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"Content myself with the conclusion; 

In theory there is no solution" 

(W.H.Auden, em "The Labyrinth"; the collected Poetry of 
W.H. Auden, Random House, Nova Iorque, 1945) 
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PREFÁCIO 

\J ESTUDO DO PAPEL DOS CATIÕES METÁLICOS NOS SISTEMAS BIOLÓGICOS TEM REVE-

lado a sua importância fulcral para muitos processos bioquímicos essenci
ais, com funções reguladoras estruturais ou enzimáticas. Actualmente, 
tem sido dado particular interesse ao estudo de possíveis interacções entre 
drogas e catiões metálicos numa tentativa de se clarificar o papel destes 
na actividade biológica de várias drogas. Sendo a maioria das drogas mo
léculas com vários átomos potencialmente coordenadores e dada a existên
cia de vários catiões metálicos na maioria dos fluidos biológicos é natural 
que ocorram várias interacções droga/catião metálico. Estas interacções 
podem ser mais ou menos fortes e o envolvimento do metal no funciona
mento da droga pode acontecer a diferentes níveis. Assim, é de prever a 
existência de: 

• drogas que são um composto metálico cuja acção é atribuída 
ao próprio catião metálico; 

• drogas que são ligandos com uma elevada afinidade para cati
ões metálicos, estando a sua acção directamente relacionada 
com a sua força como ligandos; 
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• drogas que contêm estruturas quelantes além de outros gru
pos farmacologicamente activos, embora não seja conhecida 
nenhuma correlação entre o seu efeito e a afinidade a catiões 
metálicos e; 

* drogas que não formam quelatos mas que contêm grupos 
dadores, embora não tenha sido ainda detectada nenhuma 
correlação entre a sua acção biológica e a capacidade de for
mação de complexos. 

Considerando que a regulação da actividade de uma droga está 
intimamente relacionada com aspectos de equilíbrio de associação entre os 
vários ligandos e catiões metálicos existentes nos fluidos biológicos é de 
grande interesse o estudo do equilíbrio de complexação de catiões metáli
cos com este tipo de ligandos, nomeadamente a interacção de um metal 
com vários ligandos potencialmente competitivos e que possam actuar si
multaneamente. 

Para se poder determinar o mecanismo molecular associado à ac
tividade biológica dos catiões metálicos em relação ao funcionamento de 
uma droga é necessário conhecer o comportamento da droga como ligando 
e a natureza das possíveis interacções catião metálico/droga. Este tema, 
bastante abordado para sistemas que contêm aminoácidos essenciais e 
nucleotídeos, não tem sido muito explorado em termos de se tentar expli
car relações do tipo estrutura/actividade de drogas que formam complexos 
metálicos ao pH fisiológico. 

Com o actual desenvolvimento da química bioinorgânica e o reco
nhecimento da importância dos catiões metálicos nas funções neuronais é 
necessário estudar a possível influência dos catiões metálicos a nível do 
sistema nervoso. Estudos efectuados in vitro indicam que as drogas que 
influenciam processos biológicos associados aos neurotransmissores 
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(armazenamento, libertação ou "uptake") produzem modificações nas con
centrações endógenas de catiões metálicos e também que a administração 
de catiões metálicos exógenos a nível cerebral provoca variabilidade a ní
vel do comportamento. Assim, torna-se importante estudar as possíveis 
interacções entre catiões metálicos e drogas que actuam a nível do sistema 
nervoso central, não só em termos de quantificação destas interacções, 
como em termos de caracterização estrutural dos adutos formados. 

As 1,4-benzodiazepinas são as drogas psicoterapêuticas actual
mente mais prescritas dado a sua elevada eficiência e inocuidade no trata
mento da ansiedade. No entanto, pouco se sabe sobre o comportamento 
destas drogas como ligandos em solução, apesar de terem sido efectuados 
alguns estudos sobre as propriedades complexantes das benzodiazepinas 
com catiões metálicos, que revelaram alterações importantes das proprie
dades farmacológicas destas drogas na presença de catiões metálicos. 

Numa tentativa de elucidar a relação que existe entre a estrutu
ra química e a actividade biológica destas substâncias foram efectuados os 
estudos que se passam a apresentar. 

A baixa solubilidade das benzodiazepinas, aliada à sua tendência 
para hidrolisar, em solução aquosa, tem dificultado a determinação das 
respectivas constantes de acidez destas drogas, parâmetro importante não 
só para a obtenção de correlações estrutura/actividade como para a poste
rior determinação de parâmetros de complexação com catiões metálicos. 
Neste trabalho apresentam-se três metodologias diferentes que permitem 
a determinação precisa e exacta dos valores das constantes de acidez em 
água e em água/metanol de quatro benzodiazepinas, diazepam, 7-cloro-l,3-
diidro-l-metil-5-fenil-2H-l,4-benzodiazepina-2-ona, medazepam, 7-cloro-
2,3-diidro-l-metil-5-fenil-lH-l,4-benzodiazepina, clorodiazepóxido, 7-cloro-
N-metil-5-fenil-3H-l,4-benzodiazepina-2-amina-4-óxido e prazepam 7-clo-
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ro- l-ciclopropilmetil-5-fenil- l,4-benzodiazepina-2-ona. As determinações 
em água/metanol permitem esta última obviar o problema da baixa solubi
lidade destas substâncias em água, pois verificou-se que é possível obter o 
valor das constantes de acidez em solução aquosa a partir da extrapolação 
dos valores determinados para diferentes misturas hidrometanólicas ricas 
em água. 

Dada a relação entre a actividade biológica das benzodiazepinas e 
do neurotransmissor GABA é possível que o estudo da interacção entre es
tas substâncias permita obter resultados elucidativos para o mecanismo 
de acção das mesmas a nível do sistema nervoso central. Foram, por isso, 
determinadas as constantes de associação benzodiazepina/GABA para ve
rificar a possível existência de interacções droga/neurotransmissor. 

Conhecendo-se em muitos sistemas de interesse biológico, a exis
tência de um efeito sinérgico entre as interacções de ligandos biológico me
diadas por catiões metálicos, efectuou-se o estudo das propriedades com-
plexantes das benzodiazepinas diazepam, medazepam e clorodiazepóxido 
com os catiões metálicos níquel(II), cobre(II), zinco(II) e cádmio(II), do 
GABA com os mesmos catiões metálicos e dos complexos ternários entre 
catiões metálicos/benzodiazepina/GABA. 

A potenciometria foi utilizada como método preferencial para a 
determinação dos valores das constantes de equilíbrio atrás mencionadas 
sãopelo que neste trabalho é dada especial atenção ao sistema de titulação 
potenciométrico utilizado e respectiva calibração. Para testar o referido 
sistema e verificar a hipótese descrita por Li et ai, da ocorrência de um 
efeito sinérgico entre a citidina e a glicilglicina mediado pelo catião 
zinco(II), é apresentado o estudo da formação de complexos binários e ter
nários mistos de citidina e glicilglicina com zinco (II) e cádmio (II). 

Esta dissertação está dividida em três partes; A teoria, em que 
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se começa por fazer um enquadramento da importância das interacções 
moleculares a nível biológico e em que são definidos os conceitos básicos 
necessários para a compreensão e execução do trabalho experimental. 
Esta parte é constituída por cinco capítulos dedicados à descrição de al
guns aspectos da química médica que estuda a interligação entre proprie
dade químicas de uma droga, sua actividade biológica e importância dos 
catiões metálicos nesta relação (Capítulo 1), os conceitos termodinâmicos 
associados às constantes de equilíbrio, em solução (Capítulo 2), aos méto
dos experimentais e matemáticos utilizados na determinação das constan
tes de equilíbrio dos sistemas estudados neste trabalho ( Capítulo 3 e 4) e 
às características gerais que permitem prever a formação preferencial de 
complexos mistos em sistemas biológicos (Capítulo 5). 

A segunda parte, A metodologia, encontra-se dividida em dois 
capítulos em que se descreve as várias metodologias utilizadas para a de
terminação das constantes de equilíbrio deste trabalho (Capítulo 6)com es
pecial ênfase no sistema de titulação potenciométrico utilizado e a algu
mas observações experimentais relevantes para a determinação de cons
tantes de equilíbrio por esta técnica tanto em solução aquosa com em sol
ventes mistos água/metanol (Capítulo 7). 

A parte três, Os resultados, dividida em quatro capítulos onde 
se apresentam os resultados obtidos no estudo da formação de complexos 
binários e ternários mistos de citidina e glicilglicina com zinco (II) e 
cádmio (II) (Capítulo 8), das constantes de acidez das quatro benzodiazepi-
nas já mencionadas, em água e em água/metanol (Capítulo 9), das possí
veis interacções, em solução aquosa, entre as benzodiazepinas e o ácido y-
aminobutírico (GABA) (Capítulo 10), das constantes de formação destas 
espécies com os catiões metálicos níquel(II), cobre(II), zinco(H) e cádmio(II) 
e da possível formação de complexos ternários catião metálico/benzodiaze-
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pina/GABA (Capítulo 11). Finalmente são apresentadas considerações ge
rais acerca dos resultados experimentais obtidos ao longo de todo o traba
lho e da sua possível interpretação em termos de relações estrutura/activi
dade entre drogas e catiões metálicos. 
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Resumo 

\J OBJECTIVO DO TRABALHO DESCRITO NESTA DISSERTAÇÃO CENTROU-SE NO ESTUDO 

de interacções entre moléculas com interesse biológico mediadas por catião 
metálico por métodos potenciométricos e espectroscópicos. Para a determi
nação das constantes de equilíbrio potenciométricas foram efectuadas vári
as titulações com o eléctrodo sensível ao catião hidrogénio, num sistema de 
titulação automático, controlado por um microcomputador compatível com 
IBM. O comportamento deste sistema de titulação foi testado no estudo 
das constantes de acidez dos ligandos citidina e glicilglicina, e de formação 
dos mesmos ligandos com o catião zinco(II) e cádmio(II). O mesmo sistema 
foi ainda testado na determinação de constantes de equilíbrio de sistemas 
mistos pela determinação das constantes de equilíbrio dos sistemas catião 
metálico/citidina/glicilglicina. Os valores das constantes de equilíbrio para 
os sistemas referidos, obtidos com o sistema de titulação utilizado ao longo 
de todo este trabalho, foram sempre concordantes com resultados publica
dos na literatura, o que garante a qualidade do sistema utilizado. 

Este estudo foi estendido à determinação de constantes de equilí
brio de sistemas com interesse fisiológico e farmacológico. Nesta perspecti-
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va, estudaram-se os equilíbrios catião/metálico/GABA/benzodiazepinas, 
tendo-se realizado estudos com os catiões metálicos níquel(II), cobre(II), 
zinco(II) e cádmio(II), com o diazepam, o medazepam, o clorodiazepóxido e 
prazepam. 

A determinação das constantes de equilíbrio catião/metálico/ 
GABA/benzodiazepinas em solução aquosa (25 °C e 1= O.lAf em NaCl) foi 
efectuada potenciometricamente com o sistema de titulação automático 
anteriormente referido. 

As constantes de acidez das benzodiazepinas foram estudadas 
por três metodologias diferentes designadamente, titulação potenciomé-
trica em solução aquosa e em soluções hidrometanólicas ricas em água e, 
por espectrofotometria de ultravioleta/visível, à mesma temperatura e for
ça iónica. 

As constantes de associação GABA/benzodiazepinas e as constan
tes de formação catião metálico/GABA e catião metálico/benzodiazepina fo
ram estudadas, nas condições experimentais já referidas, por potenciome-
tria e por espectrofotometria de ultravioleta/visível. 



Abstract 

Metal ion mediated interactions between molecules of biological 
interest were studied in this work by means of potentiometric and spectro-
photometric techniques. Several titrations, using a glass electrode and an 
automatic titration system controlled by an IBM compatible microcom
puter, were performed to determine potentiometric equilibrium constants. 
To test the titration system the ionization constants of cytidine and 
glycylglycine, the formation constants of the ligands with the metal ions 
Zn(II) and Cd(II) were determined and the values obtained are in good 
agreement with those published in the literature. The equilibrium con
stants for the system metal ion/cytidine/glycylglycine were also deter
mined in this work. 

The titration system was then used in equilibrium studies of 
physiological and pharmacological importance such as the system metal 
ion/GABA/benzodiazepine. Interactions between diazepam, medazepam, 
chlorodiazepoxide and prazepam, the metal ions Ni(II), Cu(II), Zn(II) and 
Cd(II) and GABA were studied in this work. 
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The equilibrium constants metal ion/GABA/benzodiazepines in 
aqueous solution (25 C and 1=0,1 M in NaCl) were determined potentiome-
trically with the automatic titration system. 

Ionization constants of benzodiazepines were determined poten-

tiometrically in water and methanol/water mixtures (up to 50% methanol) 

and UV/VIS spectrophotometry, at the same temperature and ionic 

strength. 

Association constants GABA/benzodiazepines, formation con

stants metal ion/GABA and metal ion/GABA/benzodiazepines were deter

mined in the same experimental conditions using both potentiometry and 

UV/VIS spectrophotometry. 



APLICAÇÃO DE MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS 

E ESPECTROSCÓPICOS AO ESTUDO DE 

INTERACÇÕES ENTRE MOLÉCULAS COM 

RELEVÂNCIA BIOLÓGICA MEDIADAS 

POR CATIÕES METÁLICOS 





Equilíbrio 
em Sistemas Biológicos 

A ENORME COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS VIVOS DIFICULTA O SEU ESTUDO E COMPRE-

ensão razão pela qual os investigadores tentam utilizar sistemas mais 
simples que, embora não traduzam todas as funções que ocorrem in vivo, 
permitam mimetizar um certo número de propriedades importantes asso
ciadas a um determinado comportamento do sistema mais complexo, de 
modo a que a manipulação molecular e a utilização de métodos físico-quí-
micos precisos seja possível. Assim, a caracterização do comportamento 
em solução de ligandos com interesse biológico e o estudo das suas possí
veis interacções em sistemas simples permitiu lançar alguma luz sobre 
relações estrutura/actividade em sistemas biológicos.1 

A importância hoje indiscutível dos catiões metálicos na 
reactividade, estabilidade e estrutura de vários sistemas biológicos faz com 
que o conhecimento das interacções de ligandos com catiões metálicos seja 
essencial para compreender os mecanismos de acção destes sistemas e, 
especialmente, a caracterização das interacções metal/ligandos, em solu
ção, tem permitido prever a existência de equilíbrios simultâneos que pa
recem estar na base de processos biológicos específicos.2 
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Neste capítulo, após uma introdução geral sobre a parte da quí

mica médica que estuda as interacções de substâncias com acção terapêu

tica e em que são resumidas as propriedade físicoquímicas que permitem 
relacionar a estrutura química de drogas com a sua actividade farmacoló

gica e as interacções químicas mais usuais entre espécies de sistemas bio

lógicos, é referida a acção terapêutica das 1,4benzodiazepinas como 
drogas que actuam a nível do sistema nervoso central (SNC) e esboçados 
aspectos gerais sobre as interacções que parecem estar na base da sua 
actividade biológica, focando especialmente o papel do ácido yamino

butírico nessa actividade. 

Como a presença de catiões metálicos, endógenos ou exógenos, 
pode influenciar as funções neuronais,3 é feita uma descrição sucinta de al

gumas das funções conhecidas dos catiões metálicos utilizados na terceira 
parte deste trabalho com especial destaque para a sua possível relação 
com a acção terapêutica das 1,4  benzodiazepinas. 

Aspectos gerais sobre a acção de drogas 
iiiMBORA A QUÍMICA MÉDICA SEJA UMA CIÊNCIA QUE PROCURA COMPREENDER E 

explicar o mecanismo de acção, a nível molecular, de todas as substâncias 
Droga: produtos de natureza ani , . , , . . , . . . , , . . , 
:.,.■■■* v / , biologicamente activas, uma das suas actividades dominantes reside na 
mal, vegetal ou mineral empregues 
na preparação de medicamentos. compreensão do comportamento de substâncias com acção terapêutica 
Fármaco: droga utilizada em Far. (drogas) e na procura de relações estrutura/actividade que permitam expli
macia dotada de acção farmacológica ^ & g u a acç.Q b i o l ó g i c a 46 
ou, pelo menos, de interesse médico. 
Medicamento: preparação farma A acção terapêutica, e eventualmente, a concepção de novas dro

cêutica contendo um ou mais farma g a s começou por ser analisada apenas com base nas suas características 
cos, destinada ao diagnóstico, pre

vençao ou tratamento de doenças e f í s i c a s  m a s d e s d e ° i n í c i o d e s t e s é c u l ° . considerase que O efeito de deter

seus sintoma»; minada droga só pode ser explicado com base numa interacção específica 
entre a droga e um componente celular específico  o receptor. Os recepto
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res são parte integrante de algumas macromoléculas biológicas, na maio
ria dos casos enzimas, ácidos nucléicos ou proteínas de membranas. As 
interacções droga/receptor dependem das características estruturais, con-
formacionais e confíguracionais da droga e do receptor e a sua ocorrência 
dá origem a transformações químicas e conformacionais que provocam ou 
inibem reacções biológicas. 

Independentemente do mecanismo de acção, o efeito da maioria 
das drogas tem um tempo limite de duração pelo que a reacção de forma
ção de um complexo DR 

D + R ^ D R (1.1) 

onde D = droga, R = receptor, DR = complexo droga/receptor, é considerada 
reversível.5 Este facto permite que as leis que governam o equilíbrio quí
mico in vitro possam ser também aplicadas à reacção descrita pela equa
ção 1.1. Então, como em qualquer reacção de equilíbrio, o aumento da 
concentração de um reagente desloca a reacção no sentido dos produtos (lei 
de acção das massas). Para sistemas biológicos prevê-se que o aumento da 
concentração de uma droga junto a um receptor aumente a sua resposta 
biológica. A resposta de um receptor a uma determinada concentração de 
droga é traduzida, de uma maneira geral, por uma curva resposta bioló-

resposta o ogica em função da ^ca _ J (concentração de droga) e verifica-se que com o aumento da con-
eoncentração de uma droga 

centração da droga no receptor aumenta o número de interacções e o 
número de locais de coordenação ocupados até que todos os locais de possí
vel coordenação droga/receptor sejam ocupados segundo a reacção repre
sentada na equação 1.1 ( parte A da curva). Acima de uma dada 
concentração, que corresponde à saturação dos locais de coordenação do re
ceptor, a resposta a um aumento de concentração deixa de se verificar 
(parte B da curva). 

log (concentração da droga) 
Representação esquemática da 
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Como a acção de uma drogas está relacionada com todas as reac
ções de equilíbrio em que esta possa participar, não só com o receptor mas 
também com outras substâncias que façam parte do fluído biológico que a 
rodeia, a droga vai estar sujeita a vários processos metabólicos e de 
excrecção o que faz com que a sua concentração efectiva no receptor depen
da também do meio que a rodeia. 

Parâmetros físico-químicos e actividade farmacológica 

\J RECONHECIMENTO DE QUE A RESPOSTA BIOLÓGICA À ACÇÃO DE DROGAS É FUNÇÃO 

da estrutura química destas últimas, data do fim do século XIX, mas dada 
a complexidade das relações estrutura/actividade só actualmente é que es
tes estudos têm sido intensificados, numa tentativa de se obterem drogas 
mais específicas, mais potentes e menos efeitos secundários.4,7,8 As drogas 
são substâncias químicas com propriedades fisico-químicas e/ou estrutu
rais que provocam uma acção farmacológica e podem ser, de uma maneira 
geral, divididas em 

• drogas sem estrutura específica cuja acção biológica só depen
de da sua estrutura química pelas propriedades fisico-quími
cas que lhe estão inerentes como a solubilidade, o grau de 
ionização, o potencial de oxidação/redução e capacidade coor
denador, ou 

• drogas estruturalmente específicas cuja estrutura química lhe 
confere a reactividade química, a estereoquímica e a distribui
ção electrónica que, conjuntamente com as suas propriedades 
fisico-químicas, são a base da sua acção terapêutica. 

Numa tentativa de entender a relação estrutura/propriedades 
químicas/actividade farmacológica de uma droga, têm sido deduzidas vári-



9 

as equações matemáticas que incluem parâmetros que traduzem as propri
edades físico-químicas dessas drogas. Vários parâmetros têm sido utiliza
dos, mas considera-se que, genericamente, podem ser divididos em quatro 
categorias.4 

PARÂMETROS DE SOLUBILIDADE Estes parâmetros medem a interacção entre as drogas e as regiões 
hidrofóbicas de macromoléculas e estão relacionados, por um lado, com o 
transporte das drogas desde a sua administração até ao seu local de acção 
e, por outro, com a possibilidade de existirem interacções entre as regiões 
hidrofóbicas das drogas e dos receptores. Os parâmetros mais utilizados 
são os coeficientes de partição, a constante de hidrofobicidade, a solubili
dade, a tensão superficial, a polarizabilidade e a densidade electrónica. 

PARÂMETROS EMPÍRICOS Á actividade biológica da maior parte das drogas depende do seu 
grau de ionização, não só pelo facto de umas actuarem na forma neutra e 
outras na forma ionizada, mas também porque o seu transporte através de 
membranas depende da sua lipossolubilidade que é afectada pelo pH do 
meio o que por sua vez afecta o grau de ionização das drogas. Os parâme
tros denominados por Korolkovas4 por parâmetros electrónicos empíricos, 
são constantes que medem o efeito electrónico de um substituinte na vari
ação de energia duma reacção química e/ou duma interacção droga/recep
tor e estão directamente relacionados com as propriedades ácido/base de 
drogas através do seupiifa e do seu grau de ionização. 

PARÂMETROS ELECTRÓNICOS Como uma grande maioria das drogas são substâncias com sistemas TE 

deslocalizados e estes são muitas vezes os responsáveis pela sua activida
de farmacológica utilizam-se parâmetros que traduzem o carácter dador 
ou aceitador TE, o potencial de ionização, as energias de transferência de 
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Tabela 1.1 Interacções não covalentes importantes em sistemas biológicos 
( adaptado da ref. 5) 

Interacção Energia de Ligação Dependência Exemplo 
■ ■ ■■ ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : : ■ ■ ■ : . . . ■ ■■ ■ : ■ ■ ■ . ■ : : 

(KcalmoH) com a distância 

Iónica 5 

lónica reforçada 10 

l/r 

_ Ri 

Na+ pJDl
R 0 ^ , 0 o x c _ R 
1 H ^P R 2 

C—O""" H—N 

Na+ pJDl
R 0 ^ , 0 o x c _ R 
1 H ^P R 2 

C—O""" H—N 

Hidrogénio 17 — — ■ : 

Na+ pJDl
R 0 ^ , 0 o x c _ R 
1 H ^P R 2 

C—O""" H—N 

• 
R4N''»"»':N 

N : ' , - ■ ■ : . : 

Ião dipolar 17 IA* 

• 
R4N''»"»':N 

N : ' , - ■ ■ : . : 

6|=cwoCHp;::€:'.;v 

Dipolo—dipolc 17 l/r3 

van der Waal s 0,51 17r6 

carga e a energia de ressonância de drogas nas expressões matemáticas 
que vão ser utilizadas para tentar interpretar a correlação estrutura/pro

priedades químicas/actividade farmacológica de drogas 

EFEITOS ESTEREOQUÍMICOS OS parâmetros estereoquímicos tentam traduzir a contribuição geométrica 
e do tamanho de um substituante numa droga e medir o efeito estereoquí

mico intramolecular. Estes parâmetros são bastante importantes pois 
muitas interacções drogareceptor são esteroespecíficas. 
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1.2 Actividade biológica e interacções químicas 

ÍNÃO EXISTE NENHUMA CORRELAÇÃO DIRECTA ENTRE A ENERGIA DE UMA INTERACÇÃO 

química e actividade biológica, no entanto, a partir do modelo proposto 
para a interacção droga/receptor é possível estimar a energia das inter
acções que parecem promover a actividade biológica num determinado sis
tema utilizando valores médios para os diferentes modos de interacção 
(Tabela 1.1), pois, em termos moleculares, a actividade das drogas está re
lacionada com o tipo de associações que podem ocorrer entre droga/recep
tor e entre a droga e as outras substâncias que compõem os fluídos 
biológicos. A maioria destas interacções tem um carácter iónico, dipolar ou 
apolar embora por vezes sejam verificadas interacções covalentes.6"7'9 

LIGAÇÕES COVALENTES Por vezes a interacção droga/receptor é acompanhada do estabelecimento 

de ligações covalentes, mas a ruptura espontânea deste tipo de ligações, 
nas condições fisiológicas do corpo humano, só ocorre através de catálise 
enzimática e como tal, estas drogas têm um efeito farmacológico prolonga
do e por vezes actuam de uma maneira irreversível. Em algumas situa
ções o efeito prolongado pode ser necessário, como por exemplo no 
tratamento de uma doença crónica ou de uma infecção de parasitas, contu
do, felizmente a maioria das drogas actua de uma maneira reversível actu
ando através de interacções não covalentes. 

LIGAÇÕES NÃO COVALENTES Embora sejam relativamente fracas, as interacções não covalentes 
têm uma enorme influência na acção de drogas, pois na maioria das inter
acções droga/receptor há a formação simultânea de inúmeras interacções 
não covalentes e é esta sinergia que provoca a actividade biológica. Por 
exemplo, a interacção da epinefrina com o receptor-a do sistema nervoso 
adrenérgico que permite regular a pressão sanguínea ocorre devido à exis-
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Ligação de hidrogénio 
intramolecular 

tência simultânea de ligações iónicas, dipolo-dipolo e de van der Waals en
tre a epinefrina e o receptor. 

Como a formação de ligações intermoleculares entre o receptor e 
a droga ocorre através de interacções não covalentes, estas vão depender 
da distância entre os centros de atracção (Tabela 1.1) e é postulado5 que à 
medida que a droga se aproxima do receptor vai aumentando o número de 
interacções simultâneas possíveis: primeiro formar-se-ão interacções ióni
cas, depois dipolares e finalmente interacções do tipo van der Waals. De 
referir que esta dependência do tipo de interacção com a distância é mar
cadamente influenciada pelos requisitos estereoquímicos do receptor e da 
droga, o que reflète a importância decisiva dos factores estereoquímicos na 
actividade biológica de fármacos. 

A estrutura de substâncias como a água, o DNA, as proteínas e 
várias drogas está directamente relacionada com as numerosas ligações de 
hidrogénio que nelas ocorrem, pelo que este tipo de interacções tem uma 
importância decisiva na actividade biológica. As ligações de hidrogénio 
mais frequentes em sistemas biológicos ocorrem entre o grupo hidroxílico e 
o grupo amina e podem ser ligações inter ou intramoleculares (exemplos 
em anexo) observando-se a seguinte ordem de estabilidade para essas liga
ções O-H N > O - H - 0 > N-H-N = N~H O . Este tipo de ligações está na 
base de muitas das interacções droga-receptor e droga-componentes dos 
fluídos biológicos dada a existência de inúmeras espécies biológicas (ami
noácidos, bases nucléicas, neurotransmissores, hormonas, etc) com grupos 
específicos dadores/aceitadores de protões e de drogas com estas mesmas 
características. 

Drogas, iónicas ou dipolares, têm uma maior solubilidade em 
água e, muitas vezes, o seu transporte através de membranas é dificultado 
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Interacções apoUre* 

Droga 
ÇH2j PI2 : ÇH2j Ui2 

j í R~*P 

Lisina, leucina e outros resíduos 
ali fáticos no receptor 

Tríptofano, histidina e outros 
! resíduos aromáticos no receptor 

ou mesmo impossível. Como tal, a maioria das substâncias com acção te
rapêutica contêm uma mistura de grupos polares e apoiares para permitir 
uma actividade biológica mais eficaz. As interacções entre os grupos 
apoiares são do tipo van der Waals principalmente interacções dipolo in-
duzido-dipolo induzido (forças de dispersão de London) e verifica-se que 
drogas que contenham cadeias laterais com anéis aromáticos ou com cadei
as hidrocarbonadas interactuam com grupos semelhantes nos receptores 
ou nos fluídos biológicos, através deste tipo de interacções. Embora alguns 
estudos in vitro, pareçam mostrar que ocorrem preferencialmente inter
acções resíduo aromático-resíduo aromático ou cadeia linear alifática-ca-
deia linear alifática as interacções resíduo aromático-cadeia linear 
alifática ocorrem em alguns fluídos biológicos. Dada a quantidade de gru
pos aromáticos e alifáticos em drogas e em biomoléculas é de esperar que 
as forças de London tenham um papel importante nas interacções droga/ 
receptor, sendo intensificado na presença de ligações hidrofóbicas. 

INTERACÇÕES HIDROFÓBICAS As interacções hidrofóbicas serão talvez as mais importantes para deter
minar o efeito terapêutico de muitas drogas.5-6'10 A energia deste tipo de 
interacções não está directamente relacionada com a energia de ligação 
entre dois resíduos hidrofóbicos, mas com o ganho de entropia do sistema. 
A formação de interacções hidrofóbicas advém da capacidade que as molé
culas apoiares têm em se agregar em solução aquosa, pois esta agregação 
provoca a libertação de moléculas de água o que faz aumentar a entropia 
do sistema e consequentemente diminuir a função de Gibbs corresponden
te. Esta proximidade dos resíduos hidrofóbicos torna possível a ocorrência 
de interacções dipolo induzido-dipolo induzido, e faz com que este tipo de 
interacções seja um factor importante na actividade biológica de várias 
drogas. A existência de ligações hidrofóbicas nas interacções droga/recep
tor está esquematizada na Figura 1.1 e tem sido postulado6 que é apenas 
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Figura 1;1 Esquema de uma possível interacção hidrofóbica entre fragmentos que contém 
os grupos isopropilo e isopentilo 

pela libertação de moléculas de água que é possível a existência deste tipo 
de interacções entre resíduos não polares. 

A existência de metais vestigiais na maioria dos fluídos biológicos 
faz prever que as interacções metal—droga, metal-receptor ou metal-dro-
ga-receptor, tenham uma importância significativa no modo de acção de 
várias drogas e como tal a quantificação das interacções metal/ligando com 
relevância biológica pode permitir a compreensão do modo de acção e da 
actividade de drogas, por isso a especiação de metais vestigiais em siste
mas biológicos tornou-se actualmente uma área importante na química 
médica11 
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Drogas que actuam no SNC: 1,4-benzodiazepinas 
X ARA SE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DAS DROGAS QUE ACTUAM A NÍVEL DO 

Neurotransmlssores s i s t e m a nervoso c e n t r a l é necessá r io t e r u m a ide ia g e r a l da e s t r u t u r a e 

Substâncias químicas que se encon- func ionamen to d a s cé lu las ne rvosas . Ass im, a n t e s de se desc reve r o modo 

tram armazenadas nas sinapses das ^e acção p ropos to 1 2 , 1 3 p a r a as 1 ,4 -benzod iazep inas faz-se u m a breve des -
celulaB nervosas e cuja libertação, . „ , ,, , , . . 

a c n ç a o d a e s t r u t u r a e func ionamen to d a s cé lu la s n e r v o s a s , n e u r ó n i o s , e d a 
(impulso eléctrico) do nrar te- i m p o r t â n c i a dos n e u r o t r a n s m i s s o r e s no s eu func ionamen to focando, m a i s 

rior, estimula a produção de um im- p 0 r m e n o r i z a d a m e n t e o func ionamento do n e u r o t r a n s m i s s o r G A B A (ácido 
pulso eléctrico nas varias células 
nervosas adjacentes v-aminobut í r ico) d a d a a s u a in t e r l igação com o m o d o de acção d e s t a s subs 

t â n c i a s . 

Componentes bíisiro* de um neuronio 

1 Axónio: conduz os impulsos eléctricos 
desde o corpo da célula até ft sinapse. 

2 Membrana denditríca: recebe os im
pulsos químicos e transmitios ao corpo 
da célula 

Hl 

3 Corpo de célula: recebe um conjunto de 
impulsos químicos e transforma-os 
num único sinal eléctrico 

As células nervosas embora tenham uma es
trutura diferente consoante a sua localização no siste
ma nervoso têm todas os mesmos componentes básicos 
(ver anexo): axónio, membrana denditríca e corpo celu
lar (núcleo). Todos estes componentes estão rodeados 
por uma membrana composta por uma camada semi-
permeável de lipoproteínas, que é apenas permeável a 
iões, sendo a célula nervosa composta por uma solução 
coloidal de lipoproteínas contendo uma grande porção 

de água onde se encontram várias substância dissolvidas (glucose, sais, 
oxigénio, dióxido de carbono, etc...). Devido à diferente permeabilidade da 
membrana aos vários iões ( K+, Na+, Ca2+,C1", HC03 ', etc) a composição dos 
sais no interior e no exterior da membrana é diferente o que faz com que a 
membrana neuronal, no seu estado de repouso, esteja polarizada, sendo o 
seu interior mais negativo do que o seu exterior o que dá origem ao chama
do potencial de repouso.4,14 

Quando um estimulo exógeno atinge um neurónio a sua activida
de eléctrica é alterada gerando um impulso eléctrico, o chamado potencial 
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de acção. A transmissão intraneuronal faz-se apenas através de processos 
eléctricos, mas a transmissão interneuronal é um processo químico. O ter
mo sinapse é utilizado para descrever esta transmissão interneuronal e 
considera-se como sinapse o conjunto da membrana pré-sináptica, a fenda 
sináptica e a membrana pós-sináptica. Esta transmissão sináptica envol
ve a transferência de energia da membrana dendítrica para a célula nervo
sa adjacente, ou seja, entre o neurónio pré-sináptico e o neurónio 
pós-sináptico através da fenda sináptica (Figura 1.2). A despolarização da 
membrana, provocada pelo estímulo exógeno percorre o axónio e faz com 
que uma determinada quantidade de neurotransmissor seja libertado da 
membrana pré-sináptica para a fenda sináptica e interactue com recepto
res da membrana pós-sináptica. Esta interacçcão provoca alterações con-
formacionais nas moléculas da membrana o que por sua vez faz variar a 
permeabilidade iónica da membrana e consequentemente o seu potencial. 
Após esta interacção o neurotransmissor é removido ou por "uptake" activo 
ou através da sua destruição por desactivação metabólica (ver Figura 1.2). 

É através de interacções com os receptores sinápticos que as dro
gas que actuam a nível do sistema nervoso promovem a sua acção biológi
ca. Esta acção pode ser devida a: a) interacção com autoreceptores, 
receptores que controlam a produção de neurotransmissores, inibindo a 
produção e libertação de neurotrasmissores; b) interacção com receptores 
da membrana pós-sináptica o que influencia a formação do novo impulso 
eléctrico; c) destruição das enzimas que degradam as moléculas de 
neurotransmissores provocando um aumento da sua concentração. A acti
vidade biológica das drogas que actuam a nível do sistema nervoso é pois 
obtida por alteração do funcionamento de neurotransmissores. Na Tabela 
1.2 encontram-se indicados alguns dos neurotransmissores mais comuns, a 
sua localização e função bem como alguns tipos de drogas que afectam a 
sua função. 



17 

/•*-?+ 

• Nfurotranimis'ujr 

Quando o potencial de acção atravessa o axónio présináptico 
(1) ocorre a sua excitação o que se traduz por um aumento de 
permeabilidade a catiões, (2) estimulando a libertação de 
neurotransmissores que é o resultado de pequenas variações 
na composição da membrana produzidas i»'.,. estimulação 
eléctrica. Após a sua libertação na fenda sináptica, (3) algu

mas moléculas atingem a membrana póssináptica e interac

tuam com receptores específicos(4). Esta interacção provoca 
uma variação na permeabilidade da membrana (traduzida 
por alteração na carga eléctrica da membrana póssináptica) 
que consoante o tipo de neurotransmissor pode ser excita

tória ou inibitória. Excitatt ria <■ a carga eléctrica diminuir 
(entrada de i< es ; ositivos, d< ■:•■ lar zaçã< ... I ca ft inibitó

ria quando a sua permeabilidade está limitada aos iões K* e 
Cl, havendo a deslocação de Cl para o interior da membrana 
e de K* no sentido inverso traduzindo uma aumento de carga 
positiva no ext< ri r 11 . • : bran a (5) e (6). Este último fenó

meno ee desigando por hiperpolarização sináptica (saída de 
iões positivos) e este tipo de sinapses impede a despola

rização da membrana o que impede a iniciação dos impulsos. 

Figura 1.2 Representação 
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Tabela 1.2 Neurotransmissores: localização, funções e efeitos e exemplo de drogas que os 

Neurotransmissor Droga Localização Função e efeito 

Acetilcolina Nicotina Cérti■■■■. • ,; • ma Excitação do cérebro 
nervoso parasimpãtico Afecta a memória 

N»r« pinefrina Anfetamina Cérebro e sistema Inibição no cérebro 
nervoso simpático Regula a resposta emocional 

L . ■• ,na Anfetamina Cérebro Inibição 

Serotonina Antid :.:■ ivos Cérebro Inibição 
Afecta o sono t? o humor 

Histamina Antipsicóticos Cérebro e sistema Afecta as emoções e a 
nervoso periférico temperatura do corpo 

GABA Sedat:\ os i tipnóticos Cérebro Inibição 
Afecta as emoções 

— — —— —— . 

GABA 

H H o 
H » H l H / 

H l H t 
i l n 

Ac ido y  amino butírico 

O GABA é um aminoácido detectado apenas em tecidos do SNC 
de vertebrados e que se forma a partir do ácido glutâmico através de uma 
reacção catalizada pela enzima descarboxilase de ácido glutâmico

 6
>

6

14


15 e 

parece estar envolvido na regulação de mecanismos cardiovasculares, na 
regulação de funções endócrinas, na sensação de dor e na ansiedade. O es

tudo do seu modo de acção foi intensificado por se ter verificado que as 
benzodiazepinas, agentes ansiolíticos, actuam no sistema neuronal 
GABAérgico. Tal como outros neurotransmissores, encontrase armazena

do nos terminais das células nervosas sendo libertado por um processo que 
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depende da concentração de catião cálcio após despolarização da membra
na. A sua actividade neuronal parece estar associada a dois mecanismos 
inibitórios diferentes: a) despolarização pré-sináptica (entrada de iões po
sitivos) de um neurónio excitado, o que causa uma diminuição da liberta
ção do neurotransmissor quando este neurónio recebe um impulso 
eléctrico; ou b) hiperpolarização (saída de iões positivos) de um neurónio 
excitado por diminuição do fluxo de anião cloreto, o que torna o neurónio 
inactivo quando recebe um impulso normal. E este segundo mecanismo 
que parece estar associado à acção das benzodiazepinas.12,16 

BENZODIAZEPINAS 

5-fenil-l,4-b«n*odii»iepina-2-ona 

A primeira benzodiazepina a ser comercializada foi o clorodiazepóxido 
(Librium) em 1960 e que se tornou rapidamente a droga mais receitada 
nos Estados Unidos dado os reduzidos efeitos secundários que a sua utili
zação provocava. Nos anos setenta apareceu uma nova benzodiazepina o 
diazepam (Valium) que dadas as suas propriedades ansiolíticas, relaxantes 
musculares e anticonvulsant's rapidamente destronou o clorodiazepóxido. 
Sternbach et. ai.17 verificaram que compostos com a estrutura geral repre
sentada em anexo (5-fenil-l,4-benzodiazepina-2-ona), drogas que actuam 
a nível do sistema nervoso central (SNC) e que fazem parte dos chamados 
agentes ansiolíticos, devem a sua actividade biológica à presença do anel 
de sete lados e à presença de substituintes nas posições 1, 2, 3 e 7 e que a 
existência de substituintes electronegativos nas posições 2 e 7 aumenta-

2 vam fortemente esta actividade. 

Considera-se actualmente que o mecanismo molecular de acção 
das benzodiazepinas faz aumentar a frequência de abertura dos canais de 
ião cloreto (mas não o seu tempo de abertura) que respondem ao GABA: a 
sua resposta ao GABA na presença de benzodiazepinas é idêntica à respos
ta obtida na presença de uma maior concentração de GABA na ausência de 
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benzodiazepinas. Verificou-se, utilizando marcação isotópica, que as 
benzodiazepinas actuavam no SNC nas sinapses GABAérgicas e que o 
GABA modula a sua interacção com receptores.5 Posteriormente, verifi-
cou-se que a presença das benzodiazepinas faz aumentar a interacção 
GABA/receptor e por sua vez a presença de GABA faz aumentar as inter
acções benzodiazepina-receptor o que parece indicar uma relação directa 
entre o funcionamento dos receptores do GABA e dos receptores das 
benzodiazepinas. A acção das benzodiazepinas parece estar associada à 
abertura dos canais de anião cloreto, isto é, as benzodiazepinas parecem 
interactuar com os receptores do sistema GABAérgico fazendo aumentar o 
fluxo de iões cloreto. No entanto, bá também alguns estudos que sugerem 
que alguns dos receptores GABA e locais de coordenação de benzodiaze
pinas regulam, também, canais de catiões existentes nas membranas celu
lares e que a presença de determinados catiões metálicos faz aumentar a 
interacção benzodiazepina/receptor.18,19,2° 

3 Metais e sua actividade biológica no SNC 
KJ PAPEL DE COMPLEXOS DE IÕES METÁLICOS EM PROCESSOS BIOLÓGICOS É ACTUAL-

mente bem conhecido e embora ainda não sejam compreendidos todos os 
mecanismos através dos quais eles exercem a sua acção biológica é possí
vel já esquematizar algumas características gerais que lhe estão associa
das (Tabela 1.3).21 Os catiões metálicos mais leves, K+, N a \ Ca2+, Mg2* , 
têm uma bioquímica relacionada com a formação de ligações iónicas, inter
acções electrostáticas e desempenham funções relacionadas com, balanços 
de cargas interfacial, com o controlo de tipo hormonal ou de impulso eléc-
tricô, e com aspectos estruturais a nível molecular (formação de pontes 
intramoleculares entre grupos carboxílicos em proteínas) e a nível 
macroscópico (formação da estrutura óssea). Os restantes catiões actuam 
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Tabela 1.3 Algumas características gerais de complexos de iões metálicos presentes nos sis

temas biológicos (adaptada ref. 21) 
■ ■ . - ■ — . . — . . . . . ■ . . , , . . . , . . _ — ■ . . . 

Características Na, K Ca, Mg Zn, Ni Fe, Cu, Co, Mo, Mn 

Estado oxidação +1 +2 +2 mais de um estado de 
predominante oxidação 

Estabilidade torniodi baixa baixa/ eWada elevada 
!nâmica dos'complexos ■ ■.■'.>'.(::':':.. "' intermédia ■.. V'; 

Átomos dadores oxigénio oxigénio azoto'Zn o Ni uoto, enxofro e 
preferenciais enxofre (Ni; oxigtmo 

Mobilidade no elevada intermédia nula/ nula/ 
meio biológico intermédia intermédia 

sobretudo através da coordenação a ligandos biológicos, e um dos seus pa

péis mais importante é desempenhado nos centros activos das enzimas na 
catálise de reacções orgânicas. 

Além dos catiões metálicos mais leves, alguns catiões metálicos 
de Cu, Zn, Fe, Mn e Co parecem ser necessários para um bom funciona

mento do SNC. A sua actividade neuroquímica está muitas vezes associa

da a proteínas que catalizam reacções enzimáticas e a uma dependência 
dos neurotransmissores destas enzimas. Contudo, muito pouco se sabe so

bre o mecanismo através do qual estes elementos atingem o cérebro e so

bre o seu posterior funcionamento. A reduzida permeabilidade da barreira 
hematoencefálica a estes metais pressupõe a existência de transportado
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res específicos para a sua penetração no cérebro, o que faz prever que uma 
variabilidade nas suas concentrações origine respostas dinâmicas comple
tamente diferentes das conhecidas para os catiões mais leves que podem 
atravessar mais livremente essa barreira. 

Neste trabalho foram utilizados os catiões metálicos níquel(II), 
cobre(II) e zinco(II), devido à sua possível influência no mecanismo de ac
ção das benzodiazepines,21,22 e ao crescente interesse da sua acção a nível 
do sistema nervoso central.3 As interacções do catião cádmio(II) foram 
também, estudadas pois o seu carácter tóxico pode provir, muitas vezes da 
sua interacção com locais coordenadores do catião zinco(II) o que alterará, 
no geral as respostas biológicas associadas à acção deste último catião me
tálico. 

NÍQUEL O papel deste catião metálico nos sistemas biológicos ainda não é total
mente conhecido, no entanto, sabe-se que a sua presença é fundamental no 
desenvolvimento de cobaias e que a sua supressão provoca uma deficiência 
de ferro e reduz os níveis de hemoglobina. A sua actividade a nível huma
no parece estar apenas associada a uma única enzima, a urease.23,24 A 
nível do SNC não lhe são conhecidas propriedades específicas, contudo es
tudos in vitro mostram que a sua concentração altera a interacção 
benzodiazepinas-GABA-receptor.21,22 A ocorrência desde catião metálico 
em sistemas biológicos parece estar associada à sua coordenação a 
tiolatos.22 

COBRE O cobre ocorre em solução na forma de Cu(II) e de Cu(I), sendo este 
último facilmente oxidável desde que se encontre livre. Assim, como é de 
esperarar, o seu principal papel está associado a sistemas biológicos de 
transferência electrónica. Há várias enzimas de cobre que estão envolvidas 
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em vários processos biológicos como o transporte de electrões efectuado pe
las proteínas azuis de cobre e algumas das reacções em que estão envolvi
das utilizam potenciais de oxidação/ redução elevados o que requer que o 
seu local de acção e a sua geometria sejam tais que permitam reacções rá
pidas e de elevado potencial oxido/redutor.23-24 A nível do SNC sabe-se que 
o cobre, a) intervém no metabolismo do oxigénio facilitando a transferência 
de electrões e regularizando os seus níveis, b) parece estar associado ao 
mecanismo de síntese da norepinefrina e c) a sua deficiência provoca alte
rações a nível da coordenação motora e do comportamento.3 Estudos in 
vitro mostram que a sua concentração, tal como no caso do níquel, altera a 
interacção benzodiazepinas-GABA-receptor.21,22 

ZINCO A principal função deste metal em sistemas biológicos está associada ao 
controlo do mecanismo de regulação de pH3. Existem, também, várias 
metaloenzimas de zinco e várias enzimas que são por ele activadas.25 A ní
vel do SNC estão-lhe associadas duas funções: uma relativa ao metabolis
mo de oxidação cerebral, não de uma maneira directa mas através da 
síntese de lípidos; a outra a um mecanismo ainda desconhecido mas relaci
onado com a perturbação que induz nas respostas neurológicas de vários 
neurotransmissores.3,26"29 Tal como para os outros dois catiões metálicos, 
estudos in vitro mostram que a sua concentração, altera a interacção 
benzodiazepinas-GABA-receptor.21,22 

CÁDMIO Sendo considerado um catião macio, apresenta grande tendência para se 
ligar a átomos de enxofre e secundariamente a átomos de azoto, originan
do preferencialmente complexos octraédricos. Este catião é prejudicial 
para o bom funcionamento celular, sobretudo devido ao facto de poder 
substituir o catião zinco(H) em várias enzimas ou noutras biomoléculas 
com alteração significativa do processo biológico normal a elas associado.3 
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Verifica-se, por exemplo, que este catião pode coordenar à carboxipeptidase 
de um modo análogo ao do zinco(II), mas como não preserva uma geome
tria de coordenação tetraédrica torna-a inactiva. Do mesmo modo, este ca
tião compete favoravelmente com o catião zinco(II) na coordenação à 
metionina desregulando o metabolismo deste último aminoácido.30 Alguns 
estudos recentes mostram que a temperatura do corpo é alterada pela ad
ministração de metais pesados e que esta alteração advém da acção destes 
metais a nível do SNC. Estudos efectuados com o catião cádmio mostram 
que a sua administração em doses controladas permite a diminuição da 
temperatura do corpo e que esta é provocada pela concentração deste 
catião no SNC. Supõe-se ainda, que esta afecta a l ibertação de 
neurotransmissores. 

INTERACÇÕES METAL/LIGANDO Á extrema selectividade das biomoléculas ao catião metálico que utilizam 
num determinado processo biológico pode ser considerada, numa primeira 
aproximação, devidas às propriedades de equilíbrio químico das inter
acções metal/ligando em solução. A sua acção será função das constantes 
de formação metal/ligando que poderão ocorrer num determinado meio bi
ológico. Estas interacções vão depender da estrutura e das propriedades 
dadoras do ligando, da sua maior ou menor afinidade para determinado 
ião metálico de acordo com teoria de ácido/base de Pearson, da geometria 
de coordenação do catião metálico e do seu estado de spin. Assim sendo, a 
compreensão do mecanismo de funcionamento de catiões metálicos em 
sistemas biológicos dependerá, numa primeira fase, dos conhecimento que 
se possa ter, ou obter, sobre a sua interacção em solução com ligandos bio
lógicos.23 

Há vários estudos efectuados sobre a interacção em solução de ca
tiões metálicos com aminoácidos e nucleotídeos e/ou nucleosídeos e até 
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mesmo entre algumas substâncias com acção terapêutica, como antibióti
cos32 e anti-histamínicos.33 Dado ser possível que a acção terapêutica das 
benzodiazepinas esteja associada à presença de catiões metálicos,21,22 será 
importante obter alguma informação sobre o seu comportamento como li-
gandos e embora tenham aparecido ultimamente algumas publicações ci
entíficas sobre a preparação e caracterização de compostos metal/ 
benzodiazepine,34,36"41 são escassos os estudos efectuados sobre as proprie
dade coordenadoras destes ligandos em solução.42,43 

Assim sendo, neste trabalho tentou-se caracterizar as possíveis 
interacções em solução de três 1,4-benzodiazepinas, cuja principal 
diferença reside nos substituintes do carbono C-2, diazepam, medazepam 
e clorodiazepóxido, com os catiões metálicos já mencionados e também com 
o GABA, o neurotransmissor que parece estar associado ao seu mecanismo 
de acção. 
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Equilíbrio em Solução: 

Aspectos Termodinâmicos 

J N ESTE CAPÍTULO É APRESENTADA A DEFINIÇÃO DE CONSTANTE DE EQUILÍBRIO TER-

modinâmica para soluções reais e são esboçadas as considerações extra-
termodinâmicas necessárias para avaliar o significado do valor associado a 
uma constante de equilíbrio obtida experimentalmente em condições bem 
definidas, não só em solução aquosa como também em soluções mistas 
água/solvente orgânico. 

químicos em solução 
A . CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS QUÍMICOS EM SOLUÇÃO REQUER O CONHECIMENTO 

da natureza das espécies presentes em solução e das suas concentrações e, 
também, das características dinâmicas do equilíbrio em solução para o sis
tema em estudo. 

O estado de equilíbrio de um sistema mantido a pressão e tempe
ratura constantes corresponde a um mínimo da função de Gibbs. Qual
quer alteração na composição de um sistema em equilíbrio ou para 
sistemas que não estejam em equilíbrio ocorrem reacções que levam o sis-

C a p í t u l o 

^2 
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tema a atingir o mínimo da função de Gibbs. Assim, o sentido em que as 

reacções químicas vão ocorrer é determinado pela contribuição para a fun

ção de Gibbs de cada uma das espécies que compõem o sistema. 

EQUILÍBRIO TERMODINÂMICO Para a reacção química representada pela equação generalizada 

ZvtMt=0 (2.1) 

Os símbolos « a terminologia usados e m Q u e " f é o coeficiente estequiométrico e M( o símbolo químico da espécie 
neste trabalho são os recomendados ^ p o ( j e demonstrar-se que a condição de equilíbrio é 4 4 4 5 

pela IUPAC na súa publicação 
International Union óf Pure and: £ ViUi = 0 (2.2) 

: Applied ; Chemistry; Physical 
Chemistry Division. Quantities, sendo ̂  0 potencial químico da espécie i. 
Units and Symbols in Physical 
Chemistry., 2» ed.,Blackwell Scientific: P a r a soluções ideais o potencial químico (função de Gibbs parcial 
Qxonia, 1993. molar) da espécie i é definido por 

Li, 'fi^ + RT In xt (2.3) 

em que i t é a fracção molar da espécie i, R é a constante dos gases, T a 

temperatura absoluta e ^" ,0 potencial químico padrão definido como o po

tencial químico para o componente puro ( ̂  = 1). 

Para soluções reais a prática comum consiste em definir um pa

râmetro que quando multiplicado pela fracção molar do componente i da 

solução permita utilizar uma expressão formalmente semelhante à equa

ção 2.3. Define-se assim o coeficiente de actividade da espécie i, yxi, por 

forma a que a expressão 

Vt-^+RTlnr^Xt (2.4) 

seja aplicável, qualquer que seja o afastamento de comportamento ideal. 

Nesta equação /i° (é apenas função da pressão e da temperatura , enquanto 

que yx i é função não só destas variáveis, mas também da fracção molar de 

todas as outras espécies em solução. 
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Obviamente, que o» valores doa coefi
cientes de actividade e as próprias 
actividades terão valores diferentes 
nas três escalas apresentadas. 
Da mesma forma, os \ > • • dos po
tenciais químicos padrão também te
rão valores diferentes nas diferentes 
escalas d- . ilração. 

A equação 2.4 não permite definir completamente yxi, já que fj.xi 

também não é conhecido: ambas as grandezas ficam definidas quando são 
especificadas as condições em que yi é igual à unidade.46 

O produto do coeficiente de actividade yx f pela fracção molar xi é 
usualmente designado por actividade da espécie i em solução, ax f 

ax,i = y*,ixi (2.5) 

e é usual definir expressões semelhantes para outras escalas de concentra
ção, podendo escrever-se 

am,t = y^i mi (2.6) 

para concentrações expressas em molalidade, enquanto que para a escala 
de molaridade (actualmente designado por escala de concentração) se terá 

ae,i~rf,tCi (2.7) 

A partir destas definições é possível definir estado padrão da es
pécie Í como o estado do sistema para o qual a actividade de i é unitária. É 
importante referir que equações formalmente semelhantes à equação 2.4 
podem ser obtidas para as escalas de concentração atrás referidas recor
rendo às equações 2.6 ou 2.7, assim para a escala de molalidade virá 

enquanto que para a escala de molaridade se terá 

(2.8) 

lii=Hlt + RT\nycici (2.9) 

Esta última expressão (o mesmo é aplicável a 2.4 e a 2.8) pode ser 
escrita separando os termos do argumento da função logarítmica, obtendo-

se 

Ht - n?t + RTIn yci + RTIn c, (2.10) 
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ESTADO DE REFERÊNCIA O estado de referência da espécie i numa solução é definido como o estado 
do sistema em que o coeficiente de actividade da espécie i é unitário. É 
evidente da definição e da equação 2.10 que a diferença de energia 
(/ij - fj.°t) é determinada quando se define o estado de referência. A deter
minação do potencial químico padrão requer o conhecimento de yi e de c{, 
isto é, do estado padrão.46 

Embora toda a informação termodinâmica sobre um sistema em 
equilíbrio químico esteja contida na equação 2.2, é usual, para tornar mais 
conveniente essa informação, caracterizar o equilíbrio através da definição 
de constantes de equilíbrio. Assim, da equação 2.2 e 2.9 obtem-se 

S Vyci + RT I v, In ycic{ =0 (2.11 ) 

que após rearranjo dá 

- R r i n n j y ^ ) " ' = Zvtti°ei (2.12) 

ou -RThiK= AG° (2.13) 

em que * = n(yc>jc<)V' (2.14) 

e A G ? = I V c , < (2.15) 

A equação 2.14 define assim a constante de equilíbrio termodinâ
mica associada à reacção descrita pela equação generalizada 2.1. A cons
tante de equilíbrio pode ser expressa pela equação 

K = n(r cJ v ' • n(c,)v< (2.16) 

Kr=u(rci)Vi (2.17) ou, se 

e Ke = jli^Y' (2.18) 

virá K = K^ (2.19) 
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O coeficiente de actividade é um pa
râmetro definido empiricamente 
através da equação 2.4 e que fornece 
uma medida da não idealidade das 
soluções resultante de interacções 
entre as partículas em solução. Os 
coeficientes de actividade podem ser 
interpretados como uma contribui
ção para a função de Gibbs (equação 
2.10) e, neste sentido, tem um signi
ficado idêntico ao de uma concentra
ção. ( J . E. Gordon, The Organic 
Chemistry of Electrolyte Solutions, 
Wiley, New York, 1975, Ch.l) 

ESCOLHA DO ESTADO DE REFERÊNCIA 

Nesta última equação Kc designa-se por constante de equilíbrio estequio-
métrica ou quociente de concentrações; obviamente que quando todas as 
espécies i estão no estado de referência, vem K=Kc. 

O objectivo do estudo experimental de constantes de equilíbrio é o 
de obter, para pressão e temperatura bem definidas, uma verdadeira cons
tante. A constante de equilíbrio termodinâmica, K, obedece a esta imposi
ção, pois as actividades foram definidas de modo a que A" seja sempre cons
tante.4647 No entanto, a maioria das técnicas analíticas utilizadas na ob
tenção de constantes de equilíbrio mede concentrações o que permite ape
nas determinar a constante estequeométrica, Kc; o problema reside, pois, 
na obtenção de Kg, ou por outras palavras, na definição do estado de refe
rência, que se assume o mesmo para todos os solutos. De entre as várias 
definições possíveis, irão ser a seguir descritas três das mais vulgarmente 
utilizadas. 

Define-se como estado de referência uma solução infinitamente diluída, da
do que neste caso as interacções entre solutos em solução, e consequente
mente os desvios da idealidade são nulos. Na prática, considera-se que 
para concentrações de solutos inferiores a 10 4 M os desvios da idealidade 
não são significativos. Existem diversas maneiras operacionais para a de
terminação de constantes de equilíbrio. Para soluções em que ocorram 
equilíbrios entre espécies iónicas, o valor de K pode ser calculado a partir 
de valores de Kc determinados experimentalmente em função da força ióni-
ca para várias soluções diluídas, e utilizando a equação de Debye-Huckel 
(se as forças iónicas forem suficientemente baixas), ou suas extensões 
empíricas para calcular os valores de K . 

Uma outra forma para determinar valores de K consiste na 
extrapolação para o estado de referência (soluções infinitamente diluídas) 
de valores de Kc obtidos experimentalmente para várias composições da 
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solução. Não existe, contudo, nenhuma base teórica para esta extrapo
lação o que a torna pouco fiável. E frequente, no entanto, vê-la utilizada 
para determinações efectuadas a forças iónicas baixas, usando-se como va
riável nessa extrapolação a raiz quadrada da força iónica.46,48 

Uma outra possibilidade consiste em definir como o estado de re
ferência o próprio meio solvente e então por definição K= 1, donde K = 
Kc. Neste caso é preciso ter presente que os cot ntes de actividade em 
soluções infinitamente diluídas podem ser bastante diferentes da unidade, 
quando referidos ao estado de referência assim definido. No entanto, as 
soluções utilizadas para obter Kc podem ter a composição alterada (por 
exemplo, numa titulação); o melhor que se pode esperar é que A" se mante
nha praticamente constante e não muito diferente da unidade para as 
composições estudadas. Para soluções aquosas (ou soluções mistas, mas 
ricas em água) e para equilíbrios em que participem espécies iónicas, será 
de toda a conveniência manter a força iónica constante e a um valor bas
tante superior aos dos solutos envolvidos directamente no equilíbrio em es
tudo, por forma a minimizar alterações na composição do "estado de 
referência". 

Este último estado de referência é muitas vezes utilizado na de
terminação experimental de constantes de equilíbrio, mas tem que se ter 
presente que é necessário definir pormenorizadamente o estado de refe
rência, isto é, fornecer uma descrição completa da composição do meio sol
vente e da zona de concentrações utilizada para as substâncias em estudo. 
A comparação de resultados de diferentes proveniências só pode ser efectu
ada para estados de referência iguais e é de prever que o valor de K varie 
em diferentes condições experimentais. 

A definição de uma solução não ideal como estado de referência é 
bastante aceitável, mas o seu significado físico é diferente do correspon-
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dente ao caso em que se consideram soluções de diluição infinita como es
tado de referência. Os desvios da idealidade do comportamento das solu
ções deve-se a interacções interiónicas e intermoleculares entre as 
partículas de soluto, e estas só são nulas para soluções infinitamente diluí
das, que é a base física para a sua utilização como estado de referência. A 
utilização de soluções não ideais como estado de referência não permite 
afirmar a não existência de interacções entre as várias partículas do sol
vente. 

ESTADOS PADRÃO O facto da constante de equilíbrio termodinâmica ser definida em função 
de actividades obriga a que, para além do estado de referência se estabele
ça um estado padrão para a actividade49. Em soluções muito diluídas (re
lativamente ao solvente) os coeficientes de actividade são próximos da 
unidade e as constantes de equilíbrio podem ser calculadas em função de 
concentração. Então para soluções diluídas a selecção de um estado pa
drão é equivalente à selecção de uma escala de concentrações. Para solu
ções não ideais, embora se escolha o estado padrão quando se selecciona 
uma dada escala de concentração, a sua interpretação é diferente; u° é o 
valor de u para a = 1 e não a concentração unitária. O estado padrão é 
então definido como um estado hipotético de concentração unitária, mas 
com algumas das propriedades das soluções infinitamente diluídas e para 
as três escalas de concentração mais comuns, fracção molar, molaridade e 
molalidade tem-se que 

H » nx" + RT In yx x (2.20) 

H = tic° + RT In yec (2.21) 

H=lim° + RT\nymm (2.22) 

O potencial químico, ju, é independente da escala de concentra
ções utilizadas ou do estado padrão, mas os potenciais químicos padrão e 
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os coeficientes de actividade têm valores numéricos diferentes nas três 
equações e o valor numérico da constante de equilíbrio pode ser diferente 
consoante o estado padrão. A interconversão entre estas três escalas de 
concentração é morosa e pelo facto de ser necessário conhecer a densidade 
da solução, dados que muitas vezes não existem, torna-se na maioria dos 
casos impossível.50 

2 Sistemas químicos em soluções mistas ou não aquosas 
CONSIDERAÇÕES ANTERIORMENTE EFECTUADAS SÃO VÁLIDAS PARA QUALQUER SO-

lução e, logo, independentes do solvente. No entanto, como a água é o sol
vente mais utilizado em estudos de equilíbrio químico em solução, é normal 
que quando se efectuem estudos em solventes mistos ou não aquosos se pre
tenda comparar os resultados aí obtidos com os de solução aquosa. 

Como já foi referido os valores numéricos dos coeficientes de acti
vidade são calculados utilizando, normalmente, como estado de referência 
o valor unitário a diluição infinita para o soluto num determinado solven
te. No entanto, se o coeficiente de actividade de uma espécie i existente 
numa solução não aquosa ou mista for referido ao estado aquoso (valor 
unitário para diluição infinita numa solução aquosa), o seu valor a diluição 
infinita nesse solvente será diferente da unidade.51 

EFEITO DO MEIO O potencial químico de uma espécie i num solvente misto ou não aquoso, s, 
pode ser definido para vários estado padrão, embora obtendo valores dife
rentes para as actividades e para os coeficientes de actividade. Em solven
tes mistos há duas escalas de actividade que devem ser consideradas: uma 
referida ao estado padrão em solução aquosa e outra ao estado padrão no 
solvente orgânico ou misto, normalmente num valor unitário para o coefi
ciente de actividade a diluição infinita. Assim, o potencial químico da es-

As 
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pécie i num solvente misto pode ser expresso sob duas formas distintas, 
dependendo do estado de referência escolhido: 

th = V V + RT l n 'agai = 'agtf + RT l n Ct 'agïi <2.23) 

em que o estado de referência é o da solução aquosa,ou 

fit = J/V + # T ln \at = ^ » + RT ln c, ; 7i (2.24) 

em que o estado de referência é o definido para soluções orgânicas ou mis

tas. Igualando estas duas equações, já que o potencial químico tem de ser 
o mesmo, qualquer que seja o estado de referência escolhido, obtemse 

>i° ■ 'agHí° ' RT l n 'agyJ '. rt (225) 

equação que mostra que o valor numérico do coeficiente de actividade num 
solvente misto, relativamente ao definido para solução aquosa só depende 
dos valores da função de Gibbs padrão da espécie i associadas a cada um 
dos dois estados de referência. 

A partir da equação 2.25 definese a função de Gibbs de transfe

rência, AGf, e o coeficiente de actividade de transferência primário ou efei

to do meio, ' yf, pela relações 

^ ^ / V  W (2.26) 

'agît0 * Igti'.Yi (2.27) 

donde se obtém a seguinte relação entre AGf e * y? 

AG* * RT ln '^y* (2.28) 

A função de Gibbs de transferência é a variação da função de 
Gibbs para o processo 

soluto i (estado padrão em solução aquosa) 

—> soluto i (estado padrão no solvente orgânico) (2.29) 
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e o efeito do meio, por seu lado, pode ser interpretado como uma medida do 
trabalho necessário para transferir uma mole da espécie i no estado 
padrão da solução aquosa para o solvente s, com a espécie i no estado pa

drão definido para esse solvente. O efeito do meio é definido pela equação 
2.27 para espécies neutras ou para combinações de iões que sejam neutras. 
Para electrólitos é possível considerar, pelo menos formalmente, que a sua 
energia de transferência é a soma das energias de transferência dos cati

ões e dos aniões; assim podese definir um efeito médio do meio para um 
electrólito como 

4G,°  vRTln ■ / • (2.30) 

em que v representa o número de moles de iões formados por dissociação 
de uma mole de electrólito; por extensão desta definição será possível obter 
o efeito do meio para uma espécie tónica individual i através de uma rela

ção formalmente idêntica à equação 2.28 

l n 'agr* =(yRT)AG° (2.31) 

que não é passível de ser deduzida com base em conceitos puramente ter

modinâmicos. 

FUNÇÃO DE GIBBS Segundo Popovych52 a equação 2.28 (e, logo, 2.30) não pode traduzir de 
DE TRANSFERÂNCiA forma correcta a variação de energia que ocorre para uma espécie iónica 

individual t no processo de transferência, pois para espécies iónicas a vari

ação de energia associada a esse processo deverá incluir não só o termo 
correspondente ao efeito do meio, que traduz as diferenças nas energias de 
solvatação nos dois meios, mas também uma contribuição para a energia 
de transferência que corresponda à transferência de carga. No entanto, é 
correcto interpretar o efeito do meio para uma espécie iónica individual 
como uma medida da diferença observada nas energias de solvatação nos 
dois estados ag e s da equação 2.30. 
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É possível, fazendo uso de considerações extra-termodinâmicas, 
determinar experimentalmente valores para as energias de transferência 
de espécies iónicas individuais. Embora, estas determinações saiam fora 
do âmbito deste trabalho, deve-se referir que para reacções de ácido/base é 
frequente utilizar o modelo de Born para tentar quantificar o efeito do sol
vente e, assim, justificar as diferenças observadas nos valores de pKa em 
diferentes meios. Como neste trabalho é efectuada a determinação de 
constantes de acidez para alguns ligandos em diferentes meios hidro-
metanólicos, será feita a seguir uma breve descrição do processo que foi 
utilizado para estimar áGf para uma espécie iónica individual. 

O valor da função de Gibbs de transferência para uma espécie ió
nica individual é estimado coma a diferença entre a energia electrostática 
ao introduzir uma mole de iões no solvente s e em água, AG, (el). Se se 
assumir como válido o modelo de Born51,53 para traduzir esta diferença de 
energia em meios com constantes dieléctricas eg e e^, vem, para uma espé
cie iónica individual 

AT̂ e)2 [(O'M'J"1] 
*G

t, <«/> = " ~ (2.32) 
Sne0 rt 

em que N é o número de Avogadro, e a carga do electão, e0 a permitividade 
do vazio, zi a carga do ião i e ri o raio iónico, que se assume igual nos dois 
solventes. Esta equação traduz um modelo teórico simplista e como tal 
não reproduz os resultados obtidos experimentalmente; de facto, a utiliza
ção quer de raios cristalográfico e não do raio dos iões solvatados, quer de 
constantes dieléctricas macroscópicas, que podem não traduzir o modo 
como estas constantes efectivas variam com a distância ao ião, evidencia a 
existência de severas limitações no modelo e sugere várias considerações 
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estruturais que deveriam ser incluídas no modelo para se obter uma me
lhor concordância entre os resultados teóricos e os experimentais. Apesar 
destas limitações, este modelo tem sido utilizado para prever a variação de 
constantes de acidez em diferentes meios, pois permite obter uma concor
dância razoável entre os resultados experimentais e os teóricos (vide Capí
tulo 9). 

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO Verifica-se, assim, que num determinado solvente orgânico ou misto o 
coeficiente de actividade, referido ao estado aquoso, é dado pelo produto 

; , * = ; , * • • : * ( 2 - 3 3 ) 

em que * y? é o coeficiente de actividade de transferência primário (efeito 
do meio) e ' y é o o coeficiente de actividade de transferência secundário 
(efeito da concentração). O efeito do meio, ^y f

e , como já foi referido, é uma 
medida da variação da função de Gibbs padrão quando se transfere uma 
mole da espécie i no estado padrão em água para o estado padrão no sol
vente em estudo e reflète as diferenças entre as interacções químicas e 
electrostáticas da espécie i com as moléculas dos dois solventes (inter
acções soluto/solvente). O efeito da concentração, * yit é unitário a diluição 
infinita no solvente em estudo e caracteriza essencialmente as interacções 
soluto/soluto nesse solvente e outros efeitos que dependam da concentra
ção de soluto nesse mesmo meio.61 

3 O conceito de constante de equilíbrio 
\J ESTUDO QUANTITATIVO DE SISTEMAS EM EQUILÍBRIO BASEIA-SE NO CONHECIMENTO 

das quantidades das espécies presentes em solução no equilíbrio que é, 
normalmente, caracterizado pela razão entre as actividades dos produtos e 
dos reagentes do sistema em equilíbrio — a constante de equilíbrio termodi
nâmica, K. 
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Contudo, a obtenção de constantes de equilíbrio termodinâmicas 
não é experimentalmente fácil de realizar e mesmo a sua utilidade no es
tudo de equilíbrios em soluções reais não é imediata. De facto, por um 
lado a maioria das técnicas analíticas mede concentrações e não activida
des e, por outro, a determinação/cálculo de coeficientes de actividade é, em 
geral, difícil, pois o meio em que a maioria das reacções, com interesse prá
tico, ocorre contém não só as espécies reagentes e produtos em estudo, mas 
também várias outras substâncias iónicas. Assim, é usual obter constan
tes de equilíbrio estequiométricas, Kc, em condições tais que permitam ga
rantir a constância de if (ver equação 2.19). Este termo pode ser 
considerado praticamente constante em soluções que contenham um meio 
iónico inerte (electrólito inerte/electrólito de suporte) que permita conside
rar que a composição da solução é constante. Na prática utiliza-se uma 
concentração de electrólito inerte pelo menos cem vezes superior às das es
pécies em estudo, de modo a que os coeficientes de actividade das espécies 
possam ser considerados constantes ao longo de toda a determinação expe
rimental.47,48 

A escolha do estado padrão num meio iónico constante pode ser 
efectuada de duas maneiras distintas: (a) considera-se yi = 1 quando ci -» 0 
e define-se o estado padrão da espécie i como uma solução hipotética de 
concentração unitária em i num determinado meio iónico, considerando 
que as partículas i interactuam com o meio exactamente do mesmo modo 
que a diluição infinita; ou (b) define-se o estado padrão de i como uma so
lução hipotética de concentração unitária mas num solvente puro, em que 
as partículas i interactuam apenas com as moléculas do solvente como na 
situação de diluição infinita. À medida que o valor da concentração de i 
tende para zero no meio iónico, o valor de yi torna-se novamente constante, 
mas não é igual a um, pois ele refletirá a diferença entre o comportamento 
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de uma solução infinitamente diluída de i no solvente puro e de uma solu
ção infinitamente diluída de i no meio iónico. 

Uma abordagem alternativa consiste em definir apenas um esta
do de referência, isto é assumir que os valores de yi são constantes durante 
toda a determinação, abordagem que foi seguida em todo este trabalho. 
Foi efectuado o estudo em solução, de possíveis interacções entre ligandos 
com relevância biológica e das suas possíveis interacções com catiões metá
licos num meio iónico constante que mimetiza o meio biológico isotónico. A 
formação dos complexos moleculares estudados é espontânea (e rápida) 
sendo as constantes de equilíbrio obtidas, constantes estequiométricas a 
uma força iónica constante. 

Em termos termodinâmicos considerou-se que a presença de um 
electrólito inerte em concentração bastante superior ao das espécies inter
venientes no equilíbrio permitia ter um valor constante JBL isto é, esco-
lheu-se para estado de referência o solvente com todas as espécies nele 
existentes, cuja composição pode ser considerada constante. Para as cons
tantes de equilíbrio obtidas terem significado termodinâmico é necessário 
admitir também que o valor de K era não só constante como unitário. Ob
viamente que as constantes assim determinadas só podem ser aplicadas a 
soluções com o mesmo estado de referência e, obviamente, os valores dos 
coeficientes de actividade para qualquer um dos dois estados padrão refe
ridos acima serão bastante diferentes da unidade a diluição infinita. 



Equilíbrio em Solução: 

Métodos Matemáticos 

JqJuANDO O VALOR DUMA PROPRIEDADE DUMA SOLUÇÃO COM DOIS OU MAIS SOLUTOS 
não é igual à soma dos valores obtidos nas soluções individuais de cada 
soluto, a uma mesma concentração, é possível afirmar que deve ocorrer in

teracção entre os solutos. Esta diferença pode ser interpretada sob um 
ponto de vista físico ou sob um ponto de vista químico.84 No primeiro caso, 
é atribuída a um comportamento não ideal e será descrita quantitativa

mente em termos dos coeficientes de actividade e funções termodinâmicas. 
No segundo caso, é atribuída à ocorrência de uma reacção química, com a 
formação de uma ou mais espécies novas, a que se dará o nome genérico de 
complexos moleculares. 

Para qualquer complexo de forma geral SmLn podese definir uma 
constante de equilíbrio global definida em termos das concentrações (/? ) 
associada à reacção de formação: 

mS + nL  SmLn (3.1) 

c o m Pmn ■ l s » L
n ' ' , s | m I L I " (3.2) 

e em que Pmn está relacionado com os valores das constantes de equilíbrio 
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Constantes de equilíbrio globais 
definidas em função das cons

tantes parciais 

Pmn= nKm)ou P ^  I I K , , , 

DETLHMINAVÁO 
:: DE CONSTANTES DE EQUILÍBRIO 

As constantes de equilíbrio sao obti

das a partir de propriedades mensu

ráveis que possam ser relacionadas 
com as concentrações em solução de 
algumas da» espécies do sistema cm 
estudo e para obter o seu valor é ne

cessário impor um modelo que des

creva o comportamento das espécies 
cm solução. Assim, a'determinação 
experimental' de tea de equi

líbrio nno e mais do que utilizar re

sultado» obtidos experimentalmente 
para calcular as constantes de equi

líbrio que melhor se julga descrever 
o comportamento do sistema cm 

A utilização desta designação é evi

tada no presente trabalha e nos pou

cos casos em que surje deve ser en

corada com as rc •  ■ ostas atras. 

parciais Knn (ver anexo); a verificação experimental da existência destes 
complexos passa pela obtenção de constantes de equilíbrio superiores a 
zero. 

Estas constantes de equilíbrio globais contêm as constantes de 
equilíbrio parciais, K^, i < m; j < n. É usual atribuir nomes específicos às 
constantes de equilíbrio de acordo com o fenómeno a que estão associadas: 
constantes de formação ou de estabilidade, quando S é um catião metálico 
e L um ligando; constantes de associação, em que tanto S como L são li
gandos que interactuam por acção de forças intermoleculares; constantes 
de acidez para reacções de ácido/base, em que S será o catião hidrogénio, 
ou qualquer outro ácido e L a base que lhe está associada, ou viceversa. 

As constantes de equilíbrio não são quantidades que possam ser 
medidas directamente e, por isso, têm que ser calculadas a partir de uma 
propriedade do sistema em estudo que seja proporcional à concentração 
(ou actividade) de uma ou mais das espécies existentes no sistema, no es

tado de equilíbrio. Generalizando, quando se tem uma solução contendo os 
solutos S e L e se mede uma propriedade Y dessa solução que seja função 
da concentração total de L, o sistema poderá ser descrito pelas equações 

^  / ( I L I , , ^ ) (3.3) 

(3.4) 

onde Yi será o valor da propriedade da solução medida experimentalmente 
em função concentração total ligando total (Yi é uma variável dependente; 
por exemplo em potenciometria a fem medida como função de pH); Lit é a 
concentração total de ligando (quantidade conhecida); ILI { é a concentra

ção livre do ligando L; e T^ e X̂  são parâmetros constantes, que incluem as 
constantes de equilíbrio. Estes parâmetros podem ser determinados nu

mericamente resolvendo o sistema de equações 3.3 e 3.4 utilizando quer 
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métodos gráficos, quer métodos de regressão de mínimos quadrados (linear 
e/ou não linear). Â forma matemática destas funções e os parâmetros vão 
depender do modelo estequiométrico assumido para o sistema químico em 
estudo e do método experimental utilizado para a determinação das con
centrações em equilíbrio. A equação 3.3 é denominada isotérmica de liga
ção,56 e não é mais do que a expressão matemática generalizada que 
permitirá efectuar o ajuste matemático dos resultados experimentais obti
dos a um modelo químico, previamente escolhido e que descreva o mais 
adequadamente possível todos os equilíbrios em solução relevantes para o 
sistema em estudo. 

Para se definir uma determinada isotérmica de ligação é, pois, 
necessário: (a) definir a propriedade da solução em estudo, Yf, específica 
para o método experimental usado; (b) definir um modelo químico plausí
vel para o sistema em estudo; e (c) escrever uma relação matemática que 
permita definir a relação de proporcionalidade existente entre a proprieda
de da solução, Yit e a concentração de uma (ou mais) espécies do sistema 
em estudo. Para sistemas em que ocorra um número reduzido de equilí
brios é muitas vezes possível encontrar uma relação linear entre uma pro
priedade da solução e as constantes de equilíbrio do sistema em estudo que 
se adapte ao modelo proposto. Os valores das constantes de equilíbrio po
dem ser obtidos, quer pela representação gráfica desta relação, quer pela 
sua resolução matemática.B6,67 No entanto, para a maioria dos sistemas 
as relações matemáticas que traduzem a dependência entre a propriedade 
do sistema e as suas constantes de equilíbrio não são lineares, pelo que só 
recorrendo a métodos matemáticos não lineares é possível calcular valores 
para as constantes de equilíbrio. 

Neste capítulo aborda-se de uma maneira sucinta alguns dos mé
todos matemáticos utilizados para a determinação de constantes de equilí
brio. São introduzidos alguns dos métodos gráficos (lineares) utilizados 



44 3 M É T O D O S MATKMÁTICOS 

para resolver as isotérmicas de ligação e descreve-se a aplicação da análise 
numérica à resolução dessas equações, sublinhando a importância dos mé
todos numéricos não lineares para a resolução de sistemas mais comple
xos. É, também, referida a estrutura de alguns dos programas com
putacionais actualmente mais utilizados para a obtenção de constantes de 
equilíbrio. A nomenclatura utilizada pressupõe sempre que as constantes 
de equilíbrio são constantes estequiométricas determinadas na presença 
de um electrólito inerte. 

1 Métodos lineares: análise gráfica e numérica 
DIFICULDADES MATEMÁTICAS COM QUE SE DEPARA AO TENTAR CALCULAR CONS-

tantes de equilíbrio levou a que se tentasse linearizar a relação existente 
entre as constantes de equilíbrio e as concentrações de equilíbrio, de modo 
a poderem ser facilmente calculadas por métodos gráficos ou analíticos. 

VARIÁVEIS SECUNDÁRIAS Esta relação linear é muitas vezes obtida através das variáveis de con
centração secundárias,58 que são funções que relacionam as constantes de 
equilíbrio com as concentrações das espécies determinadas experimental
mente e que devem o seu aparecimento ao facto de facilitarem a determi
nação matemática de constantes de equilíbrio, permitindo em alguns 
sistemas mais simples a determinação gráfica destas constantes, pois 
linearizam a relação existente entre as concentrações das espécies em so
lução e as constantes de equilíbrio. 

FUNÇÃO DE FORMAÇÃO Uma das variáveis secundárias mais importantes é a função de formação, 
n ou i , também chamada número médio de ligandos ou função de formação 
de Bjerrum,58*69- ®° definida como 

As 
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_ YJ^L, coordenado a S) L,  ILI 

„ = . (35) 
S t S t 

em que Lt e S t são as concentrações totais de L e S e ILI a concentração de 
L livre. Particularizando para o caso do sistema químico simples, mas ain

da grande generalidade, em que m = 1, SLn, temse 

- i 'Kl 
» " £ — <3.6) 

o que poderá ser relacionada com as constantes de equilíbrio globais por: 

Í ^MN ' 
" (3.7) 

i+iíiiH' 
<=i 

A escolha da variável secundária a utilizar depende do modelo 
em estudo e das grandezas experimentais medidas e embora a função de 
concentração de Bjerrum, n, seja a mais utilizada há numerosos exemplos 
do emprego de outras variáveis secundárias e na secção seguinte fazse re

ferência ao grau de formação. 

GRAU DE FORMAÇÃO O grau de formação do complexo, <t>, é outra variável de concentração se

cundária e que é bastante utilizada na análise de formação de complexos 
metálicos. Para sistemas SLn esta função definese pela relação 

♦-
J
J"

,+
I/'»W' CM» 

Esta variável é utilizada no cálculo de constantes de formação pelo método 
de Leden61 em que se define uma função, F(L) como 
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F(L) = 

Para Butemat com n=2 , SLj, é pos
sível obter a seguinte relação linear 

0 - 1 
ILI 

(ISIt-ISI) 
ISIILI 

(3.9) 

e no método de Froneaus,58 em que é utilizada directamente no grau de 
formação do complexo, X(L) = <(». 

As expressões definidas para n, F(L) e X(L) não são mais do que 
isotérmicas de ligação. Com base nos resultados experimentais obtidos 
para um determinado sistema é pois possível através da resolução de qual
quer uma destas equações determinar constantes de equilíbrio. 

Seja qual for a complexidade do sistema, o que se pretende é ob
ter a isotérmica de ligação que melhor se ajuste aos resultados experimen
tais. Para sistemas simples é possível utilizar métodos gráficos para 
determinar estes parâmetros, no entanto, é importante referir que a preci
são dos parâmetros obtidos da isotérmica de ligação é maior quando estes 
são determinados computacionalmente,57 seja qual for a complexidade do 
sistema em estudo e, evidentemente, as vantagens desta determinação au
mentam com a complexidade do sistema. 

Os métodos gráficos são muitas vezes utilizados apenas para a 
obtenção de uma estimativa do valor da constante de equilíbrio para o sis
tema em estudo. Por outro lado, é vantajoso representar graficamente 
estas isotérmicas admitindo um modelo simples para o sistema em estudo, 
pois a visualização gráfica das isotérmica de ligação obtidas pode permitir 
inferir sob a validade do modelo proposto. Por exemplo a não obtenção de 
uma relação linear entre a função de formação n e as constantes de equilí
brio para um sistema com n=2 permite concluir a existência de um modelo 
químico mais complicado para a descrição do sistema em estudo. 

ANÁLISE GRÁFICA A isotérmica de ligação para o sistema mais simples, formação de comple
xos 1:1, é de enorme importância, não só porque é aplicável a muitos siste-
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Modelo mais simples: formação ape
ias hespé ie SI 

u il.' com ff 
•v 11": 

o que dá origem a isotérmica de liga

ção representada pela equação 3.10 

mas reais, mas também porque muitos outros sistemas podem ser 
visualizados como extensão, ou desvio deste modelo simples. Como é usu
al62 testar este modelo antes de se adoptar outro mais complexo, vai-se 
particularizar o tipo de métodos gráficos mais utilizados para análise des
te tipo de sistema. 

Na sua forma mais simples a isotérmica de ligação para sistemas 
1:1 é representada pela equação genérica 

g» |L | 
' " - 1 + ^JLl (3.10) 

A forma que esta equação vai assumir está relacionada com o mé
todo experimental utilizado na determinação das concentrações em equilí
brio e com as próprias constantes de equilíbrio a determinar e por exemplo 
para a obtenção da constante de equilíbrio Ku por espectrofotometria ela 
terá a forma 

AA K n S t AelLI 
b " 1+ K n I L I 

(3.11) 

em que AA/b é a variação de absorvância por centímetro quando a concen
tração total de ligando varia de zero até à sua concentração total e Ae é a 
diferença nas abortividades molares de S na sua forma complexada e na 
sua forma livre. 

Segundo Connor62 a isotérmica de ligação pode ser expressa de 
uma maneira generalizada pela equação 

dx 
y = (3.12) f+ ex 

em que v é a variável dependente, x a variável independente e d, e e/"cons
tantes e/ou parâmetros a determinar. A representação gráfica da 
isotérmica de ligação assim definida pode fornecer informações qualitati-
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FUNÇÕES LOGARÍTMICAS 

2 i 
log ILI 

Exemplo de um gráfico semi-
logarítmico, cujo ponto de in
flexão permite estimar Kn 

vas e quantitativas importantes sobre o sistema em estudo e têm sido de
senvolvidos diferentes representações gráficas que permitiram extrair di
ferentes informações sobre o sistema em estudo. 

Função de formação de Bjerrum62 

Esta função é muito utilizada em equilíbrios de ácido/base e nor
malmente representa-se pela expressão: 

y = f(logx) 

pois a utilização de uma escala semilogarítmica permite representar dados 
para uma grande extensão de x, o seu nome advém de se utilizar muitas 
vezes a representação n, em função da concentração de ligando livre para 
a obtenção da constante de equilíbrio. 

Gráfico de Hill63 

A equação 3.12 pode ser reescrita como 

x= y  

( d / f ) - ( e / f ) y 

e se d/f = e/f como no caso da sua aplicação à equação 3.10 obtém-se 

l o g T ^ - = log|L|-logX (3.13) 

e a representação gráfica de log fn/l-fn=f logI LI deverá dar uma recta 
com declive =1. O valor do declive para log fn/l-fn= 0 é denominado o coe
ficiente de Hill e claro que para este exemplo é igual a 1. No entanto, para 
modelos mais complicadoaparecem desvios a este comportamento. Este 
tipo de gráfico tem sido bastante utilizados no estudo de inibição 
enzimática e de ligação cooperativa;64 
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As FUNÇÕES NAO LOGARÍTMICAS Brenesi-Hildbrand6 5 

1 f 1 e 
- = - * - - - (3.14) 
y d x d 

em que l/y = f(l/x) fornece uma recta conhecido pelo gráfico do recíproco 
duplo e bastante utilizado em estudos espectrofotométricos de complexos 
moleculares, com o nome de gráficos de Benesi / Hildebrand (2-9). A sua 
aplicação baseia-se por exemplo na linearização da função definida na 
equação 3.11 dando a equação 

(3.15) 
AA StKuAE\L\ S,Ae 

donde se obtém o valor da constante de equilíbrio Kn e de Ae. 

Representação de Scott62 

- = ^ x - í - (3.16) 
y d d 

conhecida pelo gráfico recíproco de y é também utilizada e a sua aplicação 
à a equação 3.11 dá 

Ã Ã = ^ Ã 7 + S , t f n A e ( 3 , 1 7 ) 

obtendo-se o valor da constante de equilíbrio Ku e de Ae 

Representação de Scatchard6 8 , 6 2»8 7 

^ = - | y + 4 (3.18) 
x f f 

denominado pelo gráfico recíproco de x é muito utilizado em estudos de li
gação de proteínas. A sua aplicação à equação 3.11 dá origem a 

AA X„AA 
frJLf U - ^ + S ^ n A e (3.19) 
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Estas três últimas representações gráficas não são experimental
mente equivalentes e há uma grande controvérsia sobre as suas vantagens 
e desvantagens62 dada a interdependência das variáveis dependente e in
dependentes. No entanto, para verificar a validade do modelo simples in
troduzido será apenas necessário utilizar uma destas representações e ve
rificar a sua linearidade, mas é necessário que o estudo seja efectuado 
para uma vasta gama de concentrações de modo a garant i r que a 
linearidade não advêm de se estar a estudar uma zona em que a formação 
de outras espécies é mínima. 

Estes modelos gráficos foram e são utilizados numa tentativa de 
testar o modelo químico admitido e de fornecerem valores para os parâme
tros que caracterizam o sistema, que são as constantes de equilíbrio e 
quantidades características da técnica experimental utilizada, no entanto 
a sua utilidade está reduzida a sistema simples, número de equilíbrios in
ferior a 3, com diminuição da precisão dos resultados à medida que estes 
vão de 1 a 3. A determinação deste parâmetros pode ser feita graficamen
te mas, actualmente, é usual determiná-los por análise numérica aplican
do o método de mínimos quadrados linear ,56,67 

ANÁLISE NUMÉRICA O método dos mínimos quadrados linear aplicado às várias isotérmicas 
de ligação obtidas para sistemas simples através das concentrações secun
dárias, calcula o valor dos parâmetros por forma a minimizar a soma do 
quadrado dos seus resíduos e permitindo também determinar os erros ine
rentes aos parâmetros calculados e estimar a precisão do ajuste (goodness 
of fit) do modelo assumido. Na Figura 3.1 apresenta-se um esquema que 
elucida os cálculos necessários para utilização deste método. 

Para se obter a melhor correlação linear através deste método é 
necessário que a precisão da variável independente seja muito superior à 
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Balanços Matérias 

Pode a isotérmica ser derivada? 
Não 

MQNL 

Pode ser aplicado MQL? 

Entrada Dados 

Não 
MQNL 

Pesos = 1 ou diferentes? 

CALCULO GERAL 

Cálculo das variáveis Cálculo Factor Peso Colocação variáveis 

em Matriz (XQ =Y) 

MÍNIMOS QUADRADOS 

Erros Selecção diagonal Inverter Cálculo X1* 

Constantes Multiplicar CálculoXTY 

Teste x2 Saída resultados 

FIGURA 3.1 Esquema de cálculo do método de mínimos quadrados lineares 
(Adaptado de referência 56) 

Coordenadas 

x Factor Peso 

Obter W de X 
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Simulação de dados 

Saída de resultados) 

Soma do quadrado dos resíduos 

Concentrações livres 

Selector de espécies 

Subrotinas adicionais 

Figura 3.2 Esquema da estrutura geral dos programas utilizados na 

determinação de constantes de equilíbrio 

da variável dependente e que seja possível encontrar para cada valor da 
variável independente um bom valor para a variável dependente de modo 
a determinar um conjunto de resíduos (em que o resíduo é a diferença en
tre o valor determinado experimentalmente e o valor cáculado para a vari
ável independente), em que a soma do quadrado desses resíduos é 
minimizada. Como os erros dos parâmetros da isotérmica de ligação estão 
associados aos erros da variável dependente pode-se então determinar o 
desvio padrão associado a estes parâmetros e obter assim uma estimativa 
da sua precisão.56,57 

A aplicação deste método às isotérmicas de ligação obtidas atra
vés das concentrações secundárias deve ser efectuada com cuidado, pois as 
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variáveis independentes estão também sujeitas a um erro; e como quer es
tas quer as variáveis dependentes são muitas vezes obtidas de uma mes
ma função (por exemplo n) os seus erros estão correlacionados. Além 
disso é provável que os erros aliados a estas variáveis não sejam constan
tes ao longo de todos os resultados experimentais obtidos (variância dos re
síduos são diferentes) e neste caso utiliza-se muitas vezes um factor peso 
associado à soma do quadrado dos resíduos68 o que permite aplicar o teste 
de x2 aos resultados.69 No entanto, para sistemas mais complicados o úni
co tratamento satisfatório para os resultados experimentais obriga à utili
zação de métodos iterativos não lineares, efectuados de preferência sobre 
um grande número de resultados experimentais. 

2 Métodos não lineares 
VÇUANDO OS SISTEMAS EM ESTUDO SÃO MAIS COMPLEXOS É NECESSÁRIO UTILIZAR, 

como já foi mencionado, métodos iterativos não lineares para a determina
ção dos parâmetros que façam parte de uma isotérmica de ligação. Os pro
gramas existentes para a determinação de constantes de equilíbrio têm 
uma estrutura básica comum70, esquematizada na Figura 3.2. 

• Entrada de dados. Introduzem-se não só os resultados experimen
tais obtidos, como as estimativas iniciais dos parâmetros a serem re
finados; os métodos gráficos descritos atrás são, em geral, utilizados 
para obtenção destas estimativas. 

• Minimização da soma do quadrado dos resíduos (U). Esta função é 
definida como 

tf-s^GW-y**)? - * « ' , ' ? (3.19) 

em que Wjéo peso associado a cada ponto experimental e y a variá
vel dependente que é função dos parâmetros a determinar. As varia-
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veis experimentais dependente e independente estão ambas sujeitas 
a erros experimentais, no entanto na maioria dos programas é consi
derado que os valores da variável independente não estão afectados 
de erro e que toda a incerteza experimental está associada à variá
vel dependente. Como exemplo, em determinações potenciométricas 
do tipo E = /(V t) admite-se que apenas as leituras de potencial estão 
afectadas de um erro experimental e que os volumes de titulante 
não; em determinações espectrofotométricas, A= ^ (pH), apenas as 
absorvâncias estarão afectadas de erro experimental. 

• Algoritmo de minimização. Teoricamente a minimização da função 
U (equação 3.19) só pode ser efectuada se o modelo em estudo for 
correcto, se não existirem erros sistemáticos, se o erro aleatório as
sociado à variável dependente tiver uma distribuição Gaussiana e se 
o peso atribuído a cada ponto experimental for uma medida da exac
tidão de y(. O processo de minimização pode ser efectuado quer de 
um modo sistemático (algoritmo), quer de um modo heurístico. O 
primeiro faz uma minimização automática encontrando o mínimo 
global a partir de vários mínimos locais; o segundo depende mais do 
utilizador que decidirá se basta encontrar um mínimo local ou se 
será necessário a determinação do mínimo absoluto. Os vários 
algoritmos de minimização70 podem ser divididos em dois grupos, 
métodos derivativos livres ou métodos derivativos, nestes últimos é 
necessário o cálculo das derivadas parciais da função U. Em anexo 
encontram-se sumariados alguns dos métodos de minimização mais 
comuns, dos quais os mais utilizados actualmente no cálculo de 
constantes de equilíbrio são os de Gauss - Newton e Gauss -Newton -
-Raphson68, 71 e o de Marquardt.68, 70,72, 73 No primeiro, a isotérmica 
de ligação é expandida numa série de Taylor truncada no termo de 
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b * * ^ 
KH^ 

Análise gráfica de resíduos: 

A-DetecçSo de um ponto extremo; B-
Detecção de uma variação Bistemáti-
ca; C-Detecçâo de uma variação de 
Binai; D-Detecçâo de desvio abrupto 
na experiência 

primeira ou de segunda ordem e no segundo alia-se este método ao 
método denominado método da direcção com declive máximo,77,78 em 
que os parâmetros são ajustados de acordo com o valor das deriva
das calculadas num determinado ponto e com o ajuste efectuado no 
sentido de os valores das derivadas serem mínimos. Uma descrição 
mais pormenorizada dos métodos de minimização pode ser obtida 
nas referências 70 e 72. 

• A análise de erros. Esta é efectuada através do cálculo do intervalo 
de confiança dos parâmetros e dos seus desvios padrão, de modo a 
ser possível detectar qualquer erro nos valores que definem uma de
terminada isotérmica de ligação. 

• Fiabilidade {goodness of fit) do modelo ou modelos propostos. É efec
tuada pela análise estatística dos resíduos, por exemplo, pela média 
aritmética dos resíduos r_ 

n <=J 

e/ou pela variância dos mesmos 

(3.20) 

Var. 1,'î 'x,o2 
(3.21) 

ou ainda por aplicação do teste estatístico de %2 aos resíduos.70-72 

Cálculo das concentrações livres de cada componente. A partir da 
concentração analítica total e das constantes de equilíbrio calcula
das, vão ser calculadas as concentrações livres pela resolução de sis
temas de equações não lineares baseados nas equações dos balanços 
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materiais das espécies em solução. 

• Saída de resultados. Engloba a apresentação dos valores numéricos 
obtidos para as constantes de equilíbrio, dos erros a elas associado e, 
muitas vezes, de diagramas de distribuição. 

A determinação de parâmetros por métodos iterativos de regres
são não linear é complexa e como tal é difícil de se saber qual o método de 
minimização a escolher, contudo actualmente, dada a vasta utilização des
te tipo de programas na última década, considera-se que os o método de 
Marquardt é o que origina melhores resultados principalmente no que diz 
respeito às suas propriedades de convergência. A comparação dos resulta
dos obtidos por diferentes programas para as constantes de equilíbrio de 
um mesmo sistema e utilizando resultados experimentais obtidos por uma 
mesma técnica experimental, mostra que os resultados obtidos são concor
dantes até à terceira casa decimal.74, 75 Há, no entanto, que referir que 
este tipo de análise comparativa tem sido efectuada apenas para sistemas 
simples, e que a sua validade para sistemas complexos está longe de ser 
provada. 

3 Comentário final 
A OBTENÇÃO DE CONSTANTES DE EQUILÍBRIO EM SOLUÇÃO É UMA ÁREA DA QUÍMICA 

que tem sido largamente estudada dado o seu interesse não só sob um pon
to de vista meramente químico, isto é, do conhecimento da possível inter
acção de substâncias em solução e do seu comportamento como ácidos, 
bases, ou complexos moleculares (o que engloba a associação não só de li-
gandos a catiões metálicos, mas também de ligandos entre si), mas tam
bém pelo interesse que estas constantes podem ter na resolução de 
problemas de outras áreas da ciência, como por exemplo na biologia, na 
biotecnologia, na bromatologia, na farmacologia, etc.... 
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A qualidade de bastantes trabalhos publicados nesta área tem 
vindo a ser posta em causa e o seu aparecimento (que se deve talvez ao 
facto de mesmo uma baixa disponibilidade financeira permitir a aquisição 
da instrumentação necessária à realização deste tipo de experiências) sem 
qualquer objectivo aparente de melhorar ou promover conceitos fundamen
tais de química de solução ou mesmo de fornecer informação relevante 
para outras áreas fez com que a determinação de constantes de equilíbrio 
fosse considerada como apenas trabalho de rotina.76 Contudo, o apareci
mento de requisitos específicos77 para publicação de estudos neste domínio 
e a actual interligação com as áreas da Ciência referidas acima fez com 
que a qualidade e o interesse na obtenção de constantes de equilíbrio vol
tasse a ser aceite como um campo de investigação relevante. 

As considerações efectuadas neste capítulo permitem concluir que, 
a fiabilidade das constantes de equilíbrio depende das condições experimen
tais escolhidas para a obtenção dos resultados experimentais, da isotérmica 
de ligação definida (modelo escolhido) para o sistema em estudo e do méto
do de cálculo que vai permitir relacionar os resultados experimentais com a 
isotérmica de ligação. 

As condições experimentais adequadas aos vários métodos analí
ticos que permitem a determinação de constantes de equilíbrio serão apre
sentadas no capítulo seguinte. Os vários tratamentos matemáticos 
descritos neste capítulo e que permitem a determinação de valores para as 
constantes de equilíbrio, mostram que a utilização de métodos gráficos só 
deve ser efectuada para estudos preliminares em que são assumidos mode
los bas tante simples pois permitem visualizar mais facilmente a 
adequabilidade desse modelo. Os valores das constantes de equilíbrio obti
das por métodos gráficos devem ser considerados apenas como estimativas 
(em alguns casos simples, estimativas bastante boas) a utilizar em métodos 
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numéricos. À utilização do método dos mínimos quadrados linear para a 
determinação do valor das constantes de equilíbrio é um método bastante 
bom para sistemas simples desde que se tenha presente as limitações já 
mencionadas (ver página 50: ANÁLISE NUMÉRICA). A utilização do método de 
mínimos quadrados não lineares é fundamental para a determinação de 
constantes de equilíbrio de sistemas complexos e, hoje em dia, a sua utili
zação está, mais ou menos generalizada a todo o tipo de sistemas dada não 
só a diversidade de programas comerciais e de domínio público existentes 
adaptados ou de possível adaptação a microcomputadores compatíveis com 
IBM, (frequentes na maioria dos laboratórios), mas também à sua rapidez 
de cálculo, mesmo no tratamento simultâneo de numerosos resultados. 

Dada a facilidade de utilização destes programas, é muitas vezes 
esquecido que a obtenção de constantes de equilíbrio não se limita à resolu
ção de um problema matemático, sendo sobretudo a tentativa de resolução 
um problema químico, devendo os valores obtidos ser analisados segundo 
este prisma. Há que evitar a tentação de escolher como melhor modelo 
aquele que fornece melhores parâmetros estatísticos, pois não se deve es
quecer que a introdução de mais equilíbrios pode levar a uma melhor con
vergência e a menores resíduos, mas que esses equilíbrios podem carecer 
de significado químico. O modelo químico que melhor descreve um sistema 
em estudo não tem de ser aquele que, em termos matemáticos, fornece a 
melhor precisão dos parâmetros a determinar e os melhores parâmetros es
tatísticos, mas sim aquele que por análise das propriedades químicas das 
várias substâncias que dele fazem parte permite concluir que os equilíbrios 
encontrados e os seus valores são os que melhor o descrevem. 



Equilíbrio em Solução: 

Métodos Experimentais 

VÇUALQUER PROPRIEDADE QUE VARIE COM A EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE UM COM -

plexo molecular pode, em principio, ser utilizada, para o cálculo (determi
nação; vide Capítulo 3) de constantes de formação desse complexo. Como 
já foi mencionado, a obtenção experimental de constantes de equilíbrio só 
pode ser efectuada a partir de uma determinada propriedade mensurável 
que possa ser relacionada com as concentrações em solução de alguma ou 
de algumas das espécies do sistema em estudo. 

Os métodos experimentais utilizados para obter constantes de 
equilíbrio podem ser divididos em dois grandes grupos : i) métodos em que 
a propriedade medida é proporcional à concentração de uma determinada 
espécie (todos os métodos espectroscópicos); e ii) métodos em que a propri
edade medida é proporcional à actividade das moléculas de uma dada es
pécie (maioria dos métodos electroquímicos e de distribuição). No entanto, 
se as determinações experimentais forem efectuadas mantendo a composi
ção do meio constante (na prática, mantendo a força iónica constante com 
o recurso à utilização de um electrólito inerte; (ver Capítulo 2) esta divisão 
deixa de ter significado e as constantes de equilíbrio passam a ser sempre 
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constantes estequiométricas, embora neste caso seja necessário definir de 
forma explícita as condições experimentais utilizadas. 

E usual dividir os métodos experimentais que permitem medir 
uma propriedade que varie com o grau de formação de um complexo mole
cular de acordo com essas propriedades; assim é usual falar em métodos 
electroquímicos, espectroscópicos, calorimétricos e de distribuição (estes 
englobando equilíbrios heterogéneos). Há que referir, no entanto, que de 
entre estes métodos, a potenciometria e a espectrofotometria electrónica 
são sem dúvida os mais utilizados na obtenção de constantes de equilíbrio, 
e de facto no presente trabalho a sua presença é ubíqua. 

Neste capítulo e para as técnicas experimentais utilizadas neste 
trabalho pretende-se: (a) realçar os aspectos experimentais fundamentais 
na obtenção de constantes de equilíbrio por forma a obedecerem às reco
mendações da IUPAC; (b) descrever algumas das funções matemáticas 
(formas das isotérmicas de ligação) mais usadas na descrição dos modelos 
utilizados para representar o sistema em estudo; (c) fornecer uma ideia ge
ral dos métodos lineares (e das suas contrapartes gráficas) actualmente 
mais utilizados na obtenção de valores das constantes de equilíbrio (mui
tas vezes apenas utilizados para fornecer estimativas dessas constantes, 
ver Capítulo 3); e (d) fornecer uma breve descrição de alguns dos progra
mas de regressão não linear mais frequentemente referidos na literatura 
científica para o cálculo de constantes de formação. 
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1 Técnicas potenciométricas 
U s MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS SÃO SEM DÚVIDA OS MAIS UTILIZADOS NA OBTEN-

ção de valores experimentais (fem) para a determinação de constantes de 
equilíbrio,78,79 e de entre estes, os que utilizam o eléctrodo sensível ao 
catião hidrogénio têm sido, sem dúvida, os mais utilizados. Deve, no en
tanto, ser reconhecido, que se tem vindo a assistir ao aparecimento de um 
número crescente de determinações potenciométricas em que se utilizam 
eléctrodos sensíveis a outras espécies em solução. No entanto, a utilização 
deste último tipo de eléctrodos encontra severas limitações na dificuldade 
em obter eléctrodos que possam ser utilizados nos sistemas em estudo, 
quer por não ser possível obter eléctrodos que respondam às espécies en
volvidas na reacções de equilíbrio, quer por não apresentarem um compor
tamento nernstiano na zona de concentrações necessária para obter 
constante de equilíbrio, quer ainda por não responderem no meio em estu
do apenas a uma espécie (falta de selectividade). 

VARIÁVEL DEPENDENTE O potencial E de um eléctrodo de membrana (eléctrodos baseados no de
senvolvimento de um potencial de membrana que advém da existência de 
um gradiente de concentração de iões através desta) está relacionado com 
a actividade de uma espécie i em solução através da equação de Nernst, 

RT E=Ef+TTina, (4.1) 

em que Efé o potencial normal à temperatura T quando a actividade af é 
igual à unidade, F é a constante de Faraday, R a constante dos gases e zi a 
carga formal do ião i. A actividade está relacionada com a concentração 
através dos coeficientes de actividade e se estes forem mantidos constan
tes, pela utilização de um meio cuja composição iónica possa ser considera
da constante, a equação (4.1) assumirá a forma 
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RT 
(4.2) 

em que k = E? + (RT I zJT) In yi.1B~80 As equações 4.1 ou 4.2 mostram que o 
potencial de qualquer eléctrodo depende da temperatura a que são efectu
adas as determinações o que obriga a que as realizações experimentais 
sejam efectuadas com um rigoroso controlo de temperatura, não só pelo 
facto de as próprias constantes serem dependentes da temperatura, mas 
também pela dependência referida de E com a temperatura. 

A determinação experimental de potenciais (fem) é pois efectuada 
com uma célula electroquímica termostatizada que contém não só um eléc
trodo indicador, mas também um eléctrodo de referência. O modo como é 
feita a calibração (determinação do valor experimental de k e de RTIZjF) 
do sistema potenciométrico é fundamental para a fiabilidade dos valores 
que irão ser obtidos para as constantes de equilíbrio; este assunto é trata
do de uma maneira pormenorizada no Capítulo 7. 

AQUISIÇÃO DE DADOS Se no estudo de um sistema em equilíbrio existir uma espécie iónica cuja 
concentração (ou actividade) seja afectada pela formação de complexos mo
leculares (Capítulo 3) e se existir um eléctrodo sensível a esta espécie com 
comportamento nernstiano na zona de concentrações a estudar, é possível 

Para obter as constantes de equi
líbrio para reacção genérica utilizar os valores de potencial da célula para soluções com diferentes com-

mS + n L * S L posições por forma a obter as constantes de equilíbrio do sistema. 

é necessário medir a fem da célula Experimentalmente existem duas formas de variar a composição 
electroquímica para várias soluções „ . , . j , • 

... ., , on das soluções a analisar. Numa, potenciometria directa, os estudos potenci-
gíCom dilerentes razões S/L. ; v 

ométricos são efectuados preparando várias soluções independentes com 
razões S/L conhecidas. Na outra, é titulada uma solução de uma ou mais 
espécies intervenientes na reacção à qual é adicionada uma outra espécie 
que perturbe o equilíbrio (titulante); após cada adição a fem da célula é 
medida. O titulante pode ser qualquer uma das espécies S ou L em estudo 
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ou, se as espécies complexantes tiverem carácter ácido/base, um ácido ou 
uma base forte. A titulação potenciométrica tem, geralmente, a vantagem 
de ser mais rápida, menos laboriosa e de permitir uma eventual automati
zação do processo, pelo que a sua utilização é bastante mais frequente do 
que a potenciometria directa. 

Os resultados potenciométricos obtidos experimentalmente 
podem ser função da concentração de S ou de L, se existirem eléctrodos 
sensíveis a estas espécies, ou função da concentração de catião hidrogénio 
se for utilizado um eléctrodo sensível a este catião. Este último método é 
sem dúvida o mais utilizado dada a diversidade de sistemas a que pode ser 
aplicado. Quando se utiliza um eléctrodo sensível ao catião hidrogénio e se 
as espécies em estudo tiverem carácter ácido/básico fraco ou intermédio, é 
usual seguir a variação de concentração de catião hidrogénio em função da 
quantidade de um ácido ou de uma base adicionada a uma solução com 
concentrações totais de S e L conhecidas.81 Se as espécies tiverem um ca
rácter ácido/base forte é possível medir directamente a variação de concen
tração de catião hidrogénio em função da concentração de S adicionada a 
uma solução de L ou vice-versa.78 

Ao longo deste trabalho as determinações potenciométricas foram 
quase sempre efectuadas com eléctrodos indicadores sensíveis ao catião 
hidrogénio e por adição de ácido forte a soluções amostra com concentra-

AB determinaçOea com eléctrodos de 1 
vidro sensíveis a catíâo hidrogénio f õ e s d e S e L conhecidas, dado que as espécies em estudo têm propriedades 
estão normalmente limitada» ao in- ácido/base fracas ou intermédias. Este método tem contudo algumas limi-

' ' tacões, de que se deve salientar a sua ineficiência em zonas extremas de 
concentração de catião hidrogénio, isto é, para altas concentrações deste 
catião a protonação das espécies é praticamente completa o que torna im
possível a determinação das concentrações livres de L ou S, enquanto que 
para baixas concentrações de catião hidrogénio a concentração de S ou L 
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Tabela 4.1 P rogramas mais utilizados em potenciometr ia 

Programa Função a minimizar Método i terat ivo Ref. 

LETAGROP n, IH+l , /em Pitmapping 82 

GAUSS Concentração de H+ Gauss-Newton 83 

SCOGS Volume titulante Gauss-Newton (G/N) : 84 

ACBA Volume titulante Derivada Analítica 85 

TITFIT Cone. analíticas G/N-Marquardt 86 
BEST Concentração de H+ Newton^Raphson 

Gauss-Newtbn 
líiiii 

MINIQUAD Cone. analíticas 
Newton^Raphson 
Gauss-Newtbn fas"; 

SUPEilQUAD fem G/N-Marquardt Wkâ 

livre é insensível a variações deste catião. No Capítulo 7 é feita uma des
crição mais pormenorizada dos cuidados experimentais a ter na obtenção 
de constantes de equilíbrio com o eléctrodo sensível ao catião hidrogénio. 

TRATAMENTO MATEMÁTICO Após a obtenção dos resultados experimentais estes são sujeitos a um 
tratamento matemático (Capítulo 3) de modo a ser possível obter os valo
res das constantes de equilíbrio. 

O cálculo de constantes de equilíbrio a partir de resultados deter
minados por potenciometria é normalmente efectuado com programas 
computacionais de regressão não linear, mesmo quando apenas se estu
dam sistemas simples. A utilização, praticamente generalizada, deste tipo 
de programas advém da sua actual facilidade de utilização e versatilidade. 
Na Tabela 4.1 estão referidos alguns dos programas actualmente mais uti
lizados; as suas diferenças residem fundamentalmente nas funções que 
vão ser minimizadas e nos métodos numéricos que uti l izam. 
Estes programas devem pois ser utilizados tendo presente as limitações 
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que podem estar associadas a cada um destes parâmetros (Capítulo 3), no
meadamente os erros inerentes às variáveis experimentais que vão ser 
minimizadas, à rapidez de convergência do método de minimização e aos 
valores de constantes de equilíbrio utilizados como primeira estimativa no 
método iterativo. De referir que a maioria destes programas de regressão 
não linear estão normalmente desenhados para poderem ser utilizados em 
qualquer estudo potenciométrico, e como tal permitem o tratamento de da
dos obtidos com eléctrodos sensíveis a diferentes espécies. 

Estudos comparativos sobre a eficácia de diferentes programas 
computacionais utilizados na obtenção de constantes de equílibrio por po-
tenciometria são escassos e efectuados apenas para sistemas sim
ples.74>75>9° Assim, apenas é possível afirmar que desde que seja 
assegurada a convergência os valores finais obtidos para sistemas simples 
apenas diferem na terceira casa decimal. Actualmente um dos programas 
mais utilizados na obtenção de constantes a partir de resultados potencio-
métricos é o SUPERQUAD e a sua enorme utilização advém principalmen
te de se assumir que o seu algoritmo de minimização garan te a 
convergência do processo iterativo (o que tem sido confirmado na prática, 
mesmo quando as estimativas iniciais das constantes de equilíbrio a deter
minar não são as mais correctas) e de poder ser utilizado em qualquer mi
crocomputador compatível com IBM. 

Embora a utilização dos programas mencionados esteja bastante 
generalizada, é de salientar que a função de formação, n , ou função de for
mação de Bjerrum, 

é ainda muito utilizada na obtenção potenciométrica de constantes de aci
dez e de constantes de formação entre catiões metálicos e ligandos com ca-
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O num •, :• : u le protões j 6 defi. 

I j |HJL' 
nido por j = ±-

AM 
em que IjH^L é 

L t = | L | + |HL | + | H S L | + . . . | H 

rácter ácido/base, principalmente para sistemas em que é utilizado o eléc

trodo sensível ao catião hidrogénio, pois a sua utilização simplifica o trata

mento matemático necessário ao cálculo destas constantes de formação. 
Para estes sistemas a equação 4.3, deduzida a partir das equações de ba

lanço material do catião metálico (S) do ligando (L) e do catião hidrogénio 
(H) toma a forma geral 

L.J'^lH^lirr
1
) 

(4.4) 

EXEMPLO 

Equações 4 8 e 4.9 expressas em 
função das protólises do ligando 
Ldiprótico 

2 J H + [ + X O 1 | H + | 
ix Vi :

 : • i mi . M ■'•:':.";£'& 

V « j 

em que Lt, St e Ht são as concentrações totais de ligando, metal e catião 
hidrogénio, IH+1 a concentração livre deste último, e j o número médio de 
protões coordenado a cada molécula de ligando. 

Exemplificando para o caso em que L é um ligando diprótico em que ape

nas coordena a forma completamente desprotonada, como para a maioria 
dos aminoácidos, o balanço material de protão é 

IHJ  IH+I + IHLI +2IHjLI (4.5) 

Designando por H, a concentração de protão coordenado ao ligando 

H ,  I H t l  I H + l (4.6) 

e por L,. a concentração total de ligando não complexado ao catião metálico 

I I a l i I t i a i 

L f  ILI + IHLI +IHJJLI 

o número médio de protões por molécula de ligando, j , será 

H, 
J = 

(4.7) 

(4.8) 

e a quantidade de ligando livre desprotonado, a, será 
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IL I a = T- (4.9) 

o que permite obter, exprimindo as equações 4.8 e 4.9 em função das cons
tantes de protólise do ligando, a concentração de ligando livre 

W«a—a.-i«.» (410) 

e a partir deste valor e dos valores da concentração de catião hidrogénio, 
obter as constante de formação. 

Espectrofotometria de ultravioleta/visível 
I A R A A OBTENÇÃO DE CONSTANTES DE EQUILÍBRIO A PARTIR DE RESULTADOS espeC-

trofotométricos usa-se a expressão 

Ax=l(l£xJc (4.16) 

que não é mais do que a lei de Beer - Lambert generalizada, em que 1 é o 
passo óptico, e^ a absortividade molar da espécie i ao comprimento de 
onda A. e Ax a absorvância ao comprimento de onda X,91 

VARIÁVEL DEPENDENTE Na prática mede-se a absorvância de uma série de soluções a vários com
primentos de onda, contra uma solução de referência (branco). A 
qualidade dos dados espectrofotométricos obtidos está directamente relaci
onada com o cuidado com que se fazem as determinações experimentais e é 
importante ter sempre presente as características fundamentais do 
espectrofotómetro utilizado e garantir que as medições de absorvância de
vem ser sempre efectuadas na zona de máxima precisão do instrumento. 
Um parâmetro a ter em consideração é a resolução do monocromador, que 
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teoricamente deve ser 1/8 da largura de banda intrínseca do composto em 
estudo para garantir a observação da intensidade real da banda,ALC e que 
normalmente, para estudos em solução é de 2 nm na zona do visível e de 
lnm na do ultravioleta.92 

AQUISIÇÃO DE DADOS 

2,0 2,0 

1,5" 

\<r 
0,5" 

l̂ â 
^,0 

mi 
 • •  • • ■ ■ ' ' ' ■ : ' ' . : | . , , : : , . , . . . : : , . i . ,,:^:;,. 

i0 310 x 410 r 10 

Pontoa Isosbésticos formados 
pela intersecção de espectros. 

A obtenção de resultados experimentais para cálculo de constantes de 
equilíbrio deve ser efectuada numa vasta gama de comprimentos de onda, 
no entanto se os comprimentos de onda utilizados cobrem uma zona em 
que existe uma grande sobreposição de espécies absorventes, ou onde as 
absortividades molares de duas ou mais espécies são linearmente depen

dentes, a informação obtida é reduzida pois os parâmetros a obter vão es

tar correlacionados. Para uma determinação precisa de constantes de 
equilíbrio deve ser escolhida uma zona de comprimentos de onda onde a 
absortividade molar das várias em solução espécies seja bastante diferente 
ou, se isto não for possível, usar vários comprimentos de onda espaçados 
de intervalos iguais.91 

Embora possa ser apenas necessário utilizar determinadas zonas 
de comprimentos de onda para a obtenção de constantes de equilíbrio de 
um determinado sistema em estudo, a obtenção do seu espectro total pode 
muitas vezes permitir obter informação sobre o número de componentes 
deste mesmo sistema. A existência de pontos isosbésticos foi uma das pro

priedades espectrais utilizada,91"94 contudo ela não permite tirar nenhuma 
conclusão definitiva pois mesmo para um sistema em que apenas existem 
duas espécies, podem ou não existir pontos isosbésticos. No entanto, se na 
obtenção de vários espectros para um mesmo sistema for verificada a in

tersecção de alguns destes é possível afirmar que existe mais do que um 
complexo molecular em solução.95 

A análise de outras propriedades espectrais pode permitir tirar 
mais conclusões sobre o sistema em estudo e a matriz A, em que cada Aij é 
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8 gráficas que permitem inferir a estéquiometria de espécies em estudo 

Absorvâncias Resultados 

» 

VSr 

m 
Aj*A' 

\ ' \ ' \ ~ \ \ ~ \ / \ ~ \ 

eixo y eixo x 

Para todos os valores i = m obtém-se um con
junto de linhas rectas que passam pela origem 
Para i=i' e j =sj' um conjunto de linhas rectas 
que passam pela origem (AD). 
Para i = b = c e j = j ' obtera-se um conjunto de 
linhas rectas (ADQ). 

Diagramas A 

\ , x. 
\ M 

x. 
\ i 

Diagramas AD 

a absorvância da solução j ao comprimento de onda i, obtida dos espectros 
experimentais, permite, em certas condições, tirar conclusões sobre o nú
mero de espécies que fazem parte do sistema em estudo (Tabela 4.2). É 
possível aplicar métodos gráficos a sistemas em que o número de espécies 
absorventes seja igual ou inferior a t rês sendo os d iagramas de 
absorvâncias mais utilizados os, diagramas de absorvância (A); diagrama 
de diferenças de absorvância (AD); e diagramas do quociente das diferen
ças de absorvâncias (ADQ) (exemplos em anexo).91,93 

A análise das curvas de titulação espectrofotométricas pode tam
bém permitir tirar conclusões sobre o número de componentes de um de
terminado sistema, através dos pontos de inflexão observados. Para 
sistemas que envolvam mais de três espécies absorventes apenas métodos 
computacionais podem permitir a determinação do número de componen
tes de um dado sistema. 
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TRATAMENTO MATEMÁTICO Após a definição do modelo que poderá descrever o sistema em estudo, 
os resultados experimentais serão tratados de modo a permitirem a obten
ção das constantes de equilíbrio. Quando se estudam sistemas simples ou 
sistemas em que é possível pressupor certas simplificações é possível apli
car transformações lineares da isotérmica de ligação e obter as constantes 
de equilíbrio por regressão linear - o método de Benesi-Hildbrand consti
tui um exemplo deste tipo de aplicação.65 Estas são muitas vezes utiliza
das na obtenção de constantes de acidez de ácidos monopróticos e na 
obtenção de constantes de formação cujos dados espectrais foram obtidos 
em soluções com excesso de ligando ou de ião metálico (algumas destas 
transformações encontram-se sumariadas na Tabela 4.3).96"99 

Estes métodos matemáticos simplificados são frequentemente 
usados na obtenção de constantes de equilíbrio por espectrofotometria de 
UV/VIS. No entanto, dada a existência de alguns programas de regressão 
não linear para o cálculo de constantes de equilíbrio por espectrofotome
tria de UV/VIS, estes resultados experimentais são por vezes apenas utili
zados para obtenção de estimativas das constantes de equilíbrio e 
informação sobre o número de componentes do sistema. Na Tabela 4.4 en
contram-se indicados alguns dos programas de regressão não linear cita
dos correntemente na literatura científica. 

A obtenção de valores de constantes de equilíbrio utilizando re
sultados espectrofotométricos depende do conhecimento das absortividades 
molares das espécies do sistema em estudo e se não for possível a sua de
terminação experimental, vão ser mais um parâmetro a determinar con
juntamente com as constantes de equilíbrio, o que pode fornecer valores 
menos fiáveis para ambos os parâmetros dada a intercorrelação entre 
eles.100-101 No entanto, a possibilidade de os obter permite considerar a es
pectrofotometria como um método que fornece mais informação sobre a 
plausibilidade do modelo proposto para o sistema em estudo.93,102,103 
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Tabela 4.3 Transformações lineares utilizadas na determinação de constantes de acidez e 
de formação por espectrofotometria de UV/VIS 

CONSTANTES DE ACIDEZ 

Variável dependente Variável independente Declive Ordenada Ref. 

l0SCH* 
CjjfíA m 
v<\A) 

vWt A) 

log (A, r A)/(AAgL) 

c1[+ A ( \ A) 

ÉeãmK 
HK) 

cH+ 

96 
97 
98 
99 

- ■ . ■ i 

CONSTANTES DE FORMAÇÃO 

Equação e espéciesque absorvem Transformação 

Soluções cora excesso de metal (S) 

S + L H ^ S L H ^ + qH 

Ar^e lSLH^I 

mS + n L H ^ S . L . H ^ + qH 

A = elS)BLBH,l + e u JLH I l + 

Soluções com excesso de ligando (L) 

S + n LHX « SL^H.^ + 

» (axq) 

log  9 ( - î ogc w t ) + îogS + logj8 

log 

Z Í A  c ^ S  é , Z.)ÍZen£, L) n  1 

eL-niA-CcS] 
Mq loge + mlogStlogfl 

^ A~e,S . , 
log^r^~~»IogZ<+9p|logcHtJ+log0 

"^:!.!.!.
!
.
!
.'.

!
.
! !
'
!
.V'.

! 

Notas: ex = e,^ + c,^ , K/h ; Z= 1tK/h; em que h é a concentrção de catião hidrogénioa 
I I I I t M M I M I M I 
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Tabela 4.4 Programas computacionais mais utilizados em es-
pectrofotometria de UV/VIS 

Programa 

DALSFEK 
PSEQUAD 
SQUAD 75-78 
SQUAD 80-84 

Função a minimizar Método iterativo Ref. 

Absorvância 
Absorvância 
Absorvância 
Absorvância 

Marquardt 104 
Gauss-Newton 105 
Gauss-Newton 106 
Gauss-Newton 107 

Estas últimas considerações permitem concluir que o estudo de 
equilíbrio químico em solução deve ser efectuado, sempre que possível, 
pela aplicação de mais do que uma técnica experimental o que poderá per
mitir verificar não só a fiabilidade das técnicas utilizadas, como também 
fornecer maior informação sobre os sistemas em estudo. Como exemplo, se 
for possível estudar um determinado sistema aplicando conjuntamente 
métodos potenciométricos e espectrofotométricos alia-se a precisão dos va
lores das constantes obtidas potenciometricamente com a exactidão do mo
delo determinado espectrofotometricamente. 

3 Ressonância magnética nuclear 
A ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RMN, TEM SIDO MAIS UTILIZADA 

na obtenção de informação estrutural sobre complexos em solução do que 
propriamente para a obtenção de constantes de equilíbrio. No entanto, os 
desvios químicos e por vezes as constantes de acoplamento têm sido utili
zados para este efeito.108 Dada a baixa frequência da radiação utilizada 
(radiofrequência) a obtenção de constantes de equilíbrio vai depender da 
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velocidade de interconversão do sistema em estudo. Se a velocidade de 
interconversão complexo molecular/espécies livres for lenta na escala de 
tempo de RMN, obtêm-se bandas independentes para cada um dos estados 
e por determinação da área das bandas, que é proporcional à concentração 
das espécies que lhe deram origem, é possível o cálculo de constantes de 
equilíbrio. Se esta velocidade de interconversão for rápida apenas se ob
tém valores médios para os desvios químicos e para as constantes de aco
plamento. Neste último caso, o mais frequente na obtenção de constantes 
de equilíbrio em solução aquosa, é possível para a reacção traduzida pela 
equação 

m S + n L ^ S L 
m n 

a seguinte relação entre o desvio químico observado e as concentrações no 
equilíbrio das complexos existentes 

S,* - I * A * < ^ m I SraLn I / IS11) (4.17) 

Esta equação está relacionada com as constantes de equilíbrio e a sua re
solução desta equação será efectuada, em função dos parâmetros desco
nhecidos, através de métodos matemáticos lineares e/ou não lineares de 
modo idêntico à efectuada para a espectrofotometria UV/VIS. De notar, 
que tal como observado para métodos espectrofotométricos, estas equações 
requerem o conhecimento dos desvios químicos dos complexos formados, 
5mn, quantidades que normalmente não são conhecidas. 

A obtenção de constantes de equilíbrio por RMN tem sido efectu
ada principalmente para sistemas simples ou em condições experimentais 
que permitem simplificações, de modo a serem utilizados métodos lineares. 
Apenas muito recentemente foi desenvolvido109 um programa de domínio 
público que utiliza a regressão não linear no cálculo de constantes de equi
líbrio por RMN, embora tenham sido publicados resultados determinados 
computacionalmente, utilizando programas desenvolvidos nos laboratórios 
que as publicaram.110-111 
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A Ressonância magnética nuclear pode ser uma técnica bastante 
útil na obtenção de constantes de equilíbrio, principalmente para sistemas 
que não possam ser estudados por potenciometria ou espectrofotometria 
UV/VIS, contudo a sua utilização deve ser efectuada com cuidado dado o 
número de variáveis que podem influenciar os desvios químicos observa
dos. Pelo facto de necessitar de concentrações relativamente elevadas 
(cada vez menores, dadas as evoluções instrumentais desta técnica) a ob
tenção experimental de constantes de equilíbrio deve ser efectuada na pre
sença de electrólitos inertes para permitir comparar os resultados com os 
fornecidos por outros métodos. No entanto, dada a sensibilidade desta téc
nica os valores das constantes obtidas podem ser muito afectados pela pre
sença de iões em solução, pelo que antes de utilizar um electrólito inerte é 
necessário efectuar estudos preliminares, para cada sistema em estudo, de 
modo a garantir a não interferência dos seus iões nos resultados finais ob
tidos. O composto utilizado como referência interna de desvios químicos 
pode também influenciar os valores das constantes de equilíbrio, e convém 
sempre verificar se a variação dos desvios químicos, de um determinado 
sistema em estudo, é independente da referência utilizada. 

A comparação de valores obtidos por RMN e por outras técnicas 
deve ser efectuada tendo sempre presente as condições experimentais uti
lizadas em cada um dos casos, principalmente no que diz respeito à ordem 
de grandeza das concentrações utilizadas, pois a estequiometria e a con
centração das espécies formadas podem ser afectadas por estas. 

Pelas "limitações" apontadas no parágrafo anterior, é evidente 
que a RMN não constitui uma das técnicas de escolha para a obtenção de 
valores numéricos das constantes de equilíbrio já que estes podem ser pou
co precisos/exactos, contudo a vantagens de obter informação estrutural 
sobre os compostos formados pode fornecer indicações importantes para o 
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suporte do modelo químico utilizado ou sugerir alterações nesse mesmo 
modelo. Assim, a sua utilização no estudo de sistemas de equilíbrio em so
lução deve ser incentivado, de preferência conjuntamente com uma outra 
técnica experimental que forneça valores precisos de constantes de equilí
brio (por exemplo potenciometria), de modo a ser possível obter informação 
cada vez mais precisa e exacta sobre estes sistemas, incluindo suporte 
para o modelo proposto para descrever esse sistema. 

A escolha de métodos experimentais 
ENAS AS TÉCNICAS UTILIZADAS NESTE TRABALHO NA OBTENÇÃO DE CONSTANteS 

de equilíbrio foram aqui referidas. Cada técnica tem as suas vantagens e 
as suas limitações sendo sem dúvida a potenciometria e a espectrofotome-
tria de UV7VIS as técnicas mais utilizadas neste tipo de trabalhos, pois a 
instrumentação utilizada é corrente na maioria dos laboratórios, mas tam
bém por fornecerem valores que geralmente são bastante precisos. Os mé
todos experimentais a utilizar na obtenção de constantes de equilíbrio em 
solução devem ser escolhidos tendo em conta o sistema que se vai estudar 
e as propriedades químicas das substâncias que o constituem. A precisão 
com que se obtêm os valores das constantes de equilíbrio é um dado impor
tante, mas mais importante é a escolha correcta do modelo químico em es
tudo e este só pode ser obtido através da análise das propriedades 
químicas das substâncias em solução. Só a utilização simultânea de vários 
métodos experimentais permitirá tirar conclusões sobre a fiabilidade do 
modelo químico proposto e embora alguns métodos forneçam valores me
nos precisos para as constantes de equilíbrio a informação química que po
derão fornecer permitirá caracterizar cada vez melhor o equilíbrio químico 
em solução. 

AP 
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Complexos Ternários 

A . IMPORTÂNCIA DECISIVA DOS CATIÕES METÁLICOS NA REACTIVIDADE, ESTABILIDADE 

e estrutura de vários sistemas biológicos faz com que o estudo das inter
acções catião metálico/ligandos biológicos seja essencial para a compreen
são dos mecanismos de funcionamento destes sistemas. Sob condições 
biológicas é de prever a existência de equilíbrios simultâneos entre os vári
os catiões metálicos e ligandos existentes num determinado fluído biológi
co, sendo inúmeras as interacções possíveis entre estes dois tipos de 
espécies. As espécies mais simples que se podem formar em sistemas bio
lógicos, face à enorme variedade de moléculas coordenantes neles existen
tes, são complexos ternários que contêm além do solvente, um catião 
metálico e dois ligandos diferentes.112 Tem-se verificado que este modelo 
simples permite interpretar muitos processos biológicos específicos como, 
por exemplo, o complexo enzima/catião metálico/substracto no decurso de 
uma reacção enzimática,113 interacções intermoleculares entre ligandos 
promovidas por catiões metálicos (por exemplo empilhamento de nucleotí-
deos e/ou nucleosídeos com aminoácidos,114 t ransporte, absorção e 
armazenamento de catiões metálicos e/ou de substâncias activas através 
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de membranas e interacções fármaco (medicamento)/receptor.116,116, m 

A importância destes sistemas ternários promoveu o estudo em 
solução de complexos de catiões metálicos com diferentes ligandos de rele
vância biológica e permitiu identificar parâmetros que favorecem a forma
ção destes complexos. Neste capítulo faz-se uma descrição dos dois 
métodos utilizados na quantificação da estabilidade de complexos ternári
os (mistos) relativamente à dos complexos binários que lhes podem dar ori
gem, são discutidas as vantagens e desvantagens de cada um deles e 
descrevem-se os vários factores que influenciam a formação desses comple
xos. 

1 Caracterização da estabilidade de complexos ternários 
A PARTIR DO CONHECIMENTO DA CONSTANTE DE FORMAÇÃO GLOBAL, / J ^ , , , DE UM 

complexo ternário M H A B , é possível relacionar a estabilidade desta 
espécie com a dos compostos binários correspondentes, M ^ , ^ e MxHyBl, 
e assim detectar a existência de interacções que favoreçam a formação da 
espécie ternária.112, 118, 119 São dois os métodos correntemente utilizados 
para quantificar a formação preferencial deste tipo de complexos, sendo a 
escolha do método mais adequado determinada com base nas característi
cas do sistema em estudo. 

DEFINIÇÃO DE Alog K Um dos métodos compara a diferença de estabilidade para as reacções 
através das constantes de formação que lhe estão associadas 

M + B ^ M B Kfig* IMBI / IMI IBI (5.1a) 

MA + B ^ M A B K%£B~ IMABI / IMAI IBI (5.2a) 

ou 

M + A ^ M A X * - I M A I / I M I IAI (5.1b) 
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M B + A ^ M B A tfjî£L- IMBAI / IMBI IAI (5.2b) 

através da grandeza Alog K definida pela equação: 

AlogX* log*™, - loeK»B= l o g f f ^ - l o g K ^ (5.3) 

em que se assume que, para espécies lábeis em solução, a estrutura do 
complexo MAB é idêntica à de MBA. 

A grandeza Alog K é, por seu lado, a constante de equilíbrio asso
ciada à reacção 

MA + MB ^ MAB + M (5.4) 

e pode ser calculada através do sistema cíclico 

MA 
M + A + B = ^ M A + B 

Ws X X «%* 
MB+A=^MAB 

vMB AMBA 

se se atender a que 

l ° g * X « l o g l í ^ + l o g X ^ - logK»B (5.5) 

E de notar que uma análise do sistema cíclico mostra que a con
tribuição de ambos os ligandos é a mesma para a formação do complexo 
ternário, independentemente da ordem por que são adicionados ao catião 
metálico.112-120 

DEFINIÇÃO DE logX Num segundo método, a preferência para a formação de complexos 
ternários é quantificada pela grandeza, logX 

_ |MAB[2 

X ~ I M A J M B J ( 5 * 6 ) 
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que se pode supor ser a constante de equilíbrio associada à seguinte reac

ção hipotética 

MAj + MB2 ^ 2 MAB (5.6a) 

que depende das constantes de formação das espécies binárias MA^ e MB2. 
A partir dos equilíbrios 

M + 2 A ^ M A „ BM = IMAjl / IMI IAI2 (5.7) 

M + 2 B ^ M B 2 fiZã. = IMB 2I/IMI IBI2 (5.8) 

M + A + B ^ M A B p^g = IMABI / IMI IAI IBI (5.9) 

obtém-se a seguinte expressão paraX 

log X = 2 log ftn - Oog PS*. + log PZB, > (5-10) 

Para qualquer uma das grandezas definidas (Alog K e log X) é 
possível calcular, com base em considerações puramente estatísticas, o va
lor teórico que lhes está associado na ausência de interacções que favore
çam a formação de complexos ternários. Estes valores fornecem a base de 
comparação para os valores calculados a partir de resultados experimen
tais para casos concretos, comparação que possibilita aferir a formação 
preferencial de complexos ternários. 

Finalmente, convém referir que as duas grandezas, Alog K e log 
X, podem ser relacionadas entre si pelas equações de definição 5.3 e 5.10 
que fornecem, por eliminação de log K^, a expressão 

l ogX + 2(AlogK) = - l o g K ^ - l o g K ^ + l o g K ^ * 

+ logK (5.11) 
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Tabela 5.1 Exemplo de valores estatíst icos de Alog K para 
diferentes geometrias 

Geometria Ligando, Ligando2 

Octaédrica bidentado bidentado 
bidentado monodentado 
monodentado monodentado 

Quadrada bidentado bidentado 
(plana) bidentado monodentado 

monodentado monodentado 

Tetaédrica bidentado bidentado 
bidentado monodentado 
monodentado Monodentado 

-0,40 

-0,48 

-0,08 

-0,60 
10,30 
-0,12 

|0,78>-
-0,48 
-0,12 

que permite obter a relação 

log X + 2 (Alog K) = Alog XíMAj) - Alog K(MB2) 

em que Alog JKMX,) - l o g X ^ - log K^. 

(5.12) 

VALOR ESTATÍSTICO DE ALOG K 

Para complexo» octaédricos, o valor 
de Alog K para ligandos bidentado» 
4 

log | — [ s -0,4 

O valor estatístico esperado para Alog K é determinado pela denticidade 
dos ligandos e pelo número de coordenação do ião metálico, pelo que é fun
ção do sistema em estudo. Por exemplo, no caso de A e B serem ligandos 
bidentados e assumindo um número de coordenação seis para o catião me
tálico, há num octaédro regular doze possibilidades de coordenação para o 
primeiro ligando, mas apenas cinco para o segundo, pelo que Alog iiT, 
= -0,4. Na Tabela 5.1 encontram-se sumariados os valores estatísticos de 
Alog K para várias geometrias.112 
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VALOR ESTATÍSTICO DE LOG X 

Para complexos ternários MAB, rc=2 
pelo que S=2; assim a partir de 

logX=21ogS 
obtém-se X « S* = 4, donde o valor 
de log X para complexos ternários 
será 0,6. 

0 valor estatístico de log X não depende directamente nem da geometria 
do complexo nem da denticidade do ligando e depende apenas de conside
rações probabilísticas. Numa solução com um catião metálico e com n li-
gandos monodentados diferentes em concentrações equimoleculares o nú
mero de complexos ML* L2 ...L" (em que os índices superiores represen-

r a l a 2 a n 

tam ligandos diferentes e os índices inferiores representam o número de 

ligandos de cada tipo existentes no complexo e podem ser positivos ou nu

los) que se podem formar é dado por 

n! S = (5.13) 
nr=i«i! 

em que n é o número total de ligandos e s^ corresponde ao número de li
gandos idênticos que existem no complexo. Assim, para complexos octaé-
dricos aquele que tem todos os ligandos iguais só pode ser formado de uma 
maneira (6!/6!), enquanto que um complexo com os seis ligandos diferentes 
pode ser formado de 720 maneiras diferentes (6!) . A equação 5.13 permi
te, então, calcular o factor estatístico para qualquer espécie mista. Sendo 

lofif PMA.B.C. (x/X) log PÏÏA + (y/Y) log # S B +...+ log S (5.14) 

em que x, y e z são o número de ligandos A , B e C , respectivamente, no 
complexo misto, X,Y e Z são o número de ligandos nos complexos binários 
correspondentes e S é o factor numérico definido atrás e que traduz o facto 
da formação do complexo misto ser mais favorável do que a dos binários 
correspondentes. A comparação desta equação, para um complexo MAB, 
com a equação (5.10) mostra que logX= 2 log S, o que permite o cálculo do 
valor estatístico de X.121 

LIMITAÇÕES DESTES MÉTODOS A obtenção de valores experimentais para as constantes de formação defi
nidas anteriormente permite o cálculo de valores experimentais para estas 
duas grandezas e, a comparação destes valores com os esperados estatisti-
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Recordar que Alog K é definido em 
função de complexos binários 1:1, 
enquanto logXé definido em termos 
de complexos binários 1:2 

camente permite tentar detectar qualquer estabilidade adicional na forma
ção de complexos ternários. Em muitos sistema verifica-se que os valores 
experimentais são superiores aos determinados teoricamente o que é 
indicativo da existência de factores, para além da contribuição meramente 
estatística, que influenciam a estabilidade desses complexos. 

A utilização do método de log X requer o conhecimento das cons
tantes de formação de MAj e MB2 que são muitas vezes desconhecidas, 
principalmente no caso de ligandos com elevados requisitos estereo-
químicos112, 122 o que o torna este método impraticável na caracterização 
de qualquer factor estabilizante. Mesmo quando as constantes de forma
ção destas espécies com ligandos volumosos são conhecidas, o impedimento 
estereoquímico que pode advir da introdução de um segundo ligando igual 
pode fornecer valores para log X que são irrelevantes na análise da forma
ção do complexo misto. 

Um outro factor a ter em conta é a contribuição electrostática, 
neutralização de carga, que vai influenciar de maneira diferente as duas 
grandezas. Não há contribuição para Alog K quando os dois ligandos são 
neutros, enquanto que para log X os factores electrostáticos anulam-se 
quando a carga dos dois ligandos é igual.112,118 

Qualquer uma das grandezas, Alog K e log X pode ser utilizada 
na quantificação da estabilidade de complexos ternários, sendo a primeira 
mais utilizada para sistemas em que a razão metal/ligando é superior a l e 
a segunda para sistemas em que esta mesma razão é inferior a 1, como 
advém das suas próprias definições 

As considerações efectuadas permitem concluir que nenhum dos 
métodos é ideal e que a sua utilização deve sempre ser efectuada ponde
rando todos os parâmetros que podem influenciar os valores obtidos. No 
entanto, Alog K tem a vantagem de apenas necessitar dos valores das 



84 5 C O M P L E X O S T K K N A R I O S 

constantes de formação dos complexos binários 1:1, ccontudo, o seu valor 
estatístico depende da denticidade dos ligandos e do número de coordena

ção do catião metálico, factores que muitas vezes apenas podem ser inferi

dos. 

Factores que influenciam a formação de complexos ternários 

Influência «la neutralização de 
carga 

Cuten),* .*.: Cu(ox)»* m 2Cu(enXox) 
logX » 0,94 

Cu(en)* + Cu(ox> *» Cu(enXox) ♦ Cu»* 
Ak>gJC=Ò,79 

kg X> valor estatístico 
Alog K m valor estatístico 

Influência estereoquímica 

Cu(en)t»♦+Cll(ctïen)/
>
**2Cu(enXet,en)

,
» 

logX=l,83 

CWen)
b
+CÚ(etit^^Oi(e«Xetien^+Cu

k 

Alog K* 1,40 

log X > valor estatístico 
Alog K < valor estatístico 

A EXISTÊNCIA DE COMPLEXOS TERNÁRIOS DEPENDE, COMO É ÓBVIO, DAS CARACTE

rísticas do sistema, no entanto, a sua formação parece não ocorrer quando 
existe impedimento estereoquímico, quando a geometria dos complexos 
simples MA e MB é diferente ( por exemplo MA é quadrada plana e MB 
octaédrica), quando existe estabilização adicional para um dos complexos 
binários MLj (L=A ou B) ou quando os complexos binários têm estados de 
spin diferentes. Quando a constante de formação destes complexos é supe

rior, em muitos dos casos, à esperada com base em considerações pura

mente estatísticas devem existir contribuições não estatísticas que 
influenciam a sua formação. De entre estas as que parecem influenciar 
mais marcadamente a formação de complexos ternários são a neutraliza

ção de carga, os efeitos estereoquímicos, a formação de ligações ;r e a ocor

rência de interacções entre ligandos. No entanto, o aumento de 
estabilidade provocado pelos dois primeiros factores pode produzir resulta

dos diferentes para cada um dos métodos utilizados na caracterização da 
estabilidade dos complexos ternários (ver anexo). 

NEUTRALIZAÇÃO D E CARGA A neutralização de carga na formação de complexos ternários, relativa

mente à dos complexos binários que lhes dão origem, provoca um aumento 
da estabilidade dos primeiros pois a neutralização afecta favoravelmente a 
variação da entalpia (atracção colombiana metal/ligando) e da entropia (li
bertação de moléculas do solvente) que acompanha a formação do comple

xo ternário (exemplo em anexo).123,124> 126 
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labe la 5,2 Dependência de Alog K e log X de complexos ternários quadrados de Cu
2
* com o 

número de lados dos anéis quelantos formados com ligandos bidentados ; 

Ligando Alog K logX Ligando Alog K l ogX 

Sistema en/Cu2+/Ligando 
(en » 1,2diarainoetano; anel quelante de cinco lados) 

Ligandos com anéis quelantes de cinco lados Ligandos com anéis quelantes de seis lados 

ox 0,79 0,94 mal 0,76 2,31 
0,80 1,03 bal 0,93 0,88 

prop 1,26 0,31 1,3prop 1,49 1,00 

0,94 mal 0,76 
1,03 bal 0,93 
0,31 1,3prop 1,49 

Sistema l,3prop/Cu2+/Ligando 

: ( 1,3prop » ■ 1,3diarainopropano; anel quel an te de seis lados) 

Ligandos com anéis quelantes de cinco lados Ligandos com anéis quelantes de seis lados 

ox 0,35 3,14 mal 1,30 2,55 
gly 0,79 2,37 pal 1,18 1,70 
1,2prop 1,46 1,13 

REPULSÃO ESTEREOQUIMICA Os efeitos estereoquímicos estão relacionados com o tipo de ligandos 
de duas maneiras distintas; tamanho do ligando (ver exemplo em anexo) e 
denticidade dos anéis quelantes que eventualmente possam existir. Vários 
resultados experimentais obtidos para de sistemas ternários com ligandos 
quelantes mostram que, salvo raras excepções, os complexos ternários qua

drados com dois anéis quelantes, um de cinco lados e outro de seis, são mais 
estáveis que os que contêm dois ligandos quelantes com o mesmo número de 
lados (cincocinco ou seisseis) e que de entre estes últimos os que contêm li
gandos quelantes de seis lados são mais estáveis (Tabela 5.2).126,127 



86 5 C O M P L K X O S T K H N A R I O S 

RETRODOAÇÃO 7t 

I N T E R A C Ç Õ E S E N T R E U G A N D O S 

Influência da interacção entre 
ligandos para Cu/bipy/ligando, 

LigandOj &\a%K 

Etionina : 
Fenilalanina 
Triptofano 

*0,26 
0,20 
0,96 

Para sistemas que contenham ligandos aromáticos os valores experimen
tais de Alogif e de log X são normalmente muito superiores quer aos espe
rados estatisticamente quer, também, aos observados com ligandos 
alifáticos e se um dos ligandos (seja o segundo ligando) coordenar por um 
átomo de oxigénio, este aumento de estabilidade é ainda superior. Este 
comportamento é atribuído à possibilidade de retrodoação n entre as orbi
tais dn do metal e as orbitais p:i dos ligandos aromáticos, com a correspon
dente diminuição da densidade electrónica do catião metálico o que 
favorece a sua coordenação a átomos mais electronegativos. Este efeito 
pode também ser explicado com base na definição de Pearson de ácidos e 
de bases macios e duros; neste caso a retrodoação torna o catião metálico 
mais duro o que lhe confere uma maior preferência por ligandos que se co
ordenem com átomos duros, favorecendo a coordenação dos complexos bi
nários metal/ligando aromático a ligandos com átomos duros, obtendo-se a 
seguinte ordem de preferência relativa aos átomos coordenadores de ligan
dos bidentados: N,N < N,0 < 0,0114-128"136. Paralelamente, verifica-se que 
a densidade electrónica do ligando que se coordena por átomos de oxigénio 
também tem influência na estabilidade do complexo ternário, ligandos com 
sistemas deslocalizados JI parecem também aumentar a estabilidade do 
complexo ternário havendo o que se pode denominar de efeito cooperativo 
entre os sistemas JI dos ligandos coordenados. Estes dois efeitos podem ser 
observados claramente nos valores de Alogif e de logX da Tabela 5.3. 

O aspecto que parece contribuir de uma maneira mais relevante para a 
estabilidade de complexos ternários está associado com as várias inter
acções possíveis entre os dois ligandos coordenados a um mesmo catião 
metálico. As interacções hidrofóbicas entre dois ligandos alifáticos ou en
tre um ligando alifático e um aromático, e as interacções de empilhamento 
entre dois ligandos aromáticos (estas muitas vezes englobadas nas 
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Tabela 5,3 Dependênc ia dos va lo re s de Alog K e log X de 
complexos t e r n á r i o s q u a d r a d o s de Cu2* com a 
natureza dos átomos coordenadores'2* 

Ligando, 
(NN) 

Ligando 2 
AÏogJ£ 

■átomos coordenados 

| e n ■ :;■;;:;'. ■'. p y " r:fpg 
U:;*:lM&i--ïi:-~>-..vï N  0 

mal 0  0 

ha pyr 0  0 
•;;,;;;.: ser : N  O 

bipy ■;.:V Pyr 00 
giy ::;'';f:N|:0 
mal 00 
6,7 dns oo 

ophen pyr o*
0 

6,7dns 0 0 

l o g * 

0,76 2,65 
í0,87 0,79 
0,76 2,31 

0,48 ::||p,36' 
0,58 2,95 

0,43 6,15 
0,35 3,0 
0,27 5,49 

|0,69 6,60 

|oj5||É 6,09 
0,82 6,96 

Transferência 
ligando» 

Sistema 
ViVOIOIÙIVl'IOX

1
.
1
.' 

i i ic^i i^^pgir 

Bipy+Ade 
Bipy+AMP 
Bipy+ATP 
Cu+Bipy+Ade 
Cú+Bipy+AMP 
Cu+Bipy+ATP 

de carga entre anteriores), são as mais observadas em complexos ternários112,113,114 que 
contêm ligandos biológicos. Este tipo de interacções além de estabilizar a 
formação destes complexos promove, também, o estabelecimento de estru

turas bem determinadas que permitem mimetizar reacções específicas e 
selectivas que ocorrem nos sistemas biológicos.137"146 Estas interacções en

tre ligandos podem englobar ligações por ponte de hidrogénio, interacções 
polares e mesmo interacções de transferência de carga, todas promovidas 
pela presença de uma estrutura tornada possível pela coordenação ao cati

ão metálico.112,147 

mim 
Ml 
0,91 
M

2 

3,78 
6,96 

0,50 
0,53 
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EQUILÍBRIO FECHADO/ABERTO 

As características gerais destes sistemas mostram que existe um 
efeito cooperativo entre os ligandos intervenientes e o catião metálico, isto 
é, a ligação metal/ligando favorece a formação de interacção entre os ligan

dos e esta favorece a ligação metal/ligando, o que se traduz num aumento 
de estabilidade do complexo ternário. 

O estudo de interacções entre ligandos coordenados ao mesmo catião metá

lico sugeriu148'150 a existência de um equilíbrio molecular entre duas espé

cies que ocorrem em solução, uma em que não existe interacção entre os 
ligandos e outra em que esta está presente: 

M 
/ \ 

Ligando 1 — M — Ligando 2 ^ ^ Ligando 1 ■ "' Ligando 2 

É possível definir uma constante para este equilíbrio, que pode ser esque

matizado pela equação seguinte 

I M A B I a b ^ IMABIfe ir IMABIfc/IMABIj , (5.15) 

em que o índice ab representa a forma em que não existe interacção entre 
os ligandos e o índice fe a outra forma. Os valores de K' podem ser deter

minados considerando que se a espécie ternária formada no equilíbrio defi

nido na equação 5.4 existe em duas formas isoméricas, então os valores 
experimentais de Alogíí^, serão definidos por 

IMAI |MB| 
(5.16) 

mas se não existirem interacções intramoleculares entre os ligandos da es

pécie ternária então 
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Exemplo de determinação de K' 

Sistemas AlogK,,^ AlogK^ 

Cu(phenXleu) 0,35 
Zn(phenXleu) ♦O.ll 
Cu(phenXala) 0,41 
Zn(phenXala) .0,02 

então pela equação 5.18 
K' 

%(MAB)„ 
Cu(phenXleu) 0,15 13 
Zn(phenXleu) 0,35 26 

Os Valores de Alogí^,^ e AlogK^ 
sào determinados pela equoçáo 5.3 com 
base nos valores experimentais das 
constantes de Formação dos sistemas. 

|MA| |MB| 

Combinando estas três últimas equações, 5.15—5.17, obtémse 

(5.17) 

K' = 10 
AlogK M 

10 
AlogKM  1 (5.18) 

o que permite a determinação de A" se tanto AlogfiTw/ como AlogK'JW/a6 fo

rem conhecidos. tàogKM/exp são os valores experimentais da grandeza 
AlogíT para os sistemas em estudo (MAB, MAC, MAD.etc) e A\ogKM/ab é na 
mesma o valor experimental de AlogíTmas para um sistema onde não exis

te uma interacção molecular entre os ligandos (por exemplo MAD). Por 
exemplo na determinação de constantes de equilíbrio para sistemas que 
contêm aminoácidos é usual considerar que os complexos ternários forma

dos com o aminoácido alanina não apresenta "isómero" fechado e o valor 
experimental de ^ogKUA(ala) é usado como o valor de AlogfiTj,,^ para uma 
determinada família de complexos ternários (exemplo no anexo). 

BASICIDADE E ESTABILIDADE 

3 
0,2

0 ,1 

':-<■ Î 
\ i 

5 1 
! 6 1 '. 1 

Hb 
Relação entre Alog K • pK^ para 
os sistemas ternários Cu(bipy) 
(carboxflato) 

A quantificação da estabilidade de complexos ternários através das duas 
grandezas referidas em 5.1 é independente da basicidade dos ligandos mas 
verificase que, tal como para os complexos binários em que ocorre uma re

lação linear entre a constante de formação do complexo e a constante de 
acidez do ligando, para os complexos ternários também se observa uma re

lação linear entre qualquer das grandezas, MogK e log X, e as constantes 
de acidez de ligandos.112118>151 Esta dependência é mais pronunciada se 
um dos ligandos for uma amina aromática o que mostra que a basicidade 
dos ligandos é sensível à distribuição electrónica n, embora o catião hidro

génio só esteja ligado por uma ligação a.118 Estes gráficos têm a vantagem, 
de permitir estimar a estabilidade de complexos ternários, que ainda não 
tenham sido estudados experimentalmente. 
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3 Considerações gerais 
.NESTE CAPÍTULO FOI FEITA UMA DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS NA 

quantificação da formação de complexos ternários e dos factores que pre
dominantemente influenciam a formação destes complexos. As indicações 
aqui mencionadas foram obtidas através da análise de inúmeros resulta
dos experimentais de sistemas de complexos ternários, principalmente 
com ligandos de relevância biológica devendo-se a sua sistematização a 
Helmut Sigel que iniciou estes estudos na década de 70. Os anos 70 e 80 
foram frutíferos em publicações que permitiram mostrar a existência de 
factores que influenciam a estabilidade de complexos ternários e verifica-
se, actualmente, que esta estabilidade é especialmente favorecida pela 
existência de retrodoação n e pela existência de interacções que possam 
ocorrer entre os ligandos. Outros factores contribuintes, como o efeito 
estereoquímico, o efeito de quelatação e mesmo uma mudança no número 
de coordenação do catião metálico152 também têm sido evocados para expli
car a relação Kn<Kn+1 por vezes encontrada para as constantes de forma
ção dos complexos binários. 

Os factores que influenciam a estabilidade de complexos ternári
os foram aqui apresentados com exemplos alusivos apenas à existência in
dividual de cada um deles, contudo, a contribuição simultânea de vários 
destes factores para a formação de complexos ternários, promoverá a sua 
formação e pode estar na base da formação de várias espécies mistas exis
tentes em sistemas biológicos. 

Os resultados já obtidos acerca da estabilidade de complexos ter
nários, principalmente com ligandos de relevância biológica, evidenciam a 
importância deste tipo de estudos na caracterização da estabilidade e 
selectividade de reacções biológicas e, embora não permitam explicar com
pletamente a selectividade de um dado metal para um dado complexo bio-
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lógico ( p/ex: enzima /metal/substracto ou fármaco/metal/receptor), permite 
sugerir que a competição protão/catião metálico e o comportamento ácido/ 
base do catião metálico e dos ligandos desempenham um papel importante 
nesta selecção. 

A maioria dos estudos de complexação são efectuados em solução 
aquosa, mas as reacções em sistema biológicos e principalmente as reac
ções que permitiram explicar o transporte de substâncias através de mem
branas ocorrem em fluídos biológicos que podem ter propriedades bastante 
diferentes das das soluções aquosas. No entanto, o efeito do solvente devi
do à complexidade da contribuição dos vários factores em jogo, momentos 
dipolares, propriedades dadoras das moléculas de solvente e possibilidade 
de formação de ligações de hidrogénio, não pode ser sistematizado. São ra
ros os estudos efectuados em sistemas não aquosos mas será licito afirmar 
que a influência do solvente deve ser particularmente significativa quando 
a formação de complexos é acompanhada por variação de carga. No entan
to, é necessário promover o estudo de equilíbrio químico em solventes não 
aquosos, aplicando o mesmo tipo de tratamento efectuado para sistemas 
aquosos, o que poderá fornecer informações valiosas para a compreensão 
do transporte de substâncias através de membranas. 
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Parte Segunda 

A Metodologia 



C a p í t u l o 

Metodologia Geral 

I N ESTE CAPÍTULO SÃO DESCRITAS AS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS GLOBAIS UTILIZADAS 

na execução deste trabalho, bem como a instrumentação, os reagentes e a 
preparação das soluções. As condições experimentais específicas usadas 
para cada sistema estudado serão descritas nos capítulos a eles respeitan
tes. É apresentada também a nomenclatura geral utilizada na descrição 
das constantes de formação globais e por fim descreve-se de uma maneira 
sucinta os programas computacionais que permitiram o cálculo das cons
tantes de equilíbrio obtidas pelos diferentes métodos experimentais. 

Reagentes e soluções 

REAGENTES 

Soluções padrão 

ácido nítrico 

ácido clorídrico 

(Titrisol) 

EDTA 9992: 

r \ GLICILGLICINA, OS NITRATOS E OS CLORETOS DE POTÁSSIO, DE ZINCO, DE CÁDMIO, 

de sódio, de níquel, o perclorato de sódio, o nitrato de cálcio e o hidróxido 
de sódio foram de qualidade pro analysi e obtidos da Merck; as soluções 

9964 padrão usadas foram também Merck (Titrisol; ver tabela anexa). A citi-
9973 dina foi obtida da Sigma ou da Aldrich e o ácido 7-aminobutírico da Sigma. 

As soluções padrão de nitrato de cobre (II) 0,1 M foram Radiometer S8756. 
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O metanol foi sempre Merck pro analysi. As benzodiazepinas utilizadas 
foram fornecidas por vários laboratórios da indústria farmacêutica 
(diazepam, Laboratórios Bial, medazepam e clorodiazepóxido, Hoffman La 
Roche; e prazepam, Warner Lambert Portuguesa / Parke Davis) e foram 
todas utilizadas sem qualquer purificação adicional. Todas as soluções fo
ram preparadas com água duplamente desionizada (condutividade inferior 
a 0,1 mS cm1). 

As soluções de glicilglicina e de citidina utilizadas, em cada realização ex
perimental, foram obtidas por diluição rigorosa de soluções mais concen
tradas preparadas, diariamente, por pesagem, numa balança Mettler 
AE163. A concentração da glicilglicina foi controlada potenciome-
tricamente. As soluções das benzodiazepinas foram todas preparadas por 
pesagem e sempre que possível mantidas ao abrigo da luz para minimizar 
a sua decomposição. 

As soluções de catião cobre(II) foram obtidas por diluição da solu
ção padrão 0,1 M. As soluções de catião zinco(II), cádmio(II) e níquel(II) 
foram obtidas por diluição rigorosa de soluções mais concentradas, prepa
radas por pesagem e diluição dos respectivos sais e tituladas volumetrica-
mente com EDTA padrão.153 

As soluções de hidróxido de sódio foram sempre preparadas, sob 
atmosfera de azoto, a partir de uma solução de hidróxido de sódio a 50% e 
utilizando água bidesionizada previamente fervida. O título das soluções 
diluídas foi determinado por titulação com ácido nítrico ou clorídrico pa
drão, imediatamente antes de serem utilizadas. 

Aa soluções de água /metanol foram sempre preparadas em per
centagem volúmica de metanol e apenas até 50% (v/v) do álcool, isto é, 
sempre numa região rica em água. 

SOLUÇÕES 

diazepam 

<JH, 

medazepam Cl 

ÇH. 

Í ] '~KO^S«—ij : clorodiazepóxido 

prazepam 

Benzodiazepinas utilizadas no 
presente trabalho 
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Instrumentação utilizada 

POTENCIOMETRIA 

Eléctrodo de vidro 

JL ODAS AS TITULAÇÕES FORAM EFECTUADAS SOB ATMOSFERA DE AZOTO NUMA CÉLULA 

termostatizada de paredes duplas e em que a temperatura foi mantida 
Referencia constante a 25,0 ± 0,1 °C por recirculação de água com um circulador GFL 

Ingold Í0202300|;!; 5002. Os eléctrodos de referência utilizados durante todo este trabalho fo

: Ingold 102653055 

Metrohm 60102.100 

Philips 

RuBBel SWL 39623 

Ruaael SWL 34927 

TJnicam 943609583003 

íWPA SW 711 

ram de prata/cloreto de prata com dupla junção, normalmente Metrohm 
6.0726.100 e por vezes da Orion 900029; os eléctrodos de vidro sensíveis ao 

~~;BÍ|; catião hidrogénio utilizados estão indicados no quadro anexo. 

A descrição pormenorizada do sistema de titulações potenciomé

tricas utilizado e do tipo de calibrações usadas é feita no capítulo seguinte 
dada a sua importância nos valores determinados para as constantes de 
equilíbrio e para a sua validação. 

ESPECTROSCOPIA 

P1 P3 P3 Pt 

U» Al I All 

Tbdas as determinações espectrofotométricas de ultravioleta/visível foram 
efectuadas a 25,0±0,1 °C usando um espectrofotómetro Shimadzu UV265 
equipado com um acessório de controlo de temperatura por circulação de 
água termostatizada. Foram também efectuadas algumas determinações 
num espectrofotómetro Shimadzu UV3101 PC, também com controlo de 
temperatura. A largura de fenda utilizada foi de 1 mm e usaramse cubas 
de quartzo com um passo óptico de 1 cm. 

O ajuste de  log cH+ foi sempre efectuado por adição de quantida

de Pi e PI é de 120 us e a de P3 e P3 é des vestigiais de ácido ou base forte a 20,00 cm3 das soluções amostra de 
de 360 us (a barra superior indica um 
desvio de fase de 180°) At »0 2 us modo que a quantidade de volume adicionada fosse desprezável. As medi

m-m ções de  log cH+ e a calibração do sistema foram sempre efectuadas como 
se descreve no Capítulo 7. 

As determinações por RMN foram efectuadas, à temperatura am

biente, num espectrómetro Bruker AC 200 operando a 200 MHz para 1H. 

aquisição 

Sequência de impulsos 13^31 para ■ 
remoção do sinal do solvente; a duração 



98 6 M E T O D O L O G I A G K R A L 

i '" 
_ \ ^ M 

III ' 
i 1 ■ 

\Oft-
1
'■'■■.'.'.»■■■■■■'■■.' ' ' ' ' " " " ■ •I-

1
-!-.-»..- * 

A regulação de campofrequência foi baseada na frequência de ressonância 
do deutério, fornecida por D20 contido num tubo capilar de vidro selado 
imerso nas amostras das soluções aquosas. Os espectros (em água) foram 
obtidos por excitação selectiva do intervalo de frequências a observar, por 
meio de uma sequência de impulsos do tipo 1331, com o objectivo de eli

minar o sinal da água.164 

O ajuste de  log cH+ foi sempre efectuado de uma maneira análo

ga à efectuada para a espectrofotometria de UV/VIS e a sua medição foi Curva de excitação da sequência 
de impulsos representada na figu

ra lateral da página anter ior também efectuada como se descreve no Capítulo 7. Os espectros de R M N 

das benzodiazepines foram obtidos utilizando pelo menos 200 acumula

ções, devido às baixas concentrações utilizadas, e usouse como referência 
interna fercbutanol. 

Métodos de cálculo utilizados 

Coordenação de OH" 

íUnv aspecto interessante associado à 
nomenclatura esboçada ao lado telaci

onaBe com a coordenação de aniâo hi

dróxido ao catião metálico, já que 
para esta situação considcrase que o 
coeficiente estequio métrico é 1 por 
aniâo hidróxido coordenado. 

1 ODAS AS CONSTANTES DE EQUILÍBRIO GLOBAIS, /? , CALCULADAS NESTE TRABALHO 
pqrs' 

são definidas para a reacção genérica traduzida pela equação 

por 

fl 

,M + qL + IA + B H ^ M p L q A r H B 

|MpLqArHB| 

(6.1) 

(6.2) 
' w |M|p|L|q|A|r|H|B 

em que p, q, r e s são os coeficientes estequiométricos, respectivamente, do 
catião metálico, do primeiro ligando, do segundo ligando (quando se estu

dam complexos mistos) e do catião hidrogénio; quando há libertação de um 
protão o coeficiente estequiométrico é negativo. As constantes assim defi

nidas estão baseadas nas espécies químicas individuais de que se parte; 
nesta definição as cargas foram omitidas para simplificação, tal como ao 
longo de todo o trabalho, salvo quando for pertinente a sua utilização. 

file:///Oft
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Os resultados obtidos, por potenciometria, para o cálculo das 
constantes de equilíbrio foram tratados com o programa SUPERQUAD89 e/ 
ou programa BEST87 e os resultados obtidos para a determinação de cons
tantes de equilíbrio por espectrofotometria de UV/VIS com o programa 
SQUAD.106 Estes programas necessitam de arquivos (ficheiros) de entra
da específicos que contêm os dados experimentais adquiridos e informa
ções sobre o modelo químico em estudo. Seguidamente são descritos, 
sucintamente, os programas utilizados. 

PROGRAMA SUPERQUAD O programa SUPERQUAD,89 escrito em linguagem Fortran e que pode ser 
utilizado em qualquer microcomputador compatível com IBM, minimiza a 
função Z úí/Ecfc " Eexp)2, em que Ecak e Eexp são a força electromotriz calcu
lada e experimental, e (0 | éo peso associado a cada um dos pontos experi
mentais. A minimização é feita utilizando o método não linear de mínimos 
quadrados de Gauss-Newton e o parâmetro de Marquart, vector que orien
ta as variações das constantes a refinar na direcção do mínimo.69 O pro
grama permite também determinar a variância aliada a cada um dos 
pontos experimentais através da formula 

o2 « <rE2 + (dE /dV)2 Oy2 (6.3) 

em que o2 é a variância da medição, af. e Oy são as variâncias estimadas 
das leituras de potencial e de volume e a variável (dE /dV) representa o 
declive da curva de titulação, que permite atribuir um peso diferente a 
cada ponto experimental, peso este inversamente proporcional à variância 
nesse ponto, o que poderá diminuir os erros inerentes a medições efectua
das próximo de pontos de equivalência. 

Os valores das constantes de equilíbrio obtidas com este progra
ma são sempre acompanhadas de dois parâmetros estatísticos: x1 (com o 
significado habitual) baseado nos resíduos calculados e a (desvio padrão do 
ensaio), que dependem do número de pontos experimentais utilizados e do 
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Breve história do desenvolvimen
to do programa SUPERQUAD 

1976 - Programa MINIQUAD 
Calcula constantes de equilíbrio po-
tenciométricas. Efectua a minimiza
ção pelo método de mínimos quadra
dos não linear de Gauss/ Newton e 
introduz, pela primeira vez a optimi
zação linear dos desvios para garantir 
a convergência e o cálculo dos coefici
entes diferenciais através de (unções 
analíticas em vez de numéricas. Ana
lisa também os resíduos, após conver
gência, de modo a verificar se seguem 
uma distribuição Gaussiana normal. 

1976-Programa MINIQUAD75 
A optimização linear dos desvios para 
obtenção de convergência não se mos
trou muito eficaz, tendo sido substi
tuída pela utilização do parâmetro de 
Marquardt, que roda o vector desvio 
no sentido descendente. É introdu
zida a possibilidade de analisar simul
taneamente mais do que um modelo 
químico. 

1986 - Programa SUPERQUAD 
As principais diferenças, relativamen
te aos MINIQUAD, residem na função 
resíduo que ó obtida directamente da 
variável dependente (minimização da 
força electromotriz) e que engloba pe
sos relativos a cada ponto experimen
tal; além disso permite refinar não sé 
os valores das constantes de equilíbrio 
mas também as concentrações totais : 
das espécies em solução, a concentra
ção da base e 08 parâmetros de cali
bração doa eléctrodos. 

número de parâmetros a refinar. O valor de jf é largamente dependente do 
número de pontos do ensaio enquanto que s é muito dependente do erro 
aliado aos volumes adicionados em cada ponto experimental e do erro ex
perimental associado à medição da fem. 

i 

Na Figura 6.1 apresenta-se um esquema geral do ficheiro de en
trada do programa SUPERQUAD, fazendo uso da nomenclatura do pró
prio programa; seguidamente irão ser descritos alguns dos parâmetros 
mais importantes utilizados no programa e cuja significado não seja óbvio 
da leitura desta figura. 

• Item 2: contém parâmetros de índole geral. MAXIT é o núme
ro máximo de iterações; IPRIN controla o formato do ficheiro 
de saída; NMBEO é o número de reagentes do sistema; e 
MODE condiciona o esquema de pesos relativos que se pre
tende atribuir a cada ponto experimental. Este último parâ
metro pode influenciar de uma maneira significativa os 
valores das constantes de equilíbrio obtidas. 

• Item 5: introduzem-se os valores conhecidos e estimativas ini
ciais dos valores a calcular para as constantes de equilíbrio 
globais (P,) do modelo em estudo; os coeficientes estequiomé-
tricos (p,, q,, r., s,) associados a cada um dos reagentes; e um 
parâmetro (Key log (},) que permite indicar quais as constan
tes de equilíbrio que são para refinar (1), quais as que se man
têm constantes (0) e se um determinado equilíbrio deve ser 
ignorado (-1). 

• Item 7: para cada reagente (k) é indicado a quantidade de 
substância expressa em milimoles existentes, quer no titulado 
(Tbtmmk), quer no titulante (Addck); os parâmetros (Key Tk 

e A^) indicam se essas quantidades são fixas (0) ou irão ser re
finadas (1). 



O 5 10 15 20 25 30 35 40 
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1 Título do ficheiro ( máximo de 72 Caracteres alfanuméricos ) 

2 MAX1T TPRIN NMBEO MODE K 
3 Nom< 

Nom< 

;reai ;ente 1 

;ente2 

1 /> "
c 

Nom< 

Nom< íreaj 

;ente 1 

;ente2 

1 /> "
c 

i < 
\ 

Nom< 

Nom< 

• 

1 /> "
c 

4 Temperatura ( °C ) 
i \ 

5 logBj j 

logB 2 

P i 

P2 
:. ♦ '.■ 

:  
r
2 S 2 

■y';'.:9 

key log B j 

key log B 2 

i; <' 
:: /' 

í 

j! > 
\ < 

6 Linha em branco: indica que todos ps equilíbrios foram definidos \ / 

7 j 

■ : | : : : : : i ; : : ' ; . : * 

k 
■ ' ■ ' . * 

■ ■ " " . " • 

Totmm reagente k 
■ ■ .  . . : » ; ; . : ■ 

:• 

Addc reagente k 
■■ m 

' : ' ■ ■ ■ : ■ * ■ 

keyTk 

♦ ■.■:■■:.■ 

keyAk 

0 ■;■:■: 

.  " ■ ■ ' : ' « ! :;■.'.■ 

K 
:; 

1 > 
8 Linha em branco: indica que todas as quantidades (mmoles) ide reagentes foram definidos I \ 

9 Volume; inicial Erro nò; volume i 
:■ \ 

10 i j k E° eléctrodo Erro naitem key E 
'■y-yyyyyM 

Declive 
•.».\yy-y. 

i \ 

11 Linha em branco: indica que todos ps parâmetros dos eléctrodos foram definidos \ •( 

12 Volume adicionado femj (mV ) ou pHj 

Umiik:',:

fem2 (mV) ou pH2 

■ . ■ ■ ■ . • 

• 

• 

; < 
i / 

: í / 
S > 

\ 
! \ ? 

13 Linha em branco: indica o fim da titulação \ \ 
14 ( opção ) nova curva oii linha em branco ; ': ." 

i :
: \ 

: :: 15 ( opção ) IÍOVO modelo; ou linha em; branco I S 
16 ( opção ) rjovo sistemaiou linha entbranco 

Figura 6.1. Exemplo do arquivo de entrada do programa SUPERQUAD 
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• Item 10: i indica se as leituras foram efectuadas em fem ou em 
pH;ref j representa o número de electrões transferidos no eléc
trodo utilizado; k o reagente a que o eléctrodo responde (parâ
metro definido no item 3); os parâmetros de calibração do 
referido eléctrodo (E° e declive); e Key E° que indica se o valor 
do potencial normal do eléctrodo irá ser (1) ou não refinado (0). 

São também definidos os erros inerentes ao sistema de titulação 
(erro fem e erro no volume adicionado), valores estes muito importantes 
para a fiabilidade dos valores estatísticos apresentados por este programa. 
Os parâmetros Key Tk , Key A,̂  e Key E° foram raramente utilizados, pois 
em geral, a inexactidão das grandezas experimentais a que estão associa
dos advirá de erros experimentais que devem ser detectados numa fase an
terior à determinação das constantes de equilíbrio de um sistema em 
estudo e não devem ser matematicamente optimizados; no entanto podem 
ser utilizados com vantagem na detecção de erros sistemáticos associados 
à determinação de uma destas quantidades. 

PROGRAMA BEST O programa BEST,87 escrito em linguagem Fortran de modo a ser utilizado 
em microcomputadores compatíveis com IBM, assume a existência de NC 
componentes (reagentes) e de NS espécies formadas a partir destes compo
nentes, e utiliza o método não linear de mínimos quadrados de Newton-
-Rapbson para minimizar a função U = ZípH^,,. - pH )2. São sempre atri
buídos pesos diferente aos pontos experimentais, de modo a diminuir a 
contribuição dos valores próximos de zonas de inflexão; o peso utilizado 
para cada ponto i da curva de titulação é o reciproco do quadrado do decli
ve nesse ponto calculado pela expressão trç = 1 / ( pHi+1 - pH; j )2. Aos re
sultados finais está associado um parâmetro estatístico <rfit = (U / Ixt\)m 

que é interpretado como o desvio padrão do ajuste efectuado entre os valo
res de pH calculados e determinados experimentalmente. 
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PROGRAM BEST VERS. Q5 f 17 / 88 
SISTEMA GABA : . ■, 
INITIAL VOLUME 20.0000 
NORMALITY .0188 
MILIMOLES OF ACID .0000 
NUMBER OF DATA POINTS 54 
PH CORE. INCLUDED .000 
COMPONENT::; 
1 GA 0.05340 MILIMOLES 
2 H 0.04000 MILIMOLES : 
SPECIES: 

LOGBETA 
1 0.0000 1GA OH 
2 +4.0601 ;;:l,GA^.v:s.;lHii 
3 10.4321 1GA 1H 
4 0.0000 OGA 1H 
5 13.8000 OGA 1H 

SIGMA PH FIT 0.0551 

PROGRAM BEST VERS. 05 /17 / 88 
SISTEMA GABA 
INITIAL VOLUME 20.0000 
NORMALITY .0188 
MILIMOLES OF ACID .0000 
NUMBER OF DATA POINTS 35 
PH CORK. INCLUDED ; ,000 
COMPONENTS: 
1 GA 0.05340 MILIMOLES 
2 H 0.04000 MILIMOLES 
SPECTES: 

LOGBETA 
1 0.0000 1GA OH 
2 +4.0466 iGA 1H 
3 10.4012 1GA 1H 
4 0.000O OGA 1H 
5 13.8000 0 GA 1H 

SIGMAPHFTT» 0.0053 

Exemplo dós resultado» obtidos 
com o programa Best: (a) com in

clusão de valores junto de pontos ; 
de inflexão; e (b) com exclusão de 
alguns destes pontos. 

A descrição dos ficheiros necessários à utilização deste programa 
é apresentada no livro de Martell e Motekaitis155 de forma bastante deta

lhada. Este programa foi elaborado para sistemas de titulação que forne

cem directamente valores de pH, o que obrigou neste trabalho à conversão 
dos valores dos potenciais lidos experimentalmente em concentrações de 
H+, antes da elaboração do ficheiro de entrada, e em que para valores de 
pH foram utilizados valores de log cH+. Os valores de <rflt são muito afec

tados pelo número de pontos experimentais próximos de zonas de inflexão; 
no entanto, para titulações efectuadas na ausência de catiões metálicos 
embora se verifique que a não inclusão de valores experimentais perto de 
zonas de inflexão fornece um valor de aM muito menor do que quando são 
utilizados todos os pontos da curva de titulação (ver exemplo ao lado), os 
valores calculados para as constantes de equilíbrio são idênticos. 

A utilização destes dois programas no cálculo das constantes de 
equilíbrio obtidas neste trabalho, permitiu comparar os modelos propostos, 
em termos de diferentes parâmetros estatísticos e tirar algumas conclusões 
sobre estes mesmos parâmetros. Permitiu também analisar qual a influ

ência da utilização ou não de pesos aliados aos diferentes pontos experi

mentais. Estes resultados serão analisados ao longo do trabalho e 
relativamente a alguns dos casos estudados. No entanto, podese desde já 
afirmar que o programa BEST revela alguns problemas quando se preten

de calcular valores de constantes de equilíbrio químico utilizando a curva 
de titulação global obtida desde que esta inclua pontos de inflexão, o que 
parece demonstrar que os pesos admitidos para estas zonas não traduzem 
correctamente o que ocorre experimentalmente. Esta observação está de 
acordo com a afirmação de Alcock et al.7s de que as somas dos quadrados 
dos resíduos devem ser calculadas directamente a partir da variável expe

rimental (força electromotriz, em potenciometria) e não de variáveis que 
são elas próprias função da variável experimental observada. 
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PROGRAMA SQUAD Alguns dos resultados obtidos por espectrofotometria ultravioleta/visível 
foram tratados com o programa SQUAD.106 Este programa, escrito em 
Fortran, foi adaptado neste trabalho por forma a poder ser utilizado em 
microcomputadores compatíveis com IBM; este programa calcula simulta

neamente um conjunto de absortividades molares e de constantes de equi

líbrio das espécies em solução, utilizando o método não linear de mínimos 
quadrados de GaussNewton para minimizar a função U 

NBNW NC 

U = X I ( A l h  I C 1 . e . k b 1 ) , (6.4) 
11 k  l J=l 

em que NS é o número de soluções em que é medida a absorvância Ajk, NW 
é o numero de comprimentos de onda seleccionados, NC é o número de es

pécies que contribuem para a absorção de radiação, Ejk é a absortividade 
molar da espécie j para o comprimento de onda k, bj (cm) é o passo óptico e 
Cy é a concentração da espécie j na solução i. O esquema geral do progra

ma (Figura 6.2) mostra os vários algoritmos utilizados e a sua 
interrelação; seguidamente será descrito, sucintamente, o modus operandi 
do programa. Uma descrição mais pormenorizada é fornecida por Leggett 
et ai..156 

As subrotinas PREPRO e INOUT lêem os dados fornecidos no fi
cheiro de entrada, que consistem nas absorvâncias, Ajk, para cada espec

tro, as concentrações totais das espécies reagentes, CM., (V , CH., as 
absortividades molares conhecidas ou previamente determinadas, £«, os 
coeficientes estequiométricos e as constantes de equilíbrio, $■ para as j es

pécies com a indicação das constantes que são para refinar. A subrotina 
REFINE controla a minimização da função U em três passos. 

• Num primeiro passo chama a subrotina DIFF que constrói as 
equações não lineares com base na resolução da função U efec

tuada na subrotina RESID. Para tal é necessário: i) a resolu

ção das equações dos balanços materiais, com base nos valores 
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introduzidos para CMi, CLj, CHi> e h , fornecendo a concentra
ção das espécies ij, e que é feita pelas subrotinas CCSCC e 
COGSNR usando o algoritmo de Newton-Raphson; e ii) conhe
cido [espécies]; { a resolução do conjunto de equações lineares 
A^ = [espéciesljj e- bj, provenientes da lei de Beer-Lambert, 
que é resolvido nas subrotinas ECOEF, SOLVE, e/ou NNLS. 
Na subrotina SOLVE podem-se seleccionar dois tipos de algo
ritmo: regressão múltipla (MR) ou regressão múltipla não ne
gativa (NNLS); esta última impõe que todos os valores de ê  
têm de ser iguais ou superiores a zero, um requisito não trivi
al pois será natural que durante a minimização e ao utilizar 
valores de resultados experimentais, logo afectados de um 
erro experimental, alguns elementos da matriz ê  possam ser 
negativos.156 Evidência experimental mostra que a regressão 
múltipla normalmente só falha quando a contribuição de uma 
ou mais espécies é próxima de zero e só nestes casos é que se 
deve utilizar o método de regressão não linear pois verificou-
se também que com este há uma diminuição na precisão dos 
resultados finais obtidos por não serem aceites como solução 
da equação 6.4 elementos negativos. 

• Num segundo passo, após se ter obtido os valores de U para 
um dado conjunto de constantes de equilíbrio, efectua a reso
lução das equações de mínimos quadrados pela subrotina 
SEARCH que fornece o conjunto de valores de que as constan
tes de equilíbrio a determinar devem ser variadas, AP, de 
modo a que o valor de U seja minimizado. 

• Finalmente, num terceiro passo verifica se o novo conjunto de 
constantes de equilíbrio obtidas permite ou não uma melhor 
descrição dos dados experimentais, efectuando o mesmo per
curso referido no primeiro passo para a subrotina RESID. 
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í STAHT ] 

I 
CALL PREPRO Veriece • coerência do» dado* introduzido. 

f Escreve menaagen» que 
identificam os «no* 7 

CALL INOUT 

CALL OUTPUT NÃO 

Escreve valore* de c, do» 
•rro» associado» • da» 
concertações d» toda» i 
a» espécies existonte* / 

am sdocio 

ji STOP | 

I L* o» dados, dé toldo ao | 
! refinamento a control» a I 
I salda dos resultado» 

I 1 
I Controla o refinamento da I 

função U utilizando o método ' 
da Gauss-Nswton ! 

— —— _ _ J 

I Define os paràmatros para [ 
I resdvar numericamente as i 

equaçôe» 
| sistema 

J 

diferenciai» do ' 

J 

CALL RESIO 

CALL SEARCH 

NÃO 

I Utiliza os novo valoras da 
J 8 para estimar o valor da 
I A(calc) a verificar se a 
I soma doa resido» diminui 
I 

Calcula oa valoras da qua 
as constantes globais 
davam ser variados - /$ 

l 

Calcula as concentrações das 
aspadas em solução, oa 
respeclvos valore» de c a o 
valor da abaorvància 
assodada à solução; calcula 
os resides A(cal) -A<obs) 

CALL RESID 
NÃO 

Figura 6.2. Fluxograma simplificado do programa SQUAD 
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Quando as variações no conjunto de constantes de equilíbrio a re

finar, AP, forem inferiores a 0,001 finaliza o processo de minimização e os 
resultados são armazenados num arquivo de saída. 

Estes resultados finais são acompanhados por um conjunto de pa

râmetros estatísticos que permitem avaliar a qualidade do ajuste obtido: o 
desvio padrão nos dados de absorvância, crdata, que é determinado a partir 
do conjunto de constantes de equilíbrio calculadas em cada ciclo de mini

mização, e que mede a qualidade do ajuste do modelo proposto aos dados 
experimentais; o desvio padrão associado a cada uma das constantes refi

nadas, OcoNsn.; e, também, o desvio padrão associado a cada espectro, CTSPECT. 

RMN Os dados experimentais obtidos por RMN foram tratados com o programa 
comercial KaleidaGraph ( versão 2.1 ). Este programa contem um conjun

to de subrotinas que permite efectuar a determinação dos coeficientes de 
uma dada função analítica utilizando o método dos mínimos quadrados, 
isto é, minimiza o quadrado dos erros obtidos entre os dados experimen

tais, que lhe são fornecidos, e os valores obtidos pela função analítica que 
lhes foi atribuída. Neste trabalho foi utilizada a função 

[IO'»*'** x Ô^L + l O ^ a ' x ÔJJJ / [IO10»'"** 10(PK«> ] (6.5) 

para a determinação individual das constantes de acidez associadas ao 
GABA (Capítulo 9) e a função 

[(10Io«•«♦)■ x SH2L+ 10(PKal) x 10 , o * c "+x 6HL+ 10 ( P K a l ) x 

10(pKa2) x § J / [(10>°* "tf+W + lOfPK"» X 10lo« c"++ 10 ( p K a l ) X 

1 0 (  p K « 2 ) ] ( 6 < 6 ) 

para a determinação simultânea das duas constantes de acidez do GABA, 
em que 8H L, 5HLe 6L são os desvios químicos, respectivamente, das espéci

es protonada, neutra (ião dipolar; zwiteriónica) e aniónica. 
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ERROS 

Se os valores de pKa, portanto, valores 
logarítmicos, fossem usados directa
mente na determinação do valor mé
dio, obter-se-ia um valor que não seria 
uma média mas sim uma soma loga-

; ritiaiíca de raízes : 

Cpffi+...+piT„)/n = 

(1/nX-logfiT,) +...+ (1/oX-logK.) « 
logK/w +...+ logíT/-1*) 

valor que é diferente do logaritmo do : 
valor médio dos antilogarítmos dos 
P * 

:pJ^(spédio) » 
log l (10P« +...+ lOí**)/ n ] 

A razão por que se prefere usar a dis
persão como medida do erro associado 
ao valor médio de pJT0, deve-se ao fac-
to de esta fornecer uma medida mais 
real do desvio máximo obtido para um 
dado número de determinações, nú
mero esse que deve ser referendado 
para que o valor da dispersão seja sig
nificativo. 

Os erros associados aos valores das constantes de equilíbrio calculadas 
computacionalmente são o desvio padrão correspondente o que traduz, em 
geral, os erros inerentes apenas a um determinado ensaio experimental. 
No entanto, os erros aliados a uma dada constante de equilíbrio estão mais 
relacionados com as diferenças observadas de uma titulação para outra do 
que aos erros inerentes aos pontos experimentais de uma única titula
ção.167 Assim, alguns autores,168 para minimizar estas dificuldades, apre
sentam como erro associado aos valores das constantes de equilíbrio que 
calculam, um valor que é 3 vezes o do desvio padrão dos valores encontra
dos. 

Os erros aliados aos valores das várias constantes de equilíbrio 
determinadas ao longo deste trabalho são os definidos por Albert e 
Sergeant169 como sendo a dispersão dos resultados obtidos, que não é mais 
que o desvio máximo permitido na obtenção de constantes de equilíbrio e é 
obtido pela diferença máxima encontrada entre o logaritmo da média dos 
valores das constantes de equilíbrio, calculadas para um dado sistema, e 
cada um dos valores logarítmicos individuais das constantes calculadas. 
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Informações específicas exigida* 
pela 1UPAC para a publicação de 

I; constantes de equilíbrio: 

1 - pureza dos reagentes; 

2 - composição das soluções, tempera-1 
tura e força jónica; 

3 - instrumentação utilizada e pro
cesso de calibração; 

4 - intervalo de pH e valor de K uti-
lizado; 

número de pontos experimentais 
de uma mesma titulação e número 
de ensaios independentes efectua
dos; 

método de cálculo utilizada: erros 
obtidos e seu processo de calculo. 

Titulações 

Potenciométricas 

U MA ANÁLISE DOS RESULTADOS PUBLICADOS SOBRE CONSTANTES DE EQUILÍBRIO REA-

lizada pela IUPAC77 mostrou uma enorme divergência no modo como estes 
foram obtidos e posteriormente apresentados. Em muitos casos a falta de 
especificação das condições experimentais utilizadas na obtenção dos da
dos experimentais não permite tirar conclusões sobre a fiabilidade dos re
sultados finais de equilíbrio químico, o que vai impedir a sua reprodução e 
a sua utilização em estudos posteriores. Assim sendo, a IUPAC propôs 
uma série de condições que devem ser seguidas para a determinação de 
constantes de equilíbrio válidas, de que se salienta a descrição da 
instrumentação utilizada (decimilivoltímetro, eléctrodos, espectrofotóme-
tro, etc...), do método de calibração utilizado, da composição das soluções 
(indicando claramente a força iónica) e a indicação da temperatura a que 
as determinações foram realizadas. 

Uma grande parte deste trabalho consistiu na determinação 
potenciométrica de valores de constantes de equilíbrio estequiométricas, 
não só em água como em misturas de água/metanol e de acordo com as 
condições propostas pela IUPAC é fundamental a descrição da instrumen-
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tacão utilizada e do seu modo de calibração. Como tal, neste capítulo des-
creve-se pormenorizadamente o sistema de titulação automático utilizado 
para a obtenção dos dados potenciométricos, e o modo como este mesmo 
sistema foi calibrado, quer para soluções aquosas, quer para soluções 
hidrometanólicas. 

1 O sistema de titulação 

A realização manual de titulações potenciométricas para obtenção de cur
vas de titulação pormenorizadas constitui uma operação fastidiosa e demo
rada, especialmente quando se analisam sistemas químicos cuja complexi
dade pode requerer a execução de titulações com cem ou mais pontos 
experimentais, para várias soluções com diferentes razões metal/ligando, 
pelo que a utilização de equipamento automático, embora mais dispendio
so, constitui a solução lógica para este problema. Actualmente existem vá
rios tituladores automáticos comerciais mas, de uma maneira geral, são 
optimizados para tarefas de rotina ou para a aquisição de dados de siste
mas simples. O aparecimento, nos últimos anos, de microcomputadores de 

Figura 7.1 Esquema do sistema automático de titulação 
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liste de Opções de Entrada j baixo custo, tornou possível o desenvolvimento de sistemas automáticos de 
titulação muito mais versáteis e que podem ser utilizados tanto em traba

lho de rotina como na obtenção de constantes de equilíbrio.160,161 

Neste trabalho utilizouse um sistema automático de titulação 
composto por uma bureta automática da marca Crison 2031, um decimili

voltímetro Crison 2002 ambos controlados por um microcomputador 
Philips TC 100 ligados através de interfaces série RS232C e ao qual foi ain

da associado um comutador de eléctrodos,162 também controlado pelo 
microcomputador. O programa de controlo e aquisição de dados deste sis

tema foi elaborado no Laboratório de Química  Física da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto. O sistema pode ser utilizado para 
qualquer titulação potenciométrica, sendo apenas necessário usar o 
titulante e os eléctrodos adequados. Este sistema está ainda ligado a um 
computador Unisys PW 300 para tratamento dos resultados obtidos nas 
calibrações efectuadas (Figura 7.1). 

Lãs 

M: 
ta de Opções de Entrada 

;: Volume amostra fona
3
) 

2 Cone. Titulante (M) 

'■iá Volume bureta (cm
3
) 

4 Comutador (S/N) 

;5[:: N» de ESI 

6 Adições fixas ou variáveis (F/V) 

:7V' Incremento Adições 

'8'' Volume total titulante 

9 Potencial final 

io N*leHuraa 

11 Critério de estabilidade (mV) 

12 Espera após adição (s) 

13 Adição inicial (cm3) 

14 Filtro (%) 

AQUISIÇÃO DE DADOS O programa de controlo tem várias opções de entrada permitindo a escolha 
de dois tipos de titulação — titulação dinâmica ou titulação monotónica.163 

Nas titulações dinâmicas, após a adição de um volume inicial previamente 
fixado e medição do potencial nesse ponto, os volumes a serem adicionados 
posteriormente são calculados automaticamente, sendo inversamente pro

porcionais ao declive da curva de titulação. Isto é, no início da titulação o 
declive é pequeno e são adicionados volumes grandes de titulante; perto do 
ponto de equivalência, o declive da curva é cada vez maior e os volumes de 
titulante adicionados são cada vez mais pequenos. Finalmente, e pela 
mesma razão, após o ponto de equivalência os volumes de titulante adicio

nados voltam a ser maiores. Nas titulações monotónicas a primeira adição 
é fixada para toda a titulação e portanto a adição de volumes é sempre 
constante. Em ambos os casos é imposto um tempo de espera constante en
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tre cada adição de volume e leitura do potencial. Esta leitura de potencial 
só é aceite quando a diferença entre várias leituras, número de leituras 
este fixado previamente, de um mesmo ponto é inferior a um critério de 
estabilidade do eléctrodo, também previamente fixado, e só quando esta 
medição é aceite é que tem lugar a adição de uma nova quantidade de 
titulante seguindose uma outra sequência de medições. Os dados experi

mentais assim obtidos são bastante precisos ao longo de toda a titulação, 
mesmo quando é necessário um período de tempo longo para se atingir o 
equilíbrio eléctrodo/solução, por exemplo no caso de sistemas não aquosos 
ou por vezes até apenas sistemas mistos. 

À medida que decorre um ensaio experimental visualizase no 
monitor a curva de titulação o que permite a detecção imediata de qual

quer anomalia. Quando a titulação termina os resultados obtidos são auto

maticamente armazenados num suporte magnético e é efectuado o cálculo 
do volume equivalente pelo método da segunda derivada. Também é possí

vel representar graficamente, não só o potencial do eléctrodo em função do 
volume de titulante adicionado, mas também as curvas de primeira e se

gunda derivada. 

Os resultados experimentais obtidos nas calibrações do sistema 
foram tratados por um programa de regressão linear (escrito em QBASIC, 
versão 4.00, Microsoft) que permite o cálculo do volume equivalente pelo 
método de Gran e dos parâmetros de calibração do eléctrodo, aplicando a 
equação de Nernst e/ou o método de Gran. 

2 Calibração do sistema em solução aquosa 
A p e s a r da obtenção de constantes de equilíbrio por potenciometria com 
eléctrodo de vidro sensível ao catião hidrogénio ser uma das técnicas mais 
antiga e mais usada na obtenção destas constantes, ainda existe uma 

MWDOOHOTENCIÀI. V c d l w H CMXTÍI 0.M 
V«) Bon M O*»»: * 
(T 181 ■ AJi(»M 
I M M K I : WIKiul M 
N*Lwt:I £«tab:Q,l Velwv : 0.04 

VOU TOTAL: 

V c d l w H CMXTÍI 0.M 
V«) Bon M O*»»: * 
(T 181 ■ AJi(»M 
I M M K I : WIKiul M 
N*Lwt:I £«tab:Q,l 

< _ 



113 

grande polémica sobre a maneira mais precisa de calibrar este sistema, 
pois a calibração condiciona o tipo de constantes de equilíbrio que vão ser 
determinadas, isto é, constantes termodinâmicas, estequiométricas ou 
mistas. 

DEFINIÇÃO DE P H O conceito de pH, inicialmente introduzido como 

pH = -logc„+ (7.1) 

onde cH+ é a concentração do catião hidrogénio (mol dm3)1 6 4 , foi posterior
mente modificado para 

pH = - log aH+ = - log (c„+ yH+) (7.2) 

onde cif]* é a actividade do catião hidrogénio. Como o pH é uma quantida
de adimensional a equação7.2 deve ser escrita como 

pH » - log (cH+ yH+1C*) (7.3) 

ou 

pH = - log (mH+y^H+/ m*) (7.4) 

onde C* ou m* são constantes arbitrárias, que representam a condição do 
estado padrão, numericamente igual a 1 M ou 1 molkg1, respectivamente, 
cw+ é a molaridade do catião hidrogénio, mH+ a molalidade e y.H+,YmH+ o 
coeficiente de actividade deste mesmo catião, respectivamente, nas duas 
escalas e em que y^ é abreviado para yH+. 

Esta definição tem um interesse teórico, pois não só envolve a ac
tividade de um só ião, quantidade que não é mensurável,1657 como a sua 
definição está baseada no método usado para a sua medição. Então, a de
finição de pH designada por "definição operacional" assenta numa escala 
convencional de pH definida para soluções de referência com valores de pH 
imputados (ver abaixo) e força iónica inferior a 0,1 M. Para uma solução 
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amostra X tem-se 

pH(X) » pH(S) -(Ex-Es)l( RTIF ) loge10 (7.5) 

onde £ s é a força electromotriz da célula (I), Ex é a força electromotriz da 
mesma célula quando a solução S é substituída pela solução amostra X 

Célula (I) eléctrodo referência I KC1(>3 ,5M) II solução S I H^ (g) I Pt 

e Ré & constante dos gases, T a temperatura e F a constante de Faraday. 
Esta equação 7.5 assume, obviamente, o comportamento nernstiano do 
eléctrodo sensível ao catião hidrogénio. 

DETERMINAÇÃO DE P H A determinação de valores de pH para soluções de referência (S) é efectua
da com a célula (II) sem junções líquidas. 

Célula (H) Pt (Pd) I Hj ( g, p = 1 atm) I solução referência, Cl" I AgCl I Ag 

A força electromotriz desta célula é dada por166 

E = E° - k log [ mH+ mcr 7jB>H+ y^cf I (m*)2] (7.6) 

onde m é a molalidade e y o coeficiente de actividade das espécies, E° é a 
força electromotriz padrão, rn = 1 molKg1 e k = RTln(10)/F, cujo significa
do foi atrás referido. Rearranjando esta equação 7.6 obtém-se 

- log (mH+ y^H+ y^cf Itn) = (E-E°)/k+ log (mc /- Irn) (7.7) 

A força electromotriz padrão, E°, é obtida da equação 7.7 conside
rando y^H+ 7^cz- = f f e m que f±éo coeficiente de actividade médio de HC1 
0,01 molkg1, para valores de E obtidos com a célula (II), mas substituindo 
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::;í:";Ço«ipàra^ó
:
'dev^ 

:;. obtido* pelas escalas BSI B N B S 

Solução (m) BSI ■:■". Il WM 
Ktetraoxalato (0,05) ■3,569 3.557 

l^itaiato.;':;:;"';: 4,008 14,0083 

Ácido acético/acetato de sódio 
ío,owi,oi> 4,716 4,7181 

KHaP047Na2HP04 

(0,025)/0,025) 6358 6,865; 

Na^<^(0 ,01) 19,185 9,1801 

a solução de referência por HC1 0,01 molKg1. 

A quantidade  log (mw+ y ^ y^cr I m*) é calculada pela medição 
da força electromotriz de várias soluções com diferentes molalidades mc(- e 
subsequente extrapolação a mcl- = 0, o que permite calcular 

pH (S) = [ log (m„+ y ^ t  y ^ l m*>] _* + l o g y ^ (7.8) 

O ELÉCTRODO DE VIDRO 

em que YCT é obtido pela convenção de Bates  Guggenheim.167 

Esta determinação de valores de referência de pH é efectuada 
para materiais que são designados como "Certified Reference Materials" 
pela National Standards Organization and Metrological Laboratories1^ e 
dá origem a escala de pH conhecida por escala de Bates (NBS) que é a 
adoptada como escala internacional de padrões (international standard 
IEC 746) e a recomendada pela IUPAC. 

Existem no entanto outras escalas de pH como a do Reino Unido 
(BSI) baseada no padrão primário hidrogenoftalato de potássio 0,05 M que 
se aplica apenas a soluções aquosas cujo pH de referência é dado por 
pH=4,000+ (t  15/100)2 e a do Japão que utiliza o mesmo padrão primário 
mas que recomenda outras soluções como soluções referência, no entanto 
são consideradas pela IUPAC como escalas secundárias de pH.168169 

As medições de pH, na prática, são efectuadas com o eléctrodo de vidro 
sensível ao catião hidrogénio e a sua resposta a variações de pH pode origi

nar valores ligeiramente diferentes consoante a solução de referência 
usada. Os desvios relativamente ao eléctrodo de hidrogénio podem ser 
originados por variações nos potenciais de junção resultantes das dife

rentes composições das soluções e das diferentes mobilidades iónicas 
dos seus componentes, e por diferenças na geometria da interfase da 
junção líquida.167 
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Verifica-se pois que a calibração do eléctrodo de vidro com tampões 
de pH específico, é válida quando apenas é necessária uma escala relativa 
de acidez, mas não é satisfatória para a determinação de constantes de 
equilíbrio. Mesmo que se assuma uma expressão matemática que permita 
relacionar o pH definido e a actividade do catião hidrogénio num tampão 
será sempre difícil relacioná-los correctamente com a concentração de cati
ão hidrogénio de uma solução amostra, como a que é utilizada na determi
nação de constantes de equilíbrio. Primeiro o coeficiente de actividade do 
catião hidrogénio não é o mesmo na solução tampão e na solução amostra 
devido à sua diferente composição iónica e, segundo as diferenças que po
dem surgir nos potenciais de junção com a solução tampão e com a solução 
amostra trazem ainda mais incertezas na determinação desta quantidade. 
Estes problemas que surgem com o uso de tampões são exacerbados quan
do se utilizam concentrações elevadas de electrólito inerte para ajuste de 
força iónica. A utilização de tampões de concentração com força iónica 
ajustada170 é uma alternativa, no entanto necessita de valores para o coefi
ciente de actividade do catião hidrogénio, o que obriga a sua determinação 
para cada caso específico. 

CALIBRAÇÕES POR TITULAÇÃO Cada vez mais estão a ser efectuados estudos potenciométricos de 
ÁCIDO FORTE/BASE FORTE constantes de equilíbrio em sistemas calibrados em função da concentra

ção do catião hidrogénio171-172 em vez da tradicional calibração com tam
pões que utilizam a definição operacional de pH. O objectivo de vários es
tudos potenciométricos de constantes de equilíbrio em sistemas calibrados 
em função de soluções padrão de referência estão a tentar encontrar um 
termo de conversão que permita comparar com eficácia os valores das 
constantes de equilíbrio determinadas pelos vários processos de calibração. 
Sigel et ai.172 assume a existência de um factor de conversão, A = pH t em -

CALIBRAÇÕES COM TAMPÕES 

v/ 

Eléctrodo de vidro 
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Condições experimentais 
recomendada* pela ICB 

Primária» Secundaria» 
Temperatura 
Força iónica 

25 °Ç 37 °C 
04 Af 

pcH, (pHtam é o valor obtido para um ácido forte, p.e. HN03, quando a cali
bração do sistema é efectuado com soluções tampão de referência), valor 
este constante e igual a 0,02 independentemente da origem das soluções 
de referência usadas, do tipo e da origem do eléctrodo de vidro sensível ao 
catião hidrogénio, do equipamento usado e da força iónica, se esta estiver 
compreendida entre 0,1 - 0,5 M, qualquer que seja o electrólito inerte utili
zado. Contudo, verifica-se a existência173175 de vários factores de conver
são A, que variam desde 0,1 a 0,02. Estas discrepâncias podem ser expli
cadas com base em erros nos potenciais de junção devido à existência de 
numerosos eléctrodos de referência comerciais,175 que diferem não só nas 
concentrações de KC1, mas também na geometria da junção líquida, parâ
metro este que influencia o valor dos potenciais de junção.176 

Embora pareça possível encontrar um termo de conversão que 
permita comparar com relativa eficácia os valores das constantes de equilí
brio determinadas pelos vários processos de calibração é necessário ter em 
conta os vários factores acima mencionados, particularmente a existência 
de potenciais de junção que terão uma influência decisiva nesta determi
nação. De salientar que para concentrações de ácido forte com 
- log cH+< 3,0 os potenciais de junção apresentam variações apreciáveis177 

que impõem variabilidade no factor de conversão. 

Neste trabalho optou-se pela calibração do sistema em termos da 
concentração de catião hidrogénio com força iónica ajustada, apesar de se 
utilizarem sempre concentrações da ordem de IO"3 M, o que evita a utiliza
ção não só de coeficientes de actividade como de factores de conversão mais 
ou menos exactos. Por outro lado as "Recommendations for Measurements 
and Presentation of Biochemical Equilibrium Data"publ içadas pela Inter
union Commission on Biothermodynamics (IUPAC, IUB e IUPAB) suge-
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rem que as determinações de constantes de equilíbrio sejam efectuadas a 
uma força iónica constante pois a maior parte das reacções de equilíbrio 
com interesse prático, seja na área da saúde ou noutra (ambiental, alimen
tar, etc) ocorrem na presença de uma determinada quantidade de 
electrólito(s) inerte(s).178 

CALIBRAÇÃO DO SISTEMA As determinações potenciométricas, neste trabalho, foram efectuadas 
com os eléctrodos de vidro e referência descritos no Capítulo 6. A calibra
ção do sistema foi sempre efectuada com a célula (III). 

Célula (Hl) 

Ag I AgCl, KCl,,^ 11 NaCl ou NaC104 ( 0,1 M ) I iNaCl ou NaC104 ( 0,1 M ), H+ ( cH ) I eléctrodo de vidro 

em termos da concentração de catião hidrogénio por titulação de soluções 
de ácido forte (HC1 = 0,001 M) com base forte (NaOH 0,01 a 0,03 M) sem
pre a uma força iónica de 0,1 M em NaC104 ou NaCl, à temperatura de 25 
°C e sempre em atmosfera de azoto, utilizando o método de Gran 179.180 e a 
equação de Nernst. 

O potencial da célula (III) é 

E = kj + k2 log Ctf + k2 log Yu* (7.7) 

em que kt engloba Eflel e os potenciais de junção e k2 = 2.303RT/F em que 
R,TeF têm o significado acima descrito. Como a força iónica está ajusta
da, o termo k2 log (7^) é constante e ter-se-á 

E = k'j + k2 log CJJ* (7.8) 

MÉTODO DE GRAN/ZONA ÁCIDA O método de Gran lineariza a curva de titulação utilizando para a zona 
ácida, a função 
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Fac*(v0 +vad ) 10 <*/«*■>  Cb{ V.V^ ) 10 < * W ) 

em que V0éo volume inicial de solução, V^ o volume adicionado em cada 
ponto da titulação, QF o declive de Nernst (2.303 RT/F), Ve o volume equi

valente, Cb a concentração da base (titulante), E a fem em cada ponto da 
titulação e k'j o potencial normal. 

A representação gráfica de F^ = / (V^) permite determinar o de

clive da recta B = Cb 10 ( WQF > e a ordenada na origem A =  Ve 10 ( k'*'QF) e 
o volume equivalente pode ser calculado através da expressão V =  A / B 
e a concentração de base por Cb= C^ V01 Ve, independentemente do valor 
do declive de Nernst e do potencial normal kv sendo C^ a concentração de 
ácido forte (titulado). 

MÉTODO DE GRAN/ZONA ALCALINA Para a zona alcalina a função utilizada é 

Fk.  (V. +VJ> 10 < J ^ >  (Cb IK^) (V^ ■ Ve) 10 <*W> 

em que Ve =  A / 5 em que A é a ordenada na origem e B o declive da 
função na zona alcalina. Como B = Cb/K 10 ( " *W> então o valor de A" 
= C6 10 ( * '^ ' ' } / B, conhecida a concentração da base e assumindo o valor 
de k'j da zona alcalina igual ao da zona ácida é possível calcular o valor 
operacional do produto iónico da água, pois este parâmetro é uma constan

te condicional que depende do sistema usado181 e como tal deve ser deter

minada para as condições experimentais em que se irão realizar as várias 
determinações potenciométricas. Este pocedimento é o seguido por 
Leporeti182, nos estudos potenciométricos que realiza para a determinação 
de constantes de equilíbrio. 

No programa de cálculo da função de Gran, no ramo ácido, pres

supõese o declive teórico de Nernst para o cálculo do volume equivalente; 
com este valor determinase E = / (  log cH+ ) cujo declive corresponde a k2 
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Tabela 7.1 Volumes equivalentes obtidos pelo método de 
Gran para dois eléctrodos de vidro diferentes , 
numa mesma solução amostra 

l9 Eléctrodo 2e Eléctrodo 

,
:
.' M»r :■■■■■;.■

 T «■:■,■":■ 'ale / .Vá*/ \ac ■ ■, ; v
alc : 

0,831 0,829 0,830 0,834 0,830 0,882 
0,685 0,681 0,692 0,686 0,682 0,740 
0,535 0,533 0,535 0,533 0,531 0,550 
0,662 0,660 0,677 0,665 0,660 0,679 
1,069 1,060 1,083 1,069 1,060 1,082 

e cuja ordenada na origem corresponde a k'j do sistema. O conhecimento 
de k2 permite o cálculo de k\ pela função de Gran da zona ácida e verifica

se que ambos estes valores são concordantes. Para o ramo básico pressu

põese, também, o declive teórico de Nernst para o cálculo do volume equi

valente; da concentração da base é possível determinar 
Kag - Cb 1 0 ( " * l lQF ) ! B> e c o m e s t e v a l o r determinase E = / [  log c„+ ] 
para a zona alcalina. O valor de K = Cb 10 ( " k'l/QF ' / B é agora 
recalculado usando os parâmetros de calibração do sistema obtidos para 
E = / (  log Cff ) para a zona alcalina, observandose uma variação média 
de 0,02 unidades de píf entre estes valores. 

Em todas as calibrações efectuadas com as soluções anterior

mente descritas os volumes equivalentes foram determinados pelo método 
da segunda derivada (MSD) (incluído no programa de controlo do sistema 
de calibração) e pelo método de Gran, como acima descrito. Verifícouse 
sempre uma grande concordância entre os valores dos volumes equiva

lentes determinados pelo MSD e pelo Gran da zona ácida, mas nem sem
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I t r i j 1 1 i 1 1 i—.,..;. i .,...—1 .. 
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Figura 7.2 Representação gráfica da If derivada da curva de titulação de HCI com NaOH refe
rente à primeira linha da Tabela It (a) l 9 eléctrodo; e (b) 2e eléctrodo. Evidenciando 
a ausência de carbonato que parecia poder existir para ó caso (b) dada a diferença 
entre os volumes equivalentes determinados pelos dois ramos do método de Gran 

pre pelo Gran da zona alcalina (Tabela 7.1). Esta situação já tem sido ve
rificada e é atribuída à existência de uma ligeira percentagem de carbona
to na solução183,1833 e/ou ao erro inerente a qualquer ajuste de dados expe
rimentais a um modelo teórico,181 neste último caso assume-se um volume 
equivalente que é a média dos volumes encontrados nos dois ramos, su
pondo que o desvio padrão é igual à precisão da bureta. 

A análise dos resultados experimentais obtidos neste trabalho 
permite afirmar que para uma mesma solução titulada, simultaneamente, 
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Tabela 7.2 Variação da diferença ent re os valores de V ' e de 
valc Í^V), determinados pelo método de Gran ao 
longo de sete semanas, para dois eléctrodos dife-
rentes (1 - Philips; 2 - Ingold)numa mesma solução 
amostra v 

0,7 0,8 0.9 1,0 1,1 U 

Exemplo de um gráfico da 1* de
rivada para uma solução carbo
natada com AV- 0,05 

Semana AVX AV2 

1 0,001 ± 0,005 0,052 ± 0,01 
2 0,013 ± 0,005 0,069 ± 0,01 
3 0,011 ± 0,005 0,058 ± 0,01 
4 0,016 ± 0,005 0,058 ± 0,01 
5 0,025 ± 0 , 0 1 0,084 ± 0,02 
6 0,108 ±0 ,05 0,128 ± 0,05 
7 0,230 ± 0,05 0,234 ± 0,05 

com dois eléctrodos de vidro sensíveis ao catião hidrogénio, os volumes 
equivalentes nos dois ramos são iguais ou diferentes consoante o eléctrodo 
utilizado (Tabela 7.1). Por exemplo o tratamento dos dados experimentais 
obtidos para o primeiro exemplo da Tabela 7.1, pelo método de Gran, faz 
pressupor, dada a diferença encontrada nos volumes equivalentes determi
nados por este método, a existência de uma certa percentagem de carbona
to associada aos resultados do 22 eléctrodo mas não aos do 1B eléctrodo. 
Contudo os gráficos de primeira derivada (Figura 7.2) mostram uma au
sência de carbonato em ambos os casos. Esta situação foi várias vezes en
contrada, ao longo da realização experimental deste trabalho, e quase sem
pre aliada a eléctrodos cujo tempo de utilização era superior a um/dois me
ses. 

A análise dos resultados obtidos pelo método de Gran para a cali
bração de uma mesma solução amostra com dois eléctrodos diferentes (um 
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novo (Philips) e outro já várias vezes utilizado (Ingold)), ao longo de sete 
semanas, permite verificar uma alteração gradual dos parâmetros de cali
bração da zona alcalina, alteração esta, profundamente evidenciada pelo 
aumento da diferença entre os valores dos volumes equivalentes determi
nados para o ramo ácido e para o ramo básico por este método (Tabela 7.2). 

Dado os resultados acima obtidos a ausência de carbonato nas so
luções de hidróxido de sódio utilizadas foi sempre verificada pela utilização 
conjunta do método de Gran, método tradicionalmente usado, e pela repre
sentação gráfica da primeira derivada obtida com o programa de controlo 
do sistema de titulação.161 

Os resultados experimentais obtidos nas várias calibrações efec
tuadas ao longo de todo este trabalho permitem tirar uma série de conclu
sões que se passam a referir: 

• A utilização do método de Gran, para titulações ácido forte/base for
te, é um método rápido e preciso de calibrar o sistema. Necessitando 
apenas de pontos experimentais afastados do ponto de equivalência 
permite minimizar o tempo de execução experimental por utilização 
de titulações monotónicas, fornecendo resultados concordantes com 
os das titulações dinâmicas muito morosas. 

• O comportamento dos eléctrodos de vidro sensíveis ao catião hidro
génio pode ser avaliada, através dos parâmetros de calibração, e da 
diferença de volumes equivalentes calculados pelo método de Gran 
para a zona ácida e para a zona alcalina, pela utilização deste mes
mo método de calibração, sem a aquisição de novos dados experi
mentais, permitindo controlar a sua "degradação" ao longo do tempo. 

• Esta "degradação" verificada para os eléctrodos de vidro sensíveis ao 
catião hidrogénio mostra que a utilização do método de Gran, para 
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controlo da percentagem de carbonato nas soluções a analisar, não 
permite por si só (para diferenças inferiores a 0,2 cm3) verificar a 
ausência ou presença da carbonato, pois estas diferenças de volume 
equivalente obtidas pelo método de Gran para a zona ácida e zona 
alcalina podem não ser provocadas pela presença de carbonato, mas 
sim devidas ao sistema de eléctrodos usados. 

3 Calibração do sistema em água/metanol 
Para a obtenção de resultados potenciométricos precisos em sistemas mis
tos é necessário ter em consideração certos parâmetros que podem afectar 
o funcionamento do sistema de eléctrodos utilizado. A habilidade de um 
eléctrodo de vidro sensível ao catião hidrogénio responder a variações de 
actividade deste catião está associada à hidratação da membrana de vidro 
que dilata ligeiramente quando imersa numa solução aquosa e adquire 
uma camada de hidratação à medida que a água penetra na sílica o que 
parece facilitar o movimento de iões na membrana de vidro e baixar a sua 
resistência eléctrica. Para soluções não aquosas o equilíbrio de permuta 
iónica entre os iões em solução e os iões da membrana de vidro pode esta-
belecer-se lentamente e quando uma solução varia de básica para ácida ou 
vice-versa pode observar-se uma resposta lenta do eléctrodo e um dos fac
tores que influencia esta velocidade de resposta é o grau de desidratação 
da membrana. Se se deixar "secar" o eléctrodo por desidratação não aquo
sa, ele deixa de responder a variações de actividade do catião hidrogé
nio.169 Assim as medições efectuadas em solventes mistos ou não aquosos 
devem ser intercaladas com lavagens do eléctrodo em solução aquosa para 
garantir a hidratação da membrana. 

ELÉCTRODOS DE REFERÊNCIA OS eléctrodos com soluções aquosas de referência quando são colocados em 
meios mistos ou não aquosos adquirem um elevado potencial de junção de-



125 

vido às diferentes velocidades de difusão dos iões nestes solventes e nas so
luções aquosas contidas neste eléctrodo; estas diferenças de velocidade po
dem provocar leituras instáveis e obrigar a um maior tempo de estabiliza
ção. Estes potenciais de junção podem ser minimizados pela escolha do 
tipo de junção (junção que permita uma menor difusão de solução), pelo 
tipo de solução de enchimento e pela utilização de uma dupla junção que 
contenha uma solução com uma matriz semelhante à da amostra.176 

A obtenção de valores correctos de pH num solvente misto ou não 
aquoso depende das características do próprio solvente e o modo de cali
brar uma célula com junção líquida que contenha um eléctrodo de vidro 
sensível ao catião hidrogénio e um eléctrodo de referência imersos numa 
solução de ácido ou base preparada no mesmo solvente misto ou não aquo
so pode diferir substancialmente da calibração em soluções aquosas.184 A 
escala operacional de pH para soluções tampão de referência em solução 
aquosa foi desenvolvida através de medições potenciométricas, como se re
fere em 7.2. Este mesmo procedimento só é válido para solventes mistos 
ou não aquosos com elevada constante dieléctrica de modo a que o ácido 
clorídrico esteja completamente dissociado, que é o caso das calibrações em 
soluções mistas de água/metanol. 

DEFINIÇÃO DE gpH Tal como para o caso das soluções aquosas, o conceito de pH num solvente 
s é definido por185 

3 P H « P : « / f = - l°g( .%+cH +) (7.9) 

onde feu* é a actividade do catião hidrogénio à concentração c^ e '^H* & ° 
correspondente coeficiente de actividade. De modo análogo ao de soluções 
aquosas JpH é definido operacionalmente. Determina-se a fem 'E(S) de 
uma solução referência, JpH(S) com a célula operacional IV. 
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Célula (IV) eléctrodo referência I ponte salina em s II solução JpH(S) I H2 (g) I Pt 

e exactamente nas mesmas condições, substitui-se a solução j|pH(S) por 
uma solução amostra com *pH(X) desconhecido. Como *E(S) e *E(X) são 
função linear dos valores *pH(S) e gpH(X), respectivamente, de acordo com 
a relação de Nernst, vem 

%pH(X) =. -j>H(S) - [ 'E(X) - 'E(S)] /k + l 'EJX - 'EJS ] (7.10) 

onde *EJX e 'EJS são o potencial de junção líquida que aparece entre a solu
ção amostra/ponte salina/solução referência, respectivamente. Estes últi
mos são considerados desprezáveis se a ponte salina for composta por uma 
solução concentrada de um sal binário no mesmo solvente s das respecti
vas soluções.185 

Com base neste método, actualmente, já existem algumas solu
ções tampão de referência para solventes mistos186,187 contudo ainda não 
está totalmente resolvido o problema das calibrações das células nestes 
solventes e as limitações, apontadas na secção anterior, para a utilização 
de tampões na calibração de células potenciométricas em água, não só se 
mantêm para soluções mistas, como até são exacerbadas, especialmente no 
que diz respeito à variabilidade dos potenciais de junção. 

CALIBRAÇÃO DO SISTEMA Sendo o metanol um dos solventes não aquosos mais semelhante à água 
no que diz respeito ao seu comportamento protolítico é de supor que a cali
bração de um sistema misto água/metanol possa ser efectuado em função 
de - log Cfj+ de uma maneira análoga à dos sistemas aquosos, o que permi
tirá determinar constantes de equilíbrio estequiométricas que possam ser 
comparadas com as determinadas para solventes aquosos e obter informa
ção sobre o modo como o solvente influencia o equilíbrio em solução. 
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Velocidade de difusão pára dife
rentes junções: 

Cerâmica « 5 (imoles Cl / hora 
Quartzo * 50 amoles Cl" / hora 
Anelar « 50 ramolea CT / hora 
Manga « 500 mmoles CXI hora 

Neste trabalho foram utilizados vários eléctrodos de vidro sensí
veis ao catião hidrogénio, mas os eléctrodos de referência foram sempre de 
prata/cloreto de prata de dupla junção Metrohm (Capítulo 6), pois alguns 
estudos efectuados com o eléctrodo de referência Orion mostraram que este 
último fornece resultados menos precisos, isto é, as leituras são muito mais 
instáveis e o tempo de estabilização é muito superior, principalmente para 
as soluções em 50% água/metanol. Estas diferenças são, talvez, provocadas 
pelos diferentes tipos de junções líquidas dos dois eléctrodos, (Metrohm: ce
râmica; Orion: polímero sintético), pois como já foi referido o formato e o 
material de que são feitas as junção influenciam as velocidades de difusão. 

A calibração do sistema em água/metanol, até 50% (v/v) em 
metanol foi sempre efectuada usando a célula (III) em função da concen
tração de catião hidrogénio por titulação de soluções de ácido forte (HC1 = 
0,001 M; diferentes proporções água/metanol) com base forte (solução 
aquosa de NaOH 0,01 a 0,03 M) sempre a uma força iónica de 0,1 M em 
NaCl, à temperatura de 25 °C e sempre sob atmosfera de azoto, utilizando 
o método de Gran179 e a equação de Nernst. 

O potencial da célula (III), em misturas de água/metanol, poderá 
ser dado por (vide Capítulo 5) 

*E = k1 + k2 log cH+ + k2 log ^ r „ + (7.11) 

onde IgYfi*, o coeficiente de actividade total de transferência (efeito total do 
meio), é dado por log '^y^ = log ^ $ + + log Jy^; ^j^+ é o coeficiente de 
actividade de transferência primário (efeito primário do meio) e está asso
ciado com a mudança de meio de água para água/metanol; e JJJ^ o efeito 
da concentração (o coeficiente de actividade do catião hidrogénio no solven
te s referido ao estado padrão no mesmo solvente).51,188,189 O termo kt con
tém o potencial normal padrão i'E0^) e os potenciais de junção, quantida
des que são constantes e independentes da composição do solvente em mei-
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250 170 

10,6 10,4 10,2 10,0 

Figura 7.3 Representação gráfica da função "E » / (log cH* ) para as diferentes percentagens de 
água/metanol utilizadas: (a) zona ácida; e (b) zona alcalina 

os hidrometanólicos e k2 = 2,303 RTIF em que R, T e F têm o significado 
habitual já descrito. Quando a força iónica é mantida constante o coeficien

te 'ju* é constante e a equação 7.11 pode ser escrita como 

'E = 'k+k2logc„* (7.12) 

onde 'k = kj + k2 log SJH+ + l og Igfit '■ o s d o i s primeiros termos são inde

pendentes da composição do solvente e o último é proporcional à energia 
de Gibbs de transferência do catião hidrogénio de água para água/metanol 
e por isso o único termo dependente da composição do solvente (para uma 
força iónica de 0,1 Aí neste trabalho). 
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A linearização da curva de titulação e o cálculo dos volumes equi-
| valentes foram efectuados seguindo a metodologia descrita em 7.2. As fun-
| ções de Gran foram sempre lineares, tanto na zona ácida como na zona ba
il: sica, e os volumes equivalentes calculados foram sempre concordantes 

para qualquer percentagem água/metanol utilizada até 50% (v/v). As dife
renças entre os volumes equivalentes determinados pelo método de Gran 
na zona ácida e na zona básica são da ordem de grandeza dos observados 

| em solução aquosa e dependem fundamentalmente do sistema de eléctro
dos utilizado. 

Os resultados experimentais obtidos permitem verificar que para 
|i todas as percentagens de água/metanol estudadas, " £ = / ( - log c„+) são 
: funções lineares com o mesmo declive, k2, mas com ordenadas na origem, 

#U ',.',! i'"""' "• ''""'-'—r——-i :; 'k , que variam com a composição do solvente (Figura 7.3), tanto na zona 
0,0 i; 0.5 \fl i.i 2,0 

ácida como na zona alcalina, havendo apenas uma ligeira diminuição do 
Representação gráfica de log cu» 
«mfonçáo do volume «ktitulanto declive k2 da zona alcalina o que está de acordo com as características ge-
adicionado para diferentes compo- rais dos eléctrodos sensíveis ao catião hidrogénio. As curvas de titulação 

de - log CJJ* em função do volume de titulante adicionado são praticamente 
sobreponíveis em toda a zona de - log c^ estudada (ver figura anexa), o 
que mostra que a concentração de catião hidrogénio é independente da 
percentagem de água/metanol, como era de esperar. 

Sendo log '^f^ proporcional à energia de Gibbs de transferência 
do catião hidrogénio de água para água/metanol (Capítulo 2) e sendo este o 
único termo que faz variar *k (equação 7.12) é de esperar que haja uma 
correlação entre estes dois parâmetros. Os resultados experimentais obti
dos para *k em várias titulações independentes mostram uma tendência 
para aumentar de 0% a 30% de metanol e diminuir ligeiramente até 50% 
de metanol no entanto a variabilidade neste último é grande o que torna o 
seu valor menos preciso. Os valores actualmente aceites pela IUPAC para 
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Tabela 7.3 Parâmetros de calibração do sistema de titulação 
nas diferentes percentagens água/metanol 

JtÇHgOH 
exp vKt ag VKa™ AG/KJmol.j 

0 

10 

20 

30 

ÀC\ 

50 

420,0 13,80 

420.5 13,82 

421.6 13,83 

421,0 13,84 

420.7 13,85 

14,00 

14,04 

14,08 

418,1 13,86 

0,5 

0,8 

°>7 

M 
-0,2 

função de Gibbs de transferência do catião hidrogénio de água para água/ 
metanol190 mostram esta mesma tendência verificando-se, no geral, uma 
relação linear para *kexp = / (log '^frf) (Tabela 7.3). 

As observações feitas nos dois parágrafos anteriores permitem 
confirmar que 8k apenas varia devido ao termo log * Y°H+ quantidade pro
porcional à energia de Gibbs de transferência do catião hidrogénio de água 
para água/metanol, e verificam experimentalmente a existência da relação 
linear dada pela equação 7.12 para qualquer composição de solvente utili
zada neste trabalho. 

VKS OPERACIONAL Os valores de pK%p para as misturas água/metanol foram determinados 
pelo método de Gran pela maneira descrita em 7.2 para soluções aquosas. 

Os valores referidos na literatura para as constantes de autoprotólise nes
tas misturas, pKSH, aumentam linearmente com o aumento da quantidade 
de metanol até 60% (p/p) em metanol191,1927 e verifica-se que os valores ex-
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perimentalmente obtidos para pK* aumentam também ligeiramente des
de água pura até 50% de água/metanol (tabela 7.3). Os valores de pK°p 

obtidos estão de acordo com o comportamento verificado para vários sol
ventes mistos na região rica em água, o que faz supor que nesta região é a 
água que actua como base193. Supõe-se que o centro aquoso da camada de 
hidratação do protão vai interactuar com a molécula orgânica por ligações 
de hidrogénio que fazem aumentar a basicidade do centro aquoso fazendo 
diminuir a sua afinidade protónica, cada soluto orgânico afecta as molécu
las de água vizinhas e torna-as mais básicas por isso a concentração destas 
moléculas de água mais básicas variam linearmente com a concentração 
de soluto orgânico. 

POTENCIAIS DE JUNÇÃO Como já foi referido os potenciais de junção não variam no meio água/ 
metanol, no entanto foi efectuada a determinação dos potenciais de junção 
para as condições experimentais em que as várias calibrações foram efec
tuadas e como se esperarava estes são desprezáveis. Utilizou-se o método 
de Rossotti191 em que se considera que o potencial de junção líquida varia 
l inearmente com a concentração de catião hidrogénio (meio ácido: 
Ej = constante x c^) ou com a concentração de anião hidróxido (meio alca
lino: Ej = constante' x cOH). Para o meio ácido, a representação da fun
ção 'E - *k log Ctf = { (c^) forneceu uma recta paralela ao eixo das 
abcissas e para o meio alcalino, a representação da função *E - *kexp log 
coir = {(cOH-) também forneceu uma recta paralela ao eixo das abcissas o 
que mostra, em ambos os casos, que o valor do potencial de junção é des
prezável. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS A maior parte dos estudos potenciométricos de constantes de equilíbrio 
em solventes mistos tem sido efectuada para substâncias pouco solúveis 
em água numa tentativa de caracterizar as suas propriedades de ionização 
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mas sem o objectivo de correlacionar propriedades químicas em diferentes 
solventes. Estes sistemas foram em geral calibrados em função de solu
ções padrão de referência em soluções aquosa194,195 ou em termos de solu
ções padrão de referência em solventes mistos196 e em alguns casos nem 
sequer se descreve em detalhe o processo de calibração, o que neste último 
caso dá origem à determinação de constantes de equilíbrio mistas.7-42,43 

Recentemente surgiu um trabalho em que se tenta relacionar o pH defini
do operacionalmente para um tampão aquoso, com a concentração do cati-
ão hidrogénio da solução amostra, esta em água/metanol, através de uma 
expressão matemática multiparamétrica,197 para se obter valores de cons
tantes de equilíbrio estequiométricas. No entanto não foi obtido nenhum 
factor de conversão que fosse aplicável a todo a gama de pH utilizada, o 
que mostra que, tal como para soluções aquosas, não é possível encontrar 
um termo de conversão que permita comparar, para toda a gama de pH, 
valores de pH com valores de - logc^ . 

Alguns autores194,195 sugerem que a calibração em água/metanol 
seja feita directamente em função de - log cH+, e estes empregam uma me
todologia análoga à utilizada neste trabalho e em ambos os casos é efectu
ada uma análise estatística dos resultados obtidos nas várias calibrações. 
Fisicaro195 afirma que a análise de titulações potenciométricas ácido forte/ 
base forte obriga a determinação de uma constante de equilíbrio, pK e 
que o erro associado a esta determinação é da mesma ordem de grandeza 
do erro associado à determinação de posteriores constantes de equilíbrio 
num mesmo sistema e afirma que este erro advém principalmente da vari
abilidade existente entre as várias titulações consecutivas e não de erros 
provenientes dos pontos experimentais de uma mesma titulação. 

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho mostram que 
a calibração do sistema por titulação directa ácido forte/base forte (método 
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de Gran) com c^ = 1 0 3 M e concentração de titulante da ordem dos 102 M 
permite obter valores de - log c ^ para qualquer solução água/metanol até 
50% (v/v) em metanol a partir das rectas de calibração SE vs - log c^, 
obviando assim os problemas associados à determinação de parâmetros de 
conversão que permitam relacionar actividades com concentrações de 
modo a permitir a posterior determinação de constantes de equilíbrio 
estequiométricas. 

4 Conclusões 
O sistema automático de titulação descrito em 7.1 mostrou-se 

uma boa alternativa aos sistemas automáticos comerciais permitindo uma 
muito maior versatilidade na aquisição de resultados potenciométricos, 
num espaço de tempo menor, e com uma óptima precisão; a reproduti
bilidade nos valores de potencial obtidos foi sempre excelente e as adições 
de volume (controladas por pesagem) foram sempre rigorosas. 

O modo de calibração deste sistema mostrou-se também bastante 
preciso e uma análise global de todos os resultados experimentais obtidos 
durante a realização experimental deste trabalho, no que diz respeito às 
numerosas calibrações efectuadas, permite afirmar que a variabilidade 
nos parâmetros de calibração determinados é inferior à normalmente des
crita na literatura.181 

A utilização do comutador de eléctrodos, associado ao sistema de 
titulação, permitiu verificar que o comportamento dos eléctrodos de vidro 
sensíveis ao catião hidrogénio, variam de eléctrodo para eléctrodo. Este 
diferente comportamento pode não ser detectado quando se utiliza um úni
co eléctrodo o que poderá fornecer informações duvidosas sobre o 
comportamento do sistema. Poder-se-á talvez concluir que para a maioria 
dos eléctrodos de vidro comerciais, sensíveis ao catião hidrogénio (indepen-
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cientemente da marca) há uma variação nítida, ao longo de um curto espa
ço de tempo (máximo 2 meses) na sua resposta na zona alcalina, situação 
que poderá afectar a precisão com que serão determinadas constantes de 
equilíbrio nesta zona. 

A precisão dos resultados obtidos permitiu ainda comparar parâ
metros de calibração obtidos em solução aquosa e em soluções mistas 
água/metanol. Verificou-se que o declive da equação de Nernst se manteve 
inalterado para as várias misturas hidrometanólicas utilizadas e que a di
ferença entre as ordenadas na origem obtidos nestas diferentes soluções 
são proporcionais aos valores do coeficiente de actividade de transferência 
primário (efeito primário do meio), a

agf,j+, coeficiente que está associado à 
mudança de meio de água para água/metanol (vide Capítulo 2). 
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Sistema 

citidina/glicilglicina/ 

catião do grupo 12 
A . IMPORTÂNCIA DAS INTERACÇÕES ENTRE CATIÕES METÁLICOS E LIGANDOS COM 

relevância biológica tem sido muito estudada e é hoje bem conhecida, pois 
sob condições puramente biológicas existem sempre numerosas interacções 
entre vários ligandos e catiões metálicos nos fluidos biológicos. Por defini
ção a espécie mais simples que existe é um complexo ternário112 que con
siste na interacção de um metal com dois ligandos diferentes em que ne
nhum deles seja o solvente. 

A existência de um complexo ternário citidina/catião zinco(II)/gli-
cilglicina foi proposta por Li et ai198 resultado que não era de esperar pois 
a coordenação deste catião com a citidina em (CH3)2SO ocorre em muito 
pequena extensão190 e não se detectou nenhuma interacção deste catião 
com a citosina monofosfatada.200 Os autores verificaram que a) a constan
te de equilíbrio entre este catião e a glicilglicina, medida potenciometrica-
mente, tinha o mesmo valor na presença e na ausência de citidina, e b) que 
os desvios químicos do núcleo H5 da citidina, em soluções com concentra
ção variável de cloreto de zinco(II) e pH fixo (para diferentes experiências 
a pH 4,7 e 5,3) são sempre maiores quando a glicilglicina está presente. 
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Com base nestas observações concluíram que, em soluções equimo-
leculares de citidina e glicilglicina, só existe o complexo ternário. 

Como a glicilglicina e a citidina são ligandos biológicos relativa
mente bem estudados201"206, decidiu-se usar o sistema citidina/glicilglicina/ 
catião metálico do grupo 12 não só para testar o sistema de titulação po-
tenciométrico já descrito no Capítulo 7, mas também para verificar a hipó
tese, levantada por Li et a/198, de ocorrer uma interacção entre o zinco(II) e 
a citidina na presença de glicilglicina. Estudos efectuados sobre a activi
dade biológica do catião cádmio(II)3 caracterizaram-no como um catião tó
xico com actividade carcinogénica através de uma possível interacção com 
bases nucléicas. Assim estudaram-se as possíveis interacções deste catião 
com os ligandos já referidos podendo os resultados obtidos ser interpreta
dos como um modelo para as possíveis interacções deste catião com as ba
ses do DNA, tal como estudos semelhantes efectuados para outros nucleo-
sídeos ou nucleotídeos.207 

t i l N-
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: H : 

Glicilglicina: protão e catiões metálicos 

H 
H 

\ 
C -N 

Glicilglicina 

O 

1 ODAS AS DETERMINAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS FORAM EFECTUADAS COM O SISTEMA 

de titulações automáticas já descrito no Capítulo 7, o eléctrodo de referên
cia de prata/cloreto de prata de dupla junção da Merck e eléctrodos de vi
dro sensíveis ao catião hidrogénio da marca Metrohm ou Philips (Capítulo 
6). A calibração do sistema foi efectuada como se descreve no Capítulo 7, 
usando ácido nítrico 0,001 M com força iónica ajustada a 0,1 M com 
NaC104 ou 0,6 M com KN03 e hidróxido de sódio 0,01/0,05 M também com 
força iónica ajustada a 0,1 Aí com NaC104 ou 0,6 M com KN03; todas as 
determinações foram efectuadas a 25 °C. 

As constantes de acidez da glicilglicina foram determinadas por 
titulação de 25 cm3 de HN03 0,1 mM ( I = 0,1 M NaC104; 25"C ) na presença 



139 

de lmM ou 2,5 mM de ligando com NaOH 0,03 M, sob atmosfera de azoto. 
Foram também efectuados alguns ensaios a força iónica 0,6 M em KN03. 
As constantes de estabilidade dos complexos binários foram determinadas 
por titulação de 25 cm3 de HN03 (0,4 mM -10 mM; I = 0,1 M NaC104; 25°C) 
na presença de M(N03)2 ou MC12 (0,6mM- 40 mM) e na presença de ligan
do (1 mM-10 mM ), com NaOH 0,03 M, sob atmosfera de azoto. 

O cálculo das constantes de acidez e de estabilidade dos comple
xos binários formados foi efectuado com o programa SUPERQUAD.89 Os 
resultados obtidos, para as constantes de acidez provêm de valores de pelo 
menos seis titulações independentes, cada uma com mais de 20 pontos ex
perimentais. Os resultados obtidos para as constantes de estabilidade pro
vêm de valores de pelo menos 10 titulações independentes, com diferentes 
razões metal/ligando e até valores de - log c^ onde começa a precipitação 
dos hidróxidos dos catiões em estudo, bem visível na curva de titulação. 
Os equilíbrios de hidrólise208 do catião Zn2+ e do catião Cd2+ e os equilíbri
os Zn2+/CT e Cd2+/Cl" em solução209 foram incluídos em todos os modelos 
testados. O pK utilizado foi determinado neste trabalho (Capítulo 7) e 
foi nestes casos de 13,75. 

pKa GLICILGLICINA AS constantes de acidez da glicilglicina estão extensivamente estudadas210 

sendo pKal atribuído à ionização do grupo carboxílico e pK^ à ionização do 
grupo amina, pois o grupo amida ( ligação peptídica ) é considerado neutro 
na ausência de iões metálicos.211 Os resultados obtidos neste trabalho fo
ram determinados quer utilizando titulações numa zona de - log c^ entre 
3 e 9, o que permitiu o cálculo simultâneo das duas constantes de acidez, 
quer utilizando apenas as zonas de - log c^ em que cada uma das cons
tantes é relevante, isto é 3 < - log c^ < 5 para pKal e 7 < - log c^ < 9 
para pK^. Em ambos os casos os valores obtidos são concordantes não só 
entre si, como com os descritos na literatura, para as mesmas condições 



140 S SISTEMA CITIDINA/GLICILGLICINA/CATIAO DO GRUPO 12 

Tabela 8.1 Constantes de acidez da glicilglicina 

Presente trabalho Literatura210 

I/moldnr3 pKaJ pK^ pK^t pK^ 

0,1 3,05±0,01 7,98±0,01 3,13±0,05 8,08±0,03 
0,6 3,15±0,01 8,12±0,01 — — 

experimentais (Tabela 8.1). Os valores de pKa são dependentes da força 
iónica, como se vê pelo aumento de 0,10 e 0,14 nos valores de pKaI e pK^, 
respectivamente, quando a força iónica varia de I = 0,1 M para I = 0,6 M. 
Este comportamento é semelhante ao observado para aminoácidos, e.g., os 
valores de pKal e pK^ para a glicina variam de 0,2 e 0,05, respectivamen
te, quando a força iónica varia de 0,1 M para 0,65 M.212,213 De referir que 
as determinações efectuadas a diferentes forças iónicas foram sempre an
tecedidas por calibrações ácido forte/base forte à mesma força iónica e com 
o mesmo electrólito inerte. 

O valor da constante de acidez atribuída à ionização do grupo 
amina, pK^, foi obtida a partir de valores de - log c^ determinados tanto 
por calibrações na zona ácida, - log cH+ entre 2,9 e 3,8, como por 
calibrações na zona alcalina, - log c^ entre 10 e 11 verificando-se uma óp
tima concordância entre todos os valores. De realçar que quando as deter
minações foram efectuadas com um eléctrodo de vidro sensível ao catião 
hidrogénio com um tempo de vida superior a dois meses (vide Capítulo 7) o 
valor de pK^ se mantinha inalterado, desde que se utilizassem todos os 
parâmetros de calibração determinados pelo método de Gran para a zona 
alcalina. Isto é, quando a diferença entre os volumes equivalentes obtidos 
pelo método de Gran, quer para a zona ácida, quer para a zona alcalina, 
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Tabela 8.2 Constantes de formação da glicilglicina com o catião 

M2+ 
zincovii; e çaamioun; 

]°S0ii-i 
P.T.8 Literatura214 P.T.a Literatura"0 

Zn2+ 

Cd z + 

— 0,64+0,01 3,40+0,05 3,44±0,03 
l,02±O,08 — 3,02±0,05 2,90±0,05 

-4,58±0,04 
-4,96±0,05 

ReBultados obtidos no presente trabalho 

eram superiores a 0,05 a concentração de titulante determinada pelo ramo 
ácido não era concordante com a concentração de titulante determinado 
pela zona alcalina, no entanto a utilização desta última, conjuntamente 
com os valores determinados para este ramo para o declive e a ordenada 
na origem da equação de Nernst, permitiram sempre obter valores de 
pK"^ concordantes. 

CONSTANTES DE FORMAÇÃO Os valores obtidos para as constantes de complexação de catião Zn2+ e do 
catião Cd2+ com a glicilglicina são concordantes com resultados já descritos 
obtidos tanto por ressonância magnética nuclear (RMN)214 como por poten-
ciometria210 (Tabela 8.2). Os resultados de RMN descritos na literatura 
mostram a existência de dois locais de coordenação - um que envolve o gru
po carboxílico e é importante para altas concentrações de catião hidrogé
nio, e o outro que envolve o grupo amina. 

O modelo usado para análise dos resultados experimentais obti
dos assumiu a existência de duas espécies complexantes em solução, 
ML(NH j e MHL^QQ-j, onde HL simboliza a glicilglicina na forma de ião di
polar e L a glicilglicina desprotonada no grupo amina. No programa de 
cálculo definiram-se os equilíbrios: 
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M ^ + HL =^MHL 2 + Pno (8.1) 

M2* + HL ^ ML+ + H+ fini (8.2) 

em que B têm o significado descrito no Capítulo 6, além das constantes de 
acidez anteriormente determinadas, os equilíbrios de hidrólise dos catiões e 
as constantes de complexação dos respectivos catiões com o anião cloreto. 
O equilíbrio definido pela equação 8.2 engloba a constante de formação 

M2* + L- = ^ ML+ Kf (8.3) 

em que \ogKf = logj8i7.; - hgK^ 

CATIÃO ZINCO(II) Para o sistema catião zinco(II)/glicilglicina os resultados experimentais 
obtidos não permitiram detectar a formação da espécie ZnHL2+ mas os valo
res obtidos para a constante de formação da espécie ZnL+ são idênticos, a me
nos do erro experimental, aos descritos na literatura.210 A zona de - log ĉ + 
onde se dá a formação da espécie ZnL+ depende como é de esperar da razão 
metal/ligando e da ordem de grandeza das concentrações utilizadas. Veri-
fica-se que para concentrações de glicilglicina da ordem dos IO"3 Aí, ordem 
de grandeza utilizada neste trabalho, só uma zona restrita da curva de ti
tulação permite o cálculo da constante (- log c^ entre 5,4 a 7,5) valor este 
que, embora idêntico ao da literatura, poderia não ser o exacto devido às 
baixas concentrações usadas, no entanto, para concentrações da ordem dos 
IO"2 M de glicilglicina obtém-se o mesmo valor de constante numa zona de 
- log CJJ* muito mais ampla (- log c^ entre 3,8 a 7,5) (Figura 8. IA e B). Os 
resultados obtidos permitem afirmar que apesar de a ordem de grandeza 
das concentrações utilizadas neste trabalho serem baixas, permitem a ob
tenção de valores de constantes de formação precisas para uma percenta
gem de complexo formado de 47% em relação à concentração de glicilglici
na total. 

file:///ogKf
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100 100-

Figura 8.1 Diagramas de distribuição para o sistema zinco/glicilglicina. A: 1x10 * M de glicilgli-
cina; B: 1x10* M de glicilglicina 

CATIÃO CADMIO(II) Para o sistema catião cádmio(II)/glicilglicina foi detectada a formação da 
espécie CdHL2+ e a sua constante de complexação determinada. Contudo 
só se conseguiu obter valores completamente concordantes entre as várias 
titulações efectuadas para razões metal/ligando da ordem dos 25/10. Os re
sultados obtidos para concentrações mais baixas, 10 3 M, só detectam a for
mação desta constante para razões metal/ligando superiores a 5/1, contudo 
a incerteza aliada a estes valores foi grande. O valor obtido (Tabela 8.2), 
embora com uma precisão baixa devido à sua variabilidade para os ensaios 
obtidos com razões metal/ligando superiores a 10/5, é concordante com va
lores descritos na literatura determinados por RMN.110 Os diagramas de 
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Figura 8.2 Diagramas de distribuição para o sistema cádmio/glicilglicina. A- 1x10*M de glicil-
glicina e 2x10* M de Cd**? B ï 1x10* M de glicilglicina e 2,5x10*M de Cd**. Resultados 
obtidos a força iónica 0,1 M com NaC104 e a 25'C 

distribuição apresentados na Figura 8.2 mostram que para razões metal/ 
ligando inferiores a 5/1 a espécie CdHL2+ praticamente não se forma e 
para razões metal/ligando 25/10 a sua percentagem de formação é de 20% 
em relação à quantidade de glicilglicina usada. 

Á formação da espécie CdL+ ocorre de um modo análogo à do ca-
tião zinco(II), isto é, para concentrações de glicilglicina da ordem dos IO"3 

M e o valor obtido para a sua constante de formação seja concordante com 
valores já descritos na literatura (Tabela 8.2) só uma zona restrita da cur
va de titulação permite a sua determinação; no entanto os valores assim 
obtidos são bastante precisos e iguais aos determinados com concentrações 
de glicilglicina da ordem dos IO"2 M. 
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Embora as condições experimentais utilizadas não favoreçam a 
formação das espécies MLj, pois a concentração de metal é sempre igual 
ou superior à do ligando; e por outro lado como os resultados obtidos para 
as constantes de estabilidade não mostraram nenhuma dependência com 
as diferentes concentrações de metal não era de prever a formação de espé
cies M2L, contudo foram também testados modelos que previam a existên
cia destas espécies, mas em nenhum caso foi detectada a sua formação. 

Citidina: protão e catiões metálicos 
J\s DETERMINAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS E AS CALIBRAÇÕES FORAM EFECTUADAS 

exactamente do mesmo modo que as da glicilglicina exceptuando alguns 
ensaios pontuais em que se ajustou a força iònica a 0,6 M com Ca(N03)2. 

As constantes de acidez da citidina foram determinadas por titu
lação de 25 cm3 de HN03 0,1 mM ( I = 0,1 M NaC104; 25°C) na presença de 
lmM ou 2,5 mM de ligando com NaOH 0,03 M, sob atmosfera de azoto. 
Foram efectuados alguns ensaios a força iónica 0,6 M com KN03 e também 
com Ca(N03)2. As constantes de estabilidade dos complexos binários fo-

Isr^lfi^H r a m determinadas por titulação de 25 cm3 de HN03 (0,4 mAí - 10 mAf; I = 
0,1 Aí NaC104; 25°C) na presença de M(N03)2 ou de MC12 (0,6mM - 60 mM) 
e na presença de ligando (1 mAí - 10 mAí), com NaOH 0,03 Aí, sob atmosfe
ra de azoto. 

O cálculo das constantes de acidez e de estabilidade dos comple
xos binários formados fori efectuado com o programa SUPERQUAD.89 Os 
resultados obtidos provêm de mais de quarenta titulações independentes, 
cada uma com mais de 50 pontos experimentais e para várias razões me
tal/ligando. Os equilíbrios de hidrólisedo catião Zn2+ e do catião Cd2+ e os 

Citidina 
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equilíbrios Zn2+/Cl" e Cd2+/Cl" em solução foram incluídos em todos os mo
delos testados. O pK^ utilizado foi determinado neste trabalho e foi nes
tes casos de 13,75. 

A auto-associação das purinas e pirimidinas está bem caracteri
zada e pode ocorrer pelo menos de duas formas distintas: interacções por 
ligações de hidrogénio e interacções de empilhamento.215,216 A auto-asso
ciação da citidina, por interacções de empilhamento, foi estudada por 
RMN em HgO/D^217 e em (CH3)2S0218, tendo Scheller et ai219 calculado, 
também por RMN, uma constante de auto-associação para a citidina de 
1,1 ± 0,3 Aí, o que permitiu concluir que esta ocorre em solução aquosa, 
mas em pequena extensão. Nas condições em que este trabalho foi efectua
do (concentração de citidina da ordem dos IO"3 Aí) a auto-associação pode 
ser desprezada, pois para estas concentrações mais de 99% da citidina en-
contra-se sob a forma de monómero, pelo que este equilíbrio nunca foi in
cluído nos cálculos efectuados. 

A constante de acidez da citidina tem sido bastante estudada em vários 
solventes e por várias técnicas e é atribuída à protonação do N-3.220 A citi
dina, na sua forma neutra, pode libertar um protão do resíduo ribose221 

mas esta reacção tem um pKa de 12,5. Então, dadas as condições experi
mentais utilizadas neste trabalho só se considerou a existência de uma 
constante de acidez 

HC =5^ H+ + C (8.4) 

Os resultados experimentais obtidos encontram-se sumariados na Tabela 
8.3, bem como os valores descritos na literatura para condições experimen
tais análogas. A constante de acidez da citidina mostra uma ligeira de
pendência da força iónica embora um pouco inferior à observada por Sigel 
et ai220, (0,08 unidades logarítmicas de 0,1 M a 0,5 Aí, com NaC104 ), mas a 

VK DA CITIDINA o 
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utilização de diferentes electrólitos inertes não afecta o va

lor médio desta constante. Tal como para a glicilglicina as 
determinações efectuadas a diferentes forças iónicas fo

ram sempre antecedidas por calibração ácido forte/base 
forte à mesma força iónica e com o mesmo electrólito iner

te. De referir que os valores das constantes de acidez obti

dos com Ca(N03 )2, como electrólito inerte, apresentaram 
uma dispersão superior à obtida pela utilização de KN03 à 
mesma força iónica, o que poderá estar associado às dife

rentes mobilidades iónicas destes catiões e portanto com 
os parâmetros de calibração do eléctrodo. 

CONSTANTES DE FORMAÇÃO Alguns estudos efectuados sobre a coordenação de catiões metálicos à 
citidina indicam que esta ocorre no azoto endocíclico N3.2 2 2 , 2 2 3 Várias de

terminações de estruturas cristalinas de complexos de catião cobre(II) com a 
citidina mostram a existência de não só de uma ligação Cu2+/N3 mas tam

bém de uma ligação, embora muito mais fraca com o oxigénio O—2.224 Contu

do afïrmase que se esta interacção ocorre também em solução ela não contri

bui de uma maneira significativa para a formação do complexo.224 

O modelo utilizado no cálculo das constantes de formação do cati

ão zinco(II) e do catião cádmio(II) com a citidina pressupôs o equilíbrio 
descrito pela equação 8.4 

M2* + C ^ MC2+ fiJJ0 (8.5) 

bem como a constante de acidez da citidina, anteriormente determinada, e 
os equilíbrios de hidrólise dos catiões. Os resultados obtidos (Tabela 8.4) 
mostram que não foi possível calcular a constante de complexação zinco/ 
citidina com o programa SUPERQUAD, mas que o valor obtido para a 
constante cádmio/citidina está de acordo com resultados recentemente 

Tabela 8.3 Cons tan tes de acidez da 
citidina 

I/moldm3 pff/ p/f/ 
■■ " ' ■ — — ■ — — - ■ i i ■ — — ■ ■ ■ -

0,1 4,07+0,01 4,11+0,02 
0,6 4,12±0,03 4,24+0,02 
0,6' 4,12 v 

- ■ — ■ — - — — ■ » ■— 

" Resultados obtidos no presente trabalho 
b Referência 209 
« IsO.fi.VemCa'NOi.ij 
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Tabela 8.4. Constantes de formação do complexo de citidina com 
o catião zinco(II) e o catião cádmio(II) 

up uo 
RT.» Literatura110 P.T." Literatura220 

Zn2* 

Cdï+ 1,15±0,03 

-0,42±0,11 0,2010,03 

1,09±0,20 0,91+0,07 

descritos na literatura.220 Verifica-se que a formação da espécie ocorre 
para valores de - log CJJ* entre 3 e 8 (para - log c^ > 8 começa a precipita
ção do hidróxido de cádmio) e para concentrações de cádmio muito eleva
das forma-se numa extensão de aproximadamente 50% da concentração de 
citidina em solução (figura 8.3). 

Sigel et ai220 afirmam que as constantes MC2+ , dada a sua ordem 
de grandeza são pouco precisas e de difícil quantificação, i.e., a diferença 
A( - log Cjf ) entre as curvas de titulação ( zona de - log c^ entre 3 e 7) do 
catião metálico na presença e na ausência de citidina é muito pequena o 
que dificulta ou até impossibilita o cálculo destas constantes pela aplicação 
da metodologia de cálculo que normalmente utilizam. 

O cálculo de fiJ10 foi, então, efectuado com a expressão 

Pm-(K>a.Ka)l(Ka IM2*l t) (8.6) 

onde Ka é a constante de acidez aparente para a desprotonação da citidina 
na presença de largo excesso de catião metálico. Ka é determinado a partir 
das diferenças entre duas curvas de titulação consecutivas obtidas para 
uma solução de ácido forte na presença e na ausência de citidina e catião 
metálico. O modelo de cálculo utilizado considera que em solução apenas 
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Figura 8.3 Diagramas de distr ibuição para o sistema cádmio/citidina. A- lx l0 8 A/ de citidina e 
1x10* M de Cd*; B—1x10* M de citidina e 6x10*Aí de Cd**. Resultados obtidos a for
ça iónica 0,1 M com NaC104 e a 25*C 

existe o equilíbrio de ácido/base da citidina e a autoprotólise da água. 

Os resultados assim obtidos fazem com que Sigel et ai220 afirme que para 
certos catiões metálicos só com este procedimento é que é possível obter re
sultados precisos e de confiança, no entanto a sua utilização só é válida 
para elevadas razões metal/ligando o que implica a utilização de soluções 
com força iónica elevada (I > 0,5 M ) e portanto sai fora do âmbito deste 
trabalho. 

A aplicação desta equação aos resultados experimentais obtidos, 
neste trabalho, é possível para o sistema cádmio/citidina e fornece valores 
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concordantes com os obtidos com o programa SUPERQUAD mas com uma 
pior precisão (Tabela 8.4 ), o que pode advir de a razão máxima metal/li
gando utilizada ter sido apenas de 60:1, isto é, 20 vezes inferior à utiliza
da por Sigel et ai.220 

LOCAIS DE COORDENAÇÃO OS estudos potenciométricos de constantes de equilíbrio não permitem 
por si só, de uma maneira inequívoca, inferir locais de coordenação, mas 
verifica-se que, para ligandos relacionados estruturalmente, a utilização 
da relação linear entre log Kf vs pKa, para cada ião metálico permite por 
vezes (vide Capítulo 4) obter correlações que fornecem alguma informação 
estrutural. 

Sigel et ai220 comparou os valores obtidos para as constantes de 
formação da citidina, da pirídina e da tubercidina, verificando que as cons
tantes de formação de vários catiões metálicos com a citidina eram maio
res do que as correspondentes constantes de formação com a tubercidina, 
apesar desta última ser uma base mais forte. Assim considerou que a mai-

H ,H 
'ff or estabilidade dos complexos de citidina com os vários catiões metálicos 

provinha da existência do grupo o-carbonilo da citidina. Comparando os 
1 ; valores obtidos para os sistemas catião metálico/citidina com as correla-

N " " " ^ ] ^ / 2 ções lineares, entre log .K, us pKa, para os mesmos catiões metálicos com 
ligandos tipo piridina e com ligandos tipo o-amino-piridina Sigel et aP20-225 

verificou que dependendo do catião metálico a citidina terá um comporta
mento relacionado com (i) ligandos tipo piridina, (ii) ligandos tipo o-amino-
piridina ou (iii) ligando com características próprias e por isso caracteri-

Tuhercidina 
,. , .. . ._JJ. zou-a como um ligando ambivalente. Esta ambivalência é atribuída a uma 
ligando tipo o-amino-piridixia ° 

(p/C- 5,2i±o,03; o,LW NaClo4) possível interacção dos catiões metálicos não só com o azoto endocíclico 
mas também com o oxigénio exocíclico, interacção esta que será verificada 
apenas para alguns catiões metálicos. Assim considera que no sistema 
cádmio(II)/citidina esta se comporta como um ligando tipo piridina devido 
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ao cancelamento do efeito estereoquímico do grupo o-amino pela interacção 
do catião cádmio(II) com o oxigénio exocíclico e que no sistema zinco(II)/ 
citidina a citidina se comporta como um ligando com características pró
prias, com formação de constantes de estabilidade de ordem de grandeza 
intermédia entre os ligandos tipo piridina e tipo o-aminopiridina. 

Uma análise detalhada dos valores obtidos por Sigel et ai220 para 
as constantes de formação da citidina e da turbicidina, todas obtidas pelo 
uso da equação 8.6, mostra que a incerteza aliada à determinação da mai
or parte destas constantes, não permite demonstrar, de uma maneira se
gura e inequívoca, a interacção de catiões metálicos com o oxigénio exocí
clico. Por exemplo o valor da constante de estabilidade obtida para o siste
ma zinco/citidina advém de uma diferença de 0,02 unidades logarítmicas 
nos valores de Ka e de Ka , diferença esta igual ao erro da constante de 
acidez da citidina calculada no mesmo trabalho. 

Os resultados obtidos neste trabalho e, considerando que para a 
citidina a existência de um grupo na posição orto da piridina provoca um 
impedimento estereoquímico à coordenação dos metais, permitem apenas 
concluir que a diferença de comportamento entre o sistema zinco(II)/citidi-
na e cádmio(II)/citidina deve advir da diferença na distância da ligação 
M2*—N(3) que é sem dúvida superior para o catião cádmio (II) do que para 
o catião zinco (II). 

3 Complexos ternários metal/citidina/glicilglicina 
DETERMINAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS FORAM EFECTUADAS EXACTAMENTE COMO 

descrito para os complexos binários e as calibrações do sistema também. 

As constantes de estabilidade dos complexos ternários foram deter
minadas por titulação de 25,00 cm3 de HN03 (0,4 mM - 10 mM; I = 0,1 M 
NaC104; 25°C) na presença de M(N03)2 ou de MC12 (0,6mM - 60 mM), de 

Aplicação da equação(5) ao catião 
zlneodl) para força iónica 0,50 M 

UBûndo Q valor di minado 

por Siegel (0,20) virá: 

0,20 = OCa - 10-*.*) / (0.1333 x Í O ^ ) 

donde piT, = 4,22 

As 
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glicina (1 mM - 25 mM) e de citidina (lmM - 10 mM) com NaOH 0,03 M, 
sob atmosfera de azoto. 

Foi também estudada uma possível interacção molecular entre a 
citidina e a glicilglicina por titulação de 25,00 cm3 de HN03 (0,4 mM - 10 
mM; I = 0,1 M NaC104; 25°C) na presença de glicina (1 mM - 25 mM) e de 
citidina (lmM -10 mM) com NaOH 0,03 M, sob atmosfera de azoto, mas os 
resultados experimentais obtidos não permitiram detectar qualquer inter
acção. 

Ás determinações dos valores das constantes de estabilidade fo
ram efectuadas também com o programa SUPERQUAD.89 Os resultados 
obtidos provêm de dados de cinquenta titulações independentes, com dife
rentes razões metal/citidina/glicilglicina, cada uma com mais de 40 pontos 
experimentais. Os modelos testados incluíram sempre as constantes de 
acidez dos ligandos, determinadas neste trabalho, as constantes de estabi
lidade dos complexos binários, também determinadas neste trabalho, os 
equilíbrios de hidrólise208 do catião Zn2+ e do catião Cd2+ e os equilíbrios 
Zn2+/Cl" e Cd2+/Cl- em solução209. O vKag utilizado foi determinado neste 
trabalho e foi nestes casos de 13,75. 

COMPLEXOS MISTOS O modelo utilizado no cálculo das constantes de formação do catião 
zinco(II) e do catião cádmio(II) com a citidina e a glicilglicina assumiu os 
equilíbrios: 

M2* + HL + C ^ MHLC2+ fimo (8.7) 

M*+ + HL + C =5* MLC2+ + H+ fiMi (8.8) 

bem como as constantes de acidez e as constantes de formação determi
nadas neste trabalho e os equilíbrios de hidrólise dos catiões e as constan
tes de complexação dos respectivos catiões com o anião cloreto. A espécie 
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MHLC corresponde à formação do complexo ternário catião metálico/citidi-
na/glicilglicina com esta última na forma de ião dipolar e MLC à formação 
do complexo ternário com a glicilglicina na sua forma completamente des-
protonada. No entanto, em nenhuma determinação foi possível detectar a 
formação da espécie MHLC2+. 

CATIÃO ZINCO(II) Os resultados experimentais obtidos para o sistema zinco(II)/citidina/ 
glicilglicina permitem concluir que, potenciometricamente e em meio 
aquoso, não se detecta formação do complexo ternário. Contudo existem 
resultados, obtidos por RMN110 que apontam para a formação deste com
plexo embora com uma constante muito pequena. A simulação, para as 
condições experimentais utilizadas, da curva de titulação do sistema 
Zn(II)/glicilglicina/citidina considerando a existência do complexo ternário 
com o valor de constante determinado por RMN, mostra que esta é comple
tamente sobreponível com a curva experimental obtida neste trabalho logo 
conclui-se que a potenciometria com eléctrodo de vidro sensível ao catião 
hidrogénio não permite detectar a formação deste complexo ternário. 

CATIÃO CADMIO(II) OS resultados experimentais obtidos para o sistema cádmio(II)/citidina/ 
glicilglicina permitem calcular a constante log/?Wi.7 (tabela 8.5) numa zona 
de - log Cfj* entre 5,5 e 7,5 e verifica-se que a sua concentração é inferior à 
de qualquer complexo binário (Figura 8.4). Só se conseguiu detectar a for
mação desta espécie para concentrações superiores a IO"2 M, e a precisão 
aliada a esta constante é pequena pois foi determinada com base em todas 
as condições experimentais em que foi possível a sua detecção. Esta cons
tante de equilíbrio global está associada ao equilíbrio definido por 

Cd2+ + L + C = ^ MCL K^ (8.9) 

em que \ogKmlf= logj877/.7 - logK^ 

A existência deste complexo ternário deve pois ser quantificada 
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Tabela 8.5 Constantes de formação do complexo ternário catião 
cádmiodD/citidina/glicilglicina 

M** hgfiuLj KCdLCdLC \ogKm/f 

Cd-** í,74±0,20 1,22+0,25 4,24±0,20 0,07±0,28 

em relação aos complexos binários correspondentes (Capítulo 4) e para tal 
defíne-se o equilíbrio 

CdL + C ^ CdLC K%£c (8.10) 

cuja constante de equilíbrio (calculada de \ogKm/r- \ogKf) se encontra na 
Tabela 8.5. 

CooPERATiviDADE Como a estabilidade de um complexo ternário formado a partir das espé
cies binárias 1:1 correspondentes pode ser quantificada determinando a 
posição do equilíbrio (Capítulo V) 

CdL + CdC ^ CdLC + Cd2+ (8.11) 

cuja constante é dada por 

AlogK - l o g K ™ c - logP110 (8.12) 

onde logiTpj^, é a constante acima definida. Calculou-se o valor experi
mental associado a Alog K (Tabela 8.5) e o erro a ele associado pelas equa
ções de propagação de erro. 

O valor estatístico esperado para AlogíT, depende do número de 
coordenação do catião metálico, da denticidade dos ligandos e obviamente 
da geometria do complexo formado (Capítulo 4). Considerando um nume-

file:///ogKf
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Figura 8.4 Diagrama de distribuição para o sistema cádmio/citidina/glicilglicina: 1x10*M de 
citidina,1x10

 9
M de glicilglicina e 2,5x10"" M de Cd**a forca iónica 0,1 M com NaC104 

e a 25*C 

ro de coordenação de seis para o catião cádmio, uma geometria octaédrica, 
Valor estatístico de AlogK çonslde , , .c ., , . . , . 

, „,. , , , tal como se verifica para muitos complexos com nucleosideos e/ou aminoá
rando Cd com numero de coorde» 
nação 6 e geometria ©ctaédric» eidos,226 e que ambos os ligandos podem ter características ambidentadas 

ájlgfi; na coordenação a catiões metálicos, os vários valores estatísticos que 
1 | AlogAT pode assumir encontramse em anexo. Como o valor experimental 

proporçflo 
— 

bi bi 5/12 ' ° ' M obtido é de 0,07±0,21 (Tabela 8.5) podese apenas afirmar que existirá uma 
bi mo 4/12 0,48 
mo mo 5/6 0,08 ligeira cooperatividade na formação deste complexo misto se se considerar 

que a glicilglicina se comporta como um ligando bidentado. 
* »i bidentado; mo aionodftnUdo 
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4 Conclusões 
U s RESULTADOS OBTIDOS TANTO NO ESTUDO DOS SISTEMAS CATIÃO METÁLICO/CLICIL-

glicina como no estudo dos sistemas catião metálico/citidina são bastante 
precisos e concordantes com os resultados já existentes na literatura, tanto 
obtidos potenciometricamente como por RMN. Pode-se pois afirmar que o 
sistema de titulação automático apresentado neste trabalho e o método 
utilizado para a sua calibração fornecem dados potenciométricos válidos 
que permitem obter valores de constantes de equilíbrio, para soluções com 
concentrações da ordem dos 10"3M, idênticos, a menos do erro experimen
tal, aos obtidos para os mesmos sistemas com outros sistemas potenciomé
tricos e/ou com outros métodos experimentais. 

Não foi possível determinar potenciometricamente a existência 
de uma interacção entre a citidina e o catião zinco(II), mas valores obtidos 
por RMN110 mostram que esta constante de formação é muito baixa e como 
tal não pode ser obtida potenciometricamente. Não foi também possível a 
determinação da constante de formação do complexo misto catião zinco(II)/ 
glicilglicina/citidina, mas tal como no caso anterior valores obtidos por 
RMN mostram que esta constante de formação é baixa e potenciometrica
mente o valor da constante de formação da espécie ZnL+ é o mesmo na 
presença ou na ausência de citidina, desde que se considere, como é óbvio, 
o valor da constante de acidez desta espécie. Os resultados obtidos neste 
trabalho não permitem pois confirmar a hipótese de Li et ai 198 sobre a 
possível formação de um complexo ternário catião zinco(II)/glicilglicina/ci-
tidina. 

As constantes de estabilidade obtidas para o catião cádmio(II) 
mostram a sua possível interacção com os ligandos biológicos aqui estuda
dos e que o seu comportamento é similar ao do catião zinco(II). A compara
ção dos valores obtidos neste trabalho e de valores já descritos na literatu-
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rã3-30 permite ainda afirmar que a interacção do catião cádmio com os ligan-
dos citidina e glicilglicina é na maioria dos casos superior à interacção do ca
tião zinco(II) com estes mesmos ligandos. Este facto permite explicar a 
toxicidade do catião cádmio(II) em determinados processos biológicos. 



15° 8 S I S T E M A C I T I D I N A / G L I C I L O L I C I N A / C A T I À O DO G R U P O 12 



C a p í t u l o 

Constantes de Acidez 
de Benzodiazepinas 

A . EFICÁCIA DE QUALQUER SUBSTANCIA COM ACÇÃO TERAPÊUTICA (DROGA, FÁRMACO) 

depende não só da sua via de administração mas também do seu grau de 
ionização e este depende como é óbvio da(s) constante(s) de acidez dessa 
substância. O conhecimento dessas constantes permitirá avaliar a exten
são com que a droga é absorvida pelo organismo, fornecer informação so
bre o modo como atravessa as membranas biológicas e condicionar não só o 
seu modo de excrecção como o dos seus metabolites. As 1,4-benzodiazepi-
nas, substâncias terapêuticas que actuam a nível do sistema nervoso cen
tral, têm uma solubilidade, em água, muito reduzida facto que tem dificul
tado a determinação precisa e exacta das suas constantes de acidez em so
lução aquosa, sendo a maioria dos valores descritos na literatura determi
nados em solventes mistos.227229 A maioria destes estudos, contudo, não 
fornece informação suficiente sobre as condições experimentais em que as 
referidas constantes foram determinadas: normalmente não indicam a 
temperatura usada e não controlam a força iónica. 

Neste capítulo é descrito o estudo efectuado para a determinação 
das constantes de acidez do diazepam, medazepam e clorodiazepóxido se-
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gundo as normas da "Recommendations for Measurements and Presen
tation of Biochemical Equilibrium Data",178 por titulação potenciométrica 
em água, por titulação espectrofotométrica, também em água, e por titula
ção potenciométrica em água/metanol. Dada a exactidão dos resultados 
obtidos por estas três metodologias, fez-se o estudo de uma outra benzo
diazepine, prazepam, apenas solúvel em misturas de água/metanol (per
centagem de metanol superior a 20%) por titulação potenciométrica em 
água/metanol e por titulação espectrofotométrica, em água tendo-se obtido 
valores idênticos usando as duas metodologias. 

1 Execução experimental e métodos de cálculo 
O o M O AS CONSTANTES DE ACIDEZ FORAM DETERMINADAS POR TRÊS METODOLOGIAS 

diferentes, começa-se por descrever a execução experimental e os métodos 
de cálculos utilizados em cada uma delas. Posteriormente será feita uma 
análise de todos os valores obtidos e que serão, também, comparados com 
valores já existentes na literatura. 

1.1 Determinação potenciométrica em água 

KJs RESULTADOS EXPERIMENTAIS FORAM OBTIDOS POR TITULAÇÃO DE 2 0 , 0 0 CM3 DE 

HN0 3 0,1 mM na presença das benzodiazepinas (3,0xl0"4 a l.OxlO"3 M) 
com NaOH (= 0,02 M; 1 = 0,1 M NaCl) sob atmosfera de azoto. A calibra
ção do sistema foi sempre efectuada antes e depois de cada uma das 
titulações das soluções amostra pelo método descrito no Capítulo 7 e o 
pK"^ calculado foi de 13,80. O cálculo das constantes de acidez foi efectua
do com os programas SUPERQUAD89 e BEST87, utilizando valores de pelo 
menos dez titulações independentes, cada uma com mais de 30 pontos ex
perimentais. 
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Estudos efectuados por RMN em CDC13
230 e por espectrofotome-

tria de ultravioleta/visível227, em solventes mistos, indicam a existência de 
apenas uma constante de acidez para estas benzodiazepinas, em que a 
protonação do diazepam e do medazepam ocorre no azoto imínico N-4 do 
anel benzodiazepine, e a protonação do clorodiazepóxido no átomo de oxi
génio ligado também ao azoto imínico N—4, ou seja ao grupo N-óxido. 

O modelo utilizado para a determinação das constantes de acidez 
do diazepam e do medazepam ($Kal) assumiu apenas o equilíbrio traduzi
do pela equação 

BZP + H+ ^ HBZP+ (9.1) 

pois o azoto N - l no diazepam corresponde a uma função amida que em 
principio não tem propriedades ácido/base em solução aquosa e o azoto 
N- l do medazepam é uma função amina terciária que terá uma constante 
de acidez muito baixa não sendo possível devido à sua reduzida solubilida
de em solução aquosa alcalina obter valores para esta constante, pelo mé
todo utilizado. Para o clorodiazepóxido começou por se assumir um mode
lo apenas com o equilíbrio descrito pela equação 9.1 mas verificou-se que 
dada a solubilidade desta substância na zona alcalina foi possível obter 
curvas de titulação até - log cH+ <= 11 e portanto adoptou-se um novo mode
lo com uma constante de acidez que poderia estar associada à protonação 
do grupo -NHCHg ligado ao C-2. 

As constantes de acidez do diazepam, medazepam e clorodiazepó
xido (Tabela 9.1) foram obtidas em condições experimentais bem definidas 
de modo a que não ocorresse precipitação, esta facilmente identificada na 
execução experimental (ver quadro anexo), usando concentrações sempre 
inferiores às suas solubilidades,230 e de modo a que não ocorresse hidróli
se. As zonas de - log cH+ utilizadas foram 2,9 - 3,9 para o diazepam, 4,0 -
6,3 para o medazepam e 3,1 - 11,0 para o clorodiazepóxido e os valores de 
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Tabela 9.1 "pKa das benzodiazepinas determinados por métodos potenç iométr icos e 

Benzodiazepinas Presente trabalho Yalore$da\M 
Potencioraetria 
Água Águametanol 

Espectrofotometria 
(água) 

Literatura 

Diazepam 3,58 ± 0,03 3,54 ±0,05 3,57 ± 0,06 3,3 
::

:
'"3,i7': ::.■;■ ■ 

3,3 
3,35 
3,38 

Medazepam 6,17 ±0,03 6,19 ±0,04 6,2 1 ± 0,03 6,17 
; 6,19 ,;:: 

6,25 

6,2 

6,20 
6,19 

6,2 

6,20 
6,19 
6,16 

Clorodiazepóxido 4,79 ± 0,03 4,82 + 0,03 4,82 ± 0,.03 4,60 . 
4,88 
432 ■■■(: 

Prazepam . ^:':ï:"',.","7^"^
: 3,21 ±0,05 3,22 ±0,04 3,04 

2,94 

pKa obtidos foram sempre constantes e independentes da concentração de 
titulado. 

Para o clorodiazepóxido foi sempre obtida uma segunda constan

te de acidez associada ao equilíbrio traduzido pela equação 

C1DZP =5^ CLDZP + H+ (9.2) 
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espectrofotométricos em solução aquosa e em água/metanol. 

Benzodiazepines WMébodo--■■W': Meio Temperatura 
(°C) 

Referência 

Diazepam Espectrofotometria Água/metanol (95+5, v/v) 20 ,■227: 
Espectrofotometria Água/etanol (98+2, v/v) 25 231 
Espectrofotometria Água/etanol (90+10, v/v) — 232 

Potenciometria Água (0,10 M NaCl) 25 230 

Solubilidade Água (0,10 M NaCl) 25 230 

Medazepam i Espécti^fotometria ■"'""— i4*?r 37 288 

Solubilidade ■ — 37 288 
Espectrofotometria ; Àgua/etanol (90+10, v/v) — 232 

Espectrofotometria Água (0,10 M NaCl) 25 2 3 0 

Potenciometria Água (0,10 M NaCl) 25 230 
Solubilidade Água (0,10 M NaCl) 25 230 

Clorodiazepóxido Espectrofotometria Água/metanol (95+5, v/v) 20 231 
Potenciometria Água (0,10 M NaCl) 25 230 
Solubilidade Água (0,10 M NaCl) 25 230 

Prazepam Espectrofotometria Água(0,10MNaCl) 25 230 
Solubilidade Á ^ 25 230 

cujo valor foi sempre concordante e independente da concentração de 
clorodiazepóxido utilizada (pKa2 = 10,24±0,05). A existência deste equilí

brio parece indicar que esta espécie é um ácido diprótico o que implica que 
em soluções ácidas se encontre sob a forma de H2C1DZP2+, em soluções 
neutras sob a forma de HC1DZP+ e em soluções alcalinas sosb a forma de 
C1DZP. 
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HIDRÓLISE DAS BENZODIAZEPINES AS 1,4 - benzodiazepines em solução aquosa têm tendência a decompor-se, 
especialmente em soluções muito ácidas ou muito básicas.233,234 Neste tra
balho a hidrólise ácida é part icularmente importante pois t an to o 
clorodiazepóxido como o diazepam (embora o mecanismo de hidrólise não 
seja totalmente conhecido) têm uma certa tendência a hidrolisar, neste 
meio, dando origem às correspondentes benzofenonas. 

Neste trabalho a possível ocorrência de hidrólise foi verificada 
pela constância nos valores de pKa obtidos, para várias determinações in
dependentes efectuadas, com a mesma solução amostra durante 48 horas e 
por análise dos espectros de RMN das mesmas soluções amostra no mesmo 
período de tempo. Verificou - se que para o diazepam após 36 horas da 
preparação da amostra, o valor do pKa (aparente) aumentava, Apiifa = -
0,16 (sendo ApK"a a diferença entre o pKa do diazepam em água antes e de
pois da hidrólise) e que os espectro de RMN exibiam uma banda adicional 
perto da banda do grupo metilo após estas mesmas 36 horas. Para o cloro
diazepóxido e para o medazepam não foi verificada nenhuma alteração nos 
valores de pKa nem nos espectros de RMN durante este mesmo período de 
tempo. 

Benzofenona 

1.2 Determinação espectrofotométrica em água. 

JL)E ACORDO COM A LITERATURA233, ESTAS SUBSTÂNCIAS TÊM ABSORPTIVIDADES MO-

LAres superiores a IO4 moHcm1 o que implicou que as soluções utilizadas 
tivessem sempre concentrações da ordem dos 5xl0"6 a lxlO"4 M, por forma 
a não exceder as 2 unidades de absorvância (especificada pela instru
mentação utilizada). Como o prazepam é solúvel em água para concentra
ções desta ordem de grandeza fez-se também o estudo da sua constante de 
acidez em solução aquosa. 
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Tabela 9.2 Valores de Xmajt (nm) e das absortividades molares para as bandas de absorção de 
espectros típicos de benzodiazepines 

BENZODIAZEPTNA 

HBZP* BZP 
Presente Trabalho 

E B ^ ^ I O 4 ) X ^ EBCXIO4) 

HBZP+ BZP 
Literatura* 

Diazepam 241. 
285 1,1 
360 0,3 

229 3,4 
250(s) 1,6 
315 0,2 

241 
286 
360 

11 
.IS 
0,4 

231 3,3 
253(s) 1,7 
310 0,2 

Medazepam 254 2,2 I1P30 m 2,1 253 2,4 230 2,2 
288(s) 1,2 333 0,1 280 1,4 330 0,1 
455 0,4 450 0,4 

Clorodiazepóxido 245 
310 

3,1 
0,9 

262 
355 

3,2 
0,3 

245 
310 

f,6 
0,6 

260 2,5 

«228,229 

ESPECTROS DE U V / V I S Os espectros de ultravioleta/visível obtidos para as benzodiazepinas 
estudadas encontram-se na Figura 9.1 e mostram o tipo de espectro que se 
obtém, para cada uma das benzodiazepinas estudadas, quando se varia -
l°g CH+- ^ a Tabela 9.2 apresentam-se os valores dos comprimentos de 
onda máximos (.^max) e das absorptividades molares, eBH+ absorptividade 
molar da espécie protonada e eB absortividade molar da espécie neutra 
(valores obtidos neste trabalho e da literatura), para as benzodiazepinas 
que absorvem nas zonas de - log cH+ estudadas. Verificou-se que os valores 
das absorptividades molares calculados pelo programa SQUAD ou calcula
dos directamente a partir dos espectros eram concordantes a menos do 
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230 260 290 320 350 

Figura 9.1Espectros t íp icos de diazepam (A), medazepam (B), clorodiazepóxido (C) e prazepam 

( D ) j \ : (a)  log c H + > 5,0 e (b)  l o g c ,^ < 2,8; B: (a)  l o g Cj^ > 8,0 e (b)  l o g c,jf < 3,5;Ci 

(a)  log CH+> .7,0 e (b) » l og Ctf < 3,0; D: (a)  l og c^* > 5,0 e (b)  log c^t < 2,3 
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Representação gráfica da relação 
linear obtida entre as absorvân
cias do medaxepam a vários com-

: prime ritos de onda 

erro experimental, como era de esperar, e que os valores descritos na lite
ratura, embora da mesma ordem de grandeza não eram coincidentes. Es
tes últimos foram no entanto calculados em soluções hidrometanólicas o 
que explica, em parte, as diferenças obtidas. 

Valores publicados227,232 mostram que para o medazepam as 
absorptividades molares em etanol são mais altas do que em água e que 
há um deslocamento ligeiro nos máximos das bandas (bipsocrómico) e que 
para o diazepam e para clorodiazepóxido as absorptividades molares são 
mais baixas em etanol (principalmente para este último), praticamente 
sem deslocamento nos máximos das bandas. Estes dados justificam per
feitamente os valores obtidos neste trabalho para o clorodiaxepóxido e 
para o medazepam, mas não para o diazepam. Para este último as 
absortividades molares obtidas neste trabalho em solução aquosa são infe
riores às descritas para soluções hidroalcoólicas.227 Um aumento das 
absorvâncias nos \maL da espécie protonada pode estar associado à presen
ça de produtos de hidrólise (ver abaixo), isto é, a existência de uma certa 
percentagem de benzofenona fará, sem dúvida, aumentar as absortivida
des molares associadas à espécie protonada pois as absorptividades mola
res das benzofenonas podem ser 20% superiores às do diazepam233,234 e da
das as condições experimentais descritas233,230,231 para os estudos efectua
dos em soluções hidroalcoólicas é muito possível a existência de produtos 
de hidrólise. 

DETERMINAÇÃO DE VK A lei de Beer-Lambert foi verificada para as condições experimentais 
utilizadas e o modelo assumido, uma constante acidez, foi escolhido por 
métodos gráficos.91,93 Verifica-se a ocorrência de uma relação linear entre 
as absorvâncias a dois comprimentos de onda diferentes para toda a gama 
de comprimentos de onda utilizados (ver em anexo). As curvas de titula-
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Representação gráfica de Aj» / (- log cw+) para o diazepam (A) e para ocloro~ 
diazepóxido (B), mostrando uma inflexão perto do valor obtido para os piÇ,. para 
vários comprimentos de onda. 

ção de Ax = / (- log cH+) permitiram verificar a existência de uma inflecção 
perto do valor obtido para os pka das várias benzodiazepinas (Figura 9.2), 
embora as curvas obtidas para comprimentos de onda afastados dos X.max 

das espécies mostrem uma menor inflexão. 

Transformações lineares das várias funções Ax = {(- log cH+), para 
ácidos monopróticos permitem obter valores para as suas constantes de 
acidez e das várias transformações que se encontram descritas na literatu
ra91 foram escolhidas três para analisar os dados obtidos neste trabalho: 

log K V A w ) / ( Ax- AXB )] - - log < v - pKa (9.3) 
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( Ax- A ^ ) . IO-"* c- » . (i / Ka) Ax + (1/KJ AXBH+ (9.4) 

lAx-\^)'l&*°«*"KaAx + Xa\ (9-5) 

onde A, é a absorvância da espécie neutra B ao comprimento de onda A e 
A, + é a absorvância da espécie ionizada BH+ ao comprimento de onda X. 
A equação 9.3 necessita dos valores limites das absorvâncias da espécie 
ionizada e da espécie neutra enquanto que para as equações 9.4 e 9.5 só é 
necessário o conhecimento de um dos valores limites das absorvâncias, isto 
é ou A, ou A, +, respectivamente. 

Os dados adquiridos para quatro titulações independentes, cada 
uma com pelo menos dez pontos, e a quatro comprimentos de onda diferen
tes foram tratados, com base nestas três equações, por regressão linear 
com o programa comercial KaleidaGraph 2.02. Estes mesmos dados foram 
ainda tratados com o programa SQUAD. 

Os resultados obtidos com a equação 9.3 foram bastante impreci
sos e não permitiram obter valores de confiança para as constantes de aci
dez de nenhuma das benzodiazepinas estudadas. No entanto os resulta
dos obtidos com as equações 9.4 e 9.5 foram bastante precisos e da ordem 
de grandeza dos obtidos por potenciometria para as três benzodiazepinas 
já estudadas em solução aquosa. A utilização da equação 9.4, que não ne
cessita do valor experimental de Â  +, permitiu a determinação das cons
tantes de acidez sem necessitar da utilização de soluções com - log c^ < 
2,5 o que era vantajoso no caso de se verificar hidrólise das benzodiaze
pinas a estas concentrações de catião hidrogénio. Na maioria das determi
nações experimentais efectuadas, foi possível verificar uma boa concordân
cia entre os valores das absorvâncias limites determinadas experimental
mente e as obtidas tanto pela equação 9.4 como pela equação 9.5. Na Ta
bela 9.3 mostram-se os resultados obtidos para o diazepam, pois o erro ine
rente às determinações efectuadas com a equação 9.4 poderia ser grande 
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Tabela 9.3 pKa obtidos com a equação 9.4 para o diazepam e 
com a equação 9.5 para o clorodiaxepóxido 

Diazepam 

220 3.58 0,064 0,064 
255 3,57 0,460 0,465 

3,53 0,128 0,130 

Clorodiazepóxido 

260 4,81 0,812 0,814 
300 4,82 0,381 0,381 
350 4,82 0,160 0,159 

devido ao aparecimento de produtos de hidrólise, e para o cloro
diazepóxido, pois os valores obtidos pela equação 9.5 poderiam vir afecta
dos de erro pela existência da espécie aliada a um segundo equilíbrio. Os 
valores obtidos com o programa SQUAD são iguais, a menos do erro expe
rimental, aos valores obtidos com estas duas últimas equações pelo que na 
Tabela 9.1 são apenas apresentados os valores médios obtidos pelos dois 
métodos de cálculo. 

Como já foi referido, secção 9.1.1, tanto o clorodiazepóxido como o 
diazepam têm tendência a sofrer hidrólise236,2367e o prazepam tam
bém.237-238 O mecanismo de hidrólise destas benzodiazepinas não é, ain
da, totalmente conhecido mas há vários estudos efectuados por espectrofo-
tometria de ultravioleta/visível233 que referem que as benzofenonas assoei-
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adas à hidrólise do diazepam e do clorodiazepóxido absorvem em soluções 
ácidas com absortividades molares 20% superiores às dos compostos que 
lhe dão origem. Lafargue et.al239 verificaram que em soluções 0,2 M de 
HC1 a benzofenona associada ao diazepam (2-metilamino-5-cloroben-
zofenona) absorve a 237 nm e que a benzofenona associada ao cloro
diazepóxido (2-amino-5-clorobenzofenona) absorve a 236 e 213 nm e 
Clifford et.al233, referem que estudos efectuados em soluções 4 Aí HC1, 
apontam valores de Xmax de 214 e 255 nm para o produto de hidrólise do 
clorodiazepóxido e de 214 e 248 nm para o do diazepam. Um Handbook 
mais recente2375 , onde são apresentados os espectros destas duas 
benzodiazepinas, do prazepam e das correspondentes benzofenonas para 
soluções 0,1 M HC1 mostra que existe uma banda pouco intensa para a 
benzofenona associada ao diazepam a 270 nm, uma banda um pouco mais 
intensa para a benzofenona associada ao clorodiazepóxido a 260 nm e que 
a benzofenona associada ao prazepam não apresenta espectro. Como se 
pode ver pela Figura 9.1, em nenhum dos espectros é detectada qualquer 
destas bandas e para o espectro do diazepam a 248 nm obtem-se um ponto 
isosbéstico que seria facilmente alterado se existisse algum produto de hi
drólise, o que aponta para a não existência de hidrólise nas condições ex
perimentais utilizadas. 

Como os resultados descritos na literatura sobre os produtos de hi
drólise das benzodiazepinas não são completamente concordantes a possi
bilidade de ocorrência de hidrólise foi verificada, neste trabalho, controlan
do a absorvância das soluções a vários comprimentos de onda, durante um 
período de 48 horas. Para o diazepam e o prazepam, as benzodiaze-pinas 
mais ácidas, verificou-se uma alteração nos valores da absorvância das so
luções após um período de 24 horas e o valor do pKa, calculado com a equa
ção 9.5, diminuía (ApíT =+0,12). Para o medazepam e o clorodiazepóxido 
não se verificaram alterações durante o período de tempo mencionado. 
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Tabela 9.4 *pKa de benzodiazepines em meios hidrometanó 
licos com diferentes composições 

% CH3OH •pK0 das benzodiazepinas 

Diazepam Medazepam Clorodiazepóxido %:PràzepàrnM 
0a 

3,54 ±0,05 6,19+0,04 4,82 ±0,03 3,21 ±0,05 
lllBv 10 ■ 3,35 + 0,05 6,09 + 0,04 4,68 ± 0,03 mlâÊÊmÊÊm 

20 3,22 ± 0,03 |6,00|§0,Ò3 4,59 • 0,03 2,90 ± 0,02 
30 3,05±0,02 5,89 ±0,04 4,46 ±0,02 2,78 ± 0,02 
40 2,87 + 0,04 5,80 ±0,04 4,32 ± 0,04 2,62 ± 0,05 

III.; 50 ||2,71,:;|:j[>,05.::;:: 5,69 ±0,04 4,19 + 0,05 2,45 ±0,05 

Valores obtidos por extrapolação 

Os resultados obtidos para o clorodiazepóxido apontam apenas 
para a existência de uma constante de acidez associada ao equilíbrio defi

nido pela equação 9.1. Em toda a gama de log cH+ utilizada só se verifica 
a existência de uma inflecção e mesmo ensaios efectuados apenas na zona 
alcalina não permitiram confirmar a existência de uma segunda espécie. 

1.3 Determinação potenciométrica em água/metanol 

CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS FORAM IDÊNTICAS ÀS UTILIZADAS PARA SOLUÇÕES 

aquosas. A calibração do sistema foi sempre efectuada antes e depois de 
cada uma das titulações das soluções amostra pelo método descrito no Ca

pítulo 7.3 e os valores de pKgH utilizados foram os apresentados na Tabela 
7.3. O cálculo das constantes de acidez , às várias percentagens de água/ 
metanol utilizadas, foi efectuado com os programas SUPERQUAD e 
BEST, utilizando valores de pelo menos dez titulações independentes, cada 

As 
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clorodiazepóxido; Ihprazepam. 
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uma com mais de 30 pontos experimentais e os modelos utilizados foram 
iguais aos das soluções aquosas. 

Os valores dos pKa obtidos para diferentes percentagens de água/ 
metanol encontram-se sumariados na Tabela 9.4. Estes resultados permi
tiram verificar a influência de solventes mistos hidrometanólicos nas 
propriedadses ácido/base das benzodiazepinas em estudo e mostraram a 
existência de uma relação linear entre a quantidade de metanol no solven
te e as constantes de acidez (Figura 9.3). Esta relação linear permitiu de
terminar por extrapolação o valor das constantes de acidez para soluções 
aquosas puras e estes são idênticos, a menos do erro experimental, aos ob
tidos neste trabalho por titulação potenciométrica e titulação espectrofoto-
métrica em solução aquosa (Tabela 9.1). 

2 Análise e discussão dos resultados obtidos. 

2.1 Valores obtidos para soluções aquosas puras 

U s VALORES DAS CONSTANTES DE ACIDEZ DESCRITOS NA LITERATURA PARA AS 

benzodiazepinas estudadas são escassos, principalmente, para o cloro-
diazepóxido e para o prazepam e mostram uma grande dispersão.227230 

Uma análise exaustiva da literatura permitiu concluir que a maioria dos 
estudos foram efectuados por titulação espectrofotométrica em meios 
hidroalcoólicos, muitas vezes sem ajuste de força iónica e sem controlo de 
temperatura232-234 e que apenas um dos trabalhos publicados determina as 
constantes de acidez destas quatro benzodiazepinas em solução aquosa.230 

De referir, também, que a calibração do eléctrodo de vidro sensível ao cati-
ão hidrogénio, necessária para ajustar o "pH" das soluções foi em todos os 
trabalhos publicados feito com soluções tampão comerciais. 
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A análise dos resultados obtidos vai ser efectuada dividindo em 
dois grupos as quatro benzodiazepines estudadas, isto é, o medazepam e o 
clorodiazepóxido que são substâncias mais solúveis, mais básicas e sem 
tendência a hidrolisar, nas condições em que este trabalho foi efectuado, 
vão ser analisadas primeiro e posteriormente o diazepam e o prazepam, 
substâncias menos solúveis em água, com carácter ácido acentuado e com 
tendência a hidrolisar. 

MDZ/C1DZ 

Estrutura possível do clorodia
zepóxido, em solução neutra, se 
existir o equilíbrio associado à se
gunda protólise obtido por poten-

íçiometria':Î:---;::
: 

O primeiro valor determinado para o pr^ do medazepam foi de 4,491 mas 
posteriormente verifícou-se que este valor não era o correcto e um valor de 
6,17 foi determinado, também por espectrofotometria92. Analisando os 
dois trabalhos efectuados não é possível garantir uma causa para esta dis
crepância, pois no segundo não são referidas as soluções tampão utilizadas 
no ajuste de MpH", contudo é provável que o valor de 4,4 tenha origem 
numa possível interacção do tampão utilizado no ajuste de "pH", tampão 
que contem ácido fosfórico, ácido bórico e ácido acético, com o medazepam, 
pois não é impossível uma interacção entre o grupo carboxílico do ião 
acetato com o medazepam na sua forma protonada, HMDZ+ (vide Capítulo 
10). Considerando incorrecto o valor de 4,4 para o medazepam, os valores 
das constantes de acidez determinados neste trabalho estão de acordo com 
os já publicados para estas duas benzodiazepínas. 

Para o clorodiazepóxido só é descrita uma constante de acidez,230 

no entanto os resultados obtidos neste trabalho por potenciometria, indicam 
a existência de uma segunda constante que poderá estar associada ao gru
po amina -NHCH3 ligado ao carbono C-2 e cujo valor está de acordo com o 
obtido para outras aminas secundárias,240 A existência desta constante de 
acidez pressupõe que o clorodiazepóxido, em solução aquosa neutra se en
contra sob a forma protonada em anexo. No entanto é de referir que por 
espectrofotometria de TJV7VIS não foi possível detectar este equilíbrio. 
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Diazepam e prazepam Estas duas benzodiazepinas são muito pouco solúveis em água, mas 
o principal problema associado à determinação das suas constantes de aci
dez é a sua tendência a hidrolisar, principalmente em soluções áci-
a a g 233,237,238 

O diazepam é a benzodiazepine mais estudada, pois é um dos 
ansiolíticos mais utilizados (valium), e várias metodologias foram utiliza
das para a determinação do seu pKa tendo-se obtido resultados bastante 
divergentes (Tabela 9.1). Os valores da literatura obtidos por titulação 
espectrofotométrica em meios hidroalcoólicos são idênticos ao obtido, neste 
estudo para água/metanol (10% metanol, v/v) (Tabela 9.4), mas os valores 
descritos na l i t e ra tura para as constantes de acidez des tas duas 
benzodiazepinas, em solução aquosa, são 0,20 unidades de pKa inferiores 
às obtidas neste trabalho (Tabela 9.1). 

Pfendt et ai230 usaram duas metodologias diferentes ( potencio-
metria e solubilidade) para calcular o pKa destas benzodiazepinas e obtive
ram resultados concordantes entre elas o que lhes permitiu validar o méto
do de solubilidades desenvolvido. O facto de apenas o valor das constantes 
destas duas benzodiazepinas ser inferior aos calculados neste trabalho 
leva a supor que o principal problema com os seus método está associado à 
calibração do eléctrodo de vidro sensível ao catião hidrogénio. Para regiões 
de "pH" superiores a 3,5, a calibração do sistema foi efectuada utilizando 
soluções tampão de referência de pH 4,01 e 7,00 (Radiometer) e a equação 
pHGE = -logcH+ + 0,04 foi escolhida para relacionar o pHGE, valor lido direc
tamente no decimilivoltímetro, com a cH+, e afirmam que a mesma equação 
é válida para a região de apH" 2,0 - 3,5, baseados na medição, por potencio-
metria directa, de soluções de HC1 com força iónica ajustada (0,1 M NaCl). 
Nesta última região não é provável que esta mesma equação seja válida, 
pois a elevada concentração de catião hidrogénio utilizada provoca não só 
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aparecimento de valores apreciáveis no potencial de junção mas também 
variabilidade no coeficiente de actividade deste mesmo ião, pois a concen
tração de electrólito inerte para ajustar a força iónica é cada vez menor à 
medida que cresce a concentração de ácido. Estes dois efeitos juntos, "po
tencial de junção aparente,"170,177 afectam a escala de "pH" e o seu efeito é 
tanto maior quanto maior for a concentração de catião hidrogénio. 

Assim sendo, é de prever que uma equação do tipo pHGE = -\ogcH 

+ const só seja válida para uma região superior a -log cH+ > 3,0, e que 
abaixo destes valores haja uma variabilidade no valor de const que não 
permita a determinação correcta de -log c^ através da mesma expressão. 
Considerando que os efeitos provocados por alterações no coeficiente de ac
tividade do catião hidrogénio e nos potenciais de junção sejam opos
tos,170,177 os valores correctos de -log cH+ devem ser maiores que os obtidos 
com pHGE = -logcH+ 0,04, especialmente na região de - log cH+ entre 2,0 -
3,0, e por isso os valores dos pKa do diazepam e do prazepam devem ser 
superiores aos descritos.91,227,230 É também de salientar que as medições 
foram feitas em função do "pH", pelo que estava em jogo, simultaneamente 
a calibração não só do eléctrodo mas também do decimilivoltímetro170 

Para o prazepam o valor determinado por Pfendt por espectrofotometria 
(3,04) estará afectado de um erro proveniente da utilização da equação 9.3, 
que necessita do valor limite da absorvância A, + , o que obriga à utiliza
ção de soluções com -log C/j* < 1, situação em que deve ocorrer hidrólise; 
esta situação foi verificada por Pfendt et ai., que reconheceram que este 
valor não oferecia confiança. 

Finalmente deve ainda ser mencionado que um estudo recente 
sobre a determinação de pKa por vários métodos, mostra que os valores 
das constantes de acidez da piretanida e da furosemida (substâncias com 
pífa2 da ordem de grandeza das benzodiazepinas) determinados pelo meto-
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do de solubilidade são 0,2 unidades de pKa inferiores aos dos valores obti
dos por outros métodos. 

2.2 Valores obtidos para soluções hidrometanólicas 

V-/ONSIDERANDO QUE A VARIAÇÃO OBSERVADA NA CONSTANTE DE ACIDEZ DE UM ÁCI

DO, (quantificada pelo valor de pKJ com a composição do solvente é dada 

por51-193 

ln(10) R T ApK^** = I AGf*'* (P) - £ 4Gt°*» ( R) (9.6) 

em que AGt (R, P) é a variação da função de Gibbs associada à transferên

cia de espécies de água para o solvente s, pode-se para ácidos catiónicos 

definir o ciclo termodinâmico: 

em que A = -RT ln(10) pK^, B = AG•*'&), C = -RT ln(10) pKJ e D = 

AGfé-'iR), o que mostra que a variação na constante de acidez é dada por: 

ln(10)RTApXa
l"ff - AGt°«'' -

« AGt°*>* (H+) +4G/**(B) - AG^'* (BH+) (9.7) 

HB+ 

D 

-*> H+ + B 

HB+ H+ + B 

onde ^G^'ÎH*) é a função de ibbs de transferência do catião hidrogénio e 

âGft-HB) e 4G/w»(BH+) são as funções de Gibbs de transferência das espé

cies neutras e protonadas.respectivamente. 
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A função de Gibbs de transferência de iões, AG, , pode, segundo 
Popovych2415, ser dividida em duas componentes, uma puramente 
electrostática (e/) e outra não electrostática (nel) e assume que AG^nel"6-' 
(BH+) = AG^neWiB), porque considera que a energia necessária para 

*s>&ii^ww:íiiii!s(ixii. abrir uma cavidade no solvente e as interacções de dispersão são iguais 
âpKa de algumas amina» (escala para um dado ácido e a sua base conjugada, o que reduz a equação 9.6 a 
molal,25°C) 

% alcool água/etanol água/mcUnol 4 G / * « = 4 G , ° * » ( H + ) ■ 4 G ( ^ ' ( B H + ) (9.8) 
10 0,11±0,01 
20 0,24+0,03 e considera ainda que a componente electroestática é pra t i camente cons

30 0,35±0,04 o,40±o,03 t an te independentemante do grupo que se encontra ligado à função amina 
50 o,73±o,04 0,75±o,07 0 q u e advem das interacções electroestáticas estarem localizadas no grupo 

funcional onde reside a carga. Apresenta também uma tabela (ver em 
anexo) que permite verificar que valores médios de ApK calculados da lite

ratura, para 13 ácidos catiónicos em metanol e em etanol, desde o catião 
amónio até ao catião octilamónio e catiões anilínio substituídos com cons

tantes de acidez que vão de 2 a 10, são praticamente constantes para cada 
meio sendo o erro aliado a esta determinação da ordem de grandeza do da 
determinação das próprias constantes de acidez. Uma comparação destes 
valores com os valores das funções de Gibbs de transferência do pro

tão193,241 nos mesmos meios permitiu que concluísse que o comportamento 
das duas funções é idêntico embora os valores de ApKa sejam inferiores 
aos de 4G/**(H*). Esta diferença é atribuída à componente electrostática 
que é positiva para a transferência de água para meios com constantes 
dieléctricas mais baixas (equação 9.8). 

Fleming et ai193 fizeram um estudo semelhante e consideram que 
a aproximação mais simples para calcular AGtfil é o modelo de solvatação 
de Born (Capitulo 2) : 

AG^eW » Z,2 /2 * (l/e*  l/e°*) * l/r, (9.9) 
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% Metanol 
Valores de ApKa calculados com: 
(a) equação 9.10 sem a componen
te da energia da Born, (b) equação 
9.10 com a componente da energia 
de Born, (c) equação 9.11, ApKa » 
'pRVpK. 

em que AG^el**' é a variação da função de Gibbs associada a variações na 
constante dieléctrica da solução, Z{ e r; são, respectivamente a carga e o 
raio do ião i e e' e e°* são as constantes dieléctricas das misturas e da água 
pura, respectivamente Combinando esta equação 9.8 com a equação 9.5 ob
têm, na escala molar, com r; expresso em angstrom e temperatura de 22 °C 

A p l ^ Z w . 122,8 (l/e* - l/e°*)* l/r, (9.10) 

e então para ácidos catiónicos a equação 9.6 pode ser reescrita como 

Ap/P-»* = Ap/£,«-a*(H+) - ApKtj>l*a* (BH+) (9.11) 

o que confirma que o efeito da função de Gibbs electoestática é o de dimi
nuir ainda mais o pKa deste tipo de ácidos do que o que é previsto pelos 
valores de ApKt

s-a*(H+). 
As benzodiazepines estudadas são ácidos catiónicos e os valores 

das constantes de acidez obtidos, neste trabalho, para as diferentes per
centagens água/metanol mostram que a sua acidez aumenta à medida que 
aumenta a quantidade de metanol no solvente e que este aumento de aci
dez é idêntico para todas elas podendo ser descrito pela expressão geral: 

'pK0 = « p X a - 0,013(± 0,03) x (%CH3OH) (9.12) 

Este comportamento está de acordo com o que atrás se descreve e 
com o observado experimentalmente para a maioria dos ácidos catiónicos, 
BH+, incluindo o catião amónio.193,241 

A utilização de valores actualmente aceites pela IUPAC190 para a 
função de Gibbs de transferência do catião hidrogénio (ver em anexo) mos
tra que o comportamento das benzodiazepines estudadas em água/metanol 
é idêntico ao obtido por Popovych e Fleming193'241 para outros ácido 
catiónicos. A utilização da equação de Born para as condições experimen
tais utilizadas, 25°C, e considerando que o raio do catião benzodiazepínio é 
da ordem de grandeza do catião anilínio, mostra que a componente 
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Conclusões 

Tabela 9.5 àpKà experimental e calculado a partir da equa

ção 9,7 em diferentes meios hidrometanólicos 

%CH8ÒH AP^Wp) ApJfm»-û*(H*)" ApKel«>0'(BH*)b AP*«(9.n> 

10 0,14 0,09 0,03 0,06 
20 p , 2 3 0.14 0,06 0,08 
30 -0,36 0,12 0,10 0,02 
40 -0,50 0,07 0,14 -0,07 
50 -0,63 -0,04 0,19 -0,23 

* Valor extraído da referência 190 

b Valor obtidoda equação 10 para 25 "Ce utilizando 0 raio do catiâo anilínio. 

electrostática da função de Gibbs de transferênca calculada pela equação 
de Born tende a diminuir os valores dos *pKa das benzodiazepinas com o 
aumento da quantidade de metanol (Tabela 9.5). 

± \ DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE VALORES DE CONSTANTES DE ACIDEZ DE CONFIANÇA 

para as benzodiazepinas advém da sua baixa solubilidade em solução 
aquosa e da sua tendência para hidrolisar, principalmente, em soluções 
ácidas. Estes factos justificam os estudos efectuados por espectrofotome-
tria de ultravioleta /visível em solventes mistos, mas não permitem expli
car a variabilidade dos valores até agora descritos na literatura. 

A potenciometria é o método mais preciso para determinar cons
tantes de equilíbrio desde que o modelo que descreve o sistema seja conhe-



9 C O N 8 T A N T K 8 DE A c l D K Z 

eido. Neste trabalho, em condições experimentais muito bem definidas, 
embora no seu limite dada as baixas concentrações das benzodiaze-pinas 
es tudadas , para se obter os valores das constantes de acidez 
estequiométricas destas substâncias a força iónica 0,1 M NaCl e os valores 
obtidos foram bastante precisos. Para verificar a exactidão dos resultados 
potenciométricos, determinaram-se estas mesmas constantes de acidez por 
titulação espectrofotométrica, em água, e os resultados obtidos permitem 
concluir que os valores dos pKa determinados são não só precisos como 
exactos. Determinaram-se ainda as mesmas constantes de acidez por titu
lação potenciométrica em água/metanol até 50%(v/v) em metanol o que re
velou a existência de uma relação linear entre o *pKa determinado e a per
centagem de metanol, o que permitiu a determinação dos ^pKg em água 
pura por extrapolação linear; esta metodologia permite obviar o problema 
relacionado com a solubilidade das benzodiazepinas e dada a concordância 
entre os valores de pKa determinados pela várias metodologias este méto
do pode ser considerado preciso e de confiança. 

EXTRAPOLAÇÃO DE pKa Albert et ai afirmam169 que a extrapolação linear para água pura 
só é possível quando se conseguem obter valores de constantes de acidez 
para substâncias que sejam insolúveis em água mas solúveis em percenta
gens alcoólicas inferiores a 10/20%. No entanto, neste trabalho determina
ram-se não só as constantes de acidez do diazepam, medazepam e 
clorodiazepóxido, benzodiazepinas com uma solubilidade muito reduzida 
em água, mas também as constantes de acidez do prazepam, benzodiazepi-
na cuja solubilidade só permitiu a determinação da sua constante de aci
dez, por potenciometria, para percentagens de metanol superiores a 20%. 
Os resultados obtidos mostram que a metodologia utilizada para determi
nações em água/metanol permite uma boa extrapolação mesmo para subs
tâncias insolúveis para composições de 15% de metanol. 
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Os resultados globais obtidos nas titulações em meio hidrome-
tanólico permitem concluir que quando se efectuam titulações potenciomé-
tricas, com o eléctrodo de vidro sensível ao catião hidrogénio, em água/ 
metanol até 50% em metanol e o sistema é directamente calibrado em fun
ção da concentração do catião hidrogénio consegue-se obter valores para as 
constantes de acidez estequiométricas bas tan te precisos e que a 
extrapolação destes valores, obtidos às diferentes percentagens, para água 
pura permitem obter valores para as constantes de acidez em água preci
sos e exactos. 

Com esta metodologia é então possível determinar constantes de 
acidez de confiança para substâncias praticamente insolúveis em água, 
desde que estas sejam solúveis em água/metanol. No entanto a validade 
do método pressupõe que sejam sempre verificadas as seguintes condições 
experimentais: 

• a calibração do eléctrodo deve ser efectuada antes de cada ti
tulação, utilizando o método de Gran, por titulação de solu
ções, com força iónica ajustada (normalmente < 0,15 M) de áci
do forte com base forte de concentrações conhecidas 

• as calibrações têm que ser efectuadas num meio com a mesma 
composição com que posteriormente se vai efectuar a determi
nação da constante de acidez garantindo-se que neste mesmo 
meio a dissociação do ácido forte e da base forte utilizadas é 
total e que a concentração do ácido forte é da ordem de IO"3 M 

• o comportamento dos eléctrodos deve ser controlado de modo a 
que sejam satisfeitas as condições gerais referidas em 7.3 

• que o meio é água /metanol até 50%(v/v), onde é estável o eléc
trodo de vidro sensível ao catião hidrogénio e onde os potenci-
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ais de junção são constantes. 

A verificação destas condições permite afirmar que as técnicas de 
extrapolação linear não são afectadas pelos problemas normalmente asso
ciados a esta metodologiaO, e que a extrapolação linear dos '^Ka, determi
nados em água /metanol até 50% (v/v) em metanol, para água pura é sem
pre uma recta cuja ordenada na origem fornece valores de "ffpJT "* idênti
cos aos determinados por titulações potenciométricas ou espectrofotométri-
cas em água. Então para a determinação de constantes de acidez de subs
tâncias praticamente insolúveis em água, mas solúveis em água / metanol, 
deve-se seguir esta metodologia, que é rápida, de fácil aplicação e origina 
resultados bastante precisos. 

pKa EM ÁGUA/METANOL Os valores obtidos para as constantes de acidez das benzodiazepinas 
em água/metanol estão de acordo com o que era esperado para ácidos 
catiónicos, isto é, há uma dimuição do valor de pKa à medida que se au
menta a concentração de metanol no solvente. Contudo a determinação te
órica do ÁpK*-a8 pela utilização da equação 9.8 aliada à equação 9.10, para 
as condições experimentais em que este trabalho foi efectuado, não permi
te obter uma concordância, entre este valor e o valor de Api?'"* experimen
tal, da ordem de grandeza obtida por Fleming193, embora a tendência seja 
a mesma e se verifique que a influência da componente electrostática de 
Born é predominante. Como os valores de Ap-K*'"* são idênticos qualquer 
que seja o ácido catiónico em estudo pode-se afirmar que a solvatação es
pecífica do resíduo aromático, que está distante do local da reacção, não 
deve ter um papel importante na determinação do ApK8'"* e que neste local 
as variações observadas são devidas principalmente a variações na respos
ta dieléctrica do meio. Tal como Fleming afirma193 o processo de dissocia
ção dos ácidos catiónicos deve ser fortemente determinado pelo tipo de sol-



185 

vatação do protão através das ligações de hidrogénio rodeiam o dador e o 
aceitador do protão. 

O comportamento de ácidos catiónicos parece à partida diferir do 
observado para ácidos neutros51, no entanto o que se verifica é uma dimi
nuição da constante de acidez destes últimos à medida que aumenta a 
quantidade de alcool no solvente. Se se observar a equação 9.6 verifica-se 
que para os ácidos neutros 

ln(10)RT ApK^"* - AGt"*'' -

- AG/*» (H+) + áQf*HA) - AGt°*-' (HA) (9.13) 

e se se efectuarem as mesmas considerações que foram efectuadas para os 
ácidos catiónicos tem-se 

ApJP-»* « Ap/£,«-a*(H+) + Api te i* '* (A) (9.14) 

o que mostra que o aumento ou a diminuição das constantes de acidez de 
qualquer tipo de ácidos depende predominantemente da energia de trans
ferência dada pela equação de Born. 

Dados da literatura242,243permitem verificar a existência de um 
valor para ApJP-0* da ordem de grandeza, em módulo, do observado para os 
ácidos catiónicos o que parece apontar para um comportamento semelhan
te para qualquer tipo de ácido, isto é, o processo de dissociação de qualquer 
tipo de ácido deve ser largamente determinado pelo tipo de solvatação do 
protão através das ligações de hidrogénio que rodeiam o dador e o 
aceitador deste mesmo protão. 

Estas observações estão de acordo com o facto de as espécies ióni
cas estarem preferencialmente rodeadas por moléculas de água enquanto 
que as espécies mais lipofílicas estão rodeadas por uma cadeia de molécu
las de solvente de baixa constante dieléctrica193,159. Contudo dada a cons
tância nos valores de ApiC-0* (em módulo) de qualquer tipo de ácido, pelo 
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menos até 50% (v/v) na região rica em água as interacções junto dos locais 
de reacção devem ter um efeito predominante neste valor. 



Constantes de Associação 

GABA/Benzodiazepinas 
O o M O JÁ FOI REFERIDO NO CAPÍTULO 1, AS BENZODIAZEPINAS SÃO SUBSTANCIAS QUE 

actuam ao nível do SNC e cuja acção terapêutica está associada ao 
neurotransmissor GABA, ácido y - aminobutírico. O seu mecanismo de ac
ção ainda não é totalmente conhecido mas sabe-se que existe um aumento 
da interacção GABA/receptor na presença de benzodiazepinas. Como as 
propriedades das benzodiazepinas como ligandos, em solução não se en
contram estudadas e como a sua acção terapêutica está directamente asso
ciada ao GABA é importante verificar qual o tipo de interacções que pode
rão existir entre estas substâncias em solução. No início deste capítulo 
descreve-se o estudo efectuado sobre o comportamento ácido/base do 
neurotransmissor GABA nas condições experimentais em que foram de
terminadas as constantes de acidez das benzodiazepinas. Posteriormente, 
apresenta-se o estudo efectuado para a determinação das constantes de 
associação entre o GABA e duas das benzodiazepinas já estudadas, 
medazepam e clorodiazepóxido. Com base apenas nos resultados potencio-
métricos obtidos não é fácil definir quais os átomos envolvidos na formação 
dos sistemas GABA /BZP, razão pela qual se tentou estudar estes mesmos 
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sistemas por espectrofotometria de ultravioleta/visível. Não foi possível 
utilizar RMN no estudo deste tipo de interacções devido à baixa solubilida

de das benzodiazepinas em solução aquosa. 

1 Constantes de acidez do ácido y  aminobutírico. 
1.1 Determinação potenciométrica 

A s DETERMINAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS FORAM SEMPRE EFECTUADAS COM O SISTE

ma de titulações automáticas já descrito (Capítulo 7), utilizando o eléctro

H ^ \ + H I H / do de referência de dupla junção da Merck e eléctrodos de vidro da marca 
, ' Ç I Ç O Russel e Ingold. A calibração do sistema foi também efectuada como se 

| descreve em 7.2. As constantes de acidez foram determinadas por titula

| ção de 20,00 cm3 de HN03 0,1 mM ( I = 0,1 M NaCl; 25 °C) na presença de 
lmM ou 2 mM de GABA com NaOH = 0,3 M, sob atmosfera de azoto. Fo

ram efectuadas seis titulações independentes cada uma com mais de 30 
pontos experimentais. O cálculo das constantes de acidez foi efectuado 
com o programa SUPERQUAD89 e BEST.87 

H " H 
Ácido y  a m i n o but ír ico 

l ^ b e l a ÍQáWpka do GABA e de alguns ami

:■;■;■ '■; noácidos análogos l l l f l 

Aminoácido H2G 

O GABA (em anexo) é um aminoácido com 
uma função carboxílica e outra amina e como tal cal

cularamse duas constantes de acidez estando o pKal 

associado ao grupo carboxílico e o p/C^ atribuido à 
ionização do grupo amina. Os resultados obtidos neste 
trabalho são concordantes com os da literatura244246 

embora estes sejam escassos. Os valores obtidos são 
superiores aos normalmente observados para os a 
aminoácidos o que é de esperar pois o aumento da dis

tância entre os locais de protonação faz aumentar a 
•Vakm» obtido, neste trabalho; * valores da referência 11%; basicidade dos grupos funcionais.246 Esta distância 
' valores da referência 112 

faz pois aumentar a constante de protonação do grupo 

GABA" 4,06 ±0,02 
GABA b 4,09 ± 0,04 
Glicinac 2,37 ± 0,07 
a Alanína * 
p Alanine* 

2;33f 0,05 
3,57|0,05 

HG 

10,44 ±0,04 
10,14 ±0,05 
9,60 ± 0,05 
9,72 ±0,05 

10,14 ±0,05 
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carboxílico o que implica que a sua determinação seja efectuada numa 
zona de -log cH*>Z,o que permite a determinação precisa do valor desta 
constante. Por outro lado a desprotonação do grupo amina vai ocorrer aci
ma de -log Cfj+ =10, o que aumenta ligeiramente a incerteza do valor desta 
constante. Na Tabela 10.1 mostram-se os resultados obtidos neste traba
lho e os valores das constantes de protonação retiradas da literatura para 
a-, P~ e Y-aminoácidos. 

Determinação espectroscópica 

V / S VALORES DAS CONSTANTES DE ACIDEZ DO G A B A FORAM DETERMINADOS TAM-

bém por RMN em água para verificar a exactidão dos resultados potencio-
métricos obtidos, principalmente para a constante de acidez aliada ao gru
po amina. Não foi utilizada a espectrofotometria de ultravioleta/visível 
pois o GABA não apresenta nenhuma banda a comprimentos de onda su
periores a 230 nm. 

Utilizaram-se concentrações de GABA da ordem dos 5x l0 3 M e 
foram preparadas várias amostras com -log c^ entre 2,8 e 10,3 (vide Capí
tulo 6). Na Figura 10.1 estão representados os espectros típicos obtidos 
para as soluções limite, isto é, -log c^ = 2,8 e -log c^ = 10,3, nas condições 
descritas no Capítulo 6. É possível observar a existência de um desloca
mento significativo, no sentido de desvios químicos mais baixos, em todas 
as bandas do espectro, excluindo, como é obvio a da referência. O triplet» 
da esquerda corresponde aos protões ligados ao átomo de carbono C—4, ob-
servando-se um alargamento dos picos devido ao acoplamento com os hi-
drogénios do grupo NH3

+. O tripleto central corresponde aos protões liga
dos ao C—2 directamente ligado ao grupo carboxílico e o quintupleto corres
ponde aos protões ligados ao C-3. Foram efectuados dois ensaios indepen
dentes e os valores das constantes de acidez foram calculadas com o pro-
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Figura 10.1 Espectros de RMN de XH do ácido yaminobutírico a pH 2 3 (A) e 10,3 (B) 
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Tabela 10.2 Desvios químicos obtidos para o pico central do 
multiplet© associado a cada tipo de átomos de hi
drogénio em função de - logc^+ 

-logCjj*. Desvio químico / Hz 

C-2 C^3 C-4 
2,95 252,56 140,87 360,72 
3,93 236,08 136,72 360,72 
4,61 219,97 132,32 356,57 
5,19 213,13 130,86 354,37 
5,68 211,18 130,13 353,39 
6,2 210,69 L30,00 354,13 
8,94 209,47 128,91 352,54 
9,45 208,25 126,22 W3r 347,17?; 
10,34 200,93 110,35 317,04 
11,08 197,73 94,12 286,50 

grama KaleidaGraph 2.02 com as equações que se apresentam em 6.3. Na 
Tabela 10.2 estão indicados, para cada valor de -log c^ , os desvios médios 
observados para o pico central de cada tripleto e para o pico central de 
cada quintupleto. 

Havendo um equilíbrio rápido entre as várias espécies complexa
das e não complexadas, o desvio químico, S, para uma substância (j) é a 
média pesada dos desvios químicos das várias espécies em que esta subs
tância existe em solução (8f), com um peso proporcional à fracção molar de 
cada espécie (p, = c/cT), em que ct é a concentração de i e cT a concentração 
total da espécie em solução; então 9' = Ej pi 5,-.110 Para as constantes de 
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Tabela 10.3 Valores de pKa do GABA determinados por RMN 
de JH e desvios químicos limite obtidos para as es
pécies ELjG (ôHtG), HG (5Hfí) e G (5C) 

Carbono PKB1 P ^ 5H,G ^G h 
C-2 4,04 10,09 263,3 217,4 vi,407»0-|: 
C-3 4,03 10,44 141,8 f 1:130,1. "-' 85,8 
C-4 — 10,43 WMiM 354,8 l ! 271,21 

acidez do GABA obtêm-se S' = ( \ ph 8h
j) que será, para a curva de titula

ção global 

Õcal " I H 2 G I ' CT 5H2G * I H G I /CT 5HG * ' A l 5 C < U . 1 > 

Esta equação está relacionada, através dos balanços materiais, com as 
constantes de acidez do GABA e estas são calculadas encontrando o con
junto de valores ( S^, Ka ) que minimiza a diferença entre a soma do qua
drado dos resíduos entre os valores dos desvios químicos observados e 
calculados para a substância em estudo. As equações utilizadas estão des
critas em 6.3, e devido à diferença entre as duas constantes de acidez é 
possível tratar os dados da zona ácida e da zona básica quer separadamen
te quer em conjunto. Exemplos das curvas de titulação obtidas encon-
tram-se na Figura 10.2. Verifica-se a existência de duas inflexões nas 
curvas de titulação obtidas para os desvios observados associados ao C—2 e 
ao C—3. No entanto, a primeira inflexão é muito menos pronunciada para 
os desvios deste último, o que está de acordo com o facto de os desvios quí
micos observados para um determinado protão diminuirem com a distân
cia ao núcleo onde se dá a coordenação. Pela mesma razão para os desvios 
químicos associados ao C-4 só se observam variações significativas para -
log Cff superiores a 6. 
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Figura 10.2 Representação gráfica das curvas de t i tulação 5 = /( log c„+); (A) desvios quími

cos obtidos pa ra o mult iple to associado ao C 2; (B) <ks% ios químicos obt idos 
p a r a o mult ip le to n ^ o c i a d o ao C  3; (C) desvios qu ímicos ob t idos p a r a o 
multipleto associado no O • 1 

Os valores das constantes de acidez obtidos com os desvios quími

cos observados para C2 e C3 são concordantes entre si (Tabela 10.3), no 
entanto, verificase que para C4 só é possível obter valores concordantes 
para a constante de acidez associada ao grupo amina, o que mostra que a 
densidade electrónica dos átomos de hidrogénio de C4 é pouco influencia

da pela protonação do grupo carboxílico. 

2 Constantes de associação 

2.1 Determinações potenciométricas 

As CONSTANTES DE ASSOCIAÇÃO FORAM DETERMINADAS POR TITULAÇÃO, SOB ATMOS

fera de azoto (sistema e condições gerais já descritas nos Capítulos 6 e 7) 
de 20,00 cm3 de HN03 13 mAf (I = 0,1 M NaCl; 25 °C) na presença de 
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Tabela 10.4 Constantes de associação obtidas por t i tulação 
potenciométrica para os sistemas G ABAJ medaze

pam e GABA/clorodiaxepóxido 
— — — - - ■■ n — ■■■■ . . . » 

Benzodiazepina log/?m log#, / 0 l°sfini 

Medazepam 8,91 ±0,05 2,90 ± 0,05 
Clorodiaxepóxido 7,51 ±0,06 2,89 ± 0,04 7,21 ±0,03 

GABA (lmM  2,5 mM) e na presença de benzodiazepina (0,5  1 mM) com 
NaOH = 0,03 Aí. Foram efectuados cerca de 30 ensaios independentes 
para cada sistema todos com mais de 40 pontos experimentais. O cálculo 
das constantes foi efectuado com os programas SUPERQUAD e BEST. Nos 
modelos utilizados nestes programas, para a análise dos resultados experi

mentais obtidos assumiuse a existência de três equilíbrios de associação, 
definidos pelas equações 

BZP + HG + H+ ^ HBZP(HG) pni (10.2) 

BZP + HG ^ BZP(HG) p110 (10.3) 

BZP + HG sçte BZPG + H+ fiUJ (10.4) 

em que BZP é qualquer uma das benzodiazepinas estudadas e HG repre

senta o GABA na forma de ião dipolar e os /J têm o significado descrito no 
Capítulo 6. As constantes de acidez destas duas espécies e a constante de 
autoprotólise da água determinadas neste trabalho, foram sempre incluí

das no modelo. 

MEDAZEPAM OS dados experimentais obtidos para o medazepam só permitiram a deter

minação das constantes correspondentes aos dois primeiros equilíbrios (Ta

bela 10.4)., dado que se observou a formação de um precipitado a  log CJJ* « 
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6,7 o que impede a determinação do terceiro equilíbrio. Estes 
resultados não dão, por si só, qualquer informação estrutural 
sobre as espécies formadas nos equilíbrios químicos detecta

dos em solução. De qualquer modo, é possível tecer algumas 
considerações sobre a estrutura provável destas espécies. As

sim sendo, para o equilíbrio definido pela equação 10.2 será 
plausível que ele englobe a desprotonação do grupo carboxílico 
e a sua associação ao grupo ionizado do medazepam (em ane

xo), dado que existirá uma repulsão entre este último grupo e 
o grupo amina do GABA. Teremos então o equilíbrio traduzi

do pela equação 

HMDZ
+ + HjG ^ HMDZ(HG) + H+ (10.6) 

que confirma a existência de um aumento da concentração de catião hidro

génio livre em solução, em relação ao que era esperado se não houvesse ne

nhuma interacção entre estas duas espécies em solução, como foi verifica

do experimentalmente. Podese então definir o equilíbrio de associação 
traduzido por 

HMDZ
+ + HG «■* HMDZ(HG) K™

DZ (10.7) 

em que log K™DZ= log fim + \ogKa(MDZ) 

O equilíbrio traduzido pela equação 10.3 poderia estar associado 
à desprotonação do medazepam no equilíbrio traduzido por 

HMDZ(HG) ^ MDZ(HG) + H+ (10.8) 

ou seja a constante de acidez da espécie HMDZ(HG), no entanto isto impli

caria a desprotonação no local da associação o que não parece muito prová

vel. Uma hipótese mais aceitável é que a desprotonação ocorra no grupo 
amina do GABA, equilíbrio traduzido por: 
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Figura 10.3 Diagrama de distribuição para o sistema GABAJ medazepam. A— 6 x Kr* M de 
medazepam e 2£ x ÎO'M de GABA; B:—«xlO4M de medazepam ëlfi xlO*M de GABA 

"■HMDZ(HG) (10.9) HMDZ(HG) ^ HMDZ(G) + H 

em que log KJjMDZ(HO) = log /3,70  l o g ^ 

Os diagramas de distribuição (Figura 10.3) mostram que o equilí

brio traduzido pela equação 10.2 ocorre em toda a gama de  log c^* estu

dada mas com formação máxima a  log c^* = 4,8 e que o aumento da con

centração de GABA faz aumentar a sua percentagem de formação em solu

ção. O equilíbrio traduzido pela equação 10.3 começa a ser importante à 
volta deste mesmo valor, o que é indicativo de uma aumento substancial 
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Figura 10.4 Interacções possíveis e n t r e o clorodiazepóxido e o GABA. A: 
i n t e racção correspondente ao equil íbrio definido pela e q u a ç ã o 
10.10 Bilnteracção correspondente à associação do grupo amina do 
GABA com o grupo N  0 do clorodiazepóxido 

da acidez do grupo amina do GABA quando este se encontra associado ao 
medazepam . 

CLORODIAZEPÓXIDO 
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InteracçAo possível GABA /clorodiazepóxido 

Para esta benzodiazepina observaramse os três equilíbrios traduzidos 
pelas equações 10.2 a 10.4, (os valores das constantes de associação estão 

incluídos na Tabela 10.4), o que advém da maior solubilidade desta 
benzodiazepina em solução alcalina (Capítulo 9) que permitiu a re

alização de titulações até  log c^ = 11. 

Para este sistema temos duas hipóteses a considerar: 

• o equilíbrio definido pela equação 10.2 englobaria a desproto

nação do grupo carboxílico e a sua associação ao grupo 
ionizado do clorodiazepóxido (Figura 10.4A) dando origem a 

HC1DZ+ + HA SF* HCIDZ(HA) K™'™ (10.10) 
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100^ 
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CLDZHG 
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CLDZHGH 

CLDZH 

♦logcw+ 

Figura 10.5 Diagrama de distribuição para o sistema GABA/clorodiazepóxido. A: 6 x 10* M de 
clorodiazepóxido e 2,5 x 10

3 M de GABA; B: mesmas condições mas considerando 
a segunda protólise do clorodiazepóxido determinada potenciometricamente 

com log K^
mz = log PJJJ + log Ka(ciDz> • O equilíbrio definido 

pela equação 10.3 estaria associado à interacção do grupo ami

na do GABA com o grupo Nóxido do clorodiazepóxido (Figura 
10.4B) ou, 

• o equilíbrio definido pela equação 10.2 está associado a uma 
interacção do grupo amina do GABA com o N óxido (em ane

xo) dando origem ao equilíbrio traduzido por 

HC1DZ
+ + HjG ^ ClDZd^G) + H* (10.11) 
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que seria caracterizado pela constante de associação 

C1DZ + KjG ^CIDZO^G) K™z (10.12) 

cujo valor seria então obtido pela seguinte expressão 
\ogK™z= logj8ii; + log KaUnG). O equilíbrio traduzido pela 
equação 10.3 estaria, neste caso, associado à desprotonação do 
grupo carboxílico traduzida pela equação 

CIDZO^G) ^ CIDZ(HG) + H+ K^lDZ(HG)) (10.13) 

com log KcawHtQ) = log pn0 - log pm. 

Em qualquer das hipóteses o equilíbrio traduzido pela equação 
10.4 só poderá estar relacionado com a desprotonação do grupo amina do 
GABA pois este equilíbrio começa a formar-se a -log Cjf = 7 e não parece 
possível existir outro grupo que possa libertar protões. 

2.2 Determinações espectrofotométricas (UV/VIS) 

J. ODAS AS DETERMINAÇÕES FORAM EFECTUADAS COM CONCENTRAÇÕES DE BENZO-

diazepinas da ordem de grandeza das utilizadas para a determinação das 
constantes de acidez (ver Capírulo 9). As concentrações de GABA utiliza
das variaram entre lxlO4 a lxlO"3AT. As soluções foram preparadas como 
se descreve no Capítulo 6 e a calibração do sistema potenciométrico para 
determinação da concentração de catião hidrogénio foi efectuada como se 
descreve no Capítulo 7. Foram executados mais de três ensaios indepen
dentes com cerca de 10-15 soluções diferentes varrendo toda a gama de -log 
Cfj+ utilizada em potenciometria, pois embora não se soubesse qual a contri
buição de cada espécie para a absorvância sabia-se qual a zona de -log c^ 
em que cada uma delas tinha uma concentração máxima. As absorvãncias 
foram registadas de 2 em 2 nm num total de 21 comprimentos de onda 
para o clorodiazepóxido e de 30 para o medazepam. 
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O GABA não absorve nas zonas de comprimento de onda estuda
dos e os espectros obtidos para os sistemas GABA/BZP estudados não 
apresentam à primeira vista nenhuma alteração, pelo menos no que diz 
respeito ao número de bandas observadas e ao comprimento de onda máxi
mos destas mesmas bandas, em relação aos espectros das benzo-
diazepinas puras. Estes factos tornaram difícil inferir locais de coordena
ção relacionados com as constantes de associação já determinadas por po-
tenciometria. 

O tratamento matemático dos dados obtidos foi efectuado para 
determinados comprimentos de onda com base na lei de Beer-Lambert de
finida de uma forma geral pela expressão: 

A = eHBZP+1HBZP* I + eBZP IBZPI + eBZPHG IBZPHGI + 

+ EHBZPHG IHBZPHGI + eBXpa IBZPGI (10.14) 

em que HBZP+ e BZP representam, respectivamente, as benzodiazepinas 
na forma protonada e na forma neutra, BZPHG a espécie formada no equi
líbrio descrito pela equação 10.3, HBZPHG a espécie formada no equilíbrio 
descrito pela equação 10.2 e BZPG a espécie formada no equilíbrio descrito 
pela equação 10.4. O programa SQUAD foi usado no tratamento matemá
tico dos dados obtidos para todos os comprimentos de onda, simultanea
mente. Os modelos utilizados foram vários, assumindo-se: 

i A não ocorrência de associação. 

ii A existência das constantes de acidez e do equilíbrio definido 
pela equação 10.2, considerando A = £HBZP+ I HBZPI + 
eBZp I BZP I + efIBZPl]G I HBZPHG I. 

iii A existência das constantes de acidez e do equilíbrio definido 
pela equação 10.3, considerando A = £HBZP+ I HBZPI + 
eBzp I BZP \+eBZPHG\ BZPHG I. 
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iv A existência simultânea destes dois equilíbrios em que 
A = eHBZP* I HBZP I + e f lZpIBZPI + eBZPHG I BZPHGI + 
£HBZPHG ' HBZPHGI, considerando vários casos possíveis, isto 

é> £BZPHG = 0 OU £HBZPHG = 0 OU £BZPHG = EfjBZPHG e m e S m 0 

£BZPHG = £HBZPHG= "• 

v No caso do clorodiazepóxido a existência simultânea dos três 
equilíbrios atrás referidos. 

Em todos os casos foram também estudadas separadamente as 
zonas de - log c^ em que se esperava um máximo na concentração de uma 
dada espécie. 

Dada a ordem de grandeza das constantes de associação determi
nadas potenciometricamente e as concentrações utilizadas por espectrofo-
tometria, o facto de não se ter observado uma diferença marcante nos es
pectros experimentais fez logo prever uma certa dificuldade na determina
ção espectrofotometrica destas constantes e muito mais na possibilidade 
de inferir os locais de coordenação. Uma contribuição adicional para a di
ficuldade na determinação das constantes reside no facto de que as espéci
es formadas, além de existirem em concentrações baixas, podem ter 
absortividades molares, para determinados comprimentos de onda, 
interdependentes o que ainda provoca uma menor variação na absorvância 
total para variações nas concentrações totais das espécies presentes.247 

Contudo, embora os resultados obtidos por espectrofotometria 
forneçam pouca informação estrutural sobre os sistemas em estudo podem 
permitir avaliar a exactidão das constantes de associação dos sistemas em 
estudo. 

Medazepam A análise dos espectros de medazepam na presença e na ausência de 
GABA para uma mesma concentração de medazepam e para um mesmo 
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Tabela 10.5 Constantes de associação determinadas por espec

trofotometria para os sistemas GABA/medazepam 
e GABA/clorodiazepôxido 

Tipo cálculo log£ 
m ioga 

110 

Medazepam 

SQUAD» 
SQUADb 

SQUADc 

Lei dè Beerd ( 1=260 e X=450 nm) 

8,91 ±0,06 3,40 ±0,12 
8,9010,04 
8,90 + 0,04 2,77 + 0,08 
8,90 ± 0,04 

Clorodiazepóxido 
SQUAD8 

Lei de Beer ( X=310 nm) 
Lei de Beer ( 3U270 nm) 

8,08 + 0,02 3,01 + 0,02 
7,70 ± 0,05e 2 , 8 1 1 0 , 1 ^ 
8,01 ±0,01* ^ ± 0 , 1 0 * 

* equilíbrio (iv);
 b Para valore» de % entre 230 é 250 nm e com 4og <%♦ < 6,0;

 e Para 
valores de X entre 230 e 250 nm è com 4 < log c„+ < 10; "* Aplicação directa da Lei de 
BeerLambert até log c,f+ < 5; ' Aplicação directa da Lei de BeerLambert até log c^* « 
6;

f Aplicação directa da Lei dé BéèrLambert pára log Cgt > 6 

valor de log c^ permitem concluir que há um aumento da absorvância 
global para o intervalo de comprimentos de onda de 230  250 nm e uma 
diminuição da absorvância global no intervalo de 400  500 nm principal

mente para valores de log c^ entre 3 e 6. Este resultado indica a existên

cia de uma ou mais espécies, em solução, que absorvem ao mesmo compri

mento de onda máximo da espécie MDZ e portanto fazem diminuir a 
absorvância global aos comprimentos de onda máximos da espécie HMDZ. 

Como entre 400 e 500 nm a única espécie que absorve é HMDZ, 
calculouse para estes comprimentos de onda as concentrações desta espé

cie para vários valores de log Cjf entre 3 e 5 e a partir das absortividades 
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molares anteriormente calculadas (Capítulo 9), considerando a existência 
apenas da espécie HMDZ(HG), pois para estes valores de -log c^ a concen
tração da espécie MDZ(HG) deve ser muito baixa, determinou-se a cons
tante de associação da forma protonada (equação 10.2). O valor obtido 
(Tabela 10.5) para esta constante de associação é igual, a menos do erro 
experimental, à determinada por potenciometria e é igual para todos os 
comprimentos de onda utilizados na zona de -log c^ já mencionada. A 
mesma metodologia foi utilizada para comprimentos de onda de 260 e 280 
nm assumindo A = eHBZP IHBZPI + eBZP IBZPI e que HMDZ(HG) não ab
sorvia a estes comprimentos de onda e obtiveram-se resultados concordan
tes com os obtidos para 400 a 500 nm e por potenciometria. 

A utilização do programa SQUAD com todos os dados espectrais 
adquiridos desde 210 - 500 nm e -log c^ entre 2 e 11 permite concluir que 
dos modelos propostos (i - iv) o que fornece resultados mais aceitáveis em 
termos dos parâmetros estatísticos fornecidos por este programa (Capítulo 
6) é o que engloba a formação das espécies HMDZ(HG) e MDZ(HG) consi
derando que estas duas espécies têm absortividades molares iguais para 
toda a gama de comprimentos de onda utilizados. Com este modelo os va
lores de constantes de associação obtidos (Tabela 10.5) são iguais aos de
terminados pela equação de Beer -Lambert e por potenciometria para o 
equilíbrio definido pela equação 10.2 mas são superiores aos determinados 
potenciometricamente para o equilíbrio associado à equação 10.3. A utiliza
ção de comprimentos de onda apenas entre 230 e 250, onde a absorvância vai 
ser dada pela expressão A = £HBZP I HBZP I + eBZp I BZP I + £HBZPHG 

IHBZPHGI + £BZPHG IBZPHGI, no programa SQUAD permitiu concluir 
que nesta gama de comprimentos de onda e com valores de -log c^ < 6,0 não 
é possível calcular a constante associada à equação 10.3 e que o valor da 
constante definida por 10.2 é igual ao determinado pelos outros métodos. 
Este mesmo programa permite determinar para esta mesma zona de com-
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primentos de onda, mas para valores de -log c^ entre 4 e 10, o valor da 
constante de associação definida pela equação 10.3, no entanto, este valor 
é inferior ao determinado potenciometricamente. 

A utilização do modelo i permite o cálculo de uma constante de 
acidez aparente que é sempre inferior à determinada no Capítulo 9 e for
nece para a espécie MDZ absortividades molares para os comprimentos de 
onda entre 230 a 250 superiores às obtidas no Capítulo 9 para toda a 
gama de -log c^ utilizada. Para comprimentos de onda 400 a 500 nm for
nece para a espécie HMDZ absortividades molares inferiores às obtidas 
para -log c^ entre 3 e 6, o que confirma a existência de alguma interacção 
entre as espécies que existem em solução. 

Clorodiazepóxido A análise dos espectros electrónicos do clorodiazepóxido na presença e na 
ausência de GABA para uma mesma concentração de clorodiazepóxido e 
para um mesmo valor de -log c^ permitem concluir que para comprimen
tos de onda entre 210 e 290 há uma diminuição da absorvância ao compri
mento de onda onde é máxima a absorção da espécie HC1DZ e um aumento 
da absorvância ao comprimento de onda onde é máxima a absorção da es
pécie C1DZ. Isto permite afirmar que deve ocorrer a formação de pelo me
nos uma nova espécie que absorve ao comprimento de onda máximo da es
pécie C1DZ, ou seja a espécie não ionizada. Contudo, as variações nas 
absorvâncias em função de -log c^+ são menores do que para o caso do 
medazepam o que torna mais difícil a determinação correcta das constan
tes de associação. 

Cálculos efectuados perto do comprimento de onda de 310 nm e 
para valores de -log c^ até 5, onde existe uma diminuição da absorvância 
global, considerando que A = eHBZP IHBZPI + eBZP IBZPI e que a espécie 
CIDZ(HG) não absorve permitiu a determinação da constante de associa
ção (Tabela 10.5) do clorodiazepóxido/GABA correspondente à equação 
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10.2. O valor obtido é ligeiramente superior ao determinado potenciometri-
camente. A mesma metodologia foi aplicada para um comprimento de onda 
de 270 nm, tendo-se obtido valores superiores aos calculados a 310 nm. 

O mesmo tipo de cálculo foi efectuado para 310 e 270 nm, mas 
considerando apenas a constante de associação definida pela equação 
10.3, que a espécie associada não absorve e para valores de -log c^ supe
riores a 6. Os resultados obtidos (Tabela 10.5) foram ligeiramente inferio
res aos determinados potenciometricamente. 

Os resultados experimentais foram tratados globalmente com o 
programa SQUAD de acordo com os modelos propostos atrás (i -v) e verifi-
cou-se ser impossível detectar o equilíbrio definido pela equação 10.4. No 
entanto, os melhores resultados em termos dos parâmetros estatísticos for
necidos por este programa (Capítulo 6), foram obtidos para o modelo que 
engloba a formação das espécies CIDZ(HG) e C1DZ(G) considerando que 
estas duas espécies têm absortividades molares iguais para toda a gama 
de comprimentos de onda utilizados (Tabela 10.5). O tratamento matemá
tico efectuado com este mesmo programa para valores de -log c^ < 5 só 
permite detectar a constante de associação definida pela equação 10.2, 
mas com piores parâmetros estatísticos e dando origem a um valor mais 
elevado para esta constante de associação. A determinação efectuada para 
valores de -log c^ superiores 5 fornece resultados idênticos aos obtidos 
para toda a gama de -log c^ utilizada neste trabalho. 

Conclusões 
CONSTANTES DE ACIDEZ OBTIDAS PARA O G A B A TANTO POTENCIOMETRICAMENTE 

como por RMN são bastante concordantes entre si, e concordantes com os 
escassos valores descritos na literatura.244,245 Os resultados obtidos estão 
de acordo com o que se esperava tendo em conta que a maior distância en-

As 
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10.3, que a espécie associada não absorve e para valores de -log c^ supe
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Os resultados experimentais foram tratados globalmente com o 
programa SQUAD de acordo com os modelos propostos atrás (i -v) e verifi-
cou-se ser impossível detectar o equilíbrio definido pela equação 10.4. No 
entanto, os melhores resultados em termos dos parâmetros estatísticos for
necidos por este programa (Capítulo 6), foram obtidos para o modelo que 
engloba a formação das espécies CIDZ(HG) e C1DZ(G) considerando que 
estas duas espécies têm absortividades molares iguais para toda a gama 
de comprimentos de onda utilizados (Tabela 10.5). O tratamento matemá
tico efectuado com este mesmo programa para valores de -log c^ < 5 só 
permite detectar a constante de associação definida pela equação 10.2, 
mas com piores parâmetros estatísticos e dando origem a um valor mais 
elevado para esta constante de associação. A determinação efectuada para 
valores de -log c ^ superiores 5 fornece resultados idênticos aos obtidos 
para toda a gama de -log c^ utilizada neste trabalho. 

3 Conclusões 
CONSTANTES DE ACIDEZ OBTIDAS PARA O G A B A TANTO POTENCIOMETRICAMENTE 

como por RMN são bastante concordantes entre si, e concordantes com os 
escassos valores descritos na literatura.244'245 Os resultados obtidos estão 
de acordo com o que se esperava tendo em conta que a maior distância en-

A. 
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tre os locais de protonação faz aumentar a basicidade dos grupos funcio
nais, como se pode constatar (Tabela 10.1) pelos valores das constantes de 
acidez propostas pela IUPAC246 para outros aminoácidos. A glicina e a cc-
alanina têm praticamente o mesmo valor para as suas constantes de aci
dez mas a P-alanina já apresenta valores mais básicos para as suas cons
tantes de acidez e para o GABA ainda há um maior aumento de 
basicidade. Os valores dos desvios químicos obtidos por RMN permitem 
confirmar que o pKal está relacionado com a protonação do grupo carboxí-
lico e o pK^ com o grupo amina. 

A escolha do modelo que melhor descreve o sistema em estudo 
deve estar associada não apenas à qualidade dos parâmetros estatísticos 
fornecidos pelos programas de cálculo mas, sobretudo, às características 
químicas inerentes a esse sistema, avaliadas por comparação com modelos 
quimicamente semelhantes, já estudados. Para os modelos que pareçam 
plausíveis química e estatisticamente deve-se escolher o que tiver menor 
número de espécies.96 Se mesmo assim não for possível escolher um só 
modelo será necessário recorrer a diferentes técnicas experimentais que 
permitam, devido a uma informação diversificada, escolher o modelo mais 
correcto. 

Dada a diversidade de equilíbrios que podem estar associados às 
constantes de equilíbrio globais calculadas, apresenta-se na Tabela 10.6 
todos os equilíbrios que poderão descrever o comportamento químico dos 
sistemas em estudo. As considerações que posteriormente se vão efectuar 
são baseadas nestes equilíbrios. 

Neste trabalho o modelo potenciométrico mais correcto para o sis
tema medazepam/GABA foi sem dúvida o que engloba a formação das duas 
constantes de associação definidas pelas equações 10.2 e 10.3. Os parâme
tros estatísticos aliados aos dois programas utilizados na determinação 
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Tabela 10.6 Constantes de associação globais e equilíbrios, possíveis, a elas as

sociados para benzodiazepines estudadas 

EQUILÍBRIOS CONSTANTES EQUAÇÃO 

A) 

Medazepam 

HG + MDZ + H* = HMDZ(HG) logjS^ = 8,91 
HG + MDZàMDZ(HG) log/3í/0 c 2,90 

HMDZ + HG * HMDZ(HG) hgK"MDZ * 2,73 
B) HMDZ(HG) = HMDZ(G) logK«„„ nwMftl = 6,00 

HMDZOiG) 

10.2 
10.3 
10.7 
10.9 

;:;A1) 
BI) 
Cl) 

Clorodiazepóxido 

H G t C l D Z t H t  H C l D Z Í H O l o g ^ *» 7,51 
logj5li0*2,90 
l o g ^ . ^  7 , 2 1 

HG + CIDZ*HCÍDZ(HG) 
HG + C1DZ = C1DZ(HG) 

HC1DZ + HG  HC1DZÍHG) 
HG + Ç1DZ= HCIDZ(HG) 
C1DZÍHG) = C1DZ<G) 

A2) ■ ■■ C1DZ + HgA = CID^H^A) 
B2) CIDZÍH^A) = CIDZ(HG) 

Hipótese 1 

l o g K j ™ « 2 , 6 9 
logj3Ji0 = 2,90 
l°e&*ciMMG) =  1 0 1 1 

Hipótese 2 

logif(W
c/flZ = 3,45 

logK»c/WÎ(H2G) =  4,61 

10.2 
10.3 
10.4 

10.10 
10.3 

10.12 
10.13 

destas constantes melhoram significativamente pela introdução das duas 
constantes (para o SUPERQUAD o valor do parâmetro x2 passa sempre a 
ser da ordem dos 9,0 e para o BEST o de afit passa da ordem das dezenas 
para a ordem das milésimas na maioria dos ensaios) e o erro aliado a cada 
uma das constantes, em cada programa é sempre inferior a 0,04. 
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O equilíbrio que pode estar associado ao equilíbrio descrito pela 
equação 10.2 (Tabela 10.6 (A)) prevê a existência de uma interacção entre 
dois grupos ionizados o que não é de estranhar dada a ordem de grandeza 
dos pKa destas duas espécies em estudo, principalmente se se tiver em con
ta a existência de uma certa distância entre os dois grupos ionizados do 
GABA, e a possibilidade de existência de uma interacção iónica reforça
da4, 5 entre duas espécies ionizadas em solução. Este tipo de interacções 
foi recentemente verificado para os sistemas lisina/ácido succínico e 
lisina/ácido aspártico.248 A introdução do equilíbrio de associação definido 
pela equação 10.3 estará, talvez, relacionado com a desprotonação do gru
po amina do GABA, (Tabela 10.6 (B)), e o facto do valor desta constante de 
acidez revelar um carácter muito mais acídico para este grupo amina em 
relação ao grupo amina do GABA não associado, pode ser explicado pela 
formação de uma espécie neutra em solução, efeito de neutralização de 
carga, onde efeitos coulombicos (entalpia) e a diminuição da interacção en
tre a espécie ionizada e as moléculas do solvente (entropia) favorecem a 
sua formação.112 

Para o sistema GABAJclorodiazepóxido os resultados potenciomé-
tricos obtidos, utilizando toda a gama de -log c^ varrida experimental
mente, mostram que o modelo estatisticamente mais correcto é sem som
bra de dúvida o que engloba a formação das três espécies definidas pelos 
equilíbrios 10.2 a 10.4 (valores estatísticos idênticos aos acima referidos 
para o medazepam). Truncando os resultados experimentais para -log c^ 
< 6,5 só se obtinham os equilíbrios definidos pela equações 10.2 e 10.3 com 
o mesmo valor associado à constante de equilíbrio, mas com o erro aliado a 
cada constante muito menor. A aquisição de poucos pontos experimentais 
na zona de -log c^ entre 5 e 7 faziam diminuir significativamente o valor 
da constante de equilíbrio associada à equação 10.3. A simulação da curva 
experimental com valores de -log c^ desde 3 a 11 sem a introdução do 
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equilíbrio definido pela equação 10.4 mostrou uma diferença significativa 
entre os valores de -log c^+ (exp) e -log c^ (cale), sendo este último sempre 
superior ao obtido experimentalmente. A introdução da segunda constan
te de acidez determinada potenciometricamente para o clorodiazepóxido 
não afecta significativamente os resultados aqui obtidos por isso raramen
te foi incluída nos modelos testados. 

Considerando agora o sistema químico em estudo teremos duas 
hipótese sumariadas na Tabela 10.6. Verifica-se que em qualquer das hi
póteses o equilíbrio associado à equação 10.4 é sem dúvida devido à des-
protonação do grupo amina do GABA quando este se encontra associado ao 
clorodiazepóxido e mostra a existência de uma ligeira diminuição no carác
ter básico deste grupo quando associado (Tabela 10.6 (Cl)). 

A análise das duas hipóteses apresentadas para os equilíbrios as
sociados a este sistema indica que a hipótese 1 é a mais provável. O dia
grama de distribuição (Figura 10.5) mostra que a formação da espécie 
aassociada ao equilíbrio descrito pela equação 10.2 tem um máximo à volta 
de -log CJJ¥ de 4, e dado os valores dos pKa das duas espécies em estudo é 
de prever que a percentagem de clorodiazepóxido ionizado seja superior à 
do GABA ionizado o que deve favorecer a formação do equilíbrio Al em re
lação ao equilíbrio definido como A2. Se ocorresse a formação da espécie 
associada a este último equilíbrio seria de prever que o valor da constante 
do equilíbrio B2 fosse inferior ao calculado, isto é, o grupo carboxílico do 
GABA associado ao clorodiazepóxido deveria ter um carácter mais ácido do 
que o do GABA sozinho, pois a interacção N—O....NH3

+ deveria atrair car
ga negativa do COO" e facilitar a remoção do protão. Do mesmo modo, a 
formação de uma espécie neutra também favorece a remoção deste mesmo 
protão. Estas considerações favorecem a hipótese 1 como a mais provável. 

Comparando os dois sistemas estudados, considerando a hipótese 



210 IO C O N S T A N T E S D E A S S O C I A Ç A O 

1 para o sistema GABA/clorodiazepóxido como a mais plausível, tem-se 
que KA > KA1, como era de esperar dado que em A ocorre uma interacção 
iónica reforçada.4' 5 No entanto a diferença não é significativa o que pode 
ser devido à existência a uma interacção entre o grupo -NH3

+ do GABA e o 
grupo -NHCHg do clorodiazepóxido (Figura 4A ) (vide Capítulo 1). 

Os resultados obtidos por espectrofotometria são, em geral, me
nos precisos que os potenciométricos, dado que no primeiro caso é necessá
rio preparar várias soluções independentes e do facto das absorvância depen
derem não só das constantes de equilíbrio como também das absortividades 
molares das espécies que constituem um determinado modelo. 

Para o sistema GABA/medazepam os resultados espectrofotomet-
ricos obtidos mostram um aumento de absorvância aos comprimentos de 
onda a que absorve a espécie MDZ, medazepam desprotonado, o que mos
tra a existência de pelo menos uma espécie que absorve aos comprimentos 
de onda da espécie MDZ e uma diminuição de absorvância aos comprimen
tos de onda a que absorve a espécie HMDZ+, medazepam ionizado. Estas 
observações estão de acordo com o modelo proposto em potenciometria, isto 
é, as espécies associadas, apresentam ambas o grupo NH+ do medazepam 
coordenado, logo é provável que estas tenham um comportamento idêntico 
ao da espécie não ionizada. Contudo verifica-se que a aplicação directa da 
lei de Beer - Lambert só permite verificar a existência da espécie associada 
à equação 10.2 e que a utilização do programa SQUAD embora estatistica
mente apresente os melhores resultados para o modelo que contém as 
duas constantes de associação definidas em potenciometria não permite a 
determinação de valores concordantes para o equilíbrio traduzido pela 
equação 10.3. Pode-se então concluir que espectrofotometricamente será 
difícil encontrar um valor preciso para a constante de associação deste úl
timo equilíbrio dada a pouca influência, nas condições experimentais usa
das, que este tem na absorvância total do espectro, o que é de esperar pois 
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ele traduz a desprotonação de um grupo que se encontra relativamente 
afastado dos grupos cromóforos das benzodiazepinas. 

Para o clorodiazepóxido, os resultados espectrofotométricos obti
dos mostram, como já foi mencionado, uma diminuição da absorvância 
para comprimentos de onda perto do máximo da espécie HC1DZ e um au
mento da absorvância para comprimentos de onda perto do máximo da es
pécie C1DZ, o que permite afirmar que deve ocorrer a formação de uma ou 
mais espécies que absorvem ao comprimento de onda da espécie C1DZ, ou 
seja a espécie não ionizada, o que está de acordo com os modelos propostos 
potenciometricamente. Contudo, verifíca-se que tanto a aplicação directa 
da lei de Beer-Lambert como a utilização do programa SQUAD apresen
tam resultados que indicam uma contribuição para a absorvância total 
idêntica para as duas espécies formadas e os valores obtidos para as cons
tante de associação definida pela equação 10.3, são bastante precisos, o 
que parece implicar que este equilíbrio deve estar associado à espécie defi
nida por BI e não à espécie definida por B2. De facto esta última está as
sociada à libertação de um protão que se encontra relativamente afastado 
dos locais da molécula que absorvem aos comprimentos de onda menciona
dos e portanto influenciaria a absorvância global de uma maneira análoga 
à descrita para o equilíbrio de associação B do medazepam. A não detec
ção do equilíbrio traduzido pela equação 10.4 deve estar relacionada com 
este último aspecto focado, a concentração baixa da espécie formada e a 
sua baixa ou mesmo nula contribuição para a absorvância total não permi
tem a sua detecção espectrofotométrica, o que não acontece potenciometri
camente pois está directamente relacionada com a libertação de catião hi
drogénio. Os valores experimentais obtidos nos dois métodos utilizados, 
são relativamente concordantes para o equilíbrio definido para a equação 
10.3, contudo ligeiramente diferentes para o equilíbrio definido por 10.2. 
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Em face dos resultados experimentais obtidos, para as várias 
constantes de associação consideradas, pelos dois métodos experimentais 
utilizados e tendo em conta as considerações atrás efectuadas pode con-
cluir-se que: 

Sistema GABA/medazepam 

• os resultados potenciométricos garantem a formação das espé
cies definidas pelas equações 10.2 e 10.3 

• os resultados potenciométricos e espectrofotométricos garan
tem a formação da espécie associada à equação 10.2 e o valor 
da sua constante de equilíbrio é idêntico a menos do erro expe
rimental para os dois métodos utilizados o que permite afir
mar que este é não só preciso como exacto, 

• os resultados espectrofotométricos parecem indicar a formação 
da espécie associada à equação 10.3 mas não permitem verifi
car a exactidão do seu valor. 

Sistema GABA/clorodiazepóxido 

• os resultados potenciométricos garantem a formação das espé
cies definidas pelas equações 10.2 a 10.4 

• os resultados potenciométricos e espectrofotométricos garan
tem a existência dos equilíbrios definidos pelas equações 10.2 
e 10.3 e o valor da constante de equilíbrio da equação 10.3 é 
idêntico, a menos do erro experimental, para estes dois méto
dos utilizados o que garante a sua exactidão e permite consi
derar que a hipótese 1 seja a mais provável 

• resultados potenciométricos e espectrofotométricos originam 
valores para a constante de associação definida por 10.2 ligei
ramente diferentes, o que não permite afirmar qual o valor 
exacto desta constante. 
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Catião Metálico/GABA/ 

Benzodiazepina 
iíiSTUDOS BIOLÓGICOS EFECTUADOS SOBRE A ACTUAÇÃO DO G A B A COMO 

neurotransmissor, e das benzodiazepinas como substâncias com acção te
rapêutica a nível do SNC (Capítulo 1), indicam a existência de uma rela
ção entre a sua actividade e a presença de certos catiões metálicos divalen-
tes.21, a O GABA parece regular não só os canais de fluxo de aniões, tais 
como os de anião cloreto mas também os canais de fluxo de alguns cati
ões.12, 16 As interacções de algumas benzodiazepinas com o seu receptor 
são alteradas pela presença de determinados catiões divalentes, isto é, a 
presença de certos catiões metálicos parece fazer aumentar a interacção 
benzodiazepina /receptor que por sua vez influencia as interacções do 
GABA com os receptores e modifica a sua acção.12,16,18~20 

São poucos os estudos das interacções de catiões metálicos com o 
GABA e com as benzodiazepinas em solução aquosa. Este tipo de estudos 
pode permitir obter informações sobre a relação estrutura/actividade bioló
gica que sirvam de orientação na preparação de novas drogas e até na 
elucidação dos seus mecanismos de acção. Assim, estudaram-se as inter
acções destas substâncias com os catiões cobre(II), zinco(II), cádmio(II) e 
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níquel(II). 

Neste capítulo descreve-se o comportamento do GABA, em solu
ção aquosa, com os referidos catiões e o comportamento das benzo-
diazepinas, diazepam, medazepam e clorodiazepóxido, também em solução 
aquosa, com os mesmos catiões metálicos. Como a maioria destes estudos 
foram efectuados apenas por potenciometria faz-se uma análise das cons
tantes de formação globais em termos das constantes de formação que lhe 
poderão estar associadas, através da análise das intersecções que pareçam 
quimicamente viáveis com base na química de coordenação dos diferentes 
catiões metálicos estudados com ligandos com grupos dadores semelhan
tes. Finalmente descrevem-se os estudos efectuados para sistemas mistos 
GABA/ benzodiazepinas /catião metálico que foram realizados para verifi
car a existência, ou não, de um efeito sinérgico na interacção GABA/ 
benzodiazepinas mediada por catiões metálicos. 

1 Constantes de formação me tal/G ABA 
DETERMINAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS FORAM REALIZADAS COM O SISTEMA DE t i t u -

lação descrito no Capítulo 7 e a calibração do sistema foi também efectua
da como descrito nesse mesmo capítulo. O eléctrodo de referência foi 
Metrohm e os eléctrodos de vidro sensíveis ao catião hidrogénio foram 
Philips, Russell e Ingold. 

CONDIÇÕES GERAIS As constantes de formação do GABA com os catiões metálicos foram 
determinadas por titulação, sob atmosfera de azoto, de 20,00 cm3 de HN03 

0,1 M (I = 0,1 M NaCl; 25°C) na presença de M(N03)2 e na presença de 
GABA, com NaOH= 0,02 M. As quantidades utilizadas são descritas pos
teriormente para cada sistema catião metálico / GABA estudado. 

As 
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O cálculo das constantes de formação foram efectuados com o pro
grama SUPERQUAD89 e BEST,87 com dados provenientes de mais de 20 
titulações independentes, para cada catião metálico, cada uma com mais 
de 30 pontos experimentais e várias razões metal/ligando. Os equilíbrios 
de hidrólise dos diferentes catiões metálicos foram sempre considerados, o 
pKag (13,80) e as constantes de acidez do GABA utilizadas foram as deter
minadas neste trabalho (Capítulo 10). 

Dada a diferença de comportamento do sistema GABA/catião 
cobre(II) em relação ao dos outros metais, este vai ser abordado separada
mente e posteriormente far-se-á a análise dos restantes sistemas GABA/ 
catião metálico. 

GABA/COBRE(II) 

160-, 

Elliot \ 
> • G , • -5 120- •. v.* 
«s. • • 

• 100- • •• 

1 
1,0 IA 2.0 

Volume de titulanteícm*) 

As soluções preparadas contiveram sempre l-2mAf de HN03, 1-3 mM de 
catião cobre(II) e 1-5 mM de GABA No entanto devido à precipitação de 
hidróxidos de cobre(II), bem visíveis nas curvas de titulação experimentais 
obtidas (ver anexo), a zona de -log c^ varrida foi de 2,8 a 6,8. 

Os modelos testados com os dois programas acima mencionados 
englobaram os equilíbrios descritos pelas equações, 

M + H G ^ MHG Puo (11.1) 

M + H G ^ MHG + H+ 
Pn.i (11.2) 

M + H G ^ MHG + 2H+ 
Pu-2 (11.3) 

M + 2HG ^ M(HG), + 2H+ P 122 (11.4) 

, . , . „ « (em que os B têm o significado descrito no Capítulo 6), bem como as duas 
Exemplo de uma curva de titulação Cu/ i r - » i- i 
GABA em que ocorre precipitação dot protólises do catião cobre (II) e os equilíbrios ácido/base do GABA. De re-
ttidróridot de cobre 

ferir que os equilíbrios definidos pela equações 11.1 a 11.4 , descrevem ape-
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nas as possíveis constantes globais e não representam as espécies indivi
duais que se formam. 
Em qualquer uma das condições experimentais utilizadas os resultados 
obtidos não permitem determinar nenhuma constante de equilíbrio corres
pondente à equação 11.4, embora o excesso de ligando utilizado permitisse 
supor a sua existência. Também se verificou, que em nenhum caso, as 
constantes de protólise do catião cobre(II) influenciavam significativamen
te os resultados obtidos. Nas condições experimentais utilizadas determi-
naram-se sempre as constantes de equilíbrio definidas pelas equações 11.1 
a 11.3 e embora para qualquer razão metal/ligando utilizada os valores de 
11.1 e 11.3 se mantivessem constantes, o valor da constante associada à 
equação 11.2 só foi obtida para razões metal ligando superiores a 2:2, isto é 
concentrações iguais ou superiores a 2x10 3 M. 

Uma análise das possíveis constantes de formação associadas às 
constantes globais descritas permite concluir que para a reacção definida 
na equação 11.1 representa a complexação do catião cobre(II) pelo GABA 
na sua forma de ião dipolar, isto é complexação do catião cobre(II) ao grupo 
carboxílico desprotonado do GABA. Os valores das constantes de equilí
brio obtidas são apresentadas na Tabela 11.1. 

KCuHG ASSOCIADOS À EQ. 11.2 Considerando HG como representando o GABA na forma de ião dipolar 
podem-se considerar dois equilíbrios diferentes associados ao equilíbrio 
traduzido pela equação 11.2 que são descritos como 

Cu + HG ^ CuG + H+ (11.5) 

que engloba a formação da espécie CuG, através do equilíbrio traduzido 
pela equação 

Cu + G ^ CuG K%r (11.6) 
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Tabela 11.1 Constantes de equilíbrio globais e constantes 
de formação para os sistemas M

2
* / GABA 

.:•.■£."v i':
:
;.'::.  : » . » . „ M « »

 :
: —MOB ■ 

metai I 0 8PW« 'WfPtÏM *°%*MG lOe*M<OH>(HG> 

Cu2+ 

Zn2+ 

Cd
2
* 

:Ni
2+ 

1,98+0,04 

2,03+0,03 

1,98+0,03 

1,98+0,03 

4,82+0,05 

^6,00+0,05 

7,54+0,07 

6,70+0,05 

5,62+0,07 

4,44+0,08 

2,90+0,10 

3,74+0,06 

2,63 

2,76 

2,45 

3,05 

a) os erros assoeiados aos log KyG são calculados como a soma dos er

ros das constantes que lhes dão origem. Para log Ĵ CWEMÍ #'*».} não é 

possível calcular os erros pois as constantes de protonação dos catiões 

não são descritas com o erro a elas associadoref. 

cujo log Kc"G = log pn_j - \ogKa2(HG), ou 

Cu + HG ^ Cu(OH)(HG) + H+ (11.7) 

que contem a formação da espécie Cu(OH)(HG) através do equilíbrio tra

duzido por 
rCtlOH 

Cu(OH) + H G ^ Cu(OH)(HG) V 
A , Cu(OH)(HG) (11.8) 

com log Kcu(OH)(HG) = '°S Pn-i - '°g^CuOH A existência deste equilíbrio 
é proposta dado que na zona de  log c^ em que o equilíbrio descrito pela 
equação 11.2 existe, as espécies em maior abundância são o GABA na for

ma de ião dipolar, HG, e a espécie Cu(OH)+. Os valores associados a estas 
constantes de formação encontramse descritos na Tabela 11.1 conjunta

mente com os obtidos para os outros catiões metálicos. 
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K(l H ( ; ASSOCIADOS A 11.3 As constantes de equilíbrio parciais associadas ao equilíbrio traduzido 
pela equação 11.3 podem ser descritas como: 

Cu + HG =5* Cu(OH)(G) + 2H
+ (11.9) 

equilíbrio que englobaria a primeira protolise do catião cobre(II) e a sua 
complexação ao GABA desprotonado 

■CuOH 
Cu(OH) + G ̂  Cu(OH)(G) V 

A , Valores dás constantes de equilí 
brio associadas aos equilíbrios:: 
definidos pelas equações 11.10 e com logKc„(OH)(G) = log finl - \ogKa^HG) - l o g # c " 0 / / OU 
11.12 ■ 

Cu + HG = ^ Cu(HG)(OH)2 

Cu(OHHG) 

j _ jfCttOR 

6M 

Cu(OH)^ 

(11.10) 

(11.11) 

|:
;
/ 2,62 

(Oft)^fHÛ) 

DIAGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

cuja constante de formação englobaria a segunda protolise do catião cobre 
(H) e 

Cu(OH)„ + HG =^ Cu(OHUHG) 
Cu(OH) 

A
Cu(OH) (HG) 

S 
(11.12) 

Cu(OH) 
Cu 

com logKCu(OH)
2

(HG) = log f}jj_2 - logKCu(OH) . Em anexo encontramse 

os valores associados a estas constantes de formação. 

O diagrama de distribuição obtido mostra (Figura 11.1) que a formação da 
espécie CuHG é máxima (30%) para valores de log c^* de 5 onde começa a 
formação da espécie Cu(HG)H v cuja formação é máxima (11%) a log c^ 
de 6,7 e a espécie Cu(HG)H 2 começa a formarse à volta de log c^ de 5,8 
e atinge 70% da concentração de cobre total a log c^ de 6,6. O que se 
verifica na figura 11.IB, em que se introduziu, nos diagramas de 
ditribuição os equilíbrios de protolise do catião cobre(II), é que a sua zona 
de formação e a das espécies complexantes que se formaram são as mesmas. 

GABA/Zn, Cd e Ni (II) As soluções utilizadas contiveram l2mM de HN03 M, 15 n\M de GABA 
e 110 mM de catião divalente. As zonas de log c^ utilizadas foram 3,0 a 
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Figura 11.1 Diagramas de distribuição do sistema cobre(II)/GABA: A— 2xlfr3M Cu** e 5xlfr*M 
GABA; B— lxl(*W Cu^e 2x1 Qr*M GABA incluindo os hidroxo complexos de Cu** 

EQUILÍBRIOS ENCONTRADOS 

7,8 para o catião zinco(II), 3,0 a 8,7 para o catião cádmio(II) e 3,0 a 9,0 
para o catião níquel(II) devido à precipitação dos respectivos hidróxidos. 

A comparação das curvas de titulação obtidas para o GABA e 
para o GABA/catião metálico mostram um aumento da concentração de ca
tião hidrogénio livre em toda a gama de -log c^ estudada, o que indica a 
formação de espécies que coordenam nos locais de protonação. Assim sen
do, os modelos testados englobaram os equilíbrios descritos pelas equações 
11.1, 11.2 e 11.4. 

Para todos os sistemas catião metálico/GABA verificou-se a formação das 
espécies MHG (equação 11.1), para razões metal/ligando iguais ou superio-
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res a 2:2 e inferiores a 2:5, no entanto para o sistema catião cádmio(II)/ 
GABA a precisão foi baixa. Em nenhum dos casos foi possível obter a 
constante de formação descrita pela equação 11.4. Para o equilíbrio associ

ado à equação 11.2 obtevese sempre uma constante de equilíbrio global 
que pode estar associada à constante de formação que advém do equilíbrio 
traduzido pela equação 

M + G ^ MG &
JIÍG 11.13 

■1:30 CdHG 

$M
Cd(HG)H í 

| : :10

Cd(pH)+ 

: :?!:;; :'::'::|: vMimLte ' 
A t : . \::ÃW 5 6 7 8 

Diagrama ide distribuição para o 

em que log K"a = log Pu t - log Ka (HG), ou à constante de formação parcial 
que advém do equilíbrio traduzido por 

M(OH) + HG ^ M(OH)HG vMOH 
^M(OHXHG) 11.14 

em que ^°gK^""HXHG) = log pul - \ogK^OH, pois tal como para o catião 
cobre(II), na zona de formação deste equilíbrio as espécies que existem em 
maior abundância são HG e M(OH)\ 

Os valores obtidos para estas constantes (Tabela 11.1) foram 
idênticos para o programa SUPERQUAD e BEST, no entanto os parâme

tros estatísticos (Capítulo 6) associados a este último são superiores aos 
esperados, principalmente para razões metal/ligando superiores a 2:4. Es

tes valores devem estar relacionados com a função utilizada pelo programa 
BEST para a determinação de pesos que à partida iriam minimizar os er

ros das leituras efectuadas junto de pontos de equivalência (Capítulo 6), e 
não com um erro no modelo proposto para os sistemas em estudo, pois os 
resultados obtidos pelo programa SUPERQUAD, que também utiliza uma 
função peso, fornece resultados excelentes para todos os resultados experi

mentais com razão metal /ligando superior a 2:4. 

Os diagramas de distribuição obtidos (Figura 11.2) mostram a 
l ^ í ^ í ^ ^ 2xl<r»M CuH f o r m a c ã o d a eSpécie M(HG) é máxima (30% para M/L 2/5) para valores de 
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Figura 11.2 Diagramas de d i s t n b u H ã o dos sistemas: A—Zinco(13)/GABA, 2xlQr*MZn^/4xlfr*Af 
GABA; B — NiqueKID/GABA, 2x10 W Zn *♦/ 5xlfr»Af GABA 

log Cff* perto de 5 e de uma espécie M(HG)H t para valores de log c^ 
perto de 5,5 para o catião zinco(II) e cádmio (II) e valores de log c^ perto 
de 6 para o catião níquel(II). 

Constantes de formação metal/benzodiazepinas. 

As determinações potenciométricas foram efectuadas como já descrito para 
as constantes de formação do GABA com catiões metálicos. As constantes 
de formação das benzodiazepinas com os catiões metálicos foram determi

nadas por titulação de 20,00 cm3 de HN03 0,1 M (I = 0,1 M NaCl; 25°C) na 
presença de M(N03)2 e na presença de benzodiazepina, com NaOH 
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Foram efectuados alguns estudos 
potenciométricos CuflD/benzodiaze-
pioas com a utilização simultânea 
de um eléctrodo sensível a catião 
cobre(II) e de um eléctrodo sensível 
ao catiâo hidrogénio, mas a força tó
nica das soluções foi ajustada com 
NaC104 0,lAft dadait iirterierêntía 
do anião cloreto no funcionamento 
dos eléctrodos sensíveis a cat ião 
cobredl). Os resultados obtidos fo
rais no entanto idênticos aos obtidos 
apenas com os eléctrodos sensíveis a 
catí ão Hidrogénio 

=0,02 M, sob atmosfera de azoto. As quantidades utilizadas são descritas 
posteriormente para cada sistema catião metálico/benzodiazepina estuda
do. Os cálculos das constantes Ide formação foram efectuados com os dois 
programas já mencionados para o sistema GABA/catiões metálicos com da
dos provenientes de mais de 40 titulações independentes (dado as baixas 
concentrações utilizadas das benzodiazepinas), para a maioria dos catiões 
metálicos, cada uma com mais de 35 pontos experimentais e várias razões 
metal/ligando. Os equilíbrios de hidrólise dos diferentes catiões metálicos 
foram sempre considerados, o J>K utilizado foi de 13,80. As constantes de 
acidez das benzodiazepinas utilizadas foram as determinadas neste traba
lho para soluções aquosas por potenciometria(Capítulo 9). 

DIAZEPAM As constantes de formação foram calculadas a partir de dados obtidos da 
titulação de soluções com 1-2 mAÍ de HN03 M, 0,5-0,8 mAÍ de diazepam e 
0,8-4 mM para o catião catião cobre(II), lmM-lOmM para o catião 
zinco(II), 1-20 mAÍ para o catião cádmio(II) e 1-20 mM para o catião 
níquel(II). A zona de - log c^ utilizada para todos os catiões foi de 3 a 4,5 
pois acima destes valores ocorria precipitação de diazepam. O modelo de 
cálculo utilizado envolveu o equilíbrio 

M + DZP ^ M(DZP) P no 11.15 

bem como as protólises dos diferentes catiões metálicos e as constantes de 
acidez do diazepam. As constantes obtidas para os diferentes catiões en-
contram-se sumariadas na Tabela 11.2 , no entanto não foi nunca possível 
determinar constantes de formação para o catião níquel, nas condições ex
perimentais utilizadas. Na Figura 11.3 encontram-se os diagramas de dis
tribuição obtidos para os diferentes sistemas M2+/ DZP. Embora a zona de 
- logc^ utilizada seja restrita, devido à precipitação de diazepam, ela é su-
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Tabela 11.2 Constantes de equilíbrio globais e constantes de 
formação a elas associadas para os sistemas M

a
V 

benzodiazepine 

Metal Logj3; tog/W "logK M (OH) 
M(OH)BZP 

Cu2* 
Zn2+ 

Zn2* 

Wm 

Cu* 
■zn?+; 

DIAZEPAM 

2,19|0,Ô2 
1,8240,04 
1,40|0,Q5 

MEDAZEPAM 

2,91+0,03 
2,19+0,05 
1,25+0,08 

CLORODIAZEPÓXIDO 

3,45+0,05 4.00 

1,87±0,04 
1,25ÍO,06 

3,68+.0,03 
5,80±0,06 

3,77 
2,94 

a) ver nota Tabela 11.1 

perior à utilizada para a determinação da constante de acidez desta subs

tância (Capítulo 9) o que à partida mostra a existência de uma interacção 
em solução. Pelos diagramas de distribuição também se pode verificar que 
a formação máxima dos complexos deve ocorrer para valores de  log c^ = 
4,5 o que permite afirmar que os valores experimentais de  log c^ utili

zados para a determinação das constantes de formação, englobam uma 
zona da curva de titulação em que a formação do complexo é significativa. 
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Figura 11J3 

6 0 

\ H D Z P / ^ ZnDZP 

4 0 

"""^ DZP 

2 0 

u : . . . ; 1 ■:;:■:. ' ' :.; :;:;,;; J ^ , , 

3,0 4,5 3,5 4,0 

Diagramas de distribuição dos sistemas: A— Cobre(U)/diazepam, 4x10
3
M CuV 

BxlO^ilf diazepams B — Zinco(II)/'diazepam, lxW*M Zn
2
*/ IxWM diazepam 

^no **(Ka-Ka )/(Ka * I M2*!,.) ^ equação 8.6 foi também utilizada para determinar a constante 
pKa'.?s 3.43±Q,Q5 fi,io - 1,36*0,10 de formação do catião cádmio com o diazepam e verificouse que o valor ob

Aplicação da equação 8.6 ao siste tido era idêntico ao determinado com os programas de cálculo utilizados, 
ma Cd /diazepam embora a sua precisão fosse menor. 

Medazepam As constantes de formação foram calculadas para dados obtidos da 
titulação de soluções com 12 mM de HN03 M, 0,51 mM de medazepam e 
0,84 mM para o catião cobre(II), ImAílOmM para o catião zinco(II), 120 
mM para o catião cádmio(II) e 110 mM para o catião níquel(II). A zona de 
 log Cu* utilizada para o catião cobre(II) e zinco(II) foi de 3 a 7 e para os 
catiões cádmio(II) e níquel(II) foi de 3 a 6,8, pois acima destes valores ocor

ria precipitação de medazepam. 

file:///hdzp
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Os modelos de cálculo utilizados envolveram os equilíbrios defini
dos por 

M + MDZ =F^ M(MDZ) pno (11.16) 

M + MDZ =5̂  M(MDZ) + H+ pui (11.17) 

bem como as protólises dos diferentes catiões metálicos e as constantes de 
acidez do medazepam. 

Para o catião cobre(II) verificou-se existência destes dois equilí
brios, mas para os restantes catiões só se verificou o equilíbrio definido 
pela equação 11.14. 

O equilíbrio definido pela equação 11.15 corresponde ao equilíbrio 
traduzido por 

Cu + MDZ =^ Cu(MDZHOH) + H+ (11.18) 

que engloba o equilíbrio traduzido por 

Cu(OH) + MDZ ^ Cu(MDZMOH) K%?£U)<MDZ) (11.19) 

cuja constante de formação é dada por logK^f"H)(UDZ) = log Pni -

Esta constante de equilíbrio foi obtida para resultados experi
mentais em que a razão catião cobre(II)/MDZ foi sempre superior a 2,5:1 
pois com os resultados obtidos nas outras condições experimentais não foi 
possível obter valores concordantes para esta constante. 

Para os outros catiões (excepto para o catião níquel para o qual, 
tal como no caso do diazepam, não foi possível determinar nenhuma cons
tante de formação) verificou-se apenas a existência da reacção definida 
pela equação 11.14 e os valores obtidos encontram-se sumariados na Tabe
la 11.2. Na Figura 11.4 estão representados os diagramas de distribuição 
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Figura 114 Diagramas de d i s t r ibu ição dos s i s temas; A— CohredD/medazepam, 2x10 *M 
Ç u * 7 ? x l O - W medazepam; B— Zinco(ll)/medazepam, 9x10 aM Zn*V 9x1 01M 
medazepam 

dos sistemas estudados. Em qualquer dos casos a formação dos comple
xos só começa a ocorrer para valores de - logc^ perto de 4 sendo a sua 
formação máxima à volta de - logc^* de 5,8- A formação do complexo 
CuMDZH j para o sistema de catião cobre(II) começa a ocorrer para valo
res de -logc^ perto de 5. 

Clorodiazepóxido As constantes de formação foram calculadas para dados obtidos 
da titulação de soluções com 1-2 mAf de HN03 , 0,5-1,2 mM de cloro
diazepóxido e 0,8 -4 mM para o catião catião cobre(II), lmM - lOmM para 
o catião zinco(II), 1-20 mM para o catião cádmio(II) e 1-20 mM para o cati-
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ão níquel(II). A zona de - log c^+ utilizada foi de 3 a 6,5 para o catião 
cobre(II) e de 3 a 8 para os restantes catiões. 

O modelo de cálculo utilizado foi igual ao do medazepam. Para o 
catião cobre(II) e zincodl) verificou-se a existência dos equilíbrios traduzi
dos por 

M + C1DZ ^ M(C1DZ) pno (11.20) 

M + C1DZ ^ M(C1DZ) + H+ fiUml (11.21) 

em que este segundo corresponde a 

M(OH) + C1DZ ^ M(ClDZ)(OH) K?ÕH)(CIDZ) n - 2 2 

cuja constante de formação é dada por ^ogK^f"H)(ClDZ) = log f}ni -

Para os restantes catiões não foi possível obter nenhuma constante de for
mação. Na Tabela 11.2 encontram-se os valores obtidos para as constantes 
globais e constantes de formação para estes sistemas. 

3 Análise dos resultados obtidos para as espécies binárias 

GABA Tentou-se determinar espectrofotometricamente as constantes de formação 
para os sistema metal/GABA, contudo para nenhum sistema foi possível 
obter valores para estas constantes. Os espectros obtidos para o sistema 
catião cobre(II)/GABA em meio ácido e em meio alcalino foram sempre 
completamente sobreponíveis com os obtidos apenas para o catião cobre 
nas mesmas condições. 

Com base nos resultados potenciométricos conclui-se que para to
dos os sistemas metal/GABA o modelo que melhor se ajusta aos resultados 
obtidos indica a formação da espécie MHG, para todos os sistemas, verifi-
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cando-se que a sua inclusão melhora significativamente os valores dos pa
râmetros estatísticos calculados nos programas SUPERQUAD e BEST, 
embora a sua percentagem de formação não ultrapasse os 30% da quanti
dade total de GABA em solução. Este tipo de espécie não é detectada para 
a maioria dos aminoácidos naturais estudados210,246 o que está de acordo 
com a ordem de grandeza das suas constantes de acidez, (Capítulo 10, 
pKal) que são 1 a 1,5 unidades de pK" inferiores às do GABA Contudo, 
para o ácido 6-aminohexanóico, cujo pKal = 4,33 detectou-se a formação de 
CuHH (sendo HH o ácido 6-aminohexanóico na sua forma de ião dipolar) 
com uma constante de formação de 1,76.210 

Dado só ser possível obter valores para as constantes de equilí
brio globais, não se pode afirmar inequivocamente se a formação das espé
cies M(HG)H j está associada à formação da espécie MG, ou à formação da 
espécie M(HG)(OH). 

Considerando a formação da espécie MG os valores obtidos para 
as constantes de formação para os sistemas M2+/GABA obtidos neste tra
balho são comparados, na tabela 11.3, com valores obtidos para a constan
te de formação de aminoácidos alifáticos (com cadeias menores entre os 
dois grupos com caracter ácido/base) com os mesmos catiões metálicos.246 

Verifica-se, não só para estes aminoácidos como para os aminoácidos no 
geral210, que a tendência de coordenação do seu grupo amina costuma se-

-10,5 -10,0 -9,5 -9,0 guir a seguinte ordem Cu2+> Ni2+> Zn2+> Cd2+, que não é verificada nos 
"***► resultados experimentais obtidos. 

Relação entre o pJf, do grupo 
amina do GABA, glicina e 0— Considerando que a estabilidade dos complexos formados, MG, é 
alaruna e as constantes de forma
ção das espécies MG. ditada apenas pela basicidade do grupo amina é de esperar uma relação 

linear entre o pKa deste grupo e as constantes de formação de um conjunto 
de complexos com ligandos estruturalmente relacionados.118 A compara

ção dos resultados obtidos para as constantes de formação das espécies 
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Tabela 11.3 Constantes de formação MG, para o GABA*, glici-
nab e p-alaninab 

Aminoácido NiG CuG ZnG CdG 

Glicina 5,80 8,20 15,03 4,28 
P-alanina 4,55 6,98 4,10 2,88 
GABA 3,74 5,62 4,44 2,90 

a) Este trabalho; b) Referência 246 

MG com as espécies correspondentes para a glicina e para P-alanina, mos
tram a existência de uma relação linear apenas para as constantes de for
mação obtidas para os catiões cobre(II) e níquel(II) (ver figura em anexo) e 
os valores obtidos para estas duas constantes de formação são da ordem de 
grandeza das descritas na literatura.246 

O diferente comportamento do sistema zinco(II)/GABA em rela
ção ao que era esperado pelos resultados existentes para outros aminoáci
dos, pode provir da ordem de grandeza do valor da constante de formação 
do seu hidroxocomplexo o que pode provocar a formação de hidroxo-com-
plexos Zn2+/(OH)/GABA ou impedir a determinação correcta do valor da 
constante de formação da espécie ZnG. No entanto os resultados experi
mentais obtidos neste trabalho não permitem tirar nenhuma conclusão ob
jectiva sobre estes equilíbrios. 

Verifica-se que quanto mais ácido o catião metálico maior é a 
constante de formação da espécie MHGH j o que torna improvável que no 
equilíbrio associado à reacção traduzida pela equação 11.2 esteja associada 
a formação de espécies M(OH)(HG). Em termos experimentais verificou-se 
que ocorria precipitação a -log c^t = 7,8 para os sistemas Zn2+, Cd2+/GABA, 
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mas não para o sistema Ni2+/GABA. Este facto evidencia que os valores 
obtidos para as constantes PU1 para os dois primeiros sistemas menciona
dos estejam afectados de erro dada a zona de -log Cy+ que pode ser utiliza
da para a determinação destas constantes. 

BENZODIAZEPINES 

SO—. 

2,5- / 

| 2 , 0 - / ail 
2,5-

/ 

I I 
1,0 1,5 2,0 

DZP 
ReUçlo entre ai constastes «le 
formação M/MDZ e M/DZP 

2,5 

Para as constantes de formação do diazepam e do medazepam, MBZP, 
verifica-se uma relação linear entre elas o que mostra que a tendência de 
coordenação é a mesma nos dois casos embora as constantes de formação 
M/diazepam sejam sempre inferiores às constantes de formação M/ 
medazepam o que está relacionado com os valores das correspondentes 
constantes de acidez, e está de acordo com a ordem de grandeza das cons
tantes obtidas para aminas aromáticas.249 A constante de formação 
CdDZP só foi obtida para soluções com concentração de metal 10 a 20 ve
zes superior à do diazepam o que permitiu a aplicação da equação 8.6 ob-
tendo-se o valor de 1,36±0,10 para esta constante. Este valor é concordan
te com o obtido pelos programas SUPERQUAD e BEST, embora a sua dis
persão seja maior, tal como já verificado na aplicação desta mesma fórmu
la ao sistema M/citidina (vide Capítulo 8). 

Para o clorodiazepóxido só se obtiveram constantes de formação 
MC1DZ para os catiões cobre(II) e zinco(II) e estas são, como era de espe
rar, mais baixas do que as obtidas para as benzodiazepinas anteriores. 
Qualquer um dos catiões mencionados pode ser considerado um ácido de 
Lewis intermédio, enquanto o catião cádmio é considerado ácido de Lewis 
macio, assim sendo, a coordenação deste último a átomos coordenadores O, 
base de Lewis mais dura do que o átomo de azoto N, ácido de Lewis inter
médio, será difícil o que justifica a não formação da espécie CdCIDZ. Este 
mesmo carácter justifica a menor estabilidade dos complexos MC1DZ em 
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relação ao complexos MMDZ e MDZP. O facto de se obter apenas a forma
ção da espécie ZnCIDZH t advém da maior solubilidade do cloro-
diazepóxido em relação às outras benzodiazepinas o que permitiu o estudo 
dos equilíbrios em solução a valores de - log c^ mais alcalinos. 

4 Constantes de formação Metal/GABA/benzodiazepinas 
As determinações potenciométricas foram efectuadas de modo idêntico ao 
descrito para os sistema simples e as constantes de complexação dos siste
mas ternários foram determinadas por titulação, sob atmosfera de azoto, 
de 20,00 cm3 de HN03 0,1 M (I = 0,1 M NaCl; 25°C) na presença de 
M(N03)2, GABA e benzodiazepina, com NaOH = 0,02 M. O cálculo das 
constantes de formação foi efectuado também com os dois programas já 
mencionados, com dados provenientes de mais de 30 titulações para cada 
sistema catião metálico/GABA/benzodiazepina cada uma com mais de 35 
pontos experimentais e várias razões metal/GABA. Em todos os cálculos 
foram considerados os equilíbrios de hidrólise dos catiões metálicos, as cons
tantes de acidez das benzodiazepinas e do GABA determinadas neste traba
lho (Capítulo 9,10), as constantes de associação GABA/ benzodiazepinas (Ca
pítulo 10) e as constantes de formação anteriormente descritas. 

O modelo de cálculo utilizado envolveu, além dos equilíbrios já 
descritos, os equilíbrio traduzidos por 

M + HG + BZP + H+^M(HG)(HBZP) pnm (11.23) 

M + HG + BZP ^ M(HGKBZP) j3„ w o (11.24) 

M + HG + BZP =^ M(HG)(BZP) + H+ £„„. , (11.25) 

As soluções preparadas contiveram sempre l-2mM de HN03, 1-3 mAf para 



232 11 C o n s t a n t e s d e F o r m a ç ã o 

Tabela 11.4 Constantes de formação globais e Alog K obtidas 
para os sistemas ternários M2*/GABA/BZP 

Metal ! ° f f / W AlogJT l o g / W i AlogX 

Medazepam 

6,71±0,07 1,8210,14 
-2,05±0,10 1,75±0,26 

Clorodiazepôxido 

5,60±0,08 1,75±0,16 
-3,0010,12 l,77±O,30 

o catião cobre(II), 1-10 mM para o catião zinco(II), 1-20 mM para o catião 
cádmio(II), e 1-5 mM de GABA e 0,5-1,0 mM de medazepam ou cloro
diazepôxido. A zona de - log cH+ utilizada foi de 3,0 a 7,0 para o 
medazepam, pois acima destes valores ocorria precipitação de medazepam 
e de 3,0 a 10,0 para o clorodiazepôxido excluindo com o catião cobre(II) 
pois ocorria precipitação neste último. 

Para os sistemas GABA/BZP com catião cobre(II) obteve-se o 
equilíbrio descrito pela equação 11.24 e para o sistema GABA/BZP com ca
tião zinco(II) obteve-se o equilíbrio descrito pela equação 11.25, não tendo 
sido possível, nas condições experimentais utilizadas, determinar nenhum 
equilíbrio associado ao sistema GABA/BZP com catião cádmio(II). 

Tal como nos casos anteriores as constantes de formação obtidas 
são constantes de equilíbrio globais e a análise das constantes de formação 
que lhes poderão estar associadas não é linear. Contudo, considerando a 
existência dos complexos binários definidos pelos equilíbrios traduzidos 

Cu2* 
Zn2+ 

Cu2+ 

Zn 2 + 
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pelas equações 11.1, para o catião cobredD/GABA, e 11.13 para o catião 
zinco(II)/GABA e a existência das espécies NfWBZP, a formação dos com
plexos ternários, M2+/GABA/BZP, pode ser quantificada com base em 
Alogíf (Capítulo 5, equação 5.3) com 

A log* = l o g t f £ » ( S „ G ) -logK%(HG) (11.26) 

para o catião cobre(II) e 

A logK = l o g t f f ^ > G ) - l o g * £ ( C ) (11.27) 

para o catião zinco(II), cujos valores estão sumariados na tabela 11.3, para 
ambas as benzodiazepinas estudadas. Os valores de AlogK obtidos neste tra
balho são sempre positivos e bastante superiores aos valores tradicionais ob
tidos na literatura (ver capítulo 5). No entanto, Bhattacharya et alli6 estu
daram as possíveis interacções entre vários dipéptidos e aminoácidos e obti
veram valores de Alog K para os sistemas que continham zincoGD/aminoáci-
dos aromáticos/dipéptidos da ordem de grandeza dos deste trabalho, o que 
atribuem à existência simultânea de mais do que uma interacção intramo
lecular entre os ligandos. 

Os valores positivos de Alogíf estão, normalmente, associados à 
existência de efeitos de retrodoacção p e/ou de interacções intermo-
leculares entre os ligandos, o que promove a formação dos complexos ter
nários em relação aos complexos binários. Contudo, mesmo admitindo a 
hipótese de vários efeitos cooperativos, simultâneos, entre os ligandos é 
difícel explicar os valores de AlogK" anormalmente altos obtidos neste tra
balho. A maioria dos estudos efectuados sobre a formação de complexos 
ternários, ligando/ Mn+/ligando2, em que se exprime a estabilidade relati
va destes complexos com base em AlogíT incide sobre ligandos cuja interac
ção em solução é apenas promovida pela presença do catião metálico e que 
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não interactuam ou praticamente não interactuam, quando sozinhos em 
solução. Este facto não é aplicável aos ligandos aqui estudados, pois como 
se verificou no Capítulo 10, as interacções GPiBA/medazepam e GABA/ 
clorodiazepóxido são bastante significativas e os valores obtidos para as 
constantes de associação destes sistemas são da ordem de grandeza dos 
valores obtidos para as constantes de formação M2+/GABA ou M2V 
benzodiazepina. 

Assim sendo, será de considerar além da hipótese de formação de 
complexos ternários GABA/M2+/BZP, em que a interacção GABA/BZP é 
promovida pelo catião metálico, a formação de complexos M2+/BZP—GABA 
em que as interacções BZP—GABA serão as descritas no Capítulo 10. En
tão, para os sistemas Cu2+/GABA/BZP ter-se-à o equilíbrio traduzido por 

Cu + BZP—HG » CuBZP—HG «£«,_„„; (11.28) 

associado ao equilíbrio traduzido pela reacção 11.23. Para os sistemas 
Zn2+/GABA/BZP a reacção associada ao equilíbrio traduzido pela equação 
deve estar associada à formação de hidroxocomplexos de zinco(II) segundo 
a reacção traduzida pela equação 

Zn(OH) + BZP—HG - Zn(OH)(BZP—HG) K%™>(az],„OJ (11.29) 

associado ao equilíbrio traduzido pela reacção 11.24. 
A análise do diagrama de distribuição para o sistema Cu2+/ 

GABA/MDZ mostra que o equilíbrio global descrito pela equação 11.23 
forma-se numa zona de - logcH+ entre 4,0 e 6,5, com um máximo a -log 
CH+~ 6 (Figura 11. A). O diagrama de distribuição para o sistema 
Cu2+/GABA/C1DZ mostra que o equilíbrio global descrito pela equação 
11.23 ocorre numa zona de - log cH+ entre 3,5 e 6,5, com um máximo a -
log cH+=5,5 (Figura 11. B). 
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Diagrama de distribuição para o sis
tema Za^/GABAJelorodwzepátídu 

Para os sistemas Zn2+/GABA/BZP as constantes do equilíbrio 
descrito pela equação 11.24 implicam uma percentagem de formação 
muito baixa e começam a ocorrer em ambos os sistemas numa zona de 
-log cH+ = 6,0. Em anexo encontra-se o diagrama de distribuição para o 
sistema Zn2+/GABA/C1DZ. Os resultados obtidos para estes sistemas não 
parecem ser muito conclusivos e os equilíbrios descritos pela equação 11.24 
associados a estes sistemas ocorrem numa zona de -log cH+ onde começa a 
ocorrer precipitação, pelo que não parece possível garantir a precisão dos 
valores das constantes obtidas. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS A obtenção de valores elevados para Alog K foi verificada no estudo 

dos sitemas cádmiodD/vitamina D3/aminoácidos, no entanto a sua ocor

rência foi explicada pela facto de os valores das constantes de equilíbrio 

dos complexos binários M(vitamina D3)2 ou M(aminoácido)2, valores tam

bém obtidos pelos autores , serem indicativos da existência de ligações 

intramoleculares ligando/ligando.250 Bhattacharya et ai,146 também obti

veram valores elevados para Alog/ fe justificamnos pela existência de vá

rias interacões simultâneas entre os ligandos coordenados a um mesmo ca

tião metálico. Mas um estudo efectuado sobre a interacção de carboxilatos 

com a his t id ina e o cat ião zinco(II) afirma que a in te racção di rec ta 

zinco(II)/carboxilato é muito menos frequente que a interacção indirecta 

zinco(II) /carboxilato a t r a v é s de u m a in te racção do cat ião zinco(II)/ 

histidina/carboxilato (ver anexo) e que este tipo de interacções parece estar 

associado a muitas das interacções catião/proteínas.251 

De acordo com estes dados e dado só ter sido efectuada a determi

nação potenciometrica das constantes de equilíbrio dos sistemas ternários 

não é possível concluir qual o tipo de interacção mais provável na formação 

dos complexos catião metálico/GABA/benzodiazepina estudados. 

• ~ H N S ^ N : 
B 

—Za 2 + 

A: interacção directa carboxilato 
/zinco. . 
B: Interacção indirecta carboxi

lato/zinco através da histidina ■ 



Considerações Finais 

U o TRABALHO REALIZADO HÁ QUE REALÇAR QUATRO ASPECTOS DISTINTOS NO QUE DIZ 

respeito às conclusões que se julgam ser mais significativas. O primeiro 
engloba a calibração do sistema de titulação potenciométrico utilizado e as 
conclusões que se puderam obter pela utilização do comutador de eléctro
dos integrado neste sistema que permitiu a utilização simultânea de vári
os eléctrodos sensíveis ao catião hidrogénio. No segundo incluem-se os re
sultados provenientes da aplicação deste sistema de titulação potenciomé
trico ao estudo dos equilíbrios do sistema catião metálico/glicilglicina/citi-
dina. No terceiro incluem-se os resultados obtidos na determinação das 
constantes de acidez das quatro benzodiazepinas estudadas e da metodolo
gia desenvolvida para a determinação das suas constantes de acidez em 
solução aquosa por extrapolação dos valores determinados para diferentes 
misturas hidrometanólicas ricas em água. No último englobam-se os as
pectos que dizem respeito ao estudo dos sistemas GABA/benzodiazepina e 
catião metálico/GABA/benzodiazepina. 
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CALIBRAÇÃO DO SISTEMA Como se sabe o modo de calibração do eléctrodo de vidro em estudos 
potenciométricos condiciona os valores das constantes de equilíbrio deter
minadas pelo que a calibração do sistema é um dos aspectos mais impor
tantes neste tipo de estudos. 

A utilização do método de Gran, para titulações ácido forte/base 
forte mostrou-se um método rápido e preciso de calibrar o sistema, obten-
do-se uma enorme reprodutibilidade nos parâmetros de calibração durante 
um dia de trabalho consecutivo. A utilização de um comutador de eléctro
dos associado ao sistema de titulação automático utilizado permitiu verifi
car, pela utilização simultânea de dois eléctrodos de vidro, que o compor
tamento destes, principalmente na zona alcalina, depende fortemente das 
características de fabrico do próprio eléctrodo. Foi possível concluir que na 
sua globalidade, os eléctrodos de vidro apresentam uma variação nítida na 
sua resposta na zona alcalina, ao longo de um curto espaço de tempo (dois 
meses) o que poderá afectar a precisão com que serão determinadas as 
constantes de equilíbrio nesta zona. 

A comparação de resultados obtidos para parâmetros de calibra
ção em solução aquosa e em soluções mistas água/metanol permitiu verifi
car que o declive da equação de Nernst se mantém inalterado nas diferen
tes soluções utilizadas e que a diferença entre as ordenadas na origem é 
proporcionais ao coeficiente de actividade que está associado à mudança de 
meio de água para água/metanol. 

METAL/ CITIDINA/GLICILGLICINA O estudo deste sistema foi efectuado para avaliar as características 
do sistema automático de titulação potenciométrica utilizado neste traba
lho e para verificar a hipótese, levantada pot Li et ai, sobre a ocorrência de 
um efeito sinérgico na interacção entre os ligandos citidina e glicilglicina 
mediada pelo catião zinco(II). 
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Os resultados obtidos para o valor da segunda protólise da glicil-
glicina (constante determinada na zona alcalina) por utilização de diferen
tes eléctrodos comerciais com diferentes tempos de utilização permitem 
afirmar que o seu valor é idêntico, a menos do erro experimental, desde 
que se utilizem sempre os parâmetros de calibração da zona alcalina. Isto 
é, se a concentração de base, a ordenada na origem e o declive da equação 
de Nernst, forem os obtidos para a calibração do eléctrodo de catião hidro
génio na zona alcalina, os valores dos pKa2 da glicilglicina são sempre con
cordantes, independentemente do eléctrodo utilizado ter um tempo de vida 
inferior ou superior a dois meses. 

Os valores das constantes de equilíbrio determinadas, para estes 
sistemas, são bastante precisos e o modelo proposto com base apenas nos 
resultados potenciométricos está confirmado por resultados obtidos por 
RMN110. Este facto permite concluir que as condições experimentais utili
zadas, que incluem o sistema de titulação, a sua calibração e o tratamento 
matemático dos resultados originam resultados válidos mesmo quando se 
estudam sistemas para os quais se obtêm valores de constantes de equilí
brio baixos, como no caso dos sistemas cádmiodD/citidina e cádmio(II)/citi-
dina/glicilglicina, que muitas vezes são considerados como duvidosos quan
do determinados apenas potenciometricamente. 

A impossibilidade de obtenção da constante de formação do com
plexo ternário zinco(II)/citidina/glicilglicina, não permitiu tirar nenhuma 
conclusão sobre o efeito sinérgico deste catião na interacção citidina/glicil-
glicina, mas para o sistema cádmio(II)/citidina/glicilglicina é de prever a 
existência de uma ligeira cooperatividade entre os ligandos que formam 
este sistema. 
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CONSTANTES DE ACIDEZ AS diferentes metodologias utilizadas para a determinação das constantes 
de acidez das benzodiazepinas estudadas permitem concluir que é possivel 
determinar as constantes de acidez de substâncias praticamente insolú
veis em água, mas solúveis em água/metanol, por aplicação da metodologia 
desenvolvida para a determinação de constantes de acidez em solução 
aquosa por extrapolação dos valores determinados para diferentes mistu
ras hidrometanólicas ricas em água, desde que se verifiquem as seguintes 
condições experimentais: 

• a calibração do eléctrodo deve ser efectuada antes de cada ti
tulação, utilizando o método de Gran, por titulação de solu
ções, com força iónica ajustada (normalmente < 0,15 Aí) de áci
do forte com base forte de concentrações conhecidas; 

• as calibrações têm que ser efectuadas num meio com a mesma 
composição com que posteriormente se vai efectuar a determi
nação da constante de acidez garantindo-se que neste mesmo 
meio a dissociação do ácido forte e da base forte utilizadas é 
total e que a concentração do ácido forte é da ordem de IO"3 Aí; 

• o comportamento dos eléctrodos deve ser controlado de modo a 
que sejam satisfeitas as condições gerais referidas em 7.3; 

• o meio é água /metanol até 50%(v/v), onde é estável o eléctrodo 
de vidro sensível ao catião hidrogénio e onde os potenciais de 
junção são constantes. 

Os valores das constantes de acidez das benzodiazepinas obtidos 

em meios hidrometanólicos ricos em água estão de acordo com o que era 

esperado para ácidos catiónicos. A comparação dos valores obtidos para 

ApK'{expérimentai)com valores descritos na literatura para outros ácidos 

catiónicos ou neutros, permite concluir que, para soluções mistas água/ 
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metanol até um máximo de 50% de metanol, oa valores são todos da mes
ma ordem de grandeza, em módulo, o que parece indicar que o processo de 
dissociação depende significativamente do tipo de solvatação do protão 
através das ligações de hidrogénio que rodeiam o dador e o aceitador deste 
mesmo protão. 

METAL/BENZODIAZEPINAS/GABA O estudo destes sistemas foi efectuado numa tentativa de verificar 
a possível existência de um efeito sinérgico nas interacções GABA/ 
benzodiadepinas mediadas por catiões metálicos. Para tal, foi necessário 
verificar a existência de interacções não só entre os catiões metálicos e 
cada um dos ligandos individualmente, mas também entre os próprios li-
gandos. 

Os resultados obtidos para os sistemas GABA/benzodiazepina 
permitiram verificar a existência de interacções relativamente fortes entre 
entre GABA/medazepam e entre GABA/clorodiazepóxido. Não foi no en
tanto possível provar a existência de interacções GABA/diazepam, dada a 
baixa solubilidade desta última benzodiazepina, que impediu o estudo po-
tenciométrico destas interacções e dado não se ter verificado alteração dos 
espectros de UV/VTS do diazepam em presença de GABA. 

Os resultados obtidos para os sistemas catião metálico/GABA/ 
benzodiazepina evidenciam a existência de complexos ternários para os 
sistemas cobre(II)/GABA/me<ia,zepam, cobTe(ll)/GABA/clorodiazepóxido, 
zinco(ll)/GABAJmedazepam, zmco(\l)/GABA/clorodiazepóxido. A quan
tificação da formação preferencial destes complexos foi efectuada através 
do cálculo de Alog K e os valores obtidos são bastante positivos e superio
res à maior parte dos descritos na literatura. 

Estes resultados permitem considerar não só a hipótese de a for
mação de complexos ternários GABA/catião metálico/benzodiazepina, ocor-
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rer através de interacções GABA/benzodiazepina promovidas pelo catião 
metálico, mas também, de ocorrer a formação de complexos catião metáli-
co/GABA—benzodiazepina em que as interacções GABA/benzodiazepina 
são as detectadas aquando dos estudos efectuados na ausência de catião 
metálico. De qualquer modo estes resultados permitiram verificar a exis
tência de interações benzodiazepinas /GABA e que esta interacção é afec
tada pela presença de catiões metálicos. 
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