidade de reacção . 
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4.2. VELOCIDADES DE REACÇÕES COMPLEXAS 

A maioria dos processos cinéticos envolve mais do que um passo 

elementar. O facto de um mecanismo estar de acordo com a lei cinética 

não signif ica que é o mecanismo real para a reacção. A uma lei cinética 

pode mesmo corresponder mais do que um mecanismo. Um mecanismo 

é sempre uma hipótese teórica de como ocorre uma reacção química. Um 

exemplo bem ilustrativo desta situação é o da reacção em meio gasoso 

4 .111 

que Bodenstein estudou em 1894 e que considerou como uma reacção 

elementar a temperaturas cerca de 400 oe. Já nessa época este autor 

reconheceu como era difícil encontrar reacções cineticamente simples 

em fase gasosa, isto é, reacções cuja velocidade é proporcional a um 

produto de concentrações elevadas a expoentes inteiros. A reacção 4.111 

foi apresentada como um exemplo de um processo cinético elementar 

em todos os li vros de texto até que, em 1967 Sullivan detectou a 

presença de radicais livres a 350 oe e propôs outro mecanismo 

1
2 

energia) 2 1 

H2 +2 1 ~ 2 HI 
4.IV 

21 + M ~ 12 + M 

onde M é um gás inerte . Em resumo, são questões distintas o propor e 

o provar um mecanismo. Os mecanismos das reacções são propostos 

com base na cinética química. Uma vez proposto, um mecanismo 

necessitaria de um estudo químico-físico muito detalhado para se r 

considerado como provado, pois haveria que confirmar todas as etapas 

propostas e a existência dos diferentes intermedi ários . Esta é uma tarefa 

que não está concluída para a grande maioria das reacções químicas, 

devido a dificuldades de natureza experimental . Não obstante, o estudo 

cinético dos mecanismos deve ser comp lementado por outros estudos 

de natureza química que procurem dar maior suporte experimental aos 

mecanismos propostos pela via cin ética. 



Os mecanismos de reacção podem ser agrupados de acordo com 

a seguinte classificação: reacções consecutivas, reacções paralelas e 

reacções reversíveis . As reacções paralelas são aquelas em que a mesma 

espécie participa em duas ou mais etapas elementares competitivas. As 

reacções consecutivas caracterizam-se pelo produto da primeira reacção 

ser um reagente de uma reacção subsequente, até se obter o produto 

final. As reacções reversíveis são aquelas em que os produtos da reacção 

inicial se podem recombinar para regenerar o reagente . 

Como as reacções complexas ocorrem segundo um mecanismo 

de reacção envolvendo várias etapas elementares, a resolução da lei 

cinética correspondente envolve a resolução de um sistema de 

equações diferenciais . Nalguns casos mais simples a resolução analítica 

desses sistemas é possível. Em casos um pouco mais complicados é 

ainda possível resolver o sistema de equações diferenciais 

correspondente fazendo uso de métodos de resolução analítica como 

o método das transformadas de Laplace ou o método da matriz. 

Porém há sistemas que não podem ser resolvidos analiticamente ou 

cuja so lução analítica é tão complexa que não é de fácil utilização. 

Na ausência de informação sobre as ordens de grandeza das 

constantes de velocidade envolvidas, a resolução destes sistemas 

cinéticos passa pela utilização de métodos numéricos . Estes métodos 

permitem obter uma tabela de valores da concentração dos reagentes 

para intervalos de tempo discretos, que depois podem ser utilizados 

numa representação gráfica de leitura mais simples. Os resultados 

obtidos numericamente são aproximações ao va lor exacto mas o erro 

cometido pode ser estimado e controlado. Se for possível fazer 

aproximações de natureza química, nomeadamente pelo conhecimento 

prévio das grandezas relativas de algumas constantes de ve locidade III 

ou concentrações iniciais dos reagentes, pode ser possível simp lificar 

um sistema de equações diferenciais complexo num outro de resolução 

analítica simples . Finalmente é ainda possível utilizar métodos 

estocásticos para a resolução de sistemas de equações diferencias 

complicadas, como são os métodos da cadeia de Markov e de Monte 

Cario. 
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4.2.1 REACÇÕES PARALELAS DE PRIMEIRA ORDEM 

As reacções paralelas mais simples são as que envolvem dois passos 

competitivos de primeira ordem 

4.V 

A velocidade de desaparecimento de A, é dada pela equação 

diferencial 

d(A] 
- =-k 1 (A]-k 2 (A]=-kT (A] 

dt 

onde h=k1+k2 . Integrando a equação anterior obtém-se 

(A]=(A]o e- kTt =(A]o e-(k,+k 2 )t 

4 .3 0 

4.31 

Para determinar a velocidade de formação de B, estabelece-se 

d(B] = k (A] 
dt 1 

4 .3 2 

e substitui-se (A] pela expressão 4 .31, integrando-se de seguida e 

obtendo, na condição de (B]=O para t=O, 

(B]= k 1::]o (l_e - kTt ) 4 .33 

Identicamente se pode obter a variação de (C] com o tempo 

4 .34 

Das duas expressões anteriores imediatamente se vê que a razão 

das constantes de velocidade nas reacções paralelas de primeira ordem 

é igual à razão dos rendimentos dos produtos 

(B] k1 -=-
(C] k2 

4 .35 

Este quociente define a razão da ramificação da reacção . 
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Figura 4.3 - Variação das concentrações de reagente e produtos fina l para 

reacções consecut ivas de 1" ordem. As linhas a cheio referem-se a uma 

situação em que k,=k 2 e as linhas a tracejado referem-se a uma situação 

em k,=2k 2 . 

A Figura 4 .3 ilustra a evo lu ção com o tempo de [A], [B ] e [C] para 

casos em que k1=k2 e k1=2k2 . 

Este método de reso lução é faci lmente extensíve l a reacções 

para lelas envo lvendo mais do que dois passos. Se houve r n reacções 

para lelas f az-se kT=k1+k2 + ... + kn e a expressão para o desaparecimento 

de A ma ntém a forma da equação 4 .30. 

4 .2 .2 REACÇÕE S CO NSECUTI VAS DE PRIME IRA ORDE M 

Um outro esquema cinét ico mui to frequente é o que leva, numa 

sequência de reacções de pr ime ira ordem , p rime iro à formação de um 113 

intermed iár io B que depois reage para dar o produto f inal 

A k1) B _k-=2~) C 4.VI 

As equações diferenciais que descrevem esta sequência de passos 

elementares são 
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d[A] = -k,[A] 
dt 

d[B] = k [A]- k [B] 
dt ' 2 

d[C] = k [B] 
dt 2 

4.36 

A equação integral para o desaparecimento de A é já bem 

conhecida 

4.37 

e pode ser utilizada para substituir o valor de [A] na equação que traduz 

a variação de [B] com o tempo. Esta, depois de rearranjada, pode ser 

escrita como 

como 

Multiplicando ambos os termos por exp(k2 t ), obtém-seS' 

ek2t d[B] + k [B]ek2t = k [A] e(k2 -k,)t 
dt 2 , o 

a equação pode ser escrita como uma equação diferencial 

d([B]ek2 t) = k,[A]oe(k2 -k,)t dt 

de integração imediata 

4 .38 

4 .39 

4 .40 

4 .4' 

4 .4 2 

onde a constante de integração C pode ser determinada, para o caso 

mais simples de [B]=O a t=O , como sendo 



4.43 

Substituindo, na equação 4.42, C pelo seu valor e dividindo por 

exp(k2 t), obtém-se a equação integral para a dependência de [B] com 

o tempo, 

4.44 

válida para o caso em que k 1:t=k2 . No caso de k 1=k2, obtém-se 

4.45 

cuja so lução é 

4.46 

quando [B]=O a t=O. A Figura 4 .4 ilustra a evolução da concentração 

do reagente, intermediário e produto final com o tempo para os casos 

em que k 1=k2 e k 1=10k2 . 

0 ,8 

'" l~ 
"" 0,6 
'" .:: = .. 
'" 0,4 = c 
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0 , 2 

o 
o 200 400 600 800 1000 

Tempo 

Figura 4.4 - Var iação das concentra ções de reagente, intermediário e 

produto final com o tempo em reacções consecutivas de P ordem. A cheio 

ilustra-se o caso em que k,=k2 e a tracejado mostra-se o caso de k, =1 ük2. 
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4.2.3 REACÇÕES REVERSíVEIS DE PRIMEIRA ORDEM 

As reacções reversíveis mais simples seguem a forma 

A ( ) B 
kr 

4.VII 

As equações diferenciais correspondentes a este mecanismo são 

- d[A] = kf[A]- k [B] 
dt r 

- d[B] = k [B]- kf[A] 
dt r 

4.47 

Assumindo que para o tempo t=O as concentrações iniciais das 

duas espécies são [A]o e [B]o, pode-se escrever a lei da conservação da 

massa para este sistema 

4.48 

e resolver em ordem a [B], obtendo-se 

4.49 

Substituindo [B] na expressão diferencial e rearranjando, pode-se 

escrever 

4 .50 

onde 

4.51 

é uma constante . Assim, a integração 

r[Al d[A] _ (k + k )ft dt 
J[Al o m _ [A] - f r O 4 .52 

permite obter 



In( kf[A]-kr[B] )=-(kf+kr)t 
k f [A]o - k r [B]o 

4 .53 

Quando se atinge o equilíbrio a reacção no sentido directo ocorre 

à mesma velocidade que a reacção no sentido inverso . Esta observação 

corresponde à formulação do princípio da reversibilidade microscópica. 

Assim, no equilíbrio, a concentração do reagente e do produto não 

variam com o tempo 

d[Al e d[Ble 
-- =---=0 4.54 

dt dt 
ou seja, 

4 .55 

onde o índice e refere explicitamente ao estado de equilíbrio. Assim a 

constante de equilíbrio é 

4.56 

A Figura 4 .5 ilustra a evolução de [Al e [Bl para casos em que 

kf=k r e kf=3k r. 

'" .~ 
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Figura 4.5 - Evo lução das concentrações das espéc ies A e B de um sistema 

de reacções reversíveis de 1 a ordem até se atingir o equilíbrio. A che io 

ilustra-se a situação em que kf=kr e a tracejado mostra-se a evolução de 

um sistema onde kf=3k r. 
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o mesmo argumento pode ser aplicado a reacções reversívei s que 

ocorrem em vários passos e o princípio da reversibilidade microscópica 

pode ajudar a resolver sistemas de equações cinéticas mais complicadas 

quando o sistema está em equilíbrio . 

4.3 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES CINÉTICAS 

4.3.1. TRANSFORMADAS DE LAPLACE 

Os métodos de integração clássicos levam às soluções de muitas 

equações diferenciais lineares que descrevem a cinética das reacções 

químicas, mas a forma de obtenção dessas soluções pode ser muito 

complicada . 

Usando métodos do cálculo operacional é possível obter 

directamente uma solução que satisfaz as condições iniciais dadas, sem 

ter que manipular separadamente integrais particulares ou constantes 

arbitrárias. Assim, o uso do cálculo operacional simplifica e encurta 

apreciavelmente a resolução de equações cinéticas. O princípio do cálculo 

integral baseia-se na introdução de um integral definido, chamado 

integral de transformação, cuja fórmula geral é a seguinte 

F(p) = tbf(t)K(P,t)dt 4 .57 

onde F(p) é a transformada de f(t) relativamente ao núcleo K(p,t) . 

Um núcleo frequentemente usado em cinética química é 

K(p, t)=e-pt Este núcleo integrado sobre os limites ü e - 00 representa a 

11 8 transformada de Laplace . A grande utilidade desta transformada reside 

no facto de que a dependência exponencial em função do tempo é 

frequentemente encontrada nos integrais necessários em cinética química 

e que da aplicação da transformada de Laplace seguida da integração 

entre os limites t=ü a t= oo , a função transformada passa a depender 

apenas de p . Assim, a transformada F(p) da função f(t) sujeita à 

transformada de Laplace é definida pelo integral 



4.58 

De notar que dada a função f(t)=a, onde a é uma constante, a 

sua transformada de Laplace é F(p)=a/p. Se L[f(t)]=F(p) é a transformada 

de Laplace da função f(t), então dizemos que f(t) = L1[F(p)] é a inversa 

da transformada de Laplace de F(p). 

Exemplificando, dada uma função f(t)=exp(-at) em que a é uma 

constante, a sua transformada de Laplace é obtida segundo 

F(p) = L[e- at ] = J; e-at e-pt dt = J; e -(a+p)t dt 

= __ l_[e -(a+p)t ]= 
a + p o 

4.59 

1 

P + a 

restrita à condição de p>-a, para que e-(a+p) tjt== seja igual a zero e o 

integral de L[e-at] convirja. 

A aplicação das transformadas de Laplace à resolução analítica 

de leis cinéticas diferenciais complicadas é apreciavelmente simplificada 

fazendo uso de três das duas propriedades fundamentais: 

1. A transformada de Laplace de uma combinação linear 

de funções, é a mesma combinação linear das funções 

transformadas. Assim, se 

4.60 

então a sua transformada de Laplace é 

4 .6 1 

2. A transformada de Laplace da derivada de f(t). i .e., f'(t) pode 

ser obtida facilmente 

11 9 
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= f( t )e-pt ]= + p 7 f( t~-Pt dt 
o o 4.62 

=pL[f(t)]-f(O) 

3. A transformada de Laplace de um integral de uma fun ção f(t) 
pode ser expressa como 

4.63 

Usando estas três propriedades e tabelas de transformadas de 

Laplace contendo quer a transformada quer a inversa da transformada 

de Laplace, é possível resolver analiticamente um grande número de 

equações cinéticas diferenciais. 

Como exemplo de aplicação das transformadas de Laplace a 

mecanismos de reacções complexas, considerem-se as reacções reversíveis 

de primeira ordem consecutivas 

4 .VIII 

cujas equações das velocidades de reacção são 

4.64 

com as condições iniciais [Aj=[Ajo e [Bj=[Cj=O para t=O. Aplicando 

transformadas de Laplace (eq. 4.62) e o balanço de massas 

[Al o=[Al+[Bl+[Cl para eliminar [Cl na expressão da variação de [Bl com 

o tempo, vem 



4 .65 

4.66 

Resolvendo a equação 4.65 em ordem a L[A] e substituindo a 

expressão resultante na equação 4.66, obtém-se 

k, [ A ] o (p + L 2 ) 
L[B]=---------------

p[p2 +( k, +L, +k 2 +L2 )p+( k,k2 +k,L2 +L,L2 )] 

k, [ A ] o (p + L 2 ) 
= 

p(p+a )(p+b) 

4.67 

onde 

4 .68 

4.69 

Para obter a concentração dependente do tempo para B, aplica

-se o inverso da transformada de Laplace à equação anterior. De acordo 

com as tabelas destas transformações vem 

[ B ] = k, [A] o --- + - e - at - - e - t 
[

k 2 k2-a k 2 -b b 1 
ab a ( a -b ) b ( a -b ) 

4.70 

Para obter L[Al, começa-se por resolver a equação 4 .65 em 

ordem a L[Bl, substituir o valor obtido na equação 4.66 e resolver 

para L[A] 

4 .7 1 

onde 

4.72 
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Ap li cando agora a transformada inversa, fica 

[A] = [A]o 

[A ]0 

4.73 

A dependência tempora l da concentração de C pode ser obtida 

in troduz in do as equações 4 .70 e 4 .73 na lei de ba lanço de massas 

[ C] k k [ A ] [ 
1 1 - at 1 -bt 1 1 2 - + e - e 

o ab a(a -b) b(a-b) 4 .74 

A Figura 4 .6 apresenta as concentrações de A, B e C calcu ladas 

pe las equações 4.70,4.73 e 4.74, respectivamente, para o caso em que 

k 1= k_ 1=3k2=6k_2 . 
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Figura 4.6 - Calculo das co ncentra ções das espécies envolvidas no 

mecanismo 4 .VII I pelo método das transformadas de Laplace (linhas) e pelo 

método de Runge-Kutta de 4" ordem (pontos). Este método foi ap licado 

com dois passos de integração diferentes, se ndo o passo dos pontos a 

cheio o dobro dos outros. Tratou-se um caso em que k,= k_,=3kF6k_2' 



Se as equações das velocidades forem lineares relativamente aos 

reagentes, o método das transformadas de Laplace permite obter as 

soluções das equações cinéticas. As equações de velocidade não-lineares 

podem ser linearizadas, fazendo as concentrações de determinados 

reagentes muito maiores do que as de outros, de forma a obter equações 

de pseudo-primeira ordem, que são lineares . 

4.3.2 MÉTODO DAS MATRIZES 

Os sistemas envolvendo reacções de primeira ordem reversíveis 

conduzem a sistemas de equações diferenciais lineares simultâneas com 

coeficientes constantes . Uma solução para este sistema pode ser 

encontrada usando uma formulação em termos de matrizes que é 

frequentemente utilizada na mecânica quântica e na espectroscopia 

vibracional. 

No caso geral, pode-se designar por [Ail a concentração da espécie 

Ai envolvida num sistema de equações cinéticas de primeira ordem 

envolvendo n espécies. O conjunto destas equações será 52 

que se podem exprimir em termos matriciais 

_ d[A,l 

dt 
_ d[A2l 

dt 

_ d[Anl 

dt 

= 

ou, de forma abreviada, 

k" k'2 ... k,n [A,l 

k2, k22 .. . k2n [A 2l 

. .. ...... . . .. .. ....... . 

4.75 

4 .76 
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dA = KA 
dt 

4 .77 

onde A é o vector de composlçao e K a matriz das constantes de 

velocidade. Para este problema, em que K é uma matriz nxn e n é o 

número de componentes, An, é possível diagonalizar K e obter n vectores 
próprios linearmente independentes . A solução da equação diferencial 

4 .77 é semelhante à da equação escalar correspondente, ou seja, 

A ( t ) = A ( O ) e Kt 
4 .78 

A matriz exp(Kt), designada matriz do estado de transição, é 

definida pela expansão em série de Taylor 

Kt (Kt ) 2 
e =U+Kt+--+ ... 4.79 

2! 

onde U é a matriz unitária de ordem n . A equação 4.77 pode se r 

resolvida começando por calcular potências sucessivas de K seguidas 

do uso da equação 4.79. Embora este procedimento seja o mais evidente 

ele é também o mais moroso . Alternativamente é possível reduzir a série 

infinita anterior a 

é t = ~ [L1 oU + L11(Kt)2 + ... + L1n _1(Ktf -1] 

onde 11 é o determinante de Vandermonde 

Jl1 Jlf 

1 Jl2 Jl2
2 

11 = det 

1 Jln Jl~ 

n- 1 
Jl1 

n-1 
Jl2 

n- 1 
Jln 

4.80 

4 .8 1 

e cada lli é o determinante obtido da equação anterior substituindo 

Jl1 i, Jl2 i, ... ,Jlni, por exp(Jl1), exp(Jl2), ... , exp(Jln) . Os valores de Jli estão 

relacionados com os valores próprios de K através de 

(i=1,2, oo. ,n) 

onde os valores próprios se obtêm a partir da equação 

det ( K - ?oU ) = O 

4.82 

4. 83 



o método das matrizes foi aplicado à resolução do equilíbrio de 

estado excitado reversível entre as formas neutra, aniónica e tautomérica 

da 7-hidroxi-4-metilcumarina,53 que na sua forma mais complexa envolve 

os equilíbrios entre todas as espécies, conforme se indica no mecanismo 

4.IX, onde os valores de rNo, rAo e rTo se referem aos tempos de vida 

radiativos de cada uma das formas neutra, aniónica e tautomérica . A forma 

neutra é a que é inicialmente formada por absorção de luz no estado 

electrónico fundamental. Neste esquema cinético há nove incógnitas: seis 

constantes de velocidade e três recíprocos de tempos de vida . 

+ H
E9 

k_l 
HO OH 

4 .IX 

Assim, são necessárias nove equações para resolver este sistema. 

As equações diferenciais que determinam a variação com o tempo das 

concentrações das espécies são dadas por 

4. 84 
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onde N*, A* e T* se referem às concentrações de N, A e T no estado 

excitado, sendo 

4 .85 

Da integração da equação 4 .84 obtém-se 

4.86 

onde os valores próprios Ai são os inversos dos tempos de vida dos 

decaimentos e os factores pré-exponenciais aij são combinações lineares 

da base de vectores próprios que obedecem às três condições iniciais 

3 

~>ij =l 
j =1 

3 

~>ij =O (i = 2, 3) 
4.87 

j =1 

A equação 4 .87 reflecte a situação onde apenas o reagente i=l 

existe para t=O . As nove equações relacionando os valores de Aj e aij 

com as nove incógnitas podem agora ser escritas na seguinte forma 

Esta igualdade permite obter as constantes de velocidade, k i, do 

sistema desde que conhecidos os valores dos factores pré-exponenciais, 

aij, e os inversos dos tempos de decaimento, Ai . A Figura 4 .7 apresenta 



as variações da concentrações das várias espécies com o tempo e os 

valores das constantes cinéticas determinados com este método , 
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Figura 4,7 - Cinética do equilíbrio fotocinético reversível entre as formas 

neutra, aniónica e tautomérica da 7-hidroxi-4-metilcumarina, 

4.3.3 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA 

o método de Runge-Kutta de 4a ordem é um método numérico 

que permite obter soluções aproximadas de equações diferenciais do tipo 

y'(t) = f(t,y) 4,89 

onde y' representa dy/dt, conhecidas as condições iniciais, nomeadamente 

dado o valor de y(to)=yo, Considerando a equação diferencial anterior 
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e dividindo o intervalo de tempo [to, tNl em N subintervalos igualmente 

espaçados, de passo 

4.90 

cada novo incremento da variável independente pode ser aproximado 

por 

tn = to +nh 4.91 

onde n=O, 1, 2, .. . , N. Se y(t) for contínuo e tiver uma única solução, 

então pode ser expandido em série de Taylor em torno do ponto to 

h2 

y( to + h) = y( to) + f( to, Yo )h + f' (t o ' y) Ti + .. . 4.92 

Se o valor de h for pequeno, então os termos de ordem elevada 

em h podem ser desprezados. Truncando após o termo em h da expansão 

em série de Taylor, obtém-se o método de Euler, onde 

4.93 

Este processo pode ser continuado por muitos passos, para obter 

o valor de Yn+1 a partir do valor Yn e da sua derivada. 

Usando um pouco mais de rigor, podem-se truncar os termos da 

expansão apenas após o termo em h2 , e obter o método de Runge

-Kutta de 2a ordem . Isto requer o conhecimento da segunda derivada 

y"(to), que pode ser estimada como uma diferença finita 

,,( )_ ~y' _ y'(to +h)- y'(to) 
Y to - -~-t - -'-----h'--------'---'- 4.94 

Substituindo esta expressão na série de Taylor truncada obtém-se 

h2 [y, (t o + h) - y' (t o)] 
y(to +h)=y(to)+hy'(to)+Ti h 

h2 

= y(to) + 2[y' (to + h) + y' (to)] 
4.95 



Ainda mais rigoroso é o método de 3a ordem, que mantém os 

termos da série de Taylor até h3 . Esta extensão implica o conhecimento 

da terceira derivada y'''(to). As equações resultantes são 

onde 

l<. Y1 = f( t n , Y n ) 

l<.Y2 = f(tn + h,Yn + l<.Y1) 

l<. Y3 = f( t n + h/2, Y n + l<. Y1 /2) 
l<.Y4 =f(tn +h,Yn +l<.Y2 ) 

4.96 

4.97 

Finalmente, o método mais aplicado em cinética química é o de 

4 a ordem, cujas equações são 

onde 

l<. Y1 = f( t n ' Y n ) 

l<.Y2 = f(t n +h/2,Yn +l<.Y1/2) 

l<.Y3 =f(tn +h/2,Yn +l<.Y2 /2) 

l<.Y4 =f(tn +h,Yn +l<.Y3 ) 

4.98 

4.99 

o erro associado à integração numérica segundo o método de 

Runge-Kutta de ordem n é da ordem de grandeza de hn+1, pois na 129 

expansão em série são retidos os termos até ordem hn . Como o erro 

depende do tamanho do passo, pode haver a tentação de escolher 

um passo de integração numérica muito pequeno. Porém, um passo 

muito pequeno leva a um consumo de tempo computacional muito 

grande pois é necessário repetir muitas vezes as mesmas operações 

numéricas para cobrir o mesmo intervalo de tempo. Como cada cálculo 



é afectado de um erro de arredondamento, a utilização de um va lor 

de h muito pequeno leva a um erro global determinado pela 

acumulação dos erros de arredondamento, que pode ser maior do que 

o erro esperado a partir da grandeza de hn+1. 

O método de Runge-Kutta de 4 a ordem pode ser aplicado, por 

exemplo, aos equi líbr ios reversíveis indicados no mecanismo 4 .VIII e 

descritos pelo sistema de equações diferenciais 4 .64. As variações das 

concentrações das espécies A, B e C com o tempo são ilustrada s na 

Figura 4.6 para dois tamanhos de passo diferentes. Para o passo mais 

largo nota-se uma diferença entre o valor calculado e o valor exacto 

obtido pelo método das transformadas de Laplace . Esta diferença é mais 

notória no início destas reacções dado tratar-se de um sistema que tende 

para o equilíbrio. A escolha de um passo totalmente inadequado para 

as constantes de velocidade em jogo pode conduzir a resultados 

completamente errados. 

4.3.4 MÉTODO DAS CADEIAS DE MARKOV 

Os sistemas de equações cinéticas mais complexos não podem ser 

reso lvidos ana liticamente. Além disso, quando duas das equações 

diferenciais desse sistema se referem a processos que ocorrem com escalas 

temporais drasticamente diferentes, a sua integração numérica por métodos 

baseados em incrementos finitos é instável. Estes métodos são 

determinísticos no sent ido em que a sua evolução temporal é contínua 

e ditada pelo sistema de equações diferenciais. Alternativamente podem

-se utilizar métodos estocásticos na determinação da ve locidade de uma 

130 reacção. Estes métodos são baseados na probabilidade de uma reacção 

ocorrer num ensemble de moléculas. A formulação probabilística reflecte 

a natureza aleatória de ocorrerem as co lisões responsáveis pelas reacções 

bimoleculares ou o decaimento aleatório das moléculas que sofrem 

reacções unimoleculares . Os métodos estocásticos permitem estudar a 

cinética de reacções complexas sem resolver equações diferenciais ou 

conhecer equações de velocidade fechadas (integrais). O método das 



cadeias de Markov é um método estocástico que onde as constantes 

de velocidade são vistas como probabilidades de reacção por unidade 

de t emp0 54 Assim, os estados de um sistema variam com o tempo de 

forma que a probabilidade, Pij, do sistema ir do estado ai no tempo t 

ao estado aj no tempo t+M, depende apenas do estado ai no tempc 

t, mas é independente do estados do sistema em tempos anteriores ii 

t. A probabilidade do estado ai permanecer inalterado durante o mesmo 

intervalo de tempo é Pii . 

Para uma reacção química em que a razão estequiométrica da 

conversão molecular é 1/1, as probabilidades de transição Pij podem 

ser representadas por uma matriz quadrada de elementos positivos ou 

zero e de m linhas ou colunas, onde a soma dos valores de cada linha 

é igual à unidade 

4.100 

A relação entre o vecto r representativo dos reagentes considerados 

no tempo t e o dos produtos considerados no tempo t+M, pode ser 

expressa 

P11 P12 P1m 

P21 P22 P2m 

Pm1 Pm2 Pmm 4.10 1 

Assim, a concentração da espécie A i no tempo t+M é dada por 

[A i] t +!1t = P1 i [ A 1 ] t + P2i [ A 2] t + ... + P mi [ A m ] t 4 .1 02 

Os va lores das probabilidades utilizadas na matriz de transição 

estão relacionados com as constantes de velocidade e com o intervalo 

de tempo M. Para uma reacção de primeira ordem seguindo a equação 

4 .1, o primeiro termo da expansão em série da exponencial para uma 

unidade de tempo (M=l), é 
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4.104 

ou 

4 . 105 

Este primeiro termo da expansão só se aproxima do valor exacto 

dado pela equação 4 .3, se k1«1 (tomou-se a unidade de tempo). Assim, 

a constante de velocidade k 1 pode ser relacionado com a probabilidade 

com que a molécula Ai decai por unidade de tempo, Pli, e 1- k1 com 

a probabilidade desta molécula permanecer inalterada durante a mesma 

unidade de tempo . Esta relação pode ser estendida para processos 

elementares de ordem superior, tendo em conta que, para intervalos 

de tempo suficientemente pequenos, estes processos cinéticos podem 

ser considerados como processos de primeira ordem. Numa reacção de 

seg unda ordem do tipo A + B ~ produtos, a probabilidade de 

desaparecimento de A por unidade de tempo é k 2[B] e a probabilidade 

de A não reagir é 1- k2 [B] . Para uma reacção de primeira ordem com 

k1=108 S-l e M=1 0-9 S a probabilidade de transição é de 10%, P12=0,1 . 

Se o intervalo de tempo escolhido fosse M=1 0-10 s já a probabilidade 

de transição seria apenas de 1 %, P12=0 ,01. A escolha de intervalos de 

tempo menores conduz a uma melhor aproximação entre a solução 

linearizada da equação cinética e a solução exacta, mas à custa de um 

tempo de cálculo superior para descrever o sistema após um dado 

interva lo de tempo depoi s de iniciada a reacção. 

Como exemplo de construção de uma matriz de transição 

consideremos uma reacção de decomposição da primeira ordem . 

4.X 

e consideremos Pl= k 1M. A matriz de transição será, para a primeira 

iteração, 



onde [Alo é a concentração inicial do reagente e (l-p,[Al o) a sua 

concentração após o intervalo de tempo M . As fórmulas de recorrência 

do desaparecimento de A e da formação de B são, respectivamente, 

[AL+M =(1-P1)[AL 
[BLHt = [B]t +p,[A]t 4.107 

o método das cadeias de Markov pode ser aplicado a sistemas 

cinéticos muito complicados que não admitem solução analítica. 

Tomemos por exemplo o mecanism0 55 

A+B~C+D 
A+C~D+E 4 .XI 

A matriz de transição, com P1=k1M e P2=hM, pode ser escrita 

A B C D E 

1~-Pl[B]-P 2 [C] o Pl [B] 12 P 2[C]/2 (p,tS] + "'lCl) / 21 
l-Pl[A] Pl [A]I 2 o Pl [A]/ 2 

lo o 1 -P2 [A] P 2[A]/2 p 2[A]/2 

lo o o 1 o I 4.108 

lo o o o J 
A probabilidade de formação de C, D e E aparece multiplicada 

por 1/2 dado que, pela estequiometria da reacção, são consumidas duas 

moléculas de reagente para que se forme uma molécula de C, de D 

ou de E. As fórmulas de recorrência são agora 

[AL +M = [AL (1-k1[BL -k2[cL) 
[BL+M =[BL (1-k1[AL) 

[CL Ht =[AL[BL+[cL(1-k2 [AL) 
[DL +M =k 2[AL[CL+[DL 
[EL +M =k1[AL [BL+k2[A] t[C]t +[EL 

4 .109 
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A variação das concentrações das espécies A, B, C, D e E como 

tempo são mostradas na Figura 4.8, onde também se explicitam os 

va lores das conce nt rações iniciais e constantes de ve loc idade. 

0,8 

~ [E] 
'o 
'-'" 0,6 " 1: 
c 
'" u 0 , 4 c o 

U 

0,2 
lD] 

0,05 0,1 0,15 0,2 0 ,25 0 ,3 

Tempo 

Figura 4.8 - Variação com o tempo das concentrações de reagentes e 

produtos do mecanismo 4 .XI, calculado pelo método das cadeias de Markov 

para uma probabi li dade de transição máx ima de 10%. [A1 o= 1, [B1o=0,5, 

[C1 o=0, [D1o=0, [E1 o=0 , k 1=20, kF10. 

Este método também pode ser ap li cado a sistemas de f luxo, que 

se caracterizam por uma não-homogeneidade espacia l, e a reacções 

osc ila t órias, em que as concentrações dos intermediários passam po r 

variações cícl icas. 56 Um exemplo ilustrativo de um mecanismo que conduz 

a osc il ações de amp l itude constante em sistemas homogéneos é o 

mecanismo de Lotka do tipo 1157 

A+X~2X 
X+Y~2Y 
Y~ 

4 .X II 

onde [A] é uma constante . A matriz de transição para esta reacção 

X 

[' - P2[t p,[A I 4.110 

conduz às seguintes equações para as concentrações de X e de Y 



[XL+M =[xL (1-P2 [YL +P1 [A]) 
[YL+M =P2 [XL [YL +[YL (1-P3 +P2 [xL) 4.111 

Lotka mostrou analiticamente que este sistema oscila com um 

período T=21t/.v(k1k2[A]) e que as amplitudes dependem das concentrações 

iniciais de X e de Y. Para reacções oscilatórias deste tipo o erro de 

computação tem que ser bastante inferior 10% porque a propagação 

de erros de transição para transição conduz a pequenas diferenças nos 

períodos de oscilação (",,10%) de X e de Y, que levam a uma variação 

apreciável das amplitudes de vibração de ciclo para ciclo (20-30% 

quando a probabilidade de transição é de 10%). Na Figura 4.9 

apresentam-se cálculos em que se utilizaram probabilidades de transição 

de 10% e de 1 %. É evidente que para este caso não se pode abdicar 

de um cálculo mais moroso. 

~ 
'0 
'-" 
b 
~ c 8 0,5 

o 0,4 0 ,8 1,2 1,6 

Tempo 

Figura 4.9 - Cá lcu lo das concentrações dos intermediários numa reacção 

osci latória de Lotka do tipo II, para uma probabi li dade de transi ção máxima 

de 1 % (a traço grosso) e de 10 % (a traço fino). [Xl e [Yl correspondem 

às menores e maiores amp litud es, respectivamente. [Al=l, [Xl o=0,5, 

[Yl o=0,5, k 1=10 , k2=15, kJ=10. 

4.3.5 MÉTODO DE MONTE CARLO 

o método de Monte Cario é também um método estocástico 

utilizado para determinar numericamente a variação da concentração 
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de reagentes, intermediários ou produtos em função do tempo de 

reacção . Este método pode simular a evolução temporal de qualquer 

sistema químico. 

A maior vantagem do método de Monte Cario consiste no facto 

de que a convergência do método é independente da dimensão do 

integral. Consideremos um integral de dimensão j 

4.112 

onde F(x) é uma função das variáveis X=(X1.X2 , ... ,Xj) e w(x) a sua função 

de distribuição. De acordo com o método de Monte Cario, o conjunto 

de variáveis sofre primeiro uma transformação do tipo X~Ç'=(Ç1, Ç2, ... , 

çj), com ü::;çi::;l, e o integral anterior transforma-se em 

4.11 3 

onde) representa a transformação Jacobiana que é igual a [w(Ç'))-1.Uma 

vez calculados os valores de F para N conjuntos de variáveis (ç1. Ç2, ... , 

çj) aleatoriamente escolhidas, o valor do integral estimado pelo método 

de Monte Cario, /', é dado por 

4.114 

onde T] i representa o conjunto das variáveis (Ç1 i, Ç2 i, ... , W. Este método 

tem sido muito utilizado em estudos de dinâmica reaccional, onde a 

evolução de uma trajectória que leva os reagentes num dado estado 

(electrónico, vibracional, rotacional) aos produtos num outro estado 

requer a resolução das equações diferenciais do movimento. Para garantir 

a convergência destes tipos de cálculo é necessário um conjunto mínimo 

de 1 üj trajectórias para cada integral de dimensionalidade j . 

o método de Monte Cario também tem sido aplicado na resolução 

das equações diferenciais que descrevem a evolução temporal dos 

reagentes intermediários e produtos num mecanismo de reacção. Nestas 



aplicações começa-se por distribuir as moléculas dos reagentes por um 

sistema de N coordenadas. A fracção molar de cada reagente pode ser 

vista como o número de moléculas desse reagente sobre o número total 

de coordenadas. A reacção é simulada gerando aleatoriamente números 

entre 1 e N. Numa reacção de primeira ordem, cada vez que um número 

gerado corresponde a uma coordenada ocupado por um reagente, ocorre 

uma reacção . A constante de velocidade da reacção, k" pode ser obtida 

relacionando o número de tiragens n1 efectuadas durante um ciclo com 

o tempo de reacção, pois cada molécula tem uma probabilidade igual 

e constante de reagir no tempo M, tal como cada posição ocupada por 

uma molécula tem uma probabilidade p igual e constante de ser 

seleccionada ao acaso . Assim, se m for o número de ciclos efectuados, 

a simulação de uma reacção de primeira ordem pode ser expressa em 

função do tempo real sabendo que 

k 1M = pn1m 4.115 

Numa reacção de constante de velocidade de k 1=107 S-1, se a 

unidade de contagem do tempo for o nanosegundo e se efectuarem 

10 tiragens em cada ciclo, a probabilidade de ocorre a reacção em cada 

ciclo será de p=l 0-3 Assim, a descrição da evolução do sistema pode 

ser feita quer em termos da dependência da fracção molar em função 

do número de ciclos ou, usando a relação anterior e relacionando a 

fracção molar inicial com a concentração inicial, pode ser expressa 

directamente como a variação da concentração em função do tempo. 

Se a reacção for de segunda ordem, a probabilidade de uma 

molécula ocupar uma coordenada é independente de uma outra ocupar 

outra coordenada . Consequentemente, para cada ciclo m, devem ser 

feitas duas tiragens, uma para cada molécula reagente. Se em cada 

tiragem se encontrar uma molécula, ocorrerá reacção. 137 

De entre as aplicações úteis do método de Monte Cario 

conta-se a modelagem de reacções oscilatórias complexas e da catálise 

enzimática. 58 ,59 Um exemplo de catálise enzimática envolvendo uma 

etapa de complexação reversível entre a enzima e o substrato e uma 

etapa reversível de inibição do catalisador pelo produto da reacção é 

o seguinte 



k1 
) ES E + S 

k_1 

ES 
k2 ) E + P 

k 4 .X IV 
3 

) EP E + P 
( 

k_3 

o sistema de equações diferenciais que descreve este sistema é 

muito complexo 

d[S] = -k1[E][S]+ k -1 [ES] 
dt 

d[E ] dt = -k1[E][S] + k_,[ES]+ k2 [ES]- k3 [E][P] + k_ 3 [EP] 

drES] dt = k1[E][S] - k_1[ES ]- k2 [ES] 

d[P] dt = k2[ES]- k3 [E][P] + k_3 [EP] 
4 .116 

d[EP] dt = k3 [E][P]- k_3 [EP] 

o ba lanço de massa fornece mais uma equação sobre este sistema 

4.11 7 

onde [E] o é a concentração inic ial de enzima. A resolução deste sistema 

pelo método de Monte Ca ri o evita a manipulação de todas estas equações . 

Na Figura 4.10 apresentam-se os resu ltados de uma simulação da cin ét ica 

deste sistema usa ndo como ponto de partida 100 moléculas de S e 10 

138 de E. 

As simu lações efectuadas de acordo com o método de Monte Cario 

apresentam oscila ções na ordem de N-1 /2 , onde N é o número total de 

mo léculas na simu lação. Tomando o ponto de vi sta macroscópico, é 

tentador assumir que as osci lações observadas nestas simulações são 

aproximações ao comportamento contínuo dado pe las expressões 

func ionais e integrais . Porém, os eventos que ocorrem à escala mo lecu lar 



são discretos. O comportamento, macroscópico, contínuo, é apenas 

observado porque existe sempre um número muito elevado de moléculas 

num sistema químico real. Assim, o método de Monte Carla mostra-nos 

claramente como, a partir de um comportamento microscópico sujeito 

ao acaso, resulta um comportamento macroscópico determinístico. 

complexo 
0, 00 I 

0 ,000 8 substrato 

,[ 
0 ,0006 " .c 

~ 
0 ,0004 c: o 

U 
produto 

0 ,0002 

enzima 

0 , 02 0 , 04 0 ,06 0 ,08 O, I 

Tempo 

Figura 4 .10 - Apli cação do método de Monte Car io ao mecanismo 4.XIV 

4.4 SIMPLIFICAÇÃO DE MECANISMOS CINÉTICOS 

Os métodos de resolução de leis cinéticas di scutidos anteriormente 

começam por formular, com rigor, todos os passos elementares 

envolvidos no mecanismo da reacção em termos das equações 

diferenciais respectivas. Eventua lmente, nos casos mais complexos, a 

resolução do sistema de equações diferenciais obtido pode fazer uso 

de métodos numéricos aproximados. Assim, pode-se obter uma solução 

aproximada para um problema formulado inicialmente com todo o rigor. 

Alternativamente, fazendo uso do conhecimento químico existente sobre 139 

o sistema, pode-se partir de aproximações que simplificam apreciavelmente 

o sistema de equações diferenciais de forma a obter uma so lução exacta 

de um sistema de equações diferenciais que descrevem aproximadamente 

o sistema. Em ambos os casos obtêm-se soluções aprox imadas. No caso 

das aproximações num éricas o rigor do resultado obtido depende do 

tempo computacional in vest ido. No caso da simplifica ção do sistema 
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químico, a qualidade do resultado depende da adequação do modelo 

simplificado ao sistema real . 

Três tipos de simplificações fundamentais podem ser uti l izadas: 

o método do isolamento de um dos reagentes, a assunção do pré

-equilíbrio e a aproximação do estado estacionário . Adicionalmente, em 

muitos mecanismos é possível identificar uma etapa que exerce um efeito 

pronunciado na velocidade da reacção global. Esta etapa é correntemente 

designada passo determinante da velocidade de reacção e, quando existe, 

permite obter relações mais simples para a cinética da reacção global. 

4.4.1 MÉTODO DO ISOLAMENTO 

Uma reacção elementar envolvendo dois ou três reagentes pode, 

em princípio, ser tratada como uma reacção de pseudo-primeira ordem 

usando o método do isolamento. De acordo com este método, se todos 

os reagentes excepto um se encontrarem em excesso, a ordem aparente 

da reacção será a ordem relativamente ao reagente" isolado", uma vez 

que a concentração dos que se encontram em excesso não varia 

apreciavelmente durante a reacção. Assim, se uma reacção é de ordem 

a relativamente ao reagente A, de ordem b relativamente a B e de ordem 

c relativamente a C, e se as concentrações de B e de C forem muito 

maiores do que a concentração de A, a determinação experimental da 

ordem de reacção corresponderá a a e a constante de velocidade 

observada será k', 

onde 

_ d[A] = k' [A] a 
dt 4 .11 8 

4 .11 9 

A equação 4.118 corresponde a uma reacção de pseudo -primeira 

ordem. 

As ordens parciais b e c podem ser obtidas pelo mesmo processo . 

A aplicação deste método requer alguns cuidados, sendo desejável a 

confirmação das ordens obtidas através de outros métodos, pois quando 



o mecanismo de reacção é complexo, envolvendo vários passos, pode 

ser influenciado pelas variações das concentrações, pelo que diferentes 

mecanismos podem resultar da utilização de diferentes condições de 

isolamento. Um dos cuidados a ter na utilização de um grande excesso 

de um reagente prende-se com a pureza deste. Se esse reagente contiver 

uma impureza, quando em excesso a concentração da impureza pode 

ser tão apreciável que ela participe na lei cinética e leve a resultados 

erráticos. 

O rigor com que este método pode ser utilizado depende das 

condições experimentais utilizadas . Por exemplo, numa reacção 

bimolecular elementar em que [B]=100[A], no fim do primeiro tempo 

de vida da reacção, [B] reduziu-se apenas em 0,5% do seu valor inicial, 

e no final da reacção a sua redução foi de apenas 1 %. Variações desta 

ordem de grandeza não são significativas dentro dos métodos de análise 

correntes . Se um dos reagentes for o H30+ ou o OH-, em vez de utilizar 

um excesso destes reagente pode-se obter o mesmo efeito utilizando 

um solução tampão que mantenha o pH constante no decurso da 

reacção . Uma outra alternativa consiste em ter um dos reagentes em 

solução em equilíbrio com a sua fase sólida, de forma a manter constante 

a sua concentração embora haja consumo do reagente em solução. 

É importante notar que quando um dos reagente é o solvente, 

a sua participação no mecanismo de reacção pode passar despercebida , 

uma vez que a sua concentração permanece praticamente constante 

e a constante de velocidade de reacção observada pode ser uma 

constante de pseudo-ordem . 

4.4.2 APROXIMAÇÃO DO PRÉ-EQUILíBRIO 

Uma reacção de segunda ordem em equilíbrio seguida de uma 141 

reacção de primeira ordem do tipo 

k1 

A ~ C + B ( 
k_l 

4 .XV 

C 
k 2 ) D 
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resulta num sistema cinético cuja velocidade de formação de produtos 

se pode exprimir segundo 

d[D] = k [e] 
dt 2 

4. 120 

ma s cuja solução analítica é complicada . Porém, este problema é 

grandemente simplificado se tanto k1 como k-1 forem muito maiores 

do que k2 . Nestas condições é possível assumir que a formação de e 
a partir de A e de B está em equilíbrio, donde [el pode ser obtida a 

partir da condição 

k1 [ A ] [ B ] = k _ 1 [ e] 4. 121 

sabendo que 

4 . 122 

pode-se substituir [el=K[A][Bl na equação 4 .120, e obter 

4 .12 3 

donde a velocidade desta reacção é descrita por uma simples equação 

cinética de segunda ordem. 

Os sistemas do tipo anterior caracterizam-se por um passo de pré

-equilíbrio rápido. Um exemplo típico é dado pela reacção de hidrólise 

de um éster catalisada por um ácido 

180 180- 180 

R-' ~-OC2H5 + OH-
II 

-- R-C-OC2H5 -

I 
II 

R-C + -OC2H5 

I 
OH OH 

4 .XVI. 



4.4.3 APR OXIMAÇÃO DO ESTADO ESTAC IONÁR IO 

Se no mecanismo cinético 

k1 
A ~ B 

( 

k_1 
4 .XVII 

B 
k2 

~ C 

desc rito pe las leis cinéticas 

4 .124 

[B] não variar aprec iave lmente com o tempo, ou seja, d[B]/dt""O, pode

-se escreve r 

4. 125 

o que pe rmite escrever de uma forma simp les a veloc idade de 

desapareci mento do reagente A ou de aparec imento do prod uto C 

4.126 

Ap licando a aprox imação do estado estac ioná ri o , o esquema 

c inético anter ior reduz -se a uma lei cinética de p r imeira ordem, 

onde a co nsta nte de pseudo-p rime ira o rdem observa da é dada po r 

k 1k2/(k_1+h) . 
É razoáve l supor que a va ri ação de [B ] com o tempo será peq uena 

se [B ] f or t ambém uma quan ti dade peque na. Assim, a condição de 
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aplicabilidade da aproximação do estado estacionário pode ser formulada 

de acordo com 

4.127 

ou seja, 

4 .128 

Para os primeiros instantes da reacção, quando se começa a formar 

o intermediário B, a variação da sua concentração com o tempo não 

é desprezável, pelo que a aproximação do estado estacionário não se 

verifica. Por outro lado, como se presume que a concentração de B é 

pequena, isto é, [B]«[Al, também se pode formular a condição de 

aplicação do estado estacionário em termos das constantes de velocidade 

de formação e desaparecimento de B, 

4. 129 

Assim, esta aproximação é válida quando o desaparecimento do 

intermediário é mais rápido que o seu aparecimento. Alternativamente, 

a validade da aproximação do estado estacionário pode ser apreciada 

em termos de perfis de energia livre em função de uma coordenada 

temporal, Figura 4.11 relativos a várias situações que podem ocorrer 

para o mecanismo 4 .XV11 6o Nos perfis iii, iv e vi a aproximação do estado 

estacionário é válida porque o reagente é mais estável que o 

intermediário, donde a concentração de B será sempre menor do que 

a de A . No perfil v embora B seja mais estável do que A, não chega a 

haver acumulação de intermediário porque a sua conversão em produtos 

é mais rápida do que a sua formação a partir do reagente . Por outro 

lado nos perfis i e ii há acumulação de B pelo que a aproximação do 

estado estacionário não é válida . 



i) k 1 » k - 1 » k 2 
ii) k 1 »k2»k_1 

~ 
A C 

B 

B 

iii) k_1» k 1» k 2 iv) k - 1 » k 2 » k 1 

~c 
A A 

vi) k 2 » k - 1 » k 1 

( \J-
- B \ 

A C 145 

c 

Figura 4 .11 - Perfis de energia livre esquemáticos ilustrando as seis relações 

possíveis entre as constantes de velocidade do mecanismo 4.XVII. 
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Um dos exemplos mais importantes de aplicação desta 

aproximação é o da catálise enzimát ica 41 A catálise enzimática mais 

simp les é descrita pelo esquema cinético 

k 1 
E + S 

) 
ES 

( 

k -1 4.XVII I 

ES 
k 2 ) P + E 

onde E representa a enzima, S o substrato e P o produto da catálise 

enzimática. Aplicando a aproximação do estado estacionár io, obtém-se 

d [ ES ] = k 1 [E][ S ] - ( k -1 + k 2 )[ ES ] = O 
dt 

[ ES ] = k,[ E ][ S ] 
k_ 1 +k 2 

4.130 

Como a concentração total de enzima presente, [El t , é 

normalmente um dado conhec ido e se pode escrever 

4 .1 31 

a concentração do comp lexo enzima/substrato segundo a aprox imação 

do estado estacionário é 

4.132 

Se a velocidade da reacção for defin ida em função da formação 

dos produtos, v=d[P)ldt=k2[ESL vem 

k1k 2 [E] [s] 
v = t 

k. 1 +k 2 +k 1 [S] 
4. 133 

que também se pode escrever, de acordo com Michaelis e Menten 

Vm [s] 
v=---=-~ 

Km +[S] 4 .134 

onde Vm é a ve locidade máxima e Km a constante de Michae l is, dadas 

por 



4 .135 

e 

4.136 

A equação de Michaelis-Menten pode ser rescrita de forma a 

produzir gráficos lineares. Por exemplo, os gráficos de Lineweaver-Burk 

são obtidos a partir de 

Km 1 
--- + -

V Vm [5] Vm 
4 .137 

Na Figu ra 4.12 ilustra-se um gráfico de Linewea ver-Burk apli-

cado ao caso da catá lise enzimática experimentalmente estudada na 

Capítulo 3. 

~ 
4 Y=MO+M 1·X 

MO 3,6 
-----

M1 6,35 

R 0,983 

o 
o 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 

1/[8] 

Figura 4.12 - Gráfico de Lineweaver-Burk para a hidrólise do Azocoll pela 

papaína . 

4.4.4 PASSO DETERMINANTE DA VELOCIDADE DE REACÇÃO 

Para cada um dos mecanismos 3 .1, 3.IV e 3.XI foi identificado o 147 

passo mais lento desse mecanismo, que foi designado de passo 

determinante da ve locidade da reacção . De uma forma geral, os passos 

rápidos subsequentes ao passo lento não têm influência sobre a cinética 

da reacção global : a velocidade de aparecimento dos produtos finais 

não pode exceder a velocidade de formação do intermediário produzido 

na etapa mais lenta do mecanismo cinétic0 61 ,62 
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É tentador associar o passo mais lento àquele que tem a maior 

barreira de energia de entre os que constituem o mecanismo da reacção. 

Porém isso não é estritamente verdade para reacções irreversíveis, onde 

normalmente ocorrem intermediários mais estáveis do que os reagentes. 

A Fi gura 4 .13 i lustra um mecanismo complexo do tipo 

o estado de transição de maior energia neste mecanismo é *2, 
mas o passo determinante não é a conversão de X1 em X2 . Para 

identificar o passo mais lento é conveniente dividir o perfil de energia 

livre em secções. O fim de cada secção é determinado pelo aparecimento 

do primeiro intermediário cuja energia é menor do que a energia do 

intermediário (ou reagente inicial) que inicia a secção. Dentro de cada 

secção é fácil identificar o estado de transição e maior energia . No caso 

da Figura 4.13, esses estados são *2, *4 e *5. As energias livres de 

activação destes estados de transição relativamente ao início de cada 

secção são ilGA*, ilGs* e ilGc*. A maior destas energias livres é ilGs* 

e X2 é convertido em X4 mais lentamente do que é formado a partir 

de R. Ass im, o passo determinante da velocidade desta reacção é a 

tran sfo rmação de X3 em X4 . 

-<-- Secção A -->l, I~, --Secção B --'''''1 ,c-------- Secção C ------..; 

Figura 4 .13 - Var iação da energia livre no curso de uma reacção que seg ue 

o mecanismo 4 .XIX. 



CAP[TULO 5 

COLISÕES E DINÂMICA MOLECULAR 

Só se conhecem verdadeiramente as causas de um fenómeno 

quando se sabe prevê-lo e quando, a partir de dados fundamentais sobre 

as forças em jogo, se sabe calcular a sua ocorrência e a sua grandeza . 

Esse cálculo tem de ser fundamentado numa teoria que relacione as 

forças que originam o fenómeno observado com medições desse mesmo 

fenómeno . 

O desenvolvimento de uma teoria científica baseia-se, em primeiro 

lugar, na observação dos factos experimentais. Partindo dos dados 

experimentais verificáveis, o cientista constrói conjecturas ou hipóteses 

que lhe proporcionam explicações adequadas do comportamento 

observado e lhe permitem resolver problemas, isto é, fazer previsões. 

A medida em que a formulação desses pressupostos é satisfatória pode 

ser averiguada pela verificação das previsões feitas, pela sua capacidade 

de explicar outras observações e de resolver novos problemas no domínio 

para o qual os pressupostos foram formulados. Quando este processo 

de verificação é bem suced ido, resulta um "núcleo duro" de leis que 

fornecem um conjunto de explicações e previsões . Porém, um modelo 

teórico é uma representação interna que os homens criam a respeito 

do mundo que os rodeia, representação essa que nunca é perfeita e 

completa. Uma teoria é um conjunto de modelos associados a várias 

hipóteses que relacionam, de uma forma causal, os modelos com 

sistemas do mundo real. 
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Entre as teorias científicas e, em particular em cinética química, 

é possível encontrar uma certa hierarquização na sua construção. A 

estrutura conceptual mais simples consiste numa mera correlação com 

significado estatístico entre conjuntos de dados de origem experimental, 

por exemplo, relações entre as constantes de velocidade de determinadas 

reacções e as respectivas constantes de equilíbrio. Este tipo de teorias 

é designado por correlações empíricas. No extremo oposto dessa 

hierarquia é possível encontrar teorias que permitem calcular constantes 

de velocidade de reacção fazendo apenas uso das constantes 

fundamentais, como as que se encontram no Anexo I, das leis 

fundamentais da Física e, frequentemente, da aproximação de Born

-Oppenheimer sobre a separabilidade entre os movimentos dos electrões 

e os dos núcleos. Estas teorias dizem-se ab initio, isto é, de primeiros 

princípios. A designação" ab initio" foi inicialmente utilizada por Parr 

para significar que o conjunto de um determinado projecto de 

investigação tinha sido desenvo lvido desde o seu princípio no seu 

laboratório . A validade dos procedimentos ab initio, como de todos os 

outros em Ciência, só pode ser averiguada por comparação com dados 

expe rimentais . 

Entre as correlações empíricas e os cálculos ab initio podem ser 

encontradas muitas teorias de cinética química com maior ou menor 

grau de empirismo, consoante a sua formulação assenta mais ou menos 

em parâmetros que se ajustam aos dados cinéticos experimentais. Não 

se devem desprezar as construções teóricas de mais baixa jerarquia 

pois, para além do seu valor histórico, elas funcionam como guias de 

desenvolvimento das de grau mais elevado, enriquecendo o seu 

conteúdo empírico, orientando-as na representação de sistemas 

concretos e evitando que se convertam em armas muito sofisticadas 

e de grande precisão a fazer tiro a um alvo errado. 

Em princípio, um cientista consideraria mais satisfatório utilizar 

uma teoria ab initio para a resolução teórica de um sistema de cinética 

química, pois nessa resolução não precisaria de introduzir qualquer dado 

experimental sobre o sistema. Na prática, apenas os sistemas envolvendo 

um número muito restrito de átomos em fase gasosa podem ser 

resolvidos com precisão química seguindo esta via. Para calcular as 

constantes de velocidade da esmagadora maioria das reacções de 



interesse químico, é necessário optar por uma das seguintes alternativas: 

ou se introduzem simplificações dramáticas nas teorias mais "puras" 

para estas se poderem aplicar, ou então se opta por uma teoria mais 

simples, eventualmente com parâmetros empíricos, que pode ser 

utilizada sem alterações a posteriori. No primeiro caso, as aproximações 

são feitas quando o método é aplicado; no segundo caso, as 

aproximações são feitas na formulação da teoria. Em qualquer dos 

casos, é de esperar que o efeito das aproximações se faça sentir e 

que se observem discrepâncias entre os valores calculados e os 

experimentais. A escolha da melhor estratégia a seguir depende da 

natureza do sistema químico. A maior dificuldade que se apresenta 

ao químico, e ao cientista em geral, reside na interpretação do resultado 

obtido quando existe desacordo entre a experiência e o cálculo. Esse 

desacordo pode resultar de um erro experimental, da utilização de uma 

aproximação incorrecta na aplicação da teoria ou de um pressuposto 

errado na teoria . Neste último caso a teoria é falsa e deve ser 

substituída. Não se pode deixar de alertar para a tenta ção de atribuir 

uma discrepância entre a previsão teórica e a observação experimental, 

a uma aproximação introduzida na aplicação da teoria, por forma a 

que essa discrepância não ponha em causa os fundamentos da teoria. 

Como uma teoria científica simula o comportamento do Universo, 

ou de uma parte dele, mantendo-se suficientemente simp les para ser 

compreensível, o seu teste deve ser puramente operacional. A questão 

relevante não é a de saber se a teoria é verdadeira ou falsa. A questão 

"é verdadeiro?" pela própria natureza da Ciência, é uma questão sem 

significado. A verdade ira questão é saber se "funciona?" 

Ainda assim a resposta a esta pergunta pode não se r objectiva. 

É possível descartar uma teori a que contenha erros de lógica, mas uma 

decisão seme lhante com base na comparação entre os cálculos teóricos 

e as observações experimentais depende do grau de exigência do 151 

cientista. 

Assim, a teoria das col isões simp les é atraente pela relação que 

propõe entre a orientação e energia das colisões e a reactividade, mas 

actualmente não é considerada satisfatória pois não permite calcular 

com segu ran ça as constantes de velocidades das reacções químicas. Por 

outro lado, o cálculo de trajectórias é, para cada sistem a triatómico 



cuja SEP seja conhecida com rigor, um excelente método de cálculo de 

velocidades de reacção . Mas se este tipo de cálculo funciona para 

sistemas simples, já é de todo impraticável para sistemas poliatómicos 

ou para reacções em solução. Nestes casos é necessário o recurso a 

outras teorias, como as que serão discutidas no capítulo seguinte . 

5.1 TEORIA DAS COLISÕES SIMPLES 

A racionalização mais simples das velocidades das reacções 

químicas consiste em presumir que uma reacção ocorre sempre que há 

uma colisão bimolecular. Logo, calculando a frequência das colisões 

moleculares num determinado sistema químico, deveria ser possível obter 

uma medida da sua constante de velocidade. 

Para efectuar o cálculo do número de colisões por unidade de 

tempo, é necessário presumir um modelo para o comportamento das 

moléculas nas suas colisões. O modelo mais elementar consiste em 

considerar um sistema contendo dois gases, A e B, cujas moléculas se 

comportam como esferas rígidas, isto é, caracterizadas por raios 

impenetráveis r A e rB. Assim, ocorrerá uma colisão entre uma molécula 

A e uma B, quando os seus centros se aproximam a uma distância dAB 

tal que 

5. 1 

Supondo que as moléculas de B estão imóveis e que as moléculas 

de A se movem com uma velocidade média vA, então cada molécula 

A varre um volume de moléculas B estacionárias por unidade de tempo 

dado por ndlBvA . A área (Jp = ndlB designa-se por secção eficaz da 

152 colisão . Se houver N B IV mol écu las do tipo B por unidade de volume, 

o número de colisões de uma molécula do tipo A com as moléculas B 

estacionárias será 

5.2 



Se o número total de moléculas de A por unidade de volume for 

NA/V, então o número total de colisões de A com B por unidade de 

volume é dado por 

5.3 

Para deduzir a expressão anterior considerou-se que as moléculas 

de B estavam paradas. De facto, a Figura 5.1 mostra que, para cada 

par de moléculas de A e B numa trajectória colisional, se pode definir 

uma velocidade relativa VAB, que se relaciona com as velocidades de 

cada uma delas, VA e VB, segundo 

( 
2 2 2 )h V AB = V A + V B - V AV B cos e 5.4 

o valor de cos e pode variar entre -1 e 1. Como todos os valores 

de e entre O e 360
0 

são igualmente prováveis, é de esperar que os valores 

positivos e negativos de cos e se compensem, e que o seu valor médio 

seja zero. Assim, pode-se obter 

2 2 2 
V AB = V A + V B 

Figura 5.1 - Velocidade relativa numa trajectória colisional entre as 

moléculas A e B. 

5.5 

Assumindo que as velocidades moleculares são descritas por uma 

distribuição de Maxwell-Boltzmann, a velocidade média das moléculas 

de um gás A é dada pela expressão 1.11. Consequentemente, a 

velocidade molecular relativa média das moléculas dos tipos A e B será 
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5.6 

onde a massa reduzida é f1=mAm B/(mA+mB). Utilizando agora este valor 

para a velocidade relativa na expressão 5.3, obtém-se 

nd ~s V AS N S NA 
ZAS =------

V 2 
5.7 

Se o gás considerado for constituído apenas por moléculas A, o 

número total de colisões passa a ser 

4 2- N 2 
1 n rAv AA A 

Z AA = - ------
2 V 2 

5.8 

onde o factor 112 advém do facto de não se poder contar duas vezes 

a mesma molécula. Uma vez que, segundo a eq. 5.5, a veloc idade 

média relativa das moléculas de um gás se pode relacionar com a 

velocidade média das suas moléculas, VAA = fivA , a eq. 5.8 pode ser 

escrita sob a forma 

2 f2nr}, V A N; 

V 2 
5.9 

As expressões para o número de colisões por unidade de tempo, 

também designada por densidade de colisões, contêm dois factores 

envolvendo o número de moléculas por unidade de volume. Estes 

factores podem ser expressos em termos de pressões ou de 

concentrações molares, tornando mais evidente que a constante de 

ve locidade para uma reacção bimolecular entre moléculas de A e de 

B é, nesta aprox ima ção da teoria das colisões simples, dada por 

k - d 2 ~8ksT AS = (j R V AS = 10 AS --
nf1 

5.10 

Pode-se testar esta aproximação da teoria das colisões 

comparando o va lor por ela calculado para a reacção elementar 

5. 1 



a 870 K, com o valor experimental, kexp=l ,Sxl 02 dm 3 mol-1 S-l. A partir 

dos raios de van der Waals dos átomos de N e de 0, dos comprimentos 

das ligações dos reagentes e assumindo que estes se podem aproximar 

a esferas rígidas, pode-se estimar que dAB=4xl0-10 m. Por outro lado, 

a massa reduzida pode ser calculada a partir das massas moleculares 

relativas do dióxido de azoto e monóxido de carbono 

J.1 = 46 x 28 = 2 89xl 0-26 kg 
(46 + 28) 6, 023xl 026 

' 

pelo que a velocidade média relativa vem , usando a relaçãolJ 

m2 S-2, 

8 x 1, 38xl 0-
23 

x 870 = 1, 03xl 03 m S-l 

3,14 x 2, 89xl 0-26 

5.11 

1 kg 

5.12 

e kAB=S, 17xl 0- 16 m3 molec1 S-l = 3,11 xl 0 11 dm 3 mol- 1 S- l . Comparando 

os valores experimentais e calculados, verifica-se que estes últimos são 

superiores aos primeiros por um factor superior a 109 . 

Nesta teoria das colisões simp les foram implicitamente feitas duas 

aproximações que concorrem para que os valores calculados possam 

ser largamente superiores aos valores experimentais: i) nem todas as 

colisões ocorrem segundo uma geometria favorável à conversão de 

reagentes em produtos; ii) a conversão dos reagentes em produtos 

requer uma certa energia e nem todas as colisões têm energia suficiente 

para produzir uma reacção química. 

A primeira destas aproximações pode ser corrigida introduzindo 

um factor geométrico gsl. Este factor pode ser calculado com base 

nas geometrias moleculares de reagentes e produtos. Retomando o 

exemplo da reacção 5.1, pode-se presumir que, para ocorrer a reacção, 155 

é necessário que a colisão dos reagentes ocorra quando a ligação NO 

se distende e o seu átomo de oxigénio se aproxima directamente do 

átomo de carbono do CO, Figura 5.2. Quando as ligações N-O e C-O 

estão numa orientação colinear, a transformação química pode dar-

se pela distensão dessas ligações, pois estas vibrações de distensão 

são de grande frequência e energéticas. Nesta hipótese, o factor 
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geométrico 9 é dado pelo produto do factor de orientação da molécula 

de CO, que é 1/2, pelo da molécula de N02, que de acordo com a 

Figura 5.2 se aproxima de 2/17. Logo, para esta reacção, 9=1/17. 

N 
1/ , 

0/ ' o 

Figura 5.2 - Ilustração da origem do factor geométrico numa colisão. As 

orientações favoráveis para o ataque do átomo de C do monóxido de 

carbono indicam-se a sombreado . 

o factor geométrico pode baixar apreciavelmente com a 

complexidade da reacção em fase gasosa. Em solução é necessário 

considerar o efeito da gaiola do solvente, que permite a ocorrência de 

muitas colisões durante o encontro entre os dois reagentes, pelo que 

o efeito do factor geométrico se torna mais difícil de calcular mas 

também é menos relevante. 

O factor energético é de fundamental importância na determinação 

da constante de velocidade. Para calcular este factor é possível fazer 

novamente uso da distribuição de Maxwell-Boltzmann, eq. 1.10. De 

facto, o que se utiliza na teoria das colisões não é a função de 

distribuição das velocidades moleculares a três dimênsões mas sim essa 

distribuição a duas dimensões 

5.13 

Esta redução de dimensionalidade não tem um suporte teórico 

muito fundamentado, mas pode ser racionalizada considerando que no 

momento da colisão entre duas moléculas os seus vectores velocidade 

têm um ponto em comum, pelo que estão contidos num plano. Assim, 

as componentes das velocidades segundo as duas dimensões que 



definem esse plano são suficientes para descrever uma colisão eficaz . 

A distribuição de energias moleculares baseada na equação anterior, 

dN(ê) = -1-exl ~Jdê 
No kBT l kBT 

5. 14 

pode ser integrada para obter a fracção de colisões com uma energia 

igualou superior ao valor crítico para ocorrer reacção, Ec, 

f dN(E) = f=_l exl ~JdE 
No kBT l kBT 

E>Ec E, 

=ex{ ~:~ J 
5.15 

Incluindo este factor energético e o factor geométrico 9 na 

expressão para a constante de velocidade, obtém-se finalmente o valor 

para a constante de velocidade dado pela teoria das colisões, tendo 

em conta apenas as colisões eficazes 

5. 16 

Esta . expressão tem uma semelhança evidente com a lei de 

Arrhenius . De facto, o factor pré-exponencial, pode ser identificado como 

sendo 

5. 17 

A energia de activação experimental, expressa em termos de moles, 

é dada por 

d In( k co! ) 1 
E = = E +-RT 

a d (1/ RT) c 2 
5. 18 

As expressões 5.16-18 foram aplicadas pela primeira vez a reacções 

bimoleculares de gases por M. Trautz (1916) e por W. C. McC. Lewi s 

(1924). De uma forma geral os factores em d e em J.1 da equação 5.17 

compensam-se, de forma que, a menos do factor g, se obtém na maioria 

dos casos log A=10,5±O.5, quando A se exprime em dm 3 mol- 1 S-l . O 

impedimento estéreo causado pela presença de grupos volumosos numa 
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posição adjacente ao ponto de ataque, manifesta-se principalmente 

através de um aumento da energia de activação e não de uma redução 

da frequência de colisão efectiva. Assim, a teoria das colisões simples 

não permite obter uma correlação significativa entre as variações nas 

estruturas dos reagentes e os va lores calculados para A. Alguns autores 

refinaram esta teoria definindo uma entropia de activação para as 

colisões moleculares de acordo com 

A = gpdiB~8RT exp(~s */R) 
7Q..l 

5.19 

A introdu ção de mais um termo na expressão para o cálculo do 

factor pré-exponencial permite justificar a existência de factores muito 

menores do que os determinados pela frequência das colisões. Porém, 

em situações em que não seja fácil calcular essa entropia de activação, 

este novo termo revela-se pouco útil. 

° va lor anteriormente calculado para a reacção N0 2+CO, 

3,11 xl 0 11 dm3 mol-1 S-l, corresponde de facto a um valor típico calculado 

para o factor pré-exponencial de reacções bimoleculares em fase gasosa . 

Dividindo este va lor pelo vo lume molar de um gás ideal a PTN, 22,421 

dm 3 mol- 1, obtemos um tempo de relaxação que é aproximadamente 

(pr)-1=10 10 atm- 1 S-l a 273 K. Isto significa que o tempo li vre médio 

entre colisões das moléculas do gás ideal é 0,1 ns, e que a 

correspondente frequência de colisão é r co l- 1""1 0 10 S-l . Estes va lores 

devem ser entendidos com algumas reservas , porque as moléculas 

interagem com um conjunto variado de velocidades e de distâncias 

intermoleculares instantâneas e existe uma distribuição de intervalos 

de tempo entre as colisões. Esta distribuição pode ser expressa em termos 

de uma função de Poisson de n, 

n 

158 P(n) = e-r :! 5.20 

onde o valor médio de n é <n>=y= Tlrco l, e T é o número de colisões 

por unidade de tempo. 

A teoria das colisões simples ilustra os elementos essenciais de 

uma constante de ve locidade bimolecular: é necessário que ocorra uma 

colisão, uma certa energia crítica tem que ser excedida e as orientações 

relativas das partículas em colisão têm que ser adequadas. 



5.2 SECÇÃO EFICAZ DE COLISÃO 

A teoria das colisões pode ser refinada de forma a utilizar secções 

eficazes calculadas com base nos potenciais microscópicos de interacção 

das espécies A e B durante a sua colisão, O'R, em vez de assumir o 

comporta mento de esferas ríg idas. Antes de tratar o problema das 

colisões reactivas, comecemos por analisar a situação, mais simples, em 

que ocorre uma colisão elástica entre dois corpos sujeitos a uma força 

central, de onde apenas resulta dispersão. 

A colisão a dois corpos acima referid a pode ser visualizada em 

termos do sistema de coordenadas do centro de massa, Figura 5.3. As 

equações do movimento são determinadas pela conservação da energia 

inicial E e do momento angular L. Como a direcção de L é conservada, 

a trajectória tem que permanecer num plano e as equações do 

movimento podem ser escritas, em coordenada s polares, 

( )2 ()2 1 2 1 dr 1 2 dI/> 
E=-flV =-fl - +-W - +v(r) 

2 2 dt 2 dt 

1 (dr)2 L
2 

=-fl - +-+V(r) 
2 dt 2W 2 

5.21 

onde a massa reduzida é fl=(m AmB)/(mA+m B), v é a velocidade relativa 

incidente e b é o parâmetro de impacto. Resolvendo estas equações, 

temos 

e 

ou seja 

dI/> = L
2

2 
dt 

W 

{ 
2 [ L

2 ]}X dr = - - E - V(r) - - dt 
fl 2W 2 

{2[ L2 ]}-X dt=- - E-V(r)-- dr 
fl 2W 2 

5.22 

5.23 

5.24 
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Podemos agora escrever 

5.25 

e usar a relação L=J1vb=b(2J1E)1/2 para obter 

5.26 

o sinal deve ser escolhido de acordo com o sinal da velocidade radial: 

positivo para o afastamento e negativo para a aproximação. 

/ 
v ~\r, / 
------~~ b 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Figura 5.3 - Trajectória clássica à velocidade vede parâmetro de impacto 

b, com um ângulo de deflexão e, segundo o sistema de coordenadas do 

centro de massa. O ponto de viragem clássico é rc. 

Para qualquer colisão haverá sempre uma distância de 

aproximação máxima rc para a qual r(t) tem o seu valor mínimo. Neste 

ponto de viragem clássico toda a energia cinética inicial se converteu 

em energia potencial . É conveniente definir t=O para r(t)=rc e 1/>(0) = I/>c · 
A trajectória clássica completa pode ser determinada integrando a eq . 

5.26 do infinito até rc e de rc para diante . Porém, é desnecessário seguir 



a trajectória com este detalhe quando apenas se observam os 

acontecimentos subsequentes à colisão . Neste caso, apenas é necessário 

conhecer a deflexão total e. Como se indica na Figura 5 .3, essa 

deflexão é dada por 

e( E, b) = n - 2ifJc 

5.27 

Para analisarmos o comportamento do ângulo de deflexão em 

função da energia e do parâmetro de impacto, temos que definir o 

potencial. No caso mais simples do potencial de esferas rígidas 

v(r) = O (r> dAB ) 

V(r) = 00 (r $; dAB ) 
5.28 

é óbvio que rc=dAB independentemente da energia da colisão . Nestas 

condições, a integração da eq. 5.27 dá 

5.29 
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Para parâmetros de impacto maiores do que o diâmetro dAB das 

esferas rígida s, a eq. 5.29 requer o inverso do coseno de um número 

maior do que a unidade, o que não existe. Nesta situação e(b)=O . Para 

parâmetros de impacto menores do que dAB , o valor de e(b) varia entre 

O e 1t, Figura 5.4. 

e 

Figura 5.4 - Função de deflexão 8(b) para o potencia l de esfera rígida, 

de diâmetro dAB. 

Uma função de energia potencial que representa de forma mais 

realista a interacção entre dois corpos, é o potencial de Lennard-Jones 

5.3 0 

ilustrado na Figura 5.5, onde o termo atractivo em r representa as forças 

de dispersão, bem como interacções dipolo-dipolo e dipolo-dipolo 

induzido. A parte repulsiva, puramente empírica, é escolhida de forma 

a se ajustar a muitos potenciais atómicos. A função de deflexão deste 

potencial pode ser calculada usando a eq. 5.27. A aritmética desta 

resolução é muito complicada. Na Figura 5.6 apresentam-se apenas os 

resultados em termos do parâmetro de impacto reduzido b*=b/cru para 

uma gama de energias reduzidas E*=E/E. Esta figura ilustra três regiões 

com um comportamento dispersivo diferente. 



V(r) 

o 

E 

Figura 5.5 - Potencial de Lennard-Jones, mostrando o mínimo a r m=21/6 au 

com uma energia V(rm)=-t: 
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Parâmetro de impacto, b/cru 

Figura 5.6 - Função de deflexão 8(E,b) para o potencial de Lennard-Jones. 

Os mínimos correspondem ao ãngulo de "arco-íris" discutido no texto 
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Para colisões quase frontais (b~O), a função de deflexão é muito 

semelhante à da colisão para esferas rígidas, Figura 5.4, pois a partícula 

incidente atravessa a parte atractiva do potencial e é repelida pela" parede" 

dada por (-12 . Este comportamento de reflexão especular pode ser 

encontrado para quase todos os potenciais. 

Para parâmetros de impacto muito elevados, a dispersão é também 

semelhante à da esfera ríg ida, ou seja , a partícula incidente praticamente 

não é desviada da sua trajectória . Isto deve-se ao decaimento rápido 

para zero da parte atractiva do potencial . É de notar que este limite 

se atinge mais rapidamente quando a energia da partícula incidente 

aumenta. 

Na região intermédia de b* e E* encontramos um comportamento 

novo. O ângulo de deflexão pode assumir valores muito negativos, mesmo 

menores do que -n. Isto resulta da interacção forte da partícula incidente 

com a parte atractiva do potencial de Lennard-Jones, como se ilustra na 

Figura 5.7 . 

a) 

E*«1, b*>2 

b) 

Figura 5.7 - Trajectórias na dispersão por um potencial de Lennard-Jones . 

a) Di spersão de "arco-íris", 8(E,b) = - 1[, assim designada pela semelhança 

en tre a sua descrição matemática e a descri ção da dispersão da luz por 

gotas de água na atmosfera, que leva ao aparecimento do arco-íris. b) 

Exemplo de uma colisão capturada numa órbita, que eventualmente pode 

ser instável e permitir a separação das partículas. 



A discussão precedente centrou-se na trajectória de um único evento, 

especificado por uma energia inicial e um parâmetro de impacto. Do ponto 

de vista prático, embora numa experiência de feixes moleculares seja possível 

definir com rigor a energia inicial, é impossível isolar um único parâmetro 

de impacto. Assim, os resultados experimentais são apresentados em termos 

de secções eficazes de colisão, como se ilustra na Figura 5.8. No caso de 

dispersão elástica, podemos distinguir entre a secção eficaz total a(E) e a 

secção eficaz diferencial d<J/dQ. Esta última é definida como sendo a 

intensidade de dispersão por unidade de ângulo sólido a um dado ângulo 

de medida e, designado por ângulo de dispersão. Como é impossível 

distinguir as deflexões positivas das negativas, e é experimentalmente a 

grandeza do ângulo de deflexão e da eq. 5.27, módulo 1t, 

e=lel, 
Volume V 

Figura 5.8 - Definição do processo de dispersão A+B --1 C+D nas coordenadas 

do laboratório. A densidade das partículas A e B é representada por nA e 

nB, em unidades de número cm3; v=lvA-vBI é a velocidade relativa entre as 

partículas A e B; experimentalmente mede-se o número dNc de moléculas 

C por unidade de tempo que emergem segundo o ãngulo sólido dQ definido 

pelos ângulos e e 4J do centro de dispersão, dQ=sene de d4J; v é o volume 

definido pela intersecção dos feixes moleculares A e B. 

5.3 1 

As Figuras 5.4 e 5.6 mostram que e(E,b) varia continuamente com 

b . Assim as trajectórias com um factor de impacto b+db definem uma 

área 21t b db e são deflectidas para o ângulo sólido correspondente 

21t sene de. A secção eficaz diferencial pode então ser escrita 
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dO" =/(e E)=I brbdb 1= b 
dn ' 2n sene de sene de 

db 

5. 32 

e a secção eficaz elástica total é 

O"(E) = f ~n = 2n f: l(e,E)sene de 5.3 3 

A utilização da equações 5 .27, 5 .32 e 5 .33 para ilustrar a 

dedução da secção eficaz a partir da forma do potencial V(r), pode 

ser facilmente conseguida para o caso do potencial de esferas rígidas . 

A partir da eq. 5.29, temos, para todas as trajectórias em que há 

dispersão, 

5.34 

Substituindo na eq. 5.32 obtém-se l(e,E)= '/4d 2 e, substituindo 

na eq . 5.33, vem 

5.3 5 

o significado deste resultado é que a intensidade da dispersão 

é igual segundo todas as direcções e é independente da energia. A 

secção eficaz total é simplesmente a da área da secção eficaz 

apresentada pela esfera . Estes resultados poderiam ter sido obtidos por 

métodos mais simples, mas ilustram como é que se pode obter uma 

secção eficaz, conhecido um potencial . 

Uma reacção química não pode ser descrita apenas por duas 

partículas a interagirem . Um mínimo de três partículas é necessário para 

descrever uma reacção química . Infelizmente, para sistemas a três corpos 

já não é possível obter soluções analíticas e torna-se necessário utilizar 

métodos numéricos para resolver este problema . De entre estes assume 

particular relevância o cálculo de trajectórias clássicas com amostragem 

de Monte Cario. 



5.3 CÁLCULO DE TRAJECTÓRIAS CLÁSSICAS 

No conhecimento de uma SEP para uma reacção química é 

possível resolver as equações do movimento clássico para uma colisão 

nessa superfície . No contexto da mecânica clássica, o movimento das 

partículas é descrito pela segunda lei de Newton 

dP 
F=-=ma 

dt 
5.36 

onde F é a força exercida sobre a partícula, P o seu momento linear e 

a a aceleração. No cálculo de trajectórias normalmente resolvem-se as 

equações de Hamilton para cada coordenada Qj e seu momento 

conjugado Pj=mjdQ/dt. Para um sistema de N partículas com suas 

coordenadas generalizadas (q" q2, .. . , qk) podem-se estabelecer 2k 

equações de Hamilton . Sabendo o estado inicial do sistema (ql0, q20, 

... , qkO, Pl0, P20, ... , PkO), a sua evolução temporal é determinada através 

da resolução destas 2k equações diferenciais de primeira ordem . 

O exemplo mais simples de uma trajectória clássica é o do complexo 

de colisão colinear A+BC, para o qual apenas há duas coordenadas 

independentes: a distância A-B (rl) e a distância B-C (r2) . Mas mesmo 

neste sistema há uma complicação que é introduzida pela transformação 

das coordenadas moleculares internas no espaço Cartesiano. Esta 

complicação pode ser apreciada escrevendo o Hamiltoniano do sistema 

5.37 167 

O primeiro termo da energia cinética representa o movimento 

relativo de A relativamente a B, enquanto que o segundo representa o 

movimento de AB relativamente a C. Quando a equação é expandida, 

continua a existir um termo cruzado, drl/dt dr2/dt. Este termo tem que 

ser eliminado para que um ponto representativo se desloque na SEP 

sem atrito. Tal é possível fazendo uma nova transformação de coordenadas 
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para um sistema de coordenadas pesadas pela massa, que diagonaliza 

a energia cinética do sistema. Esta transformação é ilustrada na Figura 

5.9. O ângulo entre os dois sistemas de coordenadas é dado por63 

sen8 = [ mAme ]h 
(mA + ma )(ma + me) 

e o Hamiltoniano passa a ser 

y 

(r I' r,) 
- -7(x, y) 

/ 
r2 / 

/ 
e / 

/ 

r, x 

Figura 5.9 - Transforma ção de coordenadas cartesianas em coordenadas 

pesadas pela massa 

5.38 

5.39 

O cálculo de uma trajectória para o sistema átomo-diátomo requer 

a especificação de 12 condições iniciais, já após a separação das três 

coordenadas do movimento do centro de massa. As 6 coordenadas 

independentes, juntamente com os 6 momentos conjugados respectivos, 

podem ser escritos, na notação da Figura 5.10, 

of = RBCsenecosl/J 

o~ = RBcsenfJsenl/J 

o~ = RBCcos8 

oS =0 

o~ =b 

o~ = _~r2 _b2 

P,D = -p( senl/J cos 1] - cos l/J cos fJsen1]) 

P~ = -P( cos l/J cos 1] - senl/J cos fJsen1]) 

pf = -PsenfJsen1] 

Pg =0 

P~ =0 

Po ° 6 = J.lA,BCV r 

5.40 



onde P é o momento angular rotacional J(J+ 1 )h2/R2, os ângulos e, ljJ e 11 

especificam a orientação inicial da molécula BC no espaço e vro é a 

velocidade inicial relativa . A aplicação do método de Monte Cario à 
resolução das equações de Hamilton do sistema, corresponde na prática 

ao cálculo de um conjunto de trajectórias para o qual as condições iniciais 

de cada uma das trajectórias sejam escolhidas aleatoriamente. 

B 

A 

-- ~ - lv o 
/ ' 

/ 

ro/ 
/ 

/ 

/ e c 
/ 

y 

Figura 5.10 - Coordenadas cl áss icas para uma colisão átomo-diátomo, do 

tipo A+BC---7AB+C; e e i/J são os ângulos das coordenadas polares esféricas, 

RBc a separação interatómi ca e o ângulo 1) especifica o plano de rota ção 

de Be. 

A grandeza fundamental que se obtém destes cálculos é a 

probabilidade de reacção para uma dada velocidade relativa inicial (ou 

seja, energia cinética relativa inicial), estado roto -v ibracional de Be, 

parâmetro de impacto e orientação . Operacionalmente, esta probabilidade 

é definida como a razão entre o número de trajectórias reactivas e o 

número total de trajectórias 

( ° )_ lim NR(v?,b,e,IjJ,RBC ,11) 
Pv j vr ,b,e, IjJ,RBC ' 11 - ( ) 

, N-7 = Ntotal v?, b, e, 1jJ, RBC ' 11 
5. 4 1 

o que só é estatisticamente correcto quando são percorridas muitas 

trajectórias. A secção eficaz reactiva, relativa ao estado quântico de BC, 

assume a seguinte expressão 
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( O) r b max r n f 2n f P + f 2n (O ) 
crv,j V r = Jb=o J8=0 $=0 R

BC 
= P_ D=O Pv,j Vr ,b,e ,'I>, RBC ,11 

5.42 

onde r_ e r+ são os pontos de viragem interior e exterior da vibração, 

respectivamente, G(Rsc) é a função de distr ibuição para Rsc, que depende 

do estado roto-vibrac ional da molécula e do seu potencial diatómico, e 

as funções normalizadas de distribuição dos ângulos têm a seguinte forma 

e ( e ) = ~ sen ( e ) 
2 

<1>(</»=_1 
2n 

H(1J)= _1 
2n 

5.43 

Para comparar estas secções eficazes co m os valores experimentais 

da reacção em equilíbrio térmico, é necessário fazer primeiro uma média 

sobre os estados iniciais (reagentes) para obter uma expressão que dá a 

velocidade de aparecimento do produto num determinado estado, e depois 

somar sobre todos os estados dos produtos para obter a velocidade total 

de aparecimento dos produtos, Este procedimento constitui o fundamento 

da aplicação da dinâmica molecular, Normalmente assume-se que as 

velocidades moleculares são descritas por uma distribuição de Maxwell

-Boltzmann, e exprime-se a constante de velocidade específica relativa 

ao estado quântico de BC não em termos da velocidade inicial relativa 

vro, mas em termos da energia translaccional relativa, Etr= 1/2J1A_sd vrO)2, 

5.44 

A constante de velocidade total da reacção é a média pesada de 

k v, j de acordo com a distribuição de estados (v,j) 

k = LLF(v,j)kv,j 
v j 

5. 45 

onde F(v,j ) é a função normalizada de distribuição para os estados roto

-vibracionais de BC 



(2j + l)exP(-~l 
kBT 

F(v,j) = Q 
5.46 

sendo Ev,j a energia do estado roto-vibracional (v,j) e Q a função de 

partição roto-vibracional 

Q= LL(2j+l)exP(-~l 
v j kBT 5.47 

No fim de cada trajectória, esta é classificada de acordo com o 

produto da colisão. Além d isso, outras propriedades são igualmente 

importantes para a análise estatística final, nomeadamente a energia 

translaccional relativa dos produtos, 

5.48 

o ângulo de espalhamento 

5.49 

e os estados internos dos produtos. As velocidades acima indicadas 

referem-se às velocidades relativas entre os centros de massa dos 

produtos ou dos reagentes . O momento angular L e o momento de 

inércia I podem ser calculados a partir das coordenadas e dos momentos 

finais . Assim, é possível obter uma estimativa para as energias vibracional 

e rotacional a partir das equações seguintes 

L2 
E --

rot - 2/ 
5.50 

E vib = E int - E rot 

Os cálculos de traject órias permitem, então, conhecer a 

reactividade estado-a-estado (kv,j) bem como a distribui ção de energia 

(translaccional, vibracional, rotacional) nos produtos. A comparação entre 

os resultados destes cálculos e o de experiências com feixes moleculares 

permite obter uma informação muito detalhada sobre a SEP do sistema 

reactivo . O papel mais importante da teoria das colisões moleculares 

17 1 



é o de identificar as características dominantes de uma dada SEP e extrair 

dessas características todas as possíveis consequências observáveis. 

A complexidade do método das trajeétórias clássicas é bem evidente. 

Como o número de integrais a calcular aumenta com o número de átomos 

do sistema, na prática este método apenas se pode aplicar a sistemas 

tri e tetra-atómicos, e sempre na presunção de que é possível obter 

uma SEP realista para esses sistemas. Além disso, o método das trajectórias 

clássicas sofre de duas limitações intrínsecas: não é considerada a energia 

do ponto-zero nem o efeito de túnel. 

A energia do ponto-zero ("zero-po int energy", ZPE) dos reagentes 

surge como uma consequência imediata da quantização da energia pelos 

princípios da mecânica quântica. A energia de cada modo vibracional 

está quantizada e a ZPE é a quantidade de energia do modo vibracional 

de menor energia. Porém, a distribuição clássica de energia é contínua 

em todos os graus de liberdade e a energia vibracional clássica pode ter 

valores muito inferiores ao seu limite quântico. Assim, mesmo que os 

reagentes sejam colocados nos seus estados quânticos exactos, durante 

a evolução dinâmica do sistema as energias dos modos vibracionais podem 

descer abaixo da ZPE e formar intermediários ou produtos que violam 

aquela restrição quântica. Este problema é particularmente notório em 

reacções endotérmicas, onde a secção eficaz clássica pode ser muito 

maior do que a obtida por métodos quânticos exactos. Um método simples 

para atenuar o problema da transformação da energia do ponto-zero 

em energia de reacção, consiste em não incluir na análise estatística 

todas as trajectórias que não possuam uma energia interna igualou 

superior à energia do ponto-zero. Este procedimento pode, no entanto, 

conduzir a desvios nas distribuições iniciais das variáveis dinâmicas. 

O efeito de túnel refere-se à passagem de uma partícula por uma 

barreira energética mais elevada do que a energia cinética da partícula. 

172 Isto signif ica que uma reacção química pode ocorrer mesmo quando o 

sistema não tem energia suficiente para ultrapassar a barreira da reacção 

ao longo do caminho de energia mínima. Naturalmente que o efeito de 

túnel leva o método das trajectórias clássicas a subestimar a verdadeira 

constante de velocidade da reacção quando a energia do sistema se 

aproxima do limiar clássico para que ocorra reacção . Outras características 

do efeito de túnel serão discutidas no capítulo seguinte. 



A simpl icidade do sist ema H+H2 permite o cá lculo de SEPs rigorosas 

e sua uti lização em d inâ mica mo lecu lar. Este sist ema está muito bem 

caracterizado e sabe -se q ue nele ocorre uma compen sação importa nte 

en tre a perda de energ ia de pon t o -zero e o efe ito de tú nel. Ass im, as 

t ra jectór ias cláss icas calculadas para est e sistema revelam alguns aspect os 

f unda mentais da d inâm ica mo lecular. 

9.6 

8.4 RAC 

~ 7,2' '. 
Ê 
~ 6,0 

:g R,\~" 
4,8 

! 
3,6 " 

:~ 2,4 
o ,'-', 

1,2 .. ... .... 

10 

Tempo (O.56x 10"-' s) 

a) 

9,6 

8,4 

'5 7,2 
'Ê 
~ 6,0 
~ :g 4,8 

~ 
3,6 " 'g 

~ 2.4 o Rue 

1,2 

Tempo (O.56x lO'u s) 

b) 

Figura 5, 11 - Espa lhament o de t rajectór ias (11=0, v, =O , vrO=1 ,32x1 06 cm S") 

representad a em term os da var iação da distãncia interatómica com o tempo. 

a) Trajectó ria não- react iva. b ) Trajectória react iva. A dife rença ent re as duas 173 

traj ect órias parece deve r-se a uma minúscul a diferen ça na fase vibrac ional 

da mo lécula Be. O cruzam ento observado em b) deve-se à for mação de 

produtos rotac iona l mente exc itados (1 '=5),64 

A Figura 5,11 perm ite visua lizar as traject ór ias em termos das sua 

evo lu ção tempora l e a Fi gura 5,12 ilustra uma análi se com parati va en t re 

o resu ltado de t raject ó ri as clássicas para o si ste ma H+H2 e resultados 
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obtidos pe la teoria das co lisões simples (mode lo de esferas ríg idas). Nos 

cá lcu los com o mode lo de esferas ríg idas assumiu-se que a probabi lidade 

de reacção PR depende da energ ia Ec U or ientada U segundo a direcção 

em que o movimento das esferas leva à reacção de acordo com 

PR{Ec)==O 

PR{Ec)==l 
5.51 

onde E* é a energ ia mínima necessária para ocorrer reacção. Substituindo 

esta probab ilidade na eq. 5.42, obtém -se a secção eficaz de reacção 

para esferas rígidas 

,g 1,0 

tf 0,8 
ê 
~ 0,6 
% 

E <E* 

E ~E * 

~ 0.4 - - - - - - 1 

2l 
~ 0,2 

b (unidades atómicas) 

a) 

~ 4 
E 
'0 
1;; 

{J 
-@ 
·c 
2 
.; 

Energia cinética relativa (kJ moi " 1) 

b) 

2,0 

Figura 5.12 - Análise de trajectó ri as clássicas sobre uma SEP para o sistema 

H+H 2' a) A tracejado mostram-se os resu ltado da teoria das colisões simples 

usando esfe ras rígidas com bmax~0,98 A e um factor estéreo g=O,4 , enquanto 

que a cheio se apresenta um ajuste à função empírica PRO/cos(rrbI2bmax) que 

se aproxima do valor ca lculado pelas trajectórias clássicas. b) A cheio 

rep resentam -se os resultados das trajectórias cláss icas e a tracejado os das 

esfe ra s rígida s (eq. 5.52)64 

5.52 



Apesar das dificuldades inerentes ao cálcu lo de SEPs para sistemas 

poliatómicos e à resolução das equações do movimento em tais SEPs, 

têm sido desenvolvidos esforços no sentido de estender os estudos 

de dinâmica molecular a tais sistemas. Na Figura 5 .13 ilustra-se uma 

SEp65 para o sistema 

5.11 

e trajectórias clássicas calculadas usando o programa MARINER 66 Uma 

das imagens ilustra uma trajectória reactiva que passa muito próximo 

do ponto-sela, enquanto que a outra mostra uma trajectória não-reactiva, 

que regressa ao va le dos reagentes após ser reflectida pela barreira . 

4 

~3 
;r." 
I 

U 

"iirz 

o 

'; 

\~ 
, 

I) 
~~ 

.----

_<;7 -...... ./ --
4 5 

z 3 4 

Figura 5.13 - Trajectórias clássicas sobre uma SEP do sistema representado 

pe lo mecanismo 5.11. Os contornos têm uma separação de 41,84 kJ mol-' . 

Em cima representa-se uma trajectória reactiva e em baixo uma trajectória 

não-reactiva. A linha tracejado reflecte o regresso aos reagentes . O cálc ulo 

destas trajectórias foi uma cortesia de A. A. C. C. Pais. 
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5.4 CRUZAMENTO DE SUPERFíCIES DE ENERGIA POTENCIAL 

Os processos de espalhamento considerados até aqui caracterizam

-se por ocorrerem numa única SEP electrónica. Tais processos designam-

-se por adiabáticos. Porém, se houver duas SEP electrónicas cujas energias 

se aproximam, ou cruzam, num determinado ponto do espaço 

configuracional, é possível que uma trajectória salte de uma SEP para 

a outra nesse ponto. Assim, a reacção química envolve uma mudança 

de SEP electrónica e a reacção diz-se diabática (ou não-adiabática). Os 

exemplos mais correntes destes processos são os que envolvem espécies 

electronicamente excitadas, como por exemplo 

ou então a separação de um par iónico em átomos 

NaCI ~ Na + CI 

A interacção entre SEPs em reacções diabáticas é ilustrada na 

Figura 5.14. 

V(,) 
A+B* 

'o 

Figura 5.14 - Interacção entre duas SEP, mostrando uma trajectória 

electron icamente diabática, que cruza as duas SEP com uma probabilidade 

PLZ da superfíc ie de maior energia para a superf ície de menor energia, e 

permanece na superfície de menor energia com uma probabilidade (1- PLZ ) 

quando os reagentes se afastam . 

A descrição mais simples para os processos electronicamente 

diabáticos foi formulada independentemente por Landau e por Zener. 



Segundo o modelo proposto por estes autores, a probabilidade de 

passagem de uma para a outra superfície, consideradas como 

unidimensionais, na região do cruzamento evitado, é dada por 

Pu = exp - 12 
( 

4nV2 1 
hvls1- s21 

5.53 

onde v=drldt é a velocidade no ponto de cruzamento ro, S1 e S2 são 

os declives dV(ro)/dr das superfícies não-perturbadas no ponto ro e V12 
é metade da separação energética entre as duas superfícies no ponto 

ro · 

5.5 DINÂMICA MOLECULAR 

Os primeiros estudos de dinâmica molecular foram realizados nos 

início dos anos 30 por Michael Polanyi e colaboradores . Nestes estudos 

foram utilizadas chamas muito diluídas e chamas difusionais para 

investigar as reacções de metais alcalinos com halogéneos e haletos 

na fase de vapor. Em muitos casos foi observada qui mi luminescência. 

Por exemplo, a reacção 

CI + Na2 ~ NaClv + Na t,.Ho= -335 kJ/mol 5.111 

produz uma molécula de NaCI vibracionalmente excitada (NaCIV) que 

transfere a sua energia para um átomo de sódio. O conteúdo vibracional 

de NaClv é suficientemente elevado para produzir um átomo de sódio 

electronicamente excitado 

NaCIV + Na (2S) ~ NaCI + Na* (2P) 5.IV 

que depois emite radiação no visível (linha D do sódio, ou seja, de 

cor amarela) 

Na* (2 P) ~ Na (2S) + hv 5.V 

Evans e polanyi anteciparam que a PES deste sistema devia ter a 

forma ilustrada pela Figura 5.15 . A ligação Na-Na é muito longa (3,1 
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Â) e a ligação Na-C I é formada por transferência electrónica a uma 

distância muito maior do que o seu comprimento de equ il íbrio . A ligação 

Na+-CI- que se forma é uma li gação ión ica na qua l o Na+, por ser um 

cat ião, tem um raio muito peque no. Após uma pequena barreira (1,7 

kJ mol-1) à entrada da SEP, mu ita da exoterm icidade da reacção é libertada 

enquanto os reagentes se cont inuam a aproximar, após a transferência 

electrónica . A libertação de energ ia enquanto o Na+ e CI- se aproximam 

corresponde a uma canalização da exoterm icidade da reacção em energia 

vibraciona l do Na+-CI- . Este mecan ismo expli ca porque é que 85% das 

co li sões CI+Na2 resultam em NaCI vibraciona lmente excitado. Este tipo 

de superfícies designa-se actualmente por atractiva. 

-
" C -124 

E 
g 

'" . ~ 

~ 
C. 
ro 

j 
Na(32 $) + NaC I 

-327 

Caminho de reacç30 

Figura 5 .1 5 - PE S "at ract iva " pa ra o sist ema CI + Na2 -7 NaC I+ Na 6 7 

o trabalho precursor de M. G. Evans, M . polanyi e, também, de 

H. Eyring só veio a ter cont inuid ade nos anos' 60, quando os 

desenvolvimentos tecno lógicos perm iti ram medir experimentalmente as 

distribuições de energias nos produtos e começou a haver computadores 

capazes de reso lver eficientemen te as equações do movimento. A lgumas 

observações experimentai s foram raciona li zadas por J. C. Polanyi em 

termos da localização da barreira na topografia da SEP e das comb inações 

das massas envolv id as . Por exemp lo, as reacções 

H + CI2 ---7 HCI + CI 

F + H2 ---7 HF + H 

t:..HÜ= -203 kJ/mo l 

t:..Hü= - 132 kJ/mo l 

5.VI 

5.V II 



têm SEPs "repulsivas ", Figura 5.16, pois muita energia é libertada como 

repulsão entre os produtos. Esta libertação de "energia repulsiva" 

produz uma grande quantidade de movimento relativo (isto é, 

translação) quando a combinação das massas é L+HH-7LH+H (L significa 

átomo leve e H representa um átomo pesado), enquanto que o mesmo 

tipo de libertação de energia produz um grau elevado de movimento 

interno (ou seja, vibração) nos produtos quando a combinação de 

massas é H+LL-7H L+L. 

Energia potencial 

Predominantemente 
atractiva 

Aproximação dos reagentes Separação dos produtos 

EXOTERMICIDADE ~ 

Figura 5.16 - Perfis de energ ia ao longo da coordenada de reacção para 

PES predominantemente atractivas e predominantemente repulsivas, quando 

as reacções ocorrem no se ntido exotérmico. 

Este processo pode ser visualizado com a ajuda da Figura 

5.17. 68 ,69 Quando a repulsão se exerce entre os dois átomos pesados, 

estes afastam-se levando um deles o átomo leve agarrado. Por outro 

lado, quando a repulsão se exerce entre os dois átomos leves, um deles 

pode afastar-se com um energia translaccional elevada, mas o outro 

é atirado contra o átomo pesado, dando origem a uma excitação 

vibracional elevada. A Figura 5.17 dá uma imagem aproximada da 

realidade pois o estado de transição pode ser angular e nestas 

condições a repulsão aplica um torsor sobre a molécula que a obriga 

a rodar. Isto parece ocorrer na reacção F+HD-7HF+D relativamente à 
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reacção F+DH~DF+H, pois aparece duas vezes mais excitação rotacional 

no produto HF do que no produto DF, Figura 5.18.1° 

REPULSAO => Translação => Vibração 

~-----------~ -----. --r------- --- ----- : --

, , 
L. ___________ .J L _______________ ~ 

a) b) 

Figura 5.17 - Ilustração de dois comportamentos dinâmicos distintos em 

PES com libertação de energia "repulsiva". Os tamanhos das esferas indicam 

as suas massas relativas. a) Exemplo representativo do sistema H+CI 2. 

b) Exemplo representati vo do sistema F+H 2. 

REPULSÃO ==> Rotação 

F 

" H 

-:9:- D -ç----=3f~ 
< 12,5% > 

a) 

F 

, D 

, ' , 
-0-
'I' H 

< 6,6% > 

b) 

Figura 5.18 - Ilustração seme lhante à da figura anterior, mas considerando 

a existência de um estado de transição angular por 28°. Os casos ilustrados 

são relevante s para as reacções a) F+HD--,)HF+D e b) F+DH--,)DF+H. No 

segundo caso a conversão de energia tran slaccional em rotacional tem 

metade da eficiência que no primeiro. 



Polanyi relacionou a loca li zação da barreira numa SEP co linear com 

a forma como a distribuição de energia nos reagentes pode aumentar 

a re actividade. Conforme se mostra na Figura 5.19, quando a barreira 

ocorre cedo numa SEP, a excitação translaccional é mais eficaz do que 

a excitação vibraci ona l para fazer os reagentes ultrapassar a barreira 

e transformarem-se em produtos. O contrário acontece quando a barreira 

ocorre tarde ao longo da coordenada de reacção . 

Barreira precoce Barreira tardia 

3.0 3. 

A 
2.5 

c 

2.0 2, 

1,5 1, 

1.0 1, 

0,5 0,5 

o 0,5 1,0 1, 5 2,0 2,5 3,0 o 

3,0 3, 

~ 
2,5 B D 

2,0 2, 

1,5 

1,0 1, 

0,5 0,5 

O O 

Figura 5.19 - Trajectórias ilustrativas do efeito da distribuição da energia 

nos reagentes na reactividade. A energia tran slaccional dos reagentes é 

eficaz na transposição de uma barreira precoce (A) mas ineficaz na 

transpo sição de uma barreira tardia (D) . A excitação vib rac ional dos 

reagentes ajuda a transpor uma barre ira tard ia (C) mas não uma barre ira 

precoce (B). 
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Embora as ideias de J. C. Polanyi tenham sido recebidas com 

entusiasmo na sua época e lhe tenha sido atribuído o prémio Nobel 

da Química em 1986, elas não parecem ser generalizáveis a todos os 

sistemas triatómicos . Por exemplo, a reacção H+F 2 parece ter um 

comportamento anómalo, com uma grande exotermicidade mas com 

uma excitação translaccional anormalmente pequena, Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Fracções de energia distribuídas como vibração, 
rotação e translação dos produtos em reacções de abstracção 
de átomos em fase gasosa.7 1 

L1EO v' R' T' 

F+Hr?HF+H -133,3 0,664 0,083 0,260 

F+HD-?HF+D -130,0 0,558 0,125 0,287 

F+DH-?DF+H -1 37,1 0,626 0 ,066 0 ,3 09 

F+ D2-?D F+D -132,9 0,665 0,076 0,259 

CI+HBr-?H CI+Br -67 0,5 0,3 0,2 

CI+HI-?HCI+I -137 0,68 0,14 0,18 

F+HCI-?HF+CI -144 0,56 0,21 0,23 

D+12 -158 0,26 

H+Br2 -186 0,55 0,04 0,41 

H+CI2 -203 0,38 0,08 0,53 

H+I CI-?HCI+I -219 0,59 0,21 0,20 

H+BrCI-?HCI+Br -213 0 ,55 0,09 0,39 

H+B rCI-?HBr+CI -148 0,50 0,14 0,36 

H+CIF-?HCI+F -180 0,47 0,11 0,42 

H+CIF-?HF+CI -3 18 0,68 0,07 0,25 

H+F2 -429 0,62 0,03 0,33 

Etr=5,0 kJ mal" excepto para H+F2 onde Etr=3,8 kJ mal " e para F+H 2 e suas 

variantes isotópicas onde Etr=l ° kJ mal". 



CAPíTULO 6 

REACTIVIDADE EM SISTEMAS TERMALlZADOS 

6.1. TEORIA DO ESTADO DE TRANSiÇÃO 

A teoria do estado de transição, também designada por teoria do 

complexo activado, foi pela primeira vez apresentada por Eyring em 1935, 

num artigo submetido ao conceituado Journal of Chemical Physics .72 

Inicialmente recusado pelos avaliadores desta revista convictos de que 

a teoria não assentava em bases sólidas e que os resultados estavam 

incorrectos, o artigo de Eyring acabou por ser aceite após a intervenção 

de Eugene Wigner e de Hugh S. Taylor.7 3 Após um início conturbado, a 

teoria do estado de transição acabou por se afirmar como o modelo de 

interpretação dos dados cinéticos mais correntemente utilizado. 74 Uma 

das razões subjacentes à resistência inicialmente encontrada pela teoria 

foi a utilização de uma razão de funções de partição no factor pré

-exponencial, em vez da habitual secção eficaz da teoria das colisões . 

Embora os resultados entre os dois métodos fossem concordantes, esse 183 

acordo foi considerado como "puramente acidental". 

A teoria do estado de transição, TET, é uma teoria mecânico

-estatística de cálculo de constantes de velocidade de reacções químicas. 

Como teoria estatística ela procura evitar a dinâmica das colisões. Evitar 

mas não ignorar pois, em última instância, a TET baseia-se em dinâmica : 

definir adequadamente um estado de transição é resolver um problema 
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dinâmico, já que este estado é uma condição de instabilidade dinâmica, 

em que o movimento de um dos seus lados tem um carácter diferente 

do movimento do outro lado. O aspecto estatístico desta teoria consiste 

em considerar que o equilíbrio térmico é mantido ao longo da 

coordenada de reacção . 

Definindo uma coordenada de reacção q dos reagentes (q<ü) para 

os produtos (q>ü) e um estado de transição com um valor fixo de q, 

ou seja, com um grau de liberdade a menos do que os reagentes, é 

possível deduzir a TET com base numa aproximação fundamental : existe 

um quase-equilíbrio entre as espécies do estado de transição (que são 

formadas a partir dos reagentes) e os próprios reagentes. O estado 

de quase-equilíbrio é caracterizado pelo equilíbrio entre os reagentes 

e as espécies no estado de transição e pelo facto da concentração 

destas espécies, que passam de reagentes a produtos, não variar pela 

remoção dos produtos . Este quase-equilíbrio permite calcular a 

concentração das espécies no estado de transição usando a teoria do 

equilíbrio químico, e um problema de índole cinética é transformado 

num problema de equilíbrio, de resolução conhecida. 

Assim, designando por :j: a espécie no estado de transição, o 

mecanismo cinético 

K* * . 
A + B ~ :j: ~ produtos 6. 1 

permite obter a velocidade desta reacção bimolecular como sendo 

6.1 

O número de espécies que, por unidade de volume, passam a 

produtos, é dado pela sua concentração multiplicada pela frequência 

da sua conversão em produtos . Usando a aproximação do quase-equilíbrio 

6.2 

a lei da velocidade pode ser escrita 

6.3 



A frequência v* indica o número de vezes que, por unidade de 

tempo, as espécies no estado de transição evoluem ao longo da 

coordenada de reacção. Este movimento corresponde à conversão de 

um grau de liberdade interno num grau de liberdade translaccional. 

Assim, o estado de transição tem a peculiaridade de um dos seus graus 

de liberdade corresponder à coordenada da reacção. O movimento ao 

longo desta coordenada corresponde ao deslocamento relativo de dois 

átomos, que se afastam na direcção de uma separação infinita . Este 

movimento é semelhante ao da vibração de uma ligação muito 

fracamente ligada, que se dissocia, logo com uma frequência de 

vibração muito baixa. A menor energia possível para este oscilador é 

dada pela equação 1.5, com v=Ü. Por outro lado, este movimento ao 

longo da coordenada de reacção não está sujeito à força de restauro 

existente nas vibrações, pelo que a aplicação do Princípio da 

Equipartição de Energia estabelece que a energia acumulada neste grau 

de liberdade é dada por 1/2kB T. Assim, quando o estado de transição 

tem a menor energia possível, a sua frequência de decomposição será 

* kB T v =--
h 

6.4 

O cálculo da constante de velocidade centra-se agora no cálculo 

de K* a partir das estruturas dos reagentes e estado de transição . Este 

cálculo baseia-se em fórmulas derivadas a partir de conceitos da 

termodinâmica estatística, que são apresentadas em pormenor no Anexo 

II . Neste anexo mostra-se que a constante de equilíbrio para o sistema 
* A + B ~ :F pode ser escrita em termos das funções de partição 

<--

molares por unidade de volume 

K* = ~e-ó.E o /RT 
OAOB 

6 .5 

que dá uma indicação sobre o número médio de estados energéticos 

termicamente acessíveis a uma molécula à temperatura do sistema. Nesta 

equação, o factor energético 

6 .6 
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traduz a diferença entre as energias de ponto-zero do estado de 

transição e dos reagentes, no zero absoluto . A eq. 6 .5 difere da eq. 

6.2, porque esta última tem menos um grau de liberdade vibracional . 

Este grau de liberdade, correspondente à coordenada da reacção, foi 

separado dos outros graus de liberdade do estado de transição 

6 .7 

A separação entre o movimento ao longo da coordenada da 

reacção e os graus de liberdade não-reactivos, presume que estes se 

ajustam adiabaticamente à coordenada de reacção . Esta adiabaticidade 

implica que a coordenada que une os reagentes aos produtos é contínua 

e se inscreve numa só SEP. 

Substituindo na expressão 6.3 a constante de equilíbrio pelo seu 

valor em termos de funções de partição, vem 

6.8 

A expressão anterior mostra que o cálculo das funções de partição 

dos reagentes e do estado de transição, com base nas suas estruturas 

moleculares, pode conduzir à determinação da velocidade de uma reacção . 

A função de partição para os graus de liberdade translaccionais 

pode ser calculada a partir dos níveis de energia acessíveis a uma 

partícula de massa m movimentando-se numa cai xa de potencial 

unidimensional de comprimento x. De acordo com a equação de 

Schrbdinger para este si stema, os níveis de energia permitidos são 

n2h2 

En=--
8mx2 

6.9 

186 onde n é o número quântico que determina os níveis de energia. A 

função de partição a uma dimensão é 

6 .10 

Como a função de partição é uma medida do número de estados 

termicamente acessívei s a uma dada temperatura, mesmo para 



temperaturas baixas há um grande número de estados de translação 

acessíveis, pois o espaçamento entre os níveis de energia é muito menor 

do que a energia térmica dada pela eq . 2.43, 3/2kBT. Consequentemente, 

o somatório anterior pode ser substituído por um integral que pode 

ser calculado sabendo que Hexp(-ax2) dx] =_1/2(n/a)1/2, 

Qtrans = f; exp[ _n2;2 1 dn 
8mx kaT 

= ~[8nmx2kaTlh = (2nm kaT)h x 
2 h2 h 

6 .11 

para cada 

dada por 

dimensão. A energia translaccional a três dimensões é 

E trans = E trans ,x + E trans ,y + E trans ,z 6.12 

pelo que a função de partição translaccional total é 

Q trans = Q trans ,x Q trans ,y Q trans ,z 6.13 

ou seja, 

Q = (2nmkaTJh V 
trans h2 6.14 

onde V=xyz. 
A função de partição vibracional pode ser calculada assumindo 

que a vibração tem o comportamento de um oscilador harmónico. A 

energia deste oscilador é dada pela eq. 1.5, pelo que os seus níveis 

de energia são igualmente espaçados por uma energia f. Assim, esta 

função de partição pode ser escrita como uma progressão geométrica 

pois 

Q . = 1 e-e/k8 T e-2e/k8 T = 1 e-e/k8 T (e-e/k8 T)2 Vlb + + + ... + + + ... 

5=1+ x+ x 2 + .. . 

x5 = x + x 2 + x3 + ... 

5=_1_ 
1-x 

6.15 

6.16 

187 



A função de partição rotacional pode ser estimada usando 

a aproximação do rotor rígido linear, cujos níveis de energia são 

dados por 

6.17 

onde B =:Lmd é o momento de inércia (ri é a distância na perpendicular 

entre o átomo i de massa mi e o eixo da rotação) e J = O, 1, 2, ... é o 

número quântico rotacional. Contrariamente ao oscilador harmónico, 

no rotor rígido linear os níveis de energia são degenerados, sendo a 

multiplicidade de cada nível dada por 2J+ 1. Assim, a função de partição 

correspondente é 

Orat = I,(2J + 1)exp - -~ [ J(J+1)( h J2] 
J=O 2BkB T 2n 

6.18 

Em geral, à temperatura ambiente, a diferença de energia entre 

os níveis de energia rotacionais é pequena e muito menor do que kBT. 

Nestas condições, muitos níveis rotacionais estão ocupados e é razoável 

substituir o somatório por um integral 

Orat = r (2J + 1) exp[- J (J + 1) (~J2] dJ 
o 2BkBT 21[; 

= 
81[;2B kBT 

6. 19 

h2 

A molécula de H2 é uma das raras excepções a estas condições, 

pois tem uma massa muito pequena. De facto, dado o comprimento 

188 da ligação H-H , 74 pm, vem B=4,5x10-48 kg m 2 e !::J.EJ= 3 kJ mol-1, 

enquanto que, à temperatura ambiente, 3/2RT = 3,7 kJ mol- 1. 

Para uma molécula poliatómica com momentos de inércia Ba, Bb e 

Be segundo os seus eixos principais, a função de partição rotacional é 

6.20 



Usando a expressão 6.8 em conjunto com as equações 6.11, 6.15 

e 6.19 ou 6.20 e conhecendo a diferença de energia do ponto zero 

entre reagentes e produtos, é possível calcular a velocidade de uma 

reacção química elementar. Na prática, o cálculo das funções de partição 

vibracionais e rotacionais exige o conhecimento da estrutura do estado 

de transição. Esta estrutura bem como t:.Eo têm que ser obtidos através 

do cálculo de superfícies de energia potencial para o sistema. 

Presentemente, apenas para reacções elementares envolvendo três 

átomos muito simples, como a reacção H+H2, existem superfícies de 

energia potencial suficientemente exactas para permitir o cálculo ab 

initio de constantes de velocidade absolutas à temperatura ambiente, 

com uma precisão comparável à das técnicas experimentais actuais. 

Usando os dados para o sistema linear H+H2 apresentados na Tabela 

6.1, é possível calcular a constante de velocidade para esta reacção como 

um produto de razões de funções de partição 

6.21 

que podem ser calculadas separadamente. A razão das funções de 

partição translaccionais a 440 K é 

( 
01: Iv 1 (mH + mH2 ]3

/
2( h

2 
]3

/
2 

OH Iv OH2 Iv Irans = mHmH2 2nkB T 

= (2, 683x1 040 kg-3/2)( 3, 900x1 0-71 kg-312m3) 6.22 

= 1, 05x1 0-30 m3 

A razão das funções de partição rotacionais é dada simplesmente 

pela razão dos momentos de inércia 

(g<: L 6.23 

=6,28 

189 
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onde se assumiu que o estado de transição deste sistema é linear e 

se tomou o comprimento de equilíbrio da ligação do H2, IH2 =O,741 A. 
Finalmente, a razão das funções de partição vibracionais é 

( 

Q* 1 1-exp( - h::~ c 1 
~ = [ [hVSimCll[ (hvangcll2 1-exp - 1-exp - ---

k BT kBT 
6.24 

=1.12 

onde se considerou que no estado de transição há duas distorções 

angulares degeneradas, uma no plano e outra para fora do plano, e 

se tomou a frequência de vibração do H2, VH2 = 4400 cm- 1 . 

Tabela 6.1 - Dados da SEP obtida pelo método da dupla 

expansão multicorpos (double many-body expansion, DMBE) 
para o sistema linear H+H 2,75 

Li V' I 'H7H2 = I 'H2H3 
-

i1V* a Vsim Vasim Vang 

kJ mol·7 A cm- 7 cm- 1 cm- 1 kJ mol- 1 

40,4 0, 9287 2067 1493i 899 38,2 

Com estes valores para as razões entre as funções de partição 

pode-se calcular o valor do factor pré-exponencial. Com este factor e 

conhecido o valor de ~Eo , pode-se fazer uma estimativa da constante 

de velocidade desta reacção usando a eq. 6.21 . O valor de ~Eo corresponde 

à diferença de energia entre o estado de transição e os reagentes numa 

superfície de energia potencial vibracionalmente adiabática, que se indica 

por ~V* a na Tabela 6.1 . O valor assim calculado para esta constante de 

velocidade é 1,2x1 0 6 dm 3 mol- 1 S-l, enquanto que o valor experimental 

é de 5,7x10 6 dm 3 mol -1 S- l. 

A constante de velocidade calculada aproxima-se bastante dos 

valores experimentais . Ainda se pode conseguir uma melhoria considerando 



efeitos estatísticos no estado de transição. A origem destes efeitos pode 

ser facilmente entendida comparando as reacções 

6.lIa 

H + HD ~ H ·HD* ~ H2 + D 6.lIb 

As expressões que se podem obter para as funções de partição 

destas duas reacções são semelhantes. Contudo, a primeira delas pode 

resultar de dois arranjos possíveis da molécula de hidrogénio, o que se 

torna evidente numerando cada um dos átomos idênticos da molécula 

6.llIa 

6.lIlb 

Por outro lado, a reacção 6 .llb só pode ocorrer de um arranjo no 

estado de transição, pois o outro arranjo dá origem a produtos diferentes, 

HD+H. Assim, é intuitivo esperar que a constante de velocidade da reacção 

H+H2 deva ser favorecida por um factor estatístico 5, que seja o dobro 

do factor estatístico da constante de velocidade da reacção H+HD . A 

fundamentação destes factores reside na natureza da teoria do estado 

de transição, que considera que a velocidade da reacção é determinada 

pelo número das espécies que entram na composição do estado de 

transição, a partir do qual não é possível o retorno ao vale dos reagentes . 

De uma forma geral, os factores estatísticos podem ser calculados 

rotulando os átomos idênticos e contando o número de estados de 

transição equivalentes que podem ser formados . Por exemplo, na reacção 

6.IV 

a rotulagem dos átomos conduz às espécies distintas indicadas na Figura 191 

6 .1. Como se podem formar 4 conjuntos de produtos com rótulos 

diferentes, o factor estatístico para esta reacção procedendo no sentido 

directo é 5d=4. Usando um procedimento idêntico para calcular o factor 

estatístico para a reacção inversa da reacção 6.IV, também é possível 

escrever quatro formas para os produtos H+CH 4 . Assim , no sentido 

inverso também se obtém 5i=4, pelo que se pode obter a constante de 
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equilíbrio correcta a partir da razão das constantes de velocidade no 

sentido directo e no sentido inverso 

[H 2 ][CH 3 ]=Sd OH 2
0 CH 3 e-M o / RT 

[H ][ CH 4 ] Si OHOCH 4 

6.25 

factor estatístico 4 

factor estatístico 4 

Figura 6.1 - Espécies distintas possíveis na reacção H+CH4~ H2+CH 3 

(planar). Os meta nos CH2H3H4H5 e CH3H2H 4H5 são enantiómeros, bem como 

os metanos CH'H3H4H5 e CH3H'H4H5. 

A utilização de factores estatísticos requer um pouco mais de 

cuidado quando a reacção introduz ou remove um centro assimétrico . 

Por exemplo, a adição de um átomo de hidrogénio a um radical metilo 

assimétrico produz dois enantiómetros, pois o átomo de H pode ligar

-se a qualquer um dos lados do plano de simetria 



H+ 

6.V 

pelo que no sentido directo sd=2 mas no sentido inverso si=1, e a 

constante de equilíbrio aparece multiplicada por um factor de dois. 

6.26 

Este procedimento pode fornecer informação importante sobre a 

simetria do estado de transição. Por exemplo, a isomerização do 

ciclopropano a propeno pode passar por um estado de transição simétrico 

ou assimétrico, Figura 6.2. No primeiro caso o factor estatístico para 

formação do produto é 2, enquanto que no outro caso esse factor é 1. 

O estado de transição simétrico corresponde ao aparecimento de dois 

caminhos de reacção diferentes a partir do mesmo estado de transição. 

Esta situação é impossível, pois numa superfície de energia potencial 

um estado de transição apenas pode unir um vale dos reagentes a um 

vale dos produtos. 

A consideração dos efeitos estatísticos no estado de transição 

permite refinar o cálculo das constantes de velocidade efectuadas com 

esta teoria. Com a inclusão de um factor estatístico, a constante de 

velocidade de uma reacção segundo a teoria do estado de transição é 

dada por 

k 5 
kBT Q* e-Mo/ RTc l -m 6.27 

TET = ---- o 
h QAQBC 

onde co=1 M é a concentração padrão e m a molecularidade da reacção 193 

elementar. A inclusão de factores estatísticos implica que as funções 

de partição rotacionais não devem incluir números de simetria, como 

aliás foi feito na aplicação ao caso da reacção H+H2' Levando em conta 

o efeito estatístico, a constante de velocidade calculada a 440 K para 

este sistema passa a ser 2,4x106 dm 3 mol-1 S-1, o que ainda é cerca 

de metade do valor experimental. 
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Figura 6.2 - Caminhos de reacção para a isomerização estrutura l do 

ciclopropano a propeno . O caminho de cima passa por um estado de 

transição de menor simetr ia para dar um intermediário a partir do qual 

se pode chegar aos produtos finais através de dois estados de transição 

diferentes. O caminho de baixo, de maior simetria, corresponde a uma 

reacção concertada em que um estado de transição une o reagente a dois 

produtos, o que não é possíve l. 



Para poder aperfeiçoar a teoria, é importante relembrar que a 

eq . 6.27 se baseia em três assunções: i) a distribuição de energia 

dos reagentes e do estado de transição segue a lei de distribuição 

de Boltzmann; ii) as espécies que atravessam o estado de transição 

tornam-se produtos; iii) a evolução do sistema ao longo da coordenada 

de reacção é vibracionalmente adiabática e pode ser adequadamente 

descrita pela mecânica clássica . 

O pressuposto do pré-equilíbrio, em que se baseia a utilização 

da lei de distribuição de Boltzmann, pode perder a sua validade para 

reacções muito rápidas. Nestas, o desaparecimento das moléculas mais 

energéticas dos reagentes pode ser muito rápido e a concentração das 

espécies no estado de transição será menor do que a correspondente 

a um equilíbrio verdadeiro. Na prática mesmo quando Ea/RT:=l ,3, como 

na reacção CI + HBr --7 HCI + Br, a aplicação da teoria do estado de 

transição a condições experimentais típicas não conduz a erros 

apreciáveis . 

A segunda aproximação da teoria do estado de transição pode 

conduzir a erros apreciáveis nalgumas reacções em fase gasosa . Como 

se ilustra na Figura 6.3, a teoria do estado de transição apenas considera 

a possibilidade de uma trajectória de reagentes para produtos do tipo 

1. No entanto, também as trajectórias do tipo 2, 5 e 6 atravessam o 

estado de transição na direcção dos reagentes para os produtos uma 

vez, embora não sejam trajectórias reactivas . Além disso, a trajectória 

3 é uma trajectória reactiva mas atravessa o estado de transição duas 

vezes na direcção dos produtos. De uma forma geral, se a energia da 

trajectória for apenas ligeiramente superior à energia do estado de 

transição, ela deverá passar dos reagentes para os produtos através de 

uma região muito próxima do ponto-sela, sendo pouco provável que 195 

ela encontre um caminho de retorno e recruze o estado de transição . 

Porém, para energias apreciavelmente mais elevadas, a trajectória seguida 

pelo sistema pode diferir apreciavelmente do caminho de energia mínima, 

e aumenta a probabilidade da trajectória ser reflectida num potencial 

repulsivo dos produtos e voltar a cruzar o estado de transição . A medida 

que energia das trajectórias aumenta, o "gargalo" da reacção move-se 
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do ponto sela para a região assimptótica dos reagentes ou produtos. Este 

comportamento pode ser racionalizado em termos de uma competição 

entre factores energéticos e entrópicos na determinação do estado de 

transição . 
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Figura 6.3 - Recruzamentos do estado de transição, ilustrados por 

trajectórias esquemáticas. A trajectória 1 corresponde à situação idealizada 

pela teoria do estado de transição 

Os factores energéticos prendem-se com a energia do ponto-sela 

e dependem da velocidade média das trajectórias que atravessam o 

estado de transição . Os factores entrópicos estão relacionados com 

quaisquer variações nas constantes de força e momentos de inércia, e 

reflectem-se no tamanho da superfície divisória entre reagentes e 

produtos. O primeiro destes factores favorece a localização do estado 

de transição junto do ponto sela, enquanto que o segundo leva à sua 

localização nas regiões mais constritas da superfície de energia potencial. 

Como na maioria das reacções as regiões assimptóticas são mais estreitas 



do que a região do ponto sela, onde o átomo que é transferido está 

mais fracamente ligado, para energias elevadas, o estado de transição 

afasta-se do ponto-sela, dado que nestas condições o factor entrópico 

é dominante. Assim, é mais exacto definir um estado de transição 

variacional, cuja localização deve coincidir com o "gargalo" referido, 

e utilizar o método variacional para obter a sua localização. Esta 

estratégia foi proposta por Truhlar e Garrett,76 e tem permitido melhorar 

os resultados da teoria do estado de transição. Os recruzamentos do 

estado de transição são importantes para temperaturas elevadas e 

conduzem a constantes de velocidade menores do que as que são 

calculadas pela teoria do estado de transição. Assim, não é esta a razão 

pela qual a teoria subestima a constante de velocidade da reacção H+H2 

a 440 K. 

O tratamento detalhado da terceira aproximação da teoria do 

estado de transição passa pela discussão da adiabaticidade vibracional 

das reacções e pela introdução de correcções quânticas. Estas correcções 

são, em muitos casos, significativas e originam teorias híbridas, com 

fundamento na existência de estados de transição clássicos mas 

incorporando factores quânticos . Tais teorias podem ser designadas por 

sem i-clássicas. 

6.2 TRATAMENTOS SEMI-CLÁSSICOS 

A modificação da teoria do estado de transição para incluir efeitos 

quânticos na coordenada de reacção envolve algumas dificuldades 

conceptuais e computacionais . De facto, a especificação de um estado 

de transição, com uma localização precisa numa superfície de energia 197 

potencial, implica mecânico-quanticamente uma incerteza absoluta no 

seu momento conjugado, eq . 1.8. 

Para superar de uma forma simples e eficaz os problemas que 

se colocavam na obtenção de versões quânticas da teoria do estado 

de transição, Eyring utilizou um procedimento ad hoc que tem sido 

bastante bem sucedido. Em primeiro lugar substituiu as funções de 
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partição clássicas por funções quânticas e, em seguida, introduziu um 

coeficiente de transmissão multiplicativo para dar conta dos efeitos 

quânticos ao longo da coordenada de reacção. A utilização de funções 

de partição quânticas equivale a tratar o estado de transição como se 

fosse um sistema estável. A quantização em separado da coordenada 

de reacção corresponde a assumir que o movimento ao longo desta 

coordenada é vibracionalmente adiabático, ou seja, que podemos separar 

este movimento dos outros modos vibracionais do sistema reactivo pois 

estes ajustam-se à coordenada de reacção, de tal forma que todo o 

processo é descrito pela mesma superfície de energia potencial. 

Há uma analogia clara entre a adia bati cidade electrónica e a 

vibracional . Na primeira são os electrões que se ajustam ao movimento 

dos núcleos, o que permite descrever o sistema por uma SEP onde se 

explicita a energia do sistema para cada geometria nuclear. Na segunda 

separa-se o movimento ao longo da coordenada da reacção dos outros 

movimentos internucleares, que se ajustam rapidamente ao primeiro 

de forma a manter a continuidade da superfície de energia potencial 

que descreve o sistema . 

6.2.1 EFEITO CINÉTICO ISOTÓPICO 

A quantização dos graus de liberdade vibracionais permite calcular 

o efeito da substituição isotópica nas constantes de velocidade, pois a 

utilização de isótopos apenas faz variar as massas, logo as energias 

vibracionais do ponto-zero, sem fazer variar a SEP que descreve a reacção . 

A energia do ponto-zero de uma vibração é dada, a partir das 

eqs . 1.5 e 1.2 por 

E =~1i Ir 
Vo 2 ~~ 6.28 

Se a reacção em estudo envolver a quebra de uma ligação C-H 

versus a de uma ligação C-D, a diferença de energia do ponto-zero 

destas ligações é de 5,4 kJ mol- 1, usando 280 kJ mol- 1 pm-2 como 



constante de força da vibração da ligação C-H e C-D o No caso extremo 

destas ligações se encontrarem praticamente quebradas no estado de 

transição, a diferença de energia de activação entre as duas reacções 

é idêntica à sua diferença de energia do ponto-zero, Figura 6.4. Nestas 

circunstâncias a razão entre as velocidades das reacções, à temperatura 

ambiente, envolvendo a quebra das ligações C-H versus C-D é, de acordo 

com a equação 1.1, kH/ko=8,8. Se as constantes de força forem maiores, 

como nas ligações N-H ou O-H, o efeito isotópico máximo na cinética 

das reacções é ainda maior. Este efeito da variação da energia do ponto

-zero na velocidade das reacções de quebra de ligações envolvendo 

isótopos diferentes designa-se por efeito cinético isotópico primário. 

A grandeza deste efeito pode fornecer uma informação valiosa sobre 

o mecanismo de uma reacção. Mais concretamente, a observação de 

um efeito isotópico apreciável quando se substitui um átomo de 

hidrogénio por um de deutério num determinado composto, indica que 

a ligação em que foi feita a substituição isotópica é praticamente 

quebrada na etapa determinante da velocidade da reacção. 

Reagente 

Coordenada de reacção 

Figura 6.4 - Diferença de energia de activação devida à diferença de energia 

do ponto zero das ligações C-H e C-D o 
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Uma ligação dos reagentes nunca se encontra totalmente quebrada 

no estado de transição. No estado de transição subsiste sempre uma 

"memória" da ligação que e~istia nos reagentes, pelo que as energias 

do ponto-zero das ligações com isótopos diferentes nunca se tornam 

iguais. Assim, o efeito cinético isotópico deverá sempre ser inferior ao 

valor máximo anteriormente calculado . 

Uma análise mais rigorosa do efeito cinético isotópico tem que 

equacionar o efeito da substituição isotópica na constante de equilíbrio 

K* da eq. 6.3, 

kH _ K4 
ko - Kl 6.29 

e traduzir este efeito em termos das funções de partição . O efeito 

cinético isotópico nas reacções do tipo 

AH + B ~ A + HB 6 .VI 

em que os átomos ou grupos A e B são muito mais pesados do que 

H, pode ser previsto qualitativamente com base nas vibrações do estado 

de transição linear AH · B. Desprezando as vibrações das espécies A 

e B, apenas temos que considerar os 3n-5=4 modos vibracionais do 

estado de transição A · HB . Estes 4 modos vibracionais são: uma 

elongação antissimétrica (que corresponde ao movimento ao longo da 

coordenada de reacção), uma elongação simétrica (que é perpendicular 

à coordenada da reacção), e duas distorções angulares (no plano e para 

fora do plano) energeticamente degeneradas, 

- - - - -
A···H···B A-··H· ·· B 

i i 
A·· ·H···B (degenerada) 

.J. 
6.V II 

Desprezando o contribuição das distorções angulares e 

considerando que a elongação antissimétrica corresponde ao movimento 

translaccional ao longo da coordenada da reacção, a energia do 

ponto-zero do estado de transição será apenas determinada pela vibração 

de elongação simétri ca . 

Num estado de transição em que H estiver equidistante de A e de 

B, a elongação simétrica consistirá num movimento síncrono de A e de 

B relativamente a H, que permanece imóvel se A e B tiverem massas 



iguais. Nesta condições, em que H não se move, a sua substituição por 

D não altera a frequência desta vibração no estado de transição. Os 

estados de transição que envolvam a quebra e a formação de ligações 

entre um átomo qualquer e um átomo de H ou de D, não terão diferenças 

de energia do ponto-zero se forem simétricos . Assim, a diferença entre 

as energias de activação para as reacções de quebra e formação de uma 

ligação com um átomo de H ou de D, é igual à diferença de energia do 

ponto-zero entre as ligações AH e AD, pelo que o efeito cinético isotópico 

é máximo, se estas reacções forem simétricas . 

A contribuição das vibrações de elongação e de distorção angular 

para o efeito cinético isotópico na reacção C+HC pode ser calculada 

de uma forma grosseira a partir das suas frequências para as espécies 

hidrogenada e deuterada. A vibração de elongação produz um efeito 

ci nético isotópico dado por exp{[ (2912 -621)-(2138-621) ]!(2kB D}=2, 7, em 

que 2912 cm- 1 corresponde à frequência de vibração da ligação HC, 

2138 cm- 1 à ligação DC e 621 cm- 1 ao estado de transição simétrico. 

A contribuição angular para esta reacção é dada por exp[-(508-367)/ 

/kB T]=O, 7, onde 508 cm- 1 corresponde à frequência da vibração de 

distorção angular da espécie CHC, e 367 cm- 1 à espécie C·De. 

Se o átomo H não estiver equidistante de A e de B no estado 

de transição, então este átomo move-se durante a vibração simétrica. 

Este movimento causa uma diferença de energia do ponto-zero entre 

a espécie hidrogenada e deuterada, que compensa em parte essa 

diferença entre os reagentes . Consequentemente, o efeito cinético 

isotópico é menor do que o valor máximo quando, no estado de 

transição, o átomo de H (ou de D) está mais próximo de A ou de B. 

É possível observar um efeito isotópico mesmo quando não é a 

ligação ao átomo em que se efectua a substituição isotópica que se 

quebra no decurso de uma reacção química. Neste caso fala-se em efeito 201 

cinético isotópico secundário. Duas razões podem concorrer para este 

efeito, mas ambas se baseiam ainda nas diferenças de energia do 

ponto-zero entre isótopos. 

A compreensão destes efeitos secundários assenta na anarmonicidade 

dos potenciais reais que descrevem as ligações químicas. Descrevendo uma 

ligação química por um potencial de Morse, Figura 6 .5, verifica-se que 
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as ligações envolvendo isótopos mais leves, ou seja, com maior energia 

do ponto-zero, têm um comprimento maior, embora sejam descritas pelo 

mesmo potencial. Daqui resultam duas consequências: i) como a ligação 

A-H é maior do que a ligação A-D, ela deve causar impedimentos 

estéreos mais significativos; ii) como a natureza electrónica de H e de 

D é igual mas a ligação A-D é menor, deverá haver uma maior densidade 

electrónica em A quando ligado a D do que quando ligado a H (o 

deutério tem um efeito indutivo doador de electrões mais importante 

do que o hidrogénio). O efeito cinético isotópico secundário, kH/kD, é 

normalmente inferior a dois, chegando mesmo a ser inferior à unidade. 

Neste caso designa-se por efeito isotópico inverso. 
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Figura 6.5 - Potencial de Morse com indicação nos níveis vibracionais. 

6.2.2 EFEITO DE TÚNEL 

A ve locidade com que os sistemas reactivos atravessam o 

estado de transição conduz ao factor clássico kBT/h na expressão 6.8. 

Mecânico-quanticamente temos que considerar a probabilidade de 



sistemas com energia inferior à altura da barreira de potencial da 

reacção, Vmax, atravessarem essa barreira, bem como a probabilidade 

de sistemas com uma energia superior à da barreira clássica serem 

reflectidos. Assim, é necessário substituir no cálculo clássico 

kB T =.i f;; dE e -E/ k8 T 
h h 

= * f dE Pc (E) e-
E
/
k8 T 6.30 

a probabilidade clássica da barreira de potencial ser atravessada pelo 

sistema, Pc(E), pela probabilidade quântica , PQ( E) . Enquanto que 

classicamente Pc(E)=O quando E<Vmax e Pc(E)=1 quando f>Vmax, o cálculo 

de PQ( E), que pode ser maior que zero mesmo quando E<Vmax, requer 

a resolução da equação de Schrodinger para o sistema . Quando uma 

partícula atravessa uma barreira de potencial com um energia superior 

à sua energia cinética, diz-se que ocorre efeito de túnel . 

A origem do efeito de túnel pode ser entendida com recurso à 

dualidade onda-partícula proposta por de Broglie 

Â=~ 
mv 

h 6 .31 

- ~2mEc 

onde Â é o comprimento de onda associado a uma partícula de massa 

m, de velocidade vede energia cinética Ec . Muitas reacções químicas 

têm uma energia de activação cerca de 50 kJ mol -1, pelo que se pode 

considerar que as partículas reactivas destas reacções têm que possuir" 

uma energia cinética próxima deste valor. Usando a eq. 6.31 e fazendo 

Ec=50 kJ mol- 1, pode-se calcular o comprimento de onda associado a 203 

partículas como o electrão, átomos de hidrogénio, carbono e bromo 

ou de moléculas como ci futeboleno ((60). Estes comprimentos de onda 

são indicados na Tabela 6.2 . É evidente que o electrão tem um 

comprimento de onda associado à sua massa que é da ordem de 

grandeza de uma dezena de comprimentos de ligações químicas. (omo 

as distâncias percorridas pelos átomos ao longo de uma coordenada 
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de reacção no encontro reactivo entre dois reagentes é normalmente 

inferior ao comprimento de uma liga ção, o electrão manifestará 

essencialmente a sua natureza ondulatória durante a reacção e não 

poderá ser tratado classicamente. O comportamento ondulatório também 

tem sido observado para outras partículas, incluindo mesmo o C60 . 77 

No tratamento quântico, cada sistema é descrito por uma função de 

onda, lf/, que satisfaz a equação de Schrbdinger para esse sistema. 

Tabela 6.2 - Comprimentos de onda de de Broglie de partículas 

de diferentes massas, expressas em unidades de massa atómica, 

com uma energia cinética de 50 kJ moi" 

Partícula e' H ( Br (60 

massa (u.m .a.) 1/1750 1 12 80 720 

Â (pm) 1670 40 12 4 1,5 

A enorme vantagem de introduzir a aproximação da adiabaticidade 

vibracional consiste em reduzir o problema do movimento 

pluridimensional de um sistema numa hipersuperfície de energia 

potencial, ao movimento desse sistema numa direcção sob um potencial 

efectivo. Assim, a função de onda que descreve um movimento ao longo 

de uma direcção x de uma massa m, pode ser escrita 

lf/( x, t) = lf/(x) exp( -iEt/n) 6.32 

onde E é a energia do sistema, e a função de onda independente do 

tempo satisfaz a equação de Schrbdinger 

6.33 

Para alguns tipos de potencial é possível obter soluções exactas 

para a função de onda ljI(x) que satisfaz a equação anterior e, a partir 

delas, obter a probabilidade de transmissão quântica da partícula de 

massa m através da barreira de potencial V(x) . De forma independente, 

mas quase em simultâneo, Brillouin, Wentzel e Kramers propuseram um 

método de resolução aproximada da eq. 6 .33 que permite calcular a 



permeabilidade de qualquer tipo de barreira unidimensional . Segundo 

este método, a probabilidade de transmissão de uma partícula através 

de uma barreira de potencial é dada por 

6.34 

Esta fórmula é bastante precisa, inclusivamente na proximidade 

do topo da barreira, e é mesmo exacta para barreiras de potencial 

definidas por parábolas invertidas. Para valores de E significativamente 

inferiores a Vmax, que é um caso muito corrente, a expressão anterior 

reduz-se a 

G(E) = ex{ 2r;: J:,' ~v( x) E dx 1 6.35 

A eq. 6 .35 admite soluções analíticas exactas para alguns casos 

particulares de barreiras de potencial. Por exemplo, se a barreira for 

do tipo de uma barreira quadrada, com um potencial constante 

Vmax num intervalo de valores tJJ( da coordenada da reacção, Figu ra 6.6, 

o integral da eq. 6 .35 é simplesmente a área do quadrado 

[Vmax-E]1/2tJJ(, pelo que fica 

'" 's;, 
lo .. 
c 
r.l 

V
rIl U 

- - -

E 

-c:--> 
, A x '------' 

Coordenada de reacção 

Figura 6.6 - Barreira de potencial quadrada 

6.36 
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Esta solu ção é aplicável, por exemplo, à probabilidade de 

transmissão de um electrão, através do vácuo, de uma espécie reduzida 

para uma espécie oxidada. Neste sistema o electrão começa por se libertar 

do poço atractivo do dador, para transitar através do vácuo até ser 

captado pelo poço de potencial do aceitador de electrões. A profundidade 

do poço atractivo do dador, que se pode relacionar com o seu potencial 

de ionização se se tratar de uma espécie neutra, permite obter o factor 

energético da expressão 6 .36, e a distância entre o dador e o aceitador 

do electrão dá o valor de ~. Assim, a probabilidade de ocorrer esta 

transição do electrão mesmo quando a sua energia é inferior à energia 

da sua ligação ao dador, pode ser facilmente calculada pela eq . 6 .36 . 

Uma solução analítica aproximada pode, também, ser obtida para 

o caso de uma ba rreira de potencial dada pela intersecção de duas 

parábolas separadas ao longo da coordenada de reacção por uma 

distância d, Figura 6 .7. 

d 

Coordenada de reacção 

Figura 6 .7- Barrei ra dada pela intersecção de duas parábolas 

Como estas parábolas são caracterizadas por uma dependência 

do potencial em função do quadrado da distância relativamente à posição 

de equilíbrio, eq . 1.6, o termo em [V(X)-E]1 /2 na eq . 6 .35 tem a forma 

de um triângulo. Consequentemente o integral passa a ser apenas a 

área do triângulo, de base ~ e altura [V(x)-E] 1/2. Assim, a probabilidade 

de transmissão de uma partícula através desta barreira é dada por 

6 .37 



Uma barreira cujo formato se aproxima bastante do caminho de 

energia mínima de uma reacção de troca de átomos, A+BC-7AB+C, e 

cuja probabilidade de transmissão por efeito de túnel também é dada 

por uma expressão analítica exacta, é a barreira de Eckart 

v(x)=- Ay _ By 
1- Y (1- Y / 

y = _exp(2~) 6 .38 

em que 

6.39 

onde f* é a curvatura do caminho de reacção no seu máximo de energia, 

que se representa na Figura 6.8. 
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Figura 6 .8 - Barreira de Eckart para o sistema H+HBr. A coordenada de 

reacção é definida como sendo s=± [[(lHH-/HH*)\(lHBr-/HBr')2] 

A probabilidade K(E) de uma partícula de massa J1 que se dirige 

contra a barreira de Eckart com uma energia E a -00 atravessar essa 
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barreira e aparecer mais tarde a + 00 com uma energia E, foi calculada 

por resolução da equação de Schrbdinger e pode ser expressa por 

K"(E) = 1- cosh[2n( a - /3)] + cosh(2m5) 

cosh[ 2n( a + /3)] + cosh( 2nô) 

expressão onde 

6.40 

6.41 

Na prática a situação mais corrente não é a da colisão de uma 

partícula com uma dada energia com a barreira, mas a de um grande 

número de partículas incidentes com uma distribuição de Boltzmann 

de energias, à temperatura T. Nestas condições, é necessário integrar 

a probabilidade K"(E) sobre todas as energias 

6.42 

para obter a correcção de efeito de túnel a uma dada temperatura . Os 

dados necessários para este cálculo são : a altura da barreira (Vmax), a 

energia da reacção (.~VO), a curvatura do caminho de reacção no seu 

máximo (f*), e a massa reduzida (J.1). Usando os dados da Tabela 6 . 1 

para o sistema H+H 2, e a massa reduzida dada pela expressão 

6 .43 

podemos obter uma correcção de efeito de túnel de 12 a 300 K e 

618 a 200 K. Estas correcções sobrestimam as que se obtêm com 

métodos mais sofisticados para a SEP-DMBE da Tabela 6.1: 6,93 e 



95,5, respectivamente. A correcção de efeito de túnel através da 

barreira de Eckart ajustada aos dados da SEP-DMBE é de 3,0 a 440 K. 

Usando esta correcção obtém-se uma constante de velocidade de 

7,2 x10 6 dm 3 mol- 1 S-l a 440 K para a reacção H+H2, ou seja, cerca de 

25% acima do valor experimental. A pequena discordância que ainda 

se observa deve-se certamente à forma como o efeito de túnel é 

sobresti mado pela barreira de Ec kart, e não põe em causa a 

aplicabilidade da teoria do estado de transição a este sistema. 

No cálculo efeito de túnel acima indicado assumiu-se que este 

efeito segue um caminho vibracionalmente adiabático. De facto, em 

sistemas reais, podem ser identificadas duas fontes distintas de efeitos 

diabáticos na coordenada de reacção: i) a variação das frequências dos 

movimentos internos (perpendiculares à coordenada de reacção) ao longo 

da coordenada de reacção; ii) efeitos de curvilinearidade na coordenada 

de reacção . É de esperar que estes efeitos sejam mais pronunciados 

em reacções muito exotérmicas, pois estas originam produtos 

vibracionalmente muito excitados, e em sistemas em que um átomo leve 

é transferido entre dois átomos pesados (exemp lo : I-H-I), pois nestes 

sistemas obtêm-se coordenadas de reacção com grandes curvaturas 

quando se efectua a diagonalização da sua energia cinética. 

O exemplo mais comum e significativo da quebra da aproximação 

da adiabaticidade vibracional é dado pelo facto do efeito de túnel não 

ocorrer preferencialmente pelo caminho de energia mínimo, mas sim 

por um caminho paralelo a este mas deslocado para o seu lado côncavo. 

Aplicando ao sistema H+H2, verifica-se que a transferência de um átomo 

de hidrogénio por efeito de túnel ocorre quando os átomos terminais 

estão bastante mais afastados do que no estado de tran sição, Figura 

6.9 . O caminho preferencial segu ido pelo efeito de túnel, que fo i 209 

inicialmente descrito por Marcus e Coltrin, corresponde ao caminho dado 

pelos pontos de viragem clássicos das vibrações perpendiculares ao 

caminho da reacção .78 Este caminho contrai a coordenada da reacção, 

dando uma barreira mais fina, e minimiza a quantidade de amortecimento 

exponencial da função de onda na sua passagem através da região 

classicamente proibida. Embora Vmax seja maior seg undo este caminho, 
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~ é menor, o que compensa o efeito energético já que este aparece 

numa raiz quadrada na eq . 6 .35. 

3.5 ,-,----,-,----,----,TTT7T7T7TT71TOT77J"T"7-..,.--r-T' 
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Figura 6.9 - Caminho de Marcus-Coltrin (a tracejado) e caminho de energia 

mínima (a cheio) numa PES para a reacção H+H 2. Os pontos Po e P1 

representam os pontos inicial e final do efeito de túnel no caminho de 

Marcus-Coltrin, e os pontos 0 0 e 01 correspondem aos anteriores mas no 

caminho de energ ia mínima. 

o efeito de túnel é a correcção mais relevante que é necessário 

introduzir na teoria do estado de transição. A importância desta 

correcção aumenta com a diminuição da massa das partículas reactivas, 

com a diminuição da temperatura do sistema e com a diminuição da 

espessura da barreira de potencial. Dada a pequena massa do electrão, 

a descrição da transferência desta partícula de uma espécie reduzida 

para outra oxidada deve ser sempre feita em termos de efeito de túnel 

electrónico. Tradicionalmente, a evidência experimental da ocorrência 

de efeito de túnel nuclear numa reacção química decorre da observação 

simultânea de três factos: i) desvios muito significativos da lei de 



Arrhenius; ii) factores pré-exponenciais dependentes dos isótopos; iii) 

efeitos cinéticos isotópicos anomalamente elevados. Em reacções 

fotoquímicas foi também sugerido que a ocorrência de efeito de túnel 

nuclear possa fazer aumentar o rendimento quântico de formação de 

produtos, relativamente ao mecanismo de activação térmica, Figura 6.10. 

'" 'Õl 
Q; 
c 
w 

Coordenada de reacção 

Figura 6.10 - Aumento da eficiência quântica de uma reacção devido ao 

efeito de túnel nuclear. A activação térmica leva o sistema a passar por 

um cruzamento entre a curva de potencial do produto e a do estado 

fundamental dos reagentes, e algumas moléculas voltam para a curva de 

potencial dos reagentes. O efeito de túnel leva o sistema directamente 

para uma geometria dos produtos que está para além desse ponto de 

cruzamento, pois a transição por efeito de túnel para a curva dos reagentes 

no estado fundamental tem uma barreira excessivamente elevada. 

6.3 MODELO DE INTERSECÇÃO DE ESTADOS 

Os cálculos de trajectórias e a teoria do estado de transição 

permitem calcular a constante de velocidade de um dado sistema a 

qualquer temperatura, uma vez conhecida a sua SEP. É necessário 

conhecer a energia de um sistema no seu ponto-sela e nos reagentes 

para conhecer o valor crítico da energia para a qual pode ocorrer reacção 

(Ec na equação 5.15) ou a diferença de energias do ponto-zero entre 
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o estado de transição e os reagentes (t.Eo na equação 6.6). O cálculo 

do efeito de túnel requer também o conhecimento do caminho de 

energia mínima entre reagentes e produtos. O conhecimento da SEP 

tem que ser ainda mais pormenorizado quando se efectuam trajectórias 

com diferentes energias para obter a constante de velocidade . Dadas 

as energias elevadas que podem estar envolvidas nalgumas trajectórias, 

é necessário utilizar uma SEP que represente bem a energia do sistema 

para configurações nucleares muito diferentes. A teoria do estado de 

transição variacional também exige um conhecimento pormenorizado 

da SEP, pois a localização do estado de transição na região que minimiza 

o fluxo reactivo requer o conhecimento da energia do sistema ao longo 

dos vales dos reagentes e dos produtos. Assim, a aplicação destas teorias 

está condicionada pelo nosso conhecimento da SEP de um sistema. Com 

os métodos de cálculo e computadores actuais, apenas tem sido possível 

construir SEPs com precisão química para cálculos de constantes de 

velocidade de alguns sistemas tri- ou tetra-atómicos. 

Perante a impossibilidade prática de construir uma SEP para cada 

sistema poliatómico e, a partir daí, calcular a sua constante de velocidade 

a uma dada temperatura, têm sido desenvolvidas teorias alternativas 

que incorporam alguma informação experimental sobre o sistema em 

estudo para simplificar o cálculo da sua constante de velocidade a uma 

dada temperatura. Uma das teorias que recentemente tem permitido 

determinar com simplicidade o caminho de energia mínima de uma 

reacção e calcular constantes de velocidade usando a teoria do estado 

de transição é o Modelo de Intersecção de Estados . 

O Modelo de Intersecção de Estados (Intersecting-State Model, 

ISM) enquadra-se nas teorias de reactividade estática, que procuram 

superar as dificuldades de cálculo associadas à dinâmica em superfícies 

de energia potencial, através de uma representação unidimensional da 

energia ao longo de uma coordenada efectiva da reacção . Como tal, 

este modelo assume inicialmente todas as aproximações necessárias para 

o estudo dos diferentes sistemas, para depois se aplicar com o mesmo 



formalismo a um conjunto amplo de famílias de reacções. Este modelo 

segue o princípio de que, se o argumento fundamental está correcto, 

então qualquer método aproximado, bem como a solução exacta 

provavelmente inacessível, deve reproduzir os aspectos mais relevantes 

do sistema. 

O ISM baseia-se na metodologia diabática inicialmente proposta 

por Evans e Polanyi 79 e na conservação da ordem de liga ção ao longo 

da coordenada de reacção formulada por Johnston e Parr8 0 O método 

diabático consiste em, numa primeira aproximação, desprezar a 

ressonância entre a estrutura dos reagentes e a dos produtos na região 

próxima do estado de transição. Segundo Evans e Polanyi essa energia 

pode ser tratada separadamente, como um factor adicional. A 

ressonância é introduzida através um parâmetro electrónico inicialmente 

proposto por Parr para dar conta da estabilização energia de ligação 

devido ao flu xo electrónico. 81 Assim, para uma reacção de troca de 

átomos do tipo 

6.VIII 

onde A e e representam átomos ou radicais e Be e AB representam 

moléculas, o ISM permite utilizar as propriedades dos reagentes e 

produtos isolados para calcular a energia do estado de transição 

relativamente à energia dos reagentes isolados. 

A Figura 6 .11 mostra que, dentro desta aproximação, a energia 

potencial de activação só pode ser relacionada com a descrição do 

sistema junto aos mínimos, se for estabelecido um critério para a 

separação entre os mínimos das curvas que descrevem reagentes e 

produtos ao longo da coordenada da reacção. A separação vertical desses 

mínimos é devida à energia da reacção. Esta é normalmente acessível 

através de dados como as energias das ligações Be e AB, ou a constante 

de equilíbrio da reacção. Mesmo para reacções relativamente 

complicadas, a energia da reacção pode ser calculada a partir de dados 

macroscópicos. 
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Figura 6.11 - Re lação entre a energia potencial de activaçã o e a separação 

entre os mínimos das curvas que descrevem reagentes e produtos ao longo 

da coordenada da reacção. 

A separação horizontal entre os mínimos das curvas que descrevem 

reagentes e produtos ao longo da coordenada da reacção, requer o 

estabelecimento de um critério geométrico, em cuja definição assenta 

o segundo argumento fundamental do ISM . Para o tipo de reacção acima 

considerada, esta separação é dada pela soma das distorções das ligações 

dos reagentes e dos produtos do seu valor de equilíbrio, IBc e IAB , até 

ao seu valor no estado de transição, 

d * = I/:c - I BC I + I/ !B - I AB I 6.44 

Para definir a geometria do estado de transição relativamente à 

dos reagentes e produtos, o ISM parte de uma relação empírica entre 

o comprimento de uma ligação e a sua ordem de ligação devida a 

Pauling. De acordo com Pauling, para uma ligação de qualquer ordem 

n, existe uma relação entre o seu comprimento I e a sua ordem de 

ligação, dada por82 

1=15 -O,610gn=alnn 6.45 

onde Is representa o comprimento da ligação simples. Esta relação é 

ilustrada na Figura 6 .12 para o caso de ligações Cc, NN e 00. Usando 

valores das ligações CC, Pauling obteve a=O,26 A. 



0,2 0 , 4 0 , 6 0 ,8 1, 2 

ln n 

Figu ra 6.12 - Rel ação de Pauling para ord em de ligação e comprimentos 

de ligação de equilíbrio. Os va lores dos comprimentos das ligações do O2 

em vários estados de oxidação são relativos ao 0 2
2- 83 O círculo representa 

o benzeno, que não foi incluído na correlação. 

Para a distorção de uma ligação reactiva do seu comprimento de 

equilíbrio até ao seu comprimento no estado de transição, a equação 

de Pauling pode ser escrita 

1 tc -I BC = - a' (! BC + 1 AB ) ln ( n;c ) 
I !B -I AB = -a ,(! BC + 1 AB ) ln ( n!B ) 

6.46 

o escalamento por a'(lBC+/AB) em vez de a resulta do facto das ligações 

compridas se poderem distender mais a partir da posição de equilíbrio 

do que as ligações curtas e de no estado de transição se terem que 

considerar duas ligações . A determinação da constante a' será discutida 

mais adiante . 

Esta relação é muito conveniente para descrever uma reacção do 

tipo 6 .VIII po is a ordem da ligação BC é nBc=l nos reagentes e nBC=O 

nos produtos, enquanto que a ordem da ligação AB é n AB =O nos 

reagentes e nAB=l nos produtos. De acordo com o modelo energia de 

ligação-ordem de ligação (bond-energy-bond-order, BEBO) de Johnston 

e Parr, 80 a ordem de ligação é conservada no decurso da reacção, 

6.47 
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Assim, pode-se definir a coordenada de reacção 

n=nAB =l-nBc 6.48 
e, a partir da equação 6.44, escrever a soma das distensões dos 

reagentes e produtos em termos da ordem de ligação no estado de 

transição, n*, 

d* =-a'(!AB +IBc}ln[n*(l-n*)] 6.49 

No caso particular de uma reacção em que os produtos são iguais aos 

reagentes, A+BA~AB+A, a simetria do sistema obriga a ser n*=O,S. 

Neste caso o valor de d* pode ser imediatamente calculado pela equação 

anterior se o valor de a' for conhecido, ou vice-versa. 

6.3.1. ENERGIAS DE ACTIVAÇÃO 

A maneira mais simp les de obter o factor de escalamento a' da 

expressão 6.49 é estritamente empírica . Representa-se a dependência 

entre a energia das liga ções BC e AB e as suas distensões em termos 

de curvas de Morse, 

VBC = DBc{ 1- exp[ - f3Bc( I-I BC )]} 2 

VAB = D AB {1- exp[ - f3 AB (I-I AB )]} 2 + L1 V o 
6.50 

onde DBC e D AB são as energias de dissociação das moléculas diatómicas 

BC e AB, respectivamente, f3BC e f3AB os parâmetros de Morse 

correspondentes, e 

6.51 

e rescrevem-se essas curvas de forma a explicitar a dependência entre 

216 a distensão e a energia 

I-IBC = __ 1 In[l- rv;;;;-j 
f3BC ~ -I DBC 

I-IAB = __ 1 In[l- (VAB -L1E
O

)] 
f3AB D AB 

6.52 



o estado de transição corresponde ao ponto de cruzamento entre as 

curvas representativas de BC e AB, pois neste ponto a energia das duas 

ligações é igual e a ressonância entre elas é máxima. 84 

A soma das distensões reactivas no ponto de cruzamento é 

Da comparação entre esta equação e a equação 6.49, resulta, para o 

caso particular de reacções simétricas (i1VO=O e parâmetros iguais para 

as duas curvas de Morse) 

a'~ In[l-~l 
2/ ABf3ABln( 0,5) 

6.54 

Com base nesta equação é possível calcular o valor de a' usando a 

energia de activação experimental de uma reacção simétrica e os 

parâmetros de Morse da curva de potencial dos seus reagentes ou 

produtos. Como as expressões anteriores incluem implicitamente um 

efeito de ressonância no estado de transição, é conveniente escalar o 

modelo pela reacção mais simples em que essa ressonância seja apenas 

devida aos electrões das ligações que se quebram e que se formam, 

para posteriormente dar conta de um possível aumento de ressonância 

através de um parâmetro apropriado. A reacção ideal para este 

escalamento é a reacção H+H2. 

Substituindo i1V* pela energia de activação experimental Ea=31 ,8 

kJ mol-1 e introduzindo os parâmetros de Morse apresentados no Anexo 

III, obtém-se a'=O, 154. Por razões históricas, que se prendem com um 

escalamento inicialmente feito para um conjunto de dados experimentais 

um pouco diferente, o valor que normalmente se usa no ISM é a'=O, 156. 

A diferença entre estes valores é irrelevante: com a'=O, 156 calcula-se 

i1V*=32,6 kJ mol-1 para esta mesma reacção. 
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o escalamento do ISM pela energia de activação experimental da 

reacção H+H2 dá necessa~iamente conta da ressonância electrónica neste 

sistema. Antes de avançar com o cálculo de energias de activação para 

outros sistemas, é necessário incorporar no ISM um parâmetro que dê 

conta da variação da resson ância electrónica entre este e outros sistemas . 

A ressonância é particularmente importante quando os electrões 

se podem movimentar facilmente sob a influência simultânea de vários 

núcleos . Esta movimentação é favorecida por um bai xo potencial de 

ionização (lp) do átomo ou radical isolado, pois o potencial de ionização 

de uma espécie é definido como sendo a energia necessária para arrancar 

um electrão a essa espécie e a deixar como ião monopositivo 

6.IX 

Assim, um bai xo valor de Ip representa uma fraca atracção do electrão 

a essa espécie o que facilita a sua partilha com as outras . Por outro 

lado, uma elevada afinidade electrónica (EA ) do átomo ou radical isolado 

também facilita a movimentação do electrão, pois a afinidade electrónica 

é definida como a energia necessária para formar um ião mononegativo 

a partir da espécie neutra correspondente e de um electrão 

6.X 

Uma afinidade electrónica mais elevada corresponde a um ião mais 

estável, compensando assim o potencial de ionização e facilitando a 

partilha electrónica . 

A afinidade electrónica mede a capacidade de um ligando aceitar 

precisamente um electrão de um dador de electrões. Porém, o caso mais 

corrente é o de uma deslocalização parcial, e não total , de um electrão . 

Parr definiu um índice de electrofilicidade para medir a forma como o 

flu xo máximo de electrões contribui para bai xar a energia de ligação . 

Seguindo este autor, podemos escrever esse índice de electrofilicidade 

de um átomo ou radical como sendo 



6 .55 

Este índice é muito conveniente pois 05 seus valores típicos variam entre 

1 e 2, dependendo das propriedades electrónicas do átomo ou radical . 

Valores de m superiores à unidade correspondem a sistemas em que 

a deslocalização electrónica é elevada e, consequentemente, traduzem 

um aumento de ressonância no estado de transição relativamente ao 

sistema H+H2. Como esta deslocalização aumenta a densidade electrónica 

no estado de transição, os valores de m superiores à unidade podem 

também ser vistos como correspondendo a um aumento da ordem de 

ligação no estado de transição. 

Para uma reacção de troca de átomos do tipo que temos 

considerado, o índice m pode ser calculado usando quatro combinações 

diferentes dos potencia is de ionização e afinidades electrónicas dos 

átomos ou radicais envolvidos na reacção . Duas dessas combinações 

fazem uso das propriedades de apenas uma espécie, Ip(A) e EA(A) ou 

Ip(C) e EA(C), enquanto que as outras duas envolvem termos cruzados, 

Ip(A) e EA(C) ou Ip(C) e EA(A) . Estes dois últimos casos referem-se 

explicitamente a transferência de carga, ou efeitos polares, no estado 

de transição . A combinação que produz o valor mais elevado de m é 

também aquela que maximiza a ressonância no estado de transição. 

Esta será a configuração dominante e a única que será considerada no 

cálculo da energia de activação. 

t de prever que estabilização energética do estado de transição 

produzida por um aumento da deslocalização electrónica se manifeste 

nas curvas de Morse que descrevem as ligações químicas relevantes. 

De facto, a energia de dissociação de uma ligação CH (00
298 ) do CH 3NH2 

é 48 kJ mol-1 menor do que a do CH 4 . Na Figura 6 .13 correlacionam 

-se as energias de dissociação de moléculas do tipo CH 3R com os valores 

de m dos respectivos radicais CH2R . A correlação obtida mostra que 

as curvas de Morse devem ser modificadas para incorporar a estabilização 

devida a m> 1. 
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Figura 6,13 - Co rrela ção entre as energias de dissociação de moléculas 

do tipo C H3R com os va lo res de m dos respectivos radi ca is C H2R, 

o aumento de ressonância quando m> 1 pode ser incorporado nas curvas 

de Morse de AB e Be de forma a atenuar o aumento da energia com 

a distensão das ligações da sua configuração de equilíbrio até ao seu 

comprimento no estado de transição . Assim, podemos usar curvas de 

Morse modificadas 

VBC =DBc{1-exp[-.BBc(/-IBc )/m]f 
VAB =DAB {1-exP[-.BAB (/-IAB )/m]f +~Vo 6.56 

para calcular a energia de activação mesmo na presença de uma forte 

ressonância. 

O estado de transição pode ser obtido a partir da intersecção entre 

VB C e VAB quando a distensão no estado de transição é dada pela 

220 equação 6.46 

{ [
a'(!AB +/BC )f3BC In(1_n)]}2 { [a'(!AB +/BC )f3ABln(n)]}2 o 

DBC 1-exp = DAB 1-exp +ilV 657 
mm' 

A energia do estado de transição obtém-se a partir do valor de n situado 

no intervalo [0 ,1] que satisfaz a equação anterior para um valor de m 

ca lculado pela equação 6 .55 e parâmetros das curvas de Morse dos 



reagentes (Be) e produtos (AB) . A Figura 6.14 ilustra o efeito de m> 1 

no abaixamento da energia de activação de uma reacção de troca de 

átomo. No caso particular de uma troca simétrica, a energia de activação 

é dada por 
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Figura 6.14 - Abaixamento na energia de activação, dada pelo ponto de 

cruzamento entre as curvas dos reagentes e produtos, devido ao aumento 

de m. 

As divisões por m nas equações anteriores foram traduzidas na 

Figura 6.14 por uma variação do parâmetro de Morse (3, enquanto que 

as distensões do comprimento de equilíbrio para o estado de transição, 

a'(lAB+/Bc)ln(ü,5), foram preservadas. A barreira obtida é numericamente 

igual à que se poderia obter mantendo o valor de {3 e dividindo a 

distensão por m. As distensões que se obtêm no primeiro caso são 

sempre maiores do que as que podem obter no outro caso, e estão em . 221 

melhor acordo com os dados existentes para as SEPs de vários sistemas 

conhecidos com rigor. 

As reacções de transferência de átomos de hidrogénio do tipo 

R+H2~ RH+H, em que R=H, F, el, Br, I, OH, SH, SeH, NH 2, PH 2, AsH 2, 

eH 3, SiH 3 e GeH 3 , têm sido estudadas exaustivamente e constituem um 

campo de ensaios muito importante para os modelos de reactividade 



222 

química . A Tabela 6 .3 apresenta as energias de activação destas reacções 

e compara-as com as barreiras calculadas com o ISM usando curvas de 

Morse definidas pelos parâmetros apresentados no Anexo III. Os valores 

de m apresentados nesta Tabela foram calculados pela equação 6 .55 

usando os potenciais de ionização e afinidades electrónicas do Anexo III. 

Tabela 6.3 - Barreiras de energia calculadas pelo 15M, ó*v, 
e barreiras de activação experimentais, Ea. A energia de 

reacção, ÓEo, contém correcções de energia do ponto-zero dos 

reagentes e produtos 

15M Experimental 

Reacção m l1*V Ea T l1Eo 

kJ mal" kJ mal " K kJ mal " 

H+H 2 -7 H2+H 1 32,6 31,8 450-750 O 

H2+CH3-7 H+CH 4 1 42,7 46±2 300 -5 

H+5iH 4-7 H2+5iH3 1,41 8 8,2 16,0 290-660 -65 

H+GeH4 -7 H2+Ge H3 1,508 3,2 9,4 210-440 -100 

H2+NH2-7 H+ NH 3 1,154 32, 1 36±2 300 -11 

H+PH 3-7 H2+ PH2 1,292 6,7 8,7 293-472 -97 

H+AsH3-7 H2+AsH2 1,296 3,7 6,0 294-424 -130 

H2+O H-7 H+H20 1,327 8,2 17±2 300 -58 

H+5H2-7 H2+5H 1,572 5,7 15 500-1000 -64 

H2+F-7 H+HF 1,679 1,1 4±0,4 300 -132 

H+HCI-7 H2+CI 1,773 14,4 17,3 298- 1190 -13 

H+HBr-7 H2+Br 1,796 2,5 2,6 296-523 -80 

H+HI-7 H2+1 1,828 0,5 2,4 250-373 -150 

ref. 
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Considerando as aproximações envolvidas e a simplicidade deste 

tipo de cálculo, podemos dizer que há um bom acordo entre as barreiras 

calculadas pelo ISM para as transferências de átomos de hidrogénio e 

as energias de activação destas reacções . Note-se que a energia de 

activação é uma grandeza que depende da gama de temperaturas em 

que foi determinada . Por exemplo, para temperaturas baixas, a 



ocorrência de efeito de túnel faz baixar a energia de activação . Este 

fenómeno está também presente no sistema H+H2 e o escalamento do 

ISM por este sistema já dá conta da existência de efeito de túnel. Porém, 

não é de esperar que o efeito de túnel seja transferível entre sistemas 

tão diferentes como aqueles que se encontram na Tabela 6.3 . Um cálculo 

mais rigoroso das energias de activação tem que levar em conta o efeito 

de túnel e as diferenças de energia do ponto-zero entre o estado de 

transição e os reagentes. A formulação do ISM que foi apresentada 

ignora estes efeitos mecânico-quânticos e é, por isso, uma formulação 

puramente clássica. O cálculo da energia de ponto-zero no estado de 

transição e do efeito de túnel requer uma definição mais rigorosa da 

coordenada de reacção, que será apresentada mais adiante. Nesta 

formulação clássica importa realçar o acordo quantitativo entre as 

carreiras calculadas e as energias de activação experimentais e a 

possibilidade de racionalizar as diferenças de reactividade com base nos 

parâmetros do ISM . 

Um dos conceitos mais antigos de reactividade refere-se à relação 

entre a energia de activação e a energia de reacção (I1HO) . Esta relação 

foi formulada por Evans e Polanyi94 e por Bel1. 95 De acordo com a relação 

BEP (Bell-Evans-Polanyi), 

E a = at;.H ° + E ~ 

onde a é constante para uma dada família de reacções e Eao é a barreira 

intrínseca, ou seja, a energia de activação da reacção dessa família em 

que I1Ho=O . Se entendermos por "família de reacções" um conjunto 

de sistemas cujas curvas de Morse modificadas são semelhantes, ou seja, 

cujos valores de I, f3 e m se assemelham, podemos considerar que as 

reacções H+HCI e H+HBr da Tabela 6 .3 se aproximam desta definição . 

Nestas reacções verifica-se a relação BEP, da mesma forma que se 

verificam as previsões do ISM . Assim, pode-se dizer que a relação BEP 

está contida no ISM. 

A relação de semelhança entre as curvas de Morse para definir 

uma "família de reacções", tem que incluir as curvas de Morse 

modificadas . Uma "família de reacções" tem que ter um parâmetro 
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electrónico praticamente constante, caso contrário ocorrem grandes 

variações nas energias de activação . Por exemplo, as reacções CH 3+H 2 

e H+HCI têm exotermicidades semelhantes, mas as suas energias de 

activação são dramaticamente diferentes. De acordo com o ISM, o 

aumento de reactividade deve-se ao aumento de m . 

Mesmo quando as exotermicidades e os parâmetros electrónicos 

são semelhantes, podem-se observar diferenças de reactividade muito 

significativas entre alguns sistemas. Por exemplo, a reacção CH3+H 2 tem 

uma energia de activação 50% maior do que a reacção H+H 2' A 

diferença entre estes sistemas não pode ser atribuída a razões 

termodinâmicas, pois estas reacções são praticamente atérmicas, ou a 

razões electrónicas, já que ambas podem ser calculadas com m=l . Além 

disso, o perfil das curvas de Morse das ligações H-H e C-H é praticamente 

igual . De acordo com o ISM, a diferença entre as barreiras destas 

reacções deve-se principalmente à diferen ça entre os comprimentos das 

ligações . A ligação C-H tem um comprimento 30% maior do que a 

ligação H-H, pelo que a proporc ionalidade entre as distensões para o 

estado de transição e os comprimentos de equilíbrio , dada pela equação 

6 .49, leva a que a reacção envolvendo ligações maiores tenha uma 

barreira maior. Este comportamento é confirmado pela energia de 

activação da reacção CH 3+CH 4 , Ea=58,6 kJ mol- l . 

A qualidade dos cálculos de energias de activação com o ISM pode 

ser avaliada mais exaustivamente usando séries de reacções de abstracção 

de átomo de hidrogénio por vários tipos de radicais . A Tabela 6.4 

apresenta reacções de abstracção de átomo de hidrogénio envolvendo 

radicais centrados em átomos de hidrogénio ou carbono (m=l). A Tabela 

6.5 apresenta reacções semelhantes mas envolvendo uma grande 

224 variedade de liga ções para as quais se calcularam os valores de m que 

maximizam a ressonância no estado de transição . Os valores das energias 

de activação destas reacções têm sido coligidos e actualizados em 

numerosos artigos de investigação e de revisão . Actualmente o NIST 

(National Institute of Standards and Technology) mantém uma base de 

dados actualizada que pode ser consultada gratuitamente através da 

internet pelo endereço http://kinetics .nist .gov. 



Tabela 6.4 - Transferências de hidrogénio (em itálico) envolvendo 
o ataque de um átomo de H ou do radical meti lo a ligações 
eH de hidrocarbonetos, éteres, álcoois, cetonas, aldeídos, nitrilos 
e haloalcanos, caracterizados por m=1. 

I1EO I1V* Ea T 

kJ mol-' kJ mol-' kJ mol-' K 

H2+C F3 -8,1 43,4 39,7 

H+C 2H6 -20,9 36,1 40,6 

H+CH 3CH2C H3 -35,1 30,3 34,7 

H+CH 3COC H3 -41,8 27,1 26,8 

H+(CH 3hCH -40,1 29,5 29,3 

H+CH3O H -39 ,1 28,4 36,0 843-943 

H+CH 3CHO -71,0 19,3 13,8 

H+CH3C6Hs -68,4 20,3 24,1 1200-1700 

H2+CN -85,9 19,8 18,4 297-740 

H+HCHO -76,3 17,6 10,9 525-670 

H2+ C6HS -30,0 35,1 27,2 453-623 

CH 3+CH 4 ° 58,7 58,6 

CH 3+C 2H6 - 15,6 51,8 48,7 

CH 4 +C 6Hs -35,2 46,5 46,4 550-680 

CH3+CH3CH2CH3 -29 ,9 45,6 40,3 

CH 3+CH 3COCH 3 -35,3 45,4 40,6 

CH 3+(CH 3)3CH -34,8 43,5 33,8 

C H3+C H3NH 2 -49,1 36,2 36,4 393-448 

CH 3+CH 3OH -33,9 42,7 41,8 

CH 3+CH 3CN -48,5 40,9 42,3 

CH3+CH30CH3 -36,6 41,0 41,8 

CH 3+CH 3CHO -65,8 31,8 28,5 298-523 

CH3+CH3C6Hs -63 ,2 32,8 39,7 

CH 3+HCHO -71,0 29,3 25,9 353-453 

a) Roberts, B. P. ; Steel, A. J. - 1. Chem. Soe. Perkin Trans. 2 1994, 2155. 

b) Zavitsas, A. A. ; Chatgilialoglu, C. - 1. Am. Chem. Soe. 1995, 117, 10645 . 

ref. 

a) 

a) 

a) 

b) 

a) 

c) 

b) 

c) 

d) 

c) 

c) 

a) 

a) 

c) 

a) 

a) 

a) 

c) 

a) 

a) 

a) 

c) 

a) 

c) 

c) Ref. 85. d) Sun, Q. ; Yang, D. L. ; Wang, N. S. ; Bowman, J. M. ; Lin, M. c.-
1. Chem. Phys. 1990, 93, 4730. 
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Tabela 6.5 - Abstracções de átomos de hidrogénio (em itálico) 

em sistemas caracterizadas por m>1. 

llEO m Energias de activação (kJ mal·') 

kJ mal·' (eq 6.57) (eq 6.79) experimental 

C2HS+(CH 3hSiH -50,6 1,474 18,8 28,0 33,5 

CH3+(CH3)3SiH -66,2 1,474 15,0 23,1 29,3-34,7 

C2Hs+SiH 4 -43,8 1,419 18, 1 25,4 30,5-37,2 

CH 3+SiH 4 -59,4 1,418 13 ,8 19,1 25,9-31,4 

C6 HSCH 2+(CH 3hSnH -60,5 1,630 8,2 17,1 23,4 

C2Hs+(C H3hSn H -108,0 1,630 3,7 10,7 11,3-15,9 

CH3+(CH3)3SnH -123,7 1,630 2,7 8,5 13,4 

C6HS+(C H3hSn H -158,8 1,630 1,9 7,0 7,1 

NH 2+CH 4 -16,5 1,170 40,6 40,1 49,4 

NH 2+C 2H6 -32,1 1,210 32,4 32,3 29,9 

NH 2+CH 3CH2CH 3 -46,4 1,234 26,2 26,6 25,7 

NH 2+(CH 3hCH -51,4 1,260 23,5 24,2 20,5 

O+H2 11,1 1,241 41,0 37,5 39,7 

CH 3O+CH 4 -2,1 1,380 37,2 34,9 42,4 

CH3O+C 2H6 -17,7 1,480 26,5 25,0 29,7 

C H30 +C H3CH2CH3 -31,9 1,541 19,1 18,7 21,8 

CH 3O+(CH 3)3 CH -36,9 1,612 15,7 15,4 17,1-23,8 

OH+CH 4 -63,7 1,456 13,6 15,5 18,0 

OH+C 2H6 -79,3 1,581 8,1 8,5 10,0 

OH+CH 3CH2CH 3 -93,5 1,660 5,1 4,5 5,4 

OH+(CH 3hCH -98,5 1,750 3,9 2,1 4,1 

CH 3+H 2S -59,2 1,616 9,6 8,1 7,5-17,2 

CH 3+CH 3SH -75,5 1,505 9,3 13,7 13,0-17,2 

H+CH 3SH -80,7 1,505 4,8 9,7 10,9 

C6HsCH 2+C 6HsSH -29,1 1,885 11,1 13,1 15,9 

(CH 3hC+C6 HSSH -57,4 2,018 4,4 6,1 6,3-7,1 

ref. 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

b) 

a) 

b) 

b) 

c) 

a) 

d) 

e) 

e) 

e) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 



!J.EO m Energias de activação (kJ moi-I) 

kJ mol- 1 (eq 6.57) (eq 6.79) experimental 

CH 3CHCH 3+C6HSS H -62,4 1,885 5,1 7,2 7,1 

CH 3CH 2+C 6HsSH -76,7 1,772 5,0 7,7 7,1-7,5 

F+CH 4 -137,5 2,078 0,8 0,8 3,3 

F+C2 H6 -153,1 2,477 0,2 2,3 2,9 

F+CH3CH2CH3 -167,4 2,758 0,1 O 0,0 

F+(CH 3l3CH -172,3 3,121 O O 0,0 

CH 3+HCI -7,3 2,161 14,6 11,4 9,6 

CI+C 2H6 -8,3 2,605 9,6 3,3 4,2 

C I+C H3CH2CH3 -22,5 2,925 3,3 2,4 4,1 

CI+(CH 3l3CH -27,5 3,343 1,5 O 0,1 

CH 3+HBr -74,6 2,038 2,9 3,0 6,7 

CH3CHCH3+HI -114,9 2,419 0,4 O 4,6 

CH 3+HI -144,8 1,902 0,6 O 5,4 

a) Zavitsas, A. A. ; Chatgilialoglu, C. - 1. Am. Chem. Soe. 1995, 117, 10645. 

b) Roberts, B. P. ; Steel, A. J. - J. Chem . Soe. Perkin Trans. 2 1994, 2155. 

c) Ref. 85. d) Tully, F. P. ; Ravishankara, A . R. - J. Phys. Chem. 1980, 84, 

3126. e) Greiner, N. R. - J. Chem. Phys. 1970,53,1070 . f) Atkinson, R. ; 

Baulch, D. L. ; Cox, R. A.; Hampson Jr., R. F. ; Kerr, J. A .; Rossi, M. J. ; Troe, 

J. - J. Phys . Chem . Ref. Data 1997,26,521 . g) Maricq, M . M. ; Szente, J. 

J. - J. Phys. Chem. 1994, 98, 2078 h) Baulch, D. L. ; Duxbury, J. ; Grant, 

S. J.; Montagne, D. C. - J. Phys. Chem. Ref. Data 1981,10, Suppl. 1, 1. 

ref. 

a) 

a) 

f) 

g) 

c) 

c) 

h) 

c) 

c) 

c) 

h) 

c) 

h) 

A Figura 6 .15 apresenta a correlação entre as barreiras calculadas 

pelo ISM e as energias de activação experimentais dos sistemas das 

Tabelas 6.3-5 . Embora os cálculos para as energias de activação das 

abstracção de átomos de hidrogénio ligados a átomos de Si , Ge e Sn 

tendam a subestimar o valor experimental, de uma forma geral o acordo 

entre os valores calculados e os valores experimentais é excelente. Assim, 

pese embora a sua simplicidade, estes cálculos clássicos são de grande 

generalidade e fiabilidade . 
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Figura 6.15 - Correla ção entre as energias de acti vação experimentai s e 

as calculadas pel o 15M. Dados das Tabelas 6.3-5. Círculos: sistemas com 

m=1; quadrados: sistem as com m> 1. A recta representa a correlaçã o ideal. 

6 .3 .2. CONSTANTES DE VELOCIDADE CLÁSSICAS 

Ainda mais importante do que calcular as energias de activação 

é o cálculo das constantes de velocidade de um sistema a várias 

temperaturas . A forma mais simples de fazer este cálculo consiste em 

utilizar a expressão da TET para a constante de velocidade, equação 

6.27 . Note-se que nesta expressão t:..Eo não é a barreira de energia t:..*V 

calculada pelo 15M, pois esta foi escalada para reproduzir a energia de 

activação Ea. A relação entre as várias energias frequentemente utilizadas 

na descrição de barreiras de reacção é ilustrada na Figura 6.16.96, 97 

A O K podemos distinguir entre uma barreira de energia de activação 

clássica, t:..V*(, dada pe la diferença de energia potencial entre o mínimo 

dos reagentes e o estado de transição, e uma barreira vibracionalmente 

adiabática, t:..V*a, em que se dá conta das energias de ponto-zero dos 

reagentes e estado de transição . A uma dada temperatura T, é necessário 

adicionar, para os reagentes e para o estado de transição, a energia 

devida às respectivas capacidade caloríficas, obtendo-se uma energia 



interna de activação, f,U*T . Dado que a entalpia é definida como U+PV, 

este último termo tem ainda que ser adicionado aos reagentes e ao 

estado de transição para obter a entalpia de activação, f,H* . 

_ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ ~(~vt _ _ _ energia média -1----------------------------------
1-1---aas coÍlsoesreadlVas - -=--=--=-- - - y- - er1...er:gla de ponto-zero til, hv, ao estado de transição 

enerQl.a média fc dT do estado de transição 

tlH* 

1 
tlU * 

_ __ ___ I ; JEa 

energla_~d..!.a _ ~~~)~a.2. l _ 
dos reagentes 

fCydT I tllV* 

energia de ponto-zero 1 
dos reagentes- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

__ ~_i 1J_,_hV_
i 

""_:::c __________ ________________ _ 

Figura 6 .16 - Comparação entre as várias maneiras de definir a barreira 

de energia de uma reacção química. Não se considerou o efeito de túnel, 

que pode fazer baixar apreciavelmente a energia de activação experimental. 

Para uma reacção do tipo A+BC--7* em fase gasosa, verifica-se 

Ea=tlH*+2RT =~UT*+2RT. 

A barreira utilizada na TET inclui as correcções de energia do 

ponto-zero, pelo que se pode associar à barreira vibracionalmente 

adiabática. As capacidades caloríficas, que a distinguem da energia 

interna, podem ser obtidas a partir das funções de partição . Assim, de 

acordo com a Figura 6 .16, 

6.59 

A diferença de capacidade calorífica entre o estado de transição e os 

reagentes depende da molecularidade da reacção e, na aproximação 

clássica, pode ser calculada pelo princípio de equipartição de energia. 

Para uma reacção bimolecular entre um átomo e uma molécula diatómica 

com o comportamento de gases ideais, o número de moles do estado 
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de transição linear é 1 e o dos reagentes é 2, pelo que a sua diferença 

de capacidade calorífica é ilCv=(5,5-3,5-1,5)R=0,5R. Este cálculo da 

capacidade calorífica do estado de transição leva em conta que um grau 

de liberdade vibracional foi perdido para a coordenada de reacção. Nesta 

análise não se considerou a possibilidade de ocorrer efeito de túnel . 

Os sistemas em que as correcções de efeito de túnel são importantes 

têm uma energia de activação menor do que esperado . Por exemplo, 

a diferença de Ea a 300 K entre dois sistemas com o mesmo ilV*c pode 

atingir 10 kJ mol- 1, apenas porque um desses sistemas é constituído 

por átomos leves . 

Como na formulação do ISM apresentada o valor de a' foi 

calibrado para reproduzir energias de activação, temos que adicional 

0,5RT ao valor de ilV* calculado pelo ISM , para calcular constantes de 

velocidade segundo a teoria do estado de transição . O cálculo do factor 

pré-exponencial pode ser significativamente simplificado se assumirmos 

que a razão entre as funções de partição vibracionais não é muito 

diferente da unidade e que o estado de transição é linear. Podemos 

simplificar a equação 6 .27 e obter 

6.60 

onde a constante se obtém quando as massas dos átomos são expressas 

em unidades de massa atómica (u .m.a.), e os momentos de inércia são 

dados por 

6.61 

e 

6.62 

O cálculo dos momentos de inércia exige o conhecimento do 

comprimento das ligações reactivas no estado de transição. Isso não 

é um problema para o ISM porque esses comprimentos podem ser 

calculados a partir da equação 6.46. 



Na Figura 6.17 ilustram-se os cálculos de constantes de velocidade 

clássicas para as reacções H+H2 e CH 3+H 2. Os cálculos estão em bom 

acordo com os dados experimentais, embora tendam a subestimar as 

constantes de velocidade para temperaturas baixas e a temperaturas 

elevadas. Estas discrepâncias advêm da utilização de um modelo clássico, 

que ignora as correcções de efeito de túnel (relevantes para as 

temperaturas mais baixas) e a população dos níveis vibracionais mais 

elevados (que é importante a temperaturas mais elevadas) . Além disso, 

como a aproximação clássica não considera as energias do ponto-zero 

dos reagentes e estado de transição, não é possível usar um modelo 

clássico para dar conta dos efeitos cinéticas isotópicos . 

10 

'" 
õ e 
~e 
'e 

4 
.:-.. 
.Si 

O 

O 

o, , 

2 3 

lOoorr (K ') 

, , , , 
4 5 

Figura 6.17 - Comparação entre os cálculos de constantes de velocidade 

clássicas para as reacções H+H2 e CH3+H2, e as constantes de velocidade 

experimentais. 

6.3.3. CONSTANTES DE VELOCIDADE SEM l-CLÁSSICAS "ABSOLUTAS" 

O ISM pode ser refinado de forma a tomar o valor de d* de uma 

SEP de um sistema simétrico e usar a equação 6.49 para obter a'. A 

reacção ideal para calcular o valor de a' é, novamente, a reacção H+H2 

porque existem SEPs que descrevem com muito rigor esta reacção . De 

acordo com a PES construída por Varandas e colaboradores para esta 
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reacção, e que foi utilizada com sucesso para calcula r constantes de 

velocidade utilizando a teoria de estado de transição variacional, 

d*=O,3746 A logo asc '=O,182. Note-se que nesta aproximação o 

escalamento não é empírico, mas sim baseado no cálculo de uma 

estrutura . Assim, a barreira de energia calculada com asc '=O,182 

corresponde a uma energia potencial, directamente comparável com a 

da 5EP, sem considerações de energia do ponto-zero ou distorções 

provocadas pelo efeito de túnel . 

A inclusão de correcções de energia do ponto-zero e de efeito 

de túnel requer uma descrição mais detalhada da coordenada de reacção . 

Dentro das aproximações do 15M, na esteira dos trabalhos de Agmon 

e Levine,98 o caminho de energia mínima pode ser obtido como uma 

interpolação entre as energias dos reagen t es, estado de transição e 

produtos através da continuidade da coordenada de reacção n 

VMEP (n)= (1-n )OBC {1-exp[r BC In(1_n)]}2 +nO AB {1-exp[r AB In(n )]}2 +ntlVO 

a~c (I BC + 1 AB )/3BC 
r BC = m 

a~c (IBC +1 AB)/3 AB 
r AB = m 

6.63 

Usando os parâmetros das curvas de Morse apresentadas no Anexo 

III, e sabendo que numa reacção simétrica n*=O,5, a equação 6.63 permite 

calcular ~* V=42,3 kJ mol -l para a reacção H+H 2. O valor dado pelos 

cálculos ab initio mais sofisticados efectuados para esta reacção é 41,5 

kJ mol- l . O acordo entre estes dois tipos de cálculo é surpreendentemente 

bom, especialmente porque a equação 6 .63 contém um factor de 

232 escalamento dado pela geometria do estado de trans ição, mas não pela 

sua energia . Este acordo mostra também que a conservação da ordem 

de ligação dá conta da ressonância no estado de transição deste sistema . 

O aumento de ressonância de outros sistemas relativamente a este é 

tratado pelo aumento do parâmetro m. 

Na Figura 6.18 compara-se o caminho de energia mínima dado pela 

equação 6 .63 para a reacção H+H2 com o caminho na correspondente 



SEP. o acordo entre os caminhos de energia mínima é notável, tanto mais 

que o escalamento do ISM é apenas feito com base na geometria de 

estado de transição. A mesma figura ilustra também o comportamento 

de fun ções de Eckart com os mesmos limites assimptóticos que VMEP(n). 

e com o mesmo valor de energia e de curvatura no máximo. As funções 

de Eckart tornam-se excessivamente largas para reacções muito 

exotérmicas e com barreiras pequenas, mas como nestes casos as 

correcções de efeito de túnel são modestas, a barreira de Eckart permite 

sempre determinar correcções de efeito de túnel realistas . Apenas para 

temperaturas muito baixas (T<200 K) é que a correcção dada pela barreira 

de Eckart deixa de ser fiável. 
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Figura 6.18 - Caminhos de energia mínima da 5EP-DMBE (ponteado) e 

do 15M (a cheio). e função de Eckart (traço fino) ajustada aos va lores do 

15M. A coordenada de reacção do sistema H+H2 é a mesma da Figura 6 .8 

A equação 6.63 permite calcular a variação da energia potencial 233 

clássica ao longo da coordenada de reacção . Porém, como já se referiu, 

a TET utiliza barreiras vibracionalmente adiabáticas para efectuar os 

cálculos das constantes de velocidade. Assim, é necessário calcular a 

energia do ponto-zero ao longo da coordenada de reacção, Z(n). e 

adicioná-Ia à energia potencial clássica para obter o caminho de reacção 

vibracionalmente adiabático 
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Va(n) = VMEP(n) + Z(n) 6.64 

A partir do máximo dessa função, Ll*Va, pode-se calcular a barreira 

vibracionalmente adiabática utilizada na TET 

LlEo = Ll*Va - z(o) 6.65 

e calcular constantes de velocidades de reacção. 

As correcções de energia do ponto-zero para os reagentes e 

produtos são faci lmente calculáveis a partir das suas frequências de 

vibração , que se relacionam com os parâmetros de Morse. Por exemplo, 

para a ligação Be pode-se escrever 

6.66 

onde o factor de conversão permite obter o número de onda em cm-1 

quando f3 BC se exprime em A-1, I1BC em u.m .a. e DBc em J. Em seguida 

pode-se calcular a energia do ponto-zero dos reagentes a partir de 

1 h -
Z8C = - cV8C 2 

6.67 

As frequências dos modos normais de vibração de um estado de 

transição linear são as de uma elongação simétrica e de duas distorções 

angulares degeneradas (uma no plano e a outra para fora do plano), 

já que a elongação assimétrica corresponde à coordenada de reacção. 

As frequência s das elongações simétrica e anti-simétrica podem ser 

estimadas a partir da equação de Wilson para uma molécula triatómica 

desprezando os termos cruzados e as distorções angulares 

6.68 

onde l1i=m i- 1 e fij são as constantes de força dos fragmentos ij. As 

constantes de força das ligações fraccioná rias relacionam-se com as das 

ligaçõ C' . -tei ras segund099 

fbc =fBC (1_n)2af3 Bc 

f ab =fABn2af3AB 
6.69 



onde fs c e fAS são as constantes de força das ligações BC e AB isoladas, 

respectivamente, dadas por 

6.70 

e a é a constante de Pauling . 

As expressões para as variações das frequências das elongações 

simétrica e anti-simétrica ao longo da coordenada de reacção n tem 

que conter termos que as obriguem a tender para os limites 

assimptóticos correctos. A vibração anti-simétrica corresponde à vibração 

BC nos reagentes, à coordenada da reacção no estado de transição e 

à vibração AB nos produtos. Assim, uma função que imponha os limites 

correctos para a sua contribu ição para a energia do ponto-zero tem 

que partir de 1 nos reagentes, passar por zero no estado de transição 

e tender novamente para 1 nos produtos . Uma função com estes limites 

é definida por 

[ ]

-1 

In(n* ) 
f ( n ) = cosh / BC 

/BC +/AB In(n/O.5) 
for n < 0.5 

f(n)=O for n=0.5 

. [/ In(1-n*) ]-1 
f ( n ) = cosh AB 

/BC +/AB In((1-n)jo.5) 

6. 71 

for n>0.5 

Por outro lado, a elongação simétrica não dá qualquer contributo 

para a energia do ponto-zero dos reagentes, atinge o seu valor máximo 

no estado de transição simétrico e tende para zero nos produtos . A 

função 1-f(n) tem, evidentemente, estes limites. Assim, a contribu ição 235 

das frequências de elongação simétrica e anti-simétrica para a energia 

do ponto-zero ao longo da coordenada de reacção pode ser escrita 

Vsim (n)= 2~ F-[1-f(n)] 

vasim (n)= 2~ ~wJ(n) 
6.72 
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Falta ainda calcular a frequência da distorção angular e a sua 

contribuição para a energia do ponto-zero. Esta frequência não pode 

ser estimada a partir de um modelo unidimensional . Porém, podemos 

socorrer-nos de uma relação empírica que se verifica entre muitas 

frequências de elongação simétrica e distorções angulares em moléculas 

triatómicas : vang =0,43 vsim que se ilustra na Figura 6.19. A energia 

do ponto-zero ao longo da coordenada de reacção pode então ser 

calculada a partir de 

e adicionada na equação 6 .64 para obter o potencial vibracionalmente 

adiabático. A barreira correspondente é dada pela diferença entre o 

máximo dessa função e a energia dos reagentes, equação 6 .65 . 

2000 
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. 
I,. 

500 

1000 2000 3000 4000 

Figura 6.19 - Relação empírica entre frequências de elongação simétrica 

e distorções angu lares em moléculas triatómicas. Moléculas incluídas na 

correlação: HzO, DzO, Hz5, Dz5, Hz5e, Dz5e, CHzCO, 50z, NO z, COz, C5 z, 

FzO, ClzO, CICN, BrCN, ICN, 5CN-, 5CO, NNO, 0 3, CI0 2 and 5C 12. 

Substituindo as expressões anteriores na eq . 6 .27 e introduzindo 

o valores das constantes universais, obtém-se a seguinte expressão para 

a constante de velocidade sem i-clássica dada pela teoria de estado de 

transição em conjunção com o ISM 



6.74 

A equação 6 .74 inclui uma correcção para o efeito de túnel, r . 
De entre as correcções de efeito de túnel anteriormente discutidas, a 

que utiliza a barreira de Eckart ajustada ao caminho de energia mínima, 

VMEP(n), ou ao caminho vibracionalmente adiabático, Va(n), é a mais 

apropriada as reacções de troca de átomos, equações 6 .38-42 . A massa 

reduzida envolvida no efeito de túnel pode ser obtida a partir da equação 

de Wilson, na aproximação de fab=fbc, 

2 
~=----------r========== 

~A +2~B + ~c + ~(~A - ~c / +4~~ 6.75 

Embora o ajuste a Va(n) seja mais rigoroso para efectuar esta correcção, 

é muito mais simples fazê-lo relativamente a VMEP(n) porque a curvatura 

do caminho de reacção no seu máximo de energia pode ser determinada 

analiticamente . De facto , a curvatura f * obtém-se multiplicando a 

segunda derivada da equação 6 .63 

d2V _ 2YBC o YK In (l -n ) [{2 +1) Yu 1n (1-n) _ -1J 2YAB o Y"' lnn [{2 1) y", lnn - - 1] 
- BC e Y BC e Y BC + AB e Y AB + e Y AB 

dn 2 1- n n 

6.76 

por1OO 

(~r =[ a'(iBc +
IABl]'[_1 +-' 1 

dn m (1_n)2 n2 6.77 

onde 5 é a distância ao longo da coordenada de reacção 

5= - [Iac (n )- I:c r + [IAa (5 )-/!a r lac (5) ::; I:c 

[Iac (n)-I;c r +[IAa (5) - /!a r 6.78 

5=+ lac (5) > I:c 
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A aplicação da equação 6.74 com correcções de efeito de túnel 

usando a barreira de Eckart ajustada ao caminho de energia mínima é 

ilustrado na Figura 6.20 para as reacções H+H2 e H+D2, e na Figura 

6.21 para a reacção C H3+H 2. Os efeitos cinéticos isotópicos são agora 

bem estimados pelo modelo e a precisão dos cálculos estende-se a uma 

maior gama de temperaturas. 

.. 
'" o 

10 

",. H+"2 , "~ 
, " t!: • , ...• ' ......... . 

"111:. ' .. '" '._~ ~ .. 
H+D, ~, •••••••••• 

~ 
" " " 2 L-__ ~ ____ -i ____ -L ____ -L~~~ 

O 

lOOO/T (K ') 

Figura 6.20 - Comparação entre constantes de velocidade (em mol-1 dm3 S- l ) 

calculadas pela versão semi-clássica do 15M e resultados experimentais para 

as reacções H+H2 e H+D2. Os efeitos cinéticos isotópicos calculados estão em 

bom acordo com os experimentais. 
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o~o 

1000 I T (K· ') 

Figura 6.21 - Comparação entre constantes de velocidade (em mol-1 dm3 S-l) 

calcu ladas pela versão semi-clássica do 15M e resultados experimentais para a 

reacção H+CH4 . 



Note-se mais uma vez que a barreira vibracionalmente adiabática 

não é directamente comparável com a energia de activação. A baixas 

temperaturas o efeito de túnel faz baixar a energia de activação e a 

temperaturas muito elevadas os modos vibracionais contribuem para 

a capacidade calorífica, aproximando-se do comportamento clássico 

previsto pelo princípio de equipartição de energia . Quando as energias 

de activação são determinadas a partir de constantes de veloc idade 

medidas entre os 300 e os 1000 K, é razoável assumir que apenas os 

modos translacionais e rotacionais contribuem para a capacidade 

calorífica. Nestas condições, a diferença de capacidade calorífica entre 

o estado de transição e os reagentes numa reacção do tipo A+BC~{ABC}* 

é f..Cv=_3/2R, e a energia de activação é aproximadamente igual a 

6.79 

Na Tabela 6.5 apresentam-se energias de activação calculadas por 

este método, Pode verificar-se que estão ainda em melhor acordo com 

os dados experimentais do que as energias de activação anteriormente 

calculadas, embora para a maioria dos sistemas essa diferença não 

justifique o labor adicional envolvido no cálculo . 

6.3.4. SEPARAÇÃO DE CONTRIBUiÇÕES TERMODINÃMICAS E INTRINSECAMENTE 

CINÉTICAS 

o cálculo de constantes de velocidade "abso lutas" , sem 

parâmetros ajustáveis, tal como se encontra expresso pela equação 6.74 

e ilustrado nas Figuras 6.20 e 6.21, só se pode efectuar para alguns 

tipos de reacções, como as trocas de átomos em fase gasosa que se 

apresentaram anteriormente . De uma forma geral há contribuições de 

ligações não-reactivas ou do meio para a coordenada de reacção, que 

são difíceis de quantificar. Assim, muitos estudos de reactividade química 

procuram apenas racionalizar a reactividade relativa de uma série de 

compostos estruturalmente semelhantes, que seguem o mesmo 

mecanismo de reacção. As diferenças de reactividade dentro da série 

de reacções podem dever-se à conjunção de vários factores. Um dos 

factores cuja contribuição se procura frequentemente avaliar é a energia 

da reacção, f..VO. O 15M pode ser formulado de forma a separar essa 
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contribuição termodinâmica para a velocidade da reacção, de outras 

contribuições intrinsecamente cinéticas e que caracterizam cada "família 

de reacções". 

A separação da contribuição termodinâmica pode ser feita 

rescrevendo a coordenada da reacção expressa pela eq . 6.63, na seguinte 

forma 

v( n) = [-(l - n )ln(l-n)- nln( n)]o +nf1V o 
6.80 

A equivalência entre as duas expressões é garantida pelo parâmetro O, 

que tem as unidades de uma energia e se comporta como uma barreira 

intrínseca. O valor deste parâmetro para uma reacção simétrica (f1VO=O, 

n=0,5), é 

6.8 1 

Usando osciladores de Morse para representar reagentes e produtos, 

pode-se calcular f1* V para uma reacção simétrica a partir da eq . 6 .58 . 

A Figura 6.22 compara o caminho de energia mínima calculado pela 

eq . 6 .63, com a coordenada de reacção da eq . 6.80 usando o valor 

de O dado pela eq . 6 .81 para o caso das reacção H+H 2. 

5 0 

:' 

Õ 4 0 e 
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~ 
c 
" 20 Õ 
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-1 -0 ,5 0 ,5 
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Figura 6 .22 - Co mparação entre o ca minho de energia míni ma da SEP 

(a ponteado) e do ISM (a ch eio) e a coo rd enada de reacçã o dada pela 

separabilidade en tre a contribu ição t ermodinãmi ca e ci néti ca (traço fi no) 

para o sis tem a H+H 2. 



Derivando a coordenada de reacção 6.80 para obter a localização do 

seu estado de transição obtém-se 

oV(n) = ~VO -Qln[~l = O 
on l-n* 6.82 

Esta equação em conjunção com a eq . 6 .57 permite obter o valor de 

Q para qualquer reacção de quebra e forma ção de ligações, quando 

se representam as ligações reactivas por curvas de Morse . A coordenada 

de reacção no estado de transição tem o valor 

e a eq 6.48 permite escrever 

nÀ, = [I +e{ ~~,O 1 r 
nlc =1-[I+eX{ -~~,o lr 

usando agora as equações 6.46, obtemos 

IÀ, -IA' = -a'(1A' + I,c ll{l+ex{ -~~,O II 
Ilc -I,c = -a'(1 A' + I,c l'nH1+ ex{ -~~o ln 

Dada a definição da coordenada da reacção, eq. 6.44, fica 

6.83 

6.84 

6.85 

6.86 
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No tratamento de reagentes e produtos com comprimentos de 

ligação diferentes é frequentemente útil utilizar uma distensão reduzida, 

que se define por l1=d I(lAS+/sc), 

Fazendo uma expansão em sér ie de Taylor 

onde 

11( O) = 2a'ln2; 

e recolhendo apenas os três primeiros termos, 

a' ~Vo 
11=2a'ln2+ 2 Q 

[ )

2 

6.87 

6.88 

6.89 

6.90 

obtém-se uma expressão muito simples que reflecte a separação entre 

um termo intrinsecamente cinético e outro que depende da energia da 

reacção . Esta expressão não contém nenhum factor electrónico. Como 

se viu anteriormente, embora o parâmetro m possa ser introduzido no 

cálculo das distensões para as diminuir e obter barreiras menores, deste 

tipo de cálculo resu ltam barreiras correctas mas distensões demasiado 

242 pequenas . Assim, é preferível incluir o termo electrónico na forma como 

o potencial depende da distensão. 

A aproximação mais simples para calcular constantes de velocidade 

usando esta formulação do 15M consiste em descrever o comportamento 

dos fragmentos BC e AB em termos de osciladores harmónicos de 

constantes de força fs c e fAS . Nesta aproximação, a variação das suas ' 

energias ao longo da coordenada de reacção é simplesmente dada por 



1 fBC (I 1 )2 VBC = -- - BC 
2 m 2 

1 fAB (I 1)2 O VAB =-- - AB +i1V 
2 m 2 

6.91 

e a distensão das ligações reactivas até ao estado de transição é 

1 ( * )2 1 [ (* )J2 o 2 "2fBC 1 -IBC ="2fAB d- 1 -IBC +i1V m 

(
* ) -fABd± flBd2+(fBcfAB)(fABd2+2i1vOm2) 

1 -IBC = () 
fBC - fAB 

6.92 

o que dá um conjunto de expressões analíticas que permitem calcular 

a energia de activação relativamente à energia mínima dos reagentes 

6.93 

No caso de osciladores harmónicos idênticos (i1VO=ü), as expressões 

anteriores reduzem-se a 

i1V* =.2._f_(~)2 
2 m2 2 

=2 :2 (a'IBc ln2 )2 
6.94 

onde se utilizou a equação 6 .86. A utilização desta expressão para os 

sistemas em que a anarmonicidade é muito significativa conduz a uma 

sobre-avaliação da energia de activação . Por exemplo, para o sistema 

H+H 2, em que fHH=3439 kJ mol- 1 e m=1, obtém-se i1V*=44,2 kJ mol-1, 

quando o valor correcto é 31,8 kJ mol- 1 . 

No caso de reacções assimétricas é necessário ter uma estimativa 243 

para o valor de n para calcular a energia de activação . A partir da eq . 

6.82 obtém-se 

n=ln(~l 
1-n* 

6.95 



244 

Como LlVO=LlVBC*-LlVAB* e as energias de activação se podem escrever, 

a partir de expressões semelhantes à eq . 6 .93, 

6 .96 

para osciladores iguais (fBC=fAB , IBC=/AB ) obtém-se 

I fBC ( 'I )2 0 0 = 4 n2 m 2 a BC 6 .97 

que é uma estimativa razoável para o valor inicial de o. Este valor pode 

depois ser refinado por um processo iterativo. No caso de osciladores 

de Morse, o processo iterativo pode ser escrito 

f = DBc(f3Bc)2 + DAB (f3AB)2 

0= _f_ ( I AB + I BC ) 2 ( a ' ) 2 ln ( 2 ) 
m 2 

LlVo = DBC - DAB 

repeat 

n= [LlV
O

] 
1+exp -Q 

LlV/ =D BC {1-exp[a'(!BC +I AB )ln(1-n)f3Bc /m]r 
LlVb* =DAB {1-exp[a'(!BC +I AB )ln(n)f3AB /m]r 

6 .98 



Este método de cálculo permite obter valores para as energias de 

activação que são muito semelhantes aos valores calculados que foram 

apresentados nas Tabelas 6.4 e 6.5 . 

Esta formulação do ISM não se destina ao estudo detalhado de 

cada reacção química de per si, mas antes a racionalizar a reactividade 

de famílias de reacções. A sua utilidade advém sobretudo da sua 

associação a dados experimentais de natureza cinética, necessários para 

calibrar m e .o, que se podem utilizar como parâmetros ajustáveis . Este 

tratamento leva ao estabelecimento de relações estrutura-reactividade 

e energia-reactividade . O ISM pode ser considerado como um modelo 

de reactividade semi-empírico, pois é um método de cálculo baseado 

num modelo microscópico que utiliza parâmetros ajustados a dados 

experimentais . O carácter empírico do modelo sobressai quando este 

faz uso de dados cinéticas e apenas permite estimar constantes de 

velocidade relativas . Como o ISM se pode aplicar a um conjunto 

diversificado de reacções, este também permite obter uma perspectiva 

racionalizadora para a reactividade química, estabelecendo relações entre 

os diferentes modelos de reactividade . 

As aplicações do ISM que já se encontram publicadas na literatura 

científica especializada utilizam uma nomenclatura diferente da que foi 

aqui apresentada. A relação entre estas nomenclaturas é 

A:::.oj; 

* m n:::-
2 

6.99 

O parâmetro A tem sido designado por parâmetro dinâmico, pois dá 

conta dos modos não-reactivos na cinética das reacções, e o parâmetro 

n* tem sido designado ordem de ligação no estado de transição, pois 

o aumento de ressonância leva a uma estabilização do estado de 

transição tal como a ordem de ligação estabiliza a energia de uma 

ligação química . Estas nomenclaturas serão utili zadas nos cálculos de 

constantes de velocidade clássicas expostos em alguns dos capítulos 

seguintes . Em termos destas nomenclaturas, a expressão mais simples 

do ISM para a soma das distensões das ligações reactivas, tratadas 
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como osciladores harmónicos, das suas poslçoes de equilíbrio nos 

reagentes (Ir) e produtos (lp) para a sua configuração no estado de 

transição é, a partir da eq 6.90, 

d=--+- - 1 +1 a'ln(2) a'(!'J.EO]2( ) 
n* 2 A r p 

6. 100 

com a'=O, 156 . Esta expressão inclui o termo electrónico na distensão, 

pelo que a energia de activação é simplesmente dada pelas expressões 

6.10 1 



CAPíTULO 7 

RELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA E REACTIVIDADE 

7.1 RELAÇÕES QUADRÁTICAS DE ENERGIA LIVRE 

Um dos grandes objectivos da Química é a procura de uma 

racionalização para a reactividade química em termos da estrutura 

molecular. Quando se estuda uma série de reacções de substâncias 

quimicamente semelhantes, o nosso conhecimento químico leva-nos a 

antecipar que tais substâncias vão reagir de modo seme lhan te. 

Trata-se tão-só de uma visão qualitativa do problema. Mas a cinética 

química permite-nos ir mais longe e caracterizar, de modo quantitativo, 

a reactividade química por uma constante cinética, k, 

Reagentes ~ Produtos 

O problema inicial é agora convertido num outro que podemos 

formular com a segu inte questão: quais são os factores estruturais que 

determinam k ? 247 

Numa situação ideal desejamos que ao longo de uma série de 

reacções químicas a evolução da reactividade seja dominada por um 

só factor estrutural. Os outros factores estruturais não variam ou a sua 

variação não é significativa. Nestas condições diz-se que esta série de 

reacções constitui uma família de reacções . E quais são os factores 

estruturais que podem controlar a reactividade química? 



o Modelo de Intersecção de Estados (15M; do inglês intersecting

-state mode/), que apresentámos no capítulo anterior, aponta-nos para 

um certo conjunto de factores estruturais que podem influenciar as 

barreiras de energia das reacções químicas e, consequentemente, as 

respectivas constantes cinéticas k . Nos factores que este modelo 

contempla há que considerar, como mais relevantes, os seguintes: 

energia de reacção, IiEo, IiHo ou liGo; índice de electrofilicidade, m, 

ou ordem de ligação no estado de transição, n*; constantes de força 

de reagentes e produtos, f r e fp , no caso mais simples de se 

representarem as curvas de energia potencial das ligações reactivas de 

reagentes e produtos por osciladores harmónicos; comprimentos de 

equilíbrio de ligações reactivas de reagentes e produtos, Ir e Ip. 
Para osciladores harmónicos recordamos que a igualdade de 

energia das formas distendidas de reagentes e produtos, no estado de 

transição, conduz à seguinte igualdade, 

1 2 1 ( )2 ° -:/rx = -:/p d - x + IiE 7.1 

onde x é a distensão da liga ção reactiva dos reagentes até ao estado 

de transição e d representa a soma das distensões da ligação dos 

reagentes e dos produtos até à configuração do estado de transição; 

por conseguinte, d-x representa a distensão do produto_ A barreira de 

energia, em relação ao estado de reagentes, é 

7.2 

No caso particular de serem aproximadamente iguais as constantes 

de força de reagentes e produtos podemos escrever 

~ fx 2 = ~ fd 2 _ fdx + ~ fx 2 + IiE ° 
2 2 2 

248 expressão a partir da qual se pode obter o valor de x, 

d IiEo 
X=-+--

2 fd 
Por rearranjo matemático achamos, 

7.3 

74 

7.5 



Atendendo à eq . 7.2, a expressão da barreira de energia será 

7.6 

onde ~*E(O) representa a barreira intrínseca da reacção, isto é, a barreira 

que a reacção teria se fosse um processo isotérmico, 

7.7 

A equação que determina ~*E contém uma separação entre o 

contributo termodinâmico (a energia da reacção, ~EO) e o contributo 

cinético (barreira intrínseca, ~*E(O)) para a barreira da reacção . Nem 

sempre é possível estabelecer uma tal separação, mas quando possível 

revela-se de grande util idade no estabelecimento de relações estrutura

-reactividade em cinética química . Esta ideia, em termos qualitativos, 

remonta a 1886 com Jean-Auguste Muller; a formulação quantitativa, 

com a eq. 7.6, veio a ser proposta por Rudolph Marcus. 101 

A expressão do 15M que descreve d dá-nos, eq. 6 .100, 

d- --+- -- 1 +1 _[a'ln(2) a'(~EO ]2]( ) 
n* 2 A r p 7.8 

Quando o parâmetro dinâmico A é muito superior à energia da 

reacção em valor absoluto, A» I ~EO I , então d é independente de ~Eo 

e coincide com o valor da soma das distensões de reagentes e produtos 

na termoneutralidade, d(O), 

7.9 

com a'=O, 156. Nestas condições, verifica-se que é possível a separação 

entre os contributos termodinâmico e cinético para ~*E, sendo 

7.10 
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A equação de Marcus dá expressão a um tipo de relação quadrática 

entre barreira de energia e energia de reacção, como o desenvolvimento 

da equação anterior permite pôr em evidência, 

o (flE 0)2 
fl "'E = fl "'E ( O ) + flE + --'--------':--,.. 

2 16fl"'E( O) 7 .11 

Como referimos anteriormente, para reacções em solução 

utiliza-se nas equações anteriores a energia de Gibbs G, tradicionalmente 

conhecida como energia livre, em vez da energia interna E. Por isso, 

este tipo de relações designa-se por Relações de Energia Livre e, no 

caso vertente, trata-se de uma "relação quadrática de energia livre" . 

A Figura 7 .1 ilustra este tipo de relação no caso de reacções 

de transferência de protões de aniões enolato e água. As barreiras 

desta família de reacções verificam a equação de Marcus com uJ)1a 

barreira intrínseca fl"'G(O)=57 kJ mol-1 e um factor pré-exponencial 

kdi f=10 11 M-1 S-1 . 102 

·160 -120 -80 -40 4 o 8 o 120 

l1 GO (kJ mor ') 

Figura 7. 1 - Reacções de transferência de protões de aniões enolato e água. 

A curva representa uma aplicação da expressão quadrática de Marcus, com 

.1.*G(0)=57 kJ mol-1 e tomando como factor pré-exponencial a constante 

de ve locidade de difusão kdif=10" M-1 S'. 



A reactividade em estudo está controlada somente pela variação 

de energia ilGo, mantendo-se invariável a barreira intrínseca. De acordo 

com a eq. 7.10 isto implica que não haja variação significativa das 

constantes de força e dos comprimentos de ligação, o que é de esperar 

por serem sempre ligações O-H e C-H que se quebram e que se formam. 

Também a ordem de ligação no estado de transição não varia nesta 

série de reacções, o que, atendendo à Figura 7 .1, parece implicar uma 

relativa constância do índice de electrofilicidade para os diferentes enolatos 

substituídos. Este caso constitui um bom exemplo de uma família de 

reacções numa extensa gama de energias de reacção, ililGo=200 kJ mol-1, 

e de barreiras de energia, ilil*G=85 kJ mol-1, cobrindo constantes cinéticas 

numa gama de cerca de 14 ordens de grandeza . 

7.2 RELAÇÕES LINEARES DE ENERGIA LIVRE 

Quando numa família de reacções a barreira intrínseca é muito 

superior ao valor absoluto da energia de reacção, 16 il*E(O»>(ilEO)2, 

podemos simplificar a eq . 7.11 

7.12 

Esta expressão representa uma relação linear entre barreira de 

energia e energia de reacção; trata-se de uma Relação Linear de Energia 

Livre (LFER; do inglês linear free energy relationship) . 

A equação de Marcus só surgiu em 1956 e o modelo 15M em 1986, 

pelo que previsões sobre o efeito das alterações de estruturas na 

velocidade e extensão de reacções químicas não se devem a tais guias 

teóricos, mas a um longo percurso de empirismo. 

7.2.1 RELAÇÃO DE BRÓNSTED 

Em meados do século XIX, Auguste Laurent explicitou um 

conhecimento tácito dos químicos: U as moléculas contêm na sua 

estrutura a informação necessária ao entendimento do respectivo 
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comportamento químico". Em cinética química, este entendimento veio 

a exprimir-se na busca de relações entre velocidades de reacção 

(constantes cinét icas, k) e constantes de equilíbrio, K. A expressão 

quantitativa dessa relação, com impacto no conhecimento actual, 

remonta a 1924 com Brbnsted, 

k =GKa 7 .13 

onde G e a são duas constantes empíricas para uma série de reacções. 

A bibliografia científica regista ide ias anteriores, expressas quer de forma 

qualitativa por Snethlage em 1912, quer de forma quantitativa com 

Taylor em 191 4 . 

Em forma logarítm ica, a equação de Brbnsted pode-se escrever 

log k = a log K + constante 7.14 

Um gráfico de log k em função de log K permite est imar o 

valor de a. 

"" 
~ 

. ) ,7 

CHJCHz 

·1,9 ~Mcco.=O,44 CH, a c .. =O .72 

p -NO} 

·2,1 C,H, 
p -C N 

CHzCle H , 

-2,3 

p -e l . 
-2 , 5 

H • m -e U) 

CH~Cl 
CH.lCHCl p -CH 

• p.ochJ 
-2,7 

3,5 4 , 5 II 11 ,5 12 

pK,<RCOOH) pK.( XC,H, CH,CH(COCH,lCO,C,H,) 

Figura 7.2 - Corre lação entre as constantes de dissociação de ác idos do 

tipo RCOOH ou do tipo R3CH, e as constantes de veloc id ade de segunda 

ordem, k, para reacções 7.1 . 

·1 
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o .. 
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A Fig ura 7 .2 ilustra a aplicação da equação de Brbnsted para 

conjuntos de reacções de transferência de protões nas reacções 103 

XC6H4CH 2CH(COCH3)C02C2Hs + RC02- ~ 

XC6H4C H2C-(COC H3)C 0 2C2 Hs + RC02H 7.1 



Num dos conjuntos de reacções faz-se variar o substitu inte X do 

ácido de carbono e mantém-se sempre a mesma base, CH 3COO-, pelo 

que se obtém o valor do coeficiente de Bronsted para a catálise ácida, 

a. No outro conjunto de reacções faz-se variar a base e mantém-se 

constante o ácido de carbono, C6H5CH2CH(COCH3)C02C2H5, pelo que 

se obtém o valor do coeficiente de Bronsted para a catálise básica, [3. 

Atendendo à relação entre constantes cinéticas k e L1*G e 

constantes de equilíbrio K e L1Go, 

kBT [ô.*G] k=h exp - RT 

( 
L1GO] K=exp -/iT 

7.15 

a equação de Bronsted tomará a seguinte forma, a temperatura 

constante, 

ô.*G = aô.Go + constante 7.16 

que revela ser a equação de Bronsted um tipo de "relação linear de 

energia livre" , ou de forma mais correcta, mas menos usual, uma 

"relação linear de energia de Gibbs". 

= .e; .. 
~ 

~ 2 

·2 ·2 · 2 

Coordenada de reacção Coordenada de reacção Coordenada de reacção 

Figura 7.3 - Influência das constantes de força na posição do estado de 

transição de uma reacção atérmica. 
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Durante bastante tempo os químicos procuraram ver na constante 

ex uma medida da posição do estado de tran sição ao longo do caminho 

de reacção, porque geralmente se verifica O<a< l (O para reagentes, 

1 para produtos) . Contudo, ISM mostra que esta ideia não está correcta 

na sua generalidade . A constante a só representa a posição do estado 

de transição quando as constantes de força de reagentes e produtos 

são iguais, fr=fp. Se a relação de constantes de força for fr >fp o estado 

de transição está atrasado em relação ao valor de ex; se fr<fp então o 

estado de transição está mais avançado em rela ção aos produtos do 

que a indica . A Figura 7 .3 ilustra esta asserção para o caso de uma 

reacção atérmica . 

Derivando a equação quadrática de Marcus, agora expressa em 

termos de energia de Gibbs, temos 

df,*G 1 1 f,Go 
--=-+----
di1Go 2 8 i1*G( O) 7. 17 

Este resultado mostra que a equação teórica de Marcus não dá 

inteiro suporte à relação empírica de Brbnsted , porque a relação entre 

i1*G e i1Go não é linear ou, nas condições em que tal é possível, ex 

possuiria somente o valor de 1/2 . O modelo ISM, que contempla a 

possibilidade das constantes de força fr e fp não serem idênticas, pode 

conduzir a relações lineares de energia livre com diversificados valores 

de a compreend idos entre O e 1. Empiricamente há casos de a<O e 

a>1, mas tais situações correspondem a situações anómalas e implicam, 

em geral, uma pequena variação de n* ao longo do conjunto de 

reacções em estudo. Essa anomalia reflecte-se também nos casos em 

que o valor de a para a catálise ácida difere do valor de p para a 

catálise básica para a mesma reacção, como é o caso da reacção 7.1. 

A localização do estado de transição deveria ser a mesma pois 

trata-se da mesma reacção, a CH=PRCOO-, mas a Figura 7 .2 mostra que 

tal não se verifica . O valor de n* pode variar ao longo do conjunto 

de reacções em que X varia. 



Também em meados da década de trinta, Bell, Evans e Polanyi 

relacionaram energias de activação de reacções em fase gasosa com 

calores de reacção, segundo a expressão, 

Ea = a/).H o + constante 7.18 

que é igualmente uma "relação linear de entalpia" . A constante aditiva 

desta equação vem a assumir, mais tarde, o significado de uma 

"ba rrei ra intrínseca" . 

7.2.2 RELAÇÕES DE HAMMETT E DE TAFT 

Desde muito cedo que os qUlmlcos orgânicos procuraram 

encontrar padrões de reactividade, mormente a respeito dos efeitos 

de substituintes na reactividade de derivados do benzeno. Em 1940 

Louis Hammett 104 propôs comparar reacções com uma série de 

substituintes nas posições meta e para em relação ao composto 

não-substituído num conjunto de diferentes reacções químicas, 

por exemplo, a ionização do ácido benzóico, a esterificação do ácido 

benzóico, a hidrólise do cloreto de benzoílo, etc. Para as constantes 

de velocidade verificou a relação seguinte: 

logk =Iogko +ap 7.19 

onde ko é a constante cinética do composto não-substituído numa 

reacção de referência: a ionização do ácido benzóico em água a 25 oe, 
para a qual arbitrou um valor da constante de reacção (p) igual a p=1 . 

Expressão idêntica aplica-se a constantes de equilíbrio . A constante 

do substituinte (O') é um número, positivo ou negativo, que indica, 

em termos relativos , o efeito sacador ou dador de electrões de 

determinado substituinte . A constante de reacção (p) é um número, 

positivo ou negativo, que indica a necessidade que uma certa reacção 

tem de acção sacadora ou dadora de electrões. A Tabela 7 .1 apresenta 

alguns valores de coeficientes de Hammett e a Figura 7.4 ilustra uma 

aplicação desta equação . 
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Tabela 7.1 - Alguns valores de coeficientes de Hammett (crm e crp) 

e de Taft (cr*) para substituintes frequentes em moléculas orgânicas. 

Substi tuinte crm crp cr*(CH 2Y) 

-N H2 -0,16 -0,66 

- NMe 2 -0 , 10 -0,32 

-O H 0,02 -0,22 0,555 

-OMe 0,12 -0 ,27 0 ,52 

-OAc 0 ,39 0,31 

-SMe 0,14 0,06 

-H ° ° -Me -0,06 -0 , 14 -0,10 

-Et -0, 10 

-n-Pr -0,13 

- t-Bu -0 ,09 -0,15 -0, 165 

-C 6Hs 0 ,05 0,05 0,215 

-COMe 0,36 0,47 0 ,60 

-F 0,34 0,15 1, 1 

-CI 0,37 0,24 1,05 

-Br 0,37 0 ,26 1,00 

-I 0,34 0 ,28 0,85 

-CN 0,62 0,71 1, 30 

-N0 2 0,71 0,78 1,40 

- CF3 0,46 0,53 0 ,92 

12 ·1 . 2 

11 , 8 '" '" -1 ,4 

'" . '" '" --- ","'-
11 ,6 '" . 1, 6 

'" Õ 
..: " '" ao 
c. '" . ". 

'" 11 ,4 '" · 1, 8 
'" 

'" 
~. .. . '" '" 11,2 • 2 

IIL-__ ~ __ ~ ____ L-__ -L __ ~ __ --J 

-0 , 4 -0 , 2 0 , 2 0 , 4 0 , 6 

Figura 7 .4 - Ilu stra ção da ap li ca ção da equa ção de Hammett na 

termodinâmica e cinética de re acções 7. 1 com R=CH3. 



Na equação de Hammett, (eq. 7 .19) CJ só depende da natureza 

e da posição do substituinte e p da natureza da reacção e do solvente . 

Reacções com p positivos são facilitadas por substituintes sacadores de 

electrões do anel benzénico . Substituintes de CJ>ü são mais sacadores 

de electrões que o hidrogénio e substituintes com CJ<ü são mais dadores 

de electrões que H. Com um pequeno cotJjunto de parâmetros de 

Hammett conseguem estimar-se velocidades de reacção e constante de 

equilíbrio para um vasto número de reacções químicas. 

A partir da eq . 7.19 podemos escrever 

7.20 

onde .1.*Goo corresponde à energia de Gibbs de activação da reacção 

de referência. Para outras reacções homólogas com o mesmo conjunto 

de derivados substituídos será 

7.21 

Estas duas equações podem ser rescritas da seguinte forma: 

.1.*Go .1.*Go 
__ = __ 0 -2,3RTcr 

P P 
.1.*Go, .1.*Go, 
__ = __ 0 -2 3RTcr 

p' p' ' 

7.22 

pelo que, subtraindo as duas equações membro a membro se obtém 

.1.*Go _ .1.*Go, = .1.*Gg _ .1.*Gg' 

P p' P p' 

donde se conclui ser 

.1.*Go - P... .1.*Go, = constante 
p' 

7.23 

7 24 

Portanto a equação de Hammett é uma equação linear de energia 

livre, dado ser linear a relação entre a variação da energia de Gibbs 

de activação e a acção exercida por um substituinte . 
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A aplicação da equação de Hammett a substituintes em 

posição arta no benzeno e aos compostos alifáticos em geral 

não conduz a variações lineares, julga-se que devido a efeitos 

estereoquímicos. Taft desenvolveu um outro conjunto de parâmetros 

que se aplicam a tais casos, 

logk-Iogko = P*(J* 7.25 

onde p* é o coeficiente de reacção a que Taft atribuiu arbitrariamente 

o valor p*=2,48 para a hidrólise de ésteres em solução aquosa de 

acetona. Assumindo que o grupo -CH r não transmite efeitos de 

ressonância entre o substituinte Y e o centro reactivo, os parâmetros 

(J* apresentados na Tabela 7.1 dão conta de efeitos indutivos dos 

substituintes no equilíbrio e na cinética das reacções. Os desempenhos 

das equações de Hammett e de Taft na correlação das constantes de 

hidrólise ácida de cetais, 

+ 

+ B 

rápido 

7.11 

são comparados na Figura 7 .5. As correlações de Taft para compostos 

alifáticos normalmente apresentam uma maior dispersão de resultados 

do que as correlações de Hammett para subsituintes nas posições meta 

e para de compostos aromáticos . Essa dispersão é normalmente 

atribuída a efeitos estéreos dos substituintes, que afectam ~*S . A 



separação entre efeitos de ressonância, indutivos e estéreos tem 

motivado a definição de outros coeficientes. 

3 
" o 

° • H 

C.H~ 
·1 

OH 
·2 

·3 

. 
OA, 

8, . 
·4 • CI 

0 , 1 0,2 0,3 0 , 4 0 ,2 0,4 0 , 6 0,8 

(J", 

Figura 7.5 - Aplicação das equações de Hammett e de Taft à velocidade 

de hidrólise de cetais em dioxano aquoso a 25 ·e, que procedem segundo 

o mecanismo 7.11.105 A correlação com <Jp é de muito pior qualidade. 

1 i 
~ 

2 -
3 

• 

As equações de Hammett e de Taft aplicam-se bem a variações 

da energia de Gibbs. Poder-se-ia antecipar que se aplicassem igualmente 

a variações de entalpia e de entropia, dado ser, 

t.*G =t.*H - Tt.*5 7.26 

Mas isto geralmente não se verifica, apresentado tais diagramas 

uma grande dispersão. Há aqui um efeito de compensação entre as 

variações de entalpia de activação, t.*H, e de entropia de activação, 

t.*5, nos efeitos de substituintes e nos efeitos de solvente. O mesmo, 

aliás, se verifica a respeito das constantes de equilíbrio com t.Go, t.Ho 

e t.5°, pelo que o efeito de compensação não é um efeito puramente 259 

cinético. Um argumento qualitativo baseado nas interacções soluto

-solvente pode ajudar a compreender um tal efeito. Um substituinte 

que provoca uma mais forte interacção entre as moléculas de soluto 

e as do solvente diminui t.Ho ou t.*H, mas baixa igualmente t.5° ou t.*5, 

porque restringe mais os movimentos de vibração e de rotação das 

moléculas do solvente. A Figura 7.6 ilustra este efeito de compensação 



260 

para a hidrólise alcalina do benzoato de etilo em misturas de álcool

água e dioxano-água .106 

-20 

-~ 

õ e 
g -25 

l!' 
;:l 

-30 

• 

50 55 60 65 70 75 80 

I!. ' H (kJ moI" I) 

Figura 7 .6 - Compensação entalpia-entropia na hidrólise alcalina do 

benzoato de etilo em misturas de álcool-água e dioxano-água. 
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Figura 7.7 - Relação isocinética para a hidrólise alcalina do benzoato de 

etilo em misturas de álcool-água e dioxano-água. Do declive e intersecção 

na origem de cada uma das rectas obtiveram-se as entalpias e entropias 

de activação utilizadas na figura anterior. 



A relação linear entre entropias e enta lpias de activação, 

7 .27 

que se pode observar quando um parâmetro da reacção (solvente , 

substituinte, etc.) é feito variar, pode ser expressa por 

7.28 

onde f3i so se designa por temperatura isocinética, e é a temperatura 

real ou virtual para a qual todos os membros da série têm a mesma 

constante de veloc idade. Como se pode ver pela Figura 7.7, a 

temperatura isocinética da hidrólise alcalina do benzoato de etilo é 

f3i so",,420 K. 

7.3 ESTUDO DE UM CASO: REACÇÕES SIGMATRÓPICAS 

A migração de uma ligação simples carbono-carbono no 

hexa-l,5 -dieno (representada a traço mais grosso no mecanismo 7.111) 

é um deslocamento sigmatrópico [3,3] . Constitui uma ilu stração da 

classe de reacções pericíclicas, em que o rearranjo das ligações se 

processa de uma forma conce rtada num anel fechado, 

2 2 2 

'C' 1~ 3 3C' .-
1 #' 3 ~3 4 # 6 

2 2 5 

[3,3] posições de substi tuição 

7. 111 

Este tipo de reacções é útil para estudar a validade das LFER e 

de algumas causas que as podem invalidar. A Tabela 7.2 indica as 

energias livres de activação destas reacções de 1 a ordem com diversos 

substituintes, obtidas a partir do valores de constantes cinéticas e da 

aplicação da Teoria do Estado de Transi ção . 
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Tabela 7.2 - Migração sigmatrópica em hexa-1,5-dieno 
substituídos a) 

Substituinte L\*G L\GO n* 

H 171,4 O 0,49 

éter alilvinílico 137,9 -71,1 0,49 

2-fenil 148,4 O 0,524 

2,5-difenil 129,6 O 0,560 

3,4-dimeti l 163,0 -1 8 0,49 

3,3-diciano 133,8 -18,8 0,534 

3,4-difenil 129,6 -18,8 0,542 

3-fenil 150,0 -9,5 0,514 

3-oxianião 108,7 -71 0,529 

a) Energias em kJ moi" . 

Apesar de haver um rearranjo de várias ligações químicas, 

pode-se definir uma constante de força de distensão efectiva , f, no ane l 

segundo o qual se processa um tal rearranjo concertado. 

Aprox imadamente f é a média das constantes de força de d istensão 

das l igações C=C e C- C, duas da primeira e três da segunda, sobre 

um anel de seis ligações : o valor calculado a partir dos va lores tabelados 

de fc=c=S,8xl 03 kJ mo l-l A-2 e fc-c=2,7xl 03 kJ mo l-l A-2 é f=(2 fc=c+3 

fc-d/6 =3,3xl 03 kJ mo l-l A-2 . OS comprimentos de ligação estimam-se 

como a média das li gações dos reagentes e dos produtos, Ir= /p=(2 Ic=c+3 

Ic-d/S, donde Ir= /p=2.912 A. 
A ap licação do 15M permite encontrar reacções em que n* é 

constante e só varia L1Go. Esta série composta pelo hexa - l ,S-dieno e 

derivados meti lados nas posições 3 e 4 bem como o composto similar 

262 do éter alilvinílico, apresenta uma re lação linear de energia livre, como 

se ilustra na Figura 7.8, com um coeficiente de Brbnsted a =0,47. Já 

os outros substituintes não verif icam uma LFER, como se il ustra na 

mesma f igura . 

Para os restantes substituintes que foram estudados há alguns 

em que a energia da reacção é constante . Aliás há duas séries de 

reacções, uma com L1Go=O e outra com L1Go= - 19 kJ mo l-l . Neste 



conjunto verifica-se uma relação linear entre ~*G e n*. A in clinação da 

correlação obse rvada (ver Figura 7.9) é neg at iva porque um aumento 

da ordem de ligação do estado de transição diminui a barreira de energia 

da reacção ; os valores da inclinação são de -600 kJ mol- 1 e -640 kJ 

mol-1, respectivamente para o primeiro e segundo casos. Os substituintes 

de 3-fenilhexadieno e do 3-oxianião não se enquadram em nenhuma 

das séries . 
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Figura 7.8 - Relação linear de energia livre verificada para o hexa-l ,5-dieno 

e seus derivados metilados nas posições 3 e 4, e para o composto sim ilar 

do éter al il viní li co . 
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Figu ra 7.9 - Correlação entre ,1.*G e n* para derivados do hexa-l ,5-dieno 

com ,1.Go=O e com ,1.Go=-19 kJ moi -I . A tracejado representam-se as 

cor relações lineares e a cheio as dependências quadráticas. 
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Este caso reforça a necessidade de haver uma constância de n* 
para se poderem observar LFER . Igualmente este estudo revela que, 

quando tal se não verifica , se ~Go for constante podem verificar-se 

relações lineares entre ~* G e n* De acordo com a eq . 7.1 Ouma tal 

relação devia ser quadrática, mas em geral a gama de valores de n* é 

tão baixa que não é possível distinguir entre a correlação linear e a 

quadrática. Novamente se mostra que substituintes só com electrões 

cr não causam perturbação na ordem de ligação no estado de transição . 

7.4 OUTRAS RELAÇÕES ESTRUTURA-REACTIVIDADE 

7.4.1 POSTULADO DE HAMMOND 

Durante várias décadas os químicos procuraram encontrar 

princípios e postulados que viessem perm itir racionalizar a cinética 

química de moléculas orgânicas, tal como os físicos já haviam feito para 

a termodinâmica. Mas o número de excepções cresceu tanto ao longo 

do tempo, que vieram a abandonar progressivamente este programa 

de investigação. Não obstante, um postulado que se verifica com grande 

generalidade foi proposto por Hammond 107 em 1955, se bem que um 

tal postulado já tivesse estado presente em trabalhos anteriores de Evans 

e Polanyi, publicados na década de trinta . 

Consideremos uma reacção em que os reagentes e os produtos 

têm uma apreciável diferença de energia . Onde se localizará o estado 

de transição no decurso da reacção? Parece razoavelmente intuitivo que 

se os reagentes possuírem maior energia que os produtos (reacção 

exotérmica), poucas mudanças de geometria serão necessárias para 

alcançar a geometria do estado de transição . Pelo contrário, se a reacção 

for endotérmica o rearranjo dos reagentes terá de ocorrer em maior 

extensão e requer mais energia até alcançar o estado de transição. 

Hammond enunciou o postulado, que hoje é conhecido pelo seu 

nome, do seguinte modo: "Se dois estados que ocorrem consecutivamente 

numa coordenada de reacção possuem energias muito semelhantes, então 



a sua interconversão requer somente pequenas alterações estruturais". 

A Figura 7 .10 seguinte ilustra o postulado de Hammond em termos de 

um modelo de cruzamento de curvas de energia potencial, em que todos 

os factores estruturais se mantém constantes, com excepção da energia 

de reacção . Apesar destas restrições o postulado de Hammond tem uma 

considerável generalidade . A Figura 7.10 revela igualmente que a reacção 

mais exotérmica tem uma barreira de energia inferior à da reacção 

atérmica e o seu estado de transição encontra-se mais perto da posição 

dos reagentes. Recorde-se que a Figura 7.3 apresentada a propósito 

do estudo das relações de Brbnsted, mostra que uma alteração da 

constante de força pode invalidar as c20nclusões correntes sobre a 

posição do estado de transição. Parece continuar a ser válida a ideia 

de que na reacção de maior barreira de energia o estado de transição 

se encontra mais próximo dos produtos . Porém, se a reacção for vista 

em sentido inverso, a maior barreira de energia surge com um estado 

de transição próximo dos novos reagentes. 

Coordenada de reacção 

Figura 7.10 - Variação da posição do estado de transição em função da 

energia de reacção. 

7.4 .2 PRINCíPIO DA REACTIVIDADE-SELECTIVIDADE 

Por vezes uma reacção conduz à formação de dois ou mais 

produtos;· por exemplo, isómeros arta e para em substituições em 
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com postos aromát icos ou isó m eros de alcenos em reacções de 

eli mi nação . 

x 

R 
y 
~ y 

7. IV 

A selectividade da reacção é definida pe la re lação 

5 =109(::J 7.29 

que afinal corresponde a uma diferença de barreiras de energia, 

5=~*Gy -~*Gx. Cons ideremos agora duas substâncias, A e 8, que sofrem 

o mesmo t ipo de reacção por do is caminhos , X e Y. A substância A é 

bastante mais reactiva que B, pelo que o seu estado de transição está 

muito ma is próx imo do reagente do que em B. Como a Figura 7 .11 

ilustra, o reagente ma is reactivo é o menos se lectivo, porque é me nor 

a d iferença de barreiras de energ ia en t re os do is caminhos de reacção 

para a substância ma is reactiva, a substânc ia A. 

Coordenada de reacção 

Figura 7.11 - Ilustração do princípio da reactividade-selectividade 



Uma aplicação numérica da equação de Marcus (eq. 7 .6) 

conduz-nos à mesma conclusão. O exemplo está reproduzido na Tabela 

seguinte para uma barreira intrínseca Li*G=l O kJ mol-1, variando somente 

a energia de reacção, pelo mesmo valor, para os dois modos de reacção. 

Tabela 7.3 - Princípio da reactividade-selectividade aplicado 

a uma reacção em que a barreira intrínseca é 10 kJ mol-l. 

tlGO tl*G 5 

X -10 5,6 

A 0,7 

Y -12 4,9 

X 10 15,6 

B 1,3 

Y 12 16,9 

A Tabela 7.4 indica a selectividade de vários radicais livres em 

relação à abstracção de átomos-H da ligação C-H para hidrogénios 

primários no metano e hidrogénios secundários e terciários noutros 

alcanos. A selectividade é medida em relação ao metano na reacção 

7.V 

para as quais são apresentadas barreiras de energia e energias de 

reacção . Para os radicais CI · e Br' verifica-se o Princípio de Reactividade

-Selectividade (PRS): a espécie mais reactiva, CI·, é muito menos selectiva 

na abstracção de átomos de hidrogénio . 

Tabela 7.4 - Selectividades experimentais na abstracção de 

átomos de hidrogénio de alcanos, à temperatura de 350 k 

Radical primário secundário terciário tlEo M E 

CI· (m~2,5) 1 1,9 2,0 -8 a -27 4,2 a 0,1 

Br· (m~2,5) 1 210 7600 59 a 40 53,3 a 28,7 

CH 3 · (m=1) 1 34 150 -16 a -35 48,7 a 33,8 

Como referimos, o princípio ' da reactividade-selectividade 

verifica-se se entre as reacções em estudo houver tão-somente variações 
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de ~Go De facto, para as reacções da Tabela 7.4 em que o índice de 

electrofilicidade é o mesmo (m"",2,5) e o efeito da constante de força 

é, em grande medida, compensado pela variação no comprimento de 

ligação, como teremos ocasião de mostrar na secção seguinte, o PRS 

é verificado . O mesmo já não se passa para as selectividades de Br' e 

de CH 3· para o mesmo tipo de reacções. Os dois radicais apresentam 

praticamente a mesma reactividade em relação ao metano. Em termos 

de PRS esperaríamos que as selectividades dos dois radicais fossem 

praticamente iguais . Todavia, o índice de electrofilicidade é diferente : 

m"", 2,5 para o Br · e (m=l) para o CH3 ', nas reacções com os alcanos. 

Agora o que se verifica é ser a espécie de m mais elevado a mais 

selectiva. Claramente o princípio de reactividade-selectividade é violado . 

7 .4.3 RELAÇÕES DE EFEITO ELECTRÓNICO: EQUAÇÃO DE RITCHIE 

Existem outras LFER na bibliografia científica . Contudo, é um pouco 

surpreendente que em certas reacções em que se verificam apreciáveis 

variações de ~Go, como nas reacções de recomb inação catião-anião, 

7.VI 

Ritichie l08,109 tenha verificado que a cinética dessas reacções obedeça 

à equação 

7.30 

onde kx,c+ é a constante de velocidade para a .reacção de recombinação 

do nucleófilo X- com o catião C+ num dado solvente e kH20,C+ é a 

constante de pseudo-primeira ordem para a reacção de c+ com água, 

268 quando o solvente é a própria água. N+ é um parâmetro que só depende 

do nucleófilo X- e da natureza do solvente. O que parece surpreendente 

é a ausência de um efeito significativo da energia de reacção que chega 

a variar de MGo"",30 kJ mol-l . 

A racionalização deste tipo de relações foi alcançada em 1996 

com recurso ao Modelo de Intersecção de Estados .110 Já vimos 

anteriormente correlações entre barreiras de energia e n* quando ~Go 



não varia . No caso presente, trata-se de reacções nas quais o efeito 

de n* na reactividade (il*G) é maximizado e o efeito de ilGo minimizado. 

Isto é possível quando a relação das constantes de força dos reagentes 

é muito inferior à dos produtos, como ilustra a Tabela 7 .5. Ora este é 

precisamente o caso das reacções de recombinação catião-anião, porque 

a constante de força nos reagentes corresponde à quebra de uma ligação 

fraca entre o nucleófilo e uma molécul.a do solvente e à quebra de uma 

ligação fraca entre o catião e uma molécula do solvente; a constante 

de força efectiva é a média destas duas pequenas constantes de força . 

Os parâmetros dos nucleófilos N+ são directamente proporcionais a n*, 
como se ilustra na Figura 7.12. 

Tabela 7 .5 - Efeitos electrónicos e termodinâmicos na barreira 
de reacções em função das grandezas das constantes de força 
dos reagentes e produtos, para Ir+/p=3 A. 

f, (kJ mol-1 A-1) 

3 

0,5 

+ 
z 

fp (kJ mol-1 A-1) 

3 

3 

' 2 

, o 

0.5 o .• 0 . 7 

dD.*G/dn* dD.*G/dD.Go 

-628 0,5 

-21O 0,29 

• 

0.8 0 . 9 

n' 

Figura 7.12 - Correlação entre os parâmetros de Ritchie dos nucleófilos, 

N+, e a ordem de ligação no estado de transição, nO, em recombinações 

anião-catião. Estas recombinações foram estudadas em água (círcu los), 

dimetilsulfóxido (quadrados) e em metanol (losangos). 
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7.4.4 OUTRAS RELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA E REACTIVIDADE 

Outros factores estruturais, como constantes de força f e 

comprimentos de ligação I, podem também dominar a reactividade 

química. Contudo, tais casos são muito mais raros do que os que 

envolvem i1Go e m, porque os comprimentos de ligação mais curtos estão 

normalmente associados a constantes de força mais elevadas e o efeito 

de um compensa o do outro parâmetro. Um caso ilustrativo é dado pelas 

barreiras intrínsecas das reacções de substituição nucleófila de 2a ordem 

'X- + CH 3X ~ 'X- ... CH 3X --7 'XCH 3 ... X- ~ 'XCH 3+X- 7.VII 

onde *X é um átomo rotulado isotopicamente. A Tabela 7 .6 compila os 

comprimentos e as constantes de força das ligações X-CH 3 para os casos 

em que X=F, CI, Br e I. As barreiras intrínsecas calculadas pelo ISM com 

o índice de electrofilicidade de X (m""l ,7) estão em bom acordo com as 

barreiras calculadas pelo método ab initio designado por G2(+),111 e são 

aproximadamente constantes ao longo deste grupo apesar das grandes 

variações dos comprimentos de ligação e constantes de força. 

X 

F 

CI b) 

Sr 

I 

Tabela 7.6 - Efeito de parâmetros estruturais e electrónicos 

nas barreiras intrínsecas de reacções SN2. 

2/x-c fx- c a) Ea{ 15M) Ea{ G2+) 

A X 103 kJ mol- ' A-2 kJ mol-' kJ mol -' 

2,702 3277 48 50 

3,528 2007 51 54 

3,902 1676 52 46 

4,054 1355 45 42 

a) Estimado a partir das frequ ências calculadas pa ra a ligação C-X"2 usando a massa 

reduzi da desta ligação e o modelo do oscilador harmónico. b) A energ ia de act ivação 

estimada a partir de dados experimentais e do método RRKM, que será apresentado no 

capítulo seguinte, é de 55.2 kJ mol-'.113 

Um caso distinto ocorre em reacções de abstracção de átomos 

de hidrogénio 



RO + HR ~ RH + RO 7.VIII 

em que RO é o átomo de hidrogénio ou o radical metilo. Estas reacções 

são praticamente atérmicas, dado que a energia da ligação H-H é 

quase igual à da ligação C-H no metano, como se pode verificar no 

Anexo III. Além disso, as ligações reactivas também têm constantes 

de força comparáveis, que se podem estimar a partir das curvas de 

Morse do Ane xo III a partir de f=2De [3 2 , fH- H=3439 kJ mol -1 A-2 e 

fC-H=3435 kJ mol- 1 A- 2. Acresce ainda que para todas estas 

reacções temos m= 1, pelo que o factor estrutural com maior 

variação é a soma dos comprimentos das ligações reactivas, Ir+/p. 

A relação das energia s de activação está de acordo com a relação 

de Ur+/ p)2, como se mostra na Tabela 7.7 . 

Tabela 7.7 - Relação entre a energia de activação e a soma 

dos comprimentos das ligações reactivas em reacções de 

abstracção de átomo de hidrogénio. 

Rea cção IBe +/AB Ea Ea (lBe +/AB)2 

A kJ mol -' relativo relativo 

H+H 2 1,48 2 3 1,8 1 1 

H2+C H3 1,828 46,0 1,45 1,52 

CH 3+CH4 2,174 61 , 1 1,92 2,15 

Tabela 7.8 - Relação entre a energia de activação e as 

constantes de força das ligações reactivas em reacções de 

abstracção de átomo de hidrogénio. 

IBe+/AB fBe Ea fBe 

A kJ mo l-' A-2 relati vo rel ati vo 

CH3+CH 4 2, 174 3435 1 1 

~ CH4+CH3 

C2HS+C 2H6 2,188 3348 0. 9 1 0.9 7 

~ C2H6+C2Hs 
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o efeito da constante de força é mais ténue do que o dos 

comprimentos das ligações, pois a sua relação com a energia de 

activação é linear e não quadrática. Ainda assim, quando se comparam 

as reacções X=Br e X=I da Tabela 7 .6, verifica-se que embora haja um 

aumento de /cx, a energia de activação calculada pelo método ab initio 

diminui por um factor de 0,91, o que está de acordo com a previsão 

do 15M . Nas reacções atérmicas apresentadas na Tabela 7.8, também 

se pode verificar que o ligeiro aumento dos comprimentos de ligação 

é contrariado pela diminuição das respectivas constantes de força, o 

que conduz a uma diminuição da energia de activação . 



CAPITULO 8 

REACÇÕES UNIMOLECULARES 

8.1 O MODELO DE lINDEMANN 

A controvérsia é útil em clencia, pois através do debate e do 

confronto de ideias descobrem-se os erros, clarificam-se os conceitos, 

aprimoram-se as metodologias e sedimentam-se as boas teorias . Em 1924 

Bodenstein e Lutkmeyer11 4 estudaram a primeira reacção verdadeiramente 

unimolecular, na decomposição do bromo molecular em fase gasosa, 

Br2 -; 2 Br ' 8. 1 

Como é que a molécula de bromo se dissocia espontaneamente? 

Como adquire energia sufic iente para quebrar a ligação Br-Br? Eis o 

tipo de questões com que os físicos e os químicos, que cultivavam o 

estudo da velocidade de reacções nas primeiras décadas do século XX, 

tiveram de lidar. 

Jean Perrin, o famoso químico francês responsável pela aceitação 

da teoria atómica entre os físicos, admitia a existência de reacções de 

molecularidade um (unimolecu lares) mesmo antes de ter sido possível 

realizar o seu estudo experimental, livre do efeito das paredes dos vasos 

de reacção. O declínio de um nuclídeo radioactivo é um verdadeiro 

processo de molecularidade um, mas neste caso a energia requerida 
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para a transformação. foi fornecida durante a génese do próprio átomo. 

Já para as reacções em fase gasosa isto não acontece, a não ser com 

as reacções fotoquímicas em que se preparam estados electronicamente 

excitados por absorção de fotões na região do visível ou do ultravioleta. 

Na ausência de lu z, Perrin não compreendia como é que as colisões 

moleculares podiam ser responsáveis pela activação de moléculas em 

reacções unimoleculares, dado que por aumento do volume do vaso 

de reacção a frequência das colisões devia tender para zero e a reacção 

devia continuar a ser um processo unimolecular. Por isso, em 1919 Perrin 

proponha que as reacções unimoleculares fossem interpretadas em 

termos da "hipótese da radiação" devida a si próprio (1913) e a M. 

Trautz e W. Lewis (1918). Nesta hipótese a activação de Br2 proviria 

da radiação calorífica emitida pelas paredes do vaso de reacção . Por 

essa época a cinética química estava num certo declínio devido à falta 

do estímulo de teorias cinéticas que sugerissem experiências e criassem 

o debate. Este estímulo veio a ser recriado pela "hipótese da radiação" 

que foi acolhida com entusiasmo, não obstante ter opositores de vulto 

como Einstein, Hin shelwood e Langmuir. 

Em 1921 todo o problema das reacções unimoleculares foi 

debatido numa Discussion da Faraday Society. Um dos fortes oponentes 

à interpretação destas reacções em termos da "hipótese da radiação" 

foi Lindem ann (mais tarde Lord Cherwell). Começou a sua intervenção 

por procurar falsificar esta abordagem das reacções unimoleculares como 

reacções fotoquímicas, mas logo de seguida propôs um mecanismo 

explicativo alternativo: "a energia é adquirida mediante colisões entre 

moléculas, como nas reacções bimoleculares, mas a molécula sujeita 

a uma força centrífuga, devido ao seu movimento de rotação, não se 

274 dissocia in stantaneamente". O papel da rotação interna veio a ser 

menorizado em relação às vibrações, mas não altera a formulação 

cinética do mecanismo proposto por Lindemann . Encontrávamo-nos 

numa época em que o progresso científico estava limitado somente pela 

imaginação e criatividade dos cientistas. A "h ipótese da radiação" ainda 

não havia recolhido apoio da experimentação e não se havia constituído 

num modo de "ver a realidade" consensua lmente aceite nas comunidades 



científicas. Daí que as ideias de Lindemann tivessem uma rápida 

aceitação . O mecanismo proposto é o seguinte : 

kl 
A + A -------'---t A * + A 

( Ll 

k 2 A * ) produtos 
8. 11 

A * representa uma molécula rica em energia interna . Esta molécula 

energizada transforma -se nos produtos da reacção, mas também pode 

perder energia interna por colisões . A partir do mecanismo de reacção 

sabemos a velocidade total com que se forma A * , 

8. 1 

e, em condições de estacionaridade para A * , d[A * ]ldt=O, podemos escrever 

ou 

k1[At 
[A *]= k2+k_1[A] 8.2 

A partir desta expressão teremos para a velocidade da reacção 

8.3 

k1k2[A] 2 
v=--~~ 

k2+k_1[A] 
8 .4 

Em fase gasosa, a pressões elevadas será k_,[Al»h, pelo que 

a velocidade toma a expressão 

8. 5 

A pressões elevadas a reacção é de 1 a ordem. Nestas condições, 275 

a etapa determinante da velocidade de reacção é a transformação de 

A * em produtos, que é precedida de um equilíbrio rápido de activação 

e desactivação por colisões. A bai xas pressões verifica-se ser k_,[Al«k2 

e a eq . 8.4 conduz-nos a uma nova expressão para a velocidade, 

8.6 
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A previsão do mecanismo de Lindemann é que a bai xas pressões 

uma reacção uni molecular se converterá num processo de 2a ordem , 

dado que a etapa determinante da velocidade de reacção passará a ser 

o processo de act iva ção por colisões bimoleculares. Esta implicação do 

mecanismo sugeriu uma busca experimental a baixas pressões que vieram 

a demonstrar a alteração da ordem de reacção . Esta variação de pressão 

pode ser conseguida à custa do próprio reagente ou de um outro gás 

M , que não reage com A; nestas condições a lei cinética passa a ser a 

seguinte : 
d[ A] k1k2 [A ][M] 

dt k2 +L,[M] 
8.7 

A Figura 8 . 1 ilu stra a variação da ordem de reacção para a 

decomposição do éter dimetílico na presença ou ausência de um 

outro gás para fazer variar a pressão total do sistema. Em termos 

qualitativos o mecanismo de Lindemann racionaliza adequadamente as 

reac ções unimoleculares , mas em termos quantitativos apresenta 

deficiências de vulto. 

-
1 o 

Figura 8. 1 - Va ri ação da ord em de reacç ão de decomp os ição do ét er 

dimetíli co , na prese nça ou ausência de outro gás. Círculos: ét er di metíli co 

sozinho; tri ângulos : éter dim etílico com um grande excesso de H2 ou N 2 . 

Definindo uma constante cinética de P ordem a alta pressão, k~ 1, 

8 .8 



a eq . 8.5 permite escrever 

k' = k ,k2 
~ L, 8.9 

Esta constante pode ser determinada experimentalmente a pressões 

mais elevadas . Por outro lado, as eqs. 8.4 e 8.5 permitem relacionar 

a concentração ou pressão, [AJ, /2 , para a qual são iguais as velocidades 

de desactivação e de formação de produtos de A * . 

k -1 [ A * ] [ A ]1/ 2 = k 2 [ A * ] 8. ' 0 

Nestas condições, a velocidade de reacção, V 112 , reduz-se a metade 

do seu valor máximo, dado pela eq . 8 .5, 

1 k, [l 1 , [ 1 v'/2 =-k2 - A '/2 =-k~ A '/2 
2 L, 2 8. " 

Na prática define-se uma constante aparente de 1 a ordem, 

8. ' 2 

cuja variação com a pressão se estuda experimentalmente (ver Figura 

8.2) . Esta con stante, k', que é dada pela expressão 

1 k1kdA] 
k =----

k.d A ]+k 2 
8. ' 3 

também se reduz a metade do seu valor, k'=k~'/2, quando [A]=[A] 1I2=k21 

Ik." como ilustra a Figura 8.2 . 

Como k~' =(k,k2Ik. , ) e [A] '/2=(k2Ik., ), tais grandezas podem ser 

determinadas experimentalmente ; de igual modo se estima k, . Esta 

constante corresponde a uma reacção bimolecular que pode ser estimada 

pela teoria das colisões de acordo com a expressão, 

k, = z,exp( - :~ ) 8 . ' 4 

o que se verificou foi que os valores de k, determinados 

experimentalmente eram consideravelmente superiores aos dados pela 

teoria das colisões. Portanto k, deve ser superior a Z, exp(-E,/RD. E 
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quanto mais complexo é o reagente, por exemplo C3 H6 versus N20 ou 

HI, maior é a discrepância . 

IA] 

Figura 8.2 - Gráfico de k' em função de [A] . 

8.2 A ABORDAGEM DE HINSHELWOOD 

De acordo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann para a 

distribuição de velocidades moleculares segundo uma direcção x de 

movimento, a probabilidade das moléculas possuírem energias 

compreendidas entre êx e êx+dêx é fornecida pela expressão 

8.15 

A fracção de moléculas f* que têm uma energia superior a um 

dado limiar de energia ê* é dada pela equação 

1 r 1 (ê t 
f * = ~7rkBT e*.J; exp - kBT rê 8.16 

cuja integração não conduz a uma fórmula matemática simples. 

Contudo, se as moléculas se movimentarem segundo duas 

direcções x e y e não segundo uma só direcção, a probabilidade de 

encontrar moléculas com energias compreendidas entre êx e êx+dêx e 

êy e êy+dêy será 



dN 
N 8. 17 

Porém, sob o ponto de vista cinético o que é relevante é a energia 

total da molécula, ê, independentemente de como esta está distribuída 

segundo os dois graus de liberdade . Fazendo ê=êx+êy, podemos estimar 

a probabilidade da energia total se situar entre t:+dê. Estamos a lidar 

com um integral duplo . Atendendo a que êy=ê -êx, podemos integrar 

esta expressão em ordem a êx de O a ê e temos, 

dN 1 rE 1 1 (êx ) (ê -êx ) -=--J, -- exp -- exp --- dê dê 
N nkBT o Fx ~ê-êx kBT kBT x 

dN 
N 

exp( _ _ ê ) 
_----'---_k-=-B_T~ dê r _1_ 1 dê 

nkBT o Fx ~ê-êx x 

8.18 

8.19 

o valor deste integral é 1t, pelo que o resultado final é uma 

expressão analítica bastante simples, 

dN = _1_ exp(-~)dê 
N kBT kBT 8.20 

A fracção das moléculas com energia superior a um dado valor 

crítico êo* é, então, 

f* = exp(- ê; 1 
kBT 

8.2 1 

8.22 

Hinshelwood veio chamar a atenção para o facto de uma 

dependência exponencial, como a da eq. 8.14, só ser válida para o caso 279 

da energia estar distribuída por dois graus de liberdade. Todavia, para 

certas reacções unimoleculares, o número de graus de liberdade sobre 

os quai s se distribui a energia interna das moléculas reagentes pode 

se r bem superior a dois . Se for 5 o número desses graus de liberdade, 

Hinshelwood mostrou que a fracção das moléculas com energia superior 

a êo * vem dada por 
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[ 
* l5-1 [ * 1 1 EO EO f * - -,----,-- -- exp ---

(5-1)! kBT kBT 
8.23 

A constante cinética k, passa a ser dada pela expressão 

( * )5-' ( *) k, = Z, (5 ~ 1)! ~~ exp - ~OT 8.24 

em vez da anterior formulação da eq. 8 .14. Aparece um factor 

multiplicativo adicional, 

1 (E~ 15

-' 

(5-1)! k8T 
8.25 

que é superior à unidade quando 5>1; por exemplo, com 5=5, E*/ksT=5 

o factor é de 26 e se 5=5, E*/ksT=10 o factor é de 1,5x l04 . A energia 

de activação por molécula passa a ser 

ca =c~ -(S-~)kBT 8.26 

Se o modelo de Hinshelwood consegue resolver o problema dos 

factores exponenciais de k" não consegue resolver um dos outros 

problemas do modelo de Lindemann . De acordo com a eq . 8 .13, por 

inversão da constante cinética aparente, 

1 L 1 1 
-=--+--
k 1 k1k2 k,[A] 

8.27 

estes dois modelos prevêem que (k' )-, deve apresentar uma variação 

linear com l/[A], o que não se verifica a altas pressões, como se ilustra 

na Figura 8 .3 . 

Formalismos teóricos para lidar com este problema são devidos 

a Rice, Ramsperger e Kassel, conhecidos por teoria RRK, e admitem que 

a probabilidade de reacção da molécula energizada, dada pela constante 

cinética k2, não é constante, mas será função do conteúdo de energia 

interna da molécula, E*. Na essência do problema o mecanismo de 

Lindemann, apresentado na sua formulação mais geral para a activação 
por moléculas M de um gás geralmente inerte para o reagente, é 

modificado 



k, 
A+M~ A*+M 

L, 

A* k 2 >A* k* > produtos 
8.111 

de modo a distinguir entre moléculas energizadas A * e complexos 

activados A*. As moléculas A* não atravessam directamente o colo do 

ponto de sela da superfície de energia potencial para se transformarem 

em produtos. Isto só se passa com os complexos activados, que 

atravessam o ponto de sela com uma velocidade k*. A constante cinética 

de transformação em produtos, h , adquire, então, a expressão 

( 
* *]5-1 k2 =k* ê ;'êo 

8.28 

ê* é o conteúdo energético das espécies energizadas e êo* o valor da 

energia crítica para a conversão em produtos. Esta expressão resulta 

de um tratamento estatístico das distribuições de energia pelos diferentes 

modos de vibração do reagente que provém do fluxo de energia entre 

eles. Em geral, o valor de 5 que melhor se ajusta aos resultados 

experimentais está compreendido entre 1/4 e 2/3 do número total de 

modos normais de vibração da molécula. Este resultado deve-se à 

utilização da mecânica estatística clássica. Usando uma formulação 

quântica a RRK já dá bons resultados quando se iguala 5 ao número 

total de modos normais da molécula. 

lIk' 

lI[A] 

Figura 8.3 - Representações esquemáticas de l/k
' 

em função de l/lA]. 
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Quando c* é suficientemente elevado, a molécula energizada fica, 

essenc ialm ente, como um comp lexo activado que passa de imediato na 

região do ponto de se la para se transformar em produtos. O valor de c* 

para esta condição se verifique aumenta com o valor de 5 , como se 

mostra na Figura 8 .4 . A Figura 8.5 ilustra a aplicação da teorias de 

Lindemann-Hinshelwood e RRK à isomerização térmica do ciclopropano. 115 

5=1 

o 5 10 

I:: tE • 
o 

15 20 

Figura 8.4 - Va ri ação de k2 com E*It:O* para diferentes valo res de 5, isto 

é, do número de graus de liberdade. 

-0,3 

RRKM 
RRK 

-0 ,6 
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@ /,. 

". " .-
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/ Lindemann-Hinshelwood 
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Figura 8.5 - Cinética da isomerização do ciclopropano, a 765 K, em fun ção 

da sua pressão. Os pontos representam os dados experimentais de vá rios 

invest igadores, enquanto que as curvas representam os cálculos com as 

teorias indicadas. 



No limite das altas pressões, a teoria RRK reduz-se à expressão 

da Teoria do Estado de Transição para reacções unimoleculares, 

[ *] * [ *] 1 * 80 ksTQ 80 k = = k exp --- =----exp ---
k s T h Qi ksT 

8.29 

onde Qi e Q* são as funções partição do estado inicial e do estado 

de transição. Como ambas as funções de partição se referem à mesma 

molécula, ainda que em configurações diferentes, podemos esperar que, 

numa primeira aproximação, Qi", Q* e o factor pré-exponencial de 

Arrhenius se assemelhe à frequência do oscilador crítico, 1 OR 10 14 S-l. 

Porém, para muitas reacções de decomposição unimolecular esse factor 

pré-exponencial é supe rior a 10 14 S-l . 

Para superar estas dificuldades, Marcus propôs a consideração 

explícita das energias rotacional e vibracional e a inclusão das energias 

de ponto-zero na teoria RRK .116, 11 7 A versão desta teoria que incorpora 

estes novos desenvolvimentos é conhecida como teoria RRKM. A Figura 

8 .6 mostra o diagrama de energias desta teoria. 

energia da molécula 
energizada 

E* 

I 
I 

energia de ponto-zerQ...l 
da molécula 

energia potencial clássica 

E*r I m~dos 
adiabáticos 

modos 
activos 

1 e; 
A Y A 

I I 
I 1 E; 

EII 
I d 

.y I energia de ponto-zero 
A Y do estado de transição 

Figura 8.6 - Diag rama de energias da t eoria RRKM . 

A molécula energizada A * contém energias vibracional (8v*) e 

rotacional externa (8r * ). O movimento ao longo da coordenada de 
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reacção confere uma energia translaccional Et* ao estado de transição 

que, juntamente com a sua energia vibracional Ev*, contribui para a 

energia de activação t:*. A conservação do momento angular normalmente 

exige que os modos de rotação externos não contribuam para E*, e, 

por isso, estes modos designam-se por adiabáticos. Os restantes modos 

são designados por modos activos. 

Segundo a teoria RRKM, a expressão da constante cinética de 

transformação em produtos é 

8.30 

onde 5* é um factor estatístico semelhante aos factores discutidos na 

secção 6.1, LP(Eactivos*) é a soma dos estados para os graus de liberdade 

activos no estado de transição, N(Ea ctivos*) é a densidade de estados para 

os graus de liberdade activos nos reagentes e Fr é um factor que corrige 

a eventual diferença entre as rotações na molécula energizada e no 

estado de transição. Um factor pré-exponencial com um valor superior 

a 10 14 S-1 deve-se a um estado de transição com uma estrutura muito 

fracamente ligada, que tem uma densidade de estados muito maior do 

que o reagente . A Figura 8.5 também ilustra a aplicação da teoria RRKM 

à cinética da isomerização do ciclopropano usando A~=2,82 x 1 0 15 s-1 

e Ea~=274 kJ mol-1.118 

8.3 BARREIRAS DE ENERGIA 

Não obstante a complexidade destas teorias, todas incidem 

basicamente sobre os factores pré-exponenciais . A energia de activação 

284 pode se r calculada por métodos ab initi0 119 ou pela teoria da funcional 

da densidade (DFT).120 Ainda que estes métodos permitam calcular as 

energias e estruturas dos estados de transição e intermediários 

eventualmente envolvidos na coordenada de reacção, não oferecem 

uma relação clara entre a energia de activação e as alterações 

estruturais. Com esta finalidade temos de recorrer de novo ao Modelo 

de Intersecção de Estados . 



Consideremos um caso concreto, o da isomerização do 

ciclopropano em propeno, 

8. IV 

que na região das pressões elevadas (> 10 Torr), e na gama de 

temperaturas de 470 ·C a 520 ·C, tem uma constante cinética que 

verifica a seguinte expressão,121 

( 272) k=1,5x10 15 
exp - RT 8.3 1 

com a energia em kJ mol -1 e t:..Eo= -40,5 kJ mol-1. Quando esta reacção 

é apresentada segundo o mecanismo 

:j: 

- -
H H 
\ / c 

H ~JC"'II/H 
-c 120· ~H 

\ 
H 

8.V 

reconhecemos que há quebra de uma ligação C-C e de uma outra 

C-H e formação de uma nova ligação C-H e de uma ligação 1t: carbono

-carbono . 

Consideremos estas liga ções reactivas como osciladores 

harmónicos correspondentes às distensões das ligações químicas. Há 

que estimar uma constante de força efectiva, f, para o rearranjo destas 

ligações, constante de força considerada comum a reagentes e a 

produtos. Uma hipótese simples consiste em assumir que o valor do 

ângulo CCC no estado de transição é intermédio entre o seu valor 

nos reagen tes e nos produtos. Assim, no estado de transição as duas 

285 



286 

ligações c-c formam um ângulo de 90·. Se admitirmos ainda que tais 

modos vibram independentemente uns dos outros, com constantes de 

força f l e f2 , e, por isso, se comportam como modos locais, a constante 

de força total é uma soma vectorial das duas constantes f l e f2, como 

se ilustra na Figura 8.7. Generalizando para o caso de três constantes, 

para incluir a ligação CH perpendicular às ligações Cc, podemos estimar 

f usando a expressão 

f=~f/+fl+f32 8.32 

Usando os valores tabelados para as constantes de força CC e 

CH, fc_c=2,7x103 kJ mol- l A-2 e fc_H=2,9x103 kJ mol- l A-2, obtém-se 

f=4,8x10 3 kJ mol- l A-2 . Por uma questão de consistência de dados 

estruturais, para os comprimentos de equilíbrio das liga ções reactivas 

devemos considerar somente as ligações a que correspondem os modos 

utilizados no cálculo da constante de força efectiva. Daí fazermos 

Ir+/p=(2 /c -c+ /c- H)(2/3); o factor 2/3 re su lta de que a média das lig ações 

tem de corresponder somente a duas ligações químicas. Os valores 

tabelados são Ic-c=l ,54 A e IC-H=l, 1 A o que dá Ir +/p=2,79 A. Das 

eqs. 6.76, 6.82 e 6.87 com t,Eo= -40,5 kJ mol- l e m=2n*=1 obtém uma 

contribuição para a barreira de energia devida à distensão das liga ções 

reactivas de t,*Edist= 200 kJ mol- l . 

- - - - - - - - - - - - - - -I 

f, 
f 

Figura 8.7 - Composição de constantes de força de dois modos locais para 

obter uma coordenada de reacção unidimensional. 



Mas para além das distensões há também alterações significativas 

dos ângulos das ligações CCC e CCH. O mínimo de energia necessário 

para um tal rearranjo, no caso de osciladores de flexão harmónicos, é 

estimado pela expressão 

fl.*Eflex =~fccx (8* -80t 8.33 

em que 80 e 8* correspondem aos ângulos dessas ligações nos reagentes 

e no estado de transição. O cálculo destas energias é feito em condições 

de isotermicidade, dado que o contributo da energia da reacção foi tido 

em conta na estimativa de fl.*Edi st. Os valores tabelados para as constantes 

de flexão são fccc=O, 146 kJ mol- l e- 2 e f ccc=0,1 kJ mol- l e-2 . Como o 

esquema anterior ilustra, para o ângulo CCC temos 80=60° e 8*=90°, 

donde fl.*Eccc=66 kJ mol- l . Para o ângulo CCH temos 80=110° e 8*=90°, 

donde fl.*ECCH = 20 kJ mol -l . 

A barreira de energia total é a soma destes três contributos, 

fl.*E= 286 kJ mol- l . Este valor é ligeiramente superior ao valor 

experimental da energia de activação, o que se compreende dado o 

modo muito grosseiro com tal estimativa foi alcançada . O que merece 

realce é a perspectiva pedagógica que transmite com os diferentes 

contributos de distensão e flexão. 
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CAPfTULO 9 

REACÇÕES ELEMENTARES EM SOLUÇÃO 

9.1 EFEITOS DE SOLVENTE NAS VELOCIDADES DE REACÇÃO 

Numa reacção em solução, o solvente está geralmente presente 

numa concentração muito superior à dos reagentes e a sua concentração 

permanece aproximadamente constante durante o decurso da reacção. 

Se o solvente é um reagente na própria reacção, como numa reacção 

de hidrólise em água ou no exemplo anteriormente referido da 

recombinação de um carbocatião com moléculas de água, a ordem com 

que o solvente participa na velocidade de reacção está inacessível aos 

estudos cinéticos nesse solvente . Para tal requerem-se estudos cinéticos 

com misturas de solventes ou moléculas marcadas por isótopos, estudos 

espectroscópicos, etc 

Noutros casos o solvente tem apenas um efeito de um meio inerte 

onde se processa a reacção, sem que haja alteração do mecanismo de 

reacção . Tal parece ser o caso da decomposição do pentóxido de azoto 

em que o factor pré-exponencial e a energia de activação parecem não 289 

variar entre a fase gasosa e solventes de vária natureza, como se ilustra 

na Tabela 9.1 . 

Mais subtil parece ser a acção do solvente nas reacções que foram 

estudadas pela primeira vez por Menschutkin 29 em 1890, como no caso 

da reacção 

m-CIC 6 H4N(CH 3h + CH31 ~ m-CIC 6 H4N(CH 3h+ + 1- 9 .1 
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cujas constantes de equilíbrio e constantes cinéticas foram estudadas 

em solventes de diferente natureza. l22 

Tabela 9.1 - Decomposição de N2 0 S . 

Meio de reacção log A (dm 3 mol-1 S-1) Ea (kJ mol-1) 

fase gasosa 13,6 103,3 

clorofórmio 13,7 102,7 

nitrometano 13,5 102,5 

pentacloroeta no 14,0 104,6 

Os resultados compilados na Tabela 9.2 mostram que as constantes 

de velocidade decrescem por um factor de 140 vezes entre a reacção 

em acetonitrilo e em benzeno. A que se pode atribuir este efeito de 

solvente, que não altera o mecanismo da reacção por introdução de 

intermediários novos? Em primeiro lugar, a uma variação da energia 

da reacção, ~Go, pois a constante de equilíbrio decresce igualmente 

por um factor de 2,5x104 vezes nos mesmos solventes. Todavia, uma 

tal variação não é uma variação linear de energia livre, como a Figura 

9.1 torna patente. 

Tabela 9.2 - Efeito do solvente na reacção de Menschutkin 

Solvente ~*G kJ mol- 1 ~GO kJ mol -1 n* a) f3 KT 

acetonitrilo 98,5 -19,0 0,628 0,40 

nitrobenzeno 100,0 -14,6 0,628 0,30 

acetona 100,4 -12,1 0,630 0,48 

tetrah idrofu rano 105,2 1,9 0,633 0,54 

benzeno 110,7 6,1 0,623 0,10 

a) Valor que reproduz a energia de activação usando osci ladores harmónicos para descrever 

a ligação C-I (fCI=1,6xl03 kJ mol-1 A-2 e ICI=2,207 À) nos reagentes e a ligação NC 

(fNc=2,95xl03 kJ mol-1 A-2 e INc=l,472 À) nos produtos. 

O solvente causa um efeito em ~GO, mas tem igualmente um 

"efeito químico" pois faz variar a ordem de ligação no estado de 

transição, n*. Como a Figura 9.2 apresenta, n* correlaciona com o 

parâmetro {3KT do solvente, definido por Kamlet e Taft. Este parâmetro 



empírico dá conta da doação de um par de electrões não-ligantes do 

átomo dador do solvente na formação de uma ligação de coordenação 

com o soluto, ou seja, do solvente agir como uma base de Lewis . 

112 

110 

108 
:-
Q e 106 

2 
104 

b 
<l 102 

100 

98 

·20 ·15 ·10 ·5 10 

4 G' (kJ moI" I) 

Figura 9.1 - Variação da energia de activação com a energia de reacção, 

na reacção de Menschutkin. Dados da Tabela 9.2. A intersecção na origem 

tem o valor de n*=O,62. 

A Figura 9.2 mostra que à medida que aumenta a capacidade que 

as moléculas de solvente possuem de fornecer electrões, n* também 

aumenta. 

0,634 

0,632 

0,63 

= 0,628 

0,626 

0,624 

0 ,622 

o ' ,1 0,2 0,3 ',- O, S O,, 

P'T 

Figura 9.2 - Correlação entre a ordem de ligação no estado de transição 

(n*) e o parâmetro f3KT de Kamlet-Taft, na reacção de Menschutkin. Dados 

da Tabela 9.2. 
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A racionalização do efeito de solvente por um par de electrões 

não-ligantes de moléculas de solvente, que são atraídas pelo pólo 

positivo do grupo amínico, conduz a um aumento de n*, essencialmente 

devido a um aumento de densidade electrónica na ligação N-C, como 

se procura representar de forma figurativa, 

H"" ~1 I ~-o - - - - - N-(-I I . - - - - - H _ --

'R//\~~~el / \ - "'-- II / ,lI 
electrões "" 

remoção de 
electrões 

Entre os limites de um solvente como meio inerte e o solvente 

que exerce uma acção química directa no estado de transição, porque 

nele participa de forma molecular ou electrónica, iremos seguidamente 

estudar outros efeitos de natureza mais física . 

9.2 EFEITO DA DIFUSÃO 

Um aspecto a ter em conta nas reacções em líquidos é que o meio, 

mesmo quando inerte, é muito mais compacto do que a fase gasosa. 

Por isso, a distribuição das colisões é muito mais importante que a 

frequência das colisões, que pode ser comparável na fase líquida e em 

meio gasoso, ou um pouco superior (duas a três vezes) na fase líquida . 

Contudo, enquanto em fase gasosa as colisões de uma dada molécula 

292 estão separadas por um intervalo de tempo razoável, como se ilustra 

numa simulação apresentada por Rabinowitch e Wood,123 em meio 

líquido as colisões ocorrem em conjuntos de sequências rápidas, que 

se designam por encontros (Figura 9.3) . 

Em cada encontro de dois reagentes, estes podem sofrer quatro 

ou mais colisões, até que conseguem escapar da gaiola de moléculas 

de solvente que os rodeia . Porém, a frequência desses encontros é muito 



menor do que a frequência de colisões das mesmas moléculas em fase 

gasosa, cerca de umas cem vezes . 

colisões em fase gasosa 

I I I I I 

colisões em solução 

I III I III I 
encontro encontro 

Tempo 

Figura 9.3 - Contraste entre as colisões espaçadas na fase gasosa e os 

encontros entre dois reagentes na gaiola do so lvente . 

Segundo esta perspectiva, uma reacção em solução pode ser 

decomposta em três etapas: 1) difusão das espécies reagentes do seio 

da solução até à distância de colisão; 2) reacção química das espécies 

reagentes que estão rodeadas por moléculas de solvente, como se de 

uma" gaiola" se tratasse; 3) difusão das espécies dos produtos da gaiola 

do solvente para o interior da solução . Um esquema cinético como o 

que a seguir se apresenta resume todo este conjunto de processos, 

A velocidade de reacção, medida pelo declínio da espécie A, é 

dada pela expressão, 

9.1 

e a da formação do "par de encontro" ou "complexo de encontro", 

(AB)s , entre os reagente A e B é 

_d[_A_ ... _B] =ko [A ][B]-Lo [A ... B]-k
r 

[A ... B] 
dt 

9.2 
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Em condições de estacionaridade para (AB)s temos d[(AB)sl/dt=O 

e, consequentemente, da equação anterior obtém-se 

9.3 

A velocidade da reacção é alcançada por substituição de [(AB)sl 

naeq.9.1, 

_ d[A]=k o [A][B]-Loko [A][B] 
dt Lo +k r 

9.4 

e, por rearranjo matemático, será 

_d[A]= krk O [A][B] 
dt Lo +k r 

9.5 

A eq 9 .5 aponta para duas condições limites na cinética da 

reacção, a saber kr«k-o ou kr»k-o. No primeiro limite a reacção tem 

uma velocidade dada pela expressão 

d[A] k 
--=kr - o [A][B] 

dt k- o 
9.6 

Este é o limite do controlo reaccional; a velocidade da reacção 

em solução é controlada pela velocidade de reacção entre os reagentes, 

kr . A segunda condição limite corresponde ao controlo difusional; a 

velocidade de reacção é controlada pela velocidade de difusão dos 

reagentes, ko, 

9.7 

Um exemplo da transição de um processo controlado por reacção 

294 química e por difusão encontra-se na reacção de transferência de 

electrão entre hidrocarbonetos aromáticos excitados electronicamente, 

representado por D* e diversos nitrilos A em heptano, 

D* + A ---7 D+ + A- 9 .111 

Os hidrocarbonetos aromáticos são melhores redutores quando 

electronicamente excitados do que no estado fundamental e podem 



doar um electrão a uma especle A. A velocidade desta transferência 

de electrão depende da facilidade com que A se reduz, pelo que o 

processo apresenta uma relação linear de energia livre . Quando ilGo 

é suficientemente baixo para que se verifique kr»k_D, então a reacção 

passa a ser controlada por difusão, mantendo uma constante cinética 

constante, independentemente do valor da energia de reacção. A Figura 

9.4 ilustra bem estes efeitos . 

Um outro exemplo, associado igualmente a uma reacção 

fotoquímica, é a decomposição do iodo molecular e a recombinação 

dos átomos de iodo formados num processo em solução, que se podem 

recombinar ainda na gaiola do solvente. 

hv 
kabs ) ( • ) 

I 2 f---,-- I. 1 
k_D (s ) 

k, ) 2 I. 9.IV 

Este é um processo de recombinação primária, distinto de 

recombinação secundária que pode ocorrer posteriormente, depo is 

dos radicais se terem separado . 

11 ,-~,-~,-~-.~-,~-,~-,~-, 

• 10 ,5 • • 
• .:-- • 

-'" • 
::.: 10 

• é .. 
.Si 

• 
9 , 5 

• 
-120 -100 -80 -60 -40 -20 20 

.1.GO (kJ mor') 

Figura 9.4 - Passagem do controle difusional a controle reactivo na transferência 

de electrão entre hidrocarbonetos aromáticos electronicamente excitados e 

nitrilos, em heptano à temperatura ambiente. Cortesia de Carlos Serpa . 
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o rendimento de formação de iodo atómico é o dobro do 

desaparecimento do iodo molecular. Em condições de estacionaridade 

para (1:1)5' a velocidade da reacção toma a seguinte forma, 

v = kabskr [1
2

] 

k_o + kr 
9.8 

O rendimento de desaparecimento de 12 é a razão das velocidades 

de formação de 21 sobre a velocidade total de destruição de (1:1 )5 , 

k 
1/J21 = -I/J1 2 = k r k 9 .9 

-o + r 

Quando o processo é controlado por difusão, um tal rendimento 

dependerá da viscosidade do solvente, Tis, pois, como estudaremos 

segu idamente, as constantes de difusão apresentam uma relação inversa 

com Tis . Isto é o que se verifica para a reacção referida, como se evidencia 

na Tabela 9.3 . Quanto mais elevada é a viscosidade do solvente, mais 

signi ficativo é o efeito de gaiola, o denominado efeito de Franck

-Rabinowitch, e mais elevado é o rendimento de recombinação primária. 

Tabela 9.3 - Rendimento químico de decomposição do iodo 
molecular numa reacção fotoinduzida. 

Solvente -<1>1 2 1]s. mp 

hexano 0,5 4,0 

tetracloreto de carbono 0, 11 9,5 

hexaclorobuta-1 ,3-dieno 0,0042 >30 

Para melhor se compreender a cinética destas reacções há que 

estimar o valor das constantes de difusão, o que se fará na secção 

seguinte. 

9.3 CONSTANTES DE DIFUSÃO 

Comecemos por considerar o caso de especles não carregadas. 

Se considerarmos uma molécula A rodeada por uma distribuição 

estatisticamente simétrica de moléculas B, Figura 9.5. O fluxo J de 



moléculas B que se movem em direcção a A pode ser medido pelo flu xo 

de moléculas B que atravessam uma esfera centrada em A e com um 

certo raio r . 

Fig 9 .5 Molécul a A, em so lução, rodea da de molécu las B. 

Nos termos da 1 a lei de Fick para a difusão, o flu xo é definido 

como 

) == dn = -DA de 
dt dx 

9. 10 

onde dn representa o número de moles de substância que se difunde 

através de uma superfície de área A , O é o coeficiente de difusão e 

de/dx o gradiente de concentração . Consideremos para já a molécula 

A como estacionária . O sinal negativo deve-se à difusão ocorrer no 

sentido da menor concentração . A superfície da esfera centrada em A 

e de raio r é A= 41tr2 , pelo que, de acordo com a eq. 9.10 teremos, 

) _ dna _ 4 20 dea 
=-- 1tr a-

dt dr 
9. 11 

Aqui o gradiente da concentração, deB/dr, tem como referência 

o aumento do raio, pelo que o sinal negativo desaparece . Assim , o 

gradiente de concentração virá 

dea _ )a 

Yr- 4nr 20a 
9.12 
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Integrando esta equação, tendo como condições fronteira a 

concentração de B à distância r de A, Cso, e a concentração de B no 

seio da solução (r=oo). que representamos por [B], 

9.13 

obtém-se, 

9. 14 

e, consequentemente, 

Ca = _ _ Ja_ +[B] 
o 4nOar 

9.15 

Este resultado é válido quando consideramos A estacionário . 

Como esta espécie também se difunde a equação anterior deve ser 

modificada para conter os dois coeficientes de difusão, 

J a [ ] C -- + B 
ao - 4n(Oa +OA )r 9.16 

Quando a reacção é totalmente controlada pela difusão a nível 

microscópico, B reage muito rapidamente com A quando se encontra 

a uma dada distância crítica de A que representamos por dAa . Portanto, 

quando r=dAa vem cso=O . Isto é, em cada encontro há reacção entre 

A e B. Assim sendo, da eq. 9.16 obtém-se 

9 .17 

A representação da concentração de B em função da distância 

expõe-se na Figura 9.6. 

298 A ve loc idade de reacção com todas as moléculas A será pois 

v = 4 n ( O a + O A ) d Aa [ A ][ B ] 

e a constante cinética de difusão, ko, tomará a forma 

ko =4n(O a +O A )d Aa 

9.18 

9.19 

As unidades do Sistema Internacional para DA e Da são m2 5- 1 pelo 

que ko teria as unidades de m3 5-1. Tais unidades não são as usuais em 



cinética qUlmlca, pelo que a conversão nas unidades mais correntes 

implica a multiplicação pela constante de Avogadro NA, 

ko = 4n1 03NA (Da + DA )dAa 9.20 

isto é, a multiplicação de ko Im3 5- 1 por 6,022x1026 dm 3 m-3 mol-1 . 

[B] I--------------------~ 

lIr 

Figura 9.6 - Concentração de B em função da distância de A para uma 

reacção totalmente controlada por difusão, eq. 9.16. 

Quando os coeficientes de difusão são desconhecidos podem 

obter-se a partir da equação de Stokes-Einstein 

9 .21 

onde 1/5 representa a viscosidade do solvente. A equação de Stokes

-Einstein é válida quando as moléculas dos solutos são muito maiores 

que as do solvente. A soma dos coeficientes de difusão é dada 

aproximadamente por 

9.22 

e fazendo dAa=rA+ra, a substituição da eq. 9.22 na eq. 9.20 conduz 

a uma constante cinética de difusão 

ko = 2kaT (rA +ra)2 

31/5 rAra 

Se os raios moleculares forem 

e ko é dada por 

ko = 8kaT 
31/5 

9.23 

iguais esta equação simplifica-se 

9.24 

299 



300 

A constante cinética k-o é o inverso do tempo de permanência 

de A e B como vizinhos próximos, pelo que, na ausência de qualquer 

interacção específica entre A e B, será 

9.25 

Quando as reacções são controladas por difusão, a velocidade 

de reacção deve apresentar uma relação inversa com a viscosidade do 

solvente, como decorre das eqs . 9.7 e 9 .24. Já a energia de activação 

será relativamente baixa, cerca de 15 kJ mol-1, a energia de activação 

típica para a difusão molecular em solventes correntes. Em contraste, 

o tamanho das moléculas pouco afectará a constante de difusão, pois, 

de acordo com a eq. 9 .23, ko varia com o tamanho das moléculas 

segundo a expressão, 

(rA + ra )2 = 2 + rA + ra 
9.26 

rAra ra rA 
que não varia apreciavelmente com rAlra. Por exemplo, a relação da eq . 

9.26 será de 4,5 com rAlra=2 e de 4,0 com rAlra =1 . 

Para a água a 25 oe a eq 9.24 conduz-nos a um valor da 

constante de difusão para espécies neutras de 7x109 dm 3 mol-1 S-1. 

Para reacções entre espécies carregadas de cargas Zle e Z2e, a eq . 9.24 

tem de ser modificada para levar em conta a atracção ou repulsão 

electrostática entre os iões, 

com, 

ko = 8kaT o 
31]5 exp(O)-l 

0= ZA Za
e2 

41CckaTdAa 

9.27 

9.28 

sendo c a permitividade do solvente. Esta equação revela que espécies 

iónicas de cargas opostas deverão ter uma constante de difusão superior 

à das moléculas neutras; com Z1Z2 =-2 , em água temos ko(iões)lko(esp . 

neutras)o:3. Pelo contrário, espécies iónicas de cargas da mesma natureza 



deverão ter uma constante de difusão inferior à das moléculas neutras; 

com ZlZ2 =2, em água temos ko(iões)/ko(esp. neutras)""l/S. 

9.4 REACÇÕES DE CONTROLO REACCIONAL 

Vamos agora centrar o nosso estudo sobre as reacções em solução 

que não são controladas por difusão, mas sim controladas pelo processo 

químico . E de novo recorremos à Teoria do Estado de Transição (TST). 

Dadas as dificuldades de formulação das funções partição em solução, 

a forma mais adequada de aplicar a TST ao estudo de reacções em solução 

é por recurso à sua formulação termodinâmica (TST (Conventional 

Transition State Theory) . Nesta formulação a velocidade da reacção é 

directamente proporcional à concentração dos complexos activados, 

V=k~T[X*] 9.29 

Para uma reacção bimolecular 

9 .V 

a constante de equilíbrio de activação K* é 'dada pela expressão 

YA[A]YB[B] 
9 .30 

em que YA e Ys representam os coeficientes de actividade dos reagentes, 

e n o coeficiente de actividade dos complexos activados . Substituindo 

a eq 9.30 na eq 9.29 obtém-se 

v=kBT K: YAYB [A][B] 
h Y* 

e a constante de velocidade será 

kBT *YAYB 
ks =--Ks --

h Y* 

9.31 

9.32 

O coeficiente de actividade do estado de transição, Y*, figura na 

expressão da velocidade de reacção e da constante cinética, porque a 

concentração dos complexos activados é estimada a partir de uma 
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constante de equilíbrio de activação. Se a velocidade de reacção 

dependesse da actividade do estado de transição, a* = n [X*l. então a 

velocidade de reacção só dependeria dos coeficientes de actividade dos 

reagentes . 

Como em fase gasosa para gases ideais, os coeficientes de 

actividade são iguais à unidade, será 

9 .33 

e 

9.34 

Quando as constantes cinéticas são iguais em fase gasosa e em 

solução, tal implica ser (YA ')1l)/YF1 . Numa reacção unimolecular, como 

no caso da decomposição de N20 5 em que uma tal situação se verifica, 

isto deve-se ao facto de as estruturas dos complexos activados serem 

semelhantes nos dois meios. Já no caso da decomposição do ácido nítrico 

a velocidade de reacção é bastante menor em solução do que em gás . 

Tal pode dever-se à formação de um complexo entre o reagente e as 

moléculas do solvente. 

Comparemos agora reacções entre diferentes solventes . Os 

coeficientes de actividade podem ser referidos a um estado de referência 

conveniente, usualmente o da diluição infinita para os solutos . No estado 

de referência, a constante cinética é dada pela equação 

302 e 

ou 

ko == kBT K~ 
h 

Aplicando a CTST para reacções unimoleculares em que 

E - ó.*Ho +RT a -

k kBT (Ó.*50 1 (Ea - RTJ == -h-exp -R- exp - --"-R-T-

kBT ~*S O / R - E / RT k==e--e e a 
h 

9 .3 5 

9.36 

9.37 

9.38 



Bell estimou diversas entropias de activação para moléculas não 

polares em solução, e concluiu que os factores pré-exponenciais são 

cerca de três vezes superiores aos da fase gasosa, o que está de acordo 

com a frequência das colisões nos dois meios . 

9.4.1 PRESSÃO INTERNA 

As forças atractivas entre as moléculas variam inversamente com 

a sua distância de separação, r, com uma dependência r-6 , pelo que a 

grandeza de tais forças é apreciável quando as distâncias intermoleculares 

são próximas dos diâmetros moleculares. Este é o caso dos líquidos no 

interior dos quais operam tais forças de coesão e que são responsáveis 

por muitas das propriedades deste estado da matéria. As forças de 

coesão já estão presentes nos gases e são responsáveis pela correcção 

de pressão interna na equação de van der Waals (a/V2). 

Nos líquidos, a curtas distâncias, também operam as forças de 

repulsão que no interior da fase líquida são equilibradas pelas forças 

atractivas de coesão intermolecular. Em termos genéricos será 

PdV=(OE] dV 
f oV 

T 
9.39 

ou 

P; =(~~l 9.40 

Como tais equações mostram, a pressão interna Pj pode ser 

definida em termos da influência do volume na energia interna do 

líquido . Dado que para qualquer substância se verifica ser 

(~~]T =T(~;l-p 9.4 1 

em que P é a pressão externa, e dado ser esta, em geral, bastante inferior 

à pressão interna, podemos ainda escrever 

P = T(OP] 
f oT 

v 
9.42 
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Então, a pressão interna pode ser estimada experimentalmente 

pelo estudo do aumento de pressão com a temperatura. Se for a o 

coeficiente de expansão térmica do líquido e f3 o seu coeficiente de 

compressibilidade, e dado ser 

então será 

a 
P =T-

I f3 

9.43 

9.44 

A pressão interna do solvente pode produzir variações na cinética 

das reacções quando as interacções específicas solvente-soluto são fracas 

e os volumes de activação, que serão discutidos mais adiante, são muito 

diferentes de zero. Por exemplo, a cinética da reacção de Diels-Alder 

entre o 4-bromonitrosobenzeno e o 2,3-dimetilbutadieno em diferentes 

soluções de percloratos inorgânicos em acetona 124 

+ x -~ I I 
20 .C o:): 

/ N 
Ar 

9.VI 

correlaciona linearmente com a pressão interna efectiva das soluções 

de acetona contendo percloratos inorgânicos, Figura 9.7. O aumento 

da pressão interna efectiva das soluções de percloratos inorgânicos em 

acetona depende da natureza do catião .125 

Hildebrand e Scott desenvolveram algumas expressões para os 

coeficientes de actividade de não-electrólitos em termos de volumes 

molares, Vx, e da energia de vaporização, Lx, que estão relacionados 

com a pressão interna mediante a expressão 

Lx 
Pj x =, V

x 
9.45 



Se for ko a constante cinética de uma reacção em condi ções 

de idealidade, pode-se escrever para uma reacção bimolecular 

entre A e B 

Ink = Inko + VA ( fR,. 5 - ~A" A)2 + V8 ( fR,. 5 _ fR,. 8)2 _ V* ( fR,. 5 _ fR, .... )2 9.46 RT -Y';,S , RT -Y';,s -Y';,8 RT -Y';,s -Y';,* 

em que Pi ,A e Pi ,S são as pressões internas dos solutos, Pi ,* é a pressão 

interna do complexo activado, Pi, s a pressão interna do solvente, VA e 

Vs os volumes molares dos solutos como líquidos e V* o volume molar 

do complexo activado como líquido . Considera-se que a pressão interna 

do complexo activado é intermédia entre a dos reagen t es e a dos 

produtos . 

0 , 5 

0 , 4 

0 , 3 
:;p 
~ 
DI 0,2 
.2 

o, , 

2000 4000 6000 

Pi,ef (bar) 

Figura 9 .7 - Efe ito da pressão intern a efect iva das soluções de perc lora tos 

inorg ânicos em aceton a na cin éti ca da rea cçã o 9.IV. 

A partir da eq. 9.46 conclui-se que se as pressões interna s de 

A, B e :j: têm valores semelhantes, então o solvente comporta-se como 

ideal e k"" ko. Se porventura Pi,* for superior a Pi ,s e diferente da dos 

solutos , o termo (Pi ,s 1/2 -Pi ,* 1/2) 2 contribui mais do que os outros termos 

e k é menor no solvente S do que em condi ções ideais . Pelo contrár io, 

se a pressão int erna do solvente é semelhante à do complexo activado, 
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mas apreciavelmente diferente da dos reagentes, são os termos das 

pressões internas destes que dominam na eq. 9.46 e k é mais elevado 

em solução do que em condições de idealidade. 

Nestes termos, uma reacção como a reacção de Menschutkin a 

que já nos referimos 

Y + RX ~ {Y ... Rõ+ ... XÕ-}* ~ YR+ + X- 9.VII 

em que os complexos activados estão parcialmente ionizados, num 

solvente polar como o nitrobenzeno, os complexos activados estão mais 

solvatados que os reagentes . A solvatação baixa o coeficiente de 

actividade "1* mais do que "IA e 'YB, pelo que atendendo à eq 9 .32 a 

velocidade da reacção é maior do que em condições ideais. 

Já se a reacção for do tipo 

Y- + RX+ ~ {yõ- ... Rõ+ ... X}* ~ YR + X 9.VIII 

o complexo activado está menos solvatado que os reagentes, pelo que 

'Y*>'YA 'YB· A constante cinética vem mais baixa do que em condições de 

idealidade . 

9.4.2 REACÇÕES ENTRE IÕES 

Para o estudo das reacções entre iões em solução vamos 

basear-nos nos efeitos de interacção electrostática entre dois iões de 

cargas ZAe e ZBe mergulhados num solvente de constante dieléctrica 

f. Inicialmente consideramos os iões a uma distância infinita um do outro 

e vamos calcular a energia necessária para os aproximarmos a uma 

distância de contacto, dAB , formando uma esfera dupla, como se ilustra 

na Figura 9 .8. 

Quando os iões estão sepa rados por 

entre eles é dada pela lei de Coulomb 

f = ZA Z8
e2 

4nfofr2 

uma distância r , a força f 

9.47 

sendo fO a permitividade no vazio (fo=8,854xl 0-12 (2 N-1 m-2) que deve 

figurar nas equações no Sistema Internacional de unidades. O trabalho 

realizado para aproximar os iões a uma distância de separação dr será 



dw = - ZA Z
B

e2 
dr 

4nêoêr 2 9.48 

e integrando entre a posição inicial e a distância de contacto, teremos 

9.49 

ou 

9 .50 

o trabalho w é positivo se as cargas dos iões forem do mesmo 

sinal e negativo em caso contrário. 

00 

Figura 9 .8 - Aproximação de dois iões a uma distância de contacto. 

Este trabalho corresponde ao contributo das inte racções 307 

electrostáticas para a energia livre de activação, ~*Geso, quando os dois 

iões formam um complexo activado. Se multiplicarmos esta expressão 

pela constante de Avogadro obtemos quantidades molares, 

9.51 
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A energia livre de activação ~* Go é a soma da energia livre de 

activação que não é devida aos efeitos electrostáticos, ~*Gneso , mais 

o contributo electrostático, 

~*Go = ~*G~es + NA ZA Z8e
2 

47rEOEd A8 
9. 52 

Atendendo à (TST pode-se escrever para a constante de velocidade 

k = k8T exp[- ~*GO] = k8T exp[- ~*G~es ]exp[- ZAZ8
e 2 

] 
h RT h RT 47rEoEdA8 k8T 

9 .53 

dado que R/NA=kB. Aplicando logaritmos a esta expressão obtém-se 

9.54 

ou 

9 .55 

sendo ko a constante cinética num meio de constante dieléctrica infinita . 

A eq . 9 .55 faz prever que no estudo de uma dada reacção em 

diferentes solventes, Ink deve variar de modo linear com l/E. A 

inclinação de uma tal correlação, ZAZBe 2/(41tEodABkBT) permite estimar 

a distância de contacto entre os iões. A Figura 9 .9 ilustra este tipo 

de estudo para a reacção entre Br(H 2(02- e S20 i- para a qual se 

estimou dA B = 5,1 Á . 

A eq . 9 .52 permite-nos estimar o contributo da interacção 

electrostática para a entropia de activação, ~*Seso , das reacções entre 

iões, dado ser 

5 _ (OG) 
aT p 

9.56 

Das eqs . 9 .52 e 9.56 deduzimos 

~*So = _ NA ZA Z8e
2 [a(x)] 

es 47rEOd A8 aT 
p 

9. 57 



e 

9.58 

ou 

9.59 

Em solução aquosa E=78,5 e (a InE / anp = -0,0046 K-1 com dAS 

= 2 A esta equação conduz a 

t.*S25 '" -40ZA ZB J K-1 mol-1 9.60 

Este resultado é interessante, porque nos revela que o factor 

pré-exponencial, Aocexp(t.*Seso/R), deve variar por um factor de 100 vezes 

por cada unidade de variação no produto das cargas, ZAZB. 

-0 ,2 

C'I -0,4 
.2 

-0,6 

" " " " 
- 0, 8 '---'.~~--"---~~---"--~~'----'~~--'----' 

0,007 0 .009 0,011 0,013 0,015 

1 IE 

Figura 9.9 - Estudo da dependência entre a constante de velocidade e a 

constante dieléctrica do meio para a reacção BrCH 2C02-+S2032-.126 

Os resultados apresentados na Tabela 9.4 estão qualitativamente 

de acordo com uma tal previsão, se bem que sob o ponto de vista 

quantitativo possa haver diferenças fruto do tamanho dos iões. 
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Tabela 9.4 - Alguns factores pré-exponenc iai s e entropias de 
activação previstas e observadas .a) 

Experimental Estimado 

Reagentes A ó*So A ó*So 

dm 3 mol ·1 S·l J K·l mol·1 dm3 mol·1 S·l J K·l mol·1 

[Cr(H20)6]3+ + CN5· zl0 19 z 126 10 19 126 

Co(NH3)sBr2+ + OH · 5x l017 92 10 17 84 

CH 2BrCOOCH 3 + 52Oi· 1 xl 014 25 1013 O 

CH 2CICOO· + OH· 6xl0 10 -50 1011 -42 

CIO·+ C10 2· 9x l08 -84 1011 -42 

CH 2BrCOO· + 52032. lxl09 -71 109 -84 

Co(NH 3)sBr2+ + Hg2+ 1 xl 08 -100 105 -167 

52042. + 520 42. 2xl04 -167 105 -167 

52032. + 52 0 i · 2xl06 -126 105 -167 

a) Referências 127 e 128 

A base física deste efeito pode ser apresentada no modelo 

da Figura 9.10. Exe mplifiquemos com o caso de dois iões de carga 

positiva. Cada ião está rodeado por um certo número de moléculas 

do solvente. 

complexo activado 

a) 

Figura 9.10 - Modelo de electrostrição . a) A aproximação de dois iões com 

a mesma carga leva a um aumento da electrostrição do solvente. b) A 

aproximação de iões de carga contrár ia diminui a electrostrição do solvente. 



Quando se forma o complexo activado a carga da espécie 

aumenta, o que acarreta a atracção de mais moléculas de solvente . 

Esta maior restri ção dos movimentos das moléculas de solvente no 

complexo activado, em relação aos reagentes, traduz-se num decréscimo 

da entropia de activação ~*So e do factor pré-exponencial. A restrição 

dos movimentos das moléculas de solvente é tanto maior quanto mais 

elevada for a carga dos iões. Este efeito denomina-se de electroestricção 

ou de ligação do solvente. Note-se que a dependência com o recíproco 

de ê expressa pela eq . 9.59, que é mais marcada do que a variação 

de (à Inê / àT)p, leva a que o efeito da electrostrição na entropia de 

activação seja mais significativo em solventes pouco polares . O valor 

de ê elevado dos solventes polares atenua rapidamente o efeito do 

campo eléctrico dos iões e a electrostrição afecta poucas moléculas 

de um so lvente polar. 

No caso de iões de carga de sinal contrário, há uma diminuição 

da carga eléctrica quando se forma o complexo activado. Por 

conseguinte, há um decréscimo da electrostricção e, portanto, no 

complexo activado existem menos moléculas de solvente. Disto resulta 

um aumento da entropia de activação e do factor pré-exponencial. 

Tais factores podem ser consideravelmente superiores ao valor típico 

das espécies não-carregadas, A=10 13 mol-1 dm 3 S-1 . 

9.4.3 EFEITO DA FORÇA IÓNICA 

A força iónica de uma solução, I, é uma medida de concentração 

das cargas eléctricas em solução, 

1 L 2 1=- c1 2 . I I 
I 

9.61 

em que Cj é a concentração do ião i de carga Zj . Numa solução em 

que a força iónica não é nula, há interacções entre muitos iões que 

não somente as interacções entre pares de iões, como acabámos de 

considerar. Para soluções de força iónica relativamente bai xa , o 

coeficiente de actividade de um ião pode ser estimado em termos da 

teoria de Debye-Hücke l. A teoria de Debye-Hückel assume um modelo 
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em que cada ião está rodeado por uma atmosfera iónica de carga igual, 

mas oposta à do ião central. A atmosfera iónica baixa o potencial 

químico do ião central por neutralização da sua carga. Se A e B tiveram 

cargas do mesmo sinal, um I mais elevado favorece a formação dos 

pares de encontro de carga mais elevada e, em consequência, aumenta 

a velocidade da reacção. A expressão da teoria de Debye-Hückel para 

o coeficiente de actividade é a seguinte 

9.62 

em que A é uma grandeza que em água a 25 oe toma o valor de 

A=O,51 mol -l12 dm 3/ 2 . Para uma reacção do tipo 

AZA + BZB ~ (XZA+ZB )* ~ produtos 9.IX 

a eq. 9.32 conduz-nos à expressão da constante cinética 

9 .63 

em função da constante num meio ideal, ko, 

logk = logko +Iogy A +logYB -Iogy* 9 .64 

atendendo à eq. 9.62 teremos 

logk = logko - A[ zi + zff -(ZA + ZB )2].JI 9 .65 

ou 

9 .66 

Atendendo, ainda, ao valor numérico de A em solução aquosa 

312 a 25 oe, a expressão anterior conduz à relação 

9 .67 

A Figura 9 .11 ilustra a verificação deste efeito da força iónica, 

por adição de um composto iónico à solução, para o seguinte conjunto 

de reacções entre iões: 



Co(NH 3)S Br2+ + Hg2+ ~ 

52 0 82- + 1- ~ 

CO(OC2HS)N:N02- + OH- ~ 

[Cr(ureia)6p+ + H20 ~ 

CH3COOC2HS + OH- ~ 

H+ + Br- + H202 ~ 

Co(NH3)sBr2+ + OH- ~ 

Fe2+ + CO(C 20 4)3 - ~ 

9.X 

9.XI 

9.XII 

9.XIII 

9.XIV 

9.XV 

9.XVI 

9.XVII 

o aumento de I aumenta o valor da constante cinética para 

reacções entre iões de carga do mesmo sinal e decresce k quando os 

iões possuem carga de sinal contrário. Para reacções em que uma espécie 

é neutra não se prevê qualquer influência da força iónica. Este efeito 

cinético de adição de um sal às soluções, sal esse que não intervém 

na reacção, foi estudado por Br6nsted 129 e Bjerrum 130 e a expressão 

que o representa é conhecida por equação de Brónsted-Bjerrum . 

0, 6 XI 

O,, 

0,2 

{ .. 
.Si 

-0,2 

-0,4 

XVIII XVI 

.0 , 6 '--'--'~-'--'-~úL.~-'--'--~--'...l.~"--'--'c.........~ 

o 0,05 0 , 1 0 , 15 0 ,2 0 , 25 0 , 3 

..J(I moldm") 

Figura 9.11 - Efeito da força iónica na cinética de reacções iónicas em 

soluções aquosas. 126 As reacções 9.X-XVII encontram-se no texto. As rectas 

têm declives iguais a 1,02 ZAZB. 
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9.4.4 EFEITO DA PRESSÃO HIDROSTÁTICA 

Os estudos dos efeitos da pressão externa para reacções em solução 

são mais difíceis de realizar que os da temperatura, porque as velocidades 

de reacção são muito pouco sensíveis ao efeito de pressão . Daí a 

necessidade de se recorrer a pressões de alguns milhares de atmosferas 

ou kilobars . A teoria da pressão foi formulada pela primeira vez por 

vant'Hoff em termos do efeito de pressão nas constantes de equilíbrio, 

(
OlnKC ) 

op T 
9.68 

em que ilVO é é a variação de volume padrão, dada pela diferença entre 

os volumes molares padrão dos produtos e dos reagentes 

ilVo = Vp - V( 9.69 

Se V* representar o volume parcial do complexo activado, então 

9.70 

sendo il*V,o a variação do volume padrão da reacção em sentido directo 

e il*V_,o a variação do volume padrão da reacção em sentido inverso . 

Esta s grandezas são conhecidas por volumes de activação. 

Como para uma reacção elementar 

9.7' 

será 

(
Olnk,) _(Olnk- ,) =_ ;:/V,o + il*V_~ 

op T op T RT RT 
9 .72 

O modo mais simples de separar esta equação nos efeitos para 

as reacções em sentido directo e sentido inverso é a seguinte, 

(
Olnk,) 

op T 

e 

(
Olnk_,) 

op T 

il*Vo ---'
RT 

il*Vo -----, 
RT 

9.73 

9 .74 



Em termos de volumes de activação poder-se-à escrever 

i1*V o 
Ink=lnko----;qrp 9 .75 

em que ko é a constante cinética para a pressão hidrostática zero; na 

prática ko refere-se a medições à pressão atmosférica . Portanto, um 

estudo da variação de ln k em função da pressão, p, apresentará uma 

variação linear. A inclinação da correlação, i1*VO/RT, permitirá estimar 

o volume de activação da reacção. 131 A Figura 9 .12 apresenta estudos 

do efeito da pressão sobre a cinética das reacções 

i1VO=-28,6 cm 3 mol-1 9.XVIII 

H 

"-+ O-D + O-D 

/ 
D 

i1V=ü 9.XIX 

i1VO=17,2 cm 3 mol-1 
9.XX 

Na interpretação dos volumes de activação há que ter em 

consideração as alterações estruturais nos reagentes e nos complexos 

activados e os contributos devidos ao solvente. Para uma reacção 

unimolecular em fase gasosa como 

9.XXI 

em que M representa espécies de um gás inerte ou não-reactivo para 

o sistema, os efeitos estruturais contribuem para um i1*VO>ü; já para 

a reacção inversa será i1*VO<ü . Em reacções em solução, no caso de 
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espécies neutras ~*VO é dominado por efe itos estruturais. Para uma 

reacção entre iões em solução dominam os efeitos de solvente. De acordo 

com o modelo do efeito de electrostrição (Figura 9.8), prevê-se que para 

iões de carga do mesmo sinal, em que há um aumento da electrostrição 

do solvente , haja um decréscimo em ~*VO e um decréscimo em ~*So . 

Para iões de carga oposta espera-se um aumento em ~* VO e em ~*So . 

12 00 • 
10 00 

800 

~. 60 0 

40 0 
4 

200 

o 
o • 

p (kbar) 

V*=-2,8 cml mor 

o 2000 4000 6000 8000 

p (bar) 

Figura 9 .12 - Efe ito da pressão externa sobre a cinét ica das rea cções 9.XVIII 

(quadrados),132 9.XIX (t riâ ngulos)133 e 9 .XX (c írculos).134 

A Tabela 9 .5 apresenta alguns valores de ~* VO para reacções de 

troca de água entre iões hidratados, para dois tipos de mecanismos 

extremos, um mecanismo associativo em que o ião central aumenta de 

número de coordenação no complexo activado, 

r- + 

9.XXII 



e um mecanismo dissociativo, em que no estado de transição há um 

decréscimo de coordenação do metal 

9.XXIII 

Para um mecanismo assoc iativo a variação no volume de 

activação é 

~*VA =[V* (iãosolvatado) ]-[ V* (iãOSolvatado +VH 2o ) ] ""-10 cm 3 mol-1 

9.76 

Sabendo que o volume molar da água é 10 cm 3 mol- 1, e admitindo 

que os volumes molares dos iões hidratados e nos comple xos são 

aproximadamente iguais, estima-se um valor de Ll*VAO=- 10 cm 3 mol- 1 

para um mecanismo puramente associativo de troca de água, e com 

o mesmo pressuposto, 

~*VD =[v* (iãosolvatado)+2VH 2o ]- [v* (iãosolvatado+VH 2o )] "" 10 cm 3 mol -1 

9.77 

Tabela 9.5 - Vo lum es e entropias de activação para reacções 
de troca de água. 

~*v ~*S 

cm 3 mol-1 J mol-1 K-l 

Ni 2+(aq) +7,7 +32 

Co2+(aq) +6,1 +21 

V3+(aq) - 10,0 -67 

C r3+(aq) -9,3 +20 

Fe2+(aq) +3,8 

Fe3+(aq) -5,4 +12 
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CAPITULO 10 

REACÇÕES EM SUPERFíCIES 

Muitas reacções de interesse industrial são catalisadas por 

metais e outros tipos de materiais sólidos. Aos átomos da 

superfície de um sólido faltam alguns dos átomos vizinhos que 

existem no interior do material. Por isso, tais átomos de superfície 

estão aptos a formar ligações químicas com moléculas que 

cheguem à superfície do sólido provenientes de uma fase gasosa. 

As etapas principais que ocorrem em processo desta natureza 

são ilustradas na Figura 10.1 . Envolvem primeiramente um processo 

de adsorção à superfície do material. Esta adsorção pode implicar 

ou não dissociação das espécies reagentes. As espécies adsorvidas 

migram na superfície, podem reag ir entre si ou tão-só serem desorvidas 

sem reacção . As que reagem formam produtos que, depois da desorção, 

passam para o meio gasoso . 

Os processos de catálise heterogénea, como a representada 

na Figura 10.1, são em geral induzidos pela introdução de um 319 

catalisador sólido no vaso de reacção, mas há casos de reacções 

catalisadas pelas paredes do próprio vaso de reacção. Este aspecto 

da cinética química foi descoberto por van't Hoff a respeito 

da decomposição da fosfina e da arsina em recipientes de vidro, 

ao verificar que a velocidade de reacção dependia da relação 

entre a área da superfície do recipiente, 5, e o volume do mesmo, 



320 

V. A alteração da relação S/V consegue-se facilmente por adição 

de esferas ou pequenas varetas de vidro ao vaso de reacção . 

As diversas etapas de um processo de catálise por sólidos, no 

caso mais simp les de reagentes em meio gasoso , são, em linhas 

gerais, as seguintes : 

i) difusão dos reagentes até à superfície do catalisador; 

ii) adsorção dos gases à superfície do catalisador; 

iii) reacção dos reagentes adsorvidos na superfície do 

catal isador; 

iv) desorção dos produtos formados; 

v) difusão dos produtos para o seio do meio gasoso . 

Vamos considerar nas secções seguintes algumas destas 

etapas, as mais relevantes para o caso das reacções catalisadas 

por metais . 

não-dissociativa dissociativa 

adsorção química catá lise 

Fig 10.1 Processos reactivos que ocorrem à superfície de um sólido. 

10.1 AOSORÇÃO 

Podemos distinguir dois tipos de adsorção . O primeiro, designado 

por adsorção física, envolve forças de dispersão e de van der 

Waals. As enta lpias de adsorção física não são muito significativas, 

L1Ho ads",,-40 kJ mol- 1. Contudo, as moléculas dos reagentes podem 

estabelecer verdadeiras ligações químicas com os átomos da superfície , 

o que se pode avaliar pela grandeza da interacção reagente-metal . 



Trata-se então de uma adsorção química. Um exemplo ilustrativo é o 

da adsorção do monóxido de carbono à superfície do paládio. Nas 

superfícies (100) de cristais de paládio, como a Figura 10.2 ilustra, o 

monóxido de carbono liga-se ao metal pelo átomo de carbono sendo 

a distância Pd-C de 1,93 A , a frequência da vibração Pd-CO de 

236 cm- 1 e i1Hoads ",,-150 kJ mol-1. 

1,15 À 

1,36 À 

Figura 10.2 - Adsorção do monóxido de carbono à superfície do paládio . 

Ilustram-se apenas dois átomos da superfície do paládio. 

Nas reacções catalisadas por metais as espécies adsorvidas são 

intermediários no mecanismo da reacção. Estes intermediários não 

podem ser demasiado instáveis para poderem ser absorvidos durante 

um intervalo de tempo apreciável, nem demasiado estáveis, para 

poderem reagir rapidamente . Na Figura 10 .3 representam-se curvas 

potenciais para os processos de adsorção, abarcando o caso em que 

há dissociação de uma molécula A 2 em dois átomos que ficam 

adsorvidos, 2Aads . 135 Mas tais espécies adsorvidas têm de se poder 

difundir na superfície para produzirem reacções químicas . Esta 

mobilidade depende da grandeza das ligações reagente-metal. Quanto 

mais fortes forem tais ligações menor será a mobilidade das espécies 

adsorvidas . Mas, por outro lado, se as ligações reagente-metal forem 

muito fracas diminui o número de espécies adsorvidas por unidade de 

área de catalisador. Há duas tendências opostas que controlam a 

actividade química de um catalisador numa dada reacção e que se 

traduzem num compromisso cinético na escolha dos catalisadores . 
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energia de dissociação do H2 

'" E 
~ 
.", 2 Ni + H + H 

o 
"O 

'" 'Õ1 
Qj 
c + u.J 

distância em A 
O 

2 Ni + H2 

Ni 

adsorção física 

o 
o Temperatura em K 

Figura 10.3 - Em cima: curvas de potencial para os processos de adsorção 

física e química. Em bai xo: isobárica de adsorção ilustrando a existência 

de dois tipos de adsorção, uma mais energética do que a outra. 

Este compromisso revela-se, por exemplo, no caso das reacções 

catalisadas por metais que passam por um máximo de velocidade 

quando se estudam em função da periodicidade dos metais 

empregues na catálise (ver Figura 10.4).136 Claro que na escolha de 



um catalisador, ao compromisso cinético se podem justapor 

compromissos de ordem económica . 

-1 

-2 

~ .. 
.s -3 

- 4 

- 5 

Nb Mo Tc Ru Rh Pd 

Melai 

Figura 10.4 - Velocidade relativa da hidrogenação catalítica do eteno em 

função da natureza do metal empregue como catalisador. 

As superfícies de um catalisador, mesmo no caso simples de um 

metal em estado cristalino, não são uniformes. Apresentam diversos tipos 

de estruturas e defeitos que se revestem de grande importância para 

a catálise. Como se ilustra na Figura 10.5 aparecem vacúolos (vacancy), 

átomos dispostos em terraços (terrace), em degraus (monoatomic step), 

em cantos (kink atom), em vértices (step adatom) e átomos salientes 

da superfície e isolados (adatoms, como se fossem átomos do 

metal adsorvidos à superfície do próprio metal). E este tipos de estruturas 323 

de superfície variam com o tipo de superfícies nos metais . Por 

exemplo,126 no caso das superfícies de cristais de platina estudadas por 

difracção de electrões de baixa energia LEED (low-energy electron 

difraction) verifica-se que a face (111) é relativamente uniforme. A 

maioria dos seus átomos Pt encontram-se situados em terraços ou em 

degraus, cerca de 10 15 átomos por cm 2; já os átomos salientes existem 
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em número muito mais reduzido cerca de 10 12 átomos cm-2 . As faces 

(557) são mais irregulares com cerca de 2,5xl 0 14 átomos cm-2 situados 

em pequenos degraus; em média há um degrau por cada 6 átomos . 

A superfície (679) apresenta ainda maior número de irregularidades; 

por cm 2 existem cerca de 2,3xl 014 átomos em degraus e 7xl 013 átomos 

localizados em cantos . Devido a tais características estes três tipos de 

superfície comportam-se de modo diferente na adsorção química e na 

catálise. 

vacúolo 
átomo saliente 

canto 

Figura 10.5 - Tipos de estruturas e defeitos encontrados nas superfícies 

dos metais. 

No caso do etileno o tipo de adsorção depende do número de 

átomos de hidrogénio na superfície . O C2H4 adsorvido em paládio num 

suporte de sílica retém a ligação dupla C=c, 

Esta adsorção é do tipo dissociativo para as ligações C-H . Porém, 

quando se adiciona hidrogénio gasoso ao sistema, os estudos de 

espectroscopia de infravermelho das moléculas à superfície mostram o 

desaparecimento das bandas características da distensão C=C e surgem 

as bandas características do grupo etilo, pelo que a adsorção será 



H 

I 
H-C-H 

I 
H-C-H 

I 
--S-S-S--

Diz-se que se trata de uma adsorção química do tipo associativo . 

Ainda foram encontrados outros tipos de estruturas tais como 

H-C_C-H 
H--I l-H 
--s-s--

e uma interacção da ligação 11: do etileno com a superfície, 

H_ _H 
H--CTC-H 

--s--

10.2 ISOTÉRMICAS DE ADSORÇÃO SEM DISSOCIAÇÃO 

A situação mais simples que se pode visualizar no mecanismo de 

adsorção de um gás à superfície de um sólido, é considerar que as 

moléculas gasosas ocupam um local da superfície e não se encontram 

dissociadas e que todos os locais são equivalentes entre si 

A 

I 
A + --S-- --S--

10 .1 

Langmuir derivou, por via cinética, as isotérmicas de um tal 

processo de adsorção. Se for () a fracção da superfície que está coberta 

por moléculas adsorvidas, será 1-() a área não-coberta. A velocidade 

de adsorção é, então, como a de um processo bimolecular entre uma 

molécula de reagente e um local activo da superfície, dada por 
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10.1 

sendo [A] a concentração do gás e kad a constante de velocidade de 

adsorção . Esta lei de velocidade presume que kad é independente de 

e, ou seja, a entalpia de absorção tem que ser independente de e. A 

velocidade de desorção será a de um processo unimolecular de 

concentração superficial equivalente a e, 
10.2 

Na situação de equilíbrio são iguais as duas velocidades, pelo que 

se pode escrever 

10.3 

donde resulta 

10.4 

Sendo K=kad1k-ad a constante de equilíbrio para a adsorção é 

possível escrever e como 

10.5 

A variação da fracção da área de superfície coberta e em função 

da concentração do gás [A], dada pela isotérmica de Langmuir da eq. 

10.5, está representada na Figura 10 .6a. Trata-se de uma isotérmica, 

porque dependendo K da temperatura, tais curvas são obtidas a 

temperatura constante. 

Para baixas concentrações do reagente verifica-se K [A]«1, 

pelo que 

1 0.6 

A fracção da área não-coberta pode ser escrita a partir da 

eq 10.5 como 

1-e= 1 
1+K[ A] 10.7 



A superfície fica saturada quando ~1 para elevadas concentrações 

de A. Nestas condições a fracção da área livre é 

9 

1 
1-e",,--

K[A] 

I -------------------------------

superfície muito coberta 
I 

l-O = K[A] 

superfície pouco coberta 

O =K[A] 

[A] 

a) 
superfície pouco coberta 

O d(K[AJ) b) 

10.8 

Fig 10.6 Isotérmicas de Langmuir. a) Sem dissociação. b) Com dissociação . 

10.3 ADSORÇÃO COM DISSOCIAÇÃO 

9 

Em alguns casos há evidência para a dissociação de moléculas 

adsorvidas à superfície, num mecanismo do tipo 

I 
A A 
I I 

A2 + --s--s-- --s-s--

10.11 

Atendendo a que se trata da reacção de uma molécula de um gás 

com dois locais da superfície, a velocidade de adsorção tomará a forma 

10.9 

o processo de desorção envolve uma reacção entre dois átomos 

adsorvidos, como num processo bimolecular, pelo que a velocidade de 

desorção será 

10.10 
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No equilíbrio tem-se 

_e =[kad[A2ljh 
l-e Lad 

pelo que se pode escrever 

10.11 

10.12 

Para baixas concentrações do reagente A2, 8 é directamente 

proporcional a [A2]1/2. A eq . 10 .12 pode ser rescrita como 

l-e = 1 

1+~K[A2l 10.13 

Pelo que para concentrações elevadas, K1/2 [A2]1/2 »1, e a 

fracção da área livre é inversamente proporcional à raiz quadrada da 

concentração ou pressão do gás . A Figura 1 0.6b ilustra a dependência 

entre 8 e [A2 ] para esta isotérmica de Langmuir com dissociação. 

10.4 AOSORÇÃO COMPETITIVA 

Quando duas substâncias A e B são adsorvidas na mesma 

superfície podem surgir efeitos de inibição do processo catalítico . 

Considere-se que a fracção da superfície coberta pela espécie A é 

8A e que a fracção cobe rta por moléculas B é 8B. A fracção da 

área livre é (1-8A-8B) . No caso de ambas as espécies não se 

dissociarem durante a adsorção, as velocidades de adsorção de A e 

de B são dadas pelas expressões 

V:d =k:d [A](1-8 A -8B ) 

v:d =k:d [B](1-8A -8B ) 

e as correspondentes velocidades de desorção serão 

V~ad =k~ad [A]8A 

10.14 

10.15 

10.16 

10.17 



e 

Nas condições de equilíbrio obtemos 

eA 

_e_B_=K
B 

[B] 
1-eA -eB 

10.18 

10.19 

sendo KA =kAadlkA_ad e KB = kBadlkB_ad . Resolvendo o sistema constituído 

pelas eqs. 10.18 e 10.19 em ordem a (JA e (JB temos 

KA[A] 
8A =------

1+KA [A ]+KB [8] 10.20 

e 
KB [8] 

8B =-------
1+KA [A ]+KB [8] 10.21 

Verifica-se que se reduz a fracção da superfície coberta por A se 

se aumentar a concentração de B; o mesmo se verifica a respeito de 

(JB quando se aumenta [A]. Isto acontece porque as moléculas A e B 

estão a competir entre si para um número limitado de locais na 

superfície, pelo que se designa este tipo de adsorção por adsorção 

competitiva. Se as duas substâncias forem adsorvidas em locais de tipo 

diferente não se verificam efeitos de competição entre elas . 

10.5 ISOTÉRMICAS DE MULTICAMADAS 

As isotérmicas de Langmuir consideram a adsorção de uma só 

camada de moléculas de reagentes. A adsorção de multicamadas conduz 

a outro tipo de isotérmicas, como as de Brunauer-Emmett-Teller (BET) . 

A sua dedução assenta nas seguintes hipóteses: 

a) em cada camada, a velocidade de adsorção é igual à velocidade 

de desorção; 

b) o calor de adsorção a partir da segunda camada é constante 

e igual ao calor de condensação; 

c) quando p=po o vapor condensa como um líquido ordinário e 

o número de camadas adsorvidas é infinito. 
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De acordo com estas hipótese é possível deduzir que a fracção 

de superfície coberta por moléculas adsorvidas é 

, 0.22 

em que, de acordo com a hipótese b), c se relaciona com a diferença 

de energia de adsorção entre a primeira camada e as restantes, 

c=exp[-(E,-Ec)/RT)] . Obtém-se assim a equação de BET 

p _+ c-1 (pi) 
n mono C n mono C I p O 

, 0.23 

Esta equação permite obter a capacidade da monocamada, nmono, a partir 

da isotérmica de adsorção física determinada experimentalmente, ou 

seja, da quantidade adsorvida (n), da pressão (p) e da pressão de 

saturação da substância adsorvida à temperatura do ensaio (Po).A 

aplicação desta isotérmica é discutida na Secção 17.1.2. 

10.6 CINÉTICA DE ESPÉCIES ADSORVIDAS 

Será que as isotérmicas atrás referidas, válidas para situações ideais 

de superfícies uniformes e de átomos de superfície todos em igualdade 

de condições, são úteis para o estudo de reacções catalisadas por 

superfícies reais que não verificam tais condições? 

Se numa superfície houver dois tipos diferentes de locais activos, 

de tipo-1 e tipo-2 com concentrações Cl e C2, a velocidade de reacção 

é a soma das velocidades em cada um dos sítios 

, 0.24 

em que k é uma constante que inclui as concentrações dos reagentes 

e E, e E~ representam as energias de activação para as reacções nos 

dois locais. Se um dos dois locais for mais activo que o outro, por 

exemplo E,<E2 , e tendo as concentrações Cl e C2 valores de grandeza 

comparável, a velocidade será 



v = kc 1 exp ( - ~~ J 10.2 5 

porque o primeiro termo da eq. 10 .24 domina o segundo . E a cinética 

observada será dominada por um só tipo de local activo, como se a 

superfície fosse uniformemente constituída só por locais do tipo-l. 

Portanto, as isotérmicas de Langmuir e outras que refer imos continuam 

a manter o seu interesse em cinética química . 

Há, contudo, casos especiais mais complexos em que em cada 

tipo de local act ivo as reacções podem seguir mecanismos diferentes . 

Por exemplo, há um mecanismo designado por mecanismo de Langmuir

-Hinshe/wood 137 que ocorre por reacção entre espécies adsorvidas, 

A B 

I I 
A + B + --5-5-- --5-5-

5· . ·5 

I I I I 
--5-5-- --5-5-- + X + Y 

10. 111 

Este mecanismo pode ser seguido num dado t ipo de local activo . 

Todavia, noutro tipo de local activo pode ocorrer outro tipo de 

mecanismo, como o mecanismo de Ridea/-E/ey,1 37 em que a reacção se 

produz entre um reagente adsorvido e outro em fase gasosa , 

A* 

, 

I I I I 
A+B+--5--~ A+ --5-- - --5-- ---5-- + Y + Z 

10.IV 33 1 

Este parece ser o caso da reacção do etileno com o hidrogénio . 

Excluindo tais casos especiais, consideremos o caso mais simples 

de uma reacção unimolecular em que vamos considerar válida a 

isotérmica de Langmuir. A velocidade de reacção catalisada será 

proporcional à fracção da superfície coberta , e, dada pela eq 10.5, pelo 

que se pode escrever 
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kK[ A] 
v = k () = _--=-:--=-:-

l+K[A] 
10 .2 6 

sendo k a constante cinética . Para concentrações elevadas do reagente, 

K [Al» 1, e a velocidade de reacção é constante 

v = k 10.27 

pois os locais activos estão todos ocupados com moléculas adsorvidas . 

A ordem da reacção é zero, mas já para baixas concentrações a ordem 

da reacção é igual a um, 

v = kK [ A] 10.28 

Encontra-se uma reacção desta natureza na decomposição de NH 3 

em platina . Este caso merece ainda realce, porque um dos produtos, 

H2, envenena o catalisador. Da eq. 10.20 verificamos que a fracção da 

área coberta pode ser traduzida pela relação, 

10.29 

sendo I o inibidor e KI a sua constante de adsorção . A velocidade da 

reacção será então dada pela expressão 

kK A [A] 
v=------

l+KA [A ]+K, [I] 10.30 

Quando KI[ll » 1 +KA[A), que é uma situação que se reveste de 

interesse prático, a eq. 10 .30 simp lif ica-se 

10.3 1 

e revela que a velocidade é inversamente proporcional à concentração 

do inibidor. No exemplo referido, a lei cinética de decomposição é 

v=k[N H3l/[H 2l. Dado que a superfície está quase toda coberta pelo 

inibidor e só muito fracamente pelo reagente, a pequena fracção de 

locais activos livres é inversamente proporcional à concentração do 

inibidor. 



10.7 ENERGIA DE ACTIVAÇÃO DE UMA REACÇÃO CATALISADA 

A constante cinética presente na eq . 10 .26 deve seguir a lei de 

Arrhenius, pelo que é legítimo escrever 

dlnk =~ 
dT RT2 10.32 

em que E2 é a energia de activação da reacção das espéc ies adsorvidas, 

i 
--s-- - --s-- + produtos 

10.V 

A dependência da temperatura para a constante de adsorção K 

segue a lei de van't Hoff, a volume constante, 

dlnK t.uo 
M= RT2 10.33 

em que t:,.UO representa a energia interna molar padrão para a adsorção. 

Dado ser, em certas condições em que a reacção tem ordem um em 

relação ao reagente, v=kK[A], então a constante cinética para este 

processo de 1 a ordem é 

10.34 

e, por conseguinte, 

ou 

dlnv dlnk' dlnk dlnK 
- - =--=--+--

dT dT dT dT 

dln k' 
dT 

10.35 

10.36 

Logo a energia de activação aparente, Ea, desta reacção de 1 a ordem é 

Ea = E2 + t:,.UO 10 .37 

Para concentrações elevadas do reagente a velocidade é dada 

pela eq . 10 .27, isto é, v=k e a energia de activação é simplesmente 

10.38 

o diagrama de energia para uma reacção un imolecular à 

superfície de um sól ido da Figura 10.7 ilustra tais relações de energia . 
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A adsorção do reagente requer o vencer de uma pequena barreira de 

energia, mas fica adsorvido com uma energia inferior à do reagente 

não-adsorvido. Depoi s para reagir tem de vencer uma barreira mais 

elevada de energia E2 . Se as concentrações são baixas, a maioria das 

moléculas dos reagentes não foram adsorvidas e têm de vencer uma 

barreira E2+I1Uo (I1Uo<O) . Contudo, para concentrações elevadas o 

equilíbrio de adsorção favorece as espécies adsorvidas e a barreira a 

vencer é mais elevada, E2 . 

A-S S+produtos 

Figura 10.7 - Diagrama de energia para uma reacção uni molecular à 

superfície de um só lido. 

Quando a reacção sofre inibição nas condições da eq . 10.31 

em que 

dlnK, t.u? 
dr= RT2 

a energia de activação aparente é dada por 

Ea = E2 + I1U~ -I1U,o 

10 .39 

10 .40 

Como I1U
1
o<0, a nova energia de activação é sempre superior à 

da reacção na ausência de inibidor. A barreira aumenta, porque a reacção 

de uma molécula de reagente requer, simultaneamente, a desorção de 

uma molécula de inibidor, que é sempre um processo endotérmico. 



10.8 REACÇÕES BIMOLECULARES 

No caso do mecanismo de Langmuir-Hinshelwood em que a 

reacção química se processa entre duas espécies adsorvidas, A e B, a 

velocidade de reacção é 

10 .4 1 

e substituindo eA e es pelas correspondentes expressões dadas pelas 

eqs. 10 .20 e 10.21, obtém-se 

kK A K 8 [ A ][ B ] 
v=--------~~~-

(1+KA [A]+K8 [B])2 10.42 

Mantendo a [Bl constante, a Figura 10.8a ilustra o modo como 

varia a velocidade de reacção em função da concentração de A . A 

velocidade começa por crescer, passa por um máximo e depois decresce . 

v 

a) 

v~ [A] 

Voe ..L 
[A] 

[A] (mantendo [B] constante) 

v~ [A]' 

[A] (mantendo [B] constante) 

Figu ra 10.8 - Ve loc idade da rea cção em função da concen tra ção de um 

reagente numa reacção bimolecular. a) Mecanismo de Langmuir-Hinshelwood 

b) Mecanismo de Rideal - Eley. 

v 

A eq. 10 .42 permite obter as expressões da velocidade de reacção 

para situações particulares, como as de superfícies fracamente cobertas 

por A e B (KA[Al+Ks[Bl« 1), ou no caso de um dos reagentes, A, ser 

muito fracamente adsorvido (KA[Al«1 +Ks[B]) ou ainda no caso de um 

reagente ser fortemente adsorvido (Ks[Bl» 1), 
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10.43 

Nas condições de validade da eq. 10.42 a expressão da energia 

de activação é 

Ea = E2 + t.u~ + t.ug 
e nas condições da eq . 10.43 temos 

Ea = E2 + t.u~ - t.ug 

10.44 

10.45 

o que mostra que a energia de activação aparente varia, consoante as 

condições experimentais. 

Para o mecanismo de Rideal-Eley a expressão da velocidade de 

reacção é dada por 

10.46 

ou 

10.47 

Considera-se que o reagente A na fase gasosa reage com 

B-adsorvido, mas a velocidade da reacção decresce com o aumento de 

[A], porque as moléculas A ocupam sítios de adsorção que não ficam 

disponíveis para B. A Figura 10.8b ilustra como varia a velocidade de 

reacção com o crescimento de [A) e [B) . Agora a velocidade de reacção 

não passa por nenhum máximo o que contrasta com o caso do 

mecanismo de Langmuir-Hinshelwood . 

336 10.9 EQUIlÍBRIO DE ADSORÇÃO 

Para a cinética de adsorção é possível recorrer, igualmente, a 

conceitos de mecânica estatística e à Teoria do Estado de Transição . 

Para uma reacção do tipo 

10.VI 



a constante de equilíbrio pode ser escrita sob a forma 

10.48 

Os símbolos têm o significado seguinte : Ng número de moléculas 

em fase gasosa, Nad número de moléculas adsorvidas, Ns número de 

locais activos livres, V volume do sistema gasoso, S área da superfície 

do catalisador, cg concentração das moléculas na fase gasosa, Cad 

concentração de moléculas adsorvidas e Cs concentração de locais para 

adsorção livres. 

Por outro lado, em termos de função partição a constante de 

equilíbrio pode ser escrita como 

10.49 

em que I1Eo representa a energia da adsorção, diferença entre a energia 

do ponto-zero da molécula adsorvida e livre. As funções partição Oad 

e Os são referidas à unidade de área de superfície; Og está referido 

à unidade de volume . Igualando as duas equações poder-se-á escrever 

10 .50 

Se for e a fracção da superfície coberta, então 

10 .51 

e a eq . 10 .51 virá 

~ = cg Oad exp(- I1E
o 1 

l-e OgOs RT 10 .52 

Os locais de adsorção têm muito pouca mobilidade pelo que 

podemos considerá-los com um único microestado, sem erro apreciável, 

e a correspondente função partição pode ser considerada unitária, 0 5=1 . 
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A função partição para as moléculas em fase gasosa, para a unidade 

de volume, pode se r escrita sob a forma 

10.53 

em que bg representa os factores vibracionais e rotacionais na função 

partição do reagente. A função partição das espécies adsorvidas só 

contém factores internos, porque se considera que as moléculas 

adsorvidas quimicamente não possuem graus de liberdade translaccionais; 

as componentes internas na função partição Oad são representadas por 

bad . Nestes termos a isotérmica de adsorção pode-se escrever sob a forma 

e h3 b [flE O 1 
l_e=cg (2nmk

B
T)7i ;:ex

p 
- RT 10.54 

10.10 VELOCIDADE DE ADSORÇÃO 

o processo de adsorção é um processo bimolecular entre uma 

molécula em fase gasosa e um local numa superfície . No pressuposto 

da existência de um quasi-equilíbrio entre complexos activados para a 

adsorção e reagentes (moléculas em fase gasosa e locais activos), 

podemos escrever 

~=~exp(-~) 
cgc5 0905 kBT 

10.55 

em que Cio representa a concentração dos complexos activados por unidade 

de superfíc ie , c*=(N*/S), e 101 é a energia de activação no zero absoluto 

para a adsorção, os outros símbolos possuem o significado referido 

anteriormente. A função partição Og pode ser factorizada nas suas 

componentes de translação, rotação e vibração . Um complexo activado 

locali zado na superfície não tem movimentos de translação e rotação, 

mas possui movimentos de vibração. Um dos modos de vibração liga o 

complexo activado à superfície . Como esta coordenada pode ser 

considerada como uma vibração fraca, iguala-se a sua frequência v a 

(ks D/h, v=(ks D/h, convertendo-se a função partição 0* em 0*=0* (ks D/h . 

Sendo assim, a velocidade de adsorção, Vl, é dada pela expressão, 



k T 0* (c) v = vc* = c c -B---- exp __ 1 
1 gS hOO kT 

9 5 B 
10 .56 

As funções partição podem ser tratadas como no caso do equilíbrio. 

A função partição 0 * não contém componentes de translação e rotação 

e a sua componente vibracional pode ser representada por b*, O*=b* 
Do modo já referido anteriormente, 05=1 porque os átomos dos locais 

activos só estão sujeitos a movimentos de vibração muito restritos e, 

em consequência, a velocidade de adsorção é dada pela equação 

10 .57 

A expressão da velocidade modifica-se se as moléculas não 

permanecerem adsorvidas, como no caso de adsorções muito fracas. 

O equilíbrio assume uma expressão diferente, onde não figuram 

espécies adsorvidas, 

K =~=O* exp(-~) 
c cg Og kBT 10.58 

Pelos métodos já descritos pode escrever-se 

kBT 0* ( cl ) vl -c --exp--
- 9 h Og kBT 10.59 

Neste caso os complexos activados ::j: diferem dos reagentes por 

possuírem somente dois graus de liberdade de translação correspondentes 

ao seu movimento livre sobre a superfície, enquanto os reagentes possuem 

três desses graus de liberdade, pois se encontram em fase gasosa . Assim 

sendo, é 

10.60 

pelo que a velocidade de adsorção se reduz à expressão 

kBT h (cl ) V -c - exp--
1 - 9 h ~2nmkBT kBT 10.6 1 
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Atendendo à equação dos gases perfeitos, 

pV = Ng k8T 

em que p é a pressão do gás, é legítimo escrever 

N P 
c =~=-

9 V k T 8 

10.62 

10.63 

e a velocidade de adsorção, no caso particular de ser nula a correspondente 

energia de activação, reduz-se à equação de Hertz-Knudsen para a 

frequência de colisões de moléculas de um gás sobre uma superfície 

de área unitária, 

p 
V 1 = -~r=2=n,~m=k=8 T= 10.64 

Aplicando a equação de Hertz-Knudsen para as moléculas de N2 
a uma pressão de 10-6 mmH g e a 300 K, a frequência de colisão é de 

cerca de 4x10 18 colisões m2 S-l. Como são necessários cerca de 1019 

moléculas para saturar a unidade de área de um metal, estes valores 

mostram que para a pressão indicada a superfície fica saturada em cerca 

de 2,5/sad segundos, sendo Sad a probabilidade de que uma molécula de 

N2 que colida com a superfície nela fique adsorvida; valores típicos de 

Sad são sad=0,1 - 1 . Esta velocidade revela que os estudos cinéticos da 

adsorção requerem correntemente pressões mais baixas que 10-6 mmHg. 

10.11 VELOCIDADE DE DESORÇÃO 

o caso mais simples a desorção de uma molécula não dissociada, 

localizada num local activo, requer a passagem por um estado activado 

com a configuração e a energia necessários para abandonar a superfície . 

340 Sendo Nad o número de moléculas adsorvidas e N* o número de 

complexos activados, a que correspondem concentrações por unidade 

de área Cad e C*, a constante de equilíbrio toma a forma 

10.65 



sendo t-l a energia de activação no zero absoluto para o processo de 

desorção. A concentração dos complexos activados será 

10.66 

e, por conseguinte, a velocidade de desorção V-l é 

10.67 

10.12 VELOCIDADE DE REACÇÃO UNIMOLECULAR NUMA SUPERFíCIE 

Consideremos a reacção de um reagente gasoso A em que a 

transformação do reagente em produtos, X, ocorre num local activo 

de uma superfície S 

A+S ~ AS*~X +S 10.VII 

o equilíbrio entre complexos activados e reagentes é traduzido 

pela seguinte constante de equilíbrio, 

~=~exp(-~) 
c gcs OgOs kBT 

10.68 

em que EO é a energia de activação no zero absoluto para a reacção 

química . A velocidade de reacção v é estimada em termos da frequência 

v* com que se transformam os complexos activados :j: e da concentração 

dos mesmos complexos activados, C*, pelo que considerando, como 

anteriormente, 0 *=0* (kBD/h, vem para a expressão da velocidade, v, 

kBT 0* (EO ) 
V = CgCs h OgOs exp - kBT 10.69 

Esta expressão é formalmente idêntica à da velocidade de adsorção 

(eq. 10 .56), mas os complexos activados tem uma diferente natureza . 

Há duas situações limites com algum interesse . A primeira é o 

caso da superfície estar fracamente coberta por moléculas de reagente . 

A concentração superficial dos locais livres, cs, é praticamente igual ao 

número total de locais livres por unidade de área, Ls, do catalisador. 
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Nestas condições Cs é independente de cg , e a velocidade de reacção 

só depende de cg, sendo um processo de 1 a ordem, 

10.70 

Quando a superfície estiver bastante coberta por moléculas de 

reagente, a concentração dos locais livres, Cs , pode ser estimada a partir 

da isotérmica da eq. 10.50, agora escrita sob a forma , 

cad = C Qad exp(- ~) 
Cs 9 QgQs kBT 10.7 1 

Substituindo esta equação na expressão da velocidade, eq . 10.70, 

obtém-se 

kBT Q* (100 -e) v=c d--exP ---
a h Qad kBT 

10.72 

Quando a superfície está quase completamente coberta, Cad é 

praticamente constante e a velocidade é independente da pressão do 

reagente . A reacção passa a ser um a reacção de ordem zero . 

A função partição das espécies adsorvidas só contém factores 

vibracionais, porque se considera que as molécula s adsorvidas 

quimicamente não possuem graus de liberdade t ranslaccionais e de 

rotação; para as funções vibracionais pode-se assumir aproximadamente 

valores de Qad", l . Como referimos anteriormente, considera-se Q*=l, 

pelo que a expressão da velocidade se simplifica 

10.73 

sendo Eo a energia de activação molar em condições do zero absoluto . 

342 A título de exemplo, a eq. 10 .73 permite estimar a frequência 

de uma reacção catalisada em condições de ordem zero, ou a velocidade, 

se for conhecida a energia de activação da reacção . A velocidade da 

reacção de decomposição de NH 3 catalisada por tungsténio, pode ser 

calculada pela eq. 10 .73 . A energia de activação é conhec ida por 

determina ção experimental, Eo=159 kJ mol-l . Com cad"' Ls=10 15 cm-2 , 

a uma temperatura de 904 K, estima-se uma velocidade de reacção de 



4x10 17 cm-2 S-l que deve ser comparada com o valor experimental de 

8x10 18 cm-2 S-l. Para uma molécula de raio, r, a secção eficaz é nr2; 

com um raio molecular típico de r=1 ,5 A, a secção eficaz molecular é 

7x10-16 cm 2 . Quando toda a superfície do catalisador estiver coberta 

por uma monocamada de moléculas, uma por cada local activo do 

catalisador, o número de locais cobertos é o inverso da secção eficaz, 

logo Ls"' 1 015 cm-2 =10 19 m-2 . Com este valor de Ls e o factor (kBT/h)=1 013 

S-l, o factor pré-exponencial típico para uma reacção unimolecular numa 

superfície é de 1028 cm-2 S-l . 

10.13 VELOCIDADES DE REACÇÕES BIMOLECULARES EM SUPERFIClES 

Consideremos uma reacção que se processa pelo mecanismo de 

Lindemann-H inshelwood 

10 .V III 

em que 52 representa um local-activo duplo . A velocidade de reacção 

será, pois, 

, kB T 0* (CD J V = C C C5 - exp --
9 9 2 h O O' O k T 

9 9 52 B 
10 .74 

expressão onde cg e cg ' representam, respectivamente, as concentrações 

moleculares de A e B em fase gasosa, Og e Og' as correspondentes 

funções partição por unidade de volume, e Cs2 é a concentração de 

locais-duplos, em que podem ser adsorvidas duas espécies moleculares 

em posições contíguas da estrutura da superfície. Os outros símbolos 

têm o significado usua l. 

Na secção anterior estimámos, de forma aproximada, a 343 

concentração à superfície do número total de locais activos livres num 

catalisador. Este número corresponde a locais em que está adsorvida 

uma molécula por local; trata-se de locais-ún icos ou locais-simples, por 

contraste com os locais-duplos necessários para o mecanismo de 

Lindemann-Hinshelwood . Um local-duplo pode ser visto, na estrutura 

da superfície, como dois locais-simples em posições adjacentes. Cada 



344 

local-simples tem um certo número de locais adjacentes, designado por 

número de coordenação da superfície, e que representamos por 5. Este 

número depende do tipo de rede estrutural da superfície. Para uma 

distribuição aleatória, o número de locais livres adjacentes a um dado 

local é 5(1-8), sendo e a fracção de área coberta . Por conseguinte, a 

concentração à superfície de locais-duplos é 

cs5(1-e) 
C5 2 = 2 10.75 

em que a divisão por 2 surge para não contar duas vezes o mesmo local

-simples , como central e como adjacente. 

Se for Cad a concentração à superfície de locais -simples já 

ocupados, a fracção de área ocupada será 

vem 

ou 

cad e=----
Cad +C 5 

10.76 

Posto isto e atendendo à eq 10.75, a concentração de locais duplos 

5C
2 

C 52 
5 

2(C ad +C s ) 
10.77 

5c
2 
5 

C 52 
2L s 

10.78 

em que Ls=Cad+Cs é o número total de locais-simples existentes na 

superfície, por unidade de área. Substituindo a eq . 10.78 em 10.74 

obtém-se 

10.79 

Se se recorrer às expressões das constantes de equilíbrio para a 

adsorção, 

10.80 

e 



, Cad 
K =-- 10.81 

c 9 C 5 

podemos exprimir as concentrações por unidade de área das espécies 

adsorvidas A e B, Cad e Cad ', em termos destas constantes de equilíbrio, 

K e K' . Como facilmente se vê 

10.82 

ou, atendendo às eqs . 10 .80 e 10 .81, será 

10.83 

pelo que a velocidade se pode exprimir pela seguinte expressão geral 

1 CgCgLs keT O fo , * ( J v = - 5 ---"---''----- exp --
2 ( , ' )2 h O O' O k T 10.84 l+Kcg +KCg 9 9 s e 

No caso particular de a superfície estar só fracamente coberta 

pelos reagentes, temos (Kcg+K'cg')«l e, por conseguinte, teremos para 

a velocidade de reacção 

1 , ke T 0 * (fO J 
v = - SCgCgLs h O O' O exp - k T 

2 9 9 s e 
10.85 

Este tipo de equação parece ser válido no caso da reacção entre 

NO e 0 2 catalisada numa superfície de vidro. A reacção é de 2a ordem 

e a sua velocidade a 85 K segue a expressão 

v = 9,4x1 0-
27 

CNOC02 exp( - !~ J cm
4 

çl 10.86 

A eq. 10.85 com O*/Os=l, Ls=l 015 cm-2 e 5=4 conduz a um factor 

pré-exponencial de 15x 10-27 cm 4 S-l, em bom acordo com os dados 345 

experimentais . Sem recorrermos ao cálculo exacto das funções partição, 

podemos fazer uma ideia da ordem de grandeza do factor pré-

exponencial para esta reacção, (1/2)sL s(k BTlh)(1/0 g0 g'), atendendo às 

ordens de grandeza das diferentes componentes das funções partição 

moleculares, refe r idas no Capítulo 6: função partição de translação 

Otra ns=1025 -1026 cm-3; rotação de molécula linear Orot=l 0-1 02 e 



rotação de molécula não-linear Orot=104- 105; vibração Ovib=1-10 .Como 

a temperatura não é elevada , tomemos Ovib=l para os dois reagentes, 

e a média geométrica dos limites apresentados para Otrans e Orot. Então 

estima-se um factor pré-exponencial 10-26 cm 4 S-1, não longe do valor 

experimental. 

Se o reagente A for fortemente adsorvido ter-se-á Kcg» 1 +K' cg' , 

e então 

v = 2. s iL C~ kBT 0* exp(-~) 
2 K2 cg h 090~05 kBT 

10.87 

Exprimindo K em termos de funções partição teremos 

v = 2. sL c~ kBT 0*0905 exp(- 80 +28) 
2 5 Cg h O~O~d kBT 10.88 

Verifica-se que a energia de activação da reacção é superior em 

28 à da reacção com reagentes fracamente adsorvidos . Esta expressão 

da velocidade de reacção aplica-se à reacção entre CO e O2 catalisada 

numa superfície de platina. A 527 K a expressão empírica é 

é de 

v = 7 1x1 0-14 CO2 cm-2 S-1 
, Cco 

10 .89 

O valor do factor pré-exponencial estimado pela TST (eq . 10 .88) 

4,3 x 10- 14 cm- 2 S-1, também em bom acordo com os dados 

experimentais . 

10.14 ENERGIAS DE ACTIVAÇÃO 

Estudos de fei xes moleculares da oxidação catalítica de CO 

346 numa superfície (111) de platina apontam para um mecanismo de 

Langmuir-Hinshelwood para esta reacção, 

10 .IX 

COad +Oad~C02 



em que os átomos Oad se comportam como adátomos . Igualmente foi 

possível obter o diagrama de energia potencial para esta reacção,138 

que se representa na Figura 10 .9. 

283 

40.5 

Fig 10.9 Diagrama de energia potencial para a oxidação catalítica de (O 

numa superfície (111) de platina . Energias em kJ moi" . 

A barreira de energia para a reacção das espécies adsorvidas é 

t:..*E =105 kJ mol -1 e a energia de reacção é MO =-40,5 kJ mol-1. O 15M 

na sua formulação de osciladores harmónicos, eqs. 6 .1 e 6 .2, poderá 

permitir alcançar uma estimativa para a energia de activação da reacção 

vista como um processo de quebra e formação de ligações, 

Me-(=O + O -7 0=(=0 + Me t:..Eo = -40,5 kJ mol-1 10.X 

Quebra-se uma ligação simples metal-carbono, Me-C, e forma

-se uma ligação dupla (=0, mas há alterações nas outras ligações (O . 

Perante isto, considera-se que a constante de força efectiva corresponde 

à acção de dois modos locais: reagentes Me-( e (=0; produtos dois 

modos (=0. Tomando valores típicos para constantes de força e 

comprimentos de ligação apresentados na Tabela 10.1 é possível estimar 

as constantes de força de reagentes e produtos considerados como 

modos locais 

fr = ~f~e-c + f{=o 10.90 

10.91 
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A média dos comprimentos de ligação conduz a Ir+/ p 

=(lMeC +/C=o+/c=o+/c=o )/2=2,8 Â . A média das ordens de ligação de 

reagentes e produtos é n=(1+3x2)/4=1,75. A ordem de ligação no estado 

de transição, n*, no pressuposto que há conservação de ordem de ligação 

ao longo da coordenada de reacção é metade deste valor, n*=0,875. 

A Tabela 10.1 permite alcançar as mesmas conclusões, com um valor 

de n* que é a média dos valores indicados . Neste caso esta coluna da 

tabela é desnecessária, mas apresenta uma metodologia que é muito 

útil para o estudo da reacção não-catalisada. 

Tabela 10.1 - Parâmetros para a reacção Me-C=O+0-70=C=O+Me 

catalisada. 

ligação a quebrar f I ligação a f o rmar n* 
kJ mol-1 A-2 A 

Me-( 2,2x102 1,93 (-O 0,75 

(=0 7,3x103 1,22 (=0 1 

Como a Figura 10.10 ilustra, as reacções não-catalisadas têm maior 

barreira de energia que as catalisadas . No caso desta oxidação a reacção 

não-catalisada segue um mecanismo distinto do processo catalisado . 

No caso de tal reacção ser um processo elementar, 

C=O + 0=0 -7 O=C=O + O t1EO '" -33,5 kJ mol -1 
10.XI 

Os parâmetros estruturais relevantes para esta reacção são 

apresentados na Tabela 10.2 . 

A constante de força dos produtos estima-se de acordo com a 

eq . 10 .91 . Para os reagentes os osciladores diatóm icos pertencem a 

espécies moleculares distintas, pelo que a constante de força é somente 

a média das respectivas constantes de força 

f = fc=o + fo=o 
r 2 10.92 

A respeito da ordem de ligação no estado de transição verifica

-se a quebra e formação de ligações indicada na Tabela 10.3 . A ligação 

C=O é dividida em dois pares distintos de electrões (C-O) , sem 

discriminar a natureza das orbitais moleculares que lhe correspondem . 



Como este raciocínio nos mostra, a ordem de ligação no estado de 

transição para esta reacção deverá ser a média daqueles dois valores, 

n*=(0,75+0,5)/2=O,625. Com este conjunto de valores o ISM conduz 

a uma barreira muito superior ~*E=190 kJ mol- 1 ao estimado 

anteriormente . 
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Coordenada de reacção 

Figura 10.10 - Diferença de energias de activação entre reacções catalisadas 

e não-catalisadas . 

Tabela 10.2 - Parâmetros para a reacção C=O+O=O~O=C=O+O, 

não-catalisada. 

ligação f I 

kJ moi·' Â"2 A 

(=0 11 ,5x1 03 1,13 

0=0 7,1 x1 03 1,21 

(=0 7,3x10 3 1,22 
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A temperatura ambiente esta diferença de barreira indica-nos 

que a velocidade da reacção não-catalisada seria cerca de 14 ordens 

de grandeza inferior à reacção catalisada. 

Tabela 10.3 - Quebra e formação de ligações na reacção 
C=O+O=O~O=C=O+O, não-catalisada . 

li gações a quebrar ligações a formar ligações a formar n* 

0=0 c-o 0,75 

C=O 

C-O C-O 0,5 

A Tabela 10.4 compara os parâmetros estruturais empregues no 

cálculo das barreiras de energia. Desta comparação decorre que a causa 

mais importante da diferença nos ô.*E provém do menor valor de n* para 

a reacção não-catalisada (n*=0,625) em comparação com da reacção 

catalisada (n*=0,875) . Se as duas ordens de ligação fossem iguais 

(n*=0,875 ) estimava-se uma barreira muito inferior (ô.*E = 90 kJ mol-1) 

utilizando todos os outros parâmetros estruturais da reacção não-catalisada. 

Aliás, a barreira até seria um pouco inferior à da reacção catalisada . 

Tabela 10.4 - Comparação entre os parâmetros da reacção 
catalisada e não catalisada. 

reacção f r fp Ir+/p !1Eo n* 

kJ mol -1 Â"2 kJ mol· 1 A-2 A kJ mol- 1 

cata lisada 7,3x103 1x104 2,8 -40,5 0 ,875 

não-catalisada 9,3 x103 1x104 2,4 -33,5 0,625 



CAPITULO 11 

REACÇÕES DE SUBSTITUiÇÃO 

11.1 MECANISMOS DE REACÇÕES DE SUBSTITUiÇÃO 

Numa reacção de substituição uma molécula (ou ião) da camada 

de coordenação de um centro reactivo é substituída por uma outra 

molécula (ou ião) proveniente do meio de reacção, seja ele líquido ou 

gasoso. No acto de substituição dá-se a ruptura da ligação química 

do ligando ao centro reactivo e forma-se uma nova ligação com o 

ligando que entra na camada de coordenação . No seu trabalho seminal 

de 1933 Ingold e Patel 139 produziram uma classificação para as reacções 

de substituição em átomos de carbono, que veio, posteriormente, a 

ser bastante utilizada por Christopher Ingold, nobilitado mais tarde 

com o título de Sir, e M. Hughes. Esta classificação assenta no modo 

como se dá a quebra da ligação química entre o centro reactivo e o 

grupo fugiente: homolítica ou heterolítica. Reacções homolíticas são 

aquelas em que os electrões do par da ligação a romper são retirados 

(ou fornecidos) um a um . A química homolítica é a química do electrão 35 1 

desirmanado, do radical livre e será abordada no capítulo seguinte. 

A quebra heterolítica é aquela em que os electrões são retirados (ou 

fornecidos) aos pares . A química heterolítica lida com espécies 

carregadas, catiões e aniões. Subsequentemente as reacções são 

subdivididas de acordo com o facto de o par de electrões da cisão 

heterolítica permanecer no centro reactivo ou acompanhar o fugiente, 
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M:X ~ M· + X· 

M:X ~ M+ + X:

M:X ~ M:-+ X+ 

homólise 

heterólise nucleófila 

heterólise electrófila 

11 .1 

11 .11 

11 .111 

Por exemplo, o termo substituição nucleófila é uma forma 

abreviada de designar uma reacção de substituição por um reagente 

nucleófilo e representa-se por SN seguida de um número que indica 

a molecularidade da reacção . Assim há reacções SN1 e SN2 e, 

generalizando a nomenclatura para heterólise electrófila, haverá 

mecanismos SE1, SE2; de igual modo para a homólise referem-se as 

reacções SH 1, SH2 . 

Uma reacção de substituição nucleófila do tipo 

Y:- + R:X ~ Y:R + X:- 11 .IV 

poderá ser um processo concertado de ruptura da ligação R-X e 

formação da ligação R-Y, em que X é o nucleófugo e Y o reagente 

nucleófilo . A velocidade de reacção seguirá a seguinte lei cinética 

11 .1 

sendo k2 a constante cinética da reacção bimolecular. Trata-se, pois, 

de uma reacção do tipo SN2 . 

A outra classe de mecanismo proposta por Ingold e colaboradores 

é a reacção SN1 . Neste processo a etapa limitante é a dissociação 

heterolítica do substrato RX 

R:X ~ R+ + X:

R+ + Y:- ~ R:Y 

passo lento 

passo rápido 

11 .V 

11 .VI 

A velocidade de reacção é determinada pela velocidade do passo 

lento, pelo que 

11 .2 

sendo k1 a constante cinética da reacção de primeira ordem . 



Que razões estruturais levarão uma dada reacção a seguir um 

mecanismo SN1 ou SN2? Sem dúvida que perfis energéticos para as 

diversas reacções elementares acima consideradas constituem uma 

primeira racionalização para a questão colocada, Figura 11.1. Veremos 

que estas barreiras de energia são bem interpretadas em termos de 

energias de reacção t:..Eo ou t:..Ho Com este objectivo tomemos dois 

exemplos concretos. O primeiro é uma substituição nucleófila no 

bromometano em solução aquosa, que é também uma transferência 

do grupo meti lo, 

11.VII 

Procuremos estimar a entalpia do passo elementar de decomposição 

heterolítica, 

11.VIII 

através do seguinte ciclo termodinâmico, cujos dados, em kJ mol-1, 

provém do artigo de Pearson,140 com excepção dos dados referentes 

à dissociação de ligações químicas e energias de ionização que foram 

recolhidos do Handbaak af Chemistry and Physics, 141 

CH 3Br(aq) ~ CH 3Br(g) + água -t:,.Hhidr(CH3Br) =10 

CH 3Br(g) ~ CH 3'(g) + Br'(g) De(C-Br) = 293 

Br'(g) + e- ~ Br-(g) A(Br) = -324 

Br-(g) + água ~ Br-(aq) t:..Hhidr(Br-) = -293 

CH 3'(g) ~ CH 3+(g) + e-(g) I(CH3) = 949 

CH3+(g) + água ~ CH 3+(aq) t:..Hhid/CH3+) = -271 

CH 3Br(aq) ~ CH 3+(aq) + Br-(aq) t:..HO = 360 kJ mol-1 

Para obter um valor mais correcto para a entalpia desta reacção 

era necessáro considerar um termo de estabilização de duas cargas de 

sinal contrário (CH 3+ e Br- ) colocadas a uma certa distância, rAB, uma 
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da outra. Em água, com uma constante dieléctrica ê=78,5 , este termo 

é relativamente pequeno, cerca de -10 kJ mol- l , com rAs=2,5 A. 

a) b) 

Fig 11.1 - Perfis energéticos para reacções SN1 e SN2. a) SN2 é o mecanismo 

dominante. b) SN1 é o mecanismo dominante . 

o que fica claro é que a entalpia de decomposição heterolítica 

do bromometano, limitante para um mecanismo SN1, é bastante 

elevada, !'>.Ho",,350 kJ mol- l , e bem acima da barreira de energia da 

reacção 11 .VII. Portanto, esta reacção procede por um mecanismo SN2 . 

Comparemos este resultado com o da substituição nucleófila no 

brometo de butilo terciário, segundo a reacção 

11.1X 

Através do seguinte ciclo termodinâmico, cujos dados, em kJ mol- l , 

provém igualmente do artigo de Pearson e do Handbook of Chemistry 

and Physics, teremos 

t-C 4 HgBr(aq) ~ t-C 4 HgBr(g) + água 

t-C 4 HgBr(g) ~ t-C 4 Hgo(g) + Bro (g) 

Bro (g) + e- ~ Br-(g) 

Br-(g) + água ~ Br-(aq) 

t-C 4 Hgo(g) ~ t-C 4 Hg+(g) + e-(g) 

t-C 4 Hg+(g) + água ~ t-C 4 Hg+(aq) 

-!'>.Hhidr(t-C 4 HgB r) = 10 

De( C-Br) = 263 

A(Br) = -324 

!'>.Hh idr(Br-) = -293 

l(t-C 4 Hg) = 716 

!'>.Hhidr(t-C 4Hg+) = -220 

!'>.Ho = 150 kJ mol- l 



Verificamos, agora, que o valor I1Ho do passo dissociativo é cerca 

de 200 kJ mol- 1 ma is bai xo no t-C 4 HgBr do que em CH 3 Br. Pelo que a 

reacção 11 .IX procede via um mecan ismo SN1 . Esta mesma reacção em 

álcool a 80% tem uma barreira de energia de I1*G=91 kJ mol-1 a 55 oe. 
Uma estimativa aproximada para I1Ho da reacção 11 .IX em 80% de álcool 

etílico dá um valor de I1Ho",, 11 O kJ mol- 1, incluindo a estabilização do 

par-iónico dos produtos, valor que compara razoavelmente com I1*G 

da reacção . 

Para as duas reacções em estudo podemos comparar as energias 

dos diferentes passos, nos respectivos ciclos termodinâmicos, como se 

apresenta na Tabela 11 .1. Desta confrontação de energias conclui-se 

que o grande contributo (cerca de 75%) para a diferença nas entalpias 

das reacções 11.VIII e 11.IX provém da energia de ionização do radical 

R· . Contributos menores vêm da hidratação do carbocatião R+ e da energia 

de ligação C-X. Portanto, é a energia de ionização do radical R· que 

parece controlar a natureza do mecanismo de substituição nucleófila 

em carbonos . Uma baixa energia de ionização favorece o mecanismo 

SN1, pois baixa a variação de entalpia da etapa limitante deste tipo de 

mecanismo. Uma alta energia de ionização favorece o mecanismo SN2 

Tabela 11.1 - Comparação das energias, em kJ mol-1, dos 

ciclos termodinâmicos nos passos dissociativos de CH 3Br e 
de t-C4 HgBr. 

etapas do ciclo CH 3Br t-C 4HgBr t.H (C H3Br)-t.H (t-C 4 Hg Br) 

-t.Hhidr(RX) 10 10 O 

De(C-Br) 293 263 30 

A(Br) -324 -324 O 

t.Hhidr(Br·) -293 -293 O 

I(R·) 949 716 233 

t.Hhidr(R+) -27 1 -220 51 

11.3 CLASSIFICAÇÃO DE lANGFORD-GRAY 

Os mecanismos das reacções de substituição em substratos de 

compostos de carbono apresentam uma relação directa entre ordem de 
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reacção e molecularidade, e daí ficar-se com a ideia que os mecanismos 

SN1 e SN2 esgotam os tipos de mecanismos nas reacções de substituição . 

Todavia, consideremos o caso mais geral, 

K k 
XA + Y E ) [ XA ... Y] ~ produtos 1U 

rápido 

A velocidade de reacção pode ser obtida seguindo o método 

indicado para a catálise enzimática, eq . 4 .133 , fazendo k1=k_1K, dividindo 

o numerador e denominador por k- 1 e assumindo que h /k_ 1«1 . Assim, 

obtém-se 

d[ XA] 

dt 

kK[XA ][Y] 
1+K[Y] 

11 .3 

independentemente da natureza da interacção que se estabelece na 

formação do agregado XA···Y (associação iónica, solvatação, coordenação). 

Quando K [Yl» 1, a lei cinética reduz-se a 

11 .4 

Perante esta expressão podíamos ser levados a concluir que 

o reagente Y não estava presente no estado de transição da etapa 

limitante, o que não contribuiria para uma correcta elucidação do 

mecanismo da reacção. Nestas condições, a ordem obtida pela via 

cinética não é um bom critério para a molecularidade da reacção, 

e os mecanismos SNl e SN2 devem ser vistos como casos extremos . 

Langford e Gray142 apresentaram uma classificação de mecanismos 

de reacções de substituição, particularmente apropriada para reacções 

em complexos metálicos, mas que abarca a classificação de Ingold e 

colaboradores . A classificação baseia-se numa divisão operacional entre 

mecanismo estequiométrico e mecanismo de activação. O mecanismo 

estequiométrico diz respeito à identificação e natureza dos intermediários 

de reacção : 

i) mecanismo associativo, indicado por um A, em que é 
identificado um intermediário com um número de coordenação 
superior ao dos reagentes; 

ii ) mecanismo dissociativo, indicado por um D, em que é 
identificado um intermediário com um número de coordenação 

inferior ao dos reagentes; 



iii) processo de troca ou permuta, indicado por um I ( do inglês 
interchange), em que os eventos de quebra e formação de 
ligações são concertados ou ocorrem num agregado que é 

formado previamente . 

o mecanismo de activação diz respeito ao modo de activação : 

i) activação dissociativa , indica-se com um índice inferior d; 
no estado de transição da etapa limitante não há interacção 
directa entre o centro reactivo e o grupo que entra; 

ii) activação associativa, indica-se com um índice inferior a; 
no estado de transição da etapa limitante há interacção 

directa entre o centro reactivo e o grupo que entra . 

São exemplos da nomenclatura de Langford -Gray, mecanismos 

como la ou Id. A relação entre a classificação de Langford-Gray e a 

de Ingold-Hughes está representada na Figura 11.2. 

t X·-A--Y XAY 

J.' J'- ~ A J\ , , 
, 
Y 

AX XA+Y X + AY XA+Y X+AY 

, estado de t ransição 1 estado de transição num 
agregado pré-formado 

, estado de transição 2 estados de transição 
e 1 intermediário 

Activação dissociativa 

"";"'"0 r"""' 
SN,D(l im) I 

I, I, D 

SN' Sw2 Sw2 (Iim) 

Figura 11.2 - Rela ção entre o mecanismo de subtsitui ção e o seu perfil 

de energia , em termos das nomenclaturas de Langford-Gra y e de Hughes

-Ingold 

Os mecanismos dissociativos, D, correspondem ao mecanismo SN 1 

na classifica ção de Ingold-Hughes, com é o caso da reacção 11.VII e 

de 
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o mecanismo de troca, I, corresponde na sua essência ao mecanismo 

5N2. Por exemplo, a reacção 

11.XII 

segue um mecanismo la (5 N2). 

A transição entre um mecanismo la e um mecanismo associativo 

surge quando um único estado de transição (T5 , transition state) é 

substituído por um intermediário e dois T5. Um T5 em que o evento da 

formação-de-ligação está mais avançado do que o da ruptura-de-ligação 

(T5 de formação-de-ligação). Um segundo T5 em que a ruptura-de-ligação 

está mais avançada do que a formação-de-ligação (T5 de ruptura-de-ligação). 

Os perfis energéticos do mecanismo associativo estão representados na 

Figura 11.3 . 

Y- R--X Y--R- X 

Y-+R-X Y-+R-X 
Y- R+ X - Y-R+ X -

a) b) 

Coordenada de reacção 

Figura 11.3 - Perfis de energia para o mecanismo A de substituição, 

mostrando a re lação entre o intermediário e os estado s de transição: a) 

o estado de transição de quebra de ligação tem maior energia; b) o estado 

de transição de formação de liga ção tem maior energia. 

Representemos o mecanismo associativo pelo seguinte esquema 

cinético, 

ka kb 
RX + Y -( ---"-~) XRY--~) X +RY 

k_a 
11.XIII 

A velocidade de reacção vem dada pela equação, 



dt 
11.5 

sendo 

11.6 

Para esta lei cinética há duas condições limite: i) k-a»kb vindo 

e ii) kb»k-a donde resulta ser 

k 2 = ka 

11.7 

11.8 

Bons exemplos de mecanismos associativos são muitas reacções 

de substituição em complexos de geometria planar quadrada, que 

ocorrem via intermediários de geometria bipiramidal triangular. 

Y 

I Y ,Y c 
Y T' I 'c T I ~ + '~/I'M' ,,\\, III , ~'\\\C M" - - -, C' .... x C~ x C~ª= ", 

T - X 

11.XIV 

11.4 TRANSFERÊNCIAS DE GRUPO METlLO EM FASE GASOSA 

As reacções de transferência de grupos metilo são processos SN2, 

dada a elevada energia de ionização do radical eH 3 ·, 359 

11.XV 

A aplicação da equação quadrática de Marcus (eq 7.6) a esta 

classe de reacções elementares mostra que as barreiras intrínsecas como 

energias de Gibbs, ~*G(O), variam de 120 kJ mol- 1 em função da 

natureza do grupo que se despede, X-, e do nucleófilo Y-, além de 
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apresentarem efeitos de solvente muito acentuados, que equivalem a 

alterações nas constantes cinéticas superiores a dez ordens de 

grandeza. 143 Nesta perspectiva será útil começar o nosso estudo pelas 

reacções em fase gasosa. 

Gravei e Bowers 144 investigaram a reacção 

11 .XVI 

em fase gasosa e concluíram que estas reacções prosseguem mediante 

a formação de um intermediário inicial, que é um complexo ião-dípolo, 

y. +CH X --+ {Y· .. ·CH X}~{YCH ... X·} --+YCH + X· 
3 +-- 3 3 +-- 3 11.XVII 

o perfil energético da reacção apresenta dois mínimos 

correspondentes aos dois complexos, acima ind icados entre O. 

-26,1 

------1--{CICH j -Brr 

Figura 11 .4 - Perfil energético de uma reacção de substituição em fase 

gasosa, com as energias expressas em kJ mal·'. 

A interpretação tradicional para o controle electrónico neste tipo 

de reacções encontra-se em qualquer livro de texto sobre o tema. 145 

Na reacção 11 .XVI há que acomodar dez electrões no estado de transição 

(T5, transition state) numa geometria de bipirâmide trigonal. O grupo 

que sai (CI) e que o grupo que entra (Br) ocupam uma posição axial 



em relação aos ligantes espectadores (átomos H). Na interpretação 

tradicional os autores consideram uma hibridação sp 2 no átomo de 

carbono, estando estas orbitais envolvidas na formação de ligações cr 

com os átomos H. A orbital atómica sobrante, Pz, em posição axial vai 

interaccionar com orbitais p (pz) de simetria cr dos grupos X e Y, como 

se ilustra na Figura 11.5. 

__ ---...... anti-ligante 

x y 
c. 

C 

O.c:)O 
x---C---y 

Figura 11.5 - Diagrama de orbitais moleculares mostrando a ligação do 

grupo que entra e do grupo que sai no estado de transi ção bipiramidal 

triangular, la . 

A orbital HOMO está praticamente toda localizada nos grupos 

reactivos X e Y, pelo que a camada de valência do átomo de carbono 

não contém mais do que oito electrões. Este constrangimento implica 

que a substituição no carbono tetraédrico segue um ataque facial que 

tem de ser longínquo do grupo que se despede e leva a uma inversão 

de configuração, como mostra a Figura 11.6. 

Figura 11 .6 - Substituição la (S N2) no átomo de carbono, que leva a uma 

inversão de configuração. 
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Podemo s resumir estas conclusões no diagrama de orbitais 

moleculares da Figura 11.5 : o diagrama apresenta dois electrões de 

carácter ligante e outros dois não-ligantes, pelo que a ordem total 

de ligação é unitária . A conservação da ordem de ligação ao longo 

da coordenada de reacção sugere que se pode utilizar o Modelo de 

Intersecção de Estado (ISM) para calcular as barreiras de activação 

destas reacções . Porém , antes de o fazer, é importante responder à 

questão de certa forma paradoxal presente nesta explicação tradicional. 

Como podemos compreender a quebra da ligação química C-X quando 

todos os electrões envolvidos no processo têm carácter ligante ou não

-ligante? 

11.5. DIAGRAMAS DE CORRELAÇÃO DE SHAIK E PROSS 

Os estados de transição possuem configurações de estados 

electrónicos excitados, o que não se verifica nos diagramas 

anteriormente apresentados. A função de onda que descreve a ligação 

C-X nos reagentes não desaparece durante a transformação química 

de quebra e formação de ligações. Esta função de onda vai ser 

incorporada numa função de onda de um estado electrónico excitado, 

que vai reflectir de forma mais precisa a natureza da reorganização 

electrónica de uma transformação química . E esta ideia básica pode 

ser apresentada sob a forma de um diagrama de correlação de estados. 

O diagrama da Figura 11 .7 é composto por duas curvas de energia 

que ligam entre si dois estados fundamentais - um dos reagentes 

'PR e outro dos produtos 'Pp -, e dois estados electrónicos excitados. 

Um desses estados excitados prepara o reagente para o rearranjo 

electrónico que o transformará em produto, 'PR(P)* . 'PR(P)* tem o 

esquema da ligação química dos produtos, mas a geometria do 

reagen te. O outro estado, 'Pp(R)*, prepara o produto para o rearranjo 

electrónico que o torna igual ao reagente, mantendo contudo a 

geometria do produto . 



\}IR (P)* ~-------------" \}Ip (R)* 

Figura 11.7 - Diagrama de Shaik e Pross para a transferên cia de grupos 

metilo. 

À medida que a reacção prossegue do reagente para o produto, 

a função de onda electrónica dos reagentes sobe em energia, porque 

está a ser convertida numa função electrónica de um estado excitado 

do produto. Ao mesmo tempo, a função de onda do estado excitado 

'PR(P)* vai sendo estabilizada ao longo do caminho de reacção, porque 

está a ser convertida na função de onda do estado fundamental do 

produto. No que seria o ponto de intersecção, os dois estados têm a 

mesma energia e simetria. De facto os estados não chegam a cruzar

-se. Evitam o cruzamento formando dois novos estados que se 

representam na Figura 11.7 a ponteado. A barreira de energia, em 

termos electrónicos, é devida a este cruzamento evitado . Esta utilização 

dos diagramas de Shaik e de Pross restringe-se ao rearranjo electrónico, 

não se utilizando a sua formulação mais geral que inclui alterações de 

geometria. 146 

Antes de lidarmos com as reacções de substitu ição nucleófila de 

transferência de meti los, vejamos como esta metodologia pode ser 
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aplicada à reacção Ha + Hb-H c ---7 Ha-Hb + Hc, já bem conhecida. Para 

se distinguirem os diferentes átomos H, na equação química estes átomos 

estão assinalados com letras; por exemplo, Ha. Há três electrões 

envolvidos no processo: um electrão no átomo H·, ocupando uma orbital 

não-ligante (nb), e outros dois em H2 (H:H) numa orbital molecular 

ligante, a . 

-- a* 

'PR 

A configuração electrónica excitada de mais baixa energia resulta 

da promoção de um electrão de carácter não-ligante do átomo Ha para 

a orbital antiligante a* de H2. É esta promoção electrónica para uma 

orbital antiligante que facilita a quebra da ligação Hb-Hc na geometria 

dos reagentes. Esta é a configuração 'PR(P)* . 

nb+ 

H+ 
a 

-- a* 



A configuração electrónica excitada é que domina a configuração 

electrónica do estado de transição . Aliás , o TS comporta-se como uma 

qualquer espécie molecular que possui estados electrónicos estacionários . 

Para esta configuração electrónica ~R(P) * , a ordem de ligação em Hb-Hc 

é dada por um par de electrões ligantes e um electrão antiligante, pelo 

que n*=(2 - 1)/2=O,5 . De igual modo se podia concluir o mesmo do lado 

dos produtos a respeito da ligação Hb-Hc. Como para este sistema não 

pode haver aumento da densidade electrónica por deslocalização de 

electrões de outras orbitais, a ordem de ligação no estado de transição 

não pode aumentar e m=2n*=1 . 

Agora estamos em condições de propor um diagrama semelhante 

para a reacção Y- + CH 3X ~ YCH 3 + x- considerando dois electrões 

numa orbital não-ligante do nucleófilo Y-. O estado electrónico de mais 

bai xa energia seria o resultado da promoção de um electrão de uma 

orbital não-ligante para uma antiligante cr * . Os electrões em orbitais 

de carácter ligante estão representados por • e os de carácter antiligante 

por 0. 

nb+ 
+ cr* 

~ (P)* 
R 

Este diagrama indica que a quebra da ligação C-x se deve à 

presença de um electrão numa orbital anti-ligante num estado electrónico 

excitado dos reagentes que se relaciona com o estado fundamental dos 

produtos . É de esperar que a quebra da ligação seja facilitada pela 

proximidade entre as energias dos estados ~R e ~R(P) * que, de acordo 
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com a Figura 11.7, se representa por G e representa a energia de 

transferência vertical de carga 

G=/y: -ARX 11 .9 

em que Iy é o potencial de ionização vertical do nucleófilo e A RX é a 

afinidade electrónica do substrato . 

Ainda de acordo com o diagrama de correlação de Pross e Shaik, 

a energia do ponto de cruzamento é uma fracção de G 

f < 1 11 .10 

sendo que o valor dessa fracção depende da curvatura das curvas I e II. 

Finalmente, a barreira da reacção de transferência de grupos metilo pode 

ser obtida subtraindo a extensão do cruzamento evitado, B, à energia 

do ponto de cruzamento 

11 .11 

Esta é uma equação paramétrica que descreve a activação deste tipo 

de reacção. Os parâmetros Iy e A RX referem-se aos reagentes isolados 

e podem ser obtidos facilmente por via experimental ou cálculos 

mecânico-quanticos. Os valores de f e de B já requerem cálculos mais 

morosos . O último destes parâmetros é, de facto, a energia de 

ressonância mecânico-quântica do estado de transição. 

Assim, a aplicação paramétrica desta equação a uma "família de 

reacções" em que vários nucleófilos atacam o mesmo substrato, todos 

os parâmetros menos Iy permanecem aproximadamente constantes e 

pode ser obtida uma correlação razoável entre o logaritmo da constante 

de velocidade e Iy . Por outro lado, a aplicação quantitativa destas relações 

exige cálculos mecânico-quânticos sofisticados . 

11.6. REACÇÕES DE IDENTIDADE DE TRANSFERÊNCIAS DE METILO EM MEIO 

GASOSO 

Os diagramas de correlação proposto por Shaik e Pross revelam 

que as barreiras de activação das transferências de grupos metilo 

dependem dos potenciais de ionização e das afinidades electrónicas dos 

reagentes e produtos . Quanto maior for o potencial de ionização do 



nucleófilo, maior é a barreira. A Figura 11.8 apresenta ilustra o efeito 

da energia de afinidade electrónica vertical, A RX , para uma situação em 

que A RX tem um valor negativo. São representadas as curva s de energia 

potencial para as espécies R-X e (R-X)- e os respectivos produtos de 

dissociação . Quando mais negativo for A RX maior é a energia de 'PR(P) * 

em relação a 'PR. Consequentemente, mais elevado em energia está o 

ponto de cruzamentos dos quatro estados 'PR, 'PR( P) * , 'Pp e 'Pp( R) * , e 

maior será a energia do estado de transição . 

(R-'--Xr 

R·+X· 

R·+X-

R-X 

Distância R-X 

Figura 11 .8 - Curvas de potencial para as espécies R- X e (R-X)- e respecti vos 

prod utos de dissoc iação. 

o Modelo de Intersecção de Estados (ISM) faz o mesmo tipo de 

previsões relativamente ao efeito dos potenciais de ionização e afinidades 367 

electrónicas, como se viu no Capítulo 6. O ISM pode ser aplicado à 

racionalização da barreira central de energia das transferências de grupos 

metilo, t:,.*Ec, pois estas reacções envolvem um processo concertado de 

quebra da ligação C-X e formação da ligação C-Y. Este processo ocorre 

entre um complexo precursor e outro que sucede ao estado de transição . 

Em princípio, os parâmetros a utilizar no cálculo deveriam corresponder 
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às ligações C-X e C-V nestes complexos . No entanto, como estes 

parâmetros são difíceis de obter, é mais conveniente utilizar os dados 

estruturais dos reagentes isolados e relativos à dissociação homolítica 

das ligações . Dadas as aproximações envolvidas e o desconhecimento 

dos valores apropriados para a dissociação heterolítica, não se justifica 

a utilização de curvas de Morse, pelo que a aplicação do ISM a esta 

reacção fará uso de osciladores harmónicos . 

No caso concreto da reacção 11 .XVI, os parâmetros relevantes são : 

fr=fc-Br=l ,6x1 03 kJ mol-1 A-2, fp=fc_CI=2,2x103 kJ mol-1 A-2, Ir= IC-Br=l ,938 

Â e Ip= IC-CI=l, 797 Â . A energia de reacção é a que separa os dois 

complexos, I'1Eo=-22 kJ mol-1. Finalmente, o parâmetro electrónico pode 

ser estimado como sendo aproximadamente a média dos índices de 

electrofilicidade dos átomos de Br (m=1,796) e de CI (m=l, 773) , ou 

seja, m=l, 785. Um método mais formal para obter este valor será 

discutido mais adiante . 

Usando osciladores harmónicos (eqs 7 .2 e 7.3), verifica-se a 

seguinte igualdade para o estado de transição 

1 2 1 ( )2 o -fx =-f d-x +M 2 r 2 p 11 .12 

onde x representa a distensão dos reagentes e (d-x) a dos produtos. 

Dada a conservação da ordem de ligação ao longo da coordenada de 

reacção , esta expressão pode também ser escrita, para o estado de 

transição, 

11 .13 

onde a'=0,156, e a pesquisa de n entre O e 1 de forma a satisfazer 

esta igualdade, determina a barreira central de energia 

* 1 2 Ll Ec = "2frx 11 .14 

Utilizando a eq 11.12 com os parâmetros acima apresentados, 

obtém-se I'1*E(=41 kJ mol- 1, em bom acordo com o valor apresentado 

na Figura 11.4, 35,2 kJ mol-1 . 



Brauman e Pellerite147-149 estudaram com alguma extensão as 

reacções de identidade em fase gasosa, 

em que os grupos X só se distinguem por marcação com diferentes 

isótopos, um X e o outro *X. A Tabela 11 .2 apresenta os valores das 

barreiras centrais de energia destas reacções para diferentes nucleófilos . 

Dado que tais reacções são processos atérmicos, as barreiras de energia 

obtidas correspondem a barreiras centrais intrínsecas, MEc(O). A Tabela 

11.2 inclui para além de parâmetros estruturais para cada reacção, os 

valores de m calculados pela equação de Parr 

11 .15 

onde Ip e EA representam o potencial de ionização e a afinidade 

electrónica do radical X, à semelhança do que foi feito no Capítulo 6 

para calcular as barreiras das reacções de troca de átomos de hidrogénio. 

Ainda de acordo com os estudos discutidos nesse capítulo, fixou-se m=l 

para as ligações C-c. Embora a reacção de transferência de grupo metilo 

não seja iniciada por um radical, pois começa por se formar um complexo 

entre um anião e uma molécula, esta é a analogia mais simp les que 

se pode estabelecer entre as duas reacções. Esta analogia permite 

estabelecer rela ções analíticas e quantitativas para a barreira central 

em função das propriedades dos reagentes e produtos . Dada a simetria 

das reacções de identidade, temos n=0,5 e L1Eo=O, pelo que a eq 11 . 13 

se simplifica em 

11 .16 

com n*=m/2, fc x em kJ mol-1 A-2, lex em A e L1*E(O) em kJ mol-1. Para 

obter a energia de activação, é necessário subtra ir a entalpia de formação 

do complexo precursor à barreira central. 
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Tabela 11.2 - Barreiras intrínsecas, ~tE(O), e dados estruturais 

para reacções de identidade de transferência de meti los em 

fase gasosa . 

Grupo X ~*Ec(O) fex lex n*=m/2 ~*Ec(O) a) 

kJ mol- 1 103 kJ mol- 1 A- 2 A kJ mol-1 

F 55,6 b) 3,6 1,3 79 0,747 71 ,8 

CI 57,2 b) 2,2 1,767 0,887 51, 1 

Br 46 ,8 b) 1,9 1,938 0,89 8 51,7 

CH 30 111,2 c) 3,0 1,426 0,672 79, 1 

CH 3S 101 ,2 c) 2,2 1,8 17 0,753 75 ,0 

N=C 146,3 c) 2,7 1,459 0,5 134,4 

HC = C 172,6 c) 2,7 1,545 0,5 150,7 

a) Cá lcu los com o 15M. b) Parthiban , S., Oliveira, G., Martin, J. M . L. - 1. Phys. Chem . 

A 200 1,105,895 . c) Shaik, S. S. - Prog. Phys . Org. Chem . 1985, 15,197. 

11.7. REACÇÕES CRUZADAS DE TRANSFERÊNCIAS DE METILO EM MEIO 

GASOSO 

Brauman e Pellerite estudaram igualmente as reacções cruzadas 

de transferência de grupos metilo 

~*Exy 11 .XIX 

cujas barreiras de energia se costumam associar com as das correspondentes 

reacções de identidade 

*x- + CH3X ---7 *XC H3 + X

*Y- + CH3Y ---7 *YC H3 + Y-

11.XX 

11.XXI 

De acordo com a equação quadrática de Marcus (eq 7.6) a barreira 

de energia da reacção cruzada depende da energia da reacção, liExyo, 

e da barreira intrínseca Ii*Exy(O) , de acordo com a expressão 

~*E = ~*E (0)[1 + M~y )2 
xy Xy 4~*EXY (0) 11 .17 



Verifica-se que com uma ordem de ligação média no estado de 

transição, nXY*, dada pela expressão 

1 1 1 
-*-=-*-+ -*- 11.18 
nXY 2nxx 2nyy 

a barreira intrínseca para a reacção cruzada verifica, aproximadamente 

Ô*Exy(O) = ~[Ô*Exx(O)+Ô*Eyy(O)] 11.19 

A Tabela 11 .3 compila algumas das barreiras centrais de energia 

das reacções cruzadas, !::..*Exy, bem como as correspondentes variações 

de entalpia, !::"Hxyo. Estes últimos valores não dizem respeito aos 

complexos ião-dípolo {*Y-CH 3X} e {*YCHrXL mas aos produtos e 

reagentes livres em fase gasosa. Dentro da aproximação de osciladores 

harmónicos, verifica-se que os valores experimentais das barreiras centrais 

são bem reproduzidos com os valores de nXY* dados pela expressão 

11 .18, (ver Figura 11.9). Estes factos permitem-nos concluir que os 

valores de n* são uma característica dos nucleófilos e que tais valores 

são transferíveis entre substratos e entre reacções. 

Tabela 11.3 - Barreiras de energia e variações de entalpia para 

reacções Y-+CH 3X-7YCH 3+X- em fase gasosa. 

Substrato Nucleófilo /';.Hxyo /';.* Exy n*=m/2 /';.*Exy a) 

kJ mol -1 kJ mol -1 kJ mol -1 

CH3CI F- -139,5 31,5 b) 0,811 21,8 

Br - +33,4 75,2 c) 0,892 70,7 

CH3O- -175,6 14, 2 c) 0,764 18,9 

CH3S- - 121,2 25,1 c) 0,814 23,7 

HC=C- -2 13,2 25,9 c) 0,640 32,8 

CH 3Br F- -163 ,0 18,0 c) 0,816 19,6 

CI -35,8 36,0 b) 0,893 38,8 

CH3O- -204,8 13,8 c) 0,769 17,0 

HC=C- -248,7 20,9 c) 0,643 29,1 

CH 3F HC= C- -97,8 96,1 c) 0,599 65,0 

a) Cálcu los com o ISM . b) Parthiban, S., Oliveira, G., Martin, J. M. L. - 1. Phys. Chem . 

A 2001, 105, 895. c) Shaik, S. - S. Prog . Phys. Org. Chem. 1985, 15, 197. 
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Figura 11.9 - Corre lação entre as barreiras centrais ca lcu ladas pel o 15M 

e os va lores da literatura. Círcu los: barreiras das reacções simétricas da 

Tabe la 11 .2; quadrados: barreiras das reacções cruza das da Tabela 11.3 . 

11.8 TRANSFERÊNCIAS DE GRUPO METILO EM SOLUÇÕES LíQUIDAS 

A constante cinética de uma reacção SN2 de transferência de metilos 

pode variar de quatro a cinco ordens de grandeza quando se passa de 

um so lvente prático para um aprático, e aumenta por mais de dez ordens 

de grandeza quando a mesma reacção se processa em meio gasoso .147 

A Figura 11.10 ilustra de modo qualitativo a natureza do efe ito de so lvente 

nos perf is de energia de uma reacção de transferência de metilos. 

solvente aprótico 

solvente prótico 

Fi g 11 .1 0 - Efe ito de solvente nos pe rfi s de energia de uma reacção de 

transferência de meti los. 



Dada a natureza iónica de uma das espécies reagentes e dos 

produtos, em meio líq uido os estados de reagentes e de produtos sofrem 

uma estabilização muito mais acentuada do que no estado de transição. 

E uma tal estabilização é tanto mais acentuada quanto maior for a 

polaridade do meio . A Tabela 11.4 apresenta alguns valores de barreiras 

intrínsecas para reacções de transferência de meti los em fase gasosa 

(il*E(O)) e em solução (il*G(O)) para podermos apreciar os efeitos de 

solvente nestas reacções . 

Tabela 11.4 - Barreiras intrínsecas, t,*G(O), de reacções 

* X-+CH 3X---7*XCH 3+X- em diferentes meios de reacção 

e correspondentes ordens de ligação no estado de 

transição, n*, e afinidades electrónicas, ACH3X, de CH3X 

em vapor e em solução . 

Substituinte Meio de reacção t.* G(O) n* a) 

kJ mol-1 

F vapor 109 ,5 0,605 

água 132,9 0,548 

CI vapo r 42,6 0,97 

dimet ilformamida 94,9 0,65 

ág ua 110,8 0,60 

Br va por 46 ,8 0,945 

dimetilformamida 76,9 0,736 

água 99,1 0,648 

a) Valor de n* que reproduz a barreira observada 

A CH3X 

kJ mol- 1 

-246 

-46,4 

-125,4 

+26,7 

+20,1 

-87,8 

+62,7 

+48 ,9 

Se anteriormente havíamos concluído que os valores de n* eram 

uma característica dos nucleófilas agora há que realçar que tais valores 

também dependem do meio de reacção, e seguem as tendências já 373 

referidas a respeito da afinidade electrónica do substrato (ver Figura 

11.8). Quanto menor for A CH 3X maior é o valor de n*, correntemente 

situado entre 0,5 e 1. A interacção dos pares de electrões não-ligantes 

de X com moléculas do solvente dificulta a disponibilidade destes 

mesmos electrões para aumentar a ordem de ligação no estado de 

transição, e n* vem mais próximo de 0,5. Este efeito é tanto mais 
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acentuado quanto mais forte for a interacção de X com o solvente . 

Atente-se no caso de X=CI, em que n* decresce de 0,97 na ausência 

de interacção com o meio (fase gasosa) para n*=0,6 quando os grupos 

cloro interaccionam com moléculas de água. Esta variação corresponde 

a um aumento de 69 kJ mol- l em ~* G(O), o que equivale, à temperatura 

ambiente, a um decréscimo de velocidade de 12 ordens de grandeza 

entre o meio ga soso e o aquoso. 

Para discriminar entre os efeitos de solvente em n* e em ~Go há 

que escolher uma reacção de não identid ade como, 

F- + CH 3CI ~ FCH 3 + CI - vapor: 

água: 

.(\GO=-11 7 kJ mol- 1 n*=O, 7 4 

n*=O ,57 11.XX II 

o 15M pe rmite avaliar como é que tais efeitos se reflectem na 

barreira de energia . Recorrendo às eqs 7 .1, 7 .2, 7.8 e 6.97 e com os 

dados estruturais relevantes é possível calcular ~*G . Os dados estruturais 

a utilizar no cálculo são os seguintes : fr=fc_C I=2,2 x 103 kJ mol- l A-2, 
fp=fc-F =3,6x 1 03 kJ mol -l A-2 , Ir+/p=/c-C I+/c-F =3 , 146 A; há que ter em 

conta, igualmente, os dados indicados acima com a equação química . 

A Tabela 11 .5 resume os resultados do cálculo, com barreiras de energias 

em kJ mol- l . 

Tabela 11.5 - Comparação entre as barreiras de energia, 

em kJ mol -', em fase gasosa (.(\*G) e em água para a reacção 
F-+CH3CI~FCH3+CI -

....................... Vapo r água t.t.*G(t.GO) 

t.Go -117 +2 

n* : ........ 
vapor 0,74 32 74 +42 

águ a 0,57 78 124 +46 

t.t.*G(n*) +5 6 +50 

O valor médio da variação de ~*G devido à variação em ~Go entre 

vapor e água é ~~* G(~GO)=44 kJ mol -1, que equivale a um decréscimo 

de velocidade de reacção em água versus vapor de 6x l0 7 vezes . Para 

a influência em n* é ~~* G ( n*)=53 kJ moi -loque equivale a um 



decréscimo de velocidade de reacção em água versus vapor de 2x l0 9 

vezes . O efeito de solvente na reactividade da substituição nucleófila 

em derivados do metano deve-se mais ao efeito na ordem de ligação 

no estado de transição, n*, do que às alterações na energia de reacção, 

~Go , mas ambos actuam no mesmo sentido . 
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CAPITULO 12 

REACÇÕES EM CADEIA 

Atamos e espécies moleculares que são radicais livres desempenham 

um papel especial como intermediários em reacções químicas . São espécies 

altamente reactivas que podem reagir com velocidades apreciáveis com 

moléculas estáveis mesmo à temperatura ambiente . Dada esta elevada 

reactividade, as concentrações dos radicais livres, presentes como 

intermediários de reacções químicas, são geralmente baixas, e a eles 

pode-se aplicar correctamente a hipótese do estado estacionário. Ainda 

com maior relevância surge a participação dos radicais livres em reacções 

em cadeia, em que um radical pode reagir com um reagente gerando 

um ou mais radicais livres igualmente aptos a reagir com outras moléculas 

de reagente e assim sucessivamente . O diagrama da Figura 12.1 ilustra 

esquematicamente esta cla sse de reacções que iremos estudar de seguida 

Produto HBr 

Reagente ~ 
Q ---início propagação 

Yo 
I R2 

extinçA propagaç!a +0 
Produto ________ ;0 y 

+ Br,_ ~ 
- - in icio ypr:a2gaçãO \ 

~B ) +Br2 

extinção propagação 

-tBr 2------
Produto HBr 

Figura 12.1 - Reacções entre halogéneos e hidrogéni o molecul ares 
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12.1 REACÇÃO ENTRE O BROMO E O HIDROGÉNIO MOLECULARES 

o mecanismo para a reacção entre Br2 e H2 foi proposto em 1916, 

de modo independente, por Christiansen, Herzfeld e polanyi, e é o 

seguinte: 

(1 ) Br2 ---7 2Br passo iniciador da cadeia 

(2) Br + H2 ---7 HBr + H passo propagador da cadeia 

(3) H + Br2 ---7 HBr + Br passo propagador da cadeia 

( -2) H + HBr ---7 H2 + Br 

(-1 ) 2Br ---7 Br2 passo extintor da cadeia 12.1 

Este mecanismo apresenta as características de uma reacção em 

cadeia com um passo iniciador (1) e um de extinção ou termo da cadeia 

passo (-1) e um ciclo de dois passos elementares (2) e (3) que propagam 

a cadeia, consumindo reagentes, Br2 e H2, formando produtos HBr e 

regenerando radicais livres Br e H. Um passo de iniciação, um par de 

passos de propagação e uma reacção de extinção constituem o mínimo 

de etapas em que se pode processar uma reacção em cadeia . Há uma 

reacção adicional (-2) em que HBr actua como inibidor da reacção, pois 

consome produtos e regenera reagentes. Aplicando a hipótese do estado 

estacionário aos intermediários H e Br, podemos escrever 

d[H] =k2 [Br][H 2 ]-k3 [H][ Br2]-L2 [H][HBr]=O 12 .1 
dt 

d[Br] 2 
Tt=2kl [Br2]-k2 [Br][H 2 ]+k3 [H][ Br2]+L2 [H][HBr]-2Ll [Br] =0 122 

Adicionando as duas equações obtém-se 

2kl[Br2]-2k_l[Br]2 =0 

donde resulta 

( 
kl )~ 1/ 

[Br]= - [Br2 ]12 
L 1 

Substituindo a [Br] na eq 12 .1 conclui-se 

12 .3 

12.4 

12 .5 



e, por rearranjo matemático, tira-se 

( 
k, ) ~ 11 

k2 - [Br2]12 [H 2 ] 

[] L, 
H = k3 [Br2]+L2 [HBr] 

'2 .6 

Para velocidade de reacção, expressa pela ta xa de consumo de 

12 .7 

expressão que subtraída da eq 12 .1 se pode escrever sob a forma 

12 .8 

Substituindo [H] pela expressão 12 .6, pode-se exprimir a lei de 

velocidade em função das concentrações dos reagentes e do produto 

de reacção 

12.9 

ou 

12. 10 

Esta expressão está de acordo com a lei empírica da velocidade 

de reacção 

12 .11 

em que k e m são constantes; o valor de m é cerca de 10 e é, 379 

praticamente, independente da temperatura. O facto de Br2 e HBr 

competirem ambos pelos radicais H explica porque razão a inibição de 

HBr diminui com um aumento de [Br2] e, por isso , racionaliza o 

aparecimento da relação [HBr]/[Br2] no denominador da lei de velocidade . 

Esta reacção tem uma particularidade que não existe na maioria 

das reacções em cadeia . É o facto de [Br] ser idêntica à concentração 
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de equilíbrio, Br2 ~2Br (ilHo=194 kJ mol-1). Por exemplo, na reacção 

de decomposição do etano a [C 2Hs] é bastante superior à do equilíbrio, 

C2H6 ~C2Hs +H (ilHo=410 kJ mol-1), que é aliás um processo muito 

mais endotérmico que a reacção de decomposição do bromo. O facto 

de [Br] ser a concentração de equilíbrio implica que a velocidade de 

reacção não é afectada por qualquer catalisador ou pela presença de 

um terceiro corpo, M, que actue na activação e desactivação do bromo, 

Br2 +M~2Br+M. 

A expressão da velocidade, eq 12.10, mostra que no início da 

reacção, quando a [HBr] é baixa, é válida a lei 

Nestas condições a energia de activação da reacção será 

Ea =E2+~(E1-L1) 

12 .12 

12 .13 

Como oportunamente veremos, as energias de activação destas 

diferentes reacções elementares estimadas pelo 15M e compiladas na 

Tabela 12 .3, permitem calcular Ea=170 kJ mol- 1 valor muito próximo 

do apresentado por Laidler para esta reacção, Ea=168 kJ mol- 1. 126 

12.2 REACÇÃO ENTRE O CLORO E O HIDROGÉNIO MOLECULARES 

Comecemos pela reacção de natureza fotoquímica que, no caso 

vertente, é um pouco mais simples que a reacção térmica . O processo 

de iniciação é um processo fotoquímico e a reacção segue um mecanismo 

que revela a sens ibilidade da reacção à presença de oxigénio: 

(1 ) CI 2 + hv -t 2 CI 

(2) CI + H2 -t HCI + H 

(3) H + CI 2 -t HCI + CI 

(4) H + O2 -t H02 

(5) CI + O2 -t CI0 2 

(6) CI + X -t CIX 12 .11 



X representa uma substância capaz de remover os átomos de cloro. 

A etapa 2CI~CI2 não é considerada, porque em condições correntes 

os radicais CI são removidos mais eficazmente pelas reacções (5) e (6) 

do mecanismo 12.11, pois a reacção de formação de CI2 requer a colisão 

de dois átomos de CI e a sua concentração é muito pequena. A muito 

menor concentração de CI no mecan ismo 12 .11 do que de Br no 

mecanismo 12 .1 advém da muito menor energia de activação da reacção 

(2) do mecanismo 12 .11 do que da reacção (2) do mecanismo 12.1, como 

se verá na Tabela 12.2 . 

A velocidade de formação de CI na reacção (1) é 2/ sendo / a 

intensidade da luz absorvida; o número dois surge, porque se formam 

dois radicais por cada fotão absorvido . Esta velocidade assume a 

expressão 

d[ CIJ =2/- k2 [CI][H 2]+ k3 [H][ CI2]- ks [CI][ 0 2 ]- k6 [CI][ X]=O 12. 14 
dt 

Em condi ções de estacionaridade para H verifica-se 

~1~L k2 [CI][H 2]- k3 [H][CI 2]- k4 [H][02]=O 
dt 

Desta expressão obtém-se 

12.15 

12.16 

equação que substituída em (12 .14), e desprezando o termo quadrático 

em [021, dá 

12. 17 

A velocidade de reacção será 

12.18 

Subtraindo esta expressão na eq 12.15 obtém-se para a velocidade 

de reacção fotoquímica 

12 .19 

38 1 
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equação que substituída na eq 12.17 conduz à expressão 

12 .20 

A reacção com iniciação térmica por um processo de colisões com 

um terceiro corpo M, (12 + M ~ 2 (I + M, tem algumas complicações 

adicionais, sendo a expressão da velocidade da forma 

12.21 

em que k, m' e n' são constantes. Esta expressão pode ser interpretada 

em termos de um processo de extinção preferencial nas paredes do vaso 
de reacção, o que não sucede na presença de O2 mesmo em 

concentrações não muito elevadas. 

12.3 REACÇÃO ENTRE O IODO E O HIDROGÉNIO MOLECULARES 

A reacção entre o iodo e o hidrogénio moleculares foi estudada 

extensivamente por Bodenstein150-152 nos finais do século XIX e durante 

bastante tempo foi considerada, exclusivamente, um processo cinético 

elementar. Todavia, em 1959 Sullivan153-155 mostrou que, acima dos 600 

K, observa-se a presença de radicais livres e o mecanismo proposto para 

a reacção é o seguinte: 

(1) 1 2~2 1 

(2) I + H2 ~ HI + H 

(3) H + 12 ~ HI + I 12.111 

que constitui uma reacção em cadeia . Mas uma vez formado, o iodeto 

de hidrogénio sofre ataque por radicais de iodo, segundo uma reacção 

inversa à do processo (2) do mecanismo 12 . 111 . t também plausível 

considerar que o processo (2) ocorre em duas etapas, formando primeiro 

um estado de transição linear {I···H·· ·H· ·· I}*, que relaciona I e H21 com 



os produtos HI . O mecanismo seguinte que admite intermediários da 

mesma espécie , 

(1) 12~ 21 

(2) I+H2 ~ H21 

(3) I+H21 ~ 2HI 

(rápido) 

(rápido) 

(lento) 12.IV . 

tem o passo (3) como etapa determinante da velocidade de reacção, 

pelo que podemos escrever 

12.22 

Substituindo nesta expressão as [I] e [H 21] obtidas a partir das 

expressões das constantes de equilíbrio de (1) e (2) do mecanismo 12 .IV, 

verif ica-se que a lei cinética é 

12.23 

sendo k=k3K2IK1' Este e outros mecanismos parecem dar algum 

contributo para esta reacção, incluindo mesmo a reacção elementar 

12+Hr~2HI que passa pelo estado de transição trapezoidal que se discute 

na secção segu inte . 

12.4 CÁLCULO DAS BARREIRAS DE ENERGIA PARA OS PASSOS ElEMENTARES 

NOS MECANISMOS DE REACÇÃO ENTRE HALOGÉNEOS E HIDROGÉNIO 

MOLECULARES 

o cálculo das energias de activação das reacções X+H2, H+HX e 

H+X2 que intervêm nos mecanismos 12 .1-111 já foi apresentado no 

Capítulo 6 . Utilizando o ISM e os parâmetros · das curvas de Morse 

apresentadas no Anexo III, obtêm-se para a temperatura de 500 K os 383 

valores que se apresentam na Tabela 12.1. 

O cálculo da barreira de energia para a reacção elementar entre 

o halogéneo e o hidrogénio moleculares, X2+Hr~2HX , apresenta novos 

desafios pois é necessário dar conta simultaneamente da quebra de duas 

ligações e da formação de duas ligações . O esquema 12 .V ilustra a 

formação de um estado de transição trapezoidal neste tipo de reacções. 
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H-H 

LU MO O G* O , ~ Is H H -----.. c! ~ -----.. I I 
HOMO Do G* I I 

pz 

I-I 

12.V 

A distorção de cada ligação reactiva do seu comprimento de 

equilíbrio até ao seu comprimento no estado de transição, pode ser 

escrita generalizando a eq 6.46 para o facto de agora se terem que 

considerar quatro ligações 

1! 8 -I A8 = - a ' ( I A8 + I CD + I AC + 180 ) ln ( n !8 ) 

I ~o -I CD = - a ' ( I A8 + I CD + I AC + 180 ) ln ( n ~o ) 

I !c -I AC =-a ' (I A8 +I CD +I AC +1 80 ) In(n !c ) 12.24 

1: 0 -180 = - a ' ( I A8 + I CD + I AC + 180 ) ln ( n : o ) 

Admitindo que o processo de quebra e formação de ligações é 

concertado, podemos usar como coordenada de reacção a ordem de 

ligação de uma das ligações que se forma . No caso presente, as duas 

ligações que se formam são iguais e podemos escrever 

n = n AC = n 80 = 1 - n A8 = 1- n CD 12.2 5 

A variação da energia potencial clássica ao longo da coordenada 

de reacção pode ser obtida generalizando a eq 6.63 para o caso em 

que quatro ligações partic ipam na coordenada de reacção, cada uma 

delas descrita pela sua curva de Morse 

12.26 

onde 

12.27 

A curva de Morse modificada de cada uma das moléculas diatómicas 

existentes como reagentes ou produtos tem uma expressão funcional 

idêntica à eq 6 .56 



12.28 

Finalmente, o valor do índice de electrofilicidade das moléculas 

diatómicas pode ser determinado segundo a eq 6.55 

Ip +E A 
m=---

Ip -E A 
12.29 

Dado que as afinidades electrónicas dos halogéneos moleculares 

são mais elevadas e os seus potenciais de ionização são mais baixos 

do que o hidrogénio molecular e do que os respectivos haletos de 

hidrogénio, o valor de m é determinado pelas propriedades electrónicas 

dos halogéneos moleculares. Os potenciais de ionização e afinidades 

electrónicas dos halogéneos moleculares encontram-se no Anexo III . 

A função expressa pela eq 12.26 pode ser determinada para todos 

os valores de n entre O e 1, usando as curvas de Morse das espécies 

X2, H2 e HX, e os potenciais de ionização e afinidades electrónicas dos 

halogéneos moleculares . Todos os dados necessários para estes cálculos 

encontram-se no Anexo III. O máximo desta função permite obter, sem 

parâmetros ajustáveis, o valor das barreiras de energia potencial clássica 

para as reacções moleculares 12.V. Os valores assim obtidos são 

apresentados na Tabela 12.1 

A energia de activação da reacção de dissociação X2~2X é 

simplesmente dada pela energia de dissociação da ligação. Como as 

curvas de Morse se referem a energias potenciais à temperatura de O 

K, De, é necessário subtrair a energia do ponto-zero a De e adicionar 

3/2RT para dar conta da diferença de capacidade calorífica entre os dois 

átomos e a molécula diatómica. O valor obtido para cada uma das 

dissociações é apresentado na Tabela 12.1 . 

Pode-se considerar que as reacções de associação 2X~X2 têm uma 

energia de activação nula, como se ilustra na Figura 12.2. Com radicais 

de maior complexidade em que a energia translaccional possa ser 

convertida em energia de outros modos internos, a estabilização de X2* 

pode ser conseguida sem recurso a colisões trimoleculares . 

385 
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Tabela 12.1 - Energias de activação para as reacções 

elementares entre halogéneos e hidrogénio, à temperatura 

de 500 K, em kJ mol- l . 

Reacção 

(1) X2 ~ 2X 

(-1 ) 2X ~ X2 

(2) X + H2 ~ HX + H 

(-2) H + HX ~ H2 + X 

(3) H + X2 ~ HX + X 

(4) X2 + H2 ~ 2 HX 

Ea = E2 + (1/2)(E1 - E. 1) 

V4 - Ea 

cu 
'ê' 
(l) 
c 

w X* 
2 

CI 

245 

O 

18,8 

14,6 

2,9 

170 

141 

29 

Br I 

195 154 

O O 

72,5 135,5 

3,0 5,5 

2,4 2,3 

178 205 

170 213 

8 -8 

Figura 12.2 - Diagrama de energia potencial para a reacção de recombinação 

entre átomos; b.Ex+x é a energia cinética de colisão entre os átomos e M 

representa uma molécula que desactiva vibracionalmente X2 * . 

12.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES REACÇÕES DE HAlOGÉNEOS 

COM HIDROGÉNIO 

Só agora nos encontramos habilitados a comparar os três mecanismos 

anteriormente estudados, realçando as suas diferenças e procurando 

encontrar as respectivas causas. A primeira diferença é a seguinte: 



1) A rea cção de H2 com /2 é essencialmente uma reacção 

molecular enquanto as reacções de H2 com C/2 e H2 com Br2 são reacções 

em cadeia. 

Se a reacção entre H2 e 12 fosse uma reacção em cadeia, com um 

mecanismo idêntico ao das outras duas reacções, a sua energia de 

activação seria dada pela eq 12 .13. Há pois que comparar o valor 

estimado para a energia de activação do mecanismo em cadeia, Ea, com 

o da barreira de energia para a reacção elementar V4 . Esta comparação 

apresenta-se na Tabela 12.1. Verifica-se que só para a reacção entre H2 
e 12 é V4<Ea, pelo que esta reacção segue preferencialmente o mecanismo 

molecular. O contrário verifica-se com as outras duas reacções que 

seguiram o mecanismo em cadeia, que lhes proporciona barreiras de 

energia mais baixas. 

Note-se que a comparação entre energias de activação, Ea, e 

barreiras de energia potencial clássica, V4 , é indicativa das tendências 

de reactividade destes sistemas, mas não é forma lmente correcta. Em 

rigor, V4 deveria ser corrigido pelas energias do ponto-zero e capacidades 

caloríficas de reagentes e estado de transição para se poder comparar 

com as energias de activação das reacções átomo+molécula diatómica. 

Porém, a geometria trapezoidal do estado de transição da reacção 

molecular não permite efectuar um cálculo simp les para obter estas 

correcções. Além disso, os factores pré-exponenciais das reacções 

moleculares são menores do que os das reacções átomo+molécula 

diatómica, pois as colisões efectivas têm maiores restrições orientacionais 

e o estado de transição molecular tem vibrações de baixa frequência. 

Assim, a comparação entre Ea e V4 apenas permite fazer uma análise 

qualitativa da importânc ia dos dois mecanismos. Apesar destas 

limitações, é interessante notar que embora a reacção C1 2+H2 ~ 2HCI 

seja muito exotérmica, LiHü=-191 kJ mol- l , a sua barreira clássica é muito 

elevada e apenas ligeiramente inferior à da reacção 12+H 2 ~ 2HI, que 387 

é quase atérmica . LiHü=-10 kJ mol- l . 

2) Na reacção entre H2 e Br2 há uma forte inibição da reacção 

pelo produto HBr, o que se não verifica com o sistema H2/C/2. 

As energias de activação das reacções 

H + Br2 ~ HBr + Br E3 = 2,4 kJ mol- l 
l2 .VI 
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H + HBr ~ H2 + Br E_2 = 3,0 kJ mol-1 
12.VII 

são bastante baixas e próximas, pelo que as duas reacções terão 

velocidades altas e comparáveis. Desta forma Br2 e HBr competem entre 

si pelos átomos H, com uma ligeira vantagem para o produto de reacção 

HBr a temperaturas mais elevadas devido ao seu maior factor pré

-exponencial. 

Já para as reacções 

H + CI 2 ~ HCI + CI 

H + HCI ~ H2 + CI 

E3 = 2,9 kJ mol- 1 

E_2 = 14,6 kJ mol-1 

12 .VIII 

12.IX 

as duas reacções possuem energias de activação muito diferentes . A 

reacção do produto HCI com átomos H é cerca de 100 vezes mais lenta, 

a 300 K, pelo que não consegue competir com o reagente CI 2 para 

os átomos H. 

3) A velocidade da reacção térmica H2/Br2 é proporcional a 

[Br2]1/2 . Na reacção H2/Cl2 a velocidade é proporcional a [Cl2}. 

O passo de extinção que predomina no primeiro sistema é 

12.X 

porque é elevada a concentração de átomos de bromo, [Br], dado que 

a remoção destes átomos por reacção com hidrogénio, 

Br + H2 ~ HBr + H E2 = 72,5 kJ mol- 1 
12.XI 

tem uma velocidade muito baixa, dada a elevada energia de activação. 

Em contraste, a formação de átomos Br através da reacção 

H + Br2 ~ HBr + Br E3 = 2,4 kJ mol-1 
12.XII 

possui uma baixa energia de activação e é um processo rápido. 

Consequentemente, dada esta diferença de velocidade, a [Br] é 

elevada. Comparando tais reacções com as homólogas para o sistema 

H2/C 12 teremos, 

CI + H2 ~ HCI + H 

H + CI 2 ~ HCI + CI 

E2 = 18,8 kJ mol-1 

E2 = 2,9 kJ mol-1 

12.XIII 

12.XIV 



verificamos que agora os átomos el são destruídos muito mais 

rapidamente que os átomos de bromo, e a [el] deveria ser cerca de 

nove ordens de grandeza menor que [Br]. Perante tais dados, a 

velocidade de recombinação dos átomos de el, segundo um processo 

de 2a ordem seria extraordinariamente baixa. 

4) O tamanho da cadeia para a reacção H21C/2 é bastante superior 

ao de H21Br2. 

O tamanho da cadeia de uma reacção em cadeia, y, que, em 

média, mede o número de vezes que o ciclo de passos de propagação 

funciona, antes de ser extinto, pode ser estimado pela relação entre 

a velocidade de reacção e a velocidade do passo inicial, y=vlvj. De 

acordo com a eq 12.12 podemos escrever 

12.30 

ou seja 

12.31 

verifica-se que y é directamente proporcional a h . O mesmo é válido 

para a reacção entre H2 e e12. Dada a diferença entre as energias de 

activação das duas reacções (2) dos mecanismo 12 .1 e 12.11, 

Br + H2 ~ HBr + H E2 = 72,5 kJ mol-1 12.XV 

el + H2 ~ Hei + H E2 = 18,8 kJ mol-1 12.XVI 

verifica-se que h(H2/eI2) é muito superior a k2(H2/Br2) pelo que y(H21 389 

lel 2) será igualmente muito super"ior a y(H2/Br2) . 

Este estudo comparativo numa família de reacções complexas 

patenteia a própria complexidade da cinética química. Mesmo com 

espécies semelhantes, pequenas diferenças nas barreiras de energia de 

passos elementares homólogos podem modificar profundamente o 

mecanismo das reacções . 



12.6 PIRÓLlSE DE HIDROCARBONETOS 

o método de estudo da reacção em cadeia entre H2 e Br2 pode 

ser generalizado a outras reacções em cadeia . O objectivo é obter uma 

expressão para a velocidade de formação de produtos (ou de consumo 

de reagentes) em função das concentrações de espécies estáveis como 

reagentes e produtos. Como nos passos de propagação participam 

radicais livres, consumindo reagentes e formando produtos, há 

necessidade de estabe lecer expressões para as concentrações destes 

intermediários, para o que se recorre, em geral, à hipótese do estado 

estac ionário . Como as velocidades das etapas de propagação são muito 

superiores às das etapas de iniciação e de extinção (ve r Tabela 12.2), 

estas podem ser desprezadas em relação às velocidades das primeiras. 

Tabela 12.2 - Constantes cinéticas experimentais dos diferentes 

passos elementares no mecanismo da reacção H2+Br2, a 1 atm, 
500 K e [M] ",0,025 mal dm-3 . 

Reacção tipo k n° 

de etapa dm 3 mol -1 5- 1 da reacção 

Br2 + M -7 2 Br + M início 3,8x10-8 [M] (1) 

Br + H2 -7 HBr + H propagação 960 (2) 

H + Br2 -7 HBr + Br propagação 9,6x10 1O (3) 

H + HBr -7 H2 + Br in ibi ção 7,2x109 (-2) 

2 Br + M -7 Br2 + M extinção 4,2x10- 13 [M] (-1) 

Uma vez postulado um mecanismo para a reacção, com base em 

390 dados experimentais e na intuição química, encontramo-nos perante 

um sistema de equações diferenciais, estabelecido a partir da condição 

de estacionaridade para os vários radicais presentes. A natureza 

sequencial dos passos de propagação, em ciclo fechado, faz com que 

a expressão da velocidade de uma dada reacção ocorra mais do que 

uma vez nas equações diferenciais . Sendo assim, tais equações podem 

ser simplificadas por apropriadas somas e subtracções entre elas. 



Finalmente tais expressões simplificadas serão substituídas na expressão 

da velocidade de reacção. Assim iremos proceder no estudo da 

decomposição térmica (pirólise) de alguns alcanos. Trata-se de reacções 

com relevância indu stria l na indústria dos petróleos para a obtenção 

de hidrocarbonetos mais leves, mormente do etileno. 

12.6.1 PIRÓLlSE DO ETANO 

Segundo o mecanismo proposto por Rice e Herzfeld, que descreve 

razoavelmente a decomposição térmica deste alcano, podemos escrever 

(1 ) C2H6 ~ 2 CH 3 início 

(2) CH 3 + C2H6 ~ CH 4 + C2Hs 

(3) C2Hs ~ C2H4 + H propagação 

(4) H + C2H6 ~ H2 + C2Hs propagação 

(5) H + C2HS ~ C2H6 extinção 12.XVII 

A cadeia é propagada pelos radicais C2Hs e H. Os radicais CH 3 
não propagam a cadeia, porque são formados na reacção (1), mas são 

desactivados na reacção (2) e não são regenerados . A condição de 

estacionaridade para [CH 31 conduz à expressão 

12.32 

Para os radicais etilo teremos 

e para os átomos H 

12.34 

Adicionando estas três equações obtemos o resultado 

12.3S 

e, portanto, será 

12.36 

39 1 
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Substituindo esta expressão na eq 12.34, e após alguma manipulação 

matemática, conclui-se ser 

k3kS [C 2Hs ]2 -k1kS [C 2 H6 ][C 2Hs ]-k1 k 4 [C 2H6 ]2 =0 12.37 

A resolução desta equação quadrática leva-nos a 

12.38 

Como as etapas de propagação (3) e (4) têm velocidades muito 

superiores às da reacção inicial (1) e da etapa de extinção (5), podemos 

desprezar o contributo destas últimas na eq 12 .38 e rescrever a equação 

anterior sob a forma 

12.39 

12.40 

ou 

12.41 

Verifica-se desta expressão que a pirólise do etano é uma reacção 

de 10 ordem. Aplicando a lei de Arrhenius a cada uma das constantes 

cinéticas, vem 

v= 
12.42 

ou 

12.43 



Por consequência, a energia de activação da reacção será 

12.44 

Como E3 e E4 são bastante inferiores a E1, a energia de 

activação da reacção será consideravelmente inferior à da etapa inicial, 

E1"" 360 kJ mol-1. 

O tamanho da cadeia é dado pela expressão 

12 .45 

ou 

y = (k3k4)h 
k,k5 

12.46 

Como k1 é pequeno, o tamanho da cadeia é geralmente elevado. 

12.6.2 PIRÓLlSE DO ALDEíDO ACÉTICO 

O mecanismo de Rice-Herzfeld para a decomposição do 

acetaldeído é o seguinte: 

(1) CH 3CHO ~ CH 3 + CHO 

(2) CH 3 + CH 3CHO ~ CH 4 + CH 3CO 

(3) CH 3CO ~ CH 3 + CO 

(4) 2 CH3 ~ C2 H6 

início 

propagação 

propagação 

extinção 12 .XVIII 

O radical CHO produz outros produtos de decomposição que não 

serão considerados. Aplicando o regime do estado estacionário para 

CH 3 verifica-se 

e para o radical CH 3CO vem, 

393 



12.48 

A adição destas duas equações dá 

12.49 

donde resulta 

12 .50 

A velocidade de formação do metano é 

12.51 

ou 

12 .52 

A ordem da reacção é 3/2 e tira-se para a energia de activação, 

Ea =E2+~(E1-E4) 12 .53 

o tamanho da cadeia depende da concentração do reagente, 

dado ser 

12 .54 

Para se obter a ordem de reacção 3/2 a etapa inicial pode ser 

de 1 a ordem, mas o passo de extinção tem de envolver a combinação 

de dois radicais iguais. Se no mecanismo anterior substituíssemos a etapa 

394 (4) pela reacção 

extinção 12 .XIX 

a velocidade de reacção seguiria uma lei de ordem 1/2 . 

12 .55 



12.6.3 REGRAS DE GOLDFINGER-LETORT-NICLAUSE 

Os exemplos anteriores mostram-nos que a ordem de uma reacção 

em cadeia depende do modo como as cadeias são extintas e do tipo 

de radicais envolvidos . Goldfinger, Letort e Niclause distinguem 

cineticamente dois tipos de radicai s: 

a) radicais que participam em processos de propagação de 2a 

ordem são designados por radicai s ~; nos exemplos 
anteriores o radical CH 3 comporta-se como um radical ~ . 

b) radicais que participam em processos de propagação de 1 a 

ordem são designados por radicais J..l; no exemplo anterior 

o radical CH3CO comporta-se como um radical J..l . 

A ordem de reacção depende da natureza cinética dos radicais 

envolvidos nos passos de propagação e da intervenção ou não de um 

terceiro corpo M no passo de extinção. A presença do terceiro corpo 

M no passo de extinção reduz a ordem total da reacção de 1/2. A Tabela 

12 .3 resume este tipo de considerações e indica a ordem da reacção . 

Tabela 12.3 - Ordens de reacção para reacções em cadeia na 

pirólise de hidrocarbonetos . 

Iniciação de 1" ordem Ini ciação de 2" ordem 

extinção ext inção extinção extin ção ordem 

si mples com 3° corpo si mples co m 3° corpo t ota l 

1313 2 

1313 13~ I3I3M 3/2 

13~ I3I3M ~~ I3~M 1 

~~ I3~M ~~M 1/2 

~~M O 

A ordem da reacção , n, também pode ser calculada através da 

expressão 

i + p, + P2-t n = --'----'----'-"'--- '2.56 
2 

em que i é a ordem do passo inicial, P, e P2 são as ordens das etapas 

de propagação, p=1 para radicais J..l e p=2 para radicais ~; t é a ordem 
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da reacção de extinção . Por exemplo, na decomposição do etano i=1, 

p1=1, P2=2 e t=2 pelo que n=1 . 

12.7 REACÇÕES DE COMBUSTÃO EXPLOSIVAS 

As reacções entre o oxigénio e diversas substâncias como H2, eo, 
fósforo e fosfina ocorrem de um modo normal em certas condições de 

pressão e temperatura, mas, por vezes, pequenas alterações nas condições 

físicas podem causar uma explosão. Uma explosão é uma brusca e violenta 

libertação de energia física (e química) que é geralmente acompanhada 

por emissão de luz, de som (um forte estrondo) e de calor. Deflagrações 

típicas têm velocidades de 2 km/s e detonações com propósitos militares 

situam-se na gama de velocidades dos 6 a 8 km/s . Vamos estudar a 

reacção entre H2 e O2 que exemplifica este tipo de comportamento . 

12 .7.1 REACÇÃO DE COMBUSTÃO ENTRE HIDROGÉNIO E OX IGÉNIO MOLECULARES 

Para relações estequiométricas de hidrogénio e oxigénio gasosos, 

a mistura explode espontaneamente acima dos 600 oe em quaisquer 

condições de pressão . Aba ixo dos 460 oe não há explosão, a não ser 

por acção de uma faísca ou de uma chama. Entre 460 oe e 600 oe a 

mistura estequiométrica explode para certas pressões e não para outras, 

como se ilustra na Figura 12 .3. Entre 460 oe e 600 oe a Figura 12 .3 revela 

três limites de explosão quando se varia a pressão: um primeiro a pressões 

muito bai xas, cerca de 10-3 atm, um segundo na gama de 10-1 atm e, 

finalmente, um terceiro a pressões mais elevadas na zona das 10 atm. 

Para explicar o comportamento cinético deste tipo de sistemas 

396 Semenov e Hinshelwood propuseram o conceito de cadeia ramificada . 

Numa cadeia ramificada há uma amplificação no número de radicais 

em cada ciclo de propagação, como no par de reacções 

(1) H + O2 ~ OH + O 

(2) O + H2 ~ OH + H 

12.XX 

12.XXI 

que associada ao passo (3) leva à formação de moléculas de água. 



12 .XXII 

Por cada vez que ocorre o par de reacções (1 ) e (2), a reacção 

(3) ocorre duas vezes, pelo que a equação global é 

12.XXII I 

Assim, no primeiro ciclo da cadeia, por cada átomo H formam-se 

três novos átomos H e duas moléculas de água . O número de espécies 

que se formam nos ciclos seguintes está indicado na Tabela 12.4. Atente 

que ao fim de 50 ciclos o número de radicais H e moléculas H20 é da 

ordem de grandeza do número de Avogadro . E como as reacções entre 

radicais são muito rápidas, esses cinquenta ciclos podem ocorrer numa 

fracção de segundo . 

a) 

,g 
~ 
c.. 

b) 

Região de I Região 
reacção de 

Região de 
reacção 
estacionária estacionária I explosão I 

I I 
I ~: limite I ~: limite 

I explosão I explosão 

/ 
Pressão 

3°lirnit 
ed. 

eeXPlosào 

,/>0 
"Os 

ei-'< 
õe 

Reacção ,*-'l. 
estacionária o~~ 

']; 

Explosão 

I Região 
de I explosão 

I 
I 
1 

1
30 limite 
de 

1 explosão 

Explosão 

460°C 600°C 
Temperatura 

Figura 12.3 - a) Regiões de reacção estável e de explosão pa ra uma combustão 

típi ca na fa se gasosa, como, por exemplo, a rea cçã o hidrogénio-oxigénio. 

b) Variação dos limi tes de exp losão com a temperatura. As temperatura s 

indicada s co rres pondem a uma m istura estequiomét rica 2Hr 0 2. 
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Tabela 12 .4 - Evo lução no núm ero de espécies reactivas na 
reacçã o ra mi ficada e ntre á tomos H e mol é culas H20. 

Número átomos H át omos H mo lécu las H20 

de cic los que reagem produzidos formadas 

1 1 3 2 

2 3 9 6 

3 9 27 18 

4 27 81 54 

10 19 683 59 049 39 366 

20 1, 16x1 09 3,49x10 9 2,32x109 

30 6,9x10 13 2,05x10 14 1,4x1014 

49 4,1 x1 0 18 1 ,2x1 0 19 8,1 x1 0 18 

50 2,4x 1023 7,2x1023 4,8x1023 

Em termos gera is uma reacção de cade ia ram if icada, inc lu indo 

os passos de ext in ção da cade ia, pode ser f ormu lada nos seg uin tes 

te rmos: 

(1) ~ R 

(2) R ~ aR 

(3) R + Q ~ Z + R 

(4) R ~ 

passo iniciador da cade ia 

cadeia ramif icada (a> 1) 

passo de propagação com 

formação do prod uto Z 

ext inção da cadeia nas paredes 

do recip iente o u na fase gasosa 12.XX IV 

Por razões de simplificação, neste esquema cinéti co não se discrimina 

ent re os diferentes t ipos de rad icais R; Q rep rese nta um reagent e. 

As ve loc idades de reacção dos di fe rentes passos são : 

( 1 ) 
d[R] 

ri =--
dt 

(2) 
, 1 d[R] 

rb =kb [R ]=--
a-l dt 

(3) rp=k~ [ R ] ; 
d[R ] 
-=0 12 .57 

dt 

(4) 
, d[R] 

rt =kt [R]=--
dt 



em que rb e rt são velocidades de 1 a ordem em relação às concentrações 

dos radicais activos e kb' kt ' dependem, geralmente, das concentrações 

de outros reagentes. A variação de concentração dos radicais activos 

não depende dos passos de propagação, pelo que pode ser escrita 

sob a forma 

12.58 

ou 

12. 59 

Definindo um factor-de-ramificação líquido, 1/>, em termos da 

expressão 

12.60 

a eq 12.59 pode ser apresentada em termos desse factor, como 

12.6 1 

em que se verifica que a velocidade de acumulação dos radicais R· segue 

uma lei de 1 a ordem. Se o factor líquido de ramificação for 1/><0 pode 

alcançar-se um estado estacionário para [Rl, [Rl ss=rj/ II/> I . Nestas condi ções 

a cadeia ramificada comporta-se como uma cadeia normal, porque não 

há um significativo crescimento líquido de radicais; o passo de extinção 

domina o de ramificação . 

Porém, se 1/»0 (ver Figura 12 .4) então teremos 

r · 
[ R 1 = ~ [ exp ( I/!t ) - 1 ] 

I/! 
12.62 

e a velocidade de reacção será 

12.63 

Após uns instantes iniciais, a velocidade apresenta um crescimento 

exponencial em função do tempo . Há pois uma autocatálise que conduz 

a uma explosão . A causa primária desta auto-aceleração é a multiplicação 

dos centros activos, como a apresentada na Tabela 12 .4 e, não a do 

aumento de temperatura, que também se verifica numa reacção 
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exotérmica . A velocidade tende para um valor infinito, mas quando a 

velocidade de reacção alcança um certo valor surgem as características 

típicas de uma explosão, como onda de choque, o som e um relâmpago 

de luz . Em fase gasosa há dois limites de explosão. A baixas pressões 

a reacção tem uma bai xa velocidade com 1/><0 . Todavia, a uma dada 

temperatura, à medida que a pressão aumenta, a probabilidade de os 

centros activos se difundirem até às paredes do vaso diminui. Esta 

diminuição verifica-se até uma certa pressão P1 para a qual se alcança 

1/>=0, pois kt também decresce . E assim se atinge o primeiro limite de 

explosão . Para pressões muito superiores a P1 o passo de extinção passa 

a ocorrer no seio da fase gasosa , com eficiência suficiente para ser 1/><0. 

Baixando a pressão, decresce a velocidade do passo de extinção, visto 

como um passo de 3a ordem, 

R + R + M ~ R2 + M 12 .XXV 

e, então, 1/»0 . A pressão Pu (Pu>P1) alcança-se a condição de 1/>=0 e 

com ela o segundo limite de explosão . Mantendo constante a 

temperatura, entre Pu e P1 é 1/»0 a reacção é sempre explosiva (ver Figura 

12.4). Acima de Pu é 1/><0 e a combustão do hidrogénio ocorre de modo 

suave, até se alcançar um terceiro limite de explosão cuja origem se 

apresenta na secção seguinte . 

Tempo 

Fig 12.4 - Aumento da concentra ção do radi cal que propaga a cadei a, 

[R], para diferentes va lores do factor líquido de ram ifi cação, ip . 



12.7.2 EXPLOSÃO TÉRMICA 

Uma explosão térmica é aquela cuja causa primária de auto

-aceleração é o auto-aquecimento de misturas reactivas, devido à 

exotermicidade das reacções que têm lugar no sistema. Em geral, uma 

reacção térmica estabiliza quando a velocidade de geração de calor é 

contrabalançada pela velocidade de perda de calor por condução térmica, 

convecção ou radiação . A velocidade de produção de uma certa 

quantidade de calor QR, num sistema de volume V, em que tem lugar 

uma reacção exotérmica com uma variação de entalpia negativa, -I flH 1 
por mole, e com uma ve locidade de reacção v, pode-se escrever 

Consideremos agora que a lei cinética é do tipo 

v=kC 

12 .64 

12 .65 

em que C é a concentração do reagente , x a ordem da reacção e k a 

constante cinética, que obedece à lei de Arrhenius, 

12 .66 

Sendo assim, teremos 

12.67 

Vamos assumir que a velocidade de perda de calor, Qe, segue uma 

lei empírica simples, a lei de Newton. Nestes termos, sendo T a temperatura 

do sistema gasoso e Text a temperatura do ambiente exterior, será 

Q c = Sh (T - T ext ) 12 .68 

em que 5 é a área do recipiente e h o coeficiente térmico por unidade 401 

de área para as paredes do mesmo recipiente . 

A Figura 12 .5 mostra três situações para a variação de QR com 

a temperatura para três valores de concentração, C1 >Cc >C2. Para a 

concentração C2 , quando o sistema se encontra a uma temperatura Ts 

a velocidade de geração de calor, QR, é super ior à da perda de calor. 

a sistema aquece até à temperatura Test para a qual QR=Qc. A esta 



temperatura o sistema é estável a pequenas perturbações. Se o 

aquecermos um pouco acima de Test , a velocidade de arrefecimento Oe 

passa a ser superior à da produção de calor e o sistema arrefece de 

novo até Test . Se o sistema for aquecido até à temperatura de ignição, 

Tign , dei xa de ser est ável poi s é sempre OR> Oe. A esta temperatura o 

si stema entra em ignição espontaneamente . Uma ignição distingue-se 

de uma explosão, porque enquanto no primeiro caso o aumento de 

pressão é progressivo no segundo é rápido . 

Ts Temperatura 

Figura 12.5 - Va ri ação de QR com a temperatu ra para três valores de 

co ncentra ção. 

Para a concentração crítica Ce a temperatura de ign ição e de 

estacionaridade coincidem, sendo 

12 .69 

ou 

dOc dOR 
--=--
dt dt 

12. 70 

402 pelo que 

R7: 2 
_ c_ = Tc - Text 
Ea 

12.7 1 

donde se tira 

12. 72 



Acima desta condição atinge-se o limite da explosão térmica . Como 

a eq 12 .72 mostra, qualquer reacção exotérmica com uma energia de 

activação positiva está sujeita a sofrer uma explosão térmica em 

condições apropriadas. Este corresponde ao terceiro limite de explosão 

da reacção na mistura 0 2/2H 2. As explosões no sistema reactivo C1 2/H 2 
também são essencialmente de origem térmica , porque não sendo a 

cadeia ramificada e sendo a energia de activação da reacção muito 

elevada, Ea=141 kJ mol- 1 (ver Tabela 12 .1), a velocidade de formação 

dos centros activos não é suficientemente elevada para causar uma 

"explosão isotérmica" . 

12.7.3 COMBUSTÃO DE HIDROCARBONETOS 

A combustão de hidrocarbonetos no seio do oXlgenlo é um 

processo muito mais complexo que a combustão do hidrogénio. Em geral 

na combustão dos hidrocarbonetos ocorre um tipo de mecanismo que 

Semenov designou por ramificação retardada. Esta situação verifica-se 

quando um intermediário formado numa reacção em cadeia é capaz 

de, posteriormente e num processo mais lento, vir ele mesmo a produzir 

uma reacção ramificada . Exemplifiquemos com a combustão de um 

hidrocarboneto RH, que está sujeito ao seguinte mecanismo, 

RH + 02 ~ H0l' + R· 

R· + O2 ~ ROl' 

ROl' + HR ~ ROO H + R· 

início 

propagação 

propagação 12 .XXVI 

Em fase gasosa, abaixo dos 100 ·C, os hidroperóxidos ROOH são 

os únicos produtos do processo de oxidação de muitos hidrocarbonetos. 

Estes hidroperóxidos podem-se decompor em reacções mais lentas que 403 

as anteriores, num passo com ramificação de novos centros activos de 

radicais, 

ROOH ~ RO · + HO · 12.XXVII 

Portanto, tais processos de oxidação apresentam períodos de 

indução bastante substanciais, em que a concentração dos centros 
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activos RO · e HO · demora um certo tempo a alcançar determinados 

valores de concentração. Nos primeiros estádios do sistema é cp<O e 

o processo de oxidação é lento . Para altas temperaturas cp é elevado 

e positivo, cp»O, e a combustão gera chamas quentes. Mas em certas 

condições a combustão ocorre com "chamas frias" de cor azul 

característica, Figura 12 .6 . As chamas frias estão associadas com um 

brusco aumento de temperatura (", 100 °C) e o correspondente aumento 

de velocidade de reacção . Contudo, há um processo de supressão da 

reacção antes desta ficar completa, porque há pelo menos uma região 

com uma dependência negativa com a temperatura, devido à extinção 

da reacção por difusão dos centros activos até às paredes do vaso de 

reacção. Nestas reacções de combustão, porém, ainda subsistem muitos 

pormenores mecanísticos obscuros . 

o 
.ro 
~ 
~ 

o... 

Explosão 

Chama fria 

Reacção estável 

Temperatura 

Figu ra 12 .6 - Il ustra ção das condições de tempera tura e press ão em que 

pode ocorrer uma " cham a fria " . 

12.8 REACÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO 

As reacções de formação de macromoléculas, constituídas por 

unidades idênticas de monómeros M, podem seguir diferentes 

mecanismos. Aqui vamos apenas considerar a formação destes polímeros 

por recurso a um iniciador que gera radicais livres que iniciam uma 

reacção em cadeia, como se indica, 



(1) ~ R1 

(2) R1 + M ~ R2 

(3) R2 + M ~ R3 

(4) Rn-1 + M ~ Rn 

(5) Rn + Rm ~ Mn+m 

início 

propagação 

propagação 

propagação 

extinção 12.XXVIII 

M representa um monómero, R1 um radical que inicia a 

polimerização. Rn representa um radical R1 que está ligado a uma cadeia 

de (n-1) moléculas de monómeros. Todas as reacções de propagação 

se consideram com a mesma constante de velocidade, kp; as reacções 

de extinção têm uma constante cinética kt . 

A condição de estacionaridade para R1 leva-nos a escrever 

12.73 

o passo de extinção considera a remoção de R1 por reacção com 

R1, com R2, ... com Rn . Rearranjando esta equação vem 

n 
v1-kp [R1 ][ M]-kt [R1]I[Rn ]=0 12 .74 

De igual modo se poderá escrever para R2 

12.75 

e para Rn será 

n 
kp [Rn-1 ][ M]-kp [Rn ][M]-kt [Rn ]I[Rn ]=0 12.76 

Adicionando todas estas equações obtém-se 

12 .77 

ou seja 
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12 .78 

A velocidade de consumo de monómero é 

12.79 

ou 

12 .80 

Trata-se de equações gerais que podem ser explicitadas para cada 

tipo de mecanismo . No caso de a iniciação térmica seguir um processo 

de 2° ordem teremos 

pelo que da eq 12.80 se pode escrever 

Se o processo for fotoquímico com 

v = I 

sendo I a inten sidade da luz absorvida, 

12 .81 

12.82 

12 .83 

12 .84 

Se o processo de iniciação ocorrer num processo catalítico, com 

um catalisador Cat, será 

12.85 

e 



d[M] _ (k1)h[ ]3/ [ ]1/ ---- kp - M / 2 Cat / 2 
dt kt 

12.86 

O tamanho da cadeia é fornecido pela expressão geral 

d[M] / dt 
y =----'-- - 12.87 

No caso de uma iniciação num processo de 2° ordem , eq 12 .81 , 

vem 

12 .88 

ou 

12.89 
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CAP[TULO 13 

CATÁLISE ÁCIDO-BASE E REACÇÕES DE 

TRANSFERÊNCIA DE PROTÃO 

As reacções de transferência de protão são o fundamento 

mecanístico das reacções ácido-base na definição de Bronsted. O equilíbrio 

13 .1 

representa a transferência entre um ácido AH e uma base B ou, para 

a reacção em sentido inverso, a transferência entre a base conjugada 

A- (base conjugada do ácido AH) e o ácido conjugado BH+ (ácido 

conjugado da base B) . Tais reacções desempenham um papel de grande 

relevância na catálise por ácidos e por bases em solução, para além 

da sua relevância em muitos processos biológicos. 

13.1 MECANISMO GERAL PARA AS REACÇÕES CATALISADAS 

Segundo o formalismo desenvolvido por Laidler no seu texto sobre 

Cinética Química,126 vamos considerar um mecanismo de catálise 

suficientemente geral para ter apl icabilidade nos casos mais correntes 

de catálise em meio homogéneo . Seja C o catalisador e S o substrato 

(reagente) que vai estar sujeito ao processo catalítico, 

k 1 
C+S ~ X+y 

k_1 
13 .11 
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X+W~ P+Z 13. 111 

em que X e Y representam intermediários, um dos quais (X) reage com 

uma substância W para conduzir à formação dos produtos finais P e 

de uma substância adicional Z que poderá reagir subsequentemente, 

mas sem consequências para a cinética da reacção . Para simplificar a 

análise cinética, admite-se que só o primeiro passo é reversível. 

13 .1.1 SITUAÇÃO DE EQUILíBRIO RÁPIDO: INTERMEDIÁRIOS DE ARRHENIUS 

Se a reacção 13.11 puder ser considerada um equilíbrio rápido, o 

intermediário X corresponde ao conceito de Arrhenius para um 

intermediário em equilíbrio com os reagentes . Sendo assim é legítimo 

escrever 

[x][Y] k, 
--=-=K 
[e][s] L , 

As concentrações das espécies C e S, [Cl e [Sl, 

concentrações iniciais, mas concentrações de equilíbrio. 

concentrações iniciais, [Clo e [Slo, podemos escrever 

[elo =[e]+[ x] 

[s]o =[s]+[x] 

13.1 

não são 

Para as 

13.2 

13.3 

expressões válidas no início da reacção . Substituindo estas equações 

na eq 13 .1 obtém-se 

__ r X_][Y_] __ = K 

([e]o -[ xl)([s]o -[ xl) 13.4 

que é uma equação quadrática em [Xl. Uma vez resolvida esta equação 

em ordem a [XL a velocidade de reacção tira-se a partir da expressão 

13.5 

Considerando situações apropriadas para as concentrações relativas 

do substrato e do catalisador, torna-se possível deduzir leis cinéticas 



relativamente simples. Assim, para concentrações de substrato elevadas, 

verifica-se [Slo»[Clo, e em consequência é válida a relação [Slo-[Xl",,[Slo, 

dado que [Xl não pode ser super ior a [C lo. A eq 13.4 simplifica-se 

([ejo -[ xj)[ sjo 
K 

13 .6 

ou 

13.7 

e a velocidade de reacção será 

13 .8 

Como esta expressão mostra, a velocidade de reacção varia com 

[Sl o com o andamento que se apresenta na Figura 13.1. Para 

concentrações de substrato baixas a velocidade apresenta-se como um 

processo de 1 a ordem em relação ao mesmo substrato, enquanto que 

para concentrações mais elevadas se pode alcançar um patamar e a 

velocidade é de ordem zero em relação a S. Este comportamento já tinha 

sido observado a respeito da catálise por superfícies de sólidos, e será 

igualmente observado na catálise por enzimas a desenvolver no Capítulo 

14. Mantendo-se a condição de [Sl o» [Cl o, a velocidade de reacção é 

de 1 a ordem em relação ao catalisador. 

Figura 13.1 - Variação da ve locidade de uma reacção de catá lise com a 

concentração ini cia l de substrato, [5] 0, no caso em que [5]0» [C] 0. 
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Na catálise em superfícies não existem as espécies W e Y (logo 

[W1=[Y1=1), pelo que a lei de velocidade da eq 13.8 se reduz à expressão 

k2K[e] 0 [S] o 
v = ----::--=-=---'--

K[S]o +1 13.9 

Esta equação é equivalente à eq 10 .26 para a velocidade de 

reacção para a catálise por superfícies, velocidade essa definida por 

unidade de área. Esta mesma equação também é equivalente à equação 

de Michaelis-Menten da catálise enzimática (eq 4.133) a estudar em 

mais pormenor no Capítulo 14. 

Se porventura o catalisador se encontrar em grande excesso em 

relação ao substrato, [C1o»[Slo. a eq 13.4 vem 

[X][Y] =K 

[elo ([s]o -[ xl) 13 .10 

e a nova expressão para a velocidade de reacção será 

k2K[e ]0 [S]o [W] 
v = -----::----::-----c:----::--

K[ elo +[Y] 13 .11 

Agora a reacção é sempre um processo de 1 a ordem em relação 

ao substrato, qualquer que seja o valor de [Sl desde que sujeito à 

condição [C1o»[Slo, podendo a sua ordem parcial em relação ao 

catalisador variar entre um e zero. 

Quando a velocidade assumir a expressão simplificada 

v=k2 [S] o [W] 13 .12 

para K[C1o»[Y). então a energia de activação da reacção é 

Ea =E2 13 .13 

sendo E2 a energia de activação da reacção 13 .11 1. Também, de modo 

4 12 análogo, quando para as eqs 13.8 e 13 . 11 se verificar a condição 

K[C1o«[Y). então v assume a forma 

v=k2 ~[C]o [5] 0 [w][Yr1 

L 1 

e a energia de activação da reacção será 

Ea =E1+E2-L1 

13 .14 

13.15 



em que E1 e E_ 1 representam, respectivamente, as energias de activação 

da reacção 13.11 e do seu inverso . 

13.1.2 SITUAÇÃO DE ESTADO ESTACIONÁRIO: INTERMEDIÁRIOS DE VAN'T HOFF 

Se no mecanismo dos passos 13.11 e 13.111 se verificar a condição 

k2[Wl»k_,[Y), pode-se aplicar a hipótese do estado estacionário ao 

intermediário X. A sua concentração é bai xa e Laidler designa-o por 

um intermediário de van't Hoff . O correspondente perfil de energia para 

esta situação e dos intermediários de Arrhenius vem ilustrado na Figura 

13 .2. A condição de estacionaridade permite escrever 

d[ X] =k1 [C][ S]- L1 [X][Y]- k2 [x][w]=o 
dt 

Substituindo as eqs 13 .2 e 13 .3 nesta expressão vem 

13.16 

k, ([e]o -[X])([S]o -[X])-L, [X][Y]-k2 [X][W]=O 13. 17 

Dado que [Xl é bai xa, pode ser desprezado o termo quadrático, 

[X]2, na eq 13 .17, pelo que é legítimo escrever 

13 .18 

e a velocidade de reacção assumirá a forma 

k1k2 [elo [s]o [w] 
v=----------------------

k1 ([e]o +[ s]o )+L1 [Y]+k 2 [w] 13. 19 

Na catálise por superfícies e por enzimas não existem as espécies 

equivalentes a W e Y, pelo que a eq 13 .19 com [Wl=[Yl=1 se reduz a 

13. 20 

Para bai xas concent rações de substrato a velocidade vem 

13. 21 
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Nestas condições não se verifica a lei de Arrhenius, a não ser em 

dois casos especiais : k2»k_1 ou k-1 »k2 . No primeiro caso temos 

e a energia de activação será 

Ea =E1 
No segundo caso vem 

v= k,k2 [elo [5lo L, 

13.22 

13 .23 

13 .24 

e a condição de estacionaridade cai no caso da situação de equilíbrio 

rápido. 

H :j: 

E, 

C+S C+S 

Figura 13.2 - Perfis de energia para reacções catalisadas: a) caso em que 

o passo determinante é dado pela segunda barreira, tendo-se formado 

entretanto um intermediário de Arrhenius; b) caso em que se pode aplicar 

a hipótese do estado estacionário ao intermediário X, intermediário de 

van't Hoff. 

13.2 CATÁLISE ÁCIDO-BASE ESPECíFICA 

o estudo da catálise por ácidos e por bases desempenhou um 

papel de grande relevo no desenvolvimento da Química Física nos finais 

do século XIX . Personalidades como Ostwald e Arrhenius estão 



intimamente associadas ao novo domínio . Para além de outros contributos, 

refira-se que o primeiro destes cientistas propôs a definição de catálise 

e a classificação dos catalisadores, enquanto o segundo pugnou pela 

definição de conceitos de ácido e de base e do efeito da temperatura 

nas constantes cinéticas. No campo da catálise convém distinguir a 

catálise especificamente operada por iões H+ (em geral utilizaremos a 

forma H+ em vez de H30+, excepto em situações em que tal se revele 

indispensável) e OH- presentes em soluções aquosas, da produzida por 

outro qualquer ácido ou base . 

Para concentrações elevadas de iões H+, a concentração dos iões 

OH- é baixa, e o ião H+ pode ser o único catalisador presente no meio . 

Então a expressão da velocidade de reacção virá 

13.25 

em que ko é a constante cinética da reacção não-catalisada; [H+] representa 

a concentração de hidronião em solução e k H+ é a correspondente 

constante de velocidade para a reacção catalisada. 

Para valores de pH mais elevados, a reacção pode ser igualmente 

catalisada pelos iões hidróxilo, sendo então 

13.26 

Se se definir uma constante cinética de 1 a ordem efectiva, como 

13.27 

então 

13.28 

em que as constantes k H+ e kOH - são denominadas constantes catalíticas 

para H+ e para OH-o Dado em solução aquosa se verificar o equilíbrio 

13.IV 

com [H+][OH-]=Kw, a expressão 13 .28 pode ser rescrita da seguinte forma 

13.29 

415 



A Figura 13 .3 ilustra a dependência de k com a [H +). Geralmente 

há uma região d~ pH em que a catálise é dominada pelo ião H+ . Neste 

caso 

ou, por aplicação de logaritmos, 

logk ", logkw + 109[H+] 

ou, ainda, 

log k '" -pH + log kH+ 

13 .30 

13 .3 1 

13 .3 2 

A pH elevado em que a catálise será dominada por iões OH-, 

ter-se-á 

kow KW 
k=~---

[H + 1 
pelo que se pode considerar 

logk '" logkow + logKw -log[H+] 

ou seja 

logk '" pH + logkow + log Kw 

13 .33 

13 .34 

13.35 

o estudo da variação de log k com o pH da solução, apresentado 

na Figura 13 .3, mostra uma região a pH baixo em que a variação é 

linear com uma inclinação igual a -1; outra região de variação linear 

com uma inclinação + 1, para pHs elevados. Poderá ainda haver uma 

zona, a pHs intermédios, em que não há variação de log k com o pH, 

dado ser k=ko. Na zona de transição, que corresponderia à intersecção 

de duas rectas, por exemplo a horizontal e a de inclinação -1, têm-se 

[H+)=ko/kH+ e a velocidade de reacção vem um pouco superior com 

k=2ko. A Figura 13.3 apresenta ainda outros casos de menor 

416 generalidade, como a de haver só catálise por H+ e não por OH- ou o 

inverso . Ou ainda quando ko é baixo, a expressão da velocidade de 

reacção em função de pH pode passar somente por um mínimo . Dado 

em tais condições ser 

13 .36 



derivando esta equação 

dk kow Kw 
---k + -----

d[H+f H [H+r 13.37 

e igualando a zero para obter o extremo da função, verifica-se que o 

mínimo 

13.38 

Esta expressão é interessante, porque permitiu a Wijs,156,157 nos 

seus estudos sobre a hidrólise do acetato de etilo, obter, logo nos finais 

do século XIX, os va lores de k H+ e kOH - a partir das variações lineares 

da velocidade de reacção a pH baixo e pH alto, bem como o produto 

iónico da água, Kw. 

a) 

b) 

O> 

-º 

catálise ácida 

pH 

ko muito pequeno 

catálise básica 

ausência de catálise 

pH 

Figura 13.3 - Dependência de k em função de [H+] . a) Caso geral de 

catálises por H+ ou por OH', separadas por uma região de pHs em que a 

reacção ocorre sem catálise. b) Casos particulares 
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13.3 CATÁLISE DE ÁCIDO-BASE GERAL VERSUS ESPECíFICA 

Quando a catálise pode ser devida a outras espécies ácidas, HA, 

ou básicas, A-, que não tão-somente os iões H+ e OH-, a catálise ácido

-base designa-se por catálise ácido-base geral. Nestas condições teremos 

13 .39 

em que kHA e kA- são , respectivamente, as constantes catalíticas do ácido 

HA e da base A-. A circunstância de uma reacção poder ser catalisada 

em termos gerais ou específicos depende, muitas vezes, da natureza 

do mecanismo da reacção, e noutras da velocidade das reacções de 

transferência de protão . 

No mecanismo geral da catálise anteriormente referido, eqs 13.11 

e 13.111, numa catálise devida a reacções de transferência de protão deve

-se representar o intermediár io X por SH+. Y corresponde ao catalisador 

C menos um protão; se C for o ácido HA então Y será a base conjugada 

A-. No segundo passo SH+ cede um protão à espécie W, formando o 

produto P. A espécie W pode ser uma molécula de solvente (água) 

HA+S ~( ___ SH+ +A - 13 .V 

k . 
SH+ +H 2 0 __ 2~) produtos+H 3 0+ 13 .VI 

Um tal mecanismo diz-se protolítico. Se a espécie W for uma 

espécie molecular de um soluto, tal como a base conjugada do 

catalisador, então o processo diz-se prototrópico. Atente a que na catálise 

41 8 específica pode não haver uma transferência de protão na etapa 

determinante, pois 

k 2 SH+ --=-~) produtos lento 13 .VII 

A Tabela 13 .1 resume a natureza das espécies químicas que podem 

ser consideradas nos diferentes tipos de mecanismo, bem como a sua 



correspondência aos intermediários e produtos do mecanismo geral, para 

as catálises ácida e básica. 

Tabela 13.1 - Natureza das espécies químicas na catálise ácido

-base em solução aquosa. 

Catálise C Y W Z 

ácida HA A- H20 H30 + 

ácida H20 OH- B BH+ 

básica B BH+ H20 OH-

básica H20 H30+ HA A-

A Tabela 13 .1 apresenta quatro combinações, que associadas aos 

dois casos de intermediários de Arrhenius e de van't Hoff conduz-nos 

a oito tipos de mecanismos diferentes . Vamos resumir somente alguns 

dos mecanismos mais importantes na Tabela 13 .2. 

Tabela 13.2 - Resumo das condições para diferentes tipos de 

mecanismos de catálise ácido-base. 

Catál ise ácida Intermed iár ios de Arrhen ius Intermediá ri os de van't Hoff 

H+ transferido para so lve nte k2 « k-1 [B] k2 » k-1 [B]. k2 » k 1 [B H+] 

BW +S :=: SW +B catá li se específ ica por H+ catá li se geral 

SW+H20 ~ P+Hp+ com etapa determinante sem etapa determinante 

H+ transferido para so luto k2 « L 1 h» k_1 

BW +S :=: sw +B catá li se geral catá li se geral 

SW+B ~ P+BW sem etapa determinante sem etapa determinante 

Catálise básica Intermediários de Arrhenius Intermed iári os de van't Hoff 

H+ transferido do so lven t e h « L 1 [BH+] k2 » k_l [BH+]. k2 » k 1 [B] 

B+ SH :=: S- +BW catá li se específ ica por OH- catá li se geral 

S- +H20 ~ P+OH- com etapa determinante sem etapa determinante 

H+ transferido do so lu to k2 « L 1 k2 » L 1 

B+ SH :=: S- +BW catálise geral catálise geral 

S- +BW ~ P+B sem eta pa determinante sem etapa determinante 
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Deste conjunto de mecanismos vamos somente estudar dois deles 

no sentido de ilustrar como se contemplam situações cinéticas de catálise 

específica e de catálise geral. Consideremos o caso do mecanismo em 

que no segundo passo há transferência de um protão para uma molécula 

de água e em que o catalisador ácido é do tipo BH+, 

k1 
BH+ +S ~ SH+ +B 

L 1 
13.VIII 

13 .IX 

o catalisador encontra-se em equilíbrio com a sua base conjugada, 

equilíbrio que, aliás, se estabelece de forma extremamente rápida, 

k1 
BH+ +H 2 0 ~ B+H30+ 

L 1 

com uma constante de equilíbrio K' 

13.3 .1 CASO 1 

13.X 

13 .40 

Vamos considerar duas situações extremas com interesse cinético . 

A primeira corresponde a k2«k_,[B]. Sendo assim a reacção 13.VIII pode 

ser considerada um sistema em equilíbrio, 

[SH+ ][S 1 k
1 

[SH+][S 1 L1 
13 .41 

em que [BH+] e [S] não são necessariamente as concentrações iniciais, 

pois houve a formação do intermediário SH+. No início da reacção, antes 

de haver formação de produto é válido assumir 



[BH+]O =[BH+ ]+[SH+] 

[S]O =[S]+[ SH+ ] 

13.42 

13.43 

e no caso de BH+ se encontrar em excesso em relação a S, isto é, 

[BH+l",[BH+lo, então a constante K' vem 

13.44 

e o equilíbrio do passo 13 .VIII toma a forma 

[SH+][B 1 k
1 

[BH+ lo ([s lo -[SH+]) L 1 
13.45 

Destas equações tira-se 

13.46 

Recorrendo à eq 13.44 pode ainda escrever-se 

13.47 

e a velocidade de reacção, v=h[SH+l, será 

k1k2 [H+][S lo 
v = -------'--

k1 [H+ 1+L1K' 
13.48 

Embora no mecanismo da catálise o primeiro passo seja uma 

transferência de H+ a partir de uma espécie acídica de qualquer natureza, 

a lei de velocidade representa somente uma catálise específica; 
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cineticamente não é possível detectar o primeiro passo de uma catálise 

geral. O máximo da velocidade é alcançado quando k,[H+1»k_1K', sendo 

v =k2[Slo. 

13.3.2 CASO 2 

Se for k-,[B1«k2, torna-se válido aplicar a condição de estado 

estacionário a SH+, 

13.49 

Substituindo nesta expressão [BH+1 por [BH+1o e [Sl por 

[Slo-[SH+1 vem 

Sendo assim verifica-se 

13 .51 

ou, atendendo à condição inicial, 

13.52 

Dado nesta expressão não figurar [B), não se pode recorrer à eq 

13.44 para eliminar [BH+1 da expressão 13.52, como foi feito no Caso 

1. Assim sendo, a velocidade de reacção virá 

13.53 



A lei de velocidade depende da concentração de BH+, um ácido 

de qualquer natureza, pelo que a catálise é geral. E de forma análoga 

se poderiam estudar os outros tipos de mecanismos e respectivas 

condições extremas . 

13.4 INTERPRETAÇÃO MECANíSTICA DE PERFIS DE VELOCIDADE VERSUS 

pH 

A dependência entre a constante de velocidade de uma reacção 

e o pH encerra em si informação muito importante sobre o mecanismo 

da reacção. A Figura 13 .3 ilustra alguns exemplos simples de perfis de 

k versus pH, que correspondem a situações em que ocorre apenas 

catálise ácida (declive=-1), inexistência de catálise ácido-base (declive=O) 

e só catálise básica (declive=1) . Cada ponto de um gráfico deste tipo 

é obtido a pH constante, o que normalmente exige a medição da 

velocidade de reacção numa solução tamponizada. De facto, as 

velocidades são determinadas experimentalmente para diferentes 

concentrações de tampão, mantendo constantes o pH e a força iónica 

da solução . Normalmente, quando nestas condições se mantém constante 

a concentração do substrato, obtém-se uma dependência linear entre 

a velocidade e a concentração de tampão, como se ilustra na Figura 

13.4a . Extrapolando para uma concentração de tampão igual a zero, 

obtém-se a velocidade desejada. Nalguns sistemas a velocidade medida 

depende da natureza do tampão. Nestes casos ocorre catálise ácido

-base geral. Estes casos serão discutidos na secção seguinte deste 

capítulo. Para simplificar a discussão, em vez de utilizar velocidades, 

iremos representar a dependência da constante de velocidade de pseudo

-primeira ordem, 

k =_v_ 
I/f [s lT 13.54 

onde [Sh é a concentração total de substrato, em função do pH da 

solução, Figura 13.4b . 
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/ 

a) 

/ 
velocidade extrapolada 

Itampão] 
a pH=4,S 

-"
C> 
.2 

b) 

logaritmizar ~ 
--~ 

dividir pela concentraçáo 
total de substrato, (SI 

T I 

4,5 
pH 

Figura 13.4 - Ilustração do método utilizado para construir perfis de 

constante de velocidade de pseudo-primeira ordem (k'V) em função do pH. 

Esta ilustração especifica um co~junto de mediçõ es de velocidade numa 

solução tamponizada a pH=4,S, 

A interpretação mecanística de perfis de constante de velocidade 

de pseudo-primeira ordem em função do pH baseia-se nos 5 tipos de 

dependência ilustrados na Figura 13.5, Os gráficos a), b) e c) correspondem 

a reacções catalisadas por [H+l. não-catalisadas e catalisadas por [OH-l. 

respectivamente, que já foram discutidas. As curvas ilustradas em d) e 

e) correspondem a situações em que a constante de velocidade diminui 

ou cessa de aumentar a partir de determinado valor de pH , Estas situações 

não podem ser devidas a uma alteração no mecanismo da reacção, pois 

o aparecimento de um processo competitivo a um dado valor de pH leva 

sempre a um aumento da velocidade, caso contrário esse processo não 

pode ser observado . Assim cada uma das curvas convexas de baixo para 

cima da Figura 13,5 é devida a um só mecanismo, A interpretação destes 

perfis pode ser feita com base em dois mecanismos alternativos: existência 

de um equilíbrio ácido-base rápido no substrato ou mudança do passo 

determinante da velocidade de reacção, 

No caso de um equilíbrio rápido do tipo 

k 1 
--~) p 

13.XI 



é conveniente exprimir a con·stante de velocidade em termos da fracção 

de substrato protonado 

13.55 

pois [SH+]=fSH[Sh e a velocidade da reacção é dada por v=k,[SH+]= 

k,{SH[Sh. Nestas condições, usando a eq 13.54, temos 

13.56 

esta expressão gera a forma da curva ilustrada na Figura 13.5d e que 

é dada pela equação 

13.57 

em que C4 e C5 são constantes . 

Por outro lado, a constante de velocidade associada a um 

mecanismo do tipo 

Ka 
13.XII 

é convenientemente expressa em temos da fracção de substrato 

desprotonado 

[s] 
f 5 = ----=----=---------::-

[SH+]+[S] Ka+[H+] 13.58 

13.59 

que tem uma analogia clara com a expressão matemática que traduz 

a curva da Figura 13.5e 
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13.60 

onde C6 e C7 são constantes. 

a) b) k",=c 2 

pH pH 

c) 

pH 

d) e) 

pH pH 

Figura 13.5 - Curvas fundamentais que se podem observar em perfis de 

log klJ! em função do pH, sem que tenha que haver alteração do mecanismo 

da reacção. 



Note-se que os dois ramos da curva se intersectam no ponto 

em que Ka=[H+l, pelo que o Ka do substrato é dado pelo pH a que 

ocorre a intersecção, Figura 13 .6 . Para este valor de pH verifica-se que 

k'l'=k 1/2. 

109 2 

pK, 
pH 

Figura 13 .6 - Determinação do pKa para a desprotonação de um substrato 

a partir do seu perfil de velocidade ve rsu s pH. 

Há outros mecanismos cineticamente indistinguíveis dos 

mecanismos 13 .X I e 13 .XII que também conduzem a expressões 

matemáticas semelhantes às equações 13 .57 e 13.60, respectivamente. 

Para poder decidir qual dos mecanismos está a ocorrer, é normalmente 

necessário ter acesso a mais informação sobre o sistema. Um outro 

mecanismo importante nestas reacções de catálise ácido-base é o que 

envolve uma mudança no passo determinante da velocidade de reacção. 

Por exemplo, o mecanismo 

13.XIII 

em que X repre senta um intermediário a que se pode aplicar a 

aproximação do estado estacionário, tem um primeiro passo 

independente do pH e um segundo passo cuja velocidade aumenta 

com o pH da solução. Para soluções suficientemente ácidas, este 

segundo passo é lento e determina a velocidade da reacção. Já para 

soluções alcalinas, o segundo passo é rápido e a velocidade passa a 
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ser controlada pelo primeiro passo, que é independente do pH . Deve, 

portanto, observar-se um perfil como o representado na Figura 13 .5e. 

Isto pode ser facilmente verificado exprimindo [Xl pela aproximação 

do estado estacionário e substituindo depois na expressão para a 

velocidade de reacção. Assim, pode-se obter 

k 1k3 [ow 1 
k", = -----:---:c 

k2 +k 3 [ow 1 13.61 

que é uma expressão é análoga à eq 13 .60 . 

Um outro mecanismo deste tipo é o seguinte 

13.XIV 

e conduz à equação 

k, [H+ 1 

:: +[ H+ 1 
13. 62 

que é semelhante à eq 13.57. 

A distinção entre a ocorrência do mecanismo 13.XII ou 13 .XIII 

pode ser feita verificando se o substrato contém um grupo cujo pKa 

possa corresponder ao valor de pH a que ocorre a mudança de declive, 

como se indicou na Figura 13 .6. 

Um corolário da discussão anterior é que a existência de curvas 

428 côncavas de bai xo para cima implica a existência de uma mudança de 

mecanismo com a variação de pH, Figura 13 .7. O aparecimento de 

uma constante de velocidade maior do que o esperado é sintoma da 

predominância de um novo mecanismo por variação do pH do meio . 

Assim, o número de termos que descrevem a velocidade de uma reacção 

em função do pH é superior em uma unidade ao número de curvas 

côncavas que se podem observar no seu perfil log kljl versus pH . Cada 



um desses termos pode ser formulado com base nas curvas fundamentais 

da Figura 13.5 . Note-se que cada termo na equação da velocidade 

corresponde a um mecanismo diferente e que a sua predominância 

depende da região de pH que estiver a ser estudada. 

a) b) 

pH pH 

Figura 13.7 - Exemplos de curvas côncavas de baixo para cima, que indicam 

a existência de dois mecanismos competitivos. 

Podemos agora interpretar os perfis de velocidade em função do 

pH com base em 5 princípios simples: 

i) Dividir o perfil log k'V versus pH em regiões separadas por curvas 

côncavas. 

ii) Verificar se existe algum grupo cujo(s) pKa(s) se pode(m) associar 

ao(s) pH(s) a que ocorrem as curvas convexas. Se existir, associar 

essa região da curva a um equilíbrio ácido-base rápido (eqs 13.56 

ou 13 .59). Caso contrário, associar essa região da curva a uma 

mudança no passo determinante da velocidade da reacção (eqs 

13.62 ou 13.61). 

iii) Usar as leis empíricas ilustradas na Figura 13 .5 para representar 

a dependência do pH em cada região. Multiplicar os termos das 

regiões que estão situadas a menos de duas unidades de pH à 429 

esquerda (pH menor) de um pKa por fSH , e multiplicar todos os 

termos que estão situados menos de duas unidades de pH à direita 

(pH maior) desse pKa por fs. 
iv) Ajustar a lei empírica aos dados experimentais. 

v) Propor um mecanismo consistente com a lei de velocidade para 

cada região. 



430 

Estes pr incíp ios são convenientemente ilustrados pe la sua aplicação 

ao efeito do pH na hi dról ise da asp iri na e do éster metí li co da asp irina, 

cujos perfis de velocidade versus pH se aprese nta m na Fig ura 13.8 . 

o 
II 

CC
~ O - C-CH3 

# COaR 
C(

0H 

+H20 --- I + 
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Figura 13.8 - Dependênc ia entre a constante de velocidade de pseudo

primeira ordem da hidró l ise da aspirina (traço a cheio) e do seu do éster 

metílico (tracejado) e o pH do meio . 

A Figura 13 .8b apresenta os perfis idea li za dos, que permitem uma 

iden ti ficação ma is fác il das regiões se paradas por curvas côncavas . No 

caso da hi drólise do ést er met ílico da asp iri na fac ilmente se distin guem 



três regiões, que se identificam na figura pelas letras ª-, h e !:.. Como 

este composto não tem grupos ionizáveis, a identificação das regiões 

por analogia com a Figura 13 .5 conduz directamente à constante de 

velocidade de pseudo-primeira ordem 

kvr =( 1 [H+ ] +C2 + [:~ ] 13.63 

A região ª- corresponde a uma catálise ácida cujo mecanismo se 

pode representar por 

k 
__ 1~) produtos 13.XVI 

em que E representa o éster. Uma molécula de água foi explicitamente 

incluída neste mecanismo, dado que se trata de uma reacção de hidrólise. 

A lei da velocidade nesta região é simplesmente 

13.64 

A região h não envolve nenhum catalisador ácido-base, pelo que 

o mecanismo deve ser 

k 
H2 0 + E 2) produtos 13.XVII 

a lei da velocidade é 

13.65 

Finalmente, na região!:. ocorre catá li se básica , cujo mecanismo 

se pode escrever 

k 3 
OW + E --=---~) produtos 13.XV III 

cuja lei de velocidade é 

13.66 

° perfil da hidrólise da aspirina é mais complexo, pois envolve 

4 regiões, assinaladas pelos números 1 a 4 na Figura 13.8b . Na aspirina 

exi ste um grupo carboxílico pelo que se pode assumir que a região 3 
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corresponde à ionização desse grupo, pelas razões que se ilustraram 

na Figura 13.6 . Assim, a região 2, que está a menos de duas unidades 

de pH do pKa do grupo que se ioniza, tem que ser multiplicada por 

fSH . Esta correcção dá conta da coexistência entre substratos protonados 

e desprotonados na região 2, mas que a reacção nesta região só ocorre 

a partir da fracção de substratos protonados. Como a região 4 já está 

muito afastada do pKa do grupo carboxílico, não entra com a fracção 

de substratos desprotonados, fs . Assim, a constante de velocidade de 

pseudo-primeira ordem é 

(2 [H+ ] ( K ( 

kV' =(1 [H+]+ Ka +[H+ ( Ka :[~+ ([H:] 13.67 

o ajuste desta equação ao perfil de pH conduz aos seguintes 

valores : c1=2,8x1 0-3 M-1 min-1, c2=1 ,89x1 0-5 min-1, c3=1 ,55x1 0-4 M-1 min-1, 

c4=1,97 x10-13 M-1 min-1 e Ka=4,17 x10-4 M . 

Na região 1 a aspirina está predominantemente na forma protonada 

(SH) e o mecanismo dominante nesta região é 

k 
__ 1---t) produtos 13.XIX 

cuja lei de velocidade é dada pela eq 13 .64 . Na reglao 2 a aspirina 

continua a estar predominantemente na forma protonada, pelo que se 

deve verificar o mecanismo 

13.XX 

cuja lei de velocidade é dada por 

13 .68 

Note-se que o valor de k 2 para a aspirina é cerca de 20 vezes 

maior do que o valor de k2 para o seu éster. Isto sugere que o grupo 

carboxílico tem um papel especial na cinética desta reacção . De facto, 

este papel tem sido descrito em termos de uma catálise ácida 

intramolecular 



' __ CH
3 o-c 

·~O 

c-o 
H . , 

I , I 0+ 

II 0-
O 

o mecanismo da região 3 pode ser formulado em termos de um 

ataque da água ao anião da aspirina (5-) 

k 
__ 3----7) produtos 13.XXI 

cuja lei de velocidade é 

13.69 

Neste caso, k 2 para a aspirina é 156 vezes maior do que k 2 para 

o seu éster, o que novamente sugere um papel especial para o grupo 

carboxílico . A interpretação molecular deste papel baseia-se na estrutura 

H 

c-o' 
II 8-

O 
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Existem outros mecanismos cineticamente indistinguíveis que 

podem ser propostos para as regiões 2 e 3. A distinção entre eles requer 

a utilização de mais métodos de análise . Finalmente, a região 4 é 

compatível com o mecanismo 

k4 
-----'-~) produtos 13 .XXII 

cuja lei de velocidade é 

[ -l Kw 
k", = k 4 OH = k 4 [H + 1 13 .70 

A aplicação desta metodologia permite obter mecanismos de 

reacção para a catálise ácido-base específica. Porém, nunca se deve 

perder de vista que podem existir mecanismos cineticamente 

indistinguíveis e que a resolução do problema mecanístico deve fazer 

uso de todo o conhecimento existente sobre o sistema . 

13.5 ACTIVIDADE CATALíTICA E FORÇA DE ÁCIDOS E DE BASES 

Na busca de relações entre reactividade e estrutura molecular, 

como referimos no Capítulo 7, bem cedo no desenvolvimento da Cinética 

Química do século XX, Brbnsted e Pedersen verificaram que a actividade 

da catálise ácida, medida em termos da constante catalítica, kf (kf, de 

forward transfer), de um ácido 

B - + HA ( ) BH + A-
13 .XXIII 

k r 

se pode relacionar com a constante de dissociação, KAH, do mesmo ácido 

434 pela expressão 

13 .71 

sendo Gf uma constante que depende da temperatura, do meio e do 

substrato e a uma outra constante para ácidos do mesmo tipo designada 

por coeficiente de Brónsted para a catálise ácida. A reacção inversa k r 

(k r, de reverse transfer), pode ser vista como uma catálise básica e deve 



obedecer a uma relação semelhante, sendo /3 o coeficiente de Brónsted 

para a catálise básica, 

13. 72 

Torna-se evidente que as relações de Brónsted só podem ser 

verificadas numa gama limitada de valores de constantes de equilíbrio 

KAH, pois quando as velocidades se tornam limitadas pela difusão 

terá de ser a=O . Mas dado ser a constante de equilíbrio Keq=(k f Ik r), a 

constante cinética da reacção em sentido inverso kr varia inversamente 

com Keq e, portanto, será directamente proporcional a (KAH)-1, 

sendo por isso /3=1 . E a soma dos coeficientes de Brónsted deve ser 

igual à unidade, 

a+/3=l 13.73 

Quando há mais do que um protão para poder ser transferido e 

a base tem mais do que uma posição para protonar, as equações 

anteriores devem ser modificadas 

13 .74 

13. 75 

sendo p o número de protões dissociáveis e q o número de posições 

a protonar. 

A abstracção reversível de um protão do 2,2',4,4'-tetranitrofenilmetano 

por uma variedade de bases em 50% água- 50% dimetilsulfóxido, 

13XXIV 
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cujo pK;H neste meio é de 10,90, pode sofrer catálise ácida ou básica 

geral. 158 A equação geral para a constante de velocidade de pseudo

primeira ordem observada é 

kOb5 = k~20 + kgH[OW] + kg[B] + k~p [H+ ] + k~~[BH] + k~t 13 .76 

Esta constante de velocidade pode ser estudada em condições 

em que alguns dos termos da eq 13 .76 são desprezáveis. Por 

exemplo, quando está presente um grande excesso de OH-, a eq 13 .76 

reduz-se a 

13 .77 

e um gráfico de kobs em função de [OH-] é linear. Neste caso, kgH pode 

ser determinado a partir do declive (kgH =46,6 M-1 S-l), e k~~o a partir 

da ordenada na origem ou de kH,O = koH /k oH (kH,o =3 31 x10-4 S-l) onde -p p p -p ' , 

kgH se refere ao equilíbrio 13 .XXIV na ausência de solução tampão e 

a pH elevado . Por outro lado, em soluções de Hei, a eq 13 .76 simplifica

-se a um só termo 

13 .78 

e obtém-se k~p =1,75x 104 M-1 S-1. A partir da relação k~20 =k~p pK;H/K~20 

obtém-se, para pK~20 = -1.44 neste meio, k~20 =7 .92 x1 0-9 M -1 S-l . 

Os valores de k~~ e de kg podem ser obtidos a partir de 

experiências conduzidas a diferentes valores de [BH]/[B-]. Para tampões 

com pH<5 , a eq 13 .76 reduz-se a 

kOb5 = k~p[W ] + k~~ [BH] 13.79 

436 e a constante de velocidade para a catálise ácida geral é dada pelo 

declive do gráfico de kobs em função de [BH]. Várias rectas paralelas 

deste tipo são obtidas quando as experiências são efectuadas a diferentes 

valores de pH . No caso dos tampões de fenol e 4-metoxifenol, o declive 

de kobs em função de [BH] depende do pH, como se ilustra na Figura 

13 .9 . Neste caso, a eq 13 .76 reduz-se a 

13 .80 



pois kgH [OH-j e k~po são desprezáveis, como se pode ver a partir das 

intersecções na origem ilustradas na Figu ra 13 .9. 

0,7 

0 ,6 

0,5 

-- 0 , 4 
$ 

"". 0 ,3 

0,2 

0 , 1 

[BH] (M) 

Figura 13.9 - Efeito da concentração de tampão e do pH na reacção 

13.XXIV, quando BH=4-metoxifenol. 

Ainda assim, k~~ e kg podem ser determinados a partir de 

experiências a diferentes valores da razão [BH]![B -j . As constantes de 

velocidade para a catálise ácida ou básica geral determinadas com vários 

fenóis são apresentadas na Tabela 13.3. 

Tabela 13.3 - Constantes de velocidade para a catálise ácida 

e básica geral da reacção 13.xXIV em 50% água- 50% 

dimetilsulfóxido a 25 ·C (pK~H=10,90) . 

Tampão KBH 
p a kBH 

- p kB 
P 

(espécie acídica) M" S" M" S" 

2 -cia nofenol 7,97 180 0,21 

4-cianofenol 8,45 49,1 0,174 

2-bromofenol 9,52 29,4 1,23 

4-clorofenol 10,18 11,13 2,13 

fenol 11,21 1,62 6,05 

4-metoxifenol 11,47 1,20 10,87 
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Na Figura 13 .10 apresentam-se os gráficos de Brónsted para a 

catálise básica da reacção de ionização e para a catálise ácida da reacção 

de reprotonação 

Figura 13.10 - Gráficos de Brónsted para a ca táli se bás ica (círculos) e para 

a catá li se bás ica (quadrados), na re acção 13.XXIV. 

13.6 EFEITO DE SAL 

A adição de perclorato de lítio, numa concentração de 0,1 moi 

dm-3 , aumenta a velocidade de ionização de um éster de ácido sulfónico 

por um factor de 105 vezes, quando a reacção ocorre num solvente não

-polar como o éter et ílico . A relação empír ica observada é do tipo 

k = ko +b[ sal] 13.8 1 

em que ko é a constante cinét ica na ausência do sal e b uma constante 

característica do sal. Trata-se de um efe ito de sal de enorme magnitude, 

porque há form ação de pares-iónicos . Em solventes polares, mormente 

em soluções aquosas, o efeito de sal é menos acentuado . 



Na catálise ácido-base convém distinguir entre o efeito de sal 

primário e o efeito de sa l secundário. O efeito primário diz respeito 

ao facto da velocidade de reacção entre duas espécies A e B, depender 

dos coeficientes de actividade, y, de acordo com a expressão 

13 .82 

Como a adição de um sal modifica y, também altera a velocidade 

de reacção. Este efeito foi estudado no Capítulo 9 (ver eq 9.67). O efeito 

secu ndário não diz respeito à influência directa que os iões de um sal 

exercem na velocidade de reacção, mas na alteração que provocam na 

constante de ionização de um ácido fraco HB, 

[H+ ][B-lrH+ rB-

[HB 1 r AB 
13.83 

sendo KHB a constante real de dissociação ou ionização do ácido. Como 

o sal (força iónica) altera os coeficientes de actividade, acaba por 

modificar as concentrações de HB e W. O trabalho básico neste domínio 

foi realizado por Brónsted e colaboradores durante a década de vinte. 

Efeitos secundários positivos devido ao aumento de [W] e um decréscimo 

de [HB] por adição de sal estão apresentados na Tabela 13.4. 

Tabela 13.4 - Efeito de sal secundário na decomposição do éster 

diazoacético em 0,05 moi dm-3 de ácido acético, a 15 °C. 159 

[KN03] k [H+] 

moi dm-3 min-1 10-4 moi dm-3 

0,00 1,27 9,53 

0,02 1,37 10,3 

0,10 1,46 10,9 

Os efeitos são diferentes se o ácido ou a base forem espécies carre

gadas. Os efeitos de sal são quase inexistentes com ácidos ou bases fortes . 
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13.7 FUNÇÕES DE ACIDEZ 

As curvas apresentadas na Figura 13 .3, que relacionam constantes 

cinéticas com pH, são funções de acidez do tipo mais simples . Mas tais 

relações dei xam de ser válidas para concentrações elevadas de H+. A 

primeira função para descrever os pa râmetros cinéticos e termodinâmicos 

em tais condições foi proposta por Hammett e Deyrup1 60 e encontra

-se baseada no equilíbrio 

13.XXV 

como no caso das soluções de anilina, 

13 .XXVI 

cuja constante de equilíbrio é 

13.84 

Por aplicação de logaritmos vem 

13.85 

sendo aH+ a actividade do ião H+ . Nesta equação os termos do 10 

membro são observáveis experimentais . O segundo termo representa 

a função de acidez Ho, função que só depende do solvente mas é 

independente da base, 

13.86 

Para avaliarmos do interesse da função de Hammett considere

-se o mecanismo 

rápido 13.XXVII 

lento 13.XXVIII 



Havendo uma etapa determinante será 

13.87 

em que se considera que os complexos activados :I: estão em equilíbrio 

com a espécie SH+, 

* a* [(SH+)*]Y* 
K 5 = --= .::.,,-------:-----='----

aSH + [SH+ ]YSH + 
13.88 

em que a* e y* são, respectivamente, a actividade e o coeficiente de 

actividade do complexo activado. Nestes termos vem para a velocidade 

de reacção 

v = k*K~ [SH + fSH + 

Y* 
13.89 

A partir da expressão do equilíbrio rápido pode escrever-se 

[SH + 1 aSH + Y SH + 
--=-----=Ks 
asaw [s] Ysa H+ 

13 .90 

e então a velocidade será 

* * Y 5 
[] v=k KsKs - aw S 

Y* 
13.91 

A constante cinética de 1 a ordem pode definir-se como 

13 .92 

e, portanto, temos 

109 k = 109 ( k * K ~ K 5 ) + 109 ( ~: a W J 13.93 

expressão onde o último termo é seme lhante à função de acidez Ho 

que, por isso, pode ter uma variação semelhante à da função de 

Hammett . Então haveria uma correlação linear entre 109 k e Ho com 

uma inclinação -1. A hidrólise da p-propiolactona em solução 

concentrada de um ácido forte tem este tipo de comportamento como 

se ilustra na Tabela 13 .5. 
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Tabela 13.5 - Hidrólise da ~-propiolactona em solução concentrada 

de ácido perclórico. 161 

[HCI0 4] k - 1091 0 k -Ho 

moi dm-3 10-3 min-1 min-1 

1,83 3,65 2.44 0,58 

2,60 5,38 2,27 0,94 

4,53 32,2 1.49 1,84 

5,36 69,9 1,16 2,28 

Como a fun ção Ho é uma função logarítmica, é conveniente definir 

o seu antilog aritmo pela equação 

Ho = -Iogho 13.94 

sendo a nova função ho igual à actividade do ião H+ em solução aquosa 

diluída. 

13.8 MECANISMOS DE CATÁLISE ÁCIDO-BASE E VELOCIDADES DE 

TRANSFERÊNCIA DE PROTÃO 

As reacções de hidratação de olefinas ocorrem através de um 

mecanismo de adição electrófila bimolecular. Estas reac ções são 

catalisadas por ácidos, segundo uma catálise do tipo geral. A etapa 

determinante é uma reacçã o de transferência de protão 

A respeito deste mecanismo podem-se colocar algumas questões. 

Porque é que a primeira reacção é uma etapa lenta? Será sempre assim, 

independentemente da natureza do ácido HA ? Será somente a 

endotermicidade da etapa da transferência do protão que determina 

o seu carácter de etapa determinante? Neste caso assim parece ser, 

porque a forma ção do carbocatião do primeiro passo é um processo 

bastante endotérmico . 



"'c=c/ 
k, I I 

+ HA .. -C-C-- + A- lento 

/ '" I G> 

H 

I I I I 
--C-C-- + H20 • -C-C- rápido 

I 
9l 

I I 
OH2 

G> 

I I I I 
-C-C- --C-C-- + H+ rápido 

I I I I 
OH2 OH 

G> 

13 .XXIX 

Consideremos agora a decomposição de diazo-compostos 

R 

"" G> e C=N=NI + HA 
'R/ -

lento 

[>=~=NH · ~l-[)-H N,~l->< + N2 

par iónico par iónico 

13 .XXX 

As reacções de transferência de protão de ácidos de carbono são 

apreciavelmente mais lentas que as dos ácidos de oxigénio e de azoto. 

Em tais casos estas variações cinéticas não podem ser atribuídas a 

variações na energia de reacção, .como o poderiam ser no primeiro 

mecanismo acima referido . Para compreendermos em maior profundidade 

estas reacções em termos da estrutura molecular há que progredir no 

estudo das reacções de transferência de protão . 

443 



13.9 MECANISMO DE EIGEN 

o mecani smo mais simples para as reacções de transferência de 

protão em solução aquosa, que consegue racionalizar os coeficientes 

de Bronsted próximos de e de 0, é devido a Manfred Eigen , 

AH+B- f-E---) 13.XXXI 

Há um passo in icial de aproximação em que os reagentes se 

difundem e formam um complexo de encontro (AH·B-). A segunda etapa 

corresponde à transferência do protão no seio do complexo de encontro . 

Finalmente há um terceiro passo que conduz à separação dos produtos 

pa ra o seio da solução . Definindo uma constante cinética, k t, para o 

processo directo (kt, de forward transfer) 

13.95 

13.96 

Igualmente para o processo inverso (k r, de reverse transfer) 

13 .97 

a constante cinética k r é dada pela expressão 

13.98 

444 Na catálise ácida há variação da natureza de AH enquanto 

que o substrato B- se mantém o mesmo . No sentido directo o 

coeficiente de Bronsted é aA e no sentido inverso o coeficiente é PA. 

Na catálise bá sica B- é que varia enquanto AH se mantém o mesmo 

para toda a série de reacções; PB é o coeficiente de Bronsted no sentido 

directo e aB o coeficiente no sentido inverso . A Tabela 13 .6 resume 

estas indicações . 



Tabela 13.6 - Coeficientes de Brônsted para as reacções de 
transferência de protões. 

Catálise catalisador substrato Coeficientes de Brónsted 

que varia constante sentido directo sentido inverso 

Acida HAi B- aA ~A 
Básica Bi· HA ~B aB 

Com ácidos de oxigénio e de azoto, que são ácidos em que a 

transferência de protão é relativamente rápida, kp»ka, ks, e sendo o 

processo exotérmico no sentido directo será kp>k_p; então as eqs 13.96 

e 13.97 simplificam-se 

kf = ka 

k
r 

= k_s k_p k 
ks kp -a 

13.99 

No sentido directo a constante de velocidade kf é independente 

da acididade de AH ou da basicidade de B·, logo, <XA=O e PB=O . Não 

há qualquer catálise devida ao ácido AH (ou à base B·). O valor de ka 

aproxima-se do valor das constantes de difusão que em solução aquosa 

poderá alcançar o valor de 10 10 dm 3 mol-1 S-1. Para as reacções em 

sentido inverso, a constante de velocidade k r depende da constante de 

equilíbrio do ácido, sendo directamente proporcional a -L1pK= - (pKHA-

pKHB), pois (k_p/kp)=(pKHB-pKHA) . Não há catálise ácida em sentido directo, 

mas no sentido inverso há catálise básica, e o coeficiente de Brbnsted 

que afecta k r será PA=1 (ver Figura 13 .11). 

Uma outra condição limite para as eqs 13 .96 e 13.97 é kp»ka, ks, 

mas kp<k_p . Agora a reacção de transferência de protão é um processo 

endotérmico em sentido directo. As constantes cinéticas vêm 

k =~!..e...-k 
f k k 5 

-a -p 13.100 

kr = k_s 

A constante kf depende da constante de equilíbrio da reacção de 

transferência de protão, pelo que é directamente proporcional a (pKHA-

pKHB). As consequências são análogas às referidas anteriormente : a 
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catálise ácida dá <XA=l e a básica ~B=l . A reacção inversa é controlada 

por difusão, pelo que não é uma reacção catalisada . 

109 k , 

Figura 13.11 - Gráficos de Eigen para a catá lise ácido-base de ácidos e bases 

fortes, segundo o mecan ismo 13.XXXI. Na catá li se ácida no senti do directo, 

HA é o catalisador e é feito var iar, enquanto que o substrato S' se mantém 

constante. No sentido directo obtém-se o coeficiente U A para a catálise ácida 

e no sentido inverso obt ém-se o coeficiente I3A pa ra a catá li se básica. 

Em suma, quando a barreira de energia para a transferência de 

protão é pequena, no sentido directo, as constantes cinéticas no sentido 

exotérmico são controladas por difusão e não há catálise . As barreiras 

de energia no sentido inverso são elevadas e crescem com o aumento 

da endotermicidade do processo . As velocidades variam na mesma 

proporção do pH (catálise ácida específica) ou do pOH (catálise básica 

específica). 

Uma terceira condição limite surge quando kp<k-a e k_p<ks. A etapa 

determinante é a transferência de protão, vindo 

k =~k 
f k P 

-a 

k = k_s k 
r k - P 

5 

13 . 10 1 

Esta condição surge frequentemente com os ácidos de carbono . 

Nestas condições é possível observar uma catálise de ácido-base geral 

e os valores de <X e de ~ vêm compreendidos entre O e 1. 



13.10 REACÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE PROTÕES E ESTRUTURA MOLECULAR 

o Modelo de Intersecção de Estados (15M) pode ser aplicado com 

proveito às reacções de transferência de protões, tendo em vista 

relacionar kp e k_p com diversos parâmetros da estrutura molecular de 

reagentes e produtos. 162 Para uma reacção do tipo 

kp 
A-H+B-~ A - +H- B 

Lp 
13 .XXXII 

quebra-se uma ligação simples A-H e forma-se uma ligação B-H. O 15M 

para osciladores harmónicos (eqs 7 .2 e 7.3), pode formular a igualdade 

de energias no estado de transição através da equação 

2fAHX2 =2f8H (d_x)2 +l1G O 

2 2 
13 .102 

em que fAH e f BH representam as constantes de força das ligações 

reactivas no reagente e no produto e tlGO representa a energia da 

reacção. De acordo com o 15M, a distensão dos reagentes (x) e a dos 

produtos (d-x), pode ser expressa em termos das respectivas ordens de 

ligação . De forma análoga à empregue para interpretar abstracções 

de átomos de hidrogénio usando osciladores de Morse, podemos 

exprimir a coordenada de reacção do 15M usando os osciladores 

harmónicos e obter para o estado de transição 

Os símbo los IAH e IBH representam os comprimentos de equilíbrio 

das ligações reactivas 2n*=m, a'=O, 156 e os outros símbolos têm o 

significado usual. A distensão dos reagentes, x, é determinada pelo valor 

da coordenada de reacção n, situada entre O (reagentes) e 1 (produtos), 

que satisfaz a eq 13 .103. Uma vez conhecida esta distensão, a barreira 

de energia da reacção em sentido directo, tl*Gt, é dada por 

L1 t G f = 2 f AH x 2 
2 

13.104 

e a constante cinética é estimada pela Teoria do Estado de Transição 
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k = k8 T exp(- ~*Gf 1 
p h RT 13 .105 

Dado ser ~*Gf =~*Gr+~GO, 1 a constante cinética do processo 

inverso, k_p, pode ser calculada pela expressão 

k = _k8 T exp[- -=--( ~*_Gf_-~_G---,-O )] 
-p h RT 13 .106 

A energia da reacção é dada por 

~Go =-RT[ 2,303pK8H +In( ~: J-2,303 PKAH -In( ~: J] 13 .107 

em que PA (Ps) é o número de protões acídicos equivalentes e qA (qs) 

é o número de locais básicos equivalentes. Como [H 20]=55,5 M, nestes 

cálculos é conveniente usar pKa(H30+)=-1, 74 ou pKa(H20)=15,74 . 

Os casos mais simples de aplicação do ISM são os que se referem 

a reacções simétricas, ou quase-simétricas, pois nestes casos pode-se 

desprezar o termo em ~Go na eq 13 .103. Por exemplo, na troca de 

protão entre o tolueno e o lítio ciclo-hexilamida 

13.XXXIII 

em ciclo-hexilamina, o pKa do tolueno é 41,2 e o pKa do césio ciclo

-hexilamida é 41,6 .163 Assim, podemos efectuar os cálculos com ~GO=O, 

mas usando fCH=2,9x103 kJ mol- 1 A-2 e ICH=1,07 A para os reagentes 

e fNH=3,8x1 03 kJ mol -1 A-2 e INH=1 ,01 A para os produtos . Por aplicação 

da eq 13 .102, obtém-se x",0,24 A, ~* G=83,5 kJ mol- 1, e kp=0,014 M-1 

S-1 por protão, a 25 oe. A constante de velocidade observada a 25 °C 

é de 0,055 M-1 S-1,164, 165 ou seja, 0,018 M-1 S-1 por protão . A 

concordância entre a constante de velocidade calculada com n*=0,5 e 

o valor experimental deve-se à forte solvatação do Li+, em que está 

envolvido o ião ciclo-hexilamida . Nestas condições, este ião não pode 

contribuir para o aumento da ordem de ligaçã o no estado de transição 

e o valor de n* é dominado pelo ácido de carbono. A troca de protão 

entre o tolueno e o césio ciclo-hexilamida é cerca de 103-104 vezes mais 

rápida do que com o lítio, pois o Cs+ já não está tão fortemente 

solvatado e o ião ciclo-hexilamida contribui para o aumento de n*. 



A Tabela 13 .7 apresenta valores de n* que reproduzem as 

constantes de velocidade de transferência de protão de vários tipos de 

ácidos para a água, e são representativos dos valores de n* típicos de 

ácidos de carbono, fenóis, enxofre, azoto, oxigénio e de flúor. Estes 

valores de n* foram obtidos usando o factor pré -exponencial da eq 

13 .105, osciladores harmónicos para descrever as lig ações que se 

quebram e que se formam, e ajustando o valor de n* na eq 13 .103 

de forma a obter a energia livre de activação que reproduz a constante 

de velocidade experimental . 

Tabela 13.7 - Constantes de velocidade observadas e ordens de 
ligação no estado de transição para reacções de transferência 
de protão em solução aquosa, AH+H20~ k+H30+, a 25 oe. 

AH pKAH t:.GO a) k fAH IAH n* 

kJ mol· l M - l S-l kJ mol -l À"2 A 
H30 + c) -1,74 O 4,7xl0 10 4,2x l 03 0,958 1,20 

HF d) 3,15 25 1 ,3x l 06 5,8x l03 0,917 1,07 

CH 3C0 2H d) 4,74 33 1 ,4xl 04 2,2xl03 0,97 0,89 

H25 d) 7,24 50 7,7xl0 1 2,2xl03 1,335 0,81 

NH 4+ d) 9,25 63 4,4x l0'1 3,8xl03 1,01 0,80 

H20 e) 15,74 99 3,2xl0·7 4,2x l03 0,958 0,73 

CH 3COCH3 d) 20 126 8,5xl0·12 2,9x l03 1,07 0,63 

C6HsC H3 f) 4 1,2 =0 5,5x l0·2 2,9x l03 1,07 0,50 

l-naftol (SO) d) 9,23 60 =10 4,2x 103 0,97 0,9 

l -naftol (5 1) d) 0,41 10 2,5x l0 10 4,2 xl03 0,97 1,60 

IA. b) 

eV 

7,94 

7,88 

6,54 

5,58 

6,11 

6,22 

5, 14 

3,40 

5,42 g) 

9,26 h) 

a) Usando pKa(H 30 +)=-1 ,74. b) Potenciais de ionização de A' em água. 140 c) Ref. 166. 

d) Ref. 167. e) Ref. 168. f) Em cic lo-hexilam ina , ver texto. g) Va lor relativo ao C6HsO' 

h) Estimado adicionando a energia de excitação electrónica do l-naftol, Esl =3,84 eV, 

ao valor relativo ao C6HsO- . 

o que merece realce é a gama de valores de n* que se observa 

para os ácidos no estado electrónico fundamental (50) : 0,5<n*<1. Ácidos 

de carbono possuem valores de n* próximos de 0,5, correspondente 

ao limite de ressonância dos hidrocarbonetos nas reacções de 
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transferência de átomo apresentadas nos Capítulos 6 e 12, e nas 

reacções de transferência de grupo metilo apresentadas no Capítulo 11 . 

São ácidos que possuem uma barreira elevada para a transferência do 

protão e são, por isso, ácidos lentos . Já ácidos como HF, cuja ligação 

F-H possui um acentuado carácter iónico, apresentam um valor de n* 

próximo da unidade. O mesmo já se tinha observado na transferência 

de átomos e de grupos metilo envolvendo halogénios. Trata-se de ácidos 

em que a transferência de protão é bastante rápida . Ácidos de oxigénio 

e de azoto apresentam valores de n* intermédios. Quanto mais elevado 

for n*, mais rápida é a transferência de protão, excluindo o importante 

contributo da energia da reacção ou, de menor magnitude, o contributo 

de constantes de força e comprimentos de ligação . Com a mesma 

restrição, quanto mais n* se aproximar de 0,5 mais lenta é a transferência 

de protão. 

A Figura 13.12 ilustra que os valores de n* para as reacções de 

transferência de protões de ácidos AH em solução aquosa estão 

correlacionados com a energia de ionização da base conjugada A- em 

solução aquosa, 'A-, 

X- (aq) ~ X (aq) + e- (g) 13 . XXXIV 

que se relaciona com a afinidade electrónica dos respectivos radicais, 

EA, eq 6 .X. A energia de ionização de um estado electronicamente 

excitado é mais baixa do que a do correspondente estado fundamental, 

pois o electrão que vai ser arrancado do átomo ou ião ocupa uma orbital 

de maior energia. Assim, podemos esperar que os valores de n* para 

transferências de protão em estado excitados sejam maiores do que para 

os correspondentes estados fundamentais. Este facto é ilustrado na 

Tabela 13 .7 pelo 1-naftol. A sua reactividade no primeiro estado 

450 singuleto excitado é quase 10 ordens de grandeza maior do que no 

estado fundamental. Esta diferença de reactividade deve-se tanto a 

factores termodinâmicos, associados à diminuição do pKa pela excitação 

electrónica, como a factores electrónicos, devidos ao aumento de n*.169 

A Figura 13.12 mostra que o aumento de n* necessário para reproduzir 

o aumento de reactividade está em bom acordo com o aumento de 'A
previsto pela excitação electrónica. 
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Figura 13.12 - Correlação entre valores de n* que reproduzem as constantes 

de velocidade observadas em transferências de protão e a energia de 

ionização da base conjugada (lA-) , segundo os dados da Tabela 13.7. O 

potencial de ionização do fenol ato (quadrados) foi utilizado em vez do 

naftolato, por este não se encontrar determinado. 

Mas será somente a afinidade electrónica que controla n*? A 

natureza das ligações de hidrogénio entre moléculas de ácido e bases, 

incluindo moléculas de solvente, pode modificar a ordem de ligação 

no estado de transição. As ligações de hidrogénio mais fortes, e 

consequentemente de menor comprimento, são as que se estabelecem 

entre átomos da mesma natureza. 170 Tais estruturas correspondem a 

híbridos de ressonância entre formas canónicas, 

G 
-O-H--O--

11 
e 

-O--H-O--

-O-H--O= 

11 
e Gl 

-O--H-O= 

11 

=O--H~O= 

13.XXXV 

que podem ser representadas por uma estrutura de valência de 4-electrões 

em três centros, como abaixo se ilustra, 

O-H-:-O 
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Para estes tipos de ligações de hidrogénio, a ordem de ligação 

de qualquer das duas ligações O-H e O ... H é unitária, porque é feita 

por um par de electrões . Para tais situações espera-se que seja n*=l. 
De facto assim parece acontecer com a transferência de protões entre 

NH 4+ e NH 3 em solução aquosa e tendo o amoníaco como solvente . O 

valor de n* é unitário quando as ligações de hidrogénio só envolvem 

átomos de azoto (em amoníaco) e não se formam entre átomos de 

diferente natureza, azoto e oxigénio, como em solução aquosa, em que 

n*<l . Por exemplo, os valores de n* que reproduzem as constantes de 

velocidade observadas para as transferências de protão nos sistemas 

NH 3- NH 4+ e NH 3-OH 2- NH 4+ são, respectivamente, 1,0 e 0,88. 162 

No Capítulo 7 mostrou-se que o estudo de uma família de reacções 

numa gama muito alargada de energias de reacção, revela que a relação 

entre log k e LlGo deixa de ser linear para passar a ser quadrática. Esta 

dependência foi ilustrada pela catálise ácida da cetonização de iões 

enolato em água, que é bem descrita pela relação quadrática de Marcus, 

Figura 7.1. É também possível aplicar o 15M a este tipo de reacções 

usando o valor de n* da acetona, apresentado na Tabela 13.7, n*""O,6. 
Conhecendo as constantes de força das ligações que se quebram e que 

se formam, fC_H=2,9xl0 3 kJ mol-1 A-2, fO_H=4,2xl0 3 kJ mol-1 A-2 e os 

respectivos comprimentos de equilíbrio, IC-H+lo-H=2,054 A, calcula-se 

a dependência entre log k e LlGO que se apresenta na Figura 13 .13. 

·s · 

·10 

·IS 
-160 -110 -80 -40 40 80 120 

Figura 13.13 - Constantes de velocidade calculadas (n*=O,6) e experimentais 

para a cetonização de enolatos. 102 



o ISM também é útil no estudo de séries de reacções de 

transferência de protão quando o valor de n* é difícil de prever. De 

facto, a formulação paramétrica do ISM descrita no Capítulo 6, permite 

estimar a soma das distensões do reagente e produto até ao estado 

de transição, d, através da expressão 

13.108 

pelo que a distensão reduzida, 11 =dl(lAH+/BH ), tem uma dependência 

quadrática da energia de reacção, i1Go, 

13.109 

Assim, numa família de reacções, 11 é uma função linear de (i1GO)2 

e a partir da intersecção da recta na origem pode-se estimar a ordem 

de ligação no estado de transição (n*) e do declive obtém-se o 

acoplamento entre os modos reactivos e não-reactivos (A) . Por exemplo, 

na hidrólise da aminas do ti po 162 

13.XXXVI 

obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 13.14, a partir dos 

quais se obtém n*=O,85 e A=87 kJ mol- 1. O valor de n* é consistente 

com os valores apresentados na Tabela 13.7. Uma aproximação razoável 

para o parâmetro A pode ser obtida a partir da eq 6.87 que, para 

reacções assimétricas se pode escrever 

13.110 

que é constante nesta série de reacções. O mesmo aliás se verifica com 

o parâmetro A. A partir desta equação, com n*=O,85 e as constantes 

de força e comprimentos de ligação das ligações O-H eN-H, calcula

-se A=118 kJ mol-1, em razoável acordo com o valor empírico. 
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Figura 13. 14 - Relação quadrática entre a distensão reduzida (TJ) e a energia 

de reacção na h idró li se aminas, mecani smo 13 .XXXVI. 

13.11 EFEITOS DE SOLVENTE 

o solvente influencia a cinética da transferência de protão porque 

produz alterações nos pKa dos ácidos e bases . Este é um efeito 

termodinâmico, que se manifesta directamente na constante de equilíbrio 

e depois se reflecte na energia do estado de transição relativamente 

aos reagentes . Este efeito é fácil de racionalizar através das relações 

lineares ou q'uadráticas de energia livre, anteriormente discutidas. Para 

além deste efeito termodinâmico, pode também haver um efeito cinético, 

que corresponde a uma alteração da barreira intrínseca da reacção com 

uma variação do solvente . Em termos do 15M, esta variação pode ser 

interpretada como devida à variação de n* na eq 13.108 e, para reacções 

454 bastante exotérmicas, também devido a uma variação de A com o solvente. 

A ionização da acetilacetona por tampões carboxilato 

13 .XXXVII 



foi experimentalmente estudada em misturas água/dimetilsulfóxi0 171 e 

revela os aspectos acima mencionados. A Figura 13.15 apresenta os 

resultados de cálculos efectuados com o 15M usando valores de n* que 

variam de 0,6 para a reacção em 100% água, até 0,665 em 95% 

Me250-5% água. 112 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

A GO (kJ mor ') 

Figura 13.15 - Efeito do solvente na ionização da acetilacetona em tampões 

carboxilato . As linhas a tracejado representam os cálculos com os valores 

de A dados pela eq 13.110 e as linhas a cheio foram calculadas com os 

valores de A que melhor reproduzem os resultados experimentais. 112 

Este aumento de n* à med ida que o solvente se torna menos polar 

reflecte a maior disponibilidade dos electrões não ligantes do carboxilato 

para aumentarem a ordem de ligação no estado de transição . Quando 

o valor de A se mantém constante, verifica-se que se subestima a 

constante de velocidade nos solventes mais polares, enquanto que se 

sobrestima essa constante nos solventes menos polares . Ou seja, uma 

descrição rigorosa do efeito do solvente deve levar em conta a variação 

de A com a polaridade do solvente. 

455 



456 

13.12 EFEITOS DE DEUTERAÇÃO 

As reacções de transferência de protões estão sujeitas a efeitos 

isotópicos. Tomemos o caso de um ácido de carbono e reportemo-nos 

à quebra da ligação C-H, cuja frequência de distensão tem o valor 

característico de 3000 cm- 1 . Quando se substitui o hidrogénio por 

deutério, a frequência da ligação C-O diminui por aumento da massa 

reduzida do oscilador, fi, dado que a constante de força, f, se mantém 

a mesma . A expressão 

v= 2~Jr 13.112 

permite estimar a frequência de distensão de C-O como 2200 cm- 1, 

e a frequência de distensão da ligação entre o carbono e o trítio (C-T) 

de 1860 cm- 1. As energias do ponto-zero de uma ligação X-Y são 

metade da respectiva frequência, eq 6.67, pelo que as diferenças de 

energia do ponto-zero se podem calcular a partir de expressões do 

tipo L1Eo-o = 1/2hc( vcw veo). As frequências dos modos normais de 

vibração do estado de transição de uma transferência de protão podem 

ser estimadas, à semelhança das transferências de átomos discutidas 

na Secção 6.3.3, como se tratasse de uma molécula triatómica linear 

'AH 'BH 
A ·· ··· ···· ···H· ······· ·· ·· ·B 

A resolução das equações seculares deste sistema permite calcular as 

frequências das duas vibrações de elongação simétrica e assimétrica e das 

duas vibrações de distorção angular, dentro das aproximações enunciadas 

na secção referida. No caso particular de um sistema perfeitamente 

simétrico, o protão permanece estacionário e não dará nenhum contributo 

para a energia do ponto-zero. Porém, num estado de transição assimétrico, 

a frequência da vibração simétrica já depende da massa do átomo central. 

Como se ilustra na Figura 13 .16, num estado de transição simétrico as 

elongações simétricas f-C-H-C~ e f-C-O-C~ têm a mesma energia 

do ponto-zero no estado de transição e a diferença das barreiras de energia 

é igual, em valor absoluto, à diferença nas energias do ponto-zero dos 

reagentes C-H e C-O, (L1*EC-D-L1*Ec-H)=L1Eo-o. Aplicando a expressão de 

Arrhenius, 



EH 
InkH = InAH _ _ a_ 

RT 

EO 
Inko = InAO __ a_ 

RT 

por subtracção das duas equações obtém-se 

In(-kH_J = In(_AH_J __ E~_-_E~_ 
k o AD RT 

13.113 

13.114 

Assumindo 

geralmente 

que a relação entre os factores de frequência AH e AD é 

próxima da unidade, (AH IAD) ",1, Westhei mer 172 atribuiu o 

efeito cinético isotópico à energia do ponto-zero associada à vibração de 

elongação simétrica. À temperatura de 298 K, esta diferença de energia 

corresponde a uma relação de constantes cinéticas para a transferência 

de protão entre C-H e C-O de um factor de 7 vezes, (kH IkD)=7. Este efeito 

isotópico máximo deve ser observado para reacções simétricas, em que 

não há diferença de energia do ponto-zero entre os isótopos. Por outro 

lado, alcança-se o extremo de efeito cinético isotópico nulo quando a 

estrutura do estado de transição se assemelha à dos reagentes ou dos 

produtos . 

-r--";;~~L- , 
E'! E'; 

U 
112 Ch,»)] _:: _-

n*= 0,5, E~ < E~ 

Figura 13.16 - Perfis de energia ilustrando situações em que (a) as ligações 

C-H ou C-D permanecem quase intactas no estado de transição e (b) 

as ligações C-H ou C-D estão completamente quebradas no estado de 

transição. 
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o cálculo de efeitos cinéticos isotópicos através do ISM requer 

a utilização da sua formulação semi-clássica descrita na Secção 6.3 .3. 

Segundo esta formulação, as contribuições para a energia do ponto

-zero do estado de transi ção linear vêm da vibração de elongação 

simétrica e das duas distorções angulares . Dada a relação entre as 

frequências de vibração destes dois modos, Figura 6.19, a energia do 

ponto-zero do estado de transição pode ser calculada a partir de 

z* =~hC[\I_ +2(0,43)V_] 13. 115 

pelo que a energia do ponto-zero do estado de transição pode ser 

calculada a partir da frequência de vibração da elongação simétrica . 

No caso particular de um sistema perfeitamente simétrico, 

(nBH=O,5 , fAH=fBH, mA=mB) obtém-se, a partir da simplificação da equação 

de Wilson, 173 eqs 6.68 e 6 .69, 

\1_ = 2~~;:A 
13. 116 

\1+ =0 

Dadas as relações 13.112 e 13 .116, para uma ligação CH num sistema 

simétrico temos 

13. 11 7 

Dentro destas aproximações, a diferença de energia do ponto-zero entre 

o estado de transição simétrico e os reagentes na quebra de uma ligação 

CH é de L'1*ZcH=-ll ,3 kJ mol-1. Identicamente para a quebra de uma 

ligação CD obtém-se L'1*Zco=-6,5 kJ mol -1, e para uma ligação CT vem 

ó*ZCT=-4,4 kJ mol-1. O efeito isotópico máximo é o que foi previsto 

por Westeimer, (kH/ko)= 7, mas este valor pode aumentar devido à 

contribui ção do efeito de túnel. 

A troca de protão entre o tolueno e o lítio ciclo-hexilamida em 

ciclo-hexilamina, reacção 13 .XXXIII, foi anteriormente apresentada como 

protótipo de uma reacção de transferência de protão quase simétrica. 

O efei t 0 , inético isotópico observado quando a ligação CD do grupo 

metilo do tolueno é substituída por uma ligação CT é de (kolkT)= 2,5, 

o valor cal culado com o ISM com base apenas na diferença de energias 

do ponto-zero, L'1*Zco-ó*Zcr=-2,1 kJ mol -1, é de 2,3 a 298 K. 



o formalismo sem i-clássico do 15M pode também ser utilizado para 

calcular as constantes de velocidade de transferências de protão em 

solução fazendo uso da Teoria do Estado de Transição. Esta teoria 

relaciona as barreiras de energia calculadas pelo 15M com a energia de 

activação, e as estruturas do estado de transição e dos reagentes com 

o factor pré-exponencial . A Teoria do Estad o de Transição normalmente 

interpreta a cinética das reacções em solução usando a relação 

termodinâmica entre a constante de equilíbrio e a energia livre 

ó*G=-RTlnK* 13.11 8 

A partir das eqs 6.3 e 6.4 pode-se escrever 

k kBT K* 1- m 
TET =51(----;;- Co 13.119 

e formular a constante de velocidade em termos de uma energia livre 

de activação 

k kBT l ó*GJ 1-m TET =sl(----;;-exp - RT Co 13.1 20 

ou explicitamente em termos de uma entalpia de activação e de uma 

entropia de activação 

km = SI( k~T eXPl ó;s J eXPl - ~~ }b-m 
13 .121 

Tal como no Capítulo 6, 5 representa um factor estatístico e /( uma 

correcção de efeito de túnel . 

É conveniente estabelecer a dependência entre a entalpia de 

activação e a energia de activação de Arrhenius. Para isso utiliza-se a 

equação de van't Hoff para relacionar a entalpia de activação com a 

constante de quase-equilíbrio entre reagentes e estado de transição 

dlnK* ó*H 
--=-

dt RT2 13 .122 

Por outro lado, a energia de activação de Arrhenius é uma grandeza 

fenomenológica, obtida experimentalmente através da variação do 

logaritmo da constante de velocidade observada com a temperatura 

dlnk =~ 
dt - RT2 13.1 23 
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Diferenciando a forma logarítmica da eq 13 .119, obtém-se 

d Ink =~(lnT+lnK*) 
dT dT 

1 d InK* 13.124 
=-+---

T dT 

que, com a eq 13.122, dá 

d Ink 1 ó*H RT +ó*H 
--=-+-=----:;-

dT T RT2 RT2 13.125 

A comparação entre esta equação e a eq 13.123 permite concluir que 

Ea = RT + ó*H 13.126 

e a formulação termodinâmica da Teoria do Estado de Transição pode 

ser escrita 

k B T ( Ll * 5 + R) ( E a J 1- m k TET =SK-h-exp -R- exp -Rr" (O 13 .127 

pelo que o factor pré-exponencial é 

k BT ( Ll * 5 + R) 1-m 
ATST =sK-h-exp -R- (O 13.128 

e a energia de activação é dada pela barreira vibracionalmente adiabática 

que se pode calcular com o ISM. 

13.129 

onde Ll*V é a barreira de energia potencial clássica e Ll*Z é a diferença 

de energia do ponto-zero entre o estado de transição e os reagentes. 

A mecânica estatística fornece as equações necessárias para 

calcular a entropia a partir das funções de partição. Para um gás 

poliatómico ideal, a entropia translaccional é dada pela equação de 

Sacku r-Tetrod 

St =(%+In qt } 

a entropia rotacional de uma molécula linear é 

Sr =(1+lnqr)R 

13 .130 

13 .131 

e a entropia vibracional por cada modo de vibração de uma molécula 

linear é 



13.132 

Introduzindo os valores apropriados para os cálculos das diferenças de 

entropia translaccional, rotacional e vibracional entre o estado de 

transição linear e os reagentes, obtém-se 

13 .133 

quando se usam as massas mA=12, mH=l e mB=12, os momentos de 

inércia calculados pelo ISM e as frequências de vibração \lcH=3000 cm-1 

e \1_ =600 cm- 1. Assim, a constante de velocidade de tran sfe rência de 

protão em solução é dada aproximadamente por 

k -1010 [tJ..*V+tJ..*zJ M-1 s-1 
15M - exp - RT 13 .134 

O cálculo da barreira de potencial clássico, descrita da Secção 

6.3 .3, usa o factor de escalamento a' sc=0,182 . Para aplicar este 

formali smo à reacção 13. XXXII I precisamos de conhecer as curvas de 

Morse da ligação CH no grupo meti lo do tolueno e da liga ção NH na 

ciclohexilamida. Para a ligação CH temo s: De=390 kJ mol-1, {3=1,963 

A-1 e leq=l, 111 A, enquanto que para a liga ção NH os valores 

correspondentes se podem aproximar aos da ligação NH na dimetilamina, 

(CH 3hN-H, De=383 kJ mol-1, {3=2,356 A-1 e leq=l ,00 A. Usa ndo estes 

parâmetros e m=2n*=1 pelas razões discutidas na secção 13 .10, obtém

-se uma barreira de energia potencial clássica de 74,9 kJ mol-1. A 

correcção de energia do ponto-zero deste sistema, considerado como 

simétrico, já foi calculada, ~*ZcH=-ll ,3 kJ mol-1. Usando a eq 13 .134 

e estes valores obtém-se k ISM=0,07 M-1 S-1 a 298 K, em bom acordo 

com o valor experimental de 0,018 M-1 S-1 por protão . Já com o 

formali smo cláss ico do ISM se tinha obtido um bom acordo com a 

constante de ve locidade experimental. Porém, para calcular os efeitos 

isotópicos é necessário utilizar o formalismo semi-clássico. 

46 1 
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o aparecimento de um máximo de efeito cinético isotópico para 

reacções de troca de protão simétricas foi observado em moléculas 

aromáticas. 174 O mecanismo da reacção de troca de isótopo é175 

T Ar + H + ( ) T ArH + k 2 + 
---7) T + ArH 13. XXXV III 

k -1 

As constantes de velocidade de protonação das moléculas aromáticas 

por H30+ (k 1) foram medidas para uma gama muito variada de moléculas 

aromáticas, do guaiazuleno (pKa(ArH+)=1 ,5) ao benzeno (pKa(ArH+)=-23,0). 

A dependência entre as constantes de velocidade destas reacções e a 

sua energia de reacção é ilustrada na Figura 13.17 . Esta figura apresenta 

também os cálculos efectuadas com a versão sem i-clássica do 15M 

(a ' 5(=0,182) usando os parâmetros de Morse da ligação CH no benzeno 

e da ligação OH na água e m=1,05 . O índice de electrofilicidade foi 

ajustado para reproduzir o conjunto de constantes de velocidade 

observadas e está em bom acordo com o que podia esperar a partir 

da Figura 13.12 dado que IA -(C 6 H6-)=4,27 eV. 

IO ,----,----~---.----,---_,----, 

o 

..:.: 

"" -5 
..:: 

-10 

-IS 

-20 
-I SO -100 -50 50 100 150 

AG· (kJ mor ') 

Figura 13.17 - Relação de Br6nsted para a protonação de substratos 

aromáticos pelo H30+ A curva corresponde a cá lculos com a versão semi 

-clássica do 15M. 



Uma vez ca lcu ladas as constantes de ve locidade para as reacções 

de protonação (k 1), podem-se usar os mesmos parâmetros do 15M para 

ca lcu lar as velocidades de troca de isótopos (h). A Figura 13 .1 8 compara 

os efe itos cinét icos iso t óp icos ca lcu lados (cruzes) com os resu ltados 

exper imentais (círculos) para a desdeuteração .174 

10 

• 
• 
XXXx 

• 
" '" ~ '6. 
'o • • x 
.~ • 
o 

~ 
x 

"" 
x 

= 'y 
4 x .s x 
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- 150 -100 -50 50 100 150 
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Figura 13.18 - Variação de kH/k D com o va lor de t.Go em reacções de 

transferência de protões em solução aquosa. 174 Os círculos representam 

os va lores exper imentais e as cruzes foram ca lcu ladas com o formalismo 

sem i-clássico do 15M usando as curvas de Morse da ligação e H no benzeno 

e OH na água e m=1,05. Não foram incluídas as correcções por efe ito 

de túnel, que fazem aumentar os efeitos cinéticos isotópicos ca lculados. 

o fo rmal ismo sem i-c láss ico não só permite ca lcu lar efe itos cinét icos 

isotóp icos em bom aco rdo com os resu ltados exper ime nta is, co mo 

reproduz mais f iel mente a dependência da temperatura nas t ransferências 

de protão. Por exemp lo , a constante de ve loc idade de eno li zação da 

acetona em so lução aquosa , k_ H+, 
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foi medida entre os O e os 45 oe, tendo-se obtido t.*H=83,9 kJ mol- 1 

e t.*S=-50 ,6 J mol- 1 K-l . De acordo com a eq 13.128 esta entropia de 

activação corresponde a um factor pré-exponencial de 3,8x1 0 10 M -l S- l 

a 298 K, se desprezarmos o efeito de túnel e as correcções estatísticas. 

Utilizando os valores experimentais para a termodinâmica do equilíbrio 

ceto-enólico, t.Ho=43,1 kJ mol- 1 e t.So=-14,6 J mol-1 K-l , os parâmetros 

de Morse já referidos para a ligação eH da água, os parâmetros de Morse 

para a ligação eH da acetona (De=426,3 kJ mol- 1 , {3=1,953 A-l e 

/eq=1,103 A) e m=1,2 de acordo com a Figura 13.12, calcula-se t.*H=75,4 

kJ mol- 1 . Por outro lado, a consideração detalhada das diferenças de 

entropia translaccional, rotacional e vibracional entre o estado de 

tran sição linear e os reagentes permite calcular A=1,4x1 0 10 M-l S-l a 

298 K para esta reacção, mais uma vez desprezando o efeito de túnel 

e as correcções estatísticas . 

O efeito de túnel faz aumentar as constantes de velocidade e o efeito 

cinético isotópico. Por exemplo, ajustando uma barreira de Eckart à barreira 

de potencial clássico da troca de protão entre o tolueno e o lítio ciclo

-hexilamida em ciclo-hexilamina, como foi feito na transferência de átomos 

em fase gasosa, obtém-se uma correcção de efeito de túnel de 33 para 

a troca do protão . O efeito cinético isotópico para a troca de deutério 

versus trítio para a ser (kDlkT)=3,9 a 298 K. Estas correcções sobrestimam 

o efeito de túnel por duas razões . Primeiro porque a reorganização do 

solvente associada à transferência de protão pode aumentar a massa 

464 efectiva do protão . Segundo porque as barreiras de Eckart ajustadas às 

barreira de potencial clássico são mais estreitas do que as barreiras 

vibracionalmente adiabáticas que mais fielmente traduzem a coordenada 

de reacção seguida pelo protão. O cálculo do efeito de túnel nuclear apenas 

se justifica para reacções de transferência de protão entre espécies que 

possuem uma ligação de hidrogénio muito forte entre si . Neste caso a 

barreira fica mais estreita e o efeito de túnel é mais pronunciado . 



CAPITULO 14 

CATÁLISE ENZIMÁTICA 

14.1 TERMINOLOGIA 

Os organismos vivos possuem um vasto conjunto de catalisadores 

designados por enzimas . Todas as enzimas conhecidas são proteínas . 

Por que são proteínas, as enzimas são quase todas termolábeis e ficam 

inactivas de forma irreversível acima dos 60-70 oe. Algumas são mais 

sensíveis e ficam inactivas à temperatura ambiente . As enzimas contêm, 

frequentemente, grupos não-proteicos denominados grupos prostéticos; 

tais proteínas designam-se por proteínas conjugadas . Por vezes, uma 

enzima requer a presença de um ião metálico ou alguma pequena 

molécula que constituem cofactores para a catálise enzimática. Trata

-se de moléculas orgânicas ou organo-metálicas que são essenciais para 

a função catalítica. Quando um grupo prostético pode ser facilmente 

separado da enzima por diálise, é designado por coenzima. Sem um 

tal grupo a enzima não é activa; a porção peptídica de uma enzima 465 

sem a coenzima designa-se por apoenzima . A apoenzima e a coenzima 

são entidades que, cada uma por si só, não é activa como catalisador, 

mas por junção voltam a constituir uma enzima cataliticamente activa . 

As enzimas são catalisadores com uma elevada especificidade para 

o tipo de reacção catalisada e até em relação à natureza do reagente, 

usualmente designado por substrato. Por exemplo, a dihidrogenase 



succínica é uma enzima que só catalisa a oxidação do ácido succínico 

e não a de qualquer outro ácido carboxílico. No outro extremo da 

especificidade encontram-se enzimas, como a esterase, que catalisa a 

hidrólise de ésteres, apresentando especificidade para o tipo de ligação 

(éster) mas não para os grupos moleculares envolvidos na ligação. A 

especificidade das enzimas resulta da estrutura tridimensional das 

proteínas que em certos locais activos formam bolsas onde se podem 

encaixar, como uma chave na sua fechadura, substratos de forma e 

tamanho apropriados. A ligação do subst rato à enzima faz-se mediante 

a formação de ligações de hidrogénio, ligações iónicas ou de van der 

Waals entre o substrato e grupos funcionais presentes no local activo 

(ver Figura 14.1). Os locais activos constituem somente 10 a 20% do 

volume total da proteína. 

a) b) 

Figura 14.1 - Ligação de um substrato a uma enzima mediante a formação 

de ligações entre o substrato e grupos funcionais presentes no local activo. 
a) Modelo chave-e-fechadura, em que a forma do loca l activo e do substrato 

são complementares. b) Modelo de ajuste induzido, onde a complemen

taridade das formas é induzida pelas forças de interacção entre a enzima 

e o substrato. 176 

Dada a especificidade das enzimas para o tipo de reacção, para 

além de algum nome corrente, as enzimas são classificadas e 

466 denominadas em termos da natureza da reacção que catalisam. Assim 

há oxiredutases, transferases, hidrolases, liases e ligases (ou sintetases). 

Para os nomes menos óbvios convém referir que as liases são enzimas 

que removem grupos dos substratos que não por reacções de hidrólise, 

ficando o substrato com uma ligação dupla; a reacção inversa também 

é catalisada pela mesma classe de enzimas. As ligases catalisam a 

formação de uma ligação química entre duas espécies moleculares . 



14.2 MECANISMO DE MICHAELIS-MENTEN 

o mecanismo mais simples para a catálise enzimática foi proposto 

em 1913 por Michaelis e Menten,177 e começa por considerar a formação 

de um complexo entre a enzima (E) e o substrato (S), 

k 1 
E+S 

j ES 

L 1 14.1 
ES )E+P 

k cat 

sendo ES o complexo enzima-substrato e P o produto da reacção. Por 

aplicação da hipótese do estado estacionário para IS, vem 

k 1 [E][ S] - L 1 [ES] - k cat [ES] = O 14.1 

Nos estudos de catálise enzimática, a concentração do substrato 

pode chegar a ser muito superior à da enzima, sendo baixa a 

concentração da enzima livre , [E], por confronto com a da enzima 

complexada, [ESl. A concentração da enzima total, [Elo, que é geralmente 

o que é conhecido no início da reacção, será 

[ E ] ° = [E] + [ ES ] 14.2 

Eliminando [El no sistema das duas equações tira-se 

14.3 

ou 

[ES] = k 1 [E] ° [S] 
L 1 + k cat + k 1 [S] 

14.4 

A velocidade da reacção é dada pela expressão 

v = k cat [ES] 14.5 

isto é , 

v= 
L 1 + k cat + k 1 [S] 

14.6 
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ou ainda, dividindo ambos os membros da fracção do 2° membro 

por k1 

k cat [E] o [S] 
v=------

L 1 + k cat + [ S ] 
k 1 

É usual designar a razão 

k -1 + k cat 
K M = -'----------=-=-

k 1 

14.7 

14.8 

como constante de Michaelis, KM . KM representa a constante de 

dissociação do complexo enzima-substrato no caso de ser k-1»kcat . Por 

consequência, bai xos valores de KM correspondem a fortes complexos 

enzima-substrato . 

Em termos da constante de Michaelis podemos representar a 

velocidade de reacção pela expressão 

k cat [E] o [S] 
v=-----

KM +[S] 14.9 

que é conhecida como equação de Michaelis-Menten . Quando [Sl é 

suficientemente pequena, tal que [Sl«KM , a expressão da velocidade 

simplifica-se 

k 
v= /: [E]o [S] 14. 10 

e a catálise segue uma lei de 1 a ordem em relação ao substrato . A 

relação kcat /KM representa uma aparente constante cinética de 2a 

ordem, que pode ser tomada como uma medida da eficiência global 

do catalisador, i3barcando a complexação do substrato. 

Para concentrações elevadas do substrato, tal que [51»KM , 

teremos 

14. 11 

e a velocidade é de ordem zero em relação ao substrato. A enzima 

encontra-se saturada e qualquer aumento em [51 não é reflectido na 

velocidade de reacção . Este comportamento é semelhante ao da catálise 

por superfícies de sólidos estudada no Capítulo 11 . A Figura 14.2 



apresenta o andamento da velocidade de reacção em função da 

concentração de substrato . 

V mllx 

[S] 

Figura 14.2 - Variação da ve locidade com a concentração do substrato 

para uma reacção catalisada por uma enzima segundo a equação de 

Michaelis-Menten, eq 14.9. 

A eq 14.9 pode ser apresentada sob uma outra forma, que tem 

em conta que a velocidade máxima da reacção, Vmax , é, afinal, a 

velocidade em condições de saturação dada pela eq 14.11; Vmax=kcat[E1o. 

Com efeito, vem 

V max [S] 
v=----

KM +[S] 14.12 

Quando [Sl=KM virá a velocidade máxima reduzida a metade , 

Vmax v=--
2 

14.13 

Nos estudos experimentais de cinética enzimática é usual 

representar a eq 14.12 em termos do inverso da velocidade, 469 

KM 
--::--::-+--

V V max [S] V max 
14.14 

Esta expressão mostra que um estudo de l/vem função de 

l/[Sl deverá conduzir a uma recta, cuja intersecção na origem ((l /[S])=O) 

permite estimar a velocidade máxima da reacção e, conhecida esta, a 
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inclinação permite estimar KM. Este tipo de gráfico designa-se por gráfico 

de Lineweaver e Burk e ilust ra-se na Figura 14.3. 

a) 

o 
1/[S] 

V IK 
...:..--- mu ~I b) 

velocidade 

Figura 14.3 - (a) Gráfico de Lineweaver-Burk, eq 14.14; (b) gráfico de· Eadie, 

eq 14.17 . 

Ainda correntemente, por afastar mais os pontos experimentais 

entre si, utilizam-se os gráficos de Eadie, cujo fundamento provém de 

um outro rearranjo matemático da eq 14.12 

vK M + v [ S ] = V max [S] 14.15 

ou 
V 

[S]K M +V=Vmax 14.16 

ou ainda, 
v 1 V max - =---v+--

14.17 [5] KM KM 

o gráfico de Eadie estuda v/[S] em função da própria velocidade 

v. De novo se obtém uma variação linear, cuja inclinação é -l/KM e a 

intersecção na origem Vm ax/KM (ver Figura 14.3). 

Os estudos em condições de estacionaridade não permitem estimar 

as três constantes cinéticas k 1, k-1, kcat . Contudo, recorrendo a técnicas 



de reacções rápidas como a do flu xo interrompido, é possível estudar 

experimentalmente os primeiros instantes da catálise enzimática. Como 

a Figura 14 .4 ilustra, há um tempo de indução r na formação do 

produto, dado por 

1 r = ------.,----
L 1 + k cat + k 1 [5] o 14.18 

em que [510 é a concentração inicial do substrato . Um estudo de r para 

diferentes concentrações iniciais de substrato, permite estimar k1 e (k_ 1+kcat). 

Associando tais resultados ao conhecimento de KM, proveniente de 

experiências em condições de estacionaridade, é então possível conhecer 

todas as constantes cinéticas dos passos elementares do mecanismo . 

~ 

<II 

's. 
~ 
<: 

e 
<: 
o 
u 

[fSIe5t~do estacion'rio ~ es t ado I estacionário 

f'--~r/-- - - - - - - - J ------- ---

, 
I , 

I 

, , , , 

período de indução 

Tempo 

Figura 14.4 - Va riação ini cia l da concentração do comple xo enzima

-substrato (curva a tracejado) e do produto da reacção (curva a che io) para 

uma reacção que ocorre pelo mecanismo de Michaelis-Menten, eq 14.1. 

14.3 MECANISMOS COM DOIS COMPLEXOS ENZIMA-SUBSTRATO 

Por vezes, numa reacção enzimática pode ocorrer a formação de 

mais do que um complexo enzima-substrato. Podemos encontrar um 471 

exemplo ilustrativo nas reacções de hidrólise catalisadas pela 

quimotripsina, uma das enzimas mais estudadas sob o ponto de vista 

cinético. A ligação de um substrato a uma enzima permite colocá-lo 

na posição certa para ser atacado, posteriormente, pelo reagente: um 

grupo característico que é parte permanente da molécula da enzima 

ou uma molécula ligada temporariamente a ela. 
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No caso da quimotripsina parece haver uma actuação em três 

estádios. No primeiro há a formação rápida de um complexo in icial com 
o substrato (complexo-1), sem que haja formação de ligações covalentes . 

Num segundo estádio, a enzima funcionando como um álcool, cinde 

a cadeia peptídica 

o o 
II II 

o/VV' c-~-'VV' + E-O-H _ o/VV' C- O- E + H2N -'VV' 

proteína 
amida 

enzima 
álcool 

acil-enzima 
éster 

parte da cadeia peptídica 
amina 

Trata-se de uma alcoólise de uma amida substituída com um grupo 

acilo (RC(=O)-) : substituição nucleófila de acilo. Forma-se uma amina, 

a porção libertada da molécula de substrato , e um éster da enzima que 

é o segundo complexo da enzima . 

Num terceiro estádio o éster da enzima (complexo-2) é hidrolisado. 

o 
II 

-'VV' C-O-E + HP 

acil-enzima 
éster 

o 
II 

- -'VV' C- O-H + E- O-H 

resto da cadeia peptíd ica enzima regenerada 
ácido carboxíl ico álcool 

Forma-se um ácido carboxílico, a outra porção da molécula do 

substrato , e a enzima é regenerada . 

Em termos esquemáticos podemos escrever 

_k-,1_~) k 2 k 3 
E+ S ( ES 1 ~ES2 + P1 ~E+P2 

L 1 
14. 11 

sendo P1 e P2 produtos da reacção. Aplicando a hipótese do estado 

estacionário aos dois complexos, é possível demonstrar que a velocidade 

de reacção ainda obedece à equação de Michaelis-Menten 

14 .19 

mas agora com 

k3 (L1 +k 2 ) 
KM =-----

k,(k2+k3 ) 
14.20 

e 

k2k3[E] 
V. - o 

max - k
2 
+ k3 14 .2 1 



A aplicação do método do estado estacionário impede que nos 

estudos cinéticas, realizados em tais condições, se consiga saber o 

número de complexos enzima-substrato presentes no mecanismo . Com 

tal desiderato há que recorrer a outras técnicas, espectroscópicas e de 

reacções rápidas. 

14.4 INIBiÇÃO DE ENZIMAS 

A eficiência de uma enzima pode ser reduzida ou mesmo anulada 

na presença de um inibidor, I, que compete com o substrato na formação 

de complexos com a enzima. Um exemplo apropriado é a inactivação 

da citocromo-oxidase por cianetos . O mecanismo para este tipo de 

inibição é o seguinte : 

k 1 
E+S ~ ES kcat )E+P 

LI 

k3 14 .111 
E+I ~ EI 

L3 

Em termos de um regime de estacionaridade para ES e EI 

podemos escrever 

e 

[ ES ] = k, [E][ S ] 

L , +k cat 

[E][i] 
K --

f - [EI] 

14.22 

14.23 

sendo KI a constante de dissociação do complexo EI, à semelhança do 

significado de KM para o complexo ES . A velocidade de formação do 

produto de reacção é 

14.24 

e, dado ser, 

[ E ] o = [ ES ] + [ EI ] + [ E ] '4 .2 5 

é possível demonstrar que 

V max [S] 
v=---

K +[ S] 14.26 
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sendo 

14.27 

o correspondente gráfico de Lineweaver-Burk corresponde 

à expressão 

~=_1 +~(1+11]_1 
v Vmax Vmax K, [5] 14.28 

Verifica-se que velocidade máxima Vmax não é alterada na inib ição 

competitiva. O efeito da inibi ção competitiva é superado para elevadas 

concentrações de substrato. 

Outros mecanismos de inibição não-competitiva podem envolver 

a formação de um complexo E51, fruto da ligação do inibidor à proteína 

num local distinto do local activo, mas de modo a provocar alterações 

conf igura cionais no local activo (ver Figura 14.5). Estas alterações 

provocam um decréscimo em Vmax como decorre da expressão 

~ = _1_+ KM (1+11]_1 
v Vmax Vmax K, [5] 14.29 

mas não em KM. A Figura 14.6 ilustra como se pode distinguir 

cineticamente uma inibição competitiva de uma não-competitiva. 

a) 

Substrato J 

Inibidor 
nêio·competitivo 

b) 

Figura 14.5 - Alterações no local activo de uma enzima fruto da ligação 

de um inibidor a essa enzima . a) Inibição competiti va, que bloqueia o local 

activo. b) Inibição não-competitiva, que produz alterações configuracionais 

no local activo . 



Estas interacções, designadas por alostéricas, também podem favorecer 

a catálise enzimática, actuando I, nesta circunstância, como um activador 

e não como inibidor. 

I 
I 

+ S 
E~ ES~ E+P 

+I H n +1 

E~ESI 

1/[8) 

Figura 14.6 - Cinética da inibição competitiva (em cima) versus inibição 

não-competitiva (em baixo). Na inibição competitiva o declive é aumentado 

por um factor de (1 +[I]lK1) relativamente à ausência de competição (linha 

a cheio). Na inibição não-competitiva a ve loc idade máxima é dividida por 

esse mesmo factor. 

4.5 INFLU~NCIA DO pH 

As proteínas são constituídas por cadeias de aminoácidos que, 

como o nome indica, possuem grupos ácidos e grupos básicos. Os efeitos 

de pH na catálise enzimática, ilustrados na Figura 14.7, correspondem 475 

a uma curva campanulada para a variação da velocidade com o pH . A 
medida que aumenta o pH a velocidade sobe, passa por um máximo 

cerca de pH= 7.4 (o valor do pH fisiológico) e depois decai. Estes efeitos 

foram interpretados por Michaelis em termos da existência de grupos 

-NH3+ e -C0 2H que participam no centro activo, como se ilustra no 

esquema seguinte, 
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Hooe NH3 + ·ooe NH3 + ·ooe NHz 

E-E-E 
14.IV 

A forma de ião dipolar (zwitter-ião) é considerada a forma 

enzimaticamente activa, sendo as outras duas formas inactivas. A 

concentração da forma de zwitter-ião passa por um máximo em função 

do pH, máximo cuja posição depende das constantes de ácido e base 

destes dois grupos. A situação mais simples pode ser representada pelo 

seguinte mecanismo, 

11 14.V 
EHS 

! kcat 

EH+Z 

A aplicação da hipótese do estado estacionário ao complexo EHS 

conduz à expressão 

14.30 

Para baixas concentrações de substrato e para valores de pH mais 

baixos verifica-se ser ([H+jIKb»>(Ka/[H+]) e, em consequência, virá 

14.31 

ou seja 

log v = constante -Iog [ W ] 14.32 

ou ainda 

log v = pH + constante 14.33 



A pH mais alto será 

14.34 

e, consequentemente, temos 

log v = constante + log [H + ] 14 .3 5 

ou 

log v = -pH + constante 14.36 

A inclinação dos gráficos da variação de log(v) com o pH varia 

entre -1 e +1. O máximo desta função situa-se a (pKa+pKb)/2 . Os valores 

típicos de pK em proteínas são pK=4,4 para o grupo -C0 2H no ácido 
glutâmico e pK=10,O para o grupo -NH 3+ na lisina . Face a estes valores 

e para um mecanismo tão simples como o apresentado, prevê-se um 

máximo de eficiência para a catálise enzimática em pH=7,2. 

7,2 pH 

"'" O) 

-º 

7 ~ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

pK b pK . pH 

Figura 14.7 - a) Dependência entre a velocidade de uma reacção catal isada 

por uma enzima e o pH do meio, b) Perfil de pH de uma reacção de catálise 

enz imát ica. 
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14.6 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA 

Temperaturas elevadas (acima dos 60 Oe) provocam a destruição 

da estrutura terciária das proteínas e, como consequência, causam a 

desnaturação das mesmas proteínas e a perda de act ividade das 

enzimas . A temperaturas mais bai xas, os acréscimos de temperatura 

causam um aumento das velocidades de reacção, de acordo com a 

lei de Arrhenius. Por isso, a actividade das enzimas passa, em geral, 

por um máximo . Recorrendo a temperaturas suficientemente baixas para 

se não verificar a desnaturação das proteínas, é possível estudar o efeito 

da temperatura nas constantes cinéticas do processo catalítico . 

Para bai xas concentrações de substrato temos 

k 
v = cat [E] [s] 

KM o 14.37 

ou 

kk 
v = 1 cat [E]o[S] 

k-l+kcat 
14.38 

Nestas condições, a dependência da veloçidade de reacção com 

a temperatura é relativamente complexa e pouco informativa. Em 

condições em que k-1 »kcat há um intermediár io, ES, em equilíbrio 

rápido com o reagente e o catalisador. A expressão da velocidade 

assume a forma 

kk 
v= ~[E] [s] 

k_l o 14 .39 

a que corresponde uma energia de activação global com o contributo 

das energias de activação de três reacções elementares 

14.40 

A etapa determinante surge quando se vence a segunda barreira 

de energia para a formação do produto, como se ilustra na Figura 14.8 . 

Esta figura contempla ainda a condição de k-1« kcat que não é típica 

da catálise enzimática . Esta condição equivaleria a um controle cinético 

controlado pela formação do complexo enzima-substrato e não devido 

à etapa de formação de produto. 



Quando a concentração do substrato é elevada e se alcança a 

velocidade máxima, Vmax=kcatlElo, os estudos cinéticos com variação de 

temperatura conduzem a gráficos de Arrhenius que permitem estimar 

a energia de activação da reacção do complexo enzima-substrato na 

formação de produtos, Ecat. 

:I: ncat 

t 
AG~s 

I 
:l:

cat 

E+P 

.. 
reacção não-catalisada reacção catalisada 

Figura 14.8 - Perfis de energia para uma reacção catalisada por uma enzima 

(do centro para a direita) e reacção não-catalisada (do centro para a 

esquerda). Note-se que o caminho via ES é o caminho de menor energia 

entre os reagentes e o estado de transição da reacção catalisada. 

14.7 MODELOS MOLECULARES PARA A CATÁLISE ENZIMÁTICA 

Linus pauling exprimiu a ideia que "enzimas são moléculas cuja 

estrutura é complementar dos estados de transição das reacções que 

catalisam". A mesma ideia vem sendo expressa nos dias de hoje por outras 

palavras: "uma enzima estabelece ligações de modo selectivo, e assim 

estabiliza o estado de transição de uma reacção química". Estas asserções 

podem ser traduzidas, de um modo quantitativo, por perfis de energia 

de Gibbs para uma reacção catalisada por enzimas e para a reacção não

-catalisada, como se ilustra na Figura 14.8. Assim, se pode escrever 

14.41 
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em que ~GOES corresponde à variação de energia livre para a 

complexação do substrato com a enzima e ~*Gncat e ~*Gcat representam 

as energias livres de activação das reacções não-catalisada e catalisada, 

respectivamente. De forma análoga, -~GOTS mede a energia de ligação 

dos complexos activados (estado de transição) à enzima e pode ser 

tomado como uma medida da eficiência da catálise . 

A este propósito, vários autores distinguem entre ligação passiva 

e ligação dinâmica dos estados de transição às enzimas. A ligação passiva 

resulta de interacções de reconhecimento molecular por meio de ligações 

de hidrogénio, dípolo-dípolo, e interacções de van der Waals . A ligação 

dinâmica reflecte a existência de interacções entre a enzima e o substrato 

no local activo. São estas últimas que estão sujeitas a maior variação 

quando se comparam as ligações do substrato à enzimas com as ligações 

dos complexos activados às mesmas enzimas . Variam acentuadamente 

com a quebra e formação concertada de ligações químicas e são de 

magnitude superior às da ligação passiva. Retomaremos esta 

problemática um pouco mais à frente . 

As enzimas são capazes de catalisar reacções com uma gama de 

valores de (k cat1kncat)= 1 OL 10 14. Reacções i ntramoleculares, como se 

ilustra para uma catálise ácido-base 

14.VI 

têm sido apresentadas como bons modelos moleculares para a catálise 

480 enzimática, pelo efeito de proximidade que criam nos grupos reactivos . 

Há registos de acréscimos de velocidade de 104-106 vezes em relação 

aos correspondentes processos intermoleculares. O ISM rac ionaliza tais 

efeitos em termos de uma constante de força efectiva para um anel 

de 5 ou 6-átomos, tal como referimos no Capítulo 7 a propósito das 

reacções pericíclicas . Esta constante de força é inferior à correspondente 

às várias ligações químicas dos processos intermoleculares, que se 



comportam como modos locais. Daí a energia de activação dos processos 

intra moleculares ser menor que a dos correspondentes processos 

intermoleculares, se tudo o resto se mantiver constante. Nestas 

condições, verifica-se o princípio de reactividade-selectividade e as 

reacções mais lentas seriam as mais selectivas . Se tais modelos fossem 

modelos enzimáticos, era-se levado a concluir algo de inesperado: para 

o mesmo tipo de reacção catalisada, as enzimas mais lentas seriam as 

quimicamente mais selectivas . 

Outros modelos moleculares para a catálise por enzimas são os 

processos catalisados por ciclo-dextrinas. As ciclo-dextrinas são oligómeros 

de a-o-glucose que possuem uma cavidade hidrofóbica com grupos 

funcionais OH nas orlas superior e inferior da cavidade (ver Figura 14.9) . 

IFHO~~ 
i~ H 

HO o 

OH 

O 

HO ~
o OH H 

O" ~dfo" 
OH 

HO HO HO 

Figura 14.9 - Modelo molecular para a catálise en z imática baseado em 

c i c I o -d e xt r i nas. 
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o meio hidrofób ico conduz a um pequeno aumento de n t-, como 

se apresentou a propósito das reacções de substituição nucleófi la, no 

Capítul o 12. Nestes casos, valo res de (k ca t/kn ca t)'" 1 0 7 podem ser 

int erpret ados com base em variações moderadas na ordem de li gação 

do estado de t rans ição de ~n t-", O, 15 . 

14.8 C OMPLEXOS ENZ IMA-SUBSTRATO 

Enzimas como a qu imotr ips ina e a subt il isina (e nzimas da classe 

das proteases de serina) cata li sam a hidró l ise de li gações peptídicas . 

Como se refer iu anter iorme nte , es t a h idró li se ocorre em comp lexos 

enzimáticos que são ésteres de acil -enzima. 

H 

O, 
N 

() () + 

J' 

N 
S c" 

+ HO-Ser (enzima) O- Ser 

~ 
(enzima) 

j H, O 

C" 
OH 

HO-Ser (enzima) + 

14.VII 

Recorrendo a substratos com grupos cromóforos, Carey e Tonge 178 

estuda ram est es comp lexos por espectroscopia de Ressonância Raman e 

correlacionaram as frequências do grupo c=o (bem como comprimentos 

de ligação) com a act ividade cata lítica das enzimas, Fig ura 14.10. A Tabe la 

14 .1 apresenta va lores para t rês casos exempl if icat ivos . 



Os complexos estudados cobrem uma gama de variação de k cat 

de 6x104 vezes, enquanto a frequência do grupo carbonilo decresce 

por L'1vc=o=52 cm-1 e o comprimento de equilíbrio do mesmo grupo tem 

um acréscimo de L'1/c=o=0,025 A. Poderão tais variações em L'1vc=o ou 

em L'1/c=o, se se reflectissem inteiramente nas ligações reactivas a que 

o grupo c=o está adjacente, dar conta do acréscimo de reactividade 

observado? 

O decréscimo nas constantes de força (6%) causado por um tal 

decréscimo em L'1vc=o dá aumentos típicos em kcat de 10-20 vezes . O 

aumento no comprimento de ligação de cerca de 2% conduz a 

decréscimos em kcat de 2 a 3 vezes. Como estes dois efeitos andam 

associados e actuam em sentidos opostos, o efeito global não 

ultrapassaria um factor de 6 vezes, bastante inferior ao valor 

experimental de 58000 vezes. 

1,233 1, 205 
o ~~~~~~~~~~~~~~~ o 

·1 

·2 

~ 
9. ..:.: 

·3 .. 
.Si 

17 , 1 

~ 
3 
~ 

·4 -..: 

·5 

1670 1680 1690 1700 17 10 1720 1730 

v c-o (cm' I) 

Figura 14.10 - Correlação entre a frequên cia de elongação do grupo 

carbonilo, Vc=o, e log(k), em que k representa a velocidade máxima de 

desacilação a pH 10 para uma série de proteases acil-serina. Cada ponto 

representa uma acil-enzima. Também se ilustra a dependência entre Ic=o 

(comprimento de ligação do carbonilo) e ~~G (variação de energia livre 

de activação) que resulta da transformação das coordenadas, Vc=o e log(k), 

respectivamente. 
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Tabela 14.1 - Correlação entre as frequências dos grupos C=O 

e os comprimentos de ligação, com a actividade catalítica de 

enzimas. 

Vc=o / cm- 1 'c=o / A n*+6.n* krel(calc) krel(exp) 

1727 1,205 0,55 1 1 

1702 1,21 8 0,59 200 290 

1575 1,231 0,54 5x l04 5,8x l04 

De acordo com a relação empírica de Pauling, entre comprimento 

de ligação, I, e ordem de ligação, n, 

I-lo =-aln(n) 14.42 

em que lo é o comprimento de equilíbrio de uma ligação simples (n=1) 

e a é uma constante, a=0,265 Â. Um decréscimo em il/c=0=0,025 Â 

corresponderá a um decréscimo na ordem de ligação deste grupo, que 

pode ser estimado por rearranjo da eq 14.42, il/=a[ln(n)-ln(2)). 

assumindo-se como n=2 o comprimento do grupo c=o para a reacção 

de velocidade mais baixa . O valor estimado é n=1 ,82 para Ic=0=1,231 

Â sendo n=2 para Ic=0=1,206 Â . O que sucederá a este decréscimo 

de densidade electrónica no grupo carbonilo? Pode ir aumentar a ordem 

das ligações químicas que se quebram e se formam no estado de 

transição. Como são duas ligações, uma que se quebra e outra que 

se forma, o aumento em n* será, iln*:o:(2-1,82)/2=0,09 . Repitamos a 

questão anterior, para mais este parâmetro estrutural : conseguirá este 

aumento em iln* dar conta das alterações em kcat? 

O ISM na sua formulação harmónica permite obter uma 

resposta. Reconhecendo que as ligações que se quebram e que se 

formam são as ligações simples O-H e C-O, os parâmetros 

estruturais relevantes são: fO-H=4,2 x 103 kJ mol- 1 A-2, 10-H=0,97 Â; 

484 f c-0=3,0 x1 0 3 kJ mol -1 A-2, Ic-0=1,426 Â. Com este conjunto de 

parâmetros podemos estimar um valor médio para a constante de força 

de reagentes e produtos fr=fp=3,6 x10 3 kJ mol -1 A-2, Ir+/p=2,4 Â . Na 

situação de termoneutralidade sendo n*=0,5 para a reacção mais lenta, 

um acréscimo de iln *=0,09 equivale a um aumento na velocidade de 

reacção de 106 vezes (ilLl*f=34 kJ mol-1). Se for n*=0,55 para a reacção 

mais lenta, um acréscimo de iln*=0,09 equivale a um aumento na 



velocidade de reacção de 4x1 04 vezes (L1L1*f=26,2 kJ mol-1) . Portanto 

esta activação electrónica do grupo carbonilo pode dar conta, em termos 

quantitativos, dos aumentos de reactividade observados . A situação real 

é mais complexa do que a apresentada, que só se refere a barreiras 

intrínsecas (L1Eü=O), mas é elucidativa do papel da ordem de ligação 

no estado de transição, n*, na catálise enzimática . A activação electrónica 

do grupo C=O é alcançada mediante o estabelecimento de ligações de 

hidrogénio com grupos do local activo, como se ilustra na Figura 14.11; 

tais ligações correspondem à liga ção dinâmica entre o substrato e a 

enzima anteriormente referida. 

a) b) 

H 

) 
. .... ~ 

• • 
H 

., .'~. 
i I o 'I. , ~ , 

B' - - oH - - o - -7-
l X\" 

Figura 14.11 - a) Representação esquemática do primeiro passo, acilação, 

de uma reacção da protease serina, mostrando apenas o grupo amida do 

substrato. b) Estado de transição desse primeiro passo, com setas a indicar 

as ligações que se formam e que se quebram, correspondendo a interacções 

de ligação dinâmica entre a enzima e o estado de transição. 179 

o papel de n* na catálise por enzimas assegura, como vimos no 

Capítulo 7, que as espécies mais reactivas são também as quimicamente 485 

mais selectivas . A ordem de ligação no estado de transição pode ser 

vista igualmente como uma medida da estabilização do estado de 

transição, quando se levam em conta os efeitos da energia de reacção, 

constantes de força e comprimentos de ligação . Mas vai para além disso, 

porque está relacionada com as características electrónicas das moléculas 

e se situa entre limites conhecidos a priori. 



14.9 ÁCIDOS DE CARBONO NA CATÁLISE ENZIMÁTICA 

Os estudos que realizámos no Capítulo 13 vão permitir abordar 

uma certa problemática 180 sobre o papel que ácidos-de-carbono de 

cetonas, de ésteres e de ácidos carboxílicos desempenham na catálise 

enzimática de formação de ligações carbono-carbono e de racemização. 

Como se ilustra no caso do ácido mandélico 

OH 

0-, J_~O 

- h ~e 
B 

enolato de 
ácido 
carboxílico 

14.VIII 

o problema da perda de protões em posição ex em compos~os de grupo 

carbonilo, coloca um conjunto de interrogações, dada a instabilidade 

dos enolatos (ou de outros intermediários) formados e a rapidez da 

catálise. No caso em apreço Guthrie e Kluger estimam a formação do 

enolato como um processo muito endotérmico, ilGo=73 kJ mol-1. 180 E, 

contudo, a velocidade da reacção catalisada pela enz ima mandelato

-racemase é relativamente elevada, kcat= 1070 S-l, o que à temperatura 

de 298 K corresponde a uma barreira de il*G=55 ,5 kJ mol- 1. 

Para racionalizar esta alta reactividade defrontamo-nos com um 

problema termodinâmico e um problema cinético. O problema 

termodinâmico diz respeito à formação do produto ou intermediário, 

que tem uma energia superior à barreira de energia da reacção 

486 catalisada . O problema cinético diz respeito à barreira intrínseca para 

a transferência de protões em ácidos de carbono . No Capítulo 13 vimos 

que tal transferência, no caso de enóis derivados de cetonas (enol

-cetónico) possuía uma barreira intrínseca il*G(O) =57 kJ mol -1 quase 

igual à barreira da reacção catalisada . A formação de um par- iónico 

do enolato com um ião divalente, como Mg2+ ou Ca2+, pode estabilizar 

o enolato, 



Guthrie e Kluger, em termos de uma interacção electrostática 

(eq 9.50) 

E = qq'e
2 

4ncoEr AB 
14.43 

em que co é a permitividade do vazio, c é a constante dieléctrica do 

meio, rAS a distância entre os iões e q e q' as cargas dos mesmos iões, 

estimam uma estabilização, ililGo, para um par-iónico do tipo 2:2 a uma 

distância igual à soma dos raios iónicos (rAs=2,45 Â), que se apresenta 

na Tabela 14.2 para diversos valores de constantes dieléctricas. Com 

uma estabilização de ililGo=75,7 kJ mol- 1 a energia da reacção seria 

ilGo=-2,7 kJ mol- 1. Com esta energia e uma barreira intrínseca de 

il*G(O) =57 kJ mol- 1, a equação quadrática de Marcus conduz a uma 

barreira de energia il*G=55,7 kJ mol- 1 em bom acordo com os dados 

experimentais . Mas será esta uma solução realista? 

Tabela 14.2 - Estabilização energética de um par-iónico 2:2 

a uma distância rAs=2,45 A, em função da constante dieléctrica 

do meio, c. 

€ LlLlGO kJ mol- 1 

15 75 ,7 

30 37,9 

40 28,4 

45 25,2 

78,5 9 

00 O 

A interacção de grupos polares à superfície de proteínas 

corresponde a uma constante dieléctrica c entre 30 e 40, enquanto que 
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a constante dieléctrica efectiva de regiões apoiares das proteínas 

apresenta constantes muito baixas, e=4 .181 Mas o interior das proteínas 

não é apoiar; existem moléculas de água, diversos grupos com momentos 

dipolares e até grupos iónicos . Parece, pois, pouco razoável admitir um 

valor de e=15. Acresce que em relação à estabilização termodinâmica 

há um preço a pagar no início, o da parcial desidratação do ião . Em 

relação à energia da reacção para a etapa de transferência de protão 

duas situações extremas se podem considerar, como está ilustrado na 

Figura 14.12. O decréscimo em LlGo de 76 kJ mol -1 ou se deve, por 

inteiro, à instabilização dos reagentes ou à estabilização dos produtos. 

::; 

'õ 
ê 

2 
'" ·õn .. 
" <: 

rol 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

· 20 

instabili zação 
dos reagentes 

85 
76 73 

Figura 14.12 - Barreiras de activação da rea cçã o 14. VIII. No esquema da 

esquerda despreza-se a instabilização do catião desidratado e no da direita 

considera-se e estabilização do par-iónico, relativamente ao estado inicial 

de referência . A barreira intrínseca é a típica dos átomos de carbono de 

enol cetónico. 

De uma forma realista consideramos a situação intermédia, em 

que esses 76 kJ mol- 1 são atribuídos em 38 kJ mol-1 à instabilização 

devida à desidratação parcial do catião e outros 38 kJ mol- 1 à 

estabilização do par-iónico em relação ao estado inicial de referência, 

Figura 14.13 . Como estimar a barreira de energia para este passo de 

desidratação? Para catiões como Mg2+ a constante de força metal-água 



é fMg2-0H2=O,61x103 kJ mol- 1 A-2 e o comprimentos de equilíbrio, 

IMg- o=2,04 Â; a velocidade de troca correspondia a uma ordem de ligação 

no estado de transição n*""O,5 . Contudo, para a formação do par-iónico 

2:2 há necessidade de quebrar duas ligações Me-OH 2 para formar duas 

novas ligações Me-Oe. Admitindo que as constantes de força e 

comprimentos de ligação são os mesmos para os dois tipos de ligação, 

será f r=fp=-J2xO,61x10 3=O,86x10 3 kJ mol- 1 A-2 e a soma dos 

comprimentos de equilíbrio, Ir+/p=2x2,04=4,08 Â. Para a troca da água 

de coordenação de Me(aq)2+ é n*""O,5 . No par-iónico poderemos assumir 

que os átomos de oxigénio têm uma hibridização sp; uma destas orbitais 

interviria na formação da ligação com o átomo de carbono e a outra 

alojaria um par não-ligante do oxigénio; restam dois pares de electrões 

em cada átomo de oxigénio localizados em orbitais py e pz que poderão 

interaccionar com orbitais p desocupadas do catião e permitir o 

estabelecimento de ligações duplas Me=O. Nesta perspectiva, como o 

quadro de ordens de ligação nos resume será n*""O,75. 

quebrar formar estado de transição 

ligação Me-OH 2 Me=OC H20 . Me : O- C 

n 1 2 0,75 

100 

~,-.. 80 

Õ 
S 60 ..... e 

40 
~ 

"6il 
r. 
~ 20 = 35 
r.l 

o 

Figura 14.13 - Situação intermédia para a desidratação parcial do catião 

. (instabi lização de 38 kJ mol-1) e estab ilização do par-iónico (de 38 kJ mol-1) 

em relação ao estado inicial de referência. A barreira intrínseca é a típica 

dos átomos de carbono de enol cetónico. 
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Como a Figura 14.13 i lustra, a energia para a forma ção do 

par-iónico será LlGo= 38 kJ mol- l e com os dados estruturais indicados, 

o ISM estima uma barreira de energia para a formação do par-iónico 

de Ll*G=59 kJ mol- l . Este passo passar ia a ser o passo determinante 

da catá li se enzimática e com uma velocidade cerca de uma ordem de 

grandeza inferior ao valor experimental de kcat. 

Recordemos que o enol referido no Capítu lo 13 é um enol cetónico 

de estrutura 

e cujo potencia l de ionização do an ião em água é 5,14 eVoque permitiu 

obter n*=O,63 do gráfico da Fi gura 13.12 . Porém, no sistema em estudo 

trata-se de um enol de tipo diferente, um enol de ácido-carboxílico 

(um enediol geminai), cuja afinidade electrónica é muito mais elevada , 

dada a presença de dois átomos O no mesmo átomo de carbono. 

H OH 

" c= c/ 

/ " H OH 

Um cálculo da orbital LU MO do enol permite estimar uma afinidade 

electrónica 1,56 eV superior à do eno l cetónico . Se esta diferença se 

reflectir no potencial de ionização do anião, então a Figura 6.14 permite 

obter para a transferência de protão n*=O,9. 
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Figura 14.14 - Perfil de energia para a perda de protão a na catálise enzimática 

do ácido mandélico, ca lcu lado com 8=45 e n*=O,87 de um enol geminaI. 



Com os dados estruturais já referidos no Capítulo 13, fC- H= 2,9x103 

kJ mol- l A-2, fO_H=4,2x10 3 kJ mol -l A-2 e os respectivos comprimentos 

de equilíbrio, IC-H+10-H=2,054 A, o Modelo de Intersecção de Estados 

permite o cálculo da barreira intrínseca (eq 7.10) i1*G(0)lsM=28 kJ mol- l . 

Não obstante, este decréscimo na barreira intrínseca não é por si só 

suficiente para viabilizar a reacção. De facto, com este novo parâmetro 

electrónico e os restantes dados estruturais, incluindo i1Gü =73 kJ mol-l , 

vem i1*G1SM =75 kJ mol- l . 

Em suma, para racionalizar esta catálise enzimática há que recorrer 

aos dois efeitos: estabilização do par-iónico e aumento de n* de 0,62 

para 0,9. Com estes requisitos, como a Figura 14.14 ilustra, uma 

constante dieléctrica perfeitamente realista, ê=45, reproduz a barreira 

de energia para a transferência de protão (i1*G1SM =55,5 kJ mol- l ; i1Gü=48 

kJ mol- l ) dada pelos valores experimentais de kcat , sem transformar o 

passo de formação do par-iónico (Ll*G 1SM=44 kJ mol- l ; LlGü=12,5 kJ 

mol- l ) em etapa determinante da reacção enzimática. 
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CAPíTULO 15 

TRANSiÇÕES ENTRE ESTADOS ELECTRÓNICOS 

As reacções tratadas nos capítulos precedentes eram geralmente 

iniciadas pela colisão entres dois reagentes, que interagiam fortemente 

durante essa colisão, de tal forma que as suas liga ções se podiam 

quebrar e novas ligações se podiam formar, levando à sua transformação 

na estrutura dos produtos . Nestas reacções era possível identificar um 

movimento nuclear (coordenada de reacção) que determinava a 

transformação da geometria dos reagentes na dos produtos, sendo ainda 

possível identificar um estado de transição em que a liga ção reactiva 

adquiria uma frequência imaginária. O valor dessa frequência estava 

associado à curvatura da coordenada de reacção no estado de transição 

e assegurava, pelo facto de se tratar de um valor finito, uma transição 

suave entre reagentes e produtos . Os sistemas com estas características 

dizem-se adiabáticos, pois podem ser descritos por uma só superfície 

de energia potencial . O estudo da Cinética Química não se esgota no 

estudo destes tipos de sistemas . 

Podemos também aplicar os métodos da Cinética Química ao 

estudo das transições entre estados electrónicos, levando em conta a 

especificidade destes processos. De facto, a transição entre estados 

electrónicos pode ocorrer radiativamente, devido à absorção ou emissão 

de luz, bem como por processos não-radiativos, como os que estão 

associados à transferência de electrão ou de alguns mecanismos de 
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transferência de energia electrónica. Estes processos não necessitam de 

envolver a colisão entre dois reagentes, mesmo nos casos de 

tran sferência de electrão (ou de energia), que ainda podem ocorrer com 

velocidades elevadas quando o dador e aceitante de electrão (ou energia) 

se encontram a distâncias superiores a 10 A um do outro. O 

entendimento das transições entre estados electrónicos obriga à 

resolução da equação de Schrbdinger dependente do tempo para casos 

particulares simples. 

15.1 A "GOLDEN RULE" DA MECÂNICA QUÂNTICA 

A mecânica quântica permite estabelecer uma expressão simples 

para a constante de velocidade de transição de um estado inicial para 

um estado final de um sistema, quando entre estes estados há apenas 

uma interacção fraca . O formalismo da s interacções fracas foi 

inicialmente desenvolvido para as transições espectroscópicas e tem sido 

aplicado na interpretação da cinética das reacções de transferência de 

energia e de transferência de electrão. Note-se que quando a 

transferência de energia ocorre entre estados singuleto, estão 

normalmente presentes vários mecanismos, e o mecanismo de interacção 

fraca pode não ser o mecanismo dominante. Assim, o formali smo aqui 

apresentado só é necessariamente o que corresponde ao mecanismo 

dominante na transferência de energia de uma espécie inicialmente num 

estado tripleto para outra no estado fundamental, e na transferência 

de electrão seguindo o mecanismo de camada externa. O mecanismo 

de camada externa, que será discutido em detalhe no capítulo seguinte, 

494 corresponde a uma transferência de electrão sem que haja a quebra 

ou formação de ligações químicas entre as espécies envolvidas . 

A descrição da transição entre dois estados quando o sistema é 

perturbado é dada pela equação de Schrbdinger dependente do tempo 

( )
_. d'P(x,y,z,t) 

H'P x,y,z,t -11í--'---d-t---'- 15 .1 



para a qual a so lução geral é 

15 .2 

onde Vln é função das coordenadas espaciais. Os coeficientes an são 

funções do tempo quando o sistema é perturbado, mas permanecem 

constantes no caso do sistema não-perturbado . Por exemplo, se o sistema 

está inicialmente no estado estacionário definido por n=l e transita para 

o estado estacionário de n=3, então, durante a transição, a1 vai decrescer 

de um para zero, enquanto que a3 vai aumentar de zero para um, 

mudando o peso da contribuição de '1'1 para '1'3. A velocidade da 

mudança de a1 para a3 é uma medida da velocidade da transição do 

primeiro para o terceiro estado estacionário. O cálculo desta velocidade 

é um dos problemas centrais da espectroscopia e das teorias das 

transições não-radiativas. 

Nos casos mais relevantes em espectroscopia e nas transições não

-radiativas, a perturbação é limitada no tempo e no espaço. Nestas 

circunstâncias o Hamiltoniano total pode ser considerado como a soma 

de dois termos 

H=Ho+V 15.3 

onde Ho é o operador independente do tempo que descreve o sistema 

não-perturbado, e V é a perturbação . Esta perturbação pode ser 

explicitamente dependente do tempo, como na excitação por um campo 

electromagnético transiente, ou pode ser independente do tempo, como 

no caso de um potencial aplicado . 

Substituindo a eq 15 .3 na eq 15 .1 vem, omitindo as coordenadas 

para simplificar a escrita, 

( )
. d'l' 

H o + V 'I' = ln -
dt 

cujas soluções se podem escrever sob a forma 

'I' = L c j VI j exp (-~ E j t J 

15.4 

15 .5 
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onde l/Ij representa o conjunto completo de funções próprias com os 

valores próprios associados Ej do operador não-perturbado Ho, na 

condição dos coeficientes ej serem dependentes do tempo . Substituindo 

agora a equação anterior na eq 15.4, pode-se escrever 

( i ) [ . de j 1 (i ) ~c (H all" +VlI" )exp - - Et = ~ eElI" +/fi - lI" exp - - Et 7 J J J fi J 7 J J J dt J fi J 15 .6 

que se reduz a 

[
de 1 (i ) ~ eVlIf -ifi-J lIf exp --Et = O 

L.. J J dt J fi J 
J 

15 .7 

porque cada termo Hol/lj do primeiro membro se cancela com o termo 

correspondente Ej l/lj do segundo membro . Para obter uma expressão para 

de/dt, multiplica-se à esquerda por lIfk* (complexo conjugado de lIfk) e 

integra-se sobre todo o espaço. Como as funções l/Ij formam uma série 

ortogonal, obtém-se 

de iúJ k·t 
ifi-k = ~ V:ee j . 

dt L.. kJ J ' 
J 

k = 1,2,3, ... 
15.8 

onde 

15. 9 

é a frequência eficaz na transição entre os estados, e 

15 .10 

é o elemento de matriz da perturbação entre os estados não-perturbados. 

A eq 15.8 representa um sistema de equações diferenciais lineares de 

resolução complicada. Para resol ver este sistema utiliza-se o método 

das perturbações. 

A solução da eq 15 .8 depende criticamente das condições iniciais . 

Vamos assumir, por simplicidade, que no tempo inicial to=-oo o sistema 

está num dos estados estacionários do Hamiltoniano não-perturbado. 

Assumindo que Ho apenas possui níveis de energia discretos, introduzem

-se as condições iniciais 



se k;f.s 15 .1 1 

ou seja, o índice 5 designa os estados Iniciais, e o método das 

aproximações sucessivas é utilizado para resolver a eq 15.8 sujeita a 

estas condições iniciais . Os valores iniciais dos coeficientes Ck são 

introduzidos no termo da direita da eq 15 .8 e obtêm-se as equações 

aproximadas 

·Ii dCk _ \ / ;wkst 
I dt-VkSe k;f.S 15.12 

Estas equações só são válida s para valores de t tais que Ck(t)« Cs(t)", 1 , 

se k;f.s. 

Estas equações podem ser integradas quando V não depende do 

tempo. Para tal escolhe-se o tempo inicial to=ü 

15.13 

e obtém-se, usando a eq 15.9, 

1 iro kst 

Ck(t)=Vks ~)e (O) 
Ek -Es 

15 .14 

A probabilidade do sistema, que inicialmente estava no estado inicial 

5 a t=ü, transitar para o estado final k;f.s não-perturbado é dada por 

15.15 

onde se usou a relação 

cos(x)=~(e;X +e- ;x) 15 .16 

A probabilidade total de transição para o conjunto de todos os estados 

finais f que formam um quase-contínuo de estados por unidade de 

intervalo de energia é dada por 

~ I ()12 _ f [ [2 1- cos(mks t) ((O)) (o) Li Ck t - 2 Vks 2 Pf Ek dEk 
(E(O) _ E(O» ) 

kEf k 5 
15 .17 
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onde pt(E) representa a densidade de estados finais não-perturbados. 

O facto de se ter assumido a presença de um quase-contínuo de estados 

finais permitiu exprimir o membro da direita na eq 15.17 em termos 

de um integral em vez de um somatório. Dentro desta aproximação, 

a variação da probabilidade total da transição por unidade de tempo é 

_ d "" 1 ()12 - 2 f 1 1
2 sen(WkS

t
) ((O)) (O) 

W - -d Li Ck t - - 2 Vks Pf Ek dEk 15 .18 
t li Wks 

kEf 

Frequentemente assume-se que o quadrado do elemento de matriz, 

IVks 12, e a densidade de estados finais na proximidade de Es, pt(Es(O») , 

são aproximadamente constantes no intervalo de energia tJ.E em torno 

de Es. Por outro lado, para todos os va lores de t tais que 

t» Ii/ tJ.E 15.19 

cujos limites também se podem relacionar com os do princípio de incerteza 

de Heisenberg, a função sen(w ktt)/Wkt apresenta um máximo muito 

pronunciado para Ek(O)=Es(O) Este resultado reflecte essencialmente o facto 

de que as transições dominantes são aquelas em que há conservação 

da energia não-perturbada. Quando o tempo t é suficientemente curto 

para que não haja um decaimento apreciável do estado inicial s, a eq 

15.18 pode ser simplificada e obtém-se 

_ 2
1 

12 ((O))s+= sen(WkSt ) 
w - - Vks Pt Es dWks 

li -00 wks 15.20 

Dado o valor do integral definido 

s: sen~ax) dx = 11: quando a> O 15 .2 1 

a variação da probabilidade total da transição por unidade de tempo 

é dada por 

15.22 

Como Vks e a densidade de estados são expressos em unidades de 

energia, w é expresso em unidades de S-1, pelo que a eq 15.22 

corresponde à constante de velocidade de transição entre estados 



electrónicos. Além disso, como a velocidade de uma transição 

espectroscópica entre dois estados electrónicos aumenta com a 

intensidade do campo electromagnético, a eq 15 .22 mede também a 

intensidade das transições radiativas. Dado o papel fundamental da eq 

15 .22 em muitas aplicações, Fermi chamou a esta fórmula a "Gofden 

Rufe" da teoria das perturbações dependente do tempo . 

15.2 FACTORES DE FRANCK-CONDON 

A eq 15 .22 é o produto de uma constante por dois factores . O 

primeiro destes factores, IVks12, representa o valor da probabilidade de 

uma transição do estado não-perturbado 5 para um estado final k . O 

seu cálculo é feito usando a eq 15.10, ou seja, relaciona-se com a 

sobreposição no espaço das funções de onda respectivas. Se utilizarmos 

a aproximação de Born-Oppenheimer, que faz uso da diferença de massas 

entre os electrões e os núcleos para tratar os núcleos como estacionários 

enquanto os electrões se movimentam à sua volta, podemos factorizar 

a função de onda molecular ljI numa parte electrónica e outra nuclear. 

O caso mais simples corresponde ao de uma molécula diatómica, cujo 

movimento translaccional e rotacional dá origem a um contínuo de 

energias às temperaturas de interesse, e cujo movimento vibracional 

é descrito por um oscilador harmónico . Se a distância entre os núcleos 

dessa molécula for R, a aproximação de Born-Oppenheimer pode ser 

escrita 

15 .2 3 

a representação (x ; R) indica que a função de onda electrónica tem uma 

dependência paramétrica da distância internuclear. 

Substituindo a eq 15 .23 na eq 15.10 e para o caso de apenas 

haver perturbação na distribuição electrónica, vem 
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o primeiro factor 

15.25 

mede a extensão da redistribuição electrónica produzida pela transição 

do estado iniciais ao estado final k . O segundo factor 

15.26 

é o integral de sobreposição entre as funções de onda vibracionais dos 

estados inicial (v) e final (v'). De acordo com a eq 15.22 , a intensidade 

da transição é proporcional a IJv ',v I2 que se designa por factor de Franck

-Condon para a transição k,v'f- S,v. A Figura 15.1 representa uma 

transição electrónica que ocorre para uma geometria nuclear fixa, de 

acordo com o princípio de Franck-Co ndon . Só depois da transição 

electrónica é que a geometria nuclear relaxa para a configuração nuclear 

de menor energia do estado electrónico excitado . 

pontos de viragem 
(núcleos estacionários) 

Estado electrónico excitado 

Estado electrónico fundamental 

Figura 15.1. - Transição electrónica correspondente à absorção de luz pelo 

estado fundamental, que leva a um estado vibracional exc itado do estado 

electrónico excitado. O estado fina l atingido é aquele cuja função de onda 

melhor se sobrepõe com a do estado in icial. 



o cálculo do factor de Franck-Condon para uma transição entre 

o nível vibracional v=O do estado fundamental e o nível v'=O de um 

estado excitado tem uma resolução analítica simples quando se descreve 

o movimento vibracional por um oscilador harmónico . A função de onda 

vibracional de cada um destes estados tem a forma da distribuição 

normal (ga ussiana ), 

F(x) = 1 exp[_~(x-xe)2l 
.J2;(Jx 2 (Jx 15 .27 

que é ilustrada na Figura 15.2 . Nessa ilu stração mostra-se que a 

gaussiana está centrada na sua média Xe e a variância (J2 é determinada 

pelos pontos de inflexão da função de distribuição. É também conveniente 

caracterizar a largura a meia altura da distribuição, que é dada por 

L\ V1/2 = 4(J~ 15.28 

0 , 08 

0,07 

0,06 

0,05 

>< 0,04 ii;' 

0 ,03 

0 , 02 

0,01 

o 
-20 -15 -10 -5 o 10 15 20 

x 

Figura 15.2 - Função de distribuição normal, ou gaussiana, centrada na 

sua média, xe=O. 

Especificamente no caso de um oscilador harmónico no seu estado 

vibracional fundamental (v=O), a função de onda tem a forma 
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15.29 

onde f é a constante de força do oscilador e J1 a sua massa reduzida. 

Assim , o integral de sobreposição é definido por 

Fazendo a substituição de variáveis 

a z = R - ~ ( Re + R~ ) 15 .31 

o integral anterior pode ser rescrito 

1 l (Re - R~ Y 1 +00 _Z 2 Jo, o = / exp - f e dz 
' ~n 4a2 -

00 15.32 

cujo integral definido é ..J1t, pelo que o integral de sobreposição se reduz 

a 

15 .3 3 

Como a intensidade da transição entre O e O' é proporcional a IJo' ,012 , 

o seu valor será máximo quando os comprimentos de equilíbrio dos 



estados inicial e final forem iguais, e diminuirá à medida que (Re-Re')2 

aumenta. Este efeito é ilustrado na Figura 15.3, onde também se 

representa o facto de que Re=t.Re' para a intensidade de transições para 

níveis vibracionais mais elevados pode tornar-se predominante . Note-se 

que a transição O'f-O é uma transição puramente electrónica enquanto 

que a transição v' f-O é uma transição vibrónica (e lectrónica + vibracional), 

que está sujeita a regras de selecção . 

A B 

R, R, 

Figura 15. 3 - Transições electrónicas ilustrando a intensidade esperada para 

as vári as bandas vibrónicas do espectro. a) Transição totalmente permitida 

pelo factor de Franck-Condon. b) Transi ção parcialmente permitida pelo 

factor de Franck-Condon. 

Nas transições electrónicas à temperatura ambiente, podemos 503 

considerar que todas as moléculas estão inicialmente no nível vibracional 

de menor energia do estado electrónico correspondente . Então, na 

absorção de luz, a transição electrónica ocorre do nível v=o da parábola 

que descreve o estado electrónico fundamental, para o nível v' da 

parábola que descreve o estado electrónico excitado . Se as parábolas 

tiverem a mesma constante de força f, mas os seus mínimos estiverem 
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deslocados pela diferença d, como se indica na Figura 15.4, então a 

progressão entre os picos, progressão vibracional, segue a distribuição 

de Poisson, já apresentada na eq 5.20, 

15.34 

onde 5=.12 e .1 é um deslocamento reduzido, .1=dl(2C5R), sendo 

15.35 

a amplitude média quadrática da oscilação do ponto-zero da parábola 

representando o estado fundamental. A Figura 15.5 ilustra a progressão 

dos picos previstos para espectros de absorção correspondentes a 

diferentes valores de 5. 

I 
I d I 
I-<:--~ 

I 

Distância internuclear 

Figura 15.4 - Representação esquemática da absorção de luz e da emissão 

de luz por fluorescência, entre estados electrónicos descritos por osci ladores 

harmónicos coma mesma frequência (ou constante de força, f). A absorção 

ocorre para maiores energias do que a emissão. 
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Figura 15.5 - Distribuições de Poisson para vários valores de S. A medida 

que a geometria nuclear do estado excitado se afasta mais da geometria 

do estado fundamental, aumenta o número de picos do espectro de 

absorção. 

s .. . 

Sd 

A temperatura ambiente, o espectro de absorção electrónica não 

é uma série de picos estreitos mas sim de bandas com uma largura 

apreciável. A largura destas bandas está relacionada com distribuição 

das energias moleculares em cada nível electrónico. Como partimos da 

aproximação de que os movimentos translaccional e rotacional dão 

origem a um contínuo de energias à temperatura de interesse, podemos 

assumir que a distribuição de energias é uma distribuição gaussiana . 

O mesmo se pode dizer relativamente à emissão de luz. Assim, o espectro 

de absorção observado corresponde a um somatório sobre os picos 

correspondentes às transições entre os níveis vibrónicos, cada um deles 

multiplicado por uma gaussiana que reflecte uma distribuição contínua 

de energia e dentro de cada nível vibracional e reproduz a la rgura das 

bandas 

00 5 v' 1 { [( VJ - vp) + v' hw - eJ2 } 
a( e) = L exp[-SA] A'I exp 2 

v'=O v. ~27rCJA2 2CJA 15 .36 

505 



506 

onde a frequência do oscilador clássico, expressa em S- l, é dada por 

- (f 
úJ = 2ncv = ~ti 15 .37 

Identicamente para a emissão do estado v'=O de um estado 

electronicamente excitado para os níveis vibrónicos do estado 

fundamental, temos 

~ 5 v 1 { [( vJ - vp) - vliúJ - eJ2 } 
l(e) = L exp[-5o ] ~! 2 exp - 2 15.38 

v=o ~2nao 2ao 

Como para dois estados electrónicos da mesma molécula 

normalmente se verifica que 5>0, os máximos dos espectros de absorção 

e de emissão não coincidem. De acordo com a Figura 15.4, a energia 

média ganha num processo de absorção é 

(E) o o 1 "'d2 o o abs =Vu -V, +2 /1 =Vu -V, +5liúJ 15 .39 

enquanto que a energia média libertada num processo de emissão é 

( ) o o 1 "'d2 o o E . =\1. -V, --II =\1. -V, -5liúJ 
eml u 2 u 15.40 

A diferença entre a energia ganha na absorção e a energia perdida na 

emissão, 25liúJ, é conhecida como desvio de Stokes e é facilmente 

determinada espectroscopicamente através dos espectros de absorção 

e de fluorescência . 

A Figura 15.6 ilustra a simulação dos espectros (normalizados) 

de emissão de fluorescência do naftaleno e de absorção do antraceno, 

usando as equações 15 .36 e 15 .38, respectivamente. As energias dos 

estados excitados (Vuo-VIO), a frequência da progressão vibracional úJ, 

a largura das bandas vibrónicas 2a e valor de 5, que reflecte o 

deslocamento entre os mínimos d, foram ajustados de forma a reproduzir 

os espectros experimentalmente observados. Com base nos espectros 

simulados é possível determinar a sobreposição espectral, 



, I [ ]2 [ ]2r +00 1 - - 5 v 5 v +00 e - av' e - d v 
f l(e)a(e)de = --2 - 2 LL exP[-SA ] ~eXP[-SD ]+ f exp - - e 
~ 2na a v! v! ~ 2a2 2a 2 

A o v=o v'=o A o 

com 

av' = ( VJ -Vp) + v' fim 

dv = (VJ -VP)- vfim 

A parte exponencial do integral pode ser escrita sob a forma 

onde se reconhece o integral definido 

pelo que o integral de sobreposição fica 

15 .4 1 

15.42 

15.43 

15.44 

15.45 

em que 0"2=(O"D2+O"A2)/2 e !::..Eo representa a diferença de energia entre 

o dador e o aceitante de energia, ou seja, neste caso entre a energia 

do estado singuleto do naftaleno e a do antraceno . Com os dados 

utilizados para reproduzir os espectros, obtém -se. um integral de 

sobreposição de 1 ,7x l 0-4 cm- 1 . 
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Figura 15 .6 - Espectros (normalizados) de emissão de fluore scência do 

naftal eno (Es=31150 cm- l , 0'0=45 0 cm -l , 50=1 ,20 e roo=1280 cm- l ) e 

de absorção do antraceno (Es=2 6400 cm -l , 0'0=350 cm- l , 50=1,18 e 

roo=1 450 cm-l ). Linhas a cheio: espectros experimentais; linhas a 

ponte ad o: si mula ções; linha a tra ce j ado: sobreposição espectral 

calculada . 

o integral de sobreposição Jv',v também é conhecido como a 

densidade de estados pesada por factores de Franck-Condon . A 

expressão obtida para este integral, eq 15.45, é uma equação 

perfeitamente geral, baseada apenas na utilização de osciladores 

harmónicos para descrever os estados inicial e final da transição 

electrónica. Embora os parâmetros envolvidos no cálculo deste factor 

se possam basear, em casos fa vorávei s, nos espectros de emissão e de 

absorção correspondentes, não se pode deixar de notar que os casos 

de maior interesse correspondem a valores pequenos de Jv',v , e que para 

tais casos pequenos erros na simu lação dos espectros correspondem a 

grande erros no integral de sobreposição. Além disso, o formalismo 

acima apresentado apenas levou em conta a existência de uma 

frequência média representativa das ligações CC, assumindo que são 



estas as ligações que promovem a transição e que aceitam o excesso 

de energia libertado no curso da reacção . Porém, uma análise detalhada 

dos espectros revela a existência de "ombros" nas bandas mais intensas 

que provavelmente estão associados a outros modos vibracionais . Para 

além disso, quando a energia da reacção excede os 60 kJ mol- 1, a 

frequência elevada dos modos de vibração CH (ca . 3000 cm- 1) torna

-os melhores aceitantes de energia do que os modos cc. A 

anarmonicidade destes modos não permite um cálculo simples dos 

factores de Franck-Condon correspondentes . A identificação dos modos 

vibracionais associados às transferências de electrão pode ser feita 

quando existem bandas de transferência de carga, verificando quais são 

as bandas do espectro de Raman que são intensificadas quando a energia 

da radiação incidente coincide com a da banda de transferência de carga . 

Nestas circunstâncias a técnica de Raman de Ressonância permite 

determinar os parâmetros Sj e roj das vibrações associadas à transferência 

de electrão . 

Apesar destas limitações, o cálculo de factores de Franck-Condon 

baseado na "Golden Rule" tem tido um papel importante no entendimento 

das reacções de transferência de energia entre estados tripleto e nas 

transferências de electrão referidas no início deste Capítulo. Nestes casos 

o valor de IVksl2 é relativamente pequeno e estas reacções são 

essencialmente transições não-adiabáticas. A pequena sobreposição entre 

as funções de onda pode dever-se quer à sua dependência espacial quer 

ao seu spin, que não foi explicitamente considerado como variável na 

definição de lf/n. Como é evidente, a sobreposição entre as funções de 

onda diminui à medida que o dador e o aceitante de energia ou electrão 

se afastam no espaço. Essa sobreposição pode também ser pequena 

devido à orientação espacial entre as funções de onda, como no caso 

da sobreposição entre orbitais de simetria (J e de simetria 1t. O factor 

de spin pode também contribuir para baixar o valor de IVks12, como por 

exemplo quando a transição ocorre entre estados de multiplicidade de 

spin diferentes, como os tripletos e os singuletos. 
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o factor (20'l1t)-1 incluído na eq 15.45 resulta do acoplamento 

entre os movimentos electrónico e nuclear. Assim, este factor não 

pode ser exclusivamente atribuído ao factor nuclear ou ao factor 

electrónico. O factor (20'l1t)-1 tem as unidades de (energia)-l e, quando 

incluído no factor electrónico juntamente com 41t2/h e IVks 12, permite 

exprimir o factor electrónico como um factor de frequência, em 

unidades de S-l . 

15.3 TRANSiÇÕES NÃo-RADIATIVAS 

Vamos agora centrar o nosso estudo no caso particular de 

transferência de electrão de uma espécie reduzida para outra que se 

encontra oxidada, ou da transferência de energia de uma espécie num 

estado tripleto para outra que inicialmente se encontra no estado 

fundamental. Estes dois processos partilham o mesmo formalismo para 

o cálculo da densidade de estados pesada por factores de Franck-Condon . 

De facto, a transferência de energia do estado tripleto pode ser vista como 

uma dupla tran sferênc ia de electrão . Estes processos envolvem duas 

espécies, uma que cede o electrão (ou a energia do estado tripleto) e 

outra que a recebe. Assim, a cada uma destes espécies correspondem duas 

parábolas, uma que descreve o estado electrónico inicial e outra o estado 

final, sendo cada par de parábolas semelhante ao que foi ilustrado na 

Figura 15.4. 

O dador de electrão (ou energia do estado tripleto) possui uma 

distribuição de energias . Podemos representar por t(t:) a distribuição das 

energias necessárias para remover um electrão do dador na condição 

do dador poder ceder o electrão com uma dada energia . A possibilidade 

da energia necessária para remover o electrão se encontrar entre t: e 

t:+dt:, é igual a t(t:)dt:. Na ausê ncia de informação sobre a distribuição 

de energias podemos assumir que esta é provavelmente uma distribuição 

gaussiana. 



15.46 

onde ED é a energia do estado fundamental do dador de electrão quando 

o seu estado de oxidação é o da sua forma reduzida, ou a energia do 

estado tripleto do dador de energia. Esta distribuição de energia é 

ilustrada na Figura 15.7, juntamente com a distribuição de energia do 

aceitante de electrões (ou de energia do estado tripleto) 

15.47 

onde EA é a energia do estado fundamental do aceitante oxidado, ou 

a energia do estado tripleto do aceitante de energia. A distribuição a(E) 

corresponde à distribuição da energia libertada quando o aceitante 

recebe um electrão (ou energia) e a probabilidade de que a energia 

aceite se situe entre E' e E'+dE', é igual a a(E')dE'. Na transferência de 

energia do estado tripleto normalmente define-se a energia da reacção 

como 

15.48 

onde ED e EA representam as energias do estado tripleto do dador e 

aceitante respectivamente, ou seja, uma reacção exotérmica de 

transferência de energia tem t.Eo>O. Por outro lado, numa reacção de 

transferência de um electrão normalmente define-se a energia da reacção 

como sendo 

15.49 

onde F é a constante de Faraday, e (ED-EA) é dado experimentalmente 

pela diferença dos potenciais de redução do dador e aceitante de electrões. 

A utilização de energias livres é justificada apenas quando não há variações 

de entropia. Como a variação de entropia é praticamente zero quando 
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a frequência dos osciladores representando os reagentes e produtos é igual, 

é geralmente legítimo utilizar energias livres nas expressões para o cálculo 

da velocidade de transferência de electrão. 

i 
'" .... .. E .. 

D 

~o r = rol 

- 1-
"o t 

E 
A 

dador aceitante 

Figura 15.7 - Probabilidade de distribuição da energia necessária para 

remover um electrão de um dador sem alterar as coordenadas nucleares, 

e da energia libertada pelo aceitante quando recebe um electrão sem alterar 

as coordenadas nucleares. 

Note-se que a distribuição de energias l(E) está centrada abaixo 

de ED por um dado valor, representado por ÀD. Este deslocamento da 

distribuição deve-se à diferença que normalmente se observa entre a 

configuração nuclear do estado reduzido inicial e a configuração de 

equilíbrio do estado oxidado final do dador de electrão, e designa-se 

energia de reorganização do dador. O mesmo se passa relativamente 

512 à distribuição de energias do aceitante, que está deslocada de EA por 

uma quantidade ÀA, que é a energia de reorganização do aceitante. 

A configuração nuclear da forma oxidada do aceitante corresponde a 

uma energia superior à configuração de equilíbrio da sua forma reduzida 

e a energia libertada será normalmente menos do que EA . De acordo 

com a Figura 15.4, a energia de reorganização está relacionada com 

o deslocamento entre as curvas dos dois estados electrónicos 



À = ~fd2 = S1iw 
2 

15 .50 

Esta definição de energia de reorganização permanece válida mesmo 

nas transições não-radiativas em que os estados electrónicos dizem 

respeito a duas espécies diferentes : o dador e o aceitante de electrão 

(ou de energia), Figura 15 .8 

Figura 15.8 - Movimento nuclear associado à transferência de electrão. 

A ordenada representa a energia potencial dos núcleos do sistema comp leto: 

dador+aceitante+meio . A abcissa representa a comb inação das posições 

de todos os núc leos perturbados pela transição electrónica, partindo da 

configuração de equilíbrio in icia l e chegando à configuração de equilíbrio 

final. Representam-se também os níve is de energia vibracional e os 

respecti vos quadrados das funções de onda vibracionais. 

A conservação de energ ia obriga a que a transferência a partir 

de uma dada energia e da distribuição t(e) seja acoplada a uma 

transferência em a(e') com a mesma energia e'. Em termos da Figura 

15 .7, isso significa que a transferência de electrão corresponde a um 

processo horizontal. Matematicamente, a probabilidade de ocorrer uma 

transição com energia e entre e e ê+de e e' entre e' e e'+de', é igual a 

t(e)a(e')dede, com e=e' . A densidade de estados da eq 15 .17 é esta 

probabilidade por unidade de energia . Assim, divide-se a probabilidade 
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pelo intervalo de energia de' e integra-se sobre o outro intervalo de 

energia para obter a densidade total de estados 

_ f +OO ( ) () _ 1 f +OO [( e + E o - À,o )2 (e + E A - À,A)2} 
) v' v - l e a e de - exp - - 2 e 

, -~ 22 2-~ 2 2 2 7rer Der A er o er A 

15.5 1 

A dependência exponencial desta equação pode ser rescrita de forma ao 

integral se assemelhar ao da eq 15.44. Feita a integração, obtém-se 

15.52 

onde er 2=(erD2+erA2)/2 e À,=À,D+À,A . Introduzindo a densidade de estados 

pesada por factores de Franck-Condon na Golden Rule, obtém-se 

15 .53 

Esta expressão para a velocidade de transferência electrónica é uma 

expressão sem i-clássica pois foi usada uma distribuição de energias 

contínua, descrita por uma gaussiana, juntamente com a Golden Rule, 

que dá uma constante de velocidade de transição para todos os estados, 

incluindo os que classicamente não têm suficiente energia para reagir. 

Para exprimir o desvio padrão da gaussiana, er, em termos de propriedades 

moleculares, é conveniente comparar esta expressão com a que se pode 

obter usando um tratamento puramente clássico . 

A expressão clássica é dada pela probabilidade de transição 

electrónica do estado iniciais para o estado final k no ponto de 

cruzamento entre os dois estados . Esta probabilidade foi formulada por 

Landau e Zerner e apresentada na eq 5.53 . De acordo com a notação 

aqui utilizada, 



15.54 

onde r=dx/dt é a velocidade de passagem no ponto de cruzamento x*, 
e S1 e S2 são os declives das curvas de energia potencial que descrevem 

os estados inicial e final, dV(x*)/dx, no ponto de cruzamento. No caso 

concreto de superfícies representadas por osciladores harmónicos 

unidimensionais com a mesma constante de força, a diferença entre 

esses declives é 

Por outro lado, a velocidade do movimento vibracional do oscilador 

é dada pela distância percorrida por unidade de tempo. Dada a amplitude 

clássica da oscilação de energia E 

xv= fK 
~ I-wi 

15.56 

e a frequência da oscilação OJ, a velocidade de passagem por x* é 

15.57 

onde Xv é o ponto de viragem da oscilação. A probabilidade de Landau

-Zener só é válida quando IV\sl«1/2W2, ou seja, uma energia de 

reorganização de Â= 20 kJ mol-1 requer IV\sl«S kJ mol-1. 

A velocidade de transferência entre os dois estados electrónicos 

é dada pelo produto da probabilidade de conversão pela frequência com 

que essa conversão é tentada. A frequência é dada por 

OJ 
v=-

2n 
15.58 

mas como classicamente Xv> x*, em cada oscilação há duas passagens 

e a velocidade de transferência a uma dada energia E>11*E, é 

w(E) = 2vPks = 2: IVks l
2 
__ -----p==== 

nOJ~2fJ.Â (xv)2 - ( x* Y 15.59 
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Para se obter a velocidade média é necessário fazer a média sobre a 

distribuição de Boltzmann de energias 

15.60 

Como 

15 .61 

e, usando a eq 15.56, pode-se escrever o outro integral na forma 

S; E( E - tl*E r 1/2 e-E/ k8T dE = ~nkBTe-th/k8T 15 .62 

e fica 

2n 1 1
2 

1 [ tl * E 1 w=-Vks I exp--
Ii -y4nÀl<BT kBT 15 .63 

Utilizando a relação quadrática definida pelas parábolas da Figura 15.3 

e já explorada no Capítulo 7, eq (7 .6), 

( tlEO_À)2 =4M*E 

a velocidade clássica vem 

15 .64 

15 .65 

A diferença entre a expressão sem i-clássica, eq 15.53, e a 

expressão clássica, eq 15.65 tem a ver com o valor de a. A expressão 

sem i-clássica coincide com a expressão clássica quando se faz 

15 .66 

Este limite só deve ser atingido para temperaturas elevadas. 

Pelas razões anteriormente referidas, quando a eq 15.65 é utilizada 

para calcular as constantes de velocidade de transferências de electrão 

normalmente utilizam-se energias livres, ou seja, escreve-se 



15.67 

A abordagem mecânica-quântica requer o tratamento das vibrações 

acopladas às mudanças de estado electrónico enquanto osciladores 

caracterizados por níveis discretos de energia vibracional. A Figura 15.8 

ilustra os níveis de energia vibracional dos estados electrónicos do dador 

e do aceitante e final. O formalismo necessário para exprimir os factores 

de Franck-Condon mecânico-quânticos é bastante sofisticado. Porém, 

o resultado obtido para transições não-adiabáticas no limite em que 

se representam as vibrações intramoleculares por apenas um oscilador 

de frequência elevada, tratada quanticamente, e o meio por osciladores 

de baixa frequência, tratados classicamente, está claramente relacionado 

com os integrais 15 .45 e 15.52, 

15.68 

Note-se que nesta equação ilGo representa a energia livre da reacção 

de transferência de electrão . Como é convencional, uma energia livre 

negativa corresponde a uma reacção exotérmica. Quando WD=WA a eq 

15.68 reduz-se a um único somatório 

J = -- I, e - exp - --'-----------'---
1 00 - s SV r (ilG

O 
+À+vliWA r] 

20"J; v=o v! 40"2 15.69 

onde S=SA+SD, e a constante de velocidade pode ser convenientemente 

escrita, usando a eq 15 .66, 

w = - Vks I, e - exp - -'---------'--2n 1 '1
2 1 00 -s SV r (ilG

O 
+ À + vliWA r 1 

li ~4n?.kBT v=o v! 4?.kBT 15.70 
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Na utilização corrente desta equação para a constante de velocidade 

distingue-se a energia de reorganização que é representada por Â da 

energia de reorganização associada ao valor de 5 pela eq 15.50. A 

primeira é atribuída ao solvente (Â.;=(J2/kBT), enquanto que a segunda 

é atribuída às ligações químicas os reagentes (À..;=S1im). 

No limite de baixas temperaturas e para reacções exotérmicas, 

a única contribuição para a sobreposição das funções de onda nucleares, 

que corresponde ao factor de Franck-Condon, é devida ao efeito de 

túnel nuclear. Esta contribuição é praticamente idêntica à que foi 

apresentada para a probabilidade de transmissão de uma partícula 

através de uma barreira dada pela intersecção de duas parábolas, eq 

6.37, e que na notação deste capítulo se pode escrever para a constante 

de velocidade 

15 .7 1 

onde Vn é a frequência com que os núcleos tentam a transição. 

A utilização da equação 15 .68 no cálculo de J sofre das mesmas 

limitações do que a equação 15.45, acrescida pela dificuldade da 

observação do espectro do dador ou do aceitante de electrões para 

ajustar os parâmetros requeridos por este formalismo. De facto, o 

espectro relevante do dador seria dado por uma transição vertical entre 

o estado reduzido e o estado oxidado e o espectro correspondente do 

aceitante seria dado por uma transição vertical entre o estado oxidado 

e o estado reduzido. Por exemplo, a transição entre uma molécula neutra 

e o seu catião corresponde ao seu espectro de fotoionização. 

Para além dos parâmetros utilizados no ajuste de espectros 

electrónicos, a eq 15 .68 envolve um novo parâmetro, a energia de 

518 reorganização, Â. Este parâmetro foi relacionado com o deslocamento entre 

as curvas dos dois estados electrónicos, eq 15.50, e com o desvio padrão 

da gaussiana, eq 15 .66 . Em qualquer dos casos, o cálculo de Â só pode 

ser feito com o conhecimento dos espectros já referidos. Embora os 

parâmetros Â, 5, me (J não sejam formalmente independentes, na prática 

três destes parâmetros são normalmente ajustados aos dados cinéticos 

para reproduzir a dependência entre a constante de velocidade de 



transferência de electrão de uma série de reacções experimentalmente 

observadas e as respectivas energias livres de reacção . Um quarto 

parâmetro, Vks', tem ainda que ser ajustado aos dados experimentais para 

reproduzir a velocidade máxima observada. Este parâmetro de natureza 

electrónica funciona como um escalamento dos factores de Franck-Condon 

para se obter um bom acordo com os valores experimentais . Em 

circunstâncias favoráveis o parâmetro electrónico pode também ser obtido 

a partir de dados espectroscópicos, como se discute sumariamente na 

secção seguinte . 

15.4 ACOPLAMENTO ELECTRÓNICO 

A relação entre o elemento da matriz do acoplamento electrónico 

entre os estados inicial e final de uma transição electrónica, Vks, e os 

parâmetros espectroscópicos dessa transição pode ser encontrada com 

base num modelo simples de um sistema envolvendo apenas dois estados 

electrónicos . Sejam IfIs e IfIk as funções de onda não-perturbadas dos 

estados inicial e final, respectivamente . A sua interacção leva a duas 

combinações lineares de IfIs e IfIk, uma que descreve o estado fundamental 

(1fI1, de energia E1) e a outra que descreve o estado excitado (1fI2, de 

energia E2). Quando o integral de sobreposição é zero (Sks=<lfIklfls>=O) 

e os coeficientes das combinações lineares estão normalizados (Cs
2+Ck2=1), 

vem 

1f11 = cslfIs + cklflk 

1f12 = cslfIs - cklflk 
15.72 

As energias dos estados adiabáticos são obtidas por resolução do 519 

determinante secular correspondente 

I
Vss-E Vks 1=0 

Vks Vkk-E 15.73 

onde Vss e Vkk são as energias dos estados inicial e final não-perturbados, 

respectivamente, e Vks é o elemento da matriz electrónica que faz o 
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acoplamento entre entre os estados não-adiabáticos . As raízes deste 

determinante sã o 

( 
2 2 )1/2 f1ks + 4Vks 

E, = Vss + Vkk _ ~----"---
2 2 

( 
2 2 )1/2 

V + V f1ks +4Vks 
E = ss kk + -'--___ -"--_ 

2 2 2 

15.74 

onde f1ks=(Vkk-Vss)~O . A relação entre as diferenças de energia adiabáticas 

e não-adiabáticas é 

15 .7 5 

Conhecidos E1 e E2, os coeficientes Cs e Ck podem agora ser 

determinados resolvendo as equações 

15 .76 

A reso lução destas equações seguindo a convenção de que E2 ~ E1 conduz a 

E, = Vss -I~: Vks l = Vkk -I~: Vks l 

E2 = Vss + I~: Vks l = Vkk + I~: Vksl 
15 .77 

pelo que o produto dos coeficientes de mistura se relaciona com o 

elemento da matriz do acoplamento electrónico 

ICSCkl=M 
E2 -E, 15.78 

A relação expressa pela eq 15.78 é uma re lação importante pois, 

como veremos de seguida, o factor Icsckl pode ser relacionado com 

parâmetros espectroscópicos de transições envolvendo transferência de 



carga. Note-se que esta relação foi obtida apenas no pressuposto de 

que os dois estados electrónicos eram ortonormais (Sks=O) . 

As transições electrónicas envolvendo transferência de carga são 

transições entre orbitais moleculares centradas em átomos ou moléculas 

diferentes, em que, concomitantemente com a transição electrónica, 

ocorre a transferência de uma carga electrónica de uma parte da 

molécula para a outra, ou de uma molécula para outra. Essa transferência 

ocorre quando a energia da excita ção electrónica é hVmax=Er E1 ' Esta 

transição tanto pode ocorrer por absorção como por emissão de luz . 

Um exemplo paradigmático da absorção de luz associada à 

transferência de um electrão é dado pelos complexos de metais de 

transição com valência mista. Estes complexos caracterizam-se por terem 

bandas de absorção de bai xa energia e sem estrutura, que correspondem 

à troca directa de um electrão entre dois centros redox ligados entre 

si. Estas bandas designam-se por bandas de intervalência. Um exemplo 

de um complexo simétrico deste tipo é 

15. 1 

onde 

pz 4,4'-bpy 

Quando L=pirazina (pz), a banda de intervalência tem o seu máximo 

de absorção a 1300 nm (7700 cm- 1) e tem uma largura a meia altura 

de 4900 cm- 1. 

A intensidade das bandas de absorção é expressa pela força do 

oscilador, que se relaciona com o momento dipolar da transição (1,11121) 

segundo 
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15 .79 

onde e é a carga eléctrica e me a massa do electrão. O valor numérico 

aplica-se quando li se exprime em cm- 1 e l,uksl/e se exprime em Â. O 

momento dipolar da transição para uma tran sição por transferência de 

carga é definido por 

15 .80 

onde r; é a distância vectorial do electrão i à origem escolhida. 

Substituindo as fun ções de onda pelas combinações lineares da eq 15 .72, 

obtém-se 

ji12 = CsCk(jik - jis) 

~,= -("I,0 '1',) 

Pk =-e('I'kI,0 'l'k) 
15 .8 1 

na presunção de que Sks=O e ilks=O . 

Usando a eq 15.78 e reconhecendo que a diferença entre os 

momentos dipolares dos estados não-perturbados é 

15.82 

onde ill< é distância percorrida pelo electrão, e podemos então escrever 

ji12 = [Vks[ill< 
e hvmax 

15 .83 

Substituindo na eq 15.79, obtém-se 

15 .84 



Experimentalmente, a força do oscilador é medida pela intensidade 

das bandas de absorção, 

3 2 
fks =2,303X10 meC fe(v~v=4,33 x 10-9fe(v)v 

nNAe2 15 .85 

onde a constante se deve à utilização de frequências em cm- l . Quando 

a banda de absorção tem a forma da uma gaussiana, como é 

aproximadamente o caso das bandas de intervalência , o valor do integral 

pode ser obtido analiticamente 

e a expressão para a força do oscilador reduz-se a 

fks =4,61 x 10-gemax~V1/2 

15 .86 

1 5.87 

Os valores numéricos das expressões anteriores aplicam-se quando emax 

se exprime em mol -l dm 3 cm -l e a largura da banda a meia altura se 

exprime em cm- l . 

Estamos agora em condições de relacionar o elemento da matriz 

do acoplamento entre os estados electrónicos com os parâmetros 

espectroscópicos da transição correspondente pois, as eqs 15 .84 e 15 .87 

permitem escrever 

15 .88 

Também é possível calcular Vks quando a transferência de electrão 

não está associada a uma banda de absorção detectável experimental

mente, desde que exista uma banda de emissão de um estado de 

transferência de carga . Para tal, utilizam-se os parâmetros ajustados para 

reproduzir a banda de emissão de um estado de transferência de carga 

para calcular a respectiva banda de absorção. Uma vez calculada esta banda 

de absorção é possível utilizar a análise acima descrita para obter o valor 

de Vks, desde que se possa calcu lar o va lor de emax . Este valor pode ser 

obtido a partir da constante de velocidade radiativa . 
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De acordo com a teoria do decaimento radiativo, a constante de 

velocidade deste decaimento é igual ao coeficiente de Einstein para a 

emissão espontânea 

kr = A = 81thcn'b(v-3 ) -18 15 .89 

onde o coeficiente para a emissão estimulada está relacionado com o 

momento dipolar de transição ou com a intensidade da banda de 

absorção 

15 .90 

e 

(--3) f I(v)dv 
v = fv-3/(v)dv 15 .9 1 

sendo I( y) a intensidade emitida à frequência y . Estas equações podem 

ser relacionadas entre si e com a eq 15.86 para obter 

k r = 3,05 x 1 0- 9 c~ n2 v-3 max 2 (M 4] ( )-1 t: LlV1/ 
dm s Vmax 

15.92 

onde se ind icam as unidades da constante utilizada . O valor de kr pode 

ser obtido experimentalmente a partir do rendimento quântico da 

emissão e do tempo de vida do estado excitado . 

A energia da banda de absorção está relacionada com a da banda 

de emissão e com o desvio de Stokes, como se indicou na Figura 15.4, 

mais um termo devido à diferença de energia entre a configuração do 

estado reduzido e do estado oxidado na configuração de equilíbrio do 

estado reduzido, como se indicou na Figura 15 .7, 

Usando os valores de Eem, Ll V 1/2, 5 e Q) obtidos na simulação do espectro 

de emissão da banda de transferência de carga, pode-se calcular Eabs. 



Com o valor de kr e a eq 15.92 obtêm-se todos os valores necessários 

para calcular Vks usando a eq 15 .88. 

15.5 MODELO DE INTERSECÇÃO DE ESTADOS 

o Modelo de Intersecção de Estados (ISM) também pode ser 

utilizado para calcular as constantes de velocidade de transferência de 

electrão e de energia no estado tripleto . Seguindo o formalismo clássico, 

exprime-se a constante de velocidade como o produto entre um factor 

de frequência e um factor de activação nuclear 

( !'!.*E] klSM = vexp --
kBT 15.94 

o Capítulo 16 descreve detalhadamente a aplicação do ISM ao cálculo 

de velocidades de transferência de electrão. Aqui apenas se pretende 

estabelecer uma relação entre os factores de Franck-Condon calculados 

pelas teorias das transições não-radiativas e pelo ISM . No caso particular 

das reacções não-adiabáticas, a frequência nuclear Vn é maior do que 

a frequência electrónica efectiva, pois esta é o produto da frequência 

electrónica Vel por um factor de não-adiabaticidade que é muito menor 

do que a unidade. No caso particular do factor não-adiabático se dever 

à separação no espaço entre o dador e o aceitante, podemos considerar 

que a frequência efectiva é determinada pelo número de vezes por 

unidade de tempo que o electrão tenta atravessar uma barreira 

rectangular de altura <1> e comprimento !'!.x, que segundo a aproximação 

WKB expressa pela eq 6.35 é 

v = vel exp( -2r!'!.x) 

r = ~~2me<1> 
li 

15 .95 

onde vel=10 15 S-l é a frequência do movimento electrónico no dador. 

De acordo com o ISM, a constante de velocidade para uma transição 

não-adiabática é, então, 
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15.96 

Para relacionar a frequência da transição não-adiabábtica dada 

pelo ISM com o factor electrónico utilizado na Golden Rule, é 

conveniente utilizar o modelo do electrão numa dupla caixa de potencial, 

ilustrada na Figura 15.9. 

/',x 

<I> 
E2 

I E E1 

Fig. 15.9. Modelo da dupla caixa de potencial, em que as caixas, de 

comprimento I, se encontram separadas por uma barreira rectangular de 

altura <I> e de largura c,x. 

A separação energética Er E1 entre os dois níveis de energia 

resultantes da transferência do electrão por efeito de túnel entre as 

duas caixas ilustradas na Figura 15.9, é dada pela resolução analítica 

da equação de Schródinger para este sistema, cujo resultado é 

Eel> 1 ( ) 
E2 -E1=8 E+el> l+rl exp - r .óx 15.97 

onde / é o comprimento da caixa e E a energia do electrão nela contido . 

Estes dois parâmetros podem ser relacionados usando o modelo de Platt 

para hidrocarbonetos cata-condensados 

E = .!t..-n2 
2m/ 

n = 0,1,2, ... 15 .98 

Neste modelo, seme lhante ao do electrão livre numa caixa de potencial, 

/ representa o perímetro do sistema aromático de electrões 1t . Por 



exemplo, a energia do estado tripleto do antraceno, EF2,364 eV é 

obtida com um perímetro de 1=23 ,9 A. 
Como o elemento de matriz é, para este modelo da dupla caixa 

simétrica, 

15.99 

a constante de velocidade clássica pode ser escrita, de acordo com a 

eq 15.63 

w = - 4---- exp -2r!J.x exp - -270 ( féP 1)2 ( ) 1 [ !J. t. E 1 
n E + <I> 1 + ri ~4nÀ.k8T k8T 15 .100 

Tipicamente a barreira electrónica tem um valor cerca de <I>=3±1 eV, 

o que, juntamente com os valores do antraceno, permite calcular 

270 (4 ~ _1_)2 = (5 4 ± ° 1)X1 014 

n E+<I>l+rI ' , 15 .10 1 

Ainda segundo este exemplo, se considerarmos que o dador e aceitante 

são moléculas aromáticas como o antraceno e que, em so lução, se 

podem aproximar uma da outra formando um complexo com uma 

distância interplanar !J.x=3,5 A, usando as eqs 15.95 e 15.99 pode-se 

calcular um acoplamento electrónico de IVks l=0,021 eV. Ou seja, neste 

caso que se encontra na fronteira entre uma transição adiabática e não

-adiabática, a estabilização energética no ponto de cruzamento é de 

apenas de 2 kJ mol-1 (cerca de 170 cm- 1). Só para IVksk2 kJ mol-1 é 

que se pode verdadeiramente falar de tran sições não-adiabáticas e utili zar 

as expressões acima apresentadas para o cálculo de w. Este limite está 

de acordo com o que foi apresentado na discussão da probabilidade 

de transição de Landau -Zener, IVksk<5 kJ mol -1 . 

Podemos levar a comparação entre as eqs 15 .9 5 e 15.99 ainda 

mais longe, considerando que normalmente 0,2<Â<2 eV, pelo que se 

obtém 

15.102 
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Este resultado mostra que o factor de frequência é praticamente 

constante e igual ao valor usado no ISM . Por outro lado, também se 

pode concluir que o factor nuclear do ISM deve corresponder ao factor 

de Franck-Condon . Este resultado pode ser interpretado considerando 

que, classicamente, a probabilidade de encontrar os osciladores durante 

o seu movimento vibracional pode ser tratada como uma função 8 

centrada nos seus pontos de viragem, Figura 15.10. Esta so lu ção não 

é válida para baixas temperaturas mas, como vimos anteriormente, ela 

pode ser facilmente substituída pela eq 15 .7 1. O cálculo da energia 

no ponto em que reagentes e produtos têm a mesma energia e 

configuração nuclear, t:,*E, que corresponde ao ponto de cruzamento 

da Figura 15.10, pode ser efectuado pelo ISM utilizando as eqs 7.1 e 

7.2, com o valor de d estimado pela eq 7.8 ou, no caso mais geral, 

pela eq 6 .86, e com o valor de A dado pela eqs 6 .97 e 6.99 . 

d 

Figura 15.10 - Movimento nuclear associado à tran sferên cia de electrão, 

de acordo com o 15M . As funções de onda vibracionais foram tomadas 

como funções o centradas nos se us pontos de vi ragem . A abcissa representa 

a soma das distensões dos modos react ivos dos reagentes e produtos. 



Podemos ilustrar a aplicação destas teorias das transições não

-radiativas tomando como exemplo a transferência de energia entre o 

estado tripleto do biacetilo aprisionado num hemicarcerando para uma 

série de hidrocarbonetos aromáticos em solução . 

O biacetilo é uma das raras moléculas que emite luz por 

fluorescência e fosforescência à temperatura ambiente, em solução. 

O espectro de fosforescência é reproduzido pelos parâmetros Er=19300 

cm- l , O"D=480 cm -l , 5D=0,35 e vD=1470 cm- l . O espectro de absorção 

do estado fundamental para o estado tripleto não pode ser observado 

para hidrocarbonetos aromáticos em solução dada a proibição de spin 

inerente a esta transição. Como se viu na Figura 15 .6, o espectro de 

absorção para o primeiro estado singulto excitado é aproximadamente 

reproduzido pelos parâmetros Es=26400 cm- l , O"A=350 cm- l , 5A=1, 18 

e V A= 1450 cm- l . Usando estes parâmetros e ajustando o valor de I Vks l 

de forma a reproduzir a velocidade máxima observada, obtêm-se as 

velocidades calculadas apresentadas na Figura 15 . 11 . Verifica-se que 

as constantes de velocidade aumentam com a diferença entre as 

energias do estado tripleto do biacetilo e do estado tripleto do 

aceitante de energ ia, passam por um máximo e depois decrescem . Esta 

diminuição da constante de velocidade com a exotermicidade da 

reacção é uma manifestação da lei da diferença de energia ("energy

-gap law") para transições entre estados electrónicos, que se pode 

entender pelo aumento da energia do ponto de cruzamento entre os 

estados electrónicos da Figura 15 .4 quando aumenta a separação 

energética entre os dois estados. Ainda que os cálculos dêem conta 

deste efeito, não estão de acordo com as constantes de velocidade 

experimentais das reacções mais exotérmicas . Esse acordo pode ser 

conseguido baixando o valor de 5 para cerca de metade, como se ilustra 

na Figura 15 . 11. O parâmetro 5 tem sido entendido como a força do 

acoplamento electrão-vibração. Um valor de 5 baixo (5<0,5) corresponde 

a um fraco acoplamento vibração-electrão e ocorre para solventes 

menos polares. 
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-1,5 

SI}=O,35 

8,,= 1, 18 ;';' 

;' 

;' 

/ 
/ 

-1 

•• 
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-0,5 

óGO (eV) 

•• 

• • 

0 ,5 

Figura 15 .11 - Constantes de velocidade de tran sferência de energia do 

estado t ri pleto do biaceti lo aprisionado num hemicarcerando para moléculas 

aromáticas em solução de diclorometano (círculos) e ben zeno (quadrados) . 

Círculos: A. J. Parola, F. Pina, E. Ferreira, M. Maestri, V. Balzan i, J. Am. 

Chem. Soe., 1996, 118, 11610; quadrados: I. Place , A. Farran , K. Deshayes, 

P. Piotrowiak, J. Am. Chem. Soe. 1998, 120, 12626. A linha a tracejado 

foi ca lcul ada com IVk, I=O,l cm- l para reproduzir a ve loc id ade máxima 

observada e com os parâmetros usados no ajuste dos espectros de emissão 

de fosforescência do bia ce til o (0'0=480 cm-l , 50=0,35 e \10=1470 cm- l ) 

e de absorção do antraceno (O'A=350 cm- l , SA=l, 18 e \I A=1450 cm- l ); linha 

a cheio foi ca lculada com os mesmos parâmetros excepto 5, tendo-se usado 

5=0,15 para obter uma melhor reprodu ção das constantes de ve loc idade 

experimentais. 

Seguindo o 15M, cada molécula aromática é descrita por um 

oscilador com uma constante de força que é a média de todas as 

constantes de força das ligações CC com contribuições significativas 

para a HOMO e LUMO, fcc=380 J mol-1 pm-2 . Note-se que esta constante 

de força, juntamente com a massa reduzida da ligação CC, J1=6 amu, 

dá origem a uma frequência cerca de v=1340 cm- 1 utilizada nas teorias 

das transições não-radiativas. Para além da constante de força é também 

necessário o comprimento médio da correspondente ligação CC, Icc=l,4 

A, e a sua ordem de ligação, ncc=l ,5. Como na transferência de energia 

não há nem quebra nem formação de ligações, a ordem de ligação do 

estado de transição é igual à dos reagentes, n*=l ,5. A escolha destes 

parâmetros será discutida em maior pormenor no Capítulo 16. Com estes 



parâmetros e as eqs 6.97 e 6.99 obtém-se A=97 kJ mol-1. O factor de 

frequência é dado pela eq 15.95 com <1>=3 eV e uma separação entre 

dador e aceitante de ~= 7 A, imposta pelas paredes do hemicarcerando. 

As constantes de velocidade de transferência de energia do estado 

tripleto do biacetilo aprisionado no hemicarcerando para moléculas 

aromáticas em solução são apresentadas pela linha a tracejado na Figura 

15.12. Nota-se que o 15M sobrestima as constantes de velocidade das 

reacções mais exotérmicas, tal como as teorias das transições não

-radiativa s, e que esta dificuldade pode ser corrigida baixando o valor 

do parâmetro de acoplamento entre os modos reactivos e não-reactivos, 

como se pode ver pelo cálculo com A=70 kJ mol- 1 representado pela 

linha cheio. A expressão para o cálculo de A foi deduzida para reacções 

de transferência de átomo em fase gasosa e no limite isotérmico, pelo 

que é natural que ela não preveja rigorosamente o valor de A para as 

reacções de transferência de energia em solução. 

A=97 kJ mo!"1 

" / 

5 I 

I 
I 

/ 

/ 
/ 

A=70 kJ mofl 

·1.5 ·1 ·0 .5 

âG' (eV) 

• 
• 

0.5 

Figura 15.12 - Constantes de velocidade de transferência de energia do 

estado tripleto referidas na figura ante rior e sua comparação com os valores 

calcu lad os com o 15M. A li nha a tracejado foi calcu lad a sem o ajuste de 

qualquer parâmetro: <1>=3 eV, Llx= 7 A, f cc=380 J mal " pm-2, Icc=1,4 A, 
n*=1 ,5 e 11=97 kJ mol-' . Na linha a cheio foram usados os mesmos valores 

excepto para 11, que foi ajustado aos dados experimentais, 11=70 kJ mol-'. 

C. Serpa, L. G. Arnaut, S. J. Formosinho, K. R. Naqu i - Photochem. Photobiol. 

Sei., 2003, 2, 2,616. 
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CAP[TULO 16 

REACÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE ELECTRÃO 

16.1 CINÉTICA DE REACÇÕES DE TROCA 

Em conjunto com as reacções de transferência de protão, as 

reacções de transferência de electrão são, aparentemente, das reacções 

químicas mais simples que podemos considerar e das mais importantes 

nos sistemas biológicos . O seu interesse cinético prende-se com os 

padrões de reactividade que podem apresentar, mormente em processos 

altamente exo-energéticos . Contudo, vamos começar este nosso estudo 

para uma reacção de transferência de electrão iso-energética, como é 

o caso da troca de electrão entre iões Fe(ll) e Fe(lll ) em água 

16. 1 

equação onde átomos de ferro estão marcados com * para indicar um 

isótopo radioactivo, de modo a permitir seguir a evolução temporal da 

reacção . A reacção pode ser seguida, por exemplo, em termos do ião 

*Fe3+(a q) e, então, a velocidade desta reacção de 2a ordem é dada pela 533 

expressão 

d[ * Fe3+] 
dt = k2 [Fe3+ ][ * Fe 2+ ] - L 2 [Fe 2+ ][ * Fe3+ ] 16. 1 

simplificando a representação das espécies iónicas somente em termos 

do símbolo químico e da carga eléctrica . Dado que as constantes 
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cinéticas no sentido directo, k 2, e inverso, k -2 , são iguais, k=k2=k_2, e 

representando por a a concentração inicial dos reagentes e por x a 

concentração de produtos, podemos escrever 

dx ( )2 2 Cit=ka-x -kx 

ou 

dx 2 
- = ka - 2kax 
dt 

ou ainda 

: = ka(a - 2x ) 

Portanto, será 

~ = kadt 
a - 2x 

Integrando ambos os membros da expressão anterior 

rx ~ = rt 
kadt 

Jo a - 2x Jo 

e atendendo a que 

Ix dx 1 
- - = - In(a + bx) 

o a - bx b 

obtém-se 

- ~ In( a - 2x ) = kat + constante 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

A constante de integração estima-se atendendo a que para t=ü 

é x=ü, pelo que constante=lna . Assim virá 

ou 

a - 2x 
In-- = -2kat 

a 

a - 2x ( ) -- = exp -2kat 
a 

16.9 

16. 10 

A Figura 16.1 ilustra a cinética de uma reacção de troca e a Tabela 

16 .1 apresenta valores das constantes cinéticas para reacções de troca 

de electrão para complexos de iões de metais de transição em solução 

aquosa, estimadas de acordo com a eq 16 .9 . 



As reacções apresentadas cobrem uma gama de va riação de cerca 

de 14 ordens de grandeza . Como é que, por meados da década de 50, 

os cientistas interpretaram as barreiras de energ ia destas reacções? R. A. 

Marcus viu que ta is reacções requeriam uma reorientação dos dípolos das 

moléculas de so lvente à volta de cada ião reagente Me(aq)n+ e Me(aq)(n-l)+, 

por via da alteração da respectiva carga eléctrica na transferência de 

electrão .182 Esta reorganização do solvente antecedia a transferência do 

próprio electrão. 

Tempo 

Figura 16.1 - Variação na concentração dos produtos com o tempo numa 

reacção seguindo o mecanismo 16 .1. A concent ração dos produtos tende 

para metade do va lor da concentração inicial dos reagentes, se as 

concentrações dos doi s reagentes forem iguai s. 

Tabela 16.1 - Constantes cinéticas para reacções de troca 

electrónica em complexos de metais de transição em água, 

à temperatura ambiente . a) 

Iões complexos k mol ·1 dm 3 S·l 

Fe(O H2)63+/2 + 1, 1 

Fe (C N)6 3./4. 19 

C r( O H 2)63+/2 + Qx l 0' S 

Co(enh3+/2 + 7,7xl0-s 

Fe(phenh3+/2 + 3,3xl08 

CO(bPY)32+1+ 2xl0 9 

a) Dados cinéticos comp ilados no artigo de S. J. Formosinh o, L. G. Arnaut 

e R. Fausto, Prog. Rea ct ion Kineti cs 1998, 23, 1. Lig andos: en: etilenodia

mina; phen: tris-l, 1 O-(fenantrol ina ); bpy: tri s( 2,2' -bipirid ilo). 
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Tratando o solvente como um meio dieléctrico contínuo, o seu 

rearranjo por um caminho reversível conduz a uma barreira de 

reorganização, L1*Gext, elevada. Perspectiva oposta surgiu com K. J. Laidler 

que considerou o solvente não como um meio contínuo, mas como um 

meio discreto de moléculas orientadas à volta dos iões. 183 A 

reorganização estimada era muito pequena, L1*Gext""O, o que levaria a 

prever que tais reacções seriam muito rápidas, praticamente controladas 

por difusão . Como uma tal previsão não está de acordo os resultados 

experimentais, o modelo de Laidler foi sendo progressivamente ignorado 

à medida que surgiam novos dados cinéticos como os da Tabela 16.1. 

Quase pela mesma altura, e de modo independente, N. S. Hush 

vem propor um novo entendimento para estas reacções de transferência 

de electrão, que podemos traduzir pela equação 

16.11 

A reorganização do so lvente água surge separada em duas 

componentes: uma do meio contínuo representado por (aq), L1*Gext, como 

Marcus já havia proposto, e outra fruto das alterações dos comprimentos 

e constantes de força das ligações metal-oxigénio nas espécies oxidada 

e reduzida, L1*Gint. 184 A barreira de energia para a reacção de 

transferência de electrão surge como resultado da reorganização externa 

e da reorganização interna da água, L1*G = L1*Gext + L1*Gint. 

Com o desenvolvimento do projecto Manhattan para a construção 

da bomba atómica, os cientistas passaram a dispor de um número 

considerável de isótopos radioactivos dos vários metais que permitiram 

o estudo experimental de muitas reacções de troca electrónica. O 

cientista que na altura realizou a maioria de tais estudos foi N. Sutin. 

Publicou-os em 1962 185 e, aparte uma ou duas anomalias, conseguiu 

dar boa conta das barreiras experimentais em termos da barreira de 

reorganização externa L1*Gext proposta por Marcus e de uma barreira 

de reorganização interna L1*Gint disponível para estudos espectroscópicos 

em iões complexos e devida a Griffith . Este contributo corresponde ao 

rearranjo mínimo para dar conta dos diferentes comprimentos da ligação 

metal-ligando nas formas oxidada, la x, e reduzida, Ired ; L1*Gin t é 

proporcional a (/ac1red)2. Por exemplo, nesta perspectiva o comprimento 



da ligação Fe-OH 2 na configuração de transição Fe(OH 2)6 3+/2 + é 

intermédio entre os dos comprimentos Fe(OH 2)6 3+ e Fe(OH 2)62+, como 

se ilustra 

Teoria de Marcus 

2,lOÂ 2,03 Â 1,98Â 

Este conjunto de conceitos e expressões matemáticas que permitem 

o cálculo de ~*Gext e ~*Gint é designado por Teoria de Marcus (clássica) 

(TM). A Figura 16 .2 ilustra o bom acordo das estimativas da TM com 

as constantes cinéticas experimentais para um apreciável conjunto de 

reacções de troca electrónica em complexos de metais de transição . 

• 

·5 

·10 ·5 

. . . 
• 

.. 

10 

Figura 16.2 - Comparação entre as previsões da Teoria de Marcus e as constantes 

de ve locidade experimentais de reacções de troca electrónica em complexos de 

metais de transição. Transferência de electrão em orbitais de simetria rr: Fe(CN)64-

/3-, V(OH 2)63+/2+, Fe(OH2)63+/2+, Ru(OH2)63+12+, Ru(NH3)63+12+, Ru(enh3+12+, Fe(phenh3+/ 

2+, Co(bpy)i+/+, Ru(bpyh3+/2+, Cr(bpyh3+/2+ e Fe(cp)z+/o Transferência de electrão 

em orbitais de simetria a: Cr(OH2)63+12+, Mn(OH2)63+12+, Co(OH2)63+12+, Co(NH3)63+12+, 

Co(enh3+12+, Co(phenh3+/2+,*Co(bpyh3+/2+ e Ni(bpyh3+/2+;112.186 cp representa o 

ião ciclopentadienilo. Os dados experimentais foram obtidos em água, para forças 

iónicas elevadas, excepto o Fe(cp)z+/o, que foi medido em acetonitrilo. 
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J. Jortner e outros cientistas,1 87 incluindo o próprio Marcus,1 88 

vieram a considerar efeitos quânticos nas reacções de transferência de 

electrões. Tais modelos quânticos incorporaram as ideias básicas de TM. 

Os efeitos quânticos foram introduzidos na transferência do próprio 

electrão e nos rearranjos das ligações metal-ligando ou noutras ligações 

químicas envolvidas na coordenada de reacção . No Capítulo 15 foram 

apresentados os elementos essenciais dos modelos quânticos baseados 

na "Golden Rule" e suas relações com a Teo r ia de Marcus e com o 

Modelo de Intersecção de Estados . Devido a todos estes entendimentos 

e outros que oportunamente serão apresentados, Rudolph A. Marcus 

veio a ser galardoado com o Prémio Nobel da Química em 1992, porque 

estas ideias guiaram o domínio das reacções de transferência electrónica 

durante mais de quarenta anos . 

Os progressos das técnicas experimentais e dos desenvolvimentos 

computacionais e teóricos vieram a mostrar, por meados da década de 

90, que para so lventes polares, como a água, a Teoria de Marcus 

estimava por excesso a reorganização externa do so lvente ó.*Gext . Dado 

o bom acordo com a experiência, que a Figura 16.2 torna patente para 

a estimativa de ó.*G, isto implica que TM estima Ó.*Gint por defeito. 

Portanto, o sucesso da TM no cálculo das velocidades de reacções de 

transferência de electrão deve ser visto como fruto de uma compensação 

de efeitos . Quando esta compensação não existe surgem na TM 

anomalias de várias orden s de grandeza . 

Em 1986 surgia pela primeira vez na bibliografia científica o 

Modelo de Intersecção de Estados (15M),1 89 que desde logo foi aplicado 

ao estudo das reacções de transferência de electrão .19o Este modelo 

interpretou as reacções de troca electrónica de modo diferente dos 

expressos pelos mecanismos 16 .1 e 16 .11 , segundo uma perspectiva que 

era contrária à do consenso vigente na comunidade científica, 

16.111 

Nesta equação de troca de electrão, o único contributo para a 

barreira de energia é o da reorganização interna das ligações metal-ligando, 

Ó.*Gint, sendo ó.*G=Ó.*Gint . Tal como no modelo de Laidler, a reorganização 

externa do solvente ó.*Gext é considerada muito pequena e desprezada 



em relação ao contributo de ,1*Gint. Contudo, a reorganização interna de 

15M é diferente da proposta pela TM, porque os comprimentos da ligação 

metal-ligando na configuração de transição são superiores aos das formas 

oxidada e reduzida, 1*>lox e Ired , como se ilustra para o caso da reacção 

Fe(II)/Fe(III), 

Modelo de Intersecção de Estados 

2,lOÂ 2,26Â 1,98Â 

e não lox< I*<lred como na TM e nos modelo quânticos que a incorporam. 

Como o filósofo Thomas Kuhn assevera, investigadores que 

recorrem a "paradigmas científicos diferentes vivem em mundos 

diferentes e os seus cultores não põem em questão os fundamentos 

do próprio paradigma". Não surpreende pois que as incompatibilidades 

cognitivas entre os pressupostos da TM e os do 15M tenham dificultado, 

em muito, a publicação em revistas de impacto de artigos do 15M sobre 

reacções de transferência de electrão. 191 ,192 Isto, não obstante o bom 

acordo dos cálculos de 15M com os dados experimentais, incluindo a 

resolução de algumas anomalias da TM (ver Figura 16.3). 

00 

<- o 

·5 

·10 ·5 10 

log k.
xp 

Figura 16.3 - Comparação entre as previsões do 15M e as constantes de 

velocidade experimentais, usando o mesmo conjunto de resultados que 

a Fig. 16.2. 
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Não é muito frequente que duas teorias consigam ambas dar 

boa conta do mesmo conjunto de dados experimentais. Sem dúvida 

que as teorias e modelos científicos estão subdeterminados pelos dados 

experimentais. O alargamento da base empírica de uma teoria é sempre 

um reforço da sua credibilidade e poderá permitir distinguir entre teorias 

que convergem nos seus resultados para um conjunto limitado de dados 

experimentais . Assim parece acontecer com as duas teorias agora em 

confronto. Para muitas das reacções de troca electrónica, a 

probabilidade de transferência do electrão é unitária, após o adequado 

rearranjo do ligando ou do solvente; trata-se de reacções adiabáticas . 

Contudo, nas reacções não-adiabáticas esta probabilidade é inferior 

à unidade. Para esta nova família de reacções a TM e o 15M já diferem 

apreciavelmente, como se ilustra na Figura 16.4. Agora só o 15M está 

em bom acordo com os dados experimentais. 
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Figura 16.4 - Diferenças entre a Teoria de Marcus (quadrados) e o 15M 

(círculos) no cálculo de constante de velocidade de transferências de 

electrão em orbitais de simetria cr, usando um subconjunto de resultados 

da Figura 16 .2. 



16.2 O 15M E AS REACÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE ELECTRÕES 

16.2.1 REPRESENTAÇÃO DE REACÇÕES DE TRANSFER~NCIA ELECTRÓNICA COMO 

CRUZAMENTO DE DUAS CURVAS DE ENERGIA POTENCIAL 

Uma reacção de troca electrónica como Fe(OH 2)63+/2+ não implica 

qualquer quebra das ligações químicas metal-ligando nas camadas de 

coordenação . Por isso, tais reacções designam-se por U reacções de 

camada externa U por contraste com as U reacções de camada interna U 

em que os dois iões metálicos partilham uma ou mais moléculas do 

ligando nas suas camadas de coordenação . Porém, isto não significa 

que na reacção Fe(OH 2)63+/2+ não haja uma substancial reorganização 

nas camadas de coordenação de Fe(lll) e de Fe(II), que antecede e prepara 

a transferência do electrão . Quando se considera a distribuição 

electrónica nos iões de ferro no campo do ligando água, como se ilustra, 

++ 
+++ d(n) 

++ 
*++ 

Fe(OH2~+ 

verificamos que o electrão a ser transferido é um electrão de uma orbital 

t2g (orbital do tipo p) para uma orbital da mesma natureza. Indica-se 

ainda o spin total das duas espécies; para a transfe rência de electrão 

o spin varia de 1/2, S(Fe 3+)=5/2 e S'(Fe 2+)=4/2 . 

O 15M vai permitir-nos aprofundar a natureza e os padrões 

reactivos dos processos de transferência de electrão. Para simplificar 

o nosso estudo comecemos por admitir que os iões hidratados de ferro 

só têm uma ligação metal-água, 

A Figura 16.5 representa as curvas de energia potencial das ligações 

metal-água nas duas espécies reagentes e nas duas espécies produto, 
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em termos de osciladores harmónicos de constantes de força fox e fred 

respectivamente nas formas oxidada e reduzida. Mas a reacção deve ser 

representada somente por uma curva de energia potencial nos reagentes 

fr e outra nos produtos fp, curvas cujos mínimos deverão estar à mesma 

altura, porque a reacção é um processo atérmico . 

o 
.~ 

õ .. 

Configurações nucleares 

Coordenada de reacção 

Figura 16.5 - Redução da representação de dois reagentes a um só, numa 

reacção simétrica, de acordo com o ISM. a) Representação de uma ligação 

Fe-OH2 dos dois reagentes isolados, um num estado oxidado e o outro num 

estado reduzido, que por transferência electrónica se transformam um no 

outro; as diferenças de comprimentos e de constantes de força correspondem 

às ligações Fe2+-OH 2 e Fe2+-OH 2. b) Representação da variação de energia 

do sistema em fun ção da variação das distâncias internucleares, usando 

osciladores harmónicos com constantes de força dadas pela eq 16.14 para 

o caso do Fe(OH2)63+/2+. 



Poderá haver diversos modos de, fazendo uma média, reduzir 

as duas curvas dos reagentes a uma só; e o mesmo para os produtos. 

A Figura 16.5 ilustra um modo simples de o fazer, tomando 

f = fax + Fred 
r 2 16 .11 

Dado estarmos a lidar com uma reacção de troca, as constantes 

de força de reagentes e produtos são iguais , fr=fp. Igualmente o 

comprimento de equilíbrio para a curva potencial dos reagentes é a 

média aritmética dos comprimentos de equilíbrio nas formas oxidadas 

e reduzida, 

I = lax,eq + Ired,eq 
r,eq 2 16 .12 

Igual valor tem Ip,eq . Por uma questão de simplificação, vamos 

passar a indicar os comprimentos de equilíbrio somente por lax e Ired . 

16.2.2 REACÇÕES DE TROCA ElECTRÓNICA ADIABÁTICA 

A eq 16 .11 equivale a considerar a reacção 16 .111 como estando 

dividida pelo factor dois . Na prática, ao definir a barreira de energia 

por mole de reagentes, este pressuposto fica somente implícito . A soma 

das distensões de reagentes e produtos vem dada pela expressão 

0,108 ( ) d = --*- lax + Ired 
n 

16.13 

Como as ligações Fe3+-OH 2 e Fe2+-OH 2 são ligações simples, que 

não são quebradas no decurso da reacção, a ordem de ligação no 

estado de transição é n *=l . Contudo, os complexos de iões de ferro 

hidratados não possuem somente uma ligação ferro-água, mas seis 

ligações metal-oxigénio que se comportam como modos normais . Logo, 

de acordo com a eq 8 .32 a constante de força efectiva para reagentes 

e produtos vem 

f = f = f =.J6 fax + f,ed 
r p 2 16.14 
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A barreira de energia da reacção virá dada pela expressão 

/)'*G = ~.J6 fax + fred (~)2 
222 

ou, atendendo à eq 16 .13, será 

* .J6 ( )[0,108 ( )]2 /). G = 16 fax + fred -----;;t / ax + /red 

16.15 

16.16 

Os dados estruturais relevantes para o cálculos figuram na Tabela 

16.2. Uma vez substituídos tais dados na eq 16.16 e com n*=l obtemos 

/)'*G = ~ (1.53 + O.96)xl 03 kJ mol-1 A-2[ 0, ~ 08 (1 .98 + 2.1 o)A r 
que permite estimar /).*G=74 kJ mol-l. 

16.17 

Tabela 16.2 - Dados estruturais e electrónicos para complexos 

de metais de transição. a) 

constantes comprimentos 

de f o rça de ligação 

Complexos configuração 103 kJ mol·1 A-2 A 

electrónica fax f red lox Ired 

Fe(OH 2)63+/2 + 1t3 cr*2/1t4 cr*2 0,96 1,53 1,98 2,10 

Fe(cp12+lo a1 g2e2l/ a1g2e2g4 1,70 1,65 

Fe(phenh 3+/2+ 1ts / 1t6 1,42 1,44 1,97 1,97 

Co(phenh 3+/2+ 1t6 / 1t5 cr * 2 1,38 0,68 1,91 2,11 

a) Dados coligidos nas refs 186 e 112. 

A frequência com que as ligações metal-oxigénio levam os complexos 

à configuração distorcida corresponde à frequência do modo de distensão 

totalmente simétrico dos complexos, Vox =490 cm- 1 e Vred = 389 cm- 1. Com 

uma frequência média de V =440 cm-lo factor de frequência da reacção, 

v, que é igual à frequência dos movimentos nucleares, VN, é 

- 131013 -1 
V = VN = VC = , x s 16.18 



Com estes pressupostos a constante cinética da reacção de troca 

electrónica vem 

16. 19 

e, para o caso da reacção Fe(OH 2)63+/2+ a 298 K é k lSM =1,2 M-1 S-1 

(1 M =1 moi dm-3); o valor experimental é kexp =1 ,1 M-1 S- 1. 

Um outro exemplo ilustrativo é o da troca de electrão no complexo 

Fe(cph+/o. A troca de electrão foi estudada experimentalmente por 

alargamento das bandas dos protões observadas em RMN, como se 

discutiu para um derivado destes complexos na Secção 3.2.2 . Como 

as constantes de força e comprimentos de liga ção do ião Fe(cph+ não 

são bem conhecidos, pode-se assumir que são iguais aos do complexo 

Fe(Cph. Como já foi referido, as diferenças nas constantes de força 

tendem a ser compensadas pelas diferen ças nos comprimentos de 

ligação . De facto, para estes complexos, o que se utiliza é a distância 

entre o ião metálico e o centro do anel do ciclopentadienilo, bem como 

a constante de força associada a esta ligação . Assim, o número de 

coordenação é de 2 e a constante de força é fr=fp=fred-Y 2 . Usando a 

expressão 16.13 com n*=1, obtém-se d=0,356 A, pelo que, ~*G=38 

kJ mol-1. Para uma frequência VN",1 013 S-1, a constante de velocidade 

calculada a 298 K é de 2x1 06 M-1 s-1. O valor medido a esta temperatura 

em acetona é 8x 106 M -1 s-1 para uma força iónica de 0,15 M .46 

16.2.3 REACÇÕES DE CAMADA EXTERNA COM CARACTERisTICAS DE REACÇÕES DE 

CAMADA INTERNA 

Consideremos a reacção de troca electrónica em complexos de 

ferro com fenantrolina 

Fe(phenh 3+ + * Fe(phen)i+ ~ Fe(phenh 2+ + * Fe(phenh 3+ 16.V 

No complexo colisional para esta reacção os centros metálicos 

encontram-se a uma distância apreciável um do outro, rM e,Me=13,6 A, 
dado o tamanho dos ligandos . No caso dos complexos de água, esta 
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distância era cerca de metade, rMe,Me= 6,5 Á e portanto o electrão 

poderia saltar facilmente entre os dois iões de ferro . 

Fe(phenh 2+13+ 

13,6Á 

----. 
6,5Á 

Atente-se, porém, na natureza da orbital atómica de natureza n;(d) 

do metal central envolvida na transferência do electrão, apresentada 

na Tabela 16.2, e a natureza da orbital LUMO do ligando, 

Dada a sobreposição entre estas orbitais verifica-se que as orbitais 

n;* (LU MO) dos ligandos podem proporcionar um caminho de condução 

para a transição do electrão ao longo de 13,6 Á . Uma vez alcançadas 

as configurações distendidas dos complexos, a probabilidade de 

transição do electrão é, assim, unitária. 

De uma forma um pouco intuitiva poderíamos considerar as 

ligações Fe-N como ligações simples e, assim, fazer n*=l . De 

acordo com os dados estruturais da Tabela 16 .2 podemos estimar 

a barreira de energia (eq 16.16) para a reacção 16.V atendendo a que 

há seis ligações Fe-N nos complexos Fe(phenh 3 +/2 +. O resultado 

estimado é il*G=79 kJ mol-1 . Com vN=10 13 S-l, tal como no caso da 

reacção Fe(OH 2)63+/2+, à temperatura ambiente a constante cinética seria 

k=O,l M-l S-l, muito inferior ao dado experimental kexp=3,3x10 8 M-l 

s-l. Claramente a perspectiva que se assumiu não é a adequada . 



Quando dois iões complexos colidem poderá haver interacções 

entre as orbitais moleculares que, como o diagrama ilustra, conduzirá 

a um efeito de ressonância no estado de transição e a um aumento 

da ordem de ligação metal-azoto 

e 

A ordem de ligação no estado de transição passaria a ser n*=2 . 

Como Eberson e Shaik 193 sugeriram numa outra formulação, este tipo 

de interacção torna-se equivalente ao mecanismo de camada interna 

em que há partilha de pelo menos um ligando nas camadas de 

coordenação dos dois iões. Com n *=2 a eq 16.16 permite estimar 

~* G=20 kJ mol -1 . A constante cinética seria k 1SM=3 x 109 M- l S-l . 

Dado este valor ser próximo da constante de difusão em água, kdif=3x1 09 

M-l S- l, a constante observada é dada por 

1 1 1 
-- = -- + --
kobs kdif k'SM 16.20 

kObs=1 ,5x1 09 M -l S-l em muito melhor acordo com os dados experimentais. 

16.3 REACÇÕES DE TROCA ELECTRÓNICA NÃO-ADIABÁTICA 

Centremos agora a nossa atenção na reacção de troca electrónica 

entre complexos de Co(lll) e Co(ll) com fenantrolina 

Co(phenh3+ + * Co(phen h 2+ ~ Co(phen)i + + * Co(phenh 3+ 16.VI 

Apesar de aparentar ser semelhante à reacção 16 .V, a velocidade 

deste processo é consideravelmente menor, com uma constante cinética 

k=12 M-l S-l. Comecemos por considerar a distribuição dos electrões-d 

nestes complexos, 
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egC 0'*) + + 
-#- -#- -#- ~g(1t) -#- -#- + 

Sox=O Sox=3/2 

Co(phent,+ Co(phenJ:{ 

Em contraste com as reacções que envolvem os iões de ferro a 

transferência electrónica ocorre a partir de uma orbital eg (orbital do 

tipo 0'*) . A simetria desta orbital 0'* revela que a sua sobreposição com 

a orbital LUMO do ligando é nula, como se ilustra 

Portanto, nesta reacção o electrão não dispõe de um percurso 

de condução livre para se transferir entre os dois centros metálicos que 

se encontram a uma distância de 13,6 Â . 

Resta ao electrão transferir-se por um mecanismo de efeito túnel 

numa barreira rectangular, como foi apresentado no Capítulo 6. 

Co(phenh 2+/3+ 

d(O'*)HJt* 

13,6Á 



A largura dessa barreira corresponde à distância entre os centros 

metálicos, r=13,6 A. A altura da barreira deverá ser a energia do electrão 

na orbital HOMO do dador, IP. Como a eq 6.37 mostra, a probabilidade 

de transferência de um electrão de massa me, segue uma lei exponencial 

Xr = exp( -f3r) 16 .2 1 

sendo Xr o factor de probabilidade para a transferência do electrão 

a uma distância r e 13 um factor de amortecimento que vem dado 

pela expressão 

13 = 4h1! ~ 2 m e IP 

ou, substituindo as constantes pelos seus valores, 

f3=1,025~ 

com IP expresso em eV e r em A, 13 vem em A-1. 

16.22 

16 .23 

A altura da barreira no vazio, 1P0, pode ser estimada a partir do 

potencial de eléctrodo do ião complexo, EO, que no caso em estudo 

tem o valor EO=0 ,37 eV, em relação ao eléctrodo normal de hidrogénio 

(NHE, normal hydrogen electrode) . Conhecido o valor absoluto do NHE 

de 4,44 eV, será 

<1>0 =4 44+Eo , 16 .24 

com 1P0 expresso em eV. Contudo, como se ilustra na Figura 16.6, no 

seu percurso de efeito túnel o electrão não transita pelo vazio, mas 

sente a acção do me io dieléctrico do espaçador que mantém o dador 

e o aceitador unidos a uma certa distância . Se for nD o índice de 

refracção do espaçador, a constante dieléctrica óptica é (nD)2, e a barreira 

para o efeito túnel, IP, vem inferior à barreira no vazio, 

<1>0 

<1>=- 16.25 549 
nt 

No caso dos complexos de cobalto com a fenantrolina, é a própria 

fenantrolina que se comporta como espaçador; o seu índice de refracção 

é nD=1,62. Com os dados referidos tira-se 1P0=4,81 eV, 1P=1,833 eV e 

13=1,388 A-1 . De acordo com a eq 16.21 virá, para r=13,6 A, uma 

probabilidade de transição muito baixa, Xr=6 ,3x 1 0-9 . 
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Fi gura 16 .6 - Transferência de um electrão do seu nível de energia no 

dador para um ace itador com um níve l de energia bai xo disponível para 

recebe r o electrão. A escala de energias relativamente ao vazio refere-se 

ao complexo Co(phen)/+ 

A velocidade com que o electrão, por si só, pode transitar entre 

os centros metálicos será o produto da frequência electrónica Vel pela 

probabilidade de transição Xr . A frequência electrónica tem um valor 

típico de vel=10 15 S-l, pelo que Vel X r<VN , o que, por si só , tornaria 

esta reacção um processo não-adiabático para a transferência 

electrónica. O processo é considerado adiabát ico quando Vel Xr>VN. 

Contudo, a reacção de troca electrónica Co(phenh3+/2+ tem a 

característica de a sua variação de spin ser superior a 1h o que a 

converte num processo com um factor de proibição de spin, Xs. Este 

550 factor tem o valor de Xs,," l 0-3 como cálculos de mecânica quântica 194 

e os estudos experimentais de Endicott e colaboradores 195 apontam. 

A constante cinética para a troca electrónica, além destes 

factores electrónicos e de spin, que controlam a frequênc ia do processo, 

requer também um rearranjo das ligações metal-ligando, como explanado 

para a reacção Fe(phenh3+/2+, pelo que a constante cinética vem dada 

pela expressão 



k = vel X r X 5 exp ( - !'.:rG 1 16.26 

A constante cinética terá um factor de frequência v=(10 15 S-1) 

(6,3x1 0-9)(1 0-3)= 6,3x1 03 S-1. Com os dados estruturais da Tabela 16 .2 

e n*=2, como para os complexos de ferro-fenantrolina, vem !'.*G=15 

kj mol -1. Então a constante cinética da reacção de troca tem o valor 

klsM=14 M-1 S-1 que compara bem com o valor experimental de kexp=12 

M-1 S-1 (T =298 K) . 

A Figura 16.3 apresenta o desempenho do ISM a respeito das 

reacções de troca electrónica em complexos de metais de transição, quer 

para processos adiabáticos quer não-adiabáticos. 

16.4 REACÇÕES DE TROCA ELECTRÓNICA EM MOLÉCULAS ORGÂNICAS 

Muitas reacções de transferência de electrão envolvem moléculas 

orgânicas, sob a forma neutra, de radical catião ou de radical anião. 

Um exemplo apropriado diz respeito à reacção de troca entre o 

naftaleno e o naftaleno radical anião em soluções de acetonitrilo, 

16.VII 

que envolve a transferência de um electrão de uma orbital 1t . A 

reorganização interna destas espécies diz respeito à distensão de 

ligações C=C e C-C do anel aromático, desprezando-se as contribuições 

dos modos CH. Os modos de distensão simétrica carbono-carbono 

comportam-se como modos normais para os quais é possível definir 

uma constante de força efectiva, fox e fred . Por exemplo, atendendo 

à fórmula de estrutura do naftaleno será 
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16.27 

Tais dados estão disponíveis a partir da análise de modos normais 

de espectros vibracionais de compostos aromáticos. Recorrem-se aos 

dados referentes aos modos de distensão simétricos que fazem uso 

de campos de forças de valência .186 Para o naftaleno é fox=3,81x10 3 

kJ mol- 1 A-2. De forma semelhante se estimaria o comprimento médio 

das ligações carbono-carbono na forma neutra, lox, 

1 = 5/ c=c +6/c- c 
ox 11 16.28 

o valor estimado a partir de dados experimentais é lox=1 ,398 A. 
De igual modo se poderiam estimar tais dados estruturais para o radical 

anião, mas na maioria dos casos não existem dados experimentais. Assim, 

para o anião recorrem-se aos dados da espécie neutra, fred""fox e Ired""lox, 

o que não causará erro apreciável na estimativa de i1*G; pois, como 

já foi referido, um maior comprimento corresponde uma menor constante 

de força e a um maior comprimento uma menor constante de força. 

Pequenas variações em fel tendem a compensar-se . 

Estes efeitos de compensação estão ausentes no cálculo da ordem 

de ligação no estado de transição. Para a espécie neutra, a ordem de 

ligação média para a ligação carbono-carbono é dada por 

nox =5X2+6=1,455 
11 

dado que no anel aromático existem cinco ligações duplas C=C e 

seis ligações simples. No radical anião o electrão excedente ocupa 

uma orbital antiligante 1t*, pelo que a correspondente ordem de 

ligação será 

n red = n ox - O, 5 = 1 ,409 
11 

Recorrendo à eq 11.12 virá n*=1,43 . Dado ser 

i1*G=2 fox +fred (~)2 
222 

16.29 

com os dados estruturais já referidos e este valor de n*, as eqs 16.13 

e 16.29 permitem estimar i1*G=21 ,2 kJ mol-1. 



o factor de frequência nuclear para este tipo de reacções 

corresponde à frequência de um modo de distensão CC de 1600 cm-1, 

isto é, vN=4,8x10 13 S-l. Contudo, para estas espécies aromáticas a 

distância do contacto de van der Waals é de 3,6 Â. OS factores de 

dependência da distância para a transferência do electrão por efeito 

túnel são, tipicamente, de {3=1 ,2 A-1 o que conduz a uma probabilidade 

de transferência do electrão de Xr=l ,3x1 0-2 . Assim sendo e para um 

processo sem restrições de spin, o factor de frequência electrónico será 

V=Vel Xr =(10 15 s-l)(l ,3x1 0-2)=1 ,3x1 013 S-l, pelo que Vel Xr<VN, e a reacção 

é ligeiramente não-adiabática . Como usualmente, fazemos V=10 13 S-l . 

A constante de velocidade vem k lsM=l ,8x1 09 M-1 S-l (T =298 K). 

Atendendo a que o valor da constante de difusão em acetonitrilo é 

kdit=l ,9x1 0 10 M-1 S-l, a eq 16.20 permite estimar kObs=l ,6x1 09 M-1 S-l 

dentro de uma ordem de grandeza do valor experimental na ausência 

de efeitos de pares iónicos (C lOHs-Me+), kexp=6,2x10s M-l S-1 .196 A Figura 

16.7 compara as estimativas cinéticas do ISM com dados experimentais 

para outras reacções de troca electrónica em moléculas orgânicas . 

10 •• 
J.. • • 
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-2 • 

-2 10 

log k \:xp 

Figura 16.7 - Comparação entre as constantes de velocidade calculadas 

pelo 15M e as constantes de velocidade experimentais em acetonitrilo para 

a troca electrónica em moléculas orgânicas. 186 
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16.5 O PADRÃO DA "REGIÃO INVERTIDA" 

Numa família de reacções com uma barreira intrínseca constante, 

Li* G(O), a equa ção quadrática de Marcus levou este cientista a prever 

que para reacções muito exotérmicas poderá haver uma inversão no 

efeito da energia de reacção, liGo, na barreira das reacções químicas, 

Li* G . Da eq 7.11 podemos escrever em termos de energia de Gibbs, 

16 .3 0 

Derivando esta equação em ordem a liGo obtém-se 

dLi * G 1 1 LiG ° 
--= - + - - --
dLiGo 2 8Li * G(0) 16.31 

Usualmente a derivada (dLi*G/dLiGO) é positiva, o que significa que 

um decréscimo em liGo provoca um decréscimo na barreira da reacção 

Li*G e um aumento na sua velocidade . Contudo, quando LiGo<-4 Li*G(O), 

a eq 16 .31 mostra que a derivada (dLi*G/dLiGO) se torna negativa. Isto 

significa que um decréscimo em liGo provoca um acréscimo na barreira 

da reacção Li* G e um a diminuição da velocidade de reacção . Este novo 

padrão de reactividade designa-se por região invertida e foi previsto 

por R. A. Marcus em 1960. 197 A Figura 16 .8 ilustra o aparecimento da 

região invertida previ sta em termos de cruzamentos de curvas de energia 

potencial para diferentes exotermicidades, sendo constante a separação 

horizontal (d) das mesmas curvas . Apesar desta previsão estar contra 

o sen so vigente na comunidade dos químicos, a possibilidade do seu 

apareci mento foi investigada com persistência. 

Um processo expedito de alcançar reacções com suficiente 

exotern Ikldade é por preparação de estados electrónicos excitados, A * . 

Os estad os excitados são melhores oxidantes e melhores redutores que 

as correspondentes espécies quando no estado fundamental, pelo que 
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Figura 16.8 - Cruzamento de curvas de energia potencial representando 

reagentes e produtos em reacções de transferência electrónica 

sucessivamente mais exotérmicas. Para uma reacção suficientemente 

exotérmica não há barreira (curva a tracejado) e a velocidade é máxima, 

mas re acções ainda mais exotérmicas vo ltam a ter barreira (curva a 

ponteado) e a veloc idade diminui. Esta diminuição da velocidade depois 

da ve locidade máxima designa-se por região inve rtida . 

tais reacções fotoquímicas provocam muitas vezes processos de 

transferência electrónica. Consideremos um aceitador de electrões A 

que é excitado por absorção de fotões, 

A+hv~A* labs 16.VII I 

representando por labs a intensidade da luz absorvida. Na presença de 

um dador de electrões D poderá ocorrer uma reacção de transferência 

de electrão 

16. IX 

esta transferência de electrão fotoinduzida pode ser segu ida mediante 

a competição desta reacção na presença do dador com a desactivação 

de A * por emissão de luz em fluorescência 

A* 16.X 
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e mediante processos não-radiativos 

A* 
k nr 
--~) A + calor 16.XI 

respectivamente com constantes cinéticas k F e k nr . Em condições de 

estacionaridade para A * vem 

d [A *] 
--= I abs - ( k F + k nr )[ A * ] - k et [D][ A * ] 16.32 

dt 
ou 

16.33 

A intensidade de emissão de fluorescência IF na presença do dador 

será dada pela expressão, 

k I 
I F = k F [ A * ] = F abs 

k F + k nr + k et [D] 16 .34 

e a inten sidade de emissão de fluorescência h O na ausência do 

dador por 

16.35 

pelo que podemos estudar a relação das intensidades IFo/IF 

I ~ k F + k nr + k et [D] 
I F kF + knr 

16 .36 

que, por rearranjo matemático, dará 

1° k 
~ =1+ et [D] 
I F k F + knr 

16.37 

Isto é, a supressão da luminescência estudada na forma IFo/lF é 

uma função linear de [D], sendo unitária a intersecção na origem e a 

inclinação é ket't, sendo 't o tempo de vida do estado excitado A * na 

ausência de dador, 



16.38 

o te mpo de vida de A * é estimado por med idas independentes 

em co ndições de não-estac ionaridade como refe ri do no Capítul o 3, o 

que permite est imar ket . A eq 16.37 é conhecida como equação de 

Stern- Vo lmer e já tinha sido apresentada, sob outra forma, pela eq 3 .21 . 

Esta metodolog ia fo i tam bém empreg ue na determinação de velocidades 

contro ladas por difusão, aprese ntadas na Fi gura 9 .4 . 

A Figura 16 .9 aprese nta os es t udos de Rehm e Well er 198 sobre 

a sup ressão da f luorescênc ia do naf ta leno por am inas numa gama de 

~Go de +25 a -250 kJ mo l-1 . Em contraste com as previsões de Marcus, 

não se observa qua lquer região inverti da no padrão de k et versus ~Go. 

Para reacções muito exot érm icas a ve loc idade é co nstante, co ntro lada 

por d ifusão . 

11 

região plana de Rehm-Weller 

- -lO 
I 

V-

ISM I 
A =160 kJ mor ' I 

9 I 
I 

, 
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-, 
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, 
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I 
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..5l ~ I 
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7 , l MT , 

6 I G(0)=10 kJ mor' , 000(--, - -.I 
I região 

, 
6 I invertida , 

de Marcus , 
I , 

5 
-300 -250 -200 -150 -100 -50 O 50 
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Figura 16.9 - Comportamento de Rehm-Weller na transferência fotoinduzida 

de electrão. As constantes de velocidade das reacções com L'.Go<-50 kJ moi-I 

são controlada s por difusão. 

557 



558 

o 15M permite estimar a barreira de energia da reacção em termos 

das eqs 7.1 e 7.2 e da equação geral para a estimativa de d 

d = --ln (fax + /red ) 
a' { 1 + exp( .[2;1 ~Go / A ) } 

2n* 1-[1+exp( ~2n* ~Go/A )r1 
16.39 

Esta expressão implica que a soma das distensões na forma oxidada 

e reduzida não é independente de t.Go; d aumenta com um aumento em 

I t.Go loque conduz a um comportamento de reactividade muito distinto 

do previsto por Marcus, como se ilustra na Figura 16.10. O comportamento 

verificado por Rehm e Weller consegue ser reproduzido pelo 15M com os 

dados estruturais do naftaleno e um parâmetro de acoplamento entre os 

modos reactivos e não-reactivos, A= 160 kJ mol- 1. Com efeito, este é o 

único parâmetro ajustado aos dados cinéticos; os outros parâmetros 

utilizados no cálculo provêm de dados espectroscópicos e termodinâmicos . 

A equação quadrática de Marcus previa o surgimento de uma região 

invertida para t.Go<-50 kJ mol- 1. 

/ 

.... . 

I 
I 

I 

Coordenada de reacção 

Figura 16.10 - Aumento da soma das di sten sões das ligações dos reagentes 

e produtos com a energia da reacção , segundo o 15M; do, representa a 

soma das distensões numa reacção isotérmica. 

Em vez de recorrermos a dadores e aceitadores que se difundem 

em so lução, uma forma inteligente de estudar reacções de transferência 

de electrão recorre a uma associação do dador e do aceitador ligados 

entre si por um espaçador. A transferência electrónica é de natureza 



intramolecular. Em 1986 Closs, M ill er e co laboradores 199 consegu iram 

observar, pela primeira vez e de forma incontroversa, a reg ião invertida, 

k 
-D~A~ D~A-

recorrendo a esta metodologia. O sistema molecu lar consiste no bifeni lo 

ligad o, através de um espaçador de androstano, a um hidrocarboneto 

aromát ico ou uma quinona. O radical anião bifen ililo foi gerado por 

radiólise de pu lsos, que gera electrões so lvatados em solução, e fo i 

se guida a cinética da transferência de electrão deste dador para o 

hidrocarboneto aromático ou qu inona, que funcionam como aceitadores 

e permitem fa zer variar ~Go Como se mostra na Figura 16.11 , o 15M 

consegue reproduzir os dados experimentais com os dados estruturais 

do naftaleno e do bifenilo e outros dados estruturais e electrónicos 

referidos na legenda desta figura. O único parâmetro ajustado aos dados 

cinéticos foi o parâmetro de acop lamento A=1 45 kJ mol -l . Usando as 

eqs 6.97 ou 13.110 e os dados indicados na figura, obtém-se Ao=1 08 

kJ mol- l . Como a Figura 16.11 ilustra, a região invert ida não está disposta 

de modo simétrico em re lação à região normal, como impli ca a equação 

quadrática de Marcus, e isto é devido à variação de d com ~Go . 

A =145kJmol · 1 

• 

• 
• 

• 

·280 ·240 ·200 ·160 ·120 ·80 ·40 

6. CU kJ mol ·l 

Figura 16.11 - Tran sferência intramolecular de electrão em metiltetra

-hidrofurano num sistema em que se observa a região invertida de Marcus,199 

e seu cálculo pe lo 15M. Dados ut ilizados no cálcu lo do factor nuclear: 

fr=fp=4,lx10 3 kJ mol-1, Ir+/p=2,78 A, n*= 1,45 e A=1 45 kJ mol-1. 
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A observação da reg lao invertida não se lim ita a t ra nsferê ncias 

electrón icas intramo leculares. Quando os movimentos relat ivos do dador 

e ace itador são restringidos e a difusão não in f lu encia a cin ét ica , pode 

ocorre r uma reg ião invertida . A Fig ura 16.12 ilustra o caso em que pares 

ióni cos em (( 14 , formados po r transfe rênc ia fo t o induzida de electrão , 

depois se recomb inam para rege nerar as mo lécu las reagentes . As 

co nstan t es de ve locidade relat ivame nte ba ixas obse rvadas para es t es 

sistemas devem-se ao facto dos pares iónicos provirem de estados tr ipleto 

e a sua recomb inação prod uzir est ados singu leto . 

9 

A =145 kJ moI ., 

8 

• 
7 

\ • 
6 

(9 .-t?) 
4 

3 

-280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 O 

!'J. CO (kJmol " ) 

Fig ura 16. 12 - Recombinação de pares ión icos em so lve ntes apo iares , 

3(A ' -.. . D'+ )---7 A+ D. 200 Dados uti l izados no cá lcul o do fa ct o r nu clear: 

fr= fp= 4 , 13x 103 kJ mo l-l , Ir+/p=2,78 A, n*= 1,465 e A= 145 kJ mo l-l . 

o Modelo de Inte rsecção de Estados prevê um conjun t o var iado 

de padrões de reactiv idade para reacções exotérm icas, função do va lor 

de A, como se ilustra na Figura 16.13 e que a Tabela 16.3 resume. Para 

um dado conj unto de dados estrutura is ver if ica-se a existência de uma 

primeira região invert ida para ba ixos valores de A; a ve loc idade máxima 



da família 'de reacções que seguem esta reglao é inferior ao valor da 

frequência. Esta região invertida não foi prevista pela Teoria de Marcus 

e pode-se designar por região invertida de Formosinho, 

14 

13 

12 

11 

10 

9 
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200 / 

150 I / 
I . 

/ 
I .' 

'~' " /.,/ 
'-. v 

300 '-"; 

-400 

I 
I 

-300 -200 

á GO (kJ moI" ') 

-100 O 

Figra 16,13 - Padrões de reactividade esperados para vá rios valores do 

parâmetro A, em kJ mol-', do 15M, 

Tabela 16.3 - Padrões de reactividade para reacções 

exotérmicas em função de A 

A 

kJ mol- ' Padrão de reactividade 

<200 região invertida de Formosinho 

200 regime Rehm-Weller 

300 dupla região invertida 

500 região invertida de Marcus 

o regime de Rehm-Weller surge para um parâmetro dinâmico mais 

elevado . Subindo nos valores de A surge a previsão mais inovadora de 

ISM, a existência de uma dupla região invertida, A Figura 16,14 ilustra 
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um caso experimental para este tipo de comportamento, que é bem 

reprodu zido por ISM. Finalmente só para altos valores de Asurge a 

verdadeira região invertida de Marcus. 

13 

12 

11 

.... 
10 

"" .Si 

X r = 1,5xlO·" 

A = 240 kJ mor' 

-400 -300 -200 -100 

AG" (kJmor') 

Figura 16.14 - Ilu stração da dupla região invertida para o caso da 

rea ct ividade de electrões so lvatadas em tetra-hidrofurano 2ol Dados 

utili zados no cálc ul o do factor nuclear: f,=fp=3, 77x1 03 kJ mol- l A-2, 

1,+/p=2,80 A, n*= 1,43 5 e A=240 kJ mol- l . 

16.6 REACÇÕES EM MEIO BIOLÓGICO 

A transferênc ia eficiente de electrão a distâncias superiores a 10 

562 A é essencial para o funcionamento de processos biológicos tão 

importantes como a respiração e a fotossíntese . A cinética destes 

processos segue os mesmos princípios que a transferência electrónica 

em solução. A diferença fundamental entre ambos reside na matriz rígida 

proporcionada pelo meio biológico, que mantém os reagente s a 

distâncias e orientações definidas, e que é devida às proteínas, 

eventualmente embebidas em membranas, que contêm as espécies 



activas na transferência electrónica . A interpretação quantitativa destes 

processos foi, durante muito tempo, limitada pela falta de conhecimento 

rigoroso da estrutura das proteínas envolvidas nos processos de 

transferência electrónica. 

Os citocromos c (citc) são proteínas transportadoras de electrões 

relativamente pequenas (8-12 kDa, 1 dalton=1 unidade de massa atómica), 

solúveis em água, e que se caracterizam por terem um grupo heme 

covalentemente ligado à proteína. O citc é o substrato de uma enzima 

(por exemplo, a citocromo c oxidase) que participa na cadeia 

tran spo rtadora de electrões e que permite reduzir o oxigénio molecular 

a duas moléculas de água. Esta redução está acoplada ao bombear de 

protões de um lado da membrana mitocondrial para o outro, gerando 

um gradiente de protões que depois pode ser utilizado para a produção 

de energia sob uma forma útil para a célula. Assim, os citc estão associados 

ao transporte de electrões na cadeia respiratória. Dado o interesse dos 

citc enquanto moléculas biológicas e o se us pequenos tamanhos, não é 

surpreendente que um citc proveniente do cavalo tenha sido a terceira 

proteína a ter a sua estrutura primária determinada. A sua sequência de 

aminoácidos foi estabelecida em 1961-62, logo depois das sequênc ias 

da insulina e da ribonuclease 202 Pouco depois, a estrutura espacial do 

citc do cavalo foi determinada por raios-X, mas só em 1981 foi possível 

determinar as estruturas das formas oxidada (c itc3+) e reduzida (citc2+) 

de um citc com uma resolução atómica suficientemente elevada (1,8 A) 
para poder apreciar o efeito do estado de oxidação na estrutura espacial 

desta proteína .203 ,2o4 Verificou-se então que as formas oxidada e reduzida 

do citc têm uma estrutura muito semelhante, Figura 16 .15. Os iões Fe3+ 

ou Fe 2+ do grupo heme estão ligeiramente acima do plano do anel da 

porfirina com distância médias Fe-N(porfirin a) de 2,055 A e 2,06 A, 
respectiva mente . Um dos ligandos axiais do ferro é o átomo de enxofre 

de uma metionina e as distâncias Fe-S(Met80) são 2,27 A e 2,32 A para 563 

os estados oxidado e reduzido, respectivamente. Finalmente, o outro 

ligando axial é o átomo de azoto de uma histidina, e as distâncias 

Fe-N(His18) são 2,00 A e 1,97 A respectivamente para as formas oxidada 

e reduzida . O diâmetro da proteína (26 A) é muito maior do que o do 

grupo heme, e este encontra-se relativamente enterrado no seio da 

proteína. Apenas 0,6 % da superfície do citc corresponde ao grupo 
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heme 20S Este facto é relativamente surpreendente pois tende a diminuir 

a velocidade com que o citc pode transferir um electrão. De facto, quando 

dois citc se encontram em so lu ção, um na forma reduzida e outro na 

forma oxidada, a distância entre os dois grupos heme é de 8,9 Â .206 

Usando o potencial de redução do citc do cavalo, 0,26 V vs . NHE, o 

índice de refracção da formamida para representar a proteína, nD=l ,45, 

e a distância de 8,9 Â, as eqs 16.21 -25 permitem calcular Xr=l ,2xl 0-6 . 

A energia de activação pode ser calculada pelo 15M usando as seis ligações 

Fe2+/3+-ligando já referidas. Com os comprimentos de ligação, constantes 

de força e ordens de ligação destas ligações e utilizando uma modificação 

apropriada da eq 16.15, obtém-se il*G=19,5 kJ mol- 1 . De acordo com a 

eq 16.26, a constante de velocidade de troca electrónica entre dois citc 

em solução é 4,6x l 05 M-l S-l . O valor experimentalmente medido a 298 

K e a uma força iónica de 0,1 M é de 5,1 xl 03 M-l S-1 .206 A razão entre 

os valores experimental e calculado corresponde à percentagem da 

superfície da proteína em que o grupo heme aparece exposto e aos 

factores estéreos propostos para esta reacção . É interessante referir que 

a formação de um complexo entre um citc e a citocromo c oxidase pode 

colocar o grupo heme numa posição que favoreça selectivamente a 

transferência de electrão entre o citc e a citocromo c oxidase. 

Esqueleto atómico do grupo heme do citc, 
com indicação dos ligandos axiais 

Ubiquinona 

Bacterioclorofila 
Bacteriofiofitina (bacterioclorofi la sem Mg) 

Figura 16.15 - Representação de molécu las relevantes na transferência de 

electrão em citocromos e no centro reactivo da fotossíntese. 



Em 1984, Deisenhofer, Huber e Michel determinaram a estrutura 

do centro reactivo (RC) da fotossíntese da bactéria Rhodopseudomonas 

vírídís, com uma resolução atómica. 207 Este trabalho extraordinário, pelas 

dimensões e complexidade deste sistema de proteínas embebidas na 

membrana, valeu-lhes, em 1988, a atribuição do prémio Nobel da Ouímica . 

A estrutura deste RC é hoje conhecida com uma resolução de 2,3 A 208 

e proporciona, em conjunto com outros dados espectroscópicos e 

termodinâmicos, um entendimento muito detalhado nos processos de 

separação de cargas envolvidos na fotossíntese. A Figura 16.16 sumaria 

grande parte da informação existente sobre este sistema. 209 Este RC é 

constituído por 3 subunidades de proteínas e 10 cofactores. As subunidades 

são designadas H, L e M, de acordo com a sua massa molar relativa 

("heavy, ", "med ium " e " Iight ") . Os cofactores são 4 bacterioclorofilas 

do tipo a, duas bacteriofiofitinas do tipo a, duas ubiquinonas, um ião 

Fe2+ e um carotenóide. Estes cofactores encontram-se no seio das proteínas 

M e L, que atravessam toda a membrana . Duas das bacterioclorofilas 

formam o chamado "par especial" (P), tendo os seus centros a uma 

distância de apenas 3,1 A. Este par é flanqueado por duas bacterioclorofilas 

monoméricas, situadas simetricamente uma de cada lado (B L e BM), 

seguindo-se depois as duas bacteriofiofitinas (H L e HM). também dispostas 

simetricamente. A primeira ubiquinona-10 (OA) está situada a 9,0 A da 

HL e a 13,5 A da segunda ubiquinona-10 (Os). Contudo, a OA tem um 

"cauda" constituída por uma cadeia de 10 unidades de isopreno que está 

orientada para o lado da HL. A excitação electrónica do par espec ial leva 

a uma cascata de transferências electrónicas: P* ~ [p+ BL-j ~ [po+ HLO-] 

~ [po+ OAO-j ~ [po+ OSO-]. O produto final, [po+ Oso-J. é produzido com 

uma eficiência quase unitária mesmo a temperaturas inferiores a 10 K, 

e corresponde a uma separação de cargas de 22,5 A, da espessura da 565 

membrana . O par especial é reduzido por um citc e, por absorção de um 

segundo fotão, o processo de separação de cargas recomeça. No final, 

a segunda ubiquinona recebe dois electrões, é protonada e dissocia-se 

do RC sob a forma de OSH2 ' Esta espécie transporta os protões e electrões 

ao longo da membrana até chegar a um complexo de citocromo b/c" 

que os transfere através da membrana. O gradiente de protões assim 



gerado é utilizado para sintetizar trifosfato de adenosina . O complexo 

de citocromo b/c1 reduz um citc3+ exógeno que depois reduz o po+. 

Entretanto, o local onde se encontrava o OB foi preenchido por uma 

ubiquinona, entre as muitas que se encontram na membrana, e uma 

nova sequência de transferências electrónicas pode começar. 

te::J. 
-,... -O .04 . V 

!!.D -O. ZI . V +-1 
PeriplAsma 

M 
~j? 

L 
·0.65.V 

hv-13geV 

Mo",lmu." 

O [!!Ml nível NHE 

Citoplasma 
~ 

H 

Figura 16.16 - Representação esquemática do centro reactivo da 

fotossíntese numa bactéria, ilustrando as distâncias entre os cofactores 

(à esquerda, em À) e as diferenças de energia entre os estados envolvidos 

nas transferências electrónicas (à direita, em eV). 

Este sistema é fundamental para a compreensão da fotossíntese, 

pelo que a sequência de transferências electrónicas no RC de bactérias 

566 tem sido estudada com grande detalhe e as constantes de velocidade 

dos vários passos foram determinadas. Estas constantes de velocidade 

também podem ser calculadas pelo ISM, usando os dados apresentados 

na Figura 16.16 e as constantes de força, comprimentos de ligação e 

ordens de ligação das ligações reactivas dos cofactores .209,21o Na Figura 

16.17 comparam-se os resultados dos cálculos com os valores 

experimentais. A eficiência de 100 % pode ser explicada pela conjunção 



de dois factores: 1) em cada passo, a distância para a separação de 

carga é sempre menor do que para a sua recombinação; 2) dadas as 

energias das reacções, a energia de activação para a separação de cargas 

tende a ser minimizada, enquanto que a sua recombinação pode ocorrer 

na região invertida . 

12 

• cite -+ p. 

12 

log k u; p 

Figura 16.17 - Comparação entre as constantes de velocidade experimentais 

e calcu ladas para as transferências de electrão entre os cofactores ilustrados 

na Figura 16.16. Os cálculos foram feitos com A=130 kJ mol· l . As 

constantes de ve locidade para as transferên cias Hl ' - --7 Q A e Q A' - --7 P'+ são 

apresentadas como limites inferiores porque o efeito da cauda da 

ubiquinona não foi levado em conta. 

16.7 ELECTROQuíMICA 

As reacções de transferência electrónica até aqui consideradas 

envolveram apenas uma fase, em que a carga era transportada pelo 

movimento dos iões . Há muitos processos de grande interesse químico 

que ocorrem entre um meio como o que já foi considerado, e uma fase 

em que a carga é transportada pelo movimento electrónico. Em 

electroquímica o primeiro meio designa-se por electrólito e a outra fase 

chama-se eléctrodo. Os electrólitos podem ser soluções líquidas, sais 
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fundidos ou ainda só lidos que conduzem a corrente pelo movimento 

dos seus iões. Os eléctrodos podem ser metais ou semicond utores, e 

tanto podem ser sólidos como líquidos . 

Alguns dos processos mais importantes que podem ocorrer na 

interface entre um electrólito e um eléctrodo são a corrosão de metais, 

o funcionamento de sensores electroanalíticos, a carga e descarga de 

baterias, a electrodeposição de metais, etc. O entendimento destes 

processos requer o conhecimento de aspectos da física do estado sólido, 

do estado líquido e da reactividade química. A Figura 16.18 ilustra 

esquematicamente alguns aspectos da interface eléctrodo/electrólito . 

Sólido Líquido 

impureza ----I~~~~I 
monocamada 
com espécie 
especificamente 
adorvida 

I. 

I 
I 
I 
I aproximação máxima 
: de espécie solvatada 
I 
I 
I 
I 
I 

- I espécie especificamente 
: adsorvida 
I 
I 
I 
I 

átomos do sólido região da camada difusa 
superfície 

Figura 16.18 - Representação da interface líquido/só lido, ilustrando algumas 

espécies que se podem encontrar nesta região 211 

Antes de discutir os factores que afectam a velocidade de uma 

reacção num eléctrodo e a corrente eléctrica numa célula electroquímica, 

é conveniente sumariar alguns aspectos fundamentais do funcionamento 

deste tipo de células. 



Numa célula electroquímica existem geralmente dois eléctrodos 

separados por uma fase electrolítica. Normalmente um dos eléctrodos 

tem uma composição constante e o seu potencial é constante . Este é 

o designado eléctrodo de referência. O eléctrodo de referência 

internacionalmente consagrado é o eléctrodo normal de hidrogénio 

(NHE). Como já foi referido, o potencial absoluto do electrão neste 

eléctrodo relativamente à sua energia em repouso no vazio é de -4,44 

eV. Na prática, o eléctrodo de referência mais utilizado por razões de 

conveniência é o eléctrodo saturado de calomelanos (SCE), cujo potencial 

absoluto é -4,71 eV. O outro eléctrodo de uma célula electroquímica 

é o eléctrodo de trabalho. O potencial do eléctrodo de trabalho pode 

ser controlado e medido relativamente ao potencial do eléctrodo de 

referência. Isto corresponde a controlar e medir a energia dos electrões 

no eléctrodo de trabalho. Aplicando potenciais mais negativos ao 

eléctrodo de trabalho, faz-se aumentar a energia dos seus electrões e 

eles podem atingir um nível suficientemente elevado de forma a ocupar 

a orbital desocupada de menor energia (LUMO) de uma espécie oxidada 

no electrólito. Neste caso produz-se uma corrente de electrões do 

eléctrodo para a solução (corrente de redução) . Por outro lado, a energia 

dos electrões pode ser baixada impondo um potencial mais positivo. 

Assim, para um dado potencial, a energia dos electrões numa espécie 

reduzida em solução passa a ser maior do que no eléctrodo, e os 

electrões transferem-se para o eléctrodo. Gera-se, então, uma corrente 

de oxidação. O potencial crítico a que pode ocorrer a redução ou a 

oxidação da espécie electroactiva em solução é determinado pelo 

potencial padrão dessa espécie. A Figura 16.19 ilustra estes processos 

redutivos ou oxidativos. 

Na prática, a camada do electrólito mais próxima do eléctrodo 569 

(camada interna) contém moléculas de solvente ou mesmo outras 

espécies (iões ou moléculas), especificamente adsorvidas ao eléctrodo, 

como a Figura 16 . 18 ilustra. Assim, a camada interna limita a 

aproximação ao eléctrodo de uma espécie electroactiva que não é 

especificamente adsorvida, e o potencial total que esta sente é menor 

do que a diferença de potencial entre o eléctrodo e a solução. 
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a) 
Eléctrodo 
de trabalho 
(ex.: Pt) 

b) 
Eléctrodo 
de trabalho 
(ex.: Au) 

Solução Eléctrodo 
de trabalho 
(ex.: Pt) 

Solução Eléctrodo 
de trabalho 
(ex.: Au) 

Solução EO Solução 
(V vsNHE) 

----------- O 
0,15 

Solução 

2H+ + 2e- -7 H2 

Sn4+ + 2e- -7 Sr?-+ 

Solução 

2H+ + 2e- -7 H2 

Sn4+ + 2e- -7 Sr?-+ 

Figura 16.19 - a) Redução : inicialmente o nível de energia dos electrões 

no eléctrodo de trabalho (eléctrodo de platina, por exemplo) é demasiado 

baixo para ocorrer redução; aumentando a energia desses electrões, torna

-se possível ocorrer uma transferência electrónica para a LUMO; dados os 

potenciais normais de redução do Fe3+ e do Sn4 +, ilustra-se a situação em 

que o potencial aplicado permite a redução do Fe 3+ mas não do Sn4+ b) 

Oxidação: inicialmente o nível de energia dos electrões no eléctrodo de 

trabalho (eléctrodo de ouro, por exemplo) é demasiado elevado para ocorrer 

oxidação; diminuindo a energia desses electrões, torna-se possível ocorrer 

uma transferência electrónica a partir da orbital ocupada de maior energia 

(HOMO); dados os potenciais normais de oxidação do Fe2+ e do Sn2+, ilustra

-se a situação em que o potencial aplicado permite a oxidação do Sn 2+ 

mas não do Fe 2+ O potencial inicial dos eléctrodos corresponde ao seu 

equilíbrio em solução (corrente nula)21 2 



Esta espécie electroactiva distribui-se numa camada difusa que se 

estende da camada interna até ao seio da solução . O conjunto da camada 

interna e camada difusa designa-se por dupla camada eléctrica . O efeito 

da dupla camada eléctrica pode alterar a cinética das reacções de eléctrodo. 

A velocidade da transferência elect rónica num eléctrodo está 

relacionada com a intensidade da corrente eléctrica que passa nesse 

eléctrodo, pois esta intensidade de corrente representa o número de 

electrões que reagem com a espécie electroactiva por unidade de tempo, 

ou, por outras palavras, o número de coulombs de carga eléctrica que 

passam por segundo 

i (amperes) = ~i (coulombs segundo-1
) 16 .3 9 

Como as reacções de eléctrodo são heterogéneas, as suas 

velocidades de reacção são descritas em unidades de moi S-1 por unidade 

de área 

i 
v=--

nFA 
16.40 

onde n é o número de electrões transferidos em cada processo elementar, 

F=96485 C mol- 1 é a constante de Faraday e A é a área activa do 

eléctrodo . 

A cinética das transferências electrónicas em eléctrodos é 

frequentemente expressa em termos da intensidade da corrente em 

função do potencial. Quando ;=0, o potencial do eléctrodo corresponde 

à situação de equilíbrio, Eeq . A polarização do eléctrodo corresponde 

à aplicação de um potencial diferente de Eeq , e a grandeza dessa 

polarização designa-se sobrepotencial 

17 = E - Eeq 16.41 

A observação de uma dada corrente; está sempre associada a 

um dado sobrepotencial 17. Porém, a relação entre 17 e a cinética da 

transferência de electrão no eléctrodo é complicada pela ocorrência de 

vários passos no mecanismo de transferência electrónica heterogénea . 

Como se ilustra na Figura 16 .20, a corrente é determinada por processos 

como a transferência de massa da espécie oxidada do seio da solução 

para o eléctrodo, a transferência electrónica no eléctrodo, reacções 

químicas precedendo ou seguindo a transferência electrónica, e reacções 

que podem ocorrer à superfície do eléctrodo, tais como adsorção, 
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desorção ou electrodeposição. A competição entre estes processos e 

o efeito da dupla camada eléctrica complicam apreciavelmente a 

interpretação da cinética da transferência electrónica em eléctrodos. 

eléctrodo 

l1 

região interfacial 

reacções 
químicas 

seio da solução 

tra~sferência 
,massa 

-- O -:t----- O -+--- superfície'--- solução 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

R:ds : 

~ : R qQ'so~ R' ~ R rf' ~ :{'Pqà supe lCle I solução 

re~cç.ões trapsferência 
qUlITIlcas qe massa 

I 
I 

Figura 16.20 - Processos envo lvi dos num a reacção de eléctrodo 2 12 

Durante muitos anos, o estudo destas transferências electrónicas 

só pôde ser feito a bai xas intensidades de corrente (sobrepotenciais 

próximos de zero) e agitação eficiente. Nestas condições, em 1905 Tafel 

mostrou empiricamente que o sobrepotencial se relacionava com a 

corrente segundo 

1] = a + blogi 16.42 

onde a e b são constantes. Para compreendermos o significado da 

equação de Tafel, consideremos o mecanismo 

kred 
O+ne~R 

kox 
16.XII 

A velocidade da reacção de redução é proporcional à concentração 

de O à superfície do eléctrodo no tempo t 

V red = k red [O] o ,t 
nFA 

16 .43 



onde ic representa a corrente catódica. Identicamente, para a reacção 

de oxidação 

Vox = kox[R] =~ 
O,t nFA 16.44 

onde ia representa a componente anódica da corrente. A velocidade 

de reacção global é dada por 

16.45 

em que 

i = ic -ia = nFA(kred[O] - kox[R] ) 
O,t O,t 16.46 

Assumindo que as constantes de velocidade seguem a lei de 

Arrhenius, podemos relacionar as constantes de velocidade com as 

energias de activação 

kred = Arede -t:,.*Gc/RT 

k - LI e-t:,.*Ga/RT 
ox - "Ox 

16.47 

Para obter a relação de Tafel, é necessário relacionar as energias 

livres de activação da oxidação e da redução com a energia da reacção. 

A Figura 16 .21 indica uma relação muito simples entre estas grandezas. 

Relativamente a um potencial de eléctrodo de O V, numa escala escolhida 

para esse efeito, representam-se por ~*Goc e ~*GOa as energias de activação 

catódica e anódica, respectivamente . Uma variação de E no potencial, 

provoca uma variação de -nFE na energia relativa do electrão no eléctrodo. 

Assim, a curva relativa a O+ne- sobe ou desce relativamente à curva de 

R por esta quantidade. Quando, como se ilustra na Figura 16.21, se aplica 

uma variação positiva de E, a barreira para a oxidação torna-se menor, 

~*GOa>~*Ga. A diminuição na barreira é proporcional à variação na energia 

da reacção e o factor de proporcionalidade é (l-a), em que a se designa 

coeficiente de transferência. Assim, podemos escrever 

~tGa = ~tGoa - (1- a )nFE 16.48 

A mesma variação tem um efeito contrário na barreira catódica 

t t 
~ Gc = ~ Goc +anFE 16.49 
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Substituindo as eqs 16.48-49 na eq 14.47, obtém-se 

k - A e-t:..*Goc IRTe-anfE 
red - red 

k - LI -t:..*GoaI RT (l-a)nfE 
ox - "Oxe e 

16.50 

onde f=F/RT. Quando a interface está em equilíbrio com uma solução 

em que as concentrações de O e R são iguais, kf=k r pelo que podemos 

definir a constante de velocidade intrínseca 

e escrever 

ko - A e-t:..*Goc IRT _ LI e-t:..*Goa IRT 
- red - "OX 

° -anf(E-EO') 
kred = k e 

° (l-a)nf(E-EO') 
kox = k e 

16.5 1 

16.52 

onde EO ' é o potencial formal do grupo electroactivo. O modelo 

explicitado pela Figura 16 .21 que permite obter este resultado é 

vulgarmente conhecido por modelo de Butler-Volmer para cinética de 

eléctrodos .2 12 Substituindo estas expressões na eq 16 .46 obtém-se 

i=nFAkO[[O] e-anf(E-EO')_[R] e(l-a)nf(E- E
O
')] 

O,t O,t 16.53 

A equação de Tafel é um caso particular desta equação. 

- - / - - --. 
I 

(1-!X)ntE / I 
--- -------" 

!XntE / I alCbc y 

I 
I 

/ I lI*~" 
/ ala, 

I alq /// I 
TE I . - ;.--

0+ ne+ R 

Coordenada de reacção 

Figura 16.21 - Efeito da variação de potencial nas energias livres de 

activação da oxidação e da redução. 



A constante de velocidade intrínseca traduz a facilidade com que 

um par redo x participa em reacções de oxidação e redução num 

eléctrodo. Valores de kO entre 10-9 e 10 cm S-l são correntemente 

medidos experimentalmente . O coeficiente de transferência é uma 

medida da simetria da transferência electrónica. Segundo a formulação 

de Butler-Volmer, este coeficiente tem um valor independente do 

sobrepo tencial. Este resultado deve-se à utilização de curvas 

essencialmente lineares na Figura 16 .21, que contrastam com as 

parábolas anteriormente utilizadas para descrever as transferências 

electrónicas em solução e meio biológico. Para ver ificar se a é 

efectivamente constante, é necessário realizar medições para valores 

elevados do sobrepotencial. Porém, como foi discutido anteriormente, 

a transferência de massa condiciona fortemente tais estudos. 

Em 1991 Chidsey mostrou que era possível fazer adsorver uma 

monocamada de uma mistura de alcanotiol não substituído, 

CH3(CH2)lSSH, e de alcanotiol covalentemente ligado a um ferroceno, 

(CsHs)Fe(CsH 4)C02(C H2)16S H, à superfície de um eléctrodo de ouro, e 

medir a constante de velocidade de tran sferência electrónica entre o 

eléctrodo de ouro e o ferroceno numa gama de energias livres da reacção 

~GO =nF(E _EO') 16.S4 

de -1,0 a 0,8 eV. 213 A Figura 16 .22 ilustra o sistema desenvolvido por 

Chidsey. As constantes de velocidade assim determinadas são de primeira 

ordem e expressas em S-l, porque a transferência electrónica tem as 

características de um processo intramolecular. A dependência entre essas 

constantes de velocidade e o sobrepotencial é ilustrada na Figura 16.23. 

É bastante evidente que essa relação não é linear como se poderia 

esperar do modelo de Butler-Volmer, cujas previsões são representadas 

a tracejado. O valor de ko a 298 K é de 1,25 S-l. 

Para interpretar correctamente os dados electroquímicos é necessário 575 

ir para além do modelo de Butler-Volmer e desenvolver um modelo 

microscópico para as transferências electrónicas em electroquímica. Marcus 

apresentou um modelo deste tipo na sequência do seu trabalho sobre 

transferências de electrão em meio homogéne0 214 Os aspectos mais 

relevantes da teoria de Marcus já foram abordados anteriormente, 

nomeadamente a descrição do solvente como um meio dieléctrico contínuo 
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que contribui decisivamente para a barreira de energia e a descrição da 

configuração de transição como intermédia entre a estrutura dos reagentes 

e a dos produtos. Estes aspectos mantêm-se no modelo para as transferências 

electrónicas em electroquímica. Porém, Marcus salientou que a energia 

de activação para uma reacção electroquímica deveria ser metade da 

energia de activação para a reacção de troca correspondente em meio 

homogéneo, 

:j: 1:j: 
~ Gele = -~ Gsol 2 

16.55 

pois na reacção electroquímica apenas há um reagente. Uma outra 

diferença entre os dois sistemas deve-se ao facto de, nos eléctrodos 

metálicos, haver um contínuo de estados para os quais pode ocorrer 

a transferência electrónica na oxidação, ou dos quais pode sair um 

electrão na redução. Assim, fenomenologicamente, a constante de 

velocidade de redução é o integral das constantes de velocidade das 

transferências que ocorrem a partir de cada um dos estados electrónicos 

no metal, enquanto que a da oxidação é o integral sobre todas as 

constantes de velocidade para os estados electrónicos do metal . Estes 

processos são ilustrados na Figura 16.24. 

Au 19 Ã 

Figura 16.22 - Ferroceno covalentemente ligado a um alcanotiol adsorvido 

à superfície de um eléctrodo de ouro, utilizado para estudar transferências 

electrónicas em electroquímica. O alcanotiol com o ferroceno encontra

-se diluído noutros alcanotióis para evitar interacções entre ferroceno e 

assegurar uma cobertura homogénea da superfície do eléctrodo de ouro . 

A estabilidade deste sistema é assegurada pela forte adsorção do átomo 

de enxofre à superfície do ouro. 



Para dar conta da participação do contínuo de estados electrónicos 

do metal na transferência electrónica, é necessário calcular a sua 

densidade de estados e distribuição de energia dos electrões nesses 

estados. A densidade de estados de um metal pode ser calculada usando 

o modelo do gás electrónico livre. 

·1. 5 ·1 ·0.5 0. 5 1.5 

Sobrepolencial (eV) 

Figura 16.23 - Gráficos de Tafel para uma transferência de electrão de 

primeira ordem, a 298 K, num eléctrodo de ouro cobe rto de uma 

monocamada de n-alquiltióis covalentemente ligados a ferrocenos . Os 

pontos são os resultados experimentais de Chidsey2 13 A linha a tracejado 

representa os resultados do modelo de Butler-Volmer com ko=1 ,25 S·l e 

a=O,5. A linh a a cheio foi calculada usando o ISM.11 2 

.. 

Figura 16 .24 - Ilustração das transferências de electrão para os diferentes 

níve is electrónicos do metal. 
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De acordo com este modelo, a densidade de estados electrónicos 

próximo do nível de Fermi, depende da energia de Fermi (fF) e do número 

de electrões de condução (N) com que cada átomo do metal contribui 

para o gás electrónico 

16.56 

No caso do ouro, cada átomo contribui com um electrão para o 

gás electrónico (N=1) e fF=5,51 eV. Assim, a densidade de estados 

electrónicos do ouro na proximidade do nível de Fermi é p(fF)=O.27 

estados eV-l atomo- 1 . 

A distribuição de energia dos electrões na proximidade do nível 

de Fermi é descrita pela distribuição de Fermi-Dirac 

( ) 
1 

fred lO = ---(;--:---'-) 
1+exp e/k8T 

exp( e/ k8T) 
fOX (f) = ( ) 

1 + exp f i k8T 

16 .57 

Pode verificar-se que, na redução, a distribuição de Fermi-Dirac 

favorece os níveis de energia mais baixos pois os níveis de energia mais 

elevados têm uma população cada vez menor. Porém, a probabilidade 

com que um electrão é transferido de um nível de energia E do eléctrodo 

para um ião ou molécula em solução, depende também da barreira da 

reacção e esta aumenta à medida que o nível de energia do electrão 

no metal baixa. A constante de velocidade de redu ção a partir de um 

nível é, assim, proporcional a 

p(fF )fred (f)exP[~l 
kBT 16.58 

578 onde e* é a barreira para esse nível. A probabilidade de transferência 

tem um máximo que coincide com o potencial electroquímico dos 

electrões no metal. O mesmo raciocínio pode ser seguido para a 

transferência de um electrão de um ião ou molécula em solução para 

o metal, obtendo-se uma probabilidade proporcional a 

16.59 



cujo máximo também ocorre para o potencial electroquímico dos 

electrões no metal . 

Como já foi referido, a constante de velocidade fenomenológica 

é dada pelo integral das constantes de velocidade de ou para cada um 

dos estados do metal. No caso particular da transferência electrónica 

através de uma monocamada, é também necessário considerar o factor 

não-adiabático de cada uma destas transferências estado-a-estado. A 

equação geral para uma transferência electrónica num eléctrodo coberto 

por uma monocamada covalentemente ligada a grupos electroactivos é 

16.60 

em que a integração se efectua sobre todos os estados termicamente 

acessíveis. 

A aplicação desta equação ao sistema estudado por Chidsey 

utilizando 19 A como a distância do ferroceno ao enxofre adsorvido 

ao metal,213 e calculando a energia de activação do ferroceno de acordo 

com o 15M, mas na aproximação da eq 16.55, conduziu aos resultados 

representados pela linha a cheio na Figura 16.23. A assimetria calculada, 

que favorece as reacções de redução, advém do cálculo de um factor 

não-adiabático mais favorável para estas reacções, fruto da maior energia 

do electrão no eléctrodo e, consequentemente, menor barreira para o 

efeito de túnel electrónico. Esta assimetria pode ser corrigida 

considerando, na oxidação, a possibilidade de transferência de lacunas 

do eléctrodo para a espécie electroactiva em solução. Os cálculos com 

o 15M utilizaram uma pequena correcção para as forças de imagem 

produzidas por uma carga face a um eléctrodo metálico, que reduzem 

ligeiramente o factor não-adiabático .215 
579 
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CAP[TULO 17 

FRACTAIS, CAOS E REACÇÕES OSCILATÓRIAS 

o comportamento regular e monotónico das equações diferenciais 

até aqui apresentadas para descrever a evolução temporal dos reagentes, 

intermediários e produtos das reacções químicas não é universal. Alguns 

sistemas, algo exóticos mas nem por isso irrelevantes, não são 

satisfatoriamente explicados pela lógica simples do desaparecimento 

sistemático e previsível dos reagentes e concomitante formação de 

intermediários , que depois se transformam gradualmente em produtos 

finais . Vários factores podem concorrer para obscurecer a imagem nítida 

da reactividade química já apresentada . Em primeiro lugar pode haver 

dificuldade em caracterizar com rigor o sistema reactivo. Em sistemas 

heterogéneos envolvendo sólidos de formas irregulares torna-se difícil, 

como veremos já de seguida, determinar quantitativamente as suas áreas. 

Mas mesmo em sistemas homogéneos a descri ção da evolução temporal 

do sistema pode ser tão sensível às condições iniciais que um pequeno 

erro , ou diferença, na determinação dessas condi ções pode ter 

consequências dramáticas nos resultados esperados passado algum 

tempo . Além disso, o comportamento monotónico devido à diminuição 

da velocidade de consumo dos reagentes à medida que a sua 

concentração diminui, pode ser contrariado pela existência de retroacção 

(feedback) num mecanismo cinético. A retroacção ocorre quando o 

produto de um passo posterior de um mecanismo cinético influencia 
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a velocidade de uma reacção anterior nesse mecanismo e, consequente

mente, influencia a velocidade da sua própria produção . Daqui pode 

resultar uma auto-catálise ou auto-inibição. A auto-catálise já foi 

apresentada no contexto das reacções em cadeia ramificada, e foi 

discutida a sua participação em combustões e explosões. Veremos mais 

adiante como é que a retroacção pode produzir comportamentos 

oscilatórios em reacções químicas. 

17.1 FRACTAIS 

17 .1.1 DIMENSÕES FRACTAIS 

o matemático contemporâneo BenoTt Mandelbrot (1924-) refere 

num dos seus livros que na consulta de duas enciclopédias se registavam 

valores diferentes para a fronteira entre Portugal e a Espanha. 216 Numa 

enciclopédia portuguesa indicavam-se 1100 km e numa espanhola 980 km. 

Como é possível que a mesma linha divisória entre dois países possa ter 

dois comprimentos diferentes, dependendo da forma como foi medida? 

Uma resposta a esta questão pode ser deduzida da análise da Figura 

17 .1. Usando réguas do mesmo tamanho para fazer medidas sobre a 

mesma figura irregular em escalas diferentes, obtêm-se tamanhos 

diferentes. A mesma conclusão teria sido tirada da medição da mesma 

figura com réguas de tamanhos diferentes. Para este efeito pode-se usar 

um compasso com uma dada abertura e partindo, por exemplo, da foz 

do Minho, traça-se um arco que cruze a fronteira portuguesa. A partir 

desse ponto assenta-se de novo o compasso e, com a mesma abertura, 

traça-se outro arco que cruze a fronteira noutro ponto. E assim 

sucessivamente até à foz do Guadiana. Depois conta-se o número de 

passos que se deram e multiplica-se esse número pelo valor correspondente 

à abertura do compasso. A Tabela 17 .1 indica os valores que se obtiveram 

para aberturas de compasso diferentes. Quanto menor for a régua, maior 

é o perímetro da forma irregular. Podíamos mesmo imaginar que, para 

obter o tamanho real da fronteira entre Portugal e Espa nha, enviávamos 



lOOkm 

200 km 

Figura 17.1 - Mapas de Portugal e Espanha, em escalas diferentes, e réguas 

utilizadas para os medir. De notar que as medições são diferentes embora 

as réguas tenham a mesma calibração. 
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um topógrafo a pé ao longo da fronteira . Claro que este topógrafo teria 

que fazer algumas escolhas mais ou menos arbitrárias, nomeadamente 

para atravessar os rios. Alguns meses mais tarde, quando o topógrafo 

tivesse chegado o fim do seu trabalho, teria medido um comprimento 2 

ou 3 ordens de grandeza superior ao das publicações acima re feridas. 

Mas será este o comprimen to correcto? Naturalmente que o próprio 

topógrafo teria que reconhecer que, nos locais mais irregulares como 

aque les em que a fronteira é definida pelas margens dos rios, não teria 

reduzido o passo para seguir o perfil de cada enseada ou de cada rocha . 

Seria sempre possível contornar cada irregularidade com maior rigor, 

ba ixa ndo mesmo à escala molecu lar. Mas mesmo à escala mo lecular a 

medição do tamanho de formas irregu lares permanece ambígua . 

Tabela 17.1 - Medidas da fronteira entre Portugal e Espanha 

Comprimento da régua Comprimento da fronteira 

km km 

192 768 

48 960 

12 1104 

A irregularidade das superfícies é sempre aparente à escala 

molecular. Por exemp lo, usando a microscopia electrónica de varrimento 

pode-se observar em detalhe uma superfície e detectar as irregulqridades 

da mesma, Figura 17.2. 

A melhor maneira de medir as áreas das superfícies de materiais 

irregulares, como, por exemp lo , a sí lica gel 60 e do vidro de poros 

contro lados 75 (cpg-75, contro /le d-pore g/ass 75), consiste em cobrir 

essa superfície com uma monocamada de molécu las que adsorvam, 

química ou fisicamente, à sua superfície. As moléculas que adsorvidas 

são a nossa "régua" para esta medida e podemos caracterizá-Ias por 

uma área média o . Assim, a área da superfície é dada pe lo produto 

entre o número de mo léculas que é adsorvida, n(o), e a sua área média 

17.1 



Figura 17.2 - Microscopias electrónicas de varrimento de um fe rro fun dido 

(ferro+carbono) com tratamento térmico, utili zado no fabr ico de uma peça 

de um motor de um au t omóve l. Com o aumento da resolução da 

microscopia sobressaem os nódolos esféricos de grafite na matriz da liga 

de ferro. Cortes ia do Grupo de Tensões Residuais da ue. 
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Tradicionalmente utiliza-se o azoto, que tem o valor padrão de 

0"=16,2 Â2 por molécula, para calcular a cobertura dos materiais porosos 

e irregulares em termos desta unidade de área . Porém, este método 

de medição não é seguro. Como se ilustra no esquema seguinte, na 

medição de uma superfície rugosa ou porosa à escala de O" obtêm-se 

resultados que dependem do tamanho das moléculas utilizadas na 

cobertura da superfície. Só numa superfície perfeitamente plana é que 

a área é independente do tamanho das moléculas utilizadas na medição. 

Na Figura 17.3 mostram-se os resultados experimentais obtidos 

para a cobertura de sílica 60 e de cpg 75 com uma monocamada de 

um alcano . Verifica-se que, à medida que o tamanho do alcano aumenta, 

o valor de n(O") diminui . Dada a escala duplamente logarítmica desta 

figura, a rela ção entre este parâmetros pode ser escrita 

17 .2 

ou 

17.3 

onde ex e ~ são constantes para esta superfície e molécula adsorvente. 

Fazendo uso da eq 17 .1, pode-se escrever 

17 .4 

Esta equação também pode ser expressa em termos da dimensão 

linear À que se pode tomar como o raio médio da molécula usada como 

sonda 

17. 5 



se ndo que k depende do formato da mo lécula . As eqs 17 .2-4 podem 

se r escritas em termos de À 

logn(À) = -2a logÀ + f3' 

n( À ) = f3' r 2a 

A( ()) = kf3' a 2-
2a = f3" a 2

-
2a 

17 .6 

17 .7 

17.8 

Para uma superfície p lana a=1 e a medida da área é independente 

de () ou de À. A medida que d imin ui o tamanho da mo lécu la usada 

como sonda , aumenta a proporção da superfície acessível à sonda . O 

dec l ive das rectas i I ustradas na Figu ra 17 .3 e a consta nte a nas eqs 17 .2-4 

relacionam-se com a revelação de novos detalhes da superfíc ie à medida 

que se reduz () ou À. A constante f3 nas eqs 17.2-4 e f3' nas eqs 17 .6 e 

17 .7 reflectem a porosidade da superfície por unidade de massa . Designam

-se por lacunaridade e podem ser entend idas como índ ices de textura . 

3,8 

• 
3, 6 

siliea 60: D~3,06 

3, 4 
.::--... 
Õ 3,2 ê 

~ 
3 

5 .. 
~ 

2,8 

epg 75 : D~2,08 

2 ,6 

2, 4 
1 ,2 1,3 1 , 4 1 ,5 1, 6 1 ,7 1,8 

log (a lÁ') 

Figu ra 17.3 - Dependênci a da cobertu ra da superfície de sí lica-50 e cpg-7 5 

na área da secção efica z de n-alca nos 217 
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As questões postas pela medição de perímetros, áreas ou volumes 

de formas irregulares podem ser centradas na discussão da sua 

dimensional idade. Na geometria Euclidiana usamos uma dimensão para 

definir a posição de um ponto numa linha, duas dimensões para identificar 

um ponto numa superfície e três dimensões para as coordenadas de um 

ponto num sólido . A dimen sional idade Euclidiana, que se representa 

por E, tem os valores inteiros 1, 2 ou 3 para uma linha, uma superfície 

ou um sólido, respectivamente . Uma outra definição de dimensional idade, 

designada por dimensão topográfica, 0T, baseia-se na forma como um 

objecto tem que ser cortado para ser dividido em duas partes . Um ponto 

é indivis ível e tem a dimensão O, uma linha pode ser cortada por remoção 

de um ponto e tem a dimensão 1; o corte de uma superfície requer o 

uso de uma linha e a divisão de um sólido necessita de um corte em 

forma de superfície . O valor de OT para a divisão deste objectos vai, 

assim aumentando de um número inteiro . 

As medições dão origem a um outro tipo de dimensão. Quando 

queremos medir o tamanho de um objecto O-dimensional cobrimo-lo 

com n objectos menores, também O-dimensionais, e contamos esse 

número n de objectos-medida . Se medíssemos uma área com uma sonda 

da dimensionalidade errada obtínhamos um resultado que seria zero 

ou infinito. Por exemplo, não faz sentido pavimentar uma área com linhas 

ou medir um comprimento com azulejos. Usando uma dimensionalidade 

inadequada o resultado não pode ser expresso nas unidades correctas. 

Normalmente não nos preocupamos com a escolha da dimensional idade 

apropriada porque ela é intuitiva quando se trata de objectos regulares. 

Porém, para objectos irregulares, a medição de um "comprimento" ou 

de uma "área" só dá um resultado com sentido quando se cobrem esses 

objectos com objectos-medida com unidades de comprimento ou de 

área elevados à potência +ex. Por exemplo, se em vez de usarmos a área 

588 média de uma molécula-medida para determinar a área de superfície 

da sílica 60 ou do cpg 75, eq 17 .1, tivéssemos usado a área média 

elevada a +a, obtínhamos 

17.9 

Procedendo de modo idêntico para a expressão de A(cr) em termos 

de À, obtém-se 



17 .10 

Definimos este terceiro tipo de dimensão como sendo a potência 

a que uma régua linear tem que ser elevada para que a medida do 

objecto seja finita. Quando esta dimensão tem valores fraccionários 

maiores do que as dimensões topológicas do objecto, temos o que se 

designa por dimensão fractal, o. Os objectos para que se verifica O>OT 

são designados fractais . Esta denominação deriva da palavra latina 

"fractus" que significa "quebrado" ou "irregular" . Este conceito faz 

parte de uma matemática que foi criada entre 1875 e 1925 por nomes 

como Cantor, Peano, Hilbert, Sierpinski e Hausdorff. De uma forma geral 

verifica-se a seguinte relação entre as várias dimensões 

E > O > Dr 17 .11 

Para compreendermos a origem das dimensões fractais, podemos 

considerar o caso da construção de uma curva simp les, devida ao 

matemático sueco von Koch .218 Parte-se de um segmento de recta que 

se divide em três partes . Depois substitui-se a parte central por um triângulo 

equilátero ao qual se retira a base, o gerador da curva. A figura passa a 

constar de 4 seg mentos de recta ; eis a 1 a etapa da construção. Na 2a 

etapa reduz-se a figura por um factor de 1/3 e repete-se o procedimento 

anterior para cada um dos 4 segmentos, obtendo-se 16 segmentos como 

se ilustra na Figura 17.4. E assim por diante. Cada etapa começa por 

reduzir a figura a uma dimensão três vezes menor e quadriplica-se o 

número de segmentos de recta que a constituem. Na Tabela 17.2 indica

-se o número de segmentos de recta, n , que a figura contém e o 

correspondente factor de redução, 5, para cada etapa . 

Tabela 17.2 - Relação entre o número de segmentos e a 

dimensão de uma curva de Koch. 

Etapa Número de seg mentos n Factor de redu ção 5 

4 1/3 

2 16 1/9 

3 64 1/27 

k 4k 1/3k 
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Atente-se que qualquer que seja a escala de observação, as figuras 

parecem sempre iguais . Há aqui uma auto-semelhança ou homotetia 

interna, qualquer que seja o número de iterações . Neste sistema não 

faz sentido falar de níveis microscópico e macroscópico . A figura obtida 

lembra uma lin ha de costa muito irregular ou, quando fechada sobre 

si mesma - a ilha de Koch - lembra a forma de certos cristais de neve . 

Uma cuva de Koch não tem perímetro definido; o valor depende da 

escala de medida, tal como para a fronteira portuguesa . Porém, é 

possível criar uma dimensão que meça a irregularidade da fragmentação 

da curva. 

4 

2 

_/\~ 
geratriz 

o iniciador 

Fig. 17.4 - Construção de uma curva de Koch, com indicação da etapa 

inicial e da geratriz. Em ca da etapa o número de segmentos aumenta 4 

vezes e a dimensão é reduzida por 1/3. 

Como a curva de Koch, em cada etapa, cresce por um factor 

mu lt ipli cativo de 4 e é reduzida por um factor de 1/3, os dados da Tabela 

17 .2 mostra m que há uma re lação entre o número de segmentos, n, 

e o factor de redução, 5, 

1 
n=-

5° 
17 .12 



onde O é a dimensão fractal . Aplicando logaritmos à equação anterior, 

vem 

log(n) = -010g(5) = OIOg( ~) 17. 13 

Verifica-se, assim, que a dimensão fractal deste tipo de curva 

é 0=log(4)/log(3)=1,26. Trata-se de uma figura com uma dimensão 

fraccioná ria, entre um puro segmento de recta que tem uma dimensão 

euclidiana E=l, e uma superfície, como um quadrado, que tem uma 

dimensão E=2 . 

Para objectos reais, os valores de O estão limitados a uma gama 

finita de escalas. No problema da adsorção de moléculas a uma 

superfície, o limite inferior da escala é determinado pela natureza 

atómica discreta da superfície e das moléculas que a podem cobrir. 

Quando a escala varia, o valor de O também pode variar. Por exemplo, 

usando réguas de 103 a 10 5 m obtém-se uma estimativa de O para 

a fronteira luso-espanhola que é diferente da estimativa que se obtém 

quando se usa 10-6 m. Claro que neste último caso o que se está a 

so ndar é a textura das rochas ou outros materiais que se situam sobre 

a fronteira . 

Um outro método fiável para determinar o valor de O para a 

fronteira luso-espanho la consiste em cobrir a linh a da fronteira com 

uma rede de quadrados de lado À., Figura 17 .5. O conjunto de n 

quadrados forma uma fita de área nÀ.2 e o comprimento da fronteira, 

a este nível de resolução do problema, é nÀ.. À medida que À. diminui, 

nÀ. aumenta e esperamos que n(À.) e À. se relacionem segundo as eqs 

17 .7 e 17.13, ou seja 

O = _I O-,g;,-( n-7) 

10g( ±) 17.14 

Esta relação é ilustrada na Figura 17.6 usando dados de 

construções da fronteira segundo o método apresentado na Tabela 17.1 

e Figura 17.5. O menor valor para À. é dado pela espessura da linha . 

Num registo digital da fronteira, a linha mais fina é dada pela espessura 
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de apenas um ponto. Quando o va lor de Â. é inferior a este li mite, o 

método detecta a espessura finita da l inha e começa a tratá -Ia como 

uma superfíc ie. 

Fi g. 17 .5 - Várias co nst ruções da fronteira ent re Portugal e a Espa nha 

usando o método de contagem de qua drados. 

Na geometria euclidiana a proporciona lidade entre o perímetro 

L e a área A de uma f igura geométr ica é dada por 

Ah oe L 17.15 

e o vo lume e área estão relacionados segundo 

vh oe Ah 17.16 



Porém, para uma curva fractal envolvendo uma área, a 

proporcionalidade entre o perímetro e a área só será independente do 

tamanho de régua, A, utilizada nas medições se L(A) for elevado à 

potência 1 lO em vez de l1E, isto é 

17. 17 

Identicamente, para as áreas de superfície de f ractais e seus 

volumes temos a relação 

vX ex: Alo 17. 18 

A situação quimicamente mais interessante onde esta s rel ações 

são relevantes é a catálise à superfície de sólidos porosos, que 

frequentemente se apresentam sob a forma de pó . A ma ssa M das 

amostras desses pós depende do seu volume de uma forma convencional 

M = pV = pr E 
17. 19 

onde p é a densidade, r é o raio da partícula e E=3. Dada a dependência 

convencional entre Ver, a eq 17.18 leva a 

A ex: rD 17.20 

e a razão entre a área da superfície e a massa é dada por 

A D- 3 
- ex: r 
M 

17.21 

-2 -1 , 8 -1 , 6 -1 ,4 - 1, 2 -1 -0 ,8 -0 ,6 

log (10 .. ) 

Fig ura 17 .6 - Cálculo da dimensão O da fronteira luso-espanhola a part ir 

do método de co ntagem de passos de um co mpasso ou de qu adrados. 
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17.1.2 QUíMICA EM AMBIENTES FRACTAIS 

No Capítulo 10 apresentámos a isotérmica de Langmuir, eq 10.5, 

que representa a variação da fracção da área de superfície coberta () 

em função da concentração, ou pressão, do gás A e da constante de 

equilíbrio para a adsorção, K=kadlk-ad em que kad e k-ad são as constantes 

de velocidade de adsorção e desorção 

Kp 
()= --

l+Kp 17.22 

A isotérmica de Langmuir considera a adsorção física de uma só 

camada de moléculas de reagentes. Outras isotérmicas consideram a 

adsorções de multicamadas. Como vimos, Brunauer, Emmett e Teller 

consideraram que as constantes de velocidade de adsorção e desorção 

da segunda e subsequentes camadas têm os mesmos valores, k ad' e k -ad' 

respectivamente . Estes autores assumiram também que a adsorção e 

desorção estão em equilíbrio para cada camada. Nestas circunstâncias, 

a razão entre o número total de moléculas de gás adsorvidas, n, e o 

número de moléculas necessário para a cobertura por uma monocamada, 

nmono , é dado por 

17.23 

onde X=kad'lk-ad' e cx=kadlk-ad ; através de manipulações que não iremos 

considerar aqui em detalhe, considerando que x também é igual à razão 

entre a pressão do gás (p) e a pressão de vapor saturada do líquido 

puro à mesma temperatura (Po), podemos escrever a equação anterior 

sob a forma 

p 
---+ 

c-1 p 

n mono C n mono C P O 
17 .24 

A vantagem desta equação é a da representação do primeiro 

membro em função de pipo produzir, para valores pequenos de pipo, 
uma rela ção linear cujo declive e ordenada na origem permitem obter 

C e nmon o . Se a área da superfície (J da molécula é conhecida, então 



é possível determinar a área da superfície. Este procedimento permite 

chegar a representações como as que se encontram indicadas na Figura 

17.3 a partir das quais se obtém a dimensão fractal, O. Um exemplo 

simples permite ilustrar estes conceitos. 

O número de moles por grama n necessário para cobrir com uma 

monocamada de azoto ou hidrocarbonetos aromáticos uma forma porosa 

de carvão, conhecida por carbon black, é dado na Tabela 17.3, juntamente 

com a área da secção eficaz, (5, destas moléculas . A eq 16 .5 exprime a 

relação entre (5 e uma dimensão linear À., que é usada na eq 17 .14 para 

obter a dimensão fractal. Dada a relação quadrática entre (5 e À., o declive 

da recta representando 10g(À.) em função de log(1/(5) é metade do declive 

da relação linear entre 10g(À.) e 10g(1/À.) . Assim, o declive do gráfico 

apresentado na Figura 17 .7 tem que ser multiplicado por 2 para obter 

D. O resultado é 0=2,22 . Na Tabela 17 .4 apresentam-se as dimensões 

fractais de algumas superfícies determinadas por medidas de adsorção 

usando sondas moleculares de diferentes áreas de superfície. 

Tabela 17.3 - Número de moles de n de moléculas com 

diferentes áreas (5 necessárias para cobrir com uma 

monocamada a superfície de carbon black. 217 

moléculas cr n 

Â2 mmol g-1 

azoto 16,2 3,33 

benzeno 35,2 1,30 

antraceno 70,7 0,65 

fenantreno 68,8 0,65 

Contrariamente ao que se passa nos processos de adsorção física 

acima referidos, onde a molécula sonda toda a superfície acessível, na 595 

adsorção química apenas se testa a parte da superfície que pode formar 

ligações químicas com a sonda. As ligações envolvidas na adsorção 

química formam-se preferencialmente nas arestas ou nos vértices das 

superfícies metálicas . Nestes casos o escalamento com r do número de 

locais disponíveis para a adsorção é ro ou r" respectivamente, ou seja, 

pode-se esperar uma redução da dimensionalidade, 0<2. 
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Figura 17.7 - Dependência entre o número de moles necessárias para cobrir 

com uma monocamada de vários tipos de moléculas a superfície de carbon 

black, e a área da secção eficaz dessas mo léculas. Dados da Tabela 17 .3. 

Tabela 17.4 - Dimensões fractais de algumas superfícies 
determinada por medidas de adsorção usando sondas 
moleculares de dife rentes áreas de superfície. 21 7 

Superfície do materia l sonda molecular dimensão fractal 

sílica 60 n-alcanos (C l-C6) 2,98±0,24 

sí li ca 60 álcoois "esféricos" 2,97±0,02 

sílica 100 n-alcanos (C l-C4) 2 ,90±0 40 

cpg 75 n-alcanos (C l-O) 2,09±0,08 

Vimos no Capítulo lOque a velocidade de uma reacção catalisada 

é proporcional à fracção da superfície coberta, eq 10 .26. Se essa 

596 superfície t iver uma dimensão fractal, a actividade do catalisador por 

unidade de massa deve relacionar-se com o raio r da partícula seg undo 

a eq 17 .21, isto é 

Actividade oe rOR -3 17.25 

onde DR é designado dimensão da reacção. Na Tabela 17 .5 apresentam

-se valores de DR para vários metais, ancorados em materiais porosos, 



e agindo como catalisadores de reacções como a redução de alcanos 

e alcenos com hidrogénio. A determinação desta dimensão requer a 

utilização de partículas da mesma espécie mas com ra ios diferentes. 

Note-se que é possível encontrar situações em que DR>D. Estes casos 

são interpretados como situações em que a população dos locais activos 

aumenta com r mais rapidamente do que a área da superfície . 

Tabela 17.5 - Dimensão da reacção para várias reacções 
catalisadas por partículas metálicas dispersas. 217 

Reacção 

hidrogenação do benzeno 

hidrogenação do propeno 

hidrogenólise do cic lopropano 

hidrogenólise do ciclopropano 

oxidação do eteno a CO 2 

redu ção de N2 a NH 3 

17.2 CAOS 

catalisador e suporte 

Pt-AI 20 3 

Pt-Si0 2 

Pt-AI 20 3 

Pt-Si0 2 

Ag-sílica Z 

Fe-MqO 

2,05±0,02 

1,58±0,03 

2,29±0,07 

1,85±0,06 

0,71±0,16 

5,8+0, 5 

A ciência newtoniana argumenta que se soubermos exactamente 

de onde partimos, sabemos exactamente qual é o caminho que o sistema 

toma a cada bifurcação e, portanto, para onde vai. Porém, qualquer 

variável tem sempre um certo erro, pelo que a posição inicial de qualquer 

sistema nunca é rigorosamente registada. O efeito desta incerteza não 

causa preocupação num sistema linear, mas num sistema não-linear o 

erro pode propagar-se, amplificar-se e assumir uma grandeza igual ao 

do valor da própria variável. 

Tomemos como exemplo uma equação não-linear muito simples 

que relaciona o valor de uma população à n-ésima geração, Xn, com a 

população na geração seguinte, Xn+ 1, 

Xn+1= aXn(1- Xn) 17 .27 

onde a é um parâmetro que se escolhe entre 1 e 4; para a<l ou a>4 

em sucessivas iterações o valor de x tende para zero. Pela mesma razão 
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se exige que OS;xS;l . Estes processos iterativos são convenientemente 

calculados por programas de computador. Normalmente os compiladores 

oferecem duas ou três escolhas relativamente ao número de dígitos que 

as variáveis podem usar nos cálculos com números reais . Na Tabela 17.6 

mostram-se os resultados obtidos no cálculo da população até à 

centésima geração usando as opções de tratamento das variáveis como 

sendo do tipo" real" (7-8 algarismos decimais), "double" (15-16 

algarismos decimais) e "extended" (19-20 algarismos decimais). Em todos 

os casos partiu-se das mesmas condições iniciais : a=3,9 e xl =0,5 . É 

evidente que em menos de 30 iterações os cálculos usando "apenas" 

7-8 algarismos decimais dão resultados completamente diferentes dos 

outros cálculos. Em menos de 70 iterações os cálculos com dupla precisão 

também deixam de acompanhar os cálculos mais precisos . Estes 

resu ltados são ilustrados na Figura 17.8. 
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Figura 17 .8 - Variação com as gerações de uma população que segue a 

eq 17.27, partindo das condições iniciais a=3,9 e x=O,5, usando um número 

de algarismos decimais diferentes. 
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Tabela 17 .6 - Resultados dos cálculos com a eq 17 .27 com 
vários graus de precisão, usando a=3,9. 

iteração " real" " double" "extended" 

1.0000 0.50000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 

10 .000 0.97257805 0.9725789427757263 0.9725789427757263 

20 .000 0.90803951 0.9073575139045715 0.9073575139045715 

30.000 0.30978727 0.5235151648521424 0.5235151648521424 

40.000 0.43 77785 0.8237766623497009 0.8237767219543457 

50.000 0.62505949 0.9337216019630432 0.9337229728698730 

60.000 0.42407906 0.1201570853590965 0.1196269318461418 

70.000 0.88853014 0.09672942757606506 0.2788977622985840 

80.000 0.35978159 0.9693416357040405 0.4969825446605683 

90.000 0.10600238 0.5850207209587098 0.09970502555370330 

100.00 0.41469929 0.9634770750999450 0.8578491806983947 

A sensibi l idade às condições iniciais do iterador-quadrático 

depende do valor o parâmetro a. Como foi dito anteriormente, quando 

a<l ou a>4 X~O. Mas existem outras soluções estáve is. Por exemp lo, 

se a=l ,5 então x~O,333 ... ; se a=2 então x~O,5; se a=2,5 então x~O,6; 

para va lores a1;:::3, começam a surgir bifurcações. Este fenómeno é 

ilustrado na Figura 17.9 para va lores de a onde se observa uma primeira 

bifurcação (osc il ação entre dois estados), uma segunda b ifurcação 

(osci lação entre 4 estados) e uma terce ira b ifurcação (osc ilação entre 

8 estados). Mais exactamente, a segunda bifurcação, correspondendo 

à primeira dup licação do período de oscilação, ocorre para a2 =3,451 ... , 

e dup licação do período de osci lação de 4 para 8 ocorre a a3=3,544 .. . 

E este comportamento repete-se com uma perfe ita auto -seme lh ança. 

Há aqui como que uma árvore de dup li cação de períodos. De uma forma 599 

gera l, se dk-1=a k-a k-1 e dk=a k+ 1-ak, então 

dk "" dk- 1 
8 

17.28 

onde 8=4,6692 é uma constante universal conhecida por cons t ante de 

Feigenbaum . O regime de dup li cação de período do iterador-quadrático 

tende para um ponto, o ponto de Fe igenbaum (a=3,5699456 ... ) a partir 
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do qual se insta la o caos. Mesmo nesta reglao do caos surgem ainda 

pequenas "janelas" de comportamentos periódicos. 

0,9 .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . 
••••••••••••••••••••• o a=3,O ••••••••••••••• · . . . . . . . . . . . . . . . . . . · a=3,5 0,8 

o · a=3,56 · 0,7 

0,6 00""""-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,5 ~t·*·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t·t· 

0, 4 
~1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1· · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . 

0,3 

o 50 100 150 200 

Iteração 

Fig ura 17 .9 - Bifurcações do iterador-quad rático para a=3,O, 3,5 ou 3,56. 

Para compreendermos me lh or o que se está a passar, vamos 

recorrer à so lução geométrica deste iterador. As soluções deste iterador

-quadrát ico podem ser obt idas recorrendo a uma recta e a uma parábola. 

A recta é a bissectriz de um quadrado de lado unitário e passa pela 

origem . Esta recta corresponde à igualdade Xn+1 = Xn. A parábo la, que 

representa aXn(l-xn), var ia com o va lor de a mas passa sempre pelos 

pontos (0,0) e (1,0) . O máximo está sempre localizado a x=O,S e a sua 

altura é a/4. A Figura 17.10 ilustra estas rectas e parábo las para três 

va lores de a . 

Para iterar a equação, co meça-se por marcar o valor inicia l Xo no 

eixo horizontal. Tra ça -se uma linha vertical por este ponto até encontrar 

a parábo la e daí traça -se uma linh a horizontal até enco ntrar a re cta 

bissectriz . Este ponto corresponde ao va lor X1 . E o processo repete-se 

a part ir de X1, como se ilustra na Figura 17.10. Este procedimento gráfico 



mostra as situações em que se encontra uma solução estável e aquelas 

em que o comportamento é instável, dependendo da altura da parábola. 

0 ,8 

0 , 2 0 , 4 0 , 6 0,8 

0, 8 

0 ,6 

~~~UO, 4 
I~ 0 , 2 
~------------~j 

0 ,2 0 , 4 0 , 6 0 . 8 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 
x. 

x" 

Figura 17.10 - Estudo do iterador-quadrático para uma solu ção estável, 

a=2,O, uma situação em que há bifurcação, a=3,O e uma situação que 

conduz ao caos, a=3,9 . A solução desta última situação é instável, o que 

se manifesta pela obtenção sucessiva de soluções diferentes; para um 

número muito elevado de iterações, o gráfico correspondente começa a 

aparecer como uma mancha negra que acaba por ocupar todo o espaço 

das soluções possíveis. 

Suponhamos que este iterador representava o valor anual de uma 

população de insectos. Se a variação da população de insectos fosse 

descrita por a=3,5, verificava-se que de 4 em 4 anos a população desses 

insectos atingia um máximo, podendo ser considerada como uma praga. 

Na década de 50 Edward Lorenz procurou simplificar as equações 

dinâmicas da meteorologia, conseguindo reduzi-Ias a três equações 

diferenciais de 3 incógnitas e 3 parâmetros. Como o sistema era não

-linear e não era resolúvel analiticamente, Lorenz iniciou a sua simulação 

computacional. Desejoso de repetir uma simulação particularmente longa, 

pensou em começar a meio caminho, introduzindo dados intermédios 

como dados iniciais. Quando regressou uma hora mais tarde, o 

computador tinha simulado algo equivalente a dois meses mas os 

resultados estavam em total desacordo com a solução alcançada 

anteriormente. A origem deste problema pode ser entendida a partir 
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da Tabela 17 .6 . Os pequenos erros de arredondamente podem-se 

propagar de forma produzir resultados totalmente diferentes . É o que 

Lorenz chamou "efeito borboleta": o voo caprichoso de uma borboleta 

provoca um deslocamento de ar que influenciará o tempo, não amanhã 

claro, mas daqui a um ano. Os fenómenos meteorológicos começam 

a ser inteligíveis, mas isso não signifi ca que sejam inteiramente 

previ síveis . Não teria razão um despacho publicado num "Diário do 

Governo" dos anos trinta que proibia aos funcionários do Instituto 

Meteorológico de trajarem de forma acintosamente contrária às previsões 

do Instituto . 

Note-se que o "caos" que se pode instalar em sistemas não-lineares, 

é o caos-determinístico: é governado por equações matemáticas. A 

repetição, nas mesmas condições, dos cálculos ilustrados na Tabela 17 .6 

conduz sempre aos mesmos resultados . Este é um determinismo ontológico, 

mas é um indeterminismo epistemológico porque desconhecemos o 

comportamento real do sistema. 

Hoje reconhece-se que os sistemas caóticos constituem afinal a 

generalidade dos sistemas naturais. Excepção são os sistemas planetários 

lineares, como parece ser o sistema solar. E mesmo neste sistema convém 

referir que se as massas dos outros planetas próximos da Terra fossem 

muito maiores, teriam de ser incluídas no movimento da Terra (e da 

Lua ) e as equações dinâmicas seriam não-lineares. A sonda Voyager 

reve lou precisamente que alguns saté lites de Saturno, que gravitam 

próximo dos anéis, mostram órbitas caóticas. Os próprios anéis parecem 

ser devidos a fenómenos de auto-organização de um sistema não-linear. 

Actualmente voltam-se a colocar questões sobre a evolução 

natural. Porque é que as folhas e as flores das plantas apresentam 

602 somente três tipos básicos de padrões? Porque é que os anfíbios, répteis, 

pássaros e mamíferos possuem quatro membros, todos com uma 

estrutura básica semelhante? Como terá sido possível a formação dos 

órgãos de visão? Até há poucos anos a resposta usual era afirmar que 

quando um organismo depara com um sistema ou um processo eficiente 

e dinamicamente estável, preserva-o no seu processo evolutivo. O 

organismo não tem necessidade de mudar esse sistema, à parte de 



alguns pequenos ajustes às condições do meio . Porém, este modo 

explicativo não fornece qualquer interpretação física para o modo como 

se podem formar tais estruturas. Presentemente a biologia estruturalista 

foge deste esquema conceptual para procurar, com base nas leis 

dinâmicas de sistemas não-lineares, nos respectivos parâmetros e nas 

condições iniciais, os atractores das formas e das dinâmicas dos sistemas 

biológicos . 

Para se alcançar um determinado comportamento ou um dado 

atractor de um sistema não-linear, os parâmetros do sistema deverão 

estar contidos numa certa gama de valores. Acresce que, tratando-se 

de sistemas abertos, são também afectados pelas condições do ambiente 

exterior, que determinam as denominadas "condições iniciais" . Assim 

sendo, a simulação da evolução biológica vai procurar associar os genes 

a valores numéricos de tais sistemas e, deste modo, pesquisar as 

condições necessárias, mas não suficientes, para a ocorrência de uma 

dada forma biológica ou de uma dada evolução. 

O espaço genético de um ser vivo tem imensas possibilidades que, 

ao longo da vida da Terra, têm sido exploradas e seleccionadas pela 

natureza de uma forma muito gradual e cautelosa . Mas a selecção natural 

não é a única fonte de ordem biológica . Estudos computacionais de 

modelos genómicos, montados aleatoriamente, conseguem exibir uma 

ordem bem marcada, porque ela está impressa na lógica das leis e das 

equações dinâmicas dos sistemas dissipativos não-lineares que são os seres 

vivos. A selecção natural só pode escolher uma das soluções possíveis que 

estão inscritas nas leis físico-químicas dos sistemas dinâmicos. Há portanto 

em tudo isto uma auto-ordenação espontânea que estava ignorada na 

teoria da evolução das espécies. O neo-evolucionismo associa a luta pela 

sobrevivência e a auto-organização . 

Os sistemas naturais são sistemas complexos, cujas diferentes 

partes interagem de modo não-linear. Para entendermos o 

comportamento de um corpo vivo temos de aplicar as leis da física e 

da química às suas partes e não ao seu todo. O comportamento do 

corpo, como um todo, emergirá como consequência das interacções das 

diferentes partes . O segredo da vida não se encontra nos átomos e nas 
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moléculas, mas no seu padrão de associação, isto é, na informação 

codificada nas estruturas moleculares. Mas um organismo vivo é ainda 

mais do que um sistema organizado. É uma organização de sistemas, 

de sistemas de sistemas, de sistemas de sistemas de sistemas, ... , todos 

auto-regulados e interligados, onde no termo da escala se encontram 

sistemas moleculares, abertos, com reacções de auto-catálise e efeitos 

de acção e retroacção . Nos sistemas vivos predomina quase 

exclusivamente a retroacção negativa pois, como vimos anteriormente, 

a retroacção posit iva conduz a comportamentos como os observados 

nas explosões. 

17.3 REACÇÕES OSCILATÓRIAS 

A não-linearidade pode levar a sistemas caóticos, como vimos na 

secção anterior. Se para além da não-linearidade ocorrer retroacção, 

criam-se mecanismos em que a intensidade do efeito influencia, por 

sua vez, a intensidade da causa . Por outras palavras, um produto, ou 

intermediário, de uma reacção intervém na sua própria síntese . Nestas 

condições é possível observar oscilações nos sistemas químicos . As 

primeiras observações deste tipo remontam ao séc. XVII com Robert 

Boyle, que na combustão do fósforo, contido num frasco mal tapado, 

observou regularmente um brusco incremento da chama. A combustão 

consome o oxigénio do frasco e a chama apaga-se; mas à medida que 

mais oxigénio se vai difundindo para o interior do frasco, a reacção 

eventualmente recomeça, para cessar pouco depois por consumo do 

604 oxigénio dentro do frasco, e assim por diante. 

Em sistemas químicos fechados as oscilações podem durar algumas 

horas, mas não podem durar sempre. O sistema caminhará inexora

velmente para o equilíbrio final . Mesmo a possibilidade de tais oscilações 

poderem ocorrer foi inicialmente rejeitada pela comunidade científica, 

pois parecia levar a um decréscimo de entropia . De facto, a entropia 

do sistema diminui mas o seu aumento no exterior em muito compensa 



essa diminuição. A maior vítima desta convicção errónea terá sido Boris 

Belousov (1893-1970) que entre 1950 e 1956 estudou experimental

mente uma reacção oscilatória associada à oxidação do ácido cítrico 

e viu serem sistematicamente rejeitados os artigos que submeteu para 

publicação. Só mais tarde, depois dos trabalhos teóricos de Ilya Prigogine 

sobre os sistemas dissipativos não-lineares, os resultados de Belousov 

foram confirmados por Zhabotinsky e outros investigadores. Em 1980 

foi atribuído a Belousov o Prémio Lenine, a título póstumo. Hoje em 

dia a reacção oscilatória mais conhecida está associada aos nomes de 

Belousov e Zhabotinsky. 

A reacção Belousov-Zhabotinsky (BZ) envolve a oxidação de uma 

espécie orgânica como o ácido malónico por uma solução acídica de 

bromato na presença de um catalisador metálico. Os iões metálicos mais 

utilizados têm sido os pares redox Ce(II)/Ce(lll) e [Fe(II)(fenantrolina)]2+/ 

[Fe(III)(fenantrolina]3+. A reacção tem um pequeno período de indução 

seguido por uma fase oscilatória, em que se observam alternadamente 

as cores vermelha e azul (para o par Fe-fenantrolina), com um período 

de aproximadamente um minuto. As oscilações duram mais de duas horas, 

e após uma centena de oscilações estas começam a atenuar-se e acabam 

por desaparecer quando se atinge o estado de equilíbrio químico . 

Para se observar a reacção BZ pode-se usar o seguinte protocolo. 219 

Preparar 500 mi de H2S04 1 M (se esta solução for preparada imediatamente 

antes de realizar a experiência e ainda estiver morna quando se iniciar 

a reacção, esta oscila com uma velocidade mais conveniente) e indicador 

Fe-fenantrolina 0,025 M (adicionar 1,485 g de 1: 1 O-fenantrolina e 0,695 

g de FeS04.7H20 a 100 mi de H20). Adicionar 1 a 2 mi do indicador, 

14,3 g de ácido malónico, 5,22 g de KBr03 e 0,548 g de Ce(NH4h(N03)6 

aos 500 mi de H2S04. Verter parte desta mistura para uma placa de 605 

Petri de forma a ter uma camada fina no fundo da placa e poder 

observar o desenvolvimento de ondas químicas . O período de indução 

é de alguns minutos . Muitos outros protocolos têm sido utilizados para 

exemplificar a reacção BZ .220,221 

O sistema BZ tem sido explicado em termos do mecanismo devido 

a Field, Kbrbs e Noyes (mecanismo FKN) .222 Estes autores propuseram 



que o HOBr pudesse levar à bromação do MA através da formação de 

Br, produzindo ácido bromomalónico BrMA. 

HOBr + Br· + H+ ----. Br2 + H20 
f--

Br2 + CH 2(COOH)2 ~ BrCH(COOHh + Br- + H+ 

A intervenção da retroacção processa-se principalmente através 

do Processo A, que remove o ião brometo , e do Processo B, que 

proporciona a auto-catálise . Os processos relevantes no Processo A são : 

Br03- + Br- + 2H+ ~ HBr02 + HOBr 

velocidade =k3[Br03-][Br-][H+]2 

HBr02 + Br- + H+ ~ 2HOBr 

velocidade=k2[H Br0 2][Br-][H+] 

Processo A Br03- + 2Br- + 3H+ ~ 3HOBr 

Estes processos envolvem a transferência de dois electrões entre 

os estados de oxidação do Br(V), Br(III), Br(l) e Br( - I) . Quando a 

concentração do ião brometo baixa o suficiente , a reacção mais 

importante do HBr02 deixa de ser a reacção (FKN 2) para passar a ser 

a reacção com o ião bromato, iniciando o Processo B 

(FKN 5) Br03- + HBr02 + H+ ----. 2Br02° + H20 
f--

velocidade=k5 [Br03- ][H Br02][H+ ]-k_slBr0 2 0] 

Br02° + Mred + H+ ~ HBr02 + M ox 

velocidade=k6 [Br0 2°][Mred][H+] 

A espécie Br02° envolve o estado de oxidação Br(IV). O passo 

606 seguinte do mecanismo requer a presença de um ião metálico, que 

funciona como catalisador proporcionando a transferência de um 

electrão . Este é o papel do [Fe(II)(fenantrolina)]2+/[Fe(III)(fenantrolina]3+ 

no protocolo anteriormente apresentado . A velocidade de produção de 

HBr02 por este processo é dada por 

d[H::0
2

] = -ks[ Br03 I HBr02 I H+ ] + k_s[Broi ] + k6[ Broi I Mred I H+ ] 17 .29 



No caso da catálise por [Fe(II)(fenantrolina)]2+/[Fe(lIl) (fenantrolina]3+, 

a reacção FKN6 é relativamente rápida comparada com a reacção inversa 

do passo FKN s. Neste caso, aplicando a hipótese do estado estacionário 

ao [Br02°] e desprezando a reacção inversa, obtém-se 

[Br0
2] = 2ks [Br03 I HBr02 ] 

ss k6 [Mred ] 
17.30 

Substituindo na eq 17.29 e, mais uma vez, ignorando a reacção 

inversa , vem 

17 .31 

o que evidencia a existência de auto-catálise. A auto-catálise também 

está presente no caso da catálise pelo par Ce(III)/Ce(IV) . A reacção FKN6 

é lenta na presença deste par e a reacção FKNs rapidamente atinge um 

quase-equilíbrio. Assim, podemos escrever 

17.32 

Substituindo na eq 17.29 fica 

17.33 

que também revela a acumulação auto-catalítica de [HBr02] no meio 

reactivo . Este crescimento auto-catalítico é limitado pela reacção de auto

-desproporcionação 

A mudança do Processo A para o Processo B ocorre quando as 607 

velocidades das reacções FKN 2 e FKN s são aproximadamente iguais . 

Como a concentração de bromato permanece praticamente constante 

durante uma dada oscilação, a mudança para a auto-catálise ocorre 

quando [Br-] se reduziu pelo Processo A a uma concentração crítica 

[B(t = :~ [ Br03 } =1,4 X10-
S

[Br03 ] 17.34 



Dado que o ião brometo compete vigorosamente com o bromato 

na reacção com o HBr04, o brometo actua como um inibidor, atrasando 

a entrada em acção da retroacção auto-catalítica via Processo B. 

Os Processos A e B formam uma reacção de relógio típica. No 

período de indução o ião brometo inibidor (presente sob a forma de 

impureza ou provindo de um ciclo anterior) é destruído. Quando a 

concentração de ião brometo desce abaixo de [Br-l er , acaba o período 

de indução e dá-se uma oxidação pelo ião metálico que é acelerada 

auto-cataliticamente . Na ausência de qualquer outro processo, a auto

-catálise iria rapidamente consumir os reagentes e não haveria mais 

ciclos. Porém, na presença de um reagente orgânico, como o ácido 

bromomalónico (BrMA), passa a haver uma fonte de ião brometo e 

o catalisador reduz-se ao seu estado de oxidação mais baixo. Estas 

reacções ocorrem no Processo C 

Processo C 2Mox + MA + BrMA --t fBr- + 2Mred + outros produtos 

velocidade=kc [Org][Moxl 

A natureza dos passos elementares envolvidos no Processo C ainda 

não está totalmente esclarecida. Quer o MA quer o BrMA podem reagir 

com Mox para dar a forma reduzida do catalisador e, no caso do BrMA, 

o ião brometo . O factor estequiométrico f representa o número de iões 

brometo produzidos quando dois iões Mox são reduzidos. Este factor 

é uma espécie de parâmetro ajustável, cujo valor varia entre 1/2 e 1+-v2. 

O mecanismo FKN inclui ainda outro processo 

(FKN7) 

cuja velocidade não é conhecida. 

As constantes de velocidade mais relevantes para este mecanismo 

608 são apresentadas na Tabela 17.7, e a Figura 17 .11 mostra como variam 

as concentrações de alguns intermediários no curso da reacção. Note

-se que são as concentrações dos intermediários que oscilam no decurso 

desta reacção, e não as dos reagentes e produtos finais. De facto, a 

característica mais notória das reacções oscilatórias é a observação de 

mais do que um máximo, ou mínimo, para a concentração de um (ou 

vários) intermediário(s). 



Tabela 17.7 - Constantes de velocidade para o mecanismo 
FKN.219 

k 1 8x 109 M·2 S·l 

k2 3x106 M· 2 S· l 

k3 2 M ·3 S· l 

k4 3x 103 M·l S·l 

ks 42 M · 2 S· l 

kc 1 M ·l S·l 
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Figura 17.11 - Resultados típicos para a reacção BZ num sistema fechado, 

mostrando as osc ilaçõe s dos potenciais medidos (a) num eléctrodo de Pt 

e (b) num eléctrodo Br-, ambos referenciados ao eléctrodo de calomelanos222 

Há mu itos outros exemplos de oscilações em sistemas químicos, 609 

para além de reacções análogas à reacção BZ. No Capítu lo 12 falámos 

da combustão de hidrocarbonetos e da ocorrência de "chamas frias" . 

Sequências de 1 O chamas frias têm sido observadas, mas a natureza 

deste processo, em que ocorre um consumo apreciável de reagentes, 

impede que ele seja sustentado por muito tempo em reactores fechados. 

Em reactores de fluxo já é possível manter as oscilações indefinidamente . 



A ocorrência de oscilações deve-se à sensibilidade à temperatura da 

reacção inversa do primeiro passo de propagação 

17. 1 

devida à sua grande exotermicidade. A reacção no sent ido directo tem 

uma energia de activação muito baixa, mas a reacção in versa, que 

envolve a quebra de uma liga ção C-O, é muito dependente da 

temperatura . Para temperaturas baixas, o equilíbrio favorece a formação 

do produto R0 2•. As reacções subsequentes deste radical levam à 

propagação da cadeia e, consequentemente, a uma aceleração da 

reacção global de oxidação. Como estes processos oxidativos são 

suficie ntemente exotérmicos para aumentar a temperatura do sistema, 

vão fazer deslocar o equilíbrio 17.1 no sentido dos reagentes. O sistema 

muda assim de reacções envolvendo preferencialmente o radical R0 2' 

para reacções predominantemente a partir do radical R' . Ora, muitas 

das reacções do radical R' são passos de terminação da cadeia, o que 

faz baixar a velocidade global da reacção e, consequentemente, a 

libertação de energia pelo sistema . Quando a mistura reactiva arrefece 

o suficiente, o equi líbrio vo lta a favorecer a formação do radical R0 2' 

o que permite novamente que a cadeia se vo lte a ramificar e acelerar. 

O processo vai-se repetindo, alternando entre uma retroacção química 

positiva e uma inibição térmica, e originando oscilações nas chamas 

frias . 

O comportamento oscilatório aqui referido tem influência em 

outras áreas para além da química. Por exemplo, em circunstâncias 

normais o músculo cardíaco produz uma contração coordenada com uma 

610 frequência de 1 Hz. Na palpitação ventricular ocorrem contracções com 

uma amplitude maior e uma frequência de aproximadamente 7 Hz; estas 

contracções estão associadas a uma onda espiral rotatória no músculo 

cardíaco. Na fibrilação estas contracções são de menor amplitude e 

ocorrem aparentemente ao acaso, com consequências potencialmente 

fatais. O despoletar da fibrilação parece estar relacionado com o 

desenvolvimento de ondas espirais na parede muscular do coração. 



17.4 Novos HORIZONTES, NOVOS PROBLEMAS 

Seguindo Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, é altura de fazermos 

um breve balanço sobre os "estragos" que a ciência do não-linear traz 

à imagem da ciência criada em nós pela Física de Newton e Laplace, 

a ciência clássica dos sistemas lineares. Para a ciência de Laplace, que 

sob muitos pontos de vista é ainda a nossa ciência, uma descrição é 

tanto mais objectiva quanto mais elimina o observador e se faz de um 

ponto de observação exterior ao mundo. A ciência do não-linear mostra 

que uma perturbação pode ter um grande efeito, ao fim de um lapso 

de tempo suficientemente longo, mesmo que seja somente a perturbação 

induzida pela própria observação . O observador já não permanece 

exterior ao mundo, mas faz parte do próprio mundo físico que pretende 

descrever como se estivesse fora desse mesmo mundo . A inteligibilidade 

deixa de ser sinónimo de previsibilidade . 

Existem aparentemente dois mundos em cohabitação e confronto, 

o mundo dos sistemas lineares e o dos sistemas não-lineares. O primeiro 

é o mundo das trajectórias, do determinismo e da previsibilidade . O 

segundo é o mundo dos processos, de uma irreversibilidade construtora 

da organização ou do caos-determinístico . Não são mundos estanques 

pois a natureza e o número dos constituintes físico-químicos pode 

transformar um sistema linear em sistema não-linear. Do ponto de vista 

da física, a nova ciência trata da explicação do complexo, de situações 

muito distanciadas das que se podem descrever em termos dos conceitos 

fundamentais da física clássica ou quântica. Mas do ponto de vista da 

biologia trata-se, pelo contrário, de uma abertura para o simples, o 

molecular. 
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ANEXO I 

DADOS GERAIS 

CONSTANTES FíSICAS 

Nome Símbolo Va lor 

Velocidade da luz no vazio c 2,997925x108 

Carga elementar e 1,602 19x10-19 

Permitividade do vazio &0 8,854x 10-12 

Constante de Avogadro NA 6,022 05x1023 

Constante de Faraday F 9,648 46x1 04 

Constante dos gases R 8,31441 

Constante de Planck h 6,626 18x10-34 

Constante de Boltzmann kB 1,38]-23 

Unidade de massa atómica uma 1,660 57x10-27 

Massa do electrão em repouso me 9,109 53x10-31 

Massa do protão em repou so mp 1,672 65x10-27 

m mm 

10-6 

FACTORES DE CONVERSÃO 

COMPRIMENTO 

nm A pm 

10-9 10-1 0 10-12 

Unidades (S I) 

m S-l 

C 

(2 N- l m2 

mol -1 

C mol- 1 

J K-l mol-1 

J s 

J K-l 

kg 

kg 

kg 

621 

bohr 

1,8897x10-10 



ENERGIA 

J mol-1 cal mol-1 erg eV cm- 1 hartree 

1 0,2390 107 1 ,0365 x 1 0- 5 8,36 1x10-2 3 ,809x10-7 

PRESSÃO 

N m-2 atm Ibf pOI-2 mm Hg 

9,899x10-6 1,4 50x 103 7,50 1 x1 0-3 

1 N m-1 1 kg 5-2 = 0,6022 J mol- 1 pm -2 = 602,2 kJ mol- 1 A-2 = 10-3 dyn cm- 1 
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ANEXO II 

TERMODINÂMICA ESTATíSTICA 

O objectivo deste anexo consiste em relacionar, através da 

termodinâmica estatística, a constante de equi líbrio de uma reacção 

química com propriedades microscópicas das moléculas envo lvidas nessas 

reacções . A estratégia seguida consiste em definir funções de 

propriedades microscópicas da s mo léculas e de as relacionar com a 

variação de energia livre da reacçã o, cuja relação com a constante de 

equi líbri o é bem conhecida . 

Considere-se um sistema de moléculas com o comportamento de 

um gás ide al, caracterizado por valores fi xos da temperatura (T), 

composição (número total de moléculas, N) e volume (V). Este sistema 

designa-se por ensemble canónico. Neste sistema haverá em média no 

moléculas no estado de energia permitido Eo, n1 moléculas no estado 

E1, ou seja, em geral, n j molécu las no estado Ej. As moléculas estão 

em equilíbrio com o banho térmico, mas a energia de cada molécula 

pode flutuar. O valor de T é uma medida da energia média das moléculas 623 

do ensemble canónico . Assim, as populações dos estados energéticos 

mantêm-se praticamente constantes, mas a identid ade das moléculas 

em cada estado pode variar devido às colisões moleculares. 

Como o número total de moléculas se tem que manter constante 

I,n j =N 
11.1 
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Se se f ixar também a energia do sistema 

'Ln j Cj =E 
j 11.2 

este passa a designar-se por ensemb le microcanónico. A quantidade nj 
de mo léculas no es t ado de energia Cj é dada pe la lei de distribuição 

de Bo ltzmann 

n
i 

e-E ; / ke T 

-
N 'Le -E i / ke T 

11 .3 

j 

que também pode ser expressa como um somatório sobre o número 

de níveis de energia (conjunto de estados com a mesma energia) 

n i 9 i e -E; / k e T 

N 'L9j e -Ei / keT 

j 

11 .4 

onde gj é um factor estatístico que dá conta do número de estados 

com o mesmo nível de energia Cj. O denominador da expressão anter ior 

11 .5 

designa-se por função de partição molecular e dá uma indicação sobre 

o número médio de estados que estão termicamente acessíveis a uma 

molécula à temperatura do sistema. Quando T~O só o estado 

fundamenta l está termicamente acessível, logo Q~go, que é 

degenerescência do estado co=O . Quando T ~oo, todos os níveis são 

acessíve is e Q~oo. 

Até aqui os níve is de energia foram especif icados re lat ivamente 

a um nível de energia zero, esco lhi do arbitrar iamente. De facto, as 

energias são normalmente representadas como a diferença entre o níve l 

j e o nível de menor energ ia da molécu la, co=O . Ass im , a energ ia E deve 

se r interpretada como o valor da energia interna relativamente ao seu 

va lor a T=O, 

U = U(O) + E 11 .6 

onde U(O) é a energia interna a T=O . 

Para além da relação entre a energia do sistema e as funções de 

partição mo leculares, é também necessário cons id erar a dependênc ia 

entre a entropia, S, e o número de configurações que as moléculas 



podem tomar nesse sistema . Havendo N moléculas, a primeira de entre 

elas pode ser arranjada de N maneiras diferentes, a segunda de (N-1) 

maneiras, e assim sucessivamente até à N-ésima molécula, que só pode 

ser arranjada de uma maneira . Assim, o número total de arranjos é 

N (N-1) (N-2) .. . 1 = N! 117 

Porém, os arranjos em que as moléculas têm à mesma energia 

são equivalentes. Só quando se trocam as partículas entre níveis 

de energia diferentes é que se obtém uma nova distribuição. 

Quando se efectuam permutas com as no moléculas que existem no 

estado de energia co, não se produz uma nova distribuição. 

Identicamente se pode afirmar que as distribuições possíveis das n, 
moléculas do estado de energia C" são indistinguíveis, e assim 

sucessivamente . Consequentemente, o número total de distribuições 

diferentes de N moléculas na configuração {no, n" ... } é dado pela 

razão entre o número total de permutas e o número de permutas 

dentro de cada nível de energia 

W _ N! 
n -n

O
!n,!n

2
! 11. 8 

onde o índice n indica que esta distribuição se refere exclusivamente 

à configuração referida e que outras configurações podem ser 

consideradas dentro das condições impostas pelas equações 11 .1 e 11.2. 

A equação anterior permite obter o peso de uma qualquer configuração . 

Usando logaritmos este peso também pode ser escrito 

InWn = InN!-ln(no!n,! n2! .. . ) 

= InN!-I,lnn j ! 

Usando a aproximação de Stirling , ln x! '" x ln x - x , vem 

InWn = NlnN -N - I,(n j ln nj -n j ) 
j 

= NlnN - I,(n j ln nj ) 
J 

= I,(n j InN) - I,(nj Innj ) 
j j 

11. 9 

11 . ' 0 
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A relação quantitativa entre a entropia estatística e o caos 

molecular é dada fórmula de Boltzmann 

5 = kB ln W 11.1 1 

onde W é o peso da configuração mais provável do sistema. De notar 

que quando T~O todas as moléculas estão no nível de menor energia 

e N!=no!, donde InW=O. Substituindo a eq. 11 .10 na eq. 11 .11, vem 

1 
= -" n ·t; · + k8Nln Q T k.. J J 

J 

1 
=-E +k8Nln Q 

T 

Usando agora a eq. 11.6. obtém-se 

u -U(O) 
5 = + k8Nln Q 

T 

11. 12 

11.13 

A energia e a entropia acima relacionadas com a função de 

partição molecular, são grandezas estatísticas, definidas para partículas 

que não interagem senão para manter as condições de equilíbrio. Para 

obter rela ções semelhantes para sistemas reais, é preciso aplicar a 

mecânica estatística ao cálculo de grandezas termodinâmicas, que lidam 

quantidades molares de partículas, ou seja, N aproxima-se de NA. Nesta 

626 aplicação é conveniente utilizar o ensemble canónico já referido e 

apresentado na Figura 11.1. Este ensemble é constituido por um número 

muito elevado de sistemas, N, cada um contendo uma mole de 

moléculas e separado dos outros por paredes diatérmicas que permitem 

a condução de calor mas impedem a passagem de partículas. O 

conjunto de todos os sistemas está isolado do exterior e tem uma 

energia fixa E, que é a energia do ensemble canónico. Cada sistema 



pa rticu lar dentro do ensemb le pode ocupar os est ados de ene rg ia Eo, 

E1, E2, ... , Ej, e a energ ia total do estado j do sistema é dada por 

Ej = Ej(1) + EP) + ... + Ej(N) 11.14 

onde Ej( 1) é a energia da mo lécu la 1 quando o sistema está no estado 

j , e ass im sucess ivame nte . De nota r que o ensemb le canónico , com 

va lores f ixos de N, Ve E, é um membro dum ensemb le microcanónico. 

N, V.E N,II.E 

N, V,E N, V,E N, V.f 

N, V.E N, V.E N. V,E 

a) 

N N N 
V V v 
E E , 

N, V. T N, V. T 

N, V. T N,v,r N, v. T 

N.'..:r N,v,T N.'..:r 

b) 

lo}. V. E 

N, V. T 

1 

N 
V 
T 

l 
T 

paredes rígidas 
impermiáveis 
e adíabálicas 

paredes rígidas 
e dialérmicas 

paredes rígidas 
e adiabálicas 

Figura 11.1 - Representação de ensembles microcanónico e canónico. 

a) Ensemble microcanónico de N=64 sistemas, tendo cada um os mesmos 

valores de N, Ve E. b) Ensemb le canónico de N=64 sistemas, tendo cada 

um os mesmos va lores de N , V e T; pois os sistemas estão em contacto 

térmico, e onde a energia total E das 64 rép licas é uma constante. 
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Se, em determinado instante, houver no sistemas no estado de 

energia Eo, n, no estado E" e, em geral, nj sistemas no estado Ej, o 

peso da di stribui ção {n o, n" n2, ... } é agora dado por 

W = N! 
n I I I n o .n1 .n 2 .... 

e a distribuição canónica é 

!!.i = 
N Q 

11 .15 

11.1 6 

onde Q é a função de partição canónica se pode relacionar com a função 

de partição molecular dada a relação entre a soma sobre estados do 

si stema e a soma sobre estados moleculares 

Q= 'Le- Ei/k8T 

j 

= 'Le-ej (1)/ k8T - ej (2 )/k8T - ... -ej (N)/ k8 T 

j 

= [ 7e-'; (1)/k'T) [ 7e-'; (2)/k,T) ... [ 7e-'; (N)/k,T ) 

=[ 7e "Jk,T r = QN 

11.1 7 

A eq . 11.16 representa a probabilidade de um membro do ensemble 

canónico ter uma energia determinada, Ej . Ela é dada pelo produto de 

uma função exponencialmente decrescente com a energia por uma 

fun ção que dá o número de estados permitidos para cada energia, logo 

que é fortemente crescente com energia . O resultado destes dois efeitos 

contraditó rios é uma distribuição fortemente centrada em torno do valor 

da energia média dos membros do ensemble 

E 
E=

N 
11 .18 

No limite termodinâmico de N~oo há sempre uma configuração 

do ensemble canónico que se torna claramente dominante, a partir da 

qual é possível calcula r as propriedades termodinâmicas do ensemble . 



De facto, podem-se desprezar as configurações em que a energia E se 

acumulasse num ou em poucos sistemas . Neste limite a energia interna 

de um sistema do ensemble pode ser escrita sob a forma 

U=U(O)+E =U(O)+~ 
N 

11.1 9 

Por outro lado, apenas interessa con siderar o peso da distribuição 

mais provável do ensemble, que é dada pelo produto dos pesos médios 

das distribuições mais prováveis de cada sistema do ensemble 

W = WN II. 20 

Usando agora esta equação em conjunto com a fórmula de 

Boltzmann para a entropia, eq. 11.11, obtém-se 

VN k8 S=k8 lnw =-lnW 
N 

11. 21 

Seguindo a dedução que conduziu à expressão 11.13, pode-se obter 

para o ensemble canónico 

U -U(O) 
5 = +k8lnQ 

T 
11.22 

Se as moléculas forem todas distinguíveis, como as moléculas de 

um sólido cuja posição na rede cristalina pode ser definida a partir de 

um eixo de coordenadas, a eq. 11.17 pode ser aplicada . Porém, no caso 

de moléculas indistingíveis, como as de um gás ideal, como foram 

contadas todas as somas sobre os estados moleculares de moléculas 

indistingíveis, é necessário pesar o resultado pelo número de permutas 

entre as moléculas indistinguíveis, N! . Assim, para moléculas 

indistinguíveis 

11 .23 

Conhecida a relação entre a função de partição canónica e a 

energia interna e entropia de um sistema, é possível relacionar as funções 

termodinâmicas com as funções de partição e estas com dado s 

espectroscópicos sobre as moléculas individuais . 

A energia livre de Helmholtz 

A=U -T 5 11 .24 
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para T=O vem A(O) = U(O). Substituindo na eq.II .22, vem 

A-A(O)=- ksT InQ 11.25 

Como a energia livre de Gibbs é dada por 

G=A +pV 11.26 

e para os gases perfeitos pV=nRT, pode-se usar a eq . 11 .25 para escrever 

G -G ( O) = A - A ( O ) + nRT 

=- kB TlnQ+nRT 
11. 27 

como os gases ideais são compostos por moléculas indistinguíveis, vem 

G - G(O) = -NkBTlnQ +kBTlnN!+nRT 

= -nNAkBTlnQ +kBT(NlnN - N)+nRT 

= -nRTln(~) 11 .28 

pois N=nNA e R=ksNA . Como a energia livre de Gibbs padrão de uma 

reacção A+B ~ * se relaciona com a sua constante de equilíbrio 

11.29 

também é possível exprimir a constante de equilíbrio de uma reacção 

em termos de funções de partição dos reagentes e produtos . Como para 

um gás ideal a T=O vem G(O)=A(O)=U(O), verifica-se que, para uma 

qualquer reacção em equilíbrio, a diferença de energia livre molar entre 

produtos e reagentes é igual à sua diferença de energia interna molar, 

e esta é dada pela diferença de energia do ponto-zero entre os produtos 

e os reagentes. Este diferença de energia designa-se normalmente por 

11.30 

A restante diferença de energia livre entre reagentes e produtos 

pode se r relacionada com as funções de partição molares padrão dos 

reagentes e produtos 

Q~ = Q* 
n 

11.31 



onde a onde as funções de partição se referem a uma mole de gás idea l 

no estado padrão de pO=1 atm, logo ao vo lume mo lar padrão 

V! = RT/ pO . Ass im 

~Go = ~E o -RTl n[ Q~ /NA 1 
Q~ /NA Qg/ NA 

11.32 

donde 

11.33 

e 

11. 34 
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ANE XO III 

PARÂMETROS DE CURVAS DE POTENCIAL 

Tabela 1 - Parâmetros de cu rvas de Morse ut ilizadas nos 

cálculos com o 15M 

Molécu la De (kJ mol -1) f3 (A-l) leq (Â) 

H2 

HF 
HCI 
HBr 
F2 

CI2 

H-CN 
H20 
NH3 

CH 4 

SiH 4 

C2H6 
C6 H6 

457,3 1,939 0,741 

589 ,1 2,222 0,9 17 

445,2 1,872 1,27 5 

378,2 1,8 19 1,4 15 

159,8 2,994 1,435 

242 ,3 2,0 10 1,988 

538,9 2,008 1,067 

516,3 2,200 0,960 

466, 1 2,181 1,012 

453, 1 1,947 1,087 

392,5 1,521 1,480 

434,7 1,962 1,094 

478,2 1,9 18 1,080 

Tabela 2 - Parâmetros de osciladores harmónicos util izados 

pelo 15M nos cá lculos de transferência de protão 

Ligação fXH (kJ mol-1 A-2) IXH (Â) 

CH 2,90x l 03 1,07 

NH 3,82x l 03 1,0 1 

RO H 4,21x l 03 0,97 

HO H 4,21x l 03 0,958 

HF 5,80x l 03 0,9 17 
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Tabela 3 - Parâmet ros de osciladores harmónicos utilizados 

pelo 15M nos cálculos de t ransferência de electrão a) 

Complexo Configuração fred fox Ired 

ou molécula electrónica (kJ mol-' A-2) (kJ mol-' A-2) (Á) 

Fe (CN)64-/3 - (1t)6/(1t)5 1,38x l 03 1 ,44x l 03 1,88 

C r( O H 2)62+/3+ (1t)3( 0-*)' /( 1t )3 0,96x l 03 1,53x l 03 2, 15 

M n(O H2)62+/3+ (1t)3( 0-* )2/(1t )3( 0-*)' 0,96x l 03 1,53x l 03 2 , 177 

V(O H2)62+/3+ (1t )6/(1t)5 0,96x l 03 1,53x l 03 2, 13 1 

Fe(OH 2)62+/3+ (1t )4( 0-* )2/(1t )3( 0-*)2 0,96x l 03 1,53x l 03 2, 10 

Co(O H2)62+/3 + (1t ) 5( o- *)2/( 1t )6 0,96x l 03 1,53x l 03 2,08 1 

Ru (O H2)62+/3+ (1t )6/(1t )5 1, 16x l 03 1,82x l03 2,11 

Co(N H3)62+/3+ (1t ) 5( 0- * )2/( 1t )6 0,78x l 03 1 ,48x 103 2, 19 

Ru(N H3)62+/3+ (1t)6/(1t )5 1,23x l 03 1,52x l 03 2 ,1 4 

Co(p hen)32+/3+ (1t ) 5( 0- *)2/( 1t )6 0,68x l 03 1,38x l 03 2, 11 

Fe(p hen)i+/3+ (1t )6/(1t)5 1 ,44x l 03 1 ,42x l 03 1, 97 

Ru (bpy)i+/3+ (1t )6/(1t )5 1,32x l 03 1,32x l 03 2 ,05 6 

Fe(cphol + (a , g)2( e2g)4/(a , g)2( e2g)3 1,70x l 03 1,65 

Antracenool - 3,77x l 03 

lox 

(Á) 

1,88 

1,98 

1,99 1 

1,992 

1,98 

1,873 

2, 03 

1,97 

2, 12 

1,9 1 

1,97 

2,034 

1,406 

a) phen: 1, 1 O-f enant ro lina; bpy: 2,2'-bip i ridil o; cp : ciclopentadi enil o ; os va lo res do 

antraceno re p resentam razoave lmen t e a genera lida de das molécul as aromát icas , e 

as di fe renças ent re fox e são f red co m pe nsa das pe las diferença s ent re lox e Ired. 
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