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Indiscutivelmente, a maior parte da química dos

compostos de coordenação está voltada para o estudo dos com-

1 .. (1-3) fp exos mononucleares, mlstos ou pollnucleares ,ormados

por íons dos elementos de transição com os mais diversos ti-

pos de agentes complexantes. Entre os integrantes da la. -se-

rle de transição o cobre figura como um dos mais

tanto em meio aquoso quanto em meio orgânico.

estudados,

Pretende-se que o presente trabalho - onde se ln-

vestigam os complexos mononucleares de cobre com azoteto, br6

meto e acetato e se propõem novas sistemáticas de cálculo de

equilíbrio - venha a contribuir com novos dados para tão vas-

to e interessante campo de pesquisa.

S d · . C 2+/ -obre estu os em slstemas do tlpO u X Conde

X- é um haleto ou pseudo-haleto) há atualmen~e u~a extensa li

teratura realçando a afinidade do cobre por ligantes dessa

natureza, os haleto~ e pseudo-haletos. Aliás, é notável o

comportamento dos pseudo-haletos diante de numerosos íons me-

tálicos da la. série de transição. Destacam-se como bons

agentes complexantes sendo realmente muito interessante o exa

me de certas peculiaridades -comuns entre alguns membros da

classe.

Tiocianato e azoteto por exemplo, mostram entre

si uma estreita analogia quanto ao "poder de desdobramento de

campo cristalin~" em relação a determinados íons metálicos.

Ambos são classificados como pseudo-haletos, sendo notável

a semelhança que guardam entre si no que diz respeito ao
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comportamento que apresentam diante dos íons de ferro(III) e

de cobalto(IT)(4).

PATAI(S), ao enumerar a~gumas propriedades dos

halogenóides refere-se ã semelhança entre Br e N3 quanto a

seus momentos dipolares em compostos orgânicos, raio efetivo

em cristais, etc. Há inclus-ive observações relativas a cons

tantes de dissociação de ácidos carboxílicos ct substituiàos

R-CXH-COOH, onde X = N3 ou Br , os quais apresentam efeito in

dutivo semelhante.

o brometo, ao reagir com o cobre(TI), produz tam-

bêm so.luções coloridas (visivelmen"tee:asta-:nha-s ) permitindo o

estudo dos complexos sucessivos do sistema cobre(II)lbrometo

por medidas espectrof-otomêtricas, como no caso do sistema co-

breCII)/cloreto.

Desse modo o estudo de complexos dec courB envol-

vendo "pseudo-haletos" como agentes complexantes tem assumi-

do, ao longo dos anos, aspectos scempre mais interessantes den

tro da Química dos Compostos de Coardenação.

Diversos sistemas onde haletos e pseudo-haletos

atuam como agentes complexantes, objeto de outras te·ses e ar-

t igos, foram j áexaust ivamente estudados. em 'pros-s.e-guimento
~

a

linha de pesqui.sa iniciada e desenvolvida por SENISE e NE

VES(6-l6) .

GODINHO (17) re-e*-a-nrá-na a- formaç,ã-e·' dn-parCo-N; bem

co.mo procura estudar, com- par't"icular atenção, o comportamen

to dos íons metálicD.5 do grupod-a 'pla'tina em l?~elaç,ão aos íons

azotet·o.

FRANCO Cl8 ) investiga a afinidade do l,2,3,4-tia-

triazol-S-tiolato; CS 2N;, por vários íons metálicos. Entre
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estes, figura o Cu(II) que, em soluç~es de pseudo-haletos, a

presenta ondas catódicas bem definidas relativas ao proces-

so de redução do mesmo a Cu(I).

OLIVEIRA(19) trata do aproveitamento analítico da

reação entre o pseudo-haleto N3 e o cobre(II), e re-estuda o

comportamento das diversas espécies em equilíbrio no sistema,

calculando ainda alguns parâmetros termodinâmicos.

Em face da discordância entre dados constantes da

. (20)llteratura, AZEVEDO desenvolve extenso trabalho sobre co~

plexos de Cu(II) e Cu(I), em soluç~es de tiocianato, voltan

do especialmente a atenção para as características polarográ-

ficas desses compostos., A oxidação do ligante pelo

Cu(II)/Cu(I) explica uma série de anomalias nesse comportame~

to polarográfico.

(21) - .. -TOKORO ,alem de lnvestlgar a reduçao polaro-
- . .... . _. .., . . .

graflca do aCldo azotldrlco estabelece, de modo bem deflnldo

e pela primeira v~z,-a~ condiç~es de ocorr~ncia de ondas ca

talíticas no' sistemÇlcom formação intermediária de cobalto (1),

.... . .... - ., .
especle responsavel pelo fenomenocatalltlco.

lizadas por

Medidas p~tenciométricas do par (SCN)2/SCN-

- ( 2 2 )"~'-' • - .
MAZO , revelam a eXlstencla de complexos

rea-

fra-

dentro

.. -. .. .. .
cos entre o tloclanbgenlo e o 10n tloclanato, nunca anterlor-

mente descritos. Resultaram desses estudos observaç~es sobre

o comportamento do tiocianog~nio em meio aquoso quanto a sua

tendência à polimerização ou ao desproporcionamento.

Percebe-se, a partir dessas refer~ncias, que o e~

tudo analítico de sistemas químicos-objetivando estabelecer o

poder complexante e outros parâmetros ainda-desconhecidos dos

haletos e pseuêio--haletos-é assunto que_ não se exaure



5

da Química dos Compostos de Coordenação.

A produção indiscutivelmente vasta de traba-

lhos diversos e textos sobre temas específicos ou não, bem

como a importância sempre crescente conferida neste Institu

to ao estudo dos complexos metálicos voltado para a elucida-

ção de suas estruturas, composição e estabilidade, consti-

tuiram, evidentemente, a base do argumento maior em favor da

realização do presente trabalho. Tem por objetivo estudar os

complexos de Cu(II) em eletrólitos de suporte, constituidos

por haleto e pseudo-haleto, capazes de estabilizarem cobre(I).

Procura-se evidenciar o poder 'complexante do brometo em re-

lação aos íons de cobre(II) e cobre(I), face à inexistência

de dados na liter-atura particularmente quanto aos oriundos de

medidas polarográficas. Dá-se especial atenção ~ continuida

de de estudos anteriormente iniciados por NEVES(lO) sobre o

sistema Cu(I)/azoteto bem como, adota-se nova sistemática pa-

ra obtenção de dados por interpolação - em região de concen

tração de ligante experimen1:almente inace-ssível - que con-

duz mais seguramente ao valor da-s c~emstante de estabilidade ..

Propõe-se igualmente um procedimento alternativo

para extrapolaçã,o de constantes através de cálculo programa-

do. Também é estudado, se bem que de forma sucinta, o sis-

tema cobre(II)/acetato. Este estudo está ligado a observa-

çoes preliminares que deBpertaram grande interesse em face dos

resultados encontrados. Refere-se ao aparecimento de

catalíticas provocadas pela interação do peróxido de

gênio com o amálgama de cobre(I) formado no eletrodo

jante. Esse efeito catalítico foi verificado tanto em

ondas

hidro-

gote-

ele-

trólitos de suporte capazes de estahilizar'Cu(I) quanto em
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sistemas como o de cobre(I)/acetato, onde n~o h~ essa estabi-

lização. A importância deste estudo consiste na possibili-

dade de se alterar a redução do oxigênio (normalmente em duas

etapas irreversíveis de dois elétrons cada) para um proces-

so predominantemente de quatro elétrons. Trata-se de um as-

sunto muito atual e de considerável interesse para fabrica-

ção de pilha combustível.

Deste modo, a presente tese, além desta introdu-

ção, apresenta a estrutura descrita a seguir.

A parte I contém uma revis~o bibliográfica sobre

as características gerais dos pseudo-haletos.

A parte 11 trata apenas de aspectos gerais sobre

alguns métodos de cálculo de constantes de estabilidade. É

uma apreciação sucinta, sem maiores deduções. Julgou-se opo~

tuno incluí-la tendo em vista a preocupaç~o de não se

carIl por falta de clareza, quando do uso de algumas

já consagradas no tratamento de dados experimentais.

"pe-

-equaçoes

Com base em observações feitas em trabalhos de

outros investigadores sugere-se, na parte 111, um procedimen

to alternativo para determinação de constantes de equilíbrio

por c~lculo programado - "extrapolaç~o múltipla".

Propõe-se na parte IV, um outro procedimento, que

utiliza também o cálculo programado, objetivando complementar

dados polarográficos ou potenciométricos em estudos de equl~

líbrio - "a interpolação regressiva".

As partes V, VI e VII contém, respectivamente, os

estudos polarogr~ficos dos sistemas cobreCI)/azoteto e co-

bre(I)/brometo e espectrofotométrico do sistema cobre(II)/bro

meto.
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Na parte VIII relatam-se observações prelimina-

res relativas ao efeito catalítico do peróxido de hidrogê-

nio sobre os sistemas cobre(II)/azoteto e cobre(II)/acetato.

Finalmente, na parte IX, procura-se mostrar o co~

portamento do eletrodo Ion seletivo de cobre - com membranade

Ag/Ag 2S, CuS - no estudo dos sistemas cobre(II)/azoteto e co

bre(II)/brometo.



PARTE I

oCaráter Pseu.do-H'alogên-to, ·P·seudo-H·aleto: UIII8 Revisão 81-
"bl1ogrefica.
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1.1 - GENERALIDADES

Pseudo-halogênio foi a expressão originalmente

N C
(23).-usada por BIRCKE BA H e KELLERMANN ,na deslgnaçao de agr~

pamentos atômicos tais como

OCN , SCN , SeCN , N3 , CN

e seus isômeros estruturais, pa~a denotar que algumas de suas

propriedades físicas e químicas são similares às dos halogê-

nios e haletos.

. (24-28)
Posterlormente, BROWNE e colaboradores ado

taram o termo halDgenóide para denominar "qualquer agregado

químico", constituido de dois ou mais átomos eletronegati-

seus

vos, que manifestasse certas características dos halogênios e

haletos, quando no estado molecular e iônico respectivamente.

(29)
Segundo WAhDEN e AUDRIETH ,os haletos e pseu-

do-haletos foram ordenados por BIRCKENBACH e KELLERMANN, de

acordo com a série eletromotriz abaixo

r-, ONC-, OCN-, Cl -, N;, Br-, CN-, SCN-, CS
2
N;, 1-, SeCN-, TeCN-,

tendo por bas.e a comàu:tividade el'etr-i-ca de alguns de

sals, em soluções aquosas e alcoólicas.

Na verdade não se compreende como a condutivida-

de elétrica (segundo WALDEN e AUDRIETH) poderia ter levado ao

estabelecimento da sequência acima que parece indicar, a rl

gor, o caráter crescente como agen~e redutor. Todavia, a du-

vida se desfaz com a leitura do texto original de BIRCKENBACH

e KELLERMANN(23).

o texto em alemão refere-se a potenciais de de-



composlçao e não condutividade elétrica conforme relatado

10

na

WA AU T (29) .. -resenha de LDEN e DRIE H . Asslm, a lnterpretaçao que

se pode dar é a de que a referida série está relacionada efe

tivamente com os potenciais de óxido-redução dos sistemas se

bem que, neste caso, as posições do CS 2N; e 1-, em face dos

valores de EO hoje conhecidos, deveriam aparecer invertidos

f O
(30). . 4' •

con orme observa M ELLER . O lodeto oXlda o lon 1,2,3,4-

tiatriazol-5-tiolato a (CS 2N3 )2.

Outra objeção diz respeito ao N; quanto à sua lo

calização na série considerada: Trata-se de um íon termodina

micamente muito instável, não obstante pouco reativo.

. . - o.. - (31)tenclal de oXldaçao, E , e - 3 V, para a reaçao

Seu p~

N3 ~ 3/2 N
2

+ e

a

(29)WALDEN e AUDRIETH , em sua extensa resenha so-

bre ~'radicais inorgânicos livres" - especificamenté os mesmo s

(29) ..
estudados por BIRCKENBACH e KELLERMANN adotaram tambem

designação "halogenóides"ao enumerarem algumas das prlncl-

pais semelhanças destes com os haletos. Descrev-em métodos de

obtenção da forma livre e ainda aspectos de caráter históri-

co.

No decorrer desta tese, serao usadas indistinta-

mente as duas designações por se entender que os vocábulos em

sí mesmos - pela própria etimologia - não exercem qualquer ln

fluência de valor teórico ou prático sobre os compostos onde

tais grupos aparecem como agentes complexantes.

Há vários textos de Química Inorgânica tratando

d · MO . (30)o assunto, uns malS extensamente que outros. ELLER

por exemplo, não apenas refina a resenha de WALDEN e AUDRI-

H(29). . f - dET como alnda acrescenta outras ln ormaçoes, tornan o-a



mais ampla e completa.

MOELLER(30) COTTON,
BRASTED(34), PATAI(S) e DOWNS e

11

e WILKINSON(32), HUHEy(33),

( 3 S ) .
ADAMS ,entre outros, enu-

meram algumas propriedades físicas e químicas comuns aos ha-

letos e pseudo-haletos e que servem para evidenciar a estrei-

ta semelhança existente entre essas duas classes.

essas propriedades são as s€guint€s:

Em resumo,

a) geralmente são substâncias voláteis, quando no estado li-

vre;

b) os ânions, X-, mostram afinidade por metais com os quais

reagem diretamente formando sais;

. + 2+ 2+ -. ... ..c) seus sa1S de Ag ; Hg 2 e Pb sao 1nsoluve1s em agua;

d) reagem entre Sl (tanto X- como X2 ) formando compostos tais

como I
2

Cl -, I 2Br 2Cl -, FN
3

, CICN , CIN 3

etc;

(SeCN);, I(SCN);,

e) formam complexos metálicos podendo ser oxidados, mediante

oxidante adequado, passando da forma X à X2 ;

f) os ânlons ligam-se a radicais orgânicos (alquilas) forman-

do compostos covalentes, RX.

o poder oxidante dos haletos e pseudo-haletos, na

sua forma livre, decresce do F2 para (SeCN)2

abaixo:

na ordenação

F 2 , Cl 2 , Br 2 , (CN)2' (SCN)2' 1 2 , (CSN 2)2' (SeCN)2

Para efeito de visão global, os halogenóides e

seus ânions correspondentes foram dispostos no quadro a se-

gU1r:



HALOGEN6IDES LIVRES

(CN)2' cianogênio

(SCN)2' tiocianogênio

(SeCN)2' selenocianogênio

Te(CN)2' telurocianogênio

(CS 2N3 )2' di(1,2,3,4-tiatriazol-5-il)

(OCN)2' oxicianogenlo

Te(SCN)2' telurotiocianogênio

(N 3 )2' azida

12

íONS HALOGEN6IDES

CN • cianeto

SCN . tiocianato

SeCN , se1enocianato

TeCN , telurocianato

CS2N~, 1,2,3,4-tia

triazol-5-tio1ato

NCO-, cianato

CNO-, fulminato

TeCN , telurotiocia

nato

N;, azoteto

Não há registro na literatura sobre a existência real dos pseu
- . ( .- - (30 32) -do-halogenlos (OCN)2' N3 )2 e do lon TeCN ' .

(34) .-
Segundo BRASTED , uma posslve1 razao para a Sl

milaridade entre haletos e halogenóides está na constituição

de suas estruturas eletrônicas. Considerando-se a teoria do

octeto, os eletrons de valência de todos os átomos do grupo

halogenóide podem ser arranjados de tal modo que resultem sem

pre orbitais saturados e mais um com apenas sete eletrons:

CN = (4+5) ou 2+7 = 9

SCN = (6+4+5) ou 8+7 = 15

N3 = (5+5+5) ou 8+7 = 15
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SeCN = (6+4+5) ou 8+7 = 15

CS 2N3 = (4+12+15) ou 8+8+8+7 = 31

Apesar da grande similaridade entre as duas clas-

ses (haletos e halogenóides), há pelo menos duas diferenças

consideradas marcantes en~re as mesmas. A primeira, consis-

te na insaturação doshalogênios,a qual lhes confere acentua-

das propriedades como agentes complexantes, destacando-se o

CN. A segunda está na força de seus respectivos ácidos. Áci

dos constituidos por haletos são bem mais fortes conforme po-

de ser verificado, por exemplo, pelos valores de pKa seguln

(36)
tes: HCl - -7,0; HN 3 = 4,7 e HCN = 9,1 .

Um dos aspectos mais importantes mencionados pela

literatura sobre pseudo-haletos é, sem dúvida, a marcada ca

pacidade de formarem complexos estáveis com a grande malorla

dos metais da série de transição.

Há diversos "reviews" sobre o assunto. Entre eles

deve ser feita mençao, por exemplo, aos apresentados por BECK

pseudo-hale-
(37) - .e FEHLHAMMER sobre complexos metallcos com

. -. S (38) dtos contendo nltrogenlo, por NEL ON versan o sobre com-

plexos com ligantes que apresentam oxigênio e nitrogênio e

(39) (40) ~ .
por NORBURY e GRIFFITH sobre a qUlmlca de coordena-

ção dos íons cianato, tiocianato e selenocianato.

Uma singularidade interessante deve ser ressalta-

da nos pseudo-haletos: todos apresentam o nitrogênio, e a ma!

ria o carbono, como elementos integrantes de suas estruturas.

são triatômicos com exceção apenas do CN- e CS
2

N; que, eVl-

dentemente, constituem agrupamentos de dois e seis átomos res

pectivamente. são lineares (apenas o CS 2N; foge a esta re-

gra) e mantêm essa linearidade na estrutura do complexo. Gra
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ças ao par de eletrons solitário dos átomos terminais podem,

em geral, coordenar-se ab Ion metálico por qualquer de suas

extremidades dando origem a numerosos casos, já bem conheci-

dos, de "isomeria de ligação".

Em face da natureza ambivalente de suas estrutu-

raS, grande pàrte da qu!mica dos pseudo-haletos está voltada

para o estudo da formação de complexos. Comportam-se em mUl-

tos casos como ligantes pontes - em particular o CN-, SCN

e N; - exercendo marcadá influência na estabilidade, estrutu

ra e outras propriedades dos compostos de coordenação.

1.2 - SíNTESE DAS CARACTERíSTICAS PARTICULARES DOS PRINCIPAIS

PSEUDO-HALETOS

Cianeto, CN

Entre os ligantes que integram a "série éspectro

quImica", o CN- aparece com destaque. Isto se deve ao fato

de provocar efeito de campo cristalino bastante forte. Em ra

zão de suas peculiaridades estruturais este íon provoca ain-

. t ..,'" , , (32)da acen uadós efelto nefelauxetlco e efelto trans , for-

mando complexos com a maioria dos metais de transição, em pa~

ticular com ós do bloco ~, onde é possível a existência de li

gação do tipo TI, M~L e M+L. Este tipo de ligação reforça a

ligação a metal-ligante, conf~rindo maior estabilidade ao com

plexo. Trata-se de um dos pseudo-haletos mais estudados, con

forme pode ser visto em diversos "reviews" e artigos onde o

comportamento deste ânion, como ligante,é exaustivamente dis-

t 'd (39-45)cu 1 o .



15

° íon CN coordena-se ao metal usualmente atra-

vés do carbono,podendo fazê-lo também através do . nitrogênio,

d f
- d . . (46-49)dan o lugar a ormaçao os lsoclanatos-complexos . A

existência dos isocianatos-complexos tem sido postulada com

- . -. (42 50-51) -base em "traçadores" e estudos de clnetlca' . Ha

ainda, um grande número de compostos já bem estabelecidos on-

de o CN atua como ligante ponte. Neste caso, C e N são

simultaneamente envolvidos na coordenação. Entre os prlnCl-

pais exemplos, estão: AgCN, AuCN, Zn(CN)2' Cd(CN)2' AgCN.2Ag0 3 e

C C H - ~ d" f" (52-55)u N.N 2 2 que sao pollmeros com ca elas ln lnltas .

Mecanismos possíveis sobre isomeria de posição com

determinados metais como ferro, manganês, cobalto e cromo tam

bém têm sido frequentemente apresentados,merecendo referência

ainda os compostos polinucleares de ferro, cromo e tungstê-

nio onde além desse grupo de ligantes,figura igualmente o gr~

. (56)
po carbonllo .

Tiocianato, SCN

Relativamente ao SCN-, são bastante familiares os

compostos nos quais este íon pode ligar-se ao metal, tanto

através do S como do N, resultando os tiocianatos e isotio-

. 1 . (57-72)Clanatos comp exos, respectlvamente . Sugerem alguns

oua

estudiosos que a mudança de coordenação da forma M-SCN para

M-NCS está relacionada com o ~ipo de metal da classe

03-75). - - . -!:: ' lstO e, os "acldos duros e moles" da concepçao de

(76) ,,- . "._PEARSON . No caso de aCldos duros a llgaçao se estabel~

ceria através do N formando os isotiocianatos e, através do

S no caso dos "ácidos moles" dando lugar aos tiocianatos. Es
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sas concepçoes induzem a considerar o S e o N, dentro do mes-

mo agrupamento, como sendo "bases mole e dura", respectiva

(37)mente .

Nos compostos em que aparecem ligantes aSSOcla

dos com capacidade TI-aceptora aumentada, evidências existem

. - - - . (77-81)mostrando que a llgaçao atraves do S e favoreclda . Ou

tro aspecto a considerar é a natureza do solvente. Solventes

com alta constante dielétrica dão lugar a uma só forma com-

plexa enquanto que os de baixa polaridade podem dar lugar a

. - (82-83)ambos os lsomeros .

Vários exemplos sobre isomeria de posição,em com

plexos deste íon com metais de transição,acham-se contidos

nos trabalhos de BURMEISTER e BASOLO(84) e outros investiga-

d
(85-93)ores .

Estudos de raio-x evidenciam o bom desempenho do

mesmo como ligante ponte em um número bem elevado de comple

(94-99)xos .

Azoteto, N3

Com respeito ao N;, além do seu notável caráter

entre

de agente complexante,torna-se interessante ressaltar a ex-

traordinária semelhança deste íon com o tiocianato, especial

mente nas reações com o ferro(III) e com o cobalto(II)(17)

Cálculos sobre a distribuição da densidade eletrônica

.. . (100)seus atomos foram reallzados por WAGNER . Aspectos re-

lacionados com a simetria do grupo em diversos tipos de com-

- " (101) (102)plexos sao bem dlscutldos por DORI , DRUMMOND e WOOD

E (103,104) H-' 1 . - .e ARG LL . a 19ua mente estudos relatlvos a establ-
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lidade de ânions azido-complexos do tipo

CoCII), PdCII), PtCII); ZnCII) e AuCIII)) ou

CrCIII), RuCIII), RhCIII) e PtCIV))C38) ,onde

IMCN 3 )4 In - CM =

IMCN 3 )6 In - CM =

M é um metal de

transição. Quanto a sua posição na série espectroquímica es

tá localizado acima do NCS-, e em termos de efeito nefelauxé

. . d" C105 e 106)tlCO sltuâ-se entre o brometo e o letllfosfato

Seu comportamento como ligante ponte tem sido

tamb~m amplament~ demàhst~adotl07-lll). DORI e ZIOLO Cl12 ) a-

cham conveniente dividir os azldo~complexos em três grupos:

...
ligádo a um só ícm metálico;a) complexos contendo o N3

b) complexos contendo o N; ligado a dois íons metálicos atra-

vés do mesmó nitrogênio e,finalmente,

c) complexos contendo o N3 ligado a dois rons metálicos atra

vés dos nitrogênios terminais.

Nestes dois últimos casos,o N3 atua evidentemen

te como ponte,formando anéis com quatro é oito membros res-

pectivamente.

Cianato, NCO-

o grande inte~esse deste íon nos anos recentes,

vem sendo volt~do para a natureza ambivalente de sua estrutu-

(113-117) C d' d ~. d" ...ra . orno os emalS a serle, po e llgar-se ao lon

metálico por qualquer das dU~s e~tremidàdes resuitando os iso

cianatos, quando a coordenação se estabelece via nitrogênio.

Tamb~m pode ~igar-se a dois íons metálicos através do C e do

, (111) . ~
N atuando como ponte . Neste partlcular e semelhante aos

íons NCS-, NCSe- e N; porém, com menor tendência. Estudos de
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n.m.r. revelam ~tiE a maior parte da densidade eletrônica do

íon OCN- está localizada sobre o N,ao contrário dos NCS e

NCSe que apresentam essa densidade moderadamente distribui-

- , . ,(38) f'da sobre os atomos termlnalS ,o que lhes con ere malor de-

sempenho como ligante ponte.

Fulminatd, CNO

A coordenação deste íon com os metais t~m ocor

re atrav~s do carbono ou do nitrógênio. Diversos complexos
, ,

com metais de transiç~o e de não transição têm sido objeto de

estudos onde fica evidenciada a similaridade com os complexos

do íon cianeto. Pos8uem,como este, forte efeito de campo li-

f . f -. ( 38)gante e semelhante e elto ne elauxetlco .

Como ligante ponte coordena-se aos metais apenas

por melO do átomo do C ou N, diferentemente de seus congene-

- - ~ -, res CN , SCN e 8eCN que podem faze-lo via ambas as extremi-

dades(37) .

Selenocianato, SeCN

Há diversOS registros na literatura mostrando a

estreita semelhança com o SCN

b ' 1- I. (39,113,114,118)am lva enCla .

rélativamente ao caráter de sua

É - ~, porem, menos senslvel que

o SCN quanto a influência eletrônica de outrbs ligantes na

esfera de coordenação do complexo.

Coordena-se aos metais da classe a e b atravês do....

átomo do N (isoselenocianatos) e do Se (selenocianatos), res-

pectivamente, se bem que seu modo de ligaçãe prefe~encial se-
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ja através do selênio; provavelmente por ser o átomo menos n~

. (119 120)gatlvamente carregado ' . Outros fatores contudo, de-

. . - (121-125)vem ser conslderados quanto ao modo de llgaçao .

1,2,3,4-tiatriazol-5-tiolato, CS 2N;

Este é o único integrante da série que apresenta

~ . (126-128). ~ .estrutura heteroclcllca . Suas caracterlstlcas de

pseudo-haleto, hoje bem estabelecidas, foram inicialmente eVl

• - 'n (24-27)dencladas atraves dos estudos de B",OWNE , tornando-se,

a partir de ent~o, objeto da atenção de vários pesquisadores.

C (18) b d . d .FRAN O , tra alhan o em melO aquoso, esenvolve lnteressan

te estudo sobre o comportamento, poder de complexaç~o e ou

tras propriedades frente a diversos íons metálicos. Mais re-

ri (129) " .centemente, NLVES e FRANCO , Com base em caracterlstlcas

espectrais, propõem um método rápido, simples e sensível pa

ra determinaç~o analítica desse íon.
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I1.1 - GENERALIDADES

Uma reação de complexação envolve fundamentalmen-

te duas entidades: um íon metálico M e um ligante X (molecu-

lar ou iênico) ,contendo este último um par solitário de ele-

t
(130)

rons .

De um modo muito simplista, e para complexos mo-

nonucleares, a reação global pode ser representada do seguin-

te modo, omitindo-se evidentemente as cargas:

M + nX ~ MXn

ou mais expressivamente de modo sucessivo, corno realmente se

dá a formação do complexo, em meio aquoso, levando em oonta

a probabilidade de choque das partículas:

M(H 20)n ---..-:::o.
-=:-- MX(H 20)n_l ---- MX 2 (H 20)n_2 ~ ::: ----- MX

n

Ao se estudar um complexo,três aspectos prlncl-

palS devem ser considerados. Em primeiro lugar, os tipos de

ligações existentes em MX n , em segundo a cinética de forma-

ção e finalmente,as constantes de equilíbrio que quantitati-

vamente caracterizam o sistema.

Relativamente ao primeiro ponto há essenvial-

mente quatro teorias que através de abordagens convenientes,

procuram explicar o fenômeno da ligação química nos comple-

xos: Teoria da Ligação da Valência, Teoria do Campo Cristali-

. d C . T' dO' M (131)no, Teorla o ampo Llgante e ·eorla o rbltal olecular .

Cada uma tem peculiaridades próp~ias, vantagens e desvanta-

gens. são apl~cadas correntemente e deve ser adotada a que

melhor se ajuste ao caso em estudo.
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No presente trabalho, será dedicada atenção so-

mente ao terceiro aspecto,ou seja, ao estudo das constantes

de equilíbrio sucessivas.

A constante de equilíbrio caracteriza quantitati~

vamente a estabilidade do complexo. A.partir dela, muitas

..
e

conclusões de importância prática podem ser tiradas; daí, o

interesse sempre suscitado por esse tipo de estudo.

Para chegar ao seu valor numérico parte-se, Vla

de regra, da medida de uma das propriedades espectrais, po

tenciométr~cas ou polarográficas do sistema,uma vez quees

sas propriedades estão intimamente relacionadas com a forma-

çao de complexos. A avaliação quantitativa das constantes, a

partir dos dados iniciais do metal e do ligante, nada mais

que simples aplicação de cálculos.

Diversos métodos de cálculo levam ao valor das

constantes de estabilidade dos complexos em solução(132); des

de os mais simples aos mais sofisticados e, muitos estudio-

sos continuam se empenhando na busca de maiores refinamen-

4 ." (133) (134)tos .. Dal, os conhecldos metodos de BJERRUM , LEDEN ,

fRONAEUS(13S), ROSSOTTI-ROSSOTTI (136 ), LINGANE (137 ), DefORD e

HUME(138) entre outros, hoje largamente aplicados. Todos em

pregam tratamento matemático adequadamente elaborado.

Neste trabalho, particularmente no que diz res-

. \ . - . .
pelto a determlnaçao de constantes orlundas de medldas pola-

I

rográficas dos sistemas Cu(I)/N~ e Cu(I)/Br-, procurou-se de-

senvolver uma sistemática própria de cálculo, sem contudo des

prezar os aspectos positivos oferecidos pelos méiodos clás

sicos de LEDEN(134J e DefORD e HUME(1~8) .

No estudoespectrofotométrico das espécies su-'--.._--
cessivas do Cu(II)/Br-, além do método de MCCONNELL(139),uso~
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se também uma outra sistemática já anteriormente aplicada por

(140) T+ -CH1ER1CE , quando do estudo dos sistemas U0 2 /N 3 e

SCN .

uo++/
2

Para o cálculo das constantes de equilíbrio pe-

los métodos clássicos, duas funções auxiliares bastante co-

nhecidas são vantajosas e usualmente utilizadas. Trata-se do

a) Grau de Complexação, Fo(X);

b) Número Médio de Ligantes, rt.

A despeito da abundância de material bibliográfi

co já existente sobre os detalhes matemáticos dessas funções,

jUlgou-se opórtuno,ainda assim, aprêsentar aqui algumas con-

. - .... . -slderaçoes elementares, pelo menoS quanto a 1nterrelaçao de

Fo(X), n e aj com as constantes sucessivas de formação de um

determinado sistema.

11.2 - GRAU DE COMPLEXAÇÃO, Fo(X)

A relação entre a concentração analítica do me

tal, CM' e a sua concentração livre,' IMI, define a conhecida

- (34) d .' d"funçao de LEDEN , por ele enomlnadae grau de comple-

xação" e representada por Fo(X):

F (X) = CM (1)
o .....'--

IMI

YATS1M1RSKI1(141) propôs que essa função fossedE

mada de "grau de formação do cotnplexo";uma Vez que caracteri

za a extensão segundo a qual a formação do complexo ocorre.

Ora, em sistemas homogêneos, a concentração to-

tal ou analítica do metal, CM~ e do ligante, eX' na solução
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é a soma das concentrações das diversas especíes presentes:

C
M

= IMI + IMX I + IMX 2 I + .••••••.. + IMXn I (2 )

C
x

= IX I + IMX I + 2 IMX 2 I + .••.•.•••• + n IMXn I (3 )

tem-se:

Então, substituindo-se as equações 2 em 1,

CM

IMI
= F (X) =o

IMI + IMXI + I MX 2 1 + •••• + IMXnl

IMI

(4)

Dos equilíbrios globais, tem-se as seguintes re

lações estequiométricas:

2 • nIMX I = B1 IMI IX I ; IMX 2 I = B2 IM I IX I ; .... ; IMXn I = Bn IM I IX I

Substituindo-se agora as expressões acima na equ~

ção 4, resulta finalmente

2 . n
Fo(X) = 1 + Bllxl + S21xI + ••.•••• + SnlX1 (5)

ou ainda

n

F (X) = 1 + L: s· Ix Il

o . 1 ll=

onde lim Fo(X) = 1

Ixl~o

Observa-se que o "grau de complexação", Fo(X),

depende exclusivamente, nos c~mplexos mononucleares, da con

centração de ligante livre.

A representação gráfica de Fo(X) contra a Ixl ...
e

~ma curva suavemente ascendente. A inclinação rle~~a, quando

Ixl ~ O, expressa o valor aproximado de Sl' Para uma extra

polação mais refinaqa de Sl aplica-se a função Fl(X), orlun-



25

da da equação 5:

F
l

(X) =
F (X) - 1

o

Ix I
= 8

1
+ 8 2 IX I +•.. + 8n IXIn-l ( 6 )

De modo semelhante pode-se determinar 82 a par-

t ir d e F 2 (X) :

F
2

(X) =
Fl(X) - 81

Ix I
= 82 + 83 IX I+... + S IX !n- 2(7)

ri' I

e aSSlm sucessivamente até a constante de formação da últi-

ma espécie, determinada por

F (X) =
n

F n-l (X) - 8n - l _

Ix I
8n

( 8 )

Percebe-se a partir dessas considerações a gran-

. -. - (134 ) ()de lmportancla da funçao de LEDEN , Fo X , no estudo de

espécies complexas, em equilíbrio. Seu valor numérico pode

ser obtido, com certa facilidade, através do tratamento mate

mático das medidas experimentais obtidas por via potenciomé-

trica ou polarográfica.

Para execução dessas medidas em complexos mononu-

cleares, e dentro das condições experimentais previamente de

terminadas, geralmente a concentração analítica do íon me

tálico é mantida fixa, variando-se apenas a do ligante.

II.3 - NÚMERO MÉDIO DE LIGANTES, n

(133) ~ .
BJERRUM , estudando complexos amlnlCOS com

diversos metais, introduziu um novo parâmetro de grande lm

portância no cálculo das constantes de equilíbrio de com-

plexos. Trata-se de uma outra função, ã qual chamou de "fun-
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ção de formação", representada por n e definida como sendo a

relação entre o número de ligantes coordenados e a concentra-

ção analítica do metal:

n =
Cx - Ixl

CM

_Iligante coordenado I
CM

( 9 )

o significado físico desta função consiste em re

presentar o número médio de ligantes coordenados ao íon meta

lico central, podendo variar desde zero (quando não há com

plexo, é óbvio) até o número de coordenação máximo do metal.

Pode ocorrer ainda a formação de uma única espécie mesmo com

suficiente excesso de ligante. Neste caso o n é igual ao nú

mero de coordenação do íon central.

Substituindo-se as equações 2 e 3 na equação 9 -e
possível relacionar n com as constantes sucessivas do siste-

ma, chegando-se a seguinte expressa0:

n =
Bllxl + 2B21XI2 + •••• + nBnlxl

n

1 + Bllxl + B21Xl2 + .. + BnlXl
n (10)

ou na forma reduzida
l=n".. ,
. L_I i B. IXIi
l=l l

n = --
l=n
2: Bilxl

l

i=O

(11)

Os dados experimentais para determinação numérica de n, co

mo no caso de F (X), podem ser obtidos por medidas potencioméo _

tricas ou polarográficas.

O valór de TI pode ainda ser determinado com base

na diferenciação gráfica de F (X). Assim, por diferenciaçãoo
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gr~fica de F (X) da equaç~o 5 obtem-se
o

aFo(X)

a IxI .
=

l=n

L: i8 IXl i
- l

. 1 11=

(12)

Substituindo-se esta nova expressão na -equaçao

11, resulta

n =

aF (X)
_0_ Ixl

.u&-=
Fo(X)

aFo(X)

Fo(X)
x ..ltl

â IXI

produzindo, finalmente

alog Fo(X)
n = -----:

aloglxl
(13)

Como consequência a representação gráfica do log

Fo(X) versus log Ixl é uma curva cuja inclinação, em qual

quer ponto, corresponde ao valor numérico de n. Evidentemen

te, por substituição de n em 9, pode-se calcular Ixl.

Por integração da equação 13 chega-se a uma ou-

- - (135)tra funçao, chamada funçao de FRONAEUS

o

log Fo(X) =
Ix I

f naloglxl (14)

através da qual o valor numérico de Fo(X) é calculado com ba

se na integração gráfica da curva n vs. log Ixl. O método

(135) ~. . - ~
de FRONAEUS e,ass1m, uma assoc1açao dos metodos de BJER-

RUM(133) e LEDEN(134).

Usualmente, a partir de medidas polarográficas,

determina-se o valor de n tomando-se a diferença entre dois
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potenciais de meia onda e aplicando a expressão:

- (ÓEl/2 )c,s ne
0.5 )n =

0,05916 Ó log Cx

onde: (ÓE l/2 )c,s é a diferença entre os potenciais de mela on

da da espécie complexada e não complexada; ne é o número de

elétrons envolvidos no processo.

Podem ocorrer, neste caso, distorções grosseiras

nos valores de n. Para evitá-las é necessário que a diferen-

ça entre duas concentrações sucessivas do ligante seja

tante pequena.

11.4 - GRAU DE FORMAÇÃO DA ESPÉCIE, a.
]

bas-

Muitas vezes pode ser interessante ou mesmo van-

tajoso, no estudo de complexos, avaliar a proporção relativa

das diversas espécies formadas. Isto pode ser

através da função a., também estabelecida por
]

que representa a fração do metal convertido em

conseguido·

BJERRUM(133) ,

determinado

complexo:

IMX·I
a. = ] (16)

] CM

ou

a. =
BjlMllXl

j

] IMI + !MX 1 + IMX 2 I + ••• + IMXn I
~

B· IXI]
a. = ] ( 17)

]
1 + B11 X I + B2 IX12

+ ••• + Bn IXIn

ou ainda
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B· Ix IJ
aJo =. Jl=n

~BilXli
i=O

o seu valor númerico varia de zero até 1,0:

ao + a l + a 2 + ..•.. + a n = 1

onde ao é a fração do metal livre, ou seja,

ao - --lliL
CM

ComolMI/CM = 1/Fo (X) tem-se, por outro lado, que

a =o
1

Fo(X)

Substituindo-se esta equação na 17, resulta fi-

nalmente a expressa0

a.
J

= aoBjlXIJ (19)

através da qual chega-se à distribuição percentual de

espécie.

cada

Assim, tanto Fo(X) como fi e a j estão intimamen

te relacionados com as constantes de equilíbrio das diversas

espécies complexas, sendo funções diretas da concentração de

ligante livre.



30

11.5 - OBTENÇÃO DO Fo(X) POR VIA POTENCIOMÉTRICA - MÉTODO DE

LEDEN

ConsistE" basicamente, em medir a varlaçao do

potencial de um eletrodo indicador, imerso na solução em es-

tudo. Esse deslocamento é uma função da concentração do li-

gante. Logicamente as medidas do potencial devem ser reali-

zadas na ausência e na presença do complexante,e a célula

eletroquímica deve possuir um eletrodo de referência, de po-

tencial fixo, como por exemplo o ECSNaCl '

Em meio de força iônica constante, o potencial do

eletrodo indicador pode ser diretamente relacionado não ape-

nas com a atividade mas também com a concentração do íon me-

tálico presente na sOlução. Dentro do erro experimental, o

potencial medido deve estar em concordância com a equaçao de

NERNST.

~ . O.
Na ausenCla de complexante a 25 C, o potenclal do

eletrodo é dado pela expressão:

Es
o'= E +s

0,05916 log C
Mn e

( 2 O)

,
Este potencial condicional (formal), E~ , inclui,

além do potencial padrão do sistema Mn+/M, o potencial de ju~

ção do eletrodo de referência ,e mais um termo nernstiniano re

ferente aos coeficientes de "atividade. Estes fatores não são

necessariamente conhecidos em sua totalidade (especialmente

E. e y),mas são mantidos razoavelmente constantes ã força iô
]

nica elevada.

Em presença do agente complexante, o potencial Es

sofre deslocamento para outra região, permanecendo ainda re-
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,
lacionado com o mesmo EO

, O novo potencial, que ~ sempre ums

função da concentração de equilíbrio do metal livre, IMI, ge-

ralmente ~ representado por E e expresso do seguinte modo:c

E = EO ' + 0,05916 log IMI
c s

De

(21)

Subtraindo-se a equação 21 da equação 20, tem-se

-tlE sc,
_ 0,05916

ne
log

CM

IMI

que, após introdução da equação 1, se conve~te em

ou finalmente

-tlE sc,
= 0,05916

n e

log Fo(X) (22)

[
tlEc ,s n e ]

Fo (X) = antilog - °,0 5916

Conforme se pode observar, Fo(X) ~ função

(23) "

apenas

da variação do potencial. Este, por sua vez, varia com a con

centração do ligante.

Assim, de posse dos valores de F (X) ~ fácil che
o

gar-se, por extrapolação gráfica,aos valores de Sl' S2'··· ""Sn

conforme visto anteriormente (equações 6, 7 e 8).

11.6 - OBTENÇÃO DO Fo(X) POR VIA POLAROGRÁFICA - MÉTODO DE

DeFORD E HUME

Várias das avançadas t~cnicas polarográficas, van
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tajosamente aplicadashoje, tiveram origem, evidentemente, na

polarografia clássica. Esta, não obstante, continua sendo em

pregada com eficiente desempenho. O estudo de complexos em

meio aquoso tem sido uma das suas constantes aplicações. Há

. ~ . d O (138)dlversos metodos tals como os e DeF RD e HUME , SCHAAP e

McMASTER(142), ERICKSON e RINGBOM(143) e SCHWARZENBACH(144)

que se utilizam de medidas polarográficas para determinar as

constantes de estabilidade de espécies complexas.

~ (138)
Fundamentalmente, o metodo de DeFORD e HUME '

consiste no deslocamento que sofre o potencial de meia-onda,

El / 2 , por ação do agente complexante. Com base na medida dos

potenciais de meia-onda calculam-se então os valores de Fo(X)

correspondentes. O procedimento requer que a redução do íon

metálico no eletrodo gotejante de mercúrio produza uma onda

polarográfica reversível, quer na ausência ou na presença de

agentes complexantes.

4 ~ ~ (134)
Aqul tambem, como no metodo de LEDEN , a con-

centração do cátion metálico é mantida fixa enquanto a do com

plexante varia sucessivamente. O método é bastante prático

tendo em vista que os potenciais de meia-onda, E
l

/ 2 , sofrem

visíveis deslocamentos em consequência da complexação sofri

da pelo íon metálico:

M(H 20)n~~ MX(H 20)n_l ~- MX 2 (H 20)n_2 ---""-- ----""
00::--

MX
n

A redução (no eletrodo gotejante de mercúrio) do

íon não complexado e a do complexo correspondente,

respectivamente segundo as reações:

ocorre



M+ n + ne + Hg -....:::..
~ M(Hg)
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MX n + ne ~.....,....---- M(Hg) + nX

Em meio complexante a onda sofre deslocamento pa-

ra potenciais mais negativos e a corrente de difusão
~

maxlma,

id ~ , émax ligeiramente menor que na ausência do complexante

tendo em vista o coeficiente de difusão da espécie complexa.

Todavia, qualquer das duas ondas segue a equação da onda po-

larográfica.

Os potenciais de meia onda, El / 2 , em meio comple-

- 0-. .xante e nao complexante,a 25 C, sao regldos respectlvamente

pelas expressões:

E = EO
' - 0,05916 I c

1/2, c c log --
n IMe

,
_ 0,05916 I

E - EO

1/2, s- s log s

n IMe

( 24)

(25)

onde I , IM e I são constantes de corrente de difusão doc s

íon complexado, dos átomos do metal no mercúrio,e do íon me-

tálico não complexado, respectivamente.

É fácil demonstrar que a diferença entre os po-

tenciais de meia onda referente aos dois processos, (L'lE
l

/
2
)c,s'

é dado por

) =(lIE1 / 2 C,s
O, O5916 [lOg F (X)+ log ~]

o I
s

(26 )

Rearranjando a expressão acima, resulta:



Fo(X) t
) x(l1E l/2 C,s

= antilog- 0,05916
n I J-

e -log I:
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(27)

Quando o coeficiente de difusão varla pouco com

a complexação, a relação I II é usualmente tornada como senc s

do igual a 1,0 especialmente, se os complexos são muito for-

tes, Neste caso a equação 27 se converte em:

Fo(X) J
) x ne(l1E1/2 c,S =

o antilog
[- 0,05916

1 + 81 1XI + 8 2 IX I 2 + .•• + 8n IX In

e2 8)

Assim, por medidas diretas dos v~rios El/2 , ob-

têm-se os dados necess~rios ao c~lculo dos Fo(X) correspon-

dentes ,chegando-se por meio de extrapolações gr~ficas aos va

lores numéricos de 81 .. , 8n ,

Sem dúvida algum~ o tratamento gr~fico a partir

de F (X) e da concentração de ligante livre é o mais emprega
o

do, Foi originalmente utilizado para extrapolar funções aUXl

-aliares de F eX) a
o

concentração zero

fim de obter constantes de equilíbrio

. (134) d' .de llgante ,To aVla,para slstemas com

várias espécies em equilíbrio, a extrapolação gr~fica dessas

funções pode levar a erros grosselros. Isto ocorre especial-

mente, quando há espécies intermediárias relativamente fra-

cas, quando não se pode obter dados experimentais na reglao

de predominância da espécie em questão ou ainda, quando al

guns dados característicos da formação do complexo não sao

conseguidos com suficiente grau de confiabilidade. Nesses ca

sos, a pr~tica vem demonstrando que a melhor solução do pro-

blema parece cair na esfera dos procedimentos alternativos de

cálculo. f o que se verá a seguir.



PARTE 111

Procedimentos Alternativos Para Determinação De Constan
tes De Equilíbrio, Por Cálculo Programado: L1near1zação De

Curvas EExtrapolação Múltipla.
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111.1 - GENERALIDADES

Constantes de Equilíbrio são parâmetros de con-

siderável interesse teórico e prático no estudo de complexos

em solução. Relacionam-se diretamente com a energia livre do

sistema e permitem efetuar numerosos cálculos de concentra-

ç5es de esp~cies complexas em determinadas condiç5es. Permi

tem igualmente especular sobre as tendências de reação dos

sistemas aos quais ~stâo ligada~. ror este motivo, é
. .,

eXlgl-

vel que os seus valores numéricos sejam estabelecidos dentro

da maior precisão e exatidão possíveis.

Vários procedimentos de cálculo têm sido propos-

tos e utilizados para chegar-se ao valor numérico mais prová-

vel de uma constante de formação. Via de regra, os dados ex

perimentalmente disponíveis são introduzidos em equaç5es ma

temáticas que relacionam as propriedades medidas (E, El / 2 ,pH,

etc.) com a concentração do ligante livre e com as constantes

de equilíbrio das reaçoes que se presume ocorrer.

Essas equações, relativamente simples do ponto de

vista matemático, podem então ser resolvidas por meios

fico, algébrico ou númerico fornecendo consequentemente

. (145)constantes desconhecldas .

~

gra-

as

Apesar de universalmente aceito, o procedimento

gráfico de tratamento de dados, oriundos de medidas polaro

gráficas ou potenciométricas, para extrapolação de constan

tes de formação apresenta vários inconvenientes podendo pro

vocar, em casos desfavoráveis, serias distorções nos resulta-

d 046,147)os ..

Por outro lado quando o número de espécies e a



complexidade do sistema aumentam, o processamento dos
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dados

por calculadoras não programáveis torna-se praticamente lne

xeqUível. Neste caso,o emprego de computadores digitais mo-

dernos de grande rapidez de processamento e capacidade de me-

m6ria torna-se alta~ente vantajoso. Permitem, em alguns se-

gundos ou minutos, resolver simultaneamente sistemas de n

equações com ~ inc6gnitas; minimizar desvios refinando o va-

lor das constantes obtidas; comparar alternativas;

estimativas estatísticas; etc.

fornecer

Hoje em dia muitos investigadores têm reconheci-

do as potencialidades dos oomputadores para cálculos de equi-

líbrio de complexos. são utilizados há mais de duas décadas,

constando da literatura um número já razoavelmente grande de

programas desenvolvidos ou adaptados para

de(147) .

essa finalida-

Em que pese às inúmeras vantagens do cálculo por

. (148) . . -
computadores, HUME chama contudo a atençao para o fato

de que tais meios não podem ser indistinta e abusivamente em-

pregados para cálculos de constantes ,uma vez que o estudo do

equilíbrio de um sistema químico qúalquer ê assunto que pres

supõe a existência dos aspectos não apenas matemático mas ta~

bém, conceitual, experimental e, sobretudo, químico fortemen

te correlacionados entre si.

Sem a pretensão de excluir o método gráfico do

cálculo de constantes de equilibrio,mas objetivando especifi

camente melhorar resultados obtidos com auxílio desse méto-

(140 146-147) . ~ - ..do, NEVES e colaboradores' Ja vem utlllzando com

sucesso - através de programas desenvolvidos pelo prôprio gru

po - os seguintes métodos de cálculo :
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a) por agrupamento de equações simultâneas niveladas;

b) por linearização de curvas;

c) por mínimos quadrados.

Serão acrescidas com o presente trabalho duas ou-

tras alternativas: a "extrapolação múltipla" e a "interpola-

ção regressiva".

o primeiro destes métodos, proposto

(146)te por MILCKEN , tem por base o agrupamento

inicialmen-

de equações

simultâneas niveladas por F (X)./F (X)· ,e a consequente
-------~.----- o 1 o max

constituição de ~ grupos de e~~ações com ~ incógnitas para

serem resblvidas por cálculo mat~icial. Maiores detalhes po

dem ser encontrados no t~âbãlhd original.

vem sendo

o método dos mínimos quadrados, da maneira como

. 1 (149) . . h'apllcado pe o grupo no tratamento de dadoS 1-

cons-

potéticos e experimentais ,é outro procedimento de cálculo que

leva; indiscutivelmente, a excelentes resultados.

A seguir serão abordados, de modo sucintb; oS aS

pectos principais do método por lllinearização de curvas". ~n

fase maior será dada aos procedimentos por "extrapolação múl

tipl'a il e por "interpolação regressiva", tendo em vista

tituirem novas alternativas, seja para cálculo direto de cons

tantes de equilíbrio, seja para minimizar o efeito da J.nsu-

ficiência de dados provenientes de medidas experimentais pou-

co preC1sas.
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111.2 - O PROCEDIMENTO POR "LINEARIZAÇAO DE CURVAS"

Trata-se de uma alternativa de cálculo bastante

d 'f f . , M C (146)1 erente da que 01 desenvolvlda por IL KEN e que con-

duz igualmente a excelentes resultados. Foi aplicada origi

nalmente por CHIERICE(140) no estudo de equilíbrios dos SlS-

++ - ++ - - ~ -temas U0 2 /N 3 e U0 2 /SCN ,sendo de resoluçao facil e comoda

através de calculadora prográmavel como; por exemplo, a Hew-

lett-Packard modêlo HP-97.

O autor imaginou que, na região de predomin~ncia

da espécie complexa i, a curva pOlinomial de F,(X), do tipo
-. 1

Fi(X) = 8· + Q IXI I·· h~1.1 lJi+l + ..... ; ... +8 xln
(29 )

onde i varia de 1 a ~, pudesse com boa aproximação ser descri

ta pela equação:

F.(X) = a + b Ixl C
1

(30 )

onde c seria um expoente constante ajustado por processo ite-

rativo~ a e b, respectivamente, a interseção e a inclinação

da reta oriunda da linearização da pr6pria curva (a serla a

própria constante de equilíbrio, 8 ' ) .
1

Em termos práticos a sistemática consiste em se

tomar cinco pares de valore~ de Fi(X) elXlsotre a curva nor

malizada de Fi(X) em função delXI. Esses pares de valores de

vem ser escolhidos, de preferência, na região de predominân

Cla da espécie de interesse podendo os valores de n serVlr co

mo orientação. Informa-se ã calculadora, já alimentada do
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programa adequado, os seguintes dados:

a) cinco valores sucessivos de Ixl;

b) cinco valores correspondentes de F.(X);
1

c) expoente (inicialmente unitário);

d) incremento do expoente (0,2 por exemplo, para a primeira

fase de operações).

Durante a execuç~o do programa o expoente, ~, val

sendo continuamente afetado do seu incremento provocando, con

sequentemente, a linearizaç~o da curva F.(X) vs. Ixl pelo pro
1 -

cesso dos mínimos quadrados. A calculadora automaticamente

imprime os valores de ~ (SI)' b, ~ e r
2

, sendo este, o coe

ficiente de determinaç~o.

Em outras palavras significa dizer que a curva

original por efeito do incremento do expoente vai se "estican

do", ou melhor, vai tendendo para uma reta, o que pode ser ob

- . . . - 2servado pela evoluçao do coeflc~ente de determlnaçao, r, na

medida em que o expoente aumenta. O coeficiente de determina

ç~o atinge um valor máximo, correspondente ao ajustamento da

melhor reta, para decrescer em seguida. Desta forma os pa

res de Fi(X) e Ixl, convenientemente escolhidos, levam à uma

extrapolaç~o bem mais confiável de Si do que seria possível

pela curva original, mesmo que normalizada.

O esquema da figura 1 exemplifica a operaç~o para

clnco valores de ~ e y (bloco A) introduzidos na calculadora.

- - 2Observa-se pela evoluçao do parametro ~ que os expoentes en-

tre 2,2 e 2,6 (bloco B) produzem, se bem que em primeira apr2

ximaç~o, a "1inearizaç~0" da curva. Para o expoente 2,4000

tem-se r
2 = 0,999629255. Prosseguindo-se com um incremento



Ixl
0,75 -+ O
0,90 -+ 1
1,00 -+ 2
1,18 -+ 3
1,33 -+ 4

1,00 -+ A
0,20 -+ B

c 1,0000
b 2,09316xlO~
a 6,55986x10

r 2 0,985227340

1,2000
1,73554xlO~
6,90911x10
0,988986470

r--;----------,
2,2000 6 1
9, O3311xl07 :
7,70176xlO
0,999195090

2,4000 6
8,16926x10 77,78082xlO

I 0,999629255
I
I I

I 2,6000 6 :
I 7,43004xl0 7 :
I 7,84764x10 :
I 0,9995747091L -'

2,8000

(B)

-7
F2(X)x10

8,20 -+ 5
8,40 -+ 6
8,60 -+ 7
9,00 -+ 8
9,40 -+ 9

(A)

2,20 -+ A
0,02 -+ B

2,2000
9,03311xlO~
7,70176x10
0,999195090

2,4600
7,93576xlO~
7,80201x10
0,999663127

2,4800
7,86027xlO~
7,80885xlO
0,999664772

2,5000 6
7,78 590x1077,81557x10
0,999661608

i j

2,5200

(C)

...-.

L..-

2,46 -+ A
0,002 -+ B

2,4600 6
7,93576x1077,8020lxlO
0,999663127

2,4760 6
7,87528x107
7,80749xlO
0,999664806

2,4780 6
7,86777x1077,80817x10
0,999664829

2,4800
7 ,86027xlO~
7,80885x10
0,99966472

2,4820

(D)
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FIGURA 1 - Esquema da operaçãã "esticamento" de uma curva F2 (X)

vs. Ixl onde são tomados cinco pares de F2 (X) e Ixl.
O seguinto D corresponde ao refinamento da operação.
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dez vezes menor (bloco C) verifica-se que quando o expoente

atinge um valor de 2,4800 obtem-se uma linearização ainda

melhor (r 2 = 0,999664772). Um refinamento final (bloco D),

com incremento cem vezes menor que o inicial, permitiu

gar à seguinte reta:

y = 7,808 x 10 7 + 7,868 x 106 1X1 2,478

7sendo 7,808 x 10 o valor da constante procurada.

che-

o programa utilizado para o tratamento por linea-

rização de curvas, bem como para os demais processos de cál-

culo discutidos a seguir, acham-se no ap~ndice.
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111.3 - O PROCEDIMENTO POR "EXTRAPOLAÇAo MÚLTIPLA"

"Extrapolação Múltipla" é o nomé que se atribuiu,

no presente trabalho, a uma variante do procedimento aClmd

. (140)-descrlto,apresentado por CHIERICE ,para extrapolaçao de

constanteS. A razão dessa nova alternativa surgiu da neces-

sidade de se chegar a valores mais exatos.

Desde o início se observou que o procedimento por

"linearização" da curva FI (X) VS. IXI levava, quase sempre, a

valores algo mais altos que o verdadeiro,tanto em sistemas ex

perimentais como em hipotéticos. Entretanto ,logo ficou eVl-

dente que os resultados dependiam da escolha dos dados pois,

quando os cinco pontos eram tomados em uma faixa mais ampla

ou a partir de valores mais afastados da origem, o valor da

constante sofria uma alteração quase sempre para valores ca-

da vez maiorés. E§ses fatos sâo todavia explicáveis tendo

em vista que, quanto mais se amplia a faixa no sentido db

aumento da concentração do ligante ou quanto mais se afasta

do eixo das ordenadas, maiores se~ãó as contribui~ões de ou

tros fatores ~xporlertciàis; ~equerehdo·se na linéarização um

expoente médio progressivamente maior. Daí a idéia de Se en-

contrar um processo de avaliação, levando em conta esse pro-

gressivo aumento de fatores exponenciais com a concentraçJo

.. ,I, • .....

do llgante, e que fosse menos SUJélto a flutuaçoes,o que \
re-

sultou no assim denominado procedimen-to por "extrapolação múl

tipla".

A base do novo procedimento consiste em se extra

polar constantes a partir de várias regiões cada vez mais am-

pIas contendo cinco pontos cada e em seguida, através de ou-



tra extrapolação, obter-se o valor limite da constante

uma concentração de ligante tendendo a zero. Daí, a
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pa.ra

orl.gem

do nome l1 extrapolação múltipla". Tal tipo de extrapolação

tanto pode ser alcançado por meio de simples execução gráfi-

ca como por regressão linear, utilizando-se uma calculadora.

Este último (regressão linear) é mais cômodo e mais

ro.

segu-

Sobre as regiões de trabalhO é aconselhável, como

regras de bom senso, que:

a) estejam coerentes com a faixa de predominância da

c le;

A

espe-

b) não sejam demasiadamente amplas nem estejam muito afasta-

das da origem;

c) iniciem sempre no mesmo ponto;

d) sejam aproximadamente o dobro, o triplo, etc. da

,-
ré\. reglao;

prlmel-

e) tenham os pontos, tanto quanto possível, equidistantes en-

tre si com relação ao eixo das abcissas.

Com essa estratégià amplia-se a faixa de traba

lho e o n9 de pares escolhidos de Fi(X) e IXl,fazendo com que

os mesmos se tornem mais representativos, para fins do obje-

tivo que se pretende alcançar.

Cada uma das regi5es, adequadamente escolhidas s~

bre a curva,éentão l1 esticada" segundo o procedimento já des-

crito, resultando valores de Si crescentes ou decrescentes,

dependendo do sistema, da primeira para a última reg{ão. Es

tes valores plotados contra o valor mâximo (em distância ou

em concentração) de cada região correspondente distribuem-se



em linha reta proporcionando, por extrapolaç~o ~
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concentra-

çao zero do ligante, o valor mais provável da constante dese

jada.

Este processo foi empregado com bons resultados

na determinação de 61 e 62 dos sistemas Cu(I)/N; e de 61 do

Cu(I)/Br-, estudados no presente trabalho. Antes de apli

cá-lo aos referidos sistemas, fizeram-se vários testes em sis

temas modelo hipotéticos.

Dos sistemas modelo hipotéticos submetidos a tes-

tes, apenas dois ser~o relatados no presente trabalho. o pri:.

meiro referindo-se ao caso de complexos fortes e o outro, ao

de complexos fracos, conforme será visto a seguir.
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IIr. 4 - APLICAÇÃO DA "EXTRAPOLAÇÃO MOLTIPLA" A SISTEMA HODE

LO HIPOTfTICO DE COMPLEXOS FORTES

Para o sistema em questão foram atribuidas as se-

guintes constantes de formação

81
7

8 3 5,25 x 10 9
= 1,25 x 10 =

8 2 = 3,25 x 10 8 64 = 7,25 x 1010

A partir de concentrações de ligante livre tam-

bêm supostamente conhecidas, calcularam-se os valores de n,

Fo(X) e Fl(X). Os dados referentes a essa operação estão na

tabela I. Em seguida, tomaram-se as regiões A, B, C, etc. da

curva Fl(X) vs. Ixl conforme ilustrado na figura 2.

Em cada região selecionaram-se cuidadosamente Cln

co pontos sobre a curva "nQrrnalizada",segundo as regras de

bom senso já mencionadas. As regiões são superpostas ocorre~

do o mesmo com os primeiros pontos de cada e com alguns ou-

tros.

Os pares de F1(X) e Ixl relativos aos pontos se-

lecionados nas diversas regiões acham-se reunidos nas tabe-

las 11, III e IV que também incluem os cOli"'respondentes valores de

~ (8 1 ) resultantes da operação "esticamento".

A figura 3 mostra a "extrapolação múltipla" de

81 , à concentração zero do ligante, a partir dos valores de

~ (8 1 ) obt idos por "est icamen to" de cada região (A, B, C, etc. )

da figura 2.

Na figura 3 observa-se a existência de três re-

tas designadas por I, 11 e 111, e calculadas igualmente pelo



TABELA I - Dados calculados para um sistema model·o de complexos for:tes po"r imposição óe iXI e

das diferentes constantes.

Ixl (mM) - Fo (X)X10- 5 Fl (X)XlO- 7 IXI(mH) - Fo (X)xl 0- 5 . -7
n 'n F (X )xlO

1

..
13,75 1,39 2,496 1,815 45,00 2,56 19,96 4,436

15,00 1,42 2,820 1,880 47,5n 2,32 22.,59 4,755

16,25 1,46 3,165 1,948 50,00 2,37' /5,4.7 5,094

17,50 1,50 3,532 2,C18 52;50 2,42 28,63 5,452

18,~5 1,51, 3,922 2,092 55,00 2,47 32,0.8 5,832

20,00 1,57 4,336 2,16B 5T,50 2,52 35:,84 6,233

21,25 1,61 4,775 2,247 60,00 2,57 39",94 6,65G

22,50 1,65 5,242 2,330 62,50 2,61 41t,39 7,102

23,75 1,69 5,736 2,415 65,00 2,65 1+ 9.,22 7,572

25,00 1,72 6,260 2 , 5-04 67 ,50 2,70 54 , l~4 8,056

26,25 1,76 6,815 2,596 70,00 2,73 60,09 B, 5 84

27,50 1,80 7,1102 2,692 72,50 2,77 66,18 9,129

28,75 1,83 8,023 2,791 75,00 .2,81 72,74 9,699

30,00 1,87 8,680 2,8:93 77,50 2,84 79,80 10,30

31,25 1,90 9,374 3,000 80,00 2,87 87,38 10,92

32,50 1,94 10,11 3,110 82,50 2,90 95,50 11,58

33,75 1,97 10,88 3,223 85,00 2,93 104,2 12,26

35,00 2,qO 11,70 3,341 87,50 2,96 113,5 12,97

37,50 2,07 13,46 3,589 90,00 2,99 123,4 1?,7l

40,00 2,13 15 ;42 3,8'54 92,50 3,02 13,4 , O 11.1 ,49

42,50 2,20 17,58 4,136
-l="
-...J

-..._-_ .. ~---_ .._.-
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FIGURA 2 - Regiões de trabalho para linearização e "extrapola-

ção múltipla" de 81 , Cada região contém cinco pa

res de Fl(X) e Ixl. Modelo hipotético de complexos

fortes. As linhas tracejadas indicam a imprecisão

de 81 , no caso de extrapolação gráfica direta.
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mesmo procedimento.

A reta I provém dos dados da tabela 11. Verifi-

ca-se que todas as regiões - A, B, C, D, E, F, G, H, I e J

têm inicio em Ixl = 13,75 mM e F l (X) = 1,81 x 10
7

.

A reta 11 resulta das regiões AI, BI , C I , DI, E I ,

FI, G', H' e li iniciadas em Ixl = 16,25 mM e Fl (X) = 1,95 x

7 .-10. Os dados correspondentes a estas regloes acham-se con-

tidos na tabela 3.

Finalmente a reta 111, cujos dados estão repro-

duzidos na tabela IV, origina-se das regiões A", B", C", D",

E", F", G", H" e I" com inic io em IXI = 18, 7 5 mM e Fl (X) =

7
2,09 x 10 .

As regiões de trabalho, relativas às retas 11 e

111 não estão indicadas na figura 2.

Verifica-se que as três retas convergem para va-

lores bastante coerentes. Esta coerência revela um fato mui-

to interessante: é o de se obter um "mesmo" valor da constan-

te, independentemente do ponto (situado na curva F
1

(X) vs.

IXI) onde se começa a sistemática.

Não se testou contudo até onde esta afirmação -e
verdadeira, seja, - se determinou o ponto mais afasta-ou nao

do da origem a partir do qual se pode iniciar o tratamento

sem malores prejuizos na obtenção do valor da constante. Ob-

viamente, deve variar de sistema para sistema mas, em qual-

quer sistema parece ser conveniente que esse ponto, inicial

mais

bem como o final, não esteja demasiadamente afastado da orl-

em. O inverso deve ser sempre válido, isto é, quanto

próximo da origem tanto melhor será a extrapolação.

Outro aspecto que também não foi testado, por fal



T!:B:~L!. 11 - Vaolores de F1 (X), Ixl e ~ (:3 1 ) q'le deram CI':i.ge~l, por

to",~ ii. l'eta I da figura 3.
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'I e s t iCá.i:leD-

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

IX: I (ml'O
o -7 o -7 IX I (ml1)

-7 -7F1 (X)x10 axl0 F1 (X)xl0 - axl0
o(~1) (8 1 )

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

13,75 1,815 13,75 1,815

-< 15,00 1,880 ~ 21,25 2,247

o 16,25 1,948 o 28.,75 o2,791
l<t: 17,50 L.,Ola ~ 37~50 3,589H H
c..'J c..'J
~ 18,7~ 2,092 1,35lf ~ 52,50 ?,452 1,506
~ ~

13,75 1,815 13,75 1,815

!Xl 16,25 1,948 c..'J 22,50 2,330

o 18,75 2,Ó92 o 31,25 3,000
l<t:

21,25 2,247 ~
45,00 4,436H H

c..'J oC!J
~ 23,75 0 2,415 1,379 ~ 62,50 7,102 1,553lY: p:;

13,75 1,815 13,75 1,815 •
u 17,50 2,Ola ::::::: 23,75 "2,415.
o 21,25 2,2 l17 o 33,75 3,224
t-< t-<
H 25,00 2,504 H 52,50 5,452C!J (!)
~ 28,75 2,791 1,402 ~ 7? , 50 9,129 1,601'~ lY:

13,75 1,815 13,75 1~815

Q 18,75 2,092 H 025,00 2,504

o 23,75 2,415 o 37,50 3,589
t-< I-<
H 28,75 2,791 H 60,00 6,656 o19 (!)
~

33,75 3,224 1,425 ~ 82,50 11,575 1, 6lll~lY: ex:

13,75 1,815 13,75 1,815
~ 20,00 2,168 'J 26,25 2,596
o 26,25 2,596 o 42,50 4,136
~ t-<H 32,50 3,110 H 67,50 8,066(.9 (!)
~ ~ex: ll2 , 50 4,136 1,,+~4 ex: 92,50 14,486 1,689



'~/.E.E.L':\ IU'- Va.lor€:3 d~ F10(), Ixl e ~ (,6 1 ) que deram ori.gem, por

to", 'à l'eta 11 da. figura 3.
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" ç ~; t. j C d r:l E: n -

----~._---------_.__._-------------------------------
: X ! (rru'1) .~ ('{) 10- 7 -7 IX I(lT'.1"1)

. -7 -7
;: 1 ' ~< ax10 Fi (X)x2.0 <1Z::'O .

((3
1

) (B
1

)

.._------_.

lE,,25 1,948 l.6,25 1,948

<C 17,50 2,018 -c..... 23,75 2,415

o 18,75 2,092 -o 3l,25 3,00'0
t< l<I;
H 20,00 - 2,168 H 42,50 4,136
U> C!J-
».1 21,25 2,247 1,389 ~ 57,50 6,233 1,551p:; p:;

16,25 1,948 16,25 1,948
c:Q 18,75 2,092 l!) 25,00 2,504

o 21,25 2,247 o 33,75 3,224
~ l<I;

50,00H 23,?5 2,415 -H 5?O94L'l C!J
~ 26,25 2,596 1,409

>4
67,50 8,066 1,613~ -~

16,25 1,948 16,25 1,94'8
o 20,00 2,168 ::r: 26,25 2,5.96
o- 23,75 2,415 o 37,50 3,589
l<I; l<I;
H 27,50 2,692 H 57,50 6,233C!J C!J
~

3l,25 3,000 1,!+35
w

-77,59~ Do: 10,30 1,672

16,25 1,948 16,25 1,948
Q

21,25 2,247 H 27,50 2,692
o 26,25 2,596 o 42,50 4,136
~ ~
H 3l, 2 5 2,997 H 65,00 7,57~C!J C!)
»~ "-le.t: 37,50 3,590 1,471 iY. 87,50 12,97 1,718

16,25 1,940
~

22,50 2,3GQ
o 28,75 2,791
~
H

35,00 3,341C!J
~
e.t: 47,50 4,755 1,:;14

-_______ r.~_·.~_ --_._-



TP.BELA 1V- Valores de Fl (X), Ixl e ~ (51) que deram úrigem, poro

to", à reta 111 da figura
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"esticar.'.l;n-

'-~--'-'-'----------~--'------ ----------

IX I (:1111) FI (Xhl(7
- -7 IX I (JT1J'1) .F

I
C:UX10- 7 -7dxl0 axlO

(SI) (13
1

)

-

1.8,75 2,092 18,75 2,092
<:J.; 20;00 2,168 . ~ 2ô,25 2,595
o 21,25 2, 21f 7 o 33,75 3,224I< I<
H 22,50 2,330 H 47,50 4,755c..'J c..'J
r..:l r..:l

::,620~ 23,75 2,415 1,405 ~ 62,50 7,102

18,75 2,092 18,75 2,092.
o::l

21,25 2,247 c..'J 27,50 2,692
o 23,75 2,415 o 3.7 ,50 3,589k!; l<l;
H

26,25 2,596 H 55,00 5 ,832c..'J c..'J
l-L1 r..:lcz::: 28,75 2,791 1,440 ~ 72,50 9,129. 1,672

18,75 2,092 18,75 2,092
u 22,50 2,330 ::r: 28,75 2,791

o 26,25 2,596 o 42,50 4,136
k!; l<t;
H 30,00 2,893 H 62,50 7,102c..'J (!)
r..:l 33,75 3,224 1,469 w 82,50 11 ,16 1,721~ ~

18,75 2,092 18,75 2,092
Q 23,75 2,415 H 30,00 2,893

o 28,75 2,791 o 47,50 4,755
I<l:; M;H 33,75 3,224 H 70,00 8,584(!) (!)w

42,50 4,136 1,515 ~~ 92,50 14,49 1,771~
~

18,75 2,092
f-4 25,00 2,504

o 31,25 3,000
l<l;
H 40,00 3,854(!)
w

52,50 5,452~ 1,566
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FIGURA 3 - "Extrapolações múltiplas" de 81 a partir de regiões iniciadas em pontos diferentes

Cada ponto corresponde a uma região linearizaãa da figu
777

10 ; reta 11: 8
1

= 1)28 x 10 ; reta 111: 81 = 1,30 x 10 . <.'
W
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t~ de recursos da calculadora HP-97, mas que de certo modo me

rece especulação é o seguinte:

Seja ~, o número de pontos da região A. É pro

v~vel que uma extrapolação ainda mais refinada ve

nha a ser conseguida quando os pontos das outras

regiões forem coincidentes e estejam distribuidos

de modo que B seja igual a 2n; C = 3n; D = 4n e

assim sucessivamente. O esquema da figura 4 po-

de dar uma visão melhor do que se pretende dizer.

Com efeito, vale acrescentar também um outro fa-

o. Pode acontecer que os valores de Si plotados contra Ix I
não gerem uma boa reta mas sim uma curva muito suave, quase

imperceptível, lançando ainda certa dúvida quanto à melhor e~

trapolação da constante. Neste caso pode-se recorrer a novo

" es ticamento", j~ agora, a partir dos próprios valores de

e IxI.

S·l

A constahte de formação referente a 2a.
A •

especle,

ou seja, S2' foi calculada igualmente por esse procedimento

obedecendo-se, é claro, ~ região de p~edomin~ncia desta es-

pécie. As figuras 5 e 6a apresentam, respectivamente, as r o -

giões de trabalho sobre a curva F2 (X) vs. Ixl e a "extrapola

ção múltipla" de (32' Finalmente, a figura 6b mostra a ex-

trapolação de S3 e o consequente valor numérico de (34' cal-

culados por regressão linear a partir dos valores de F 3 (X) e

Ixl·
"

Finalmente a tabela (V) traz, para fins de compa-

ração, os valores originalmente atribuidos e os calculados
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FIGURA 4 - Esquema para "extrapolação múltipla", provavelmen-

te mais refinada. B = 2n; C = 3n; D = 4n, etc. on

de n = n9 de pontos tomados na região A.
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por "extrapolação múltipla".

TABELA V - Valores hipotéticos e calcu~ados por "extrapola-

çao múltipla", relativofi:i ao sistema modelo estuda-

do.

Sl S2 8~ 84
",- '"

Valor hipotético 7 3,!2~xlq8 9 7,25xlO101,25xlO 5,25~lQ

Valor calculado pOr

extrapolação ~ulti~ 1,27xlO7 ~,22xlO8 5,20xlO9 7 211010
" ~,

pIa

A, cOerência nos r~pu~tados, ori~ndos do procedi-

menta desGrito, rev~la por Gi SÓ, ~ validad~ do mesmo cama uma

alternativa a mai~ no cálcVlq de constpntep de formação de es

pécies comple~as.
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111.5 - APLICAÇÃO DA "EXTRAPOLAÇAo MÚLTIPLA" A UM SISTH1A HO

DELO HIPOTÉTICO DE COMPLEXOS FRACOS

Para verificar se o novo procedimento funciona

também embasosdecomplexós fracos, escolheu-se o mesmo modelo

adotado por MILCKEN(146) quando submeteu &prova o método do

"agrupamento de equações simultâneas niveladas".

A partir das constantes atribuidas por

autor, quais sejam

aquele

SI = 35,00

S2 = 350,00

S3 = 450,00

8 4 = 2000,00

foram calculàdos os Valores de n e F (X),adôtando-se a meSmao

sequência já descrita para o caso de complexos fortes.

A tabela VI contêm os valor~s que foram impostos

ã Ixl ,bem como n e F (X) calculados. A figu~a 1 mostra o
o

comportamento da curva Fl(X) vs. IXI determinada com os da-

dos dessa tabela.

Sobre à curva resultante tomaram-se as regiões A,

B, C e D. Dentro de cada região foram escolhidos Clnco pon

tos, cujos valores correspondentes de Fl (X) e Ixl acham-se

reunidos na tabela VII. A faixa total de trabalho para efeito

de "esticamento" se estendeu desde n = 1,3 a n = 3,0.
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TABELA VI - Dados calculados para um sistema modelo de com

plexo fraco, por imposição de Ixl e das cónstan-

tes 81 = 35,00; 82 = 350,00; 8 3 = 450,00 e 64

2000,00.

=

Ixl n Fo(X) Fl(X)

00
.1

0,0750 1,26 5,847 6,463 x 10~

7,877 10,0937 1,42 7,339 x 10

0,1200 1,60 1,143 x 101 8,694 x 10 1

0,1300 i,66
' . 1 11,302 x 10 9,250 x 10

0,1500 1,78 1,666 x 10 1 1,044 x 10 2

0,1700 1,89 1 ' 22,095 x 10 1,173 x 10

0,2000 2,04 1 1,390 x ld 22,880 x 10

0,2500 2,26 1 024,647 x 10 1,819 x 1

0,3100 2,49 1 27,736 x 10 2,463 x 10

0,3750 2,69
. 2 21,266 x 10 3,350 x 10

0,4100 2,79 2 21,617 x 10 3,920 x 10

0,5000 3,00 2
5,725 x 10 22,873 x 10

0,6500 3,25 6,522 x 10 2 .3
1,002 x 10

0,7500 3,36 3
1,394 x 101,047 x 10

0,8500 3,45 3 31,604 x 10 1,886 x 10

1,0000 3,56 3
2,835 x 10 32,836 x 10

1,2500 3,67 3
5,082 x 10 36,353 x 10

1,5000 3,74 4 31,249 x 10 8,323 x 10

1,7500 3,79 2,230 x 10~ 41,274 x 10

2,0000 3,82 4: 43,707 x 10 1,854 x la
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FIGURA 7 - Regiões de trabalho para linearização e "extrapo

lação múltipla" de 81 , Modelo hipotético de com

plexo fraco.
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TABELA VII-Valores de ~ (Sl) encontrados para as diferentes

regiões A, B, Ce D da figura

Ixl F1 (X) a Ixl F1(X) a

(M) (Sl) (M) (Sl)
~

0,0800 66,00 0,0800 66~OO

< u
o 0,1080 80,00 o 0,1560 108,00
1< 0,1400 98,00 l< 172 ,elOH H Q",2380
c.9 c.9
[.LI 0,1680 116,00 ~ 0,3220 262,00
~

0,1980 138,00 44,06 0,4020 378,00 52,99

0,0800 q6,OO 0,0800 66,00
~ Çll

o 0,1340 94,00 Q 0,1560 108,QO
l< 0,1820 126,00 l<:t;: 174,00H H 0,2400
c.9 c.9
[.LI O,23eO 172 ,00 ~ 0,3580 31Q,00
~

0,2900 224,00 47,46 0,5000 q72,QO 57,60

T

Observa-se quª todas as regiões de trapa+ho tive

ram início em Ixl = 0,0800 e F1 (X) = 66,00. A fig4p a 8a mos-

tra a extrapolação de 81 (a partir dos diversos v~loves de

obtidos por "esticamento").

A mesmP. sistemática foi obedecida para a avalia-

ção qa con,stant~ p~fe~e.nte à 2a-.• as:pécie, e pO'lf' veg;r>essão li-

near calcularam-Se as constantes das d.emais espéçies

do-se:

obten-

81 = 35,10

8 2 = 324,30

8 = 5'0'4 303 .,

13 4 ::: 197&,[35

As curvas de F2(X) vs. Ixl, 8 2 Vs~ Ixl e F3 (X) vs.

Ixl encontram-se nas figuras 8b, 9a e 9b respectivamente.
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mentir Dados Polarograficos Ou Potenc1ometr1cos Em Estudos
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IV.l - CONSIDERAÇOES PRELIMINARES

Medidas potenciométricas ou polarográficas de de

terminados sistemas mos-tram-se inadequadas à obtenção de Fo(X)

na faixa de ooncentração do ligante abaixo de 0~5 M, dificul

tando consideravelmente o estudo da primeira espécie. O fa

to q8 deve ã baixa solubilidade da esp~cie complexa CuX ou

AgX (onde X = N;, SCN-, CS
2
N;, Br-, Cl-) em meio aquoso, con-

.~ (10,18 20)
forme Ja observaqo em outros trabalhos ' , .

Essa dificuldade torna impraticável coletar da-

dos precisos de ~quilíbrio,q~ando a concentração do ligante

diminui de modo a proporcionar um valor de n inferior a 2.

NestaB oondiç~e~~a redução polarogr~fica da esp~cie leva

- ~. (10) f~ .formaçao de fase sollda na super 1C1e do eletrodo de

~

a

mer

c~Dio, num processo complicado por fenômeDo de forte

-çao.

adsor-

Nas soluç~es que s~ destinam __a medidas potenciomé"':

tricas,o problema está na baixa concentração de cobre(I) re-
,

rnanescente po~ causa, igualmente, da pouca solubilidade do

complexo CuX, Trata-se ,portanto, de uma região considerada

inace~sível do ponto de vista experimental.

(20)
fara contornar o problema, AZEVEDO

DO cálculo das constantes do sistema Cu(I)/SCN-, o

empregÇ)U

procedi-

mento por resolução de equações simultâneas mas, sem levar em

conta a faixa de concentraçao apropriada do ligante fazendo

oom que o próprio autor considerasse como duvidosos os valq-

res

so,

de 8f e 82 , Esse método contudo, além de muito trabalho-

. d ~. d . . (150)
apr~senta aln a uma serle e outr0s lnconvenlentes

Daí, a necessidade de se desenvolver um novo tipo de aborda-
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que leva, com menor ris

co de erro, a obtenção de Fd(X) na faixa de concentraç~à do

ligante consideradA inacess!vel.

A nova abordagem foi aplicada com ~~itD na com-

plementaçao de dados do CU(I)/N; e do Cu(Í)/Br-~estudados no

,.;j • . . I '. ·/·-(151) bpreser'ite trabalho e no caso tiO slS'tema Cu ( .) / SCN ; em co-

mb em Sistemas modelo hipotéticos.
...,.,tI .. oi

Antes porem de apresentá-lá como assunto prlncl-

~ .
paI desta parte~ cabê fazer um breVê comehtar1b ~6bre o p~o-

cedimento dos Mínimos Quadrados pA~â o cáldUlo de donstarttes

de equilíbrio. A râz~b dissb êstá no fato de Sé haver apli

cado não ápértas nesta párte, máS támbém em outras dêhtro da

--., -.. .... " ' .....
presente tese, tão rapldo e éfic~éfité récu~~o de calculo.

IV.2 - O P~OCED!MENTO DOS MíNIMOS QUADRADOS APLICAUO Ã

ÇAo DE LEDEN, PONDERADA

FUN-

A iiteratura mais moderna registra o uso de di

versos programas de camputadores,elabórsd6é édm base no prirt~

cípio dos míni~os quadrados; para calculo de constantes de

formação.

Irtdiscutivelmente,trata-s6 de valioso recurSo que

se aplicado cdm bom sénso, segundo obse~va HVME(148), produz
.

excelentes resultados; muitb éspecialmente, no que diz res-

peito ao refinamento de constantes provenientes do tratamen

~ . (134)to claSS1CO .

Não se fará maiores considerações sobre tão efi

ciente recurSo de cálculo~tendo em vista ser ü assUnto um dos
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objetos de estudo desenvolvido por TAVARES(150), também com-

ponente do Brupo.

O princípio bá~ico do cálculo por mínimos quadra-

dos consiste no fato de que 0$ melhores valores dos
~

parame-

tros que aparecem numa equaç~o, são aqueles que minimizam a

soma dos quadrado~ dos desvios ertre os valores calqulados da

variável dependente e os coppeppondentemente medidos. Apsim,

deduçãQ ma-

te.m&:t;:j..ça, ~s segu~nt~s "eq4açoes norm~is da cu'rvél. de

qUqdrad9S 'I? parP-. p"JI} ~:d~t~!Il<;l, dt; quat~o espé,çies •

considerando a funçãq de LBDEN e adotando l/Fo(X)

~ (149-150)fator qe ponqeraQ~o, TAVARES . çhegou, po~

= a. Ç>
como

., .
mlnlmos

.. ~ .. .. . . t - .. - ~: : .. •
• • t I

Hl-ao)ao~»:; B;J. ~ a; (Lf t B~ !t q;[LJ3 + 63 :t a;(Lt :+ BIj :t a; [LJ 51
/ •.• - •.....•. /'..•.••••.•••• , . '.••••..••. J

......._ /' _.. ,. : /! ,
í I t ~ • I t •

[ ., 2 : 2 r J3' '2 ( .Ij ; • 2 li 15 . I 2 - 16 '.
r'l-ao >o.o LJ :; 61 i1: °qLL. ; + a~;t ~o LJ : + a3 :t 0oLJ... · ~ + ali It c:~LL_ ;

' / '/.... . ".....) , ,
. /'

. . /'

: -_ --- _o' ~ _ r" - - - - "T :- .. ~ -..- ._ - - '_j

• ,.... I

[n-ao)ao(LJ3 : f\ 11: (I; [L/ :~. 62 ~t c,l;[L/ i + a3 ;1: a;(~J6 ; + 61j ;t a~ [LJ' r

:~ ~'." ~ ~ :. ~ .:/'~.:_- ~:.':.-.- ~ ~:///".....~ _.. ~ ~ ~ ~'/L'" .
: , . .. .' " .

tO-ao)~Q[LrI ;: 111 ;1; ~; [LJ5 t /3 2 :t ÇI~[LJ'fl: + a3 11: a~[L]7 ; + Blj 1; pl(LJ8
.- - - -,._ •• --. ',-'" -., ........ '- _',_' I ..... tll. ... ,. _ •. _. ,

Observa-se a existência de um sistema de quatro

equa9ões com quatro incógnit~s solucionável, com facilidade e

rapidez, por cálcule ma~ric~al através de calculadora progra-

mável capaz de resolver, pelo menos, um sistema

4x4.

de matriz
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No sistema de equações acima,F (X) e Ixl (ou Cvo I\

em primeira aproximação) são as variáveis que permitem, evi-

dentemente, chegar-se ao valor das constantes desejadas. O

tratamento clássico das extrapolações gráficas pode ser de

grande utilidade. No caso, este tratamento serve muito bem

como ponto de orientação sobre o número de espécies existen-

tes e, oonsequentemente, sobre o modelo a ser adotado.

Programas de cálculo parq sistemas que apresentem

até quatro espécies podem ser totalmente processado por uma

HP-97. O mesmo já não se dá para O caso de sistemas com -nu-

mero de complexos mais elevado,pois exigem resolução de ma-

trizes maiores que 4x4.

IV.3 - A COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS POLAROGRÁFICOS OU POTENCIOMÉ

TRICOS POR INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA

A idéia de se adotar a "interpolação regressiva"

como uma alternativa de complementar dados potenciométricos

ou polarográficos em e.studos de equilíbrio, nasceu da se-

guinte observação: a curva do log F (X) vs. Ixl (ou eX em prio -

meira aproximação), apresenta em determinado trecho de sua ex

tensão, um comportamento semelhante ao de uma curva potencial

do tipo

ou, no presente caso,

y = a x b (152) ( 31)

log Fo(X) : a Ixl b
( 32)
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Considerando-se então esse aspecto, é perfeita-

mente possível, com auxílio de uma calculadora programável,

ajustar pontos da curva log Fo(X) vs. Cx a uma curva poten-

cial descrita pela equação 31. Toma-se o coeficiente de de

terminação, r 2 , como o parâmetro que define o ajustamento.

Essa operação permite, em seguida, fazer n ln-

terpolações entre dois pontos quaisquer da referida

uma vez que da expressão 31,tem-se

lim y = O
x+O

curva,

Similarmente, o limite do log Fo(X) ~uando Cx ten

de para zero também é igual a zero. Este valor (zero) é, des

se modo, um ponto sempre disponível. f o limite inferior pa-

ra a interpolação de tantos pontos quantos sejam
~ .

necessarlOS

à obtenção de F (X). f importante frizar que, por passar a
o

curva pela origem, a aquisição de dados passa a ser uma ln-

terpolação e não uma extrapolação,o que serla uma operaçao m~

nos exata. Daí, a origem do nome "interpolação regressiva".
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IV.4 - FASES OPERACIONAIS DA "INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA"

Em termos práticos, a sistemática consiste em:

1. normalizar a curva log Fo(X) vs. CX;

2. selecionar num trecho adequado dessa curva, o mais
A

proXl-

mo poss!vel da origem, n pares de F (X) e CX.- o

tema Cu(I)/N; e outros tomados como modelo, a

tre n = 2,0 e 2,5 mostrou-se conveniente;

Para o SlS-

. -reglao en-

3. processar os n pares de F (X) e Cx (tomados sobre a curva)
- o

através de uma calculadora programável que permita ajusta-

mento de curva potencial, pelo princIpio dos m!nimos qua

drados. Após a introdução do terceiro par de valores, a

calculadora pode fornecer, se desejável, os diferentes pa-

~ 2..
rametros ~, b e r relatlvos ao aJustamento que se opera.

E, finalmente;

4. informar à calculadora (após o término da introdução dos

~ pares de Fo(X) e CX) os valores de Cx ou Ixl necessá

rios à obtenção dos Fo(X) interpolados. Usar então o con

junto desses dados para obtenção das constantes de equi

l!brio, por qualquer um dos procedimentos de cálculo an-

teriormente mencionados.
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IV.5 - APLICAÇAo DA INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA A UM SISTEMA MO

DELO

Para testar a legitimidade do procedimento, es-

pecialmente com vistas ao estudo da la. espécie do sistema

Cobre(I)/Azoteto, adotou-se como modelo o sistema constituido

pelos valores de Ixl e Fo(X), reunidos na tabela VIII, e pe-

las seguintes constantes:

log 81 = 6,2366

log 82 = 7,7748

log 8 3 = 7,3560

log S4 :: 6,7035

O uso de vários algarismos significativos

ligado à necessidade de se conferir alta exatidão nos

está

dados

a serem tratados pela "interpolação regressiva". Somente tra

balhando-se cOm valores os mais exatos possíveis, é que se

pôde comprovar a validade do procedimento proposto, através

do desvio resultante. Sem o uso de um valor exato, nao se

teria certeza se o novo conjunto de constantes estaria mais

próximo ou mais afastado dos valores ve~dadeiros, simplesmen

te por se desconhecê-los.

Deve ser mencionado que os valores de Ixl, Fo(X)

e log Si são os pertinentes ao sistema experimental Cu(I)/N;,

oriundos do último ciclo de-cálculo por aproximações sucessi

vas. A razão da escolha desses dados, para constituirem o

sistema modelo; nasceu da necessidade de adotar uma
~

especle

de "referencial" para que se pudesse ter condições de infe

rir sobre a adequacidade ou não da "interpolação regressiva",
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no pr6prio sistema experimental, conforme ser~ visto.

A figura 10 mostra a curva do log Fo(X) vs. Ixl

construida com os dados da tabela VIII. Na primeira etapa de

construção, consideraram-se apenas os dados (do modelo) acima

de 0,4974 M do ligante. Sobre essa curva tomaram-se 14 pares

de Ixl e log f (X), na região de n = 2,0 e n = 2,3, para finso

de ajustamento ~ curva potencial expressa pela equação 32, ou

seja,

log F (X)
o = a Ixl b ou

log Fo(X) = 7,9498 IxI0,12568,

ap6s o ajustamento.

Com a equação afetada dos valores numéricos des

ses parâmetros (~e ~), foram feitas as interpolações dos

Fo(X) neoess~rios ~ complementação dos dados. são os pontos

que aparecem na mesma figura <figo 10) dentro dos

los.

triângu-

Aos dois conjuntos de dados - os interpolados e

os relativos ao modelo em concentração do ligante superlores

a 0,4974 M- aplicou-se o método dos mínimos quadrados chegan-

do-se aos seguintes valores de constantes e respectivos des-

vios:

log 13 = 6,4630
1

(-3,6%) log 13 3 = 7,3451 (0,15%)

log 13 2 = 7,7681 (0,086%) log 84 = 6,7280 (-0,37%)
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FIGURA 10 - Pontos experimentai.s e interpolados.. O ajustamento potencial da curva foi fei

to entre 0,5 M e 1,0 M do ligante correspondendo, aproximada e respectivamente

a n :' 2,0 e 2,3.
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TN~:::I.!'. VIII-Valeres cJe !xl f: ro(y.) utiliZ.1dos para testã.r ii "inte!'?(\la,~io '[,l'!!~re~

siva". lJélàos l'esulti3n(es c:i~ssa interpolaçiío' e pa.rdmetI'OS (~) b e r 2)

relativos ao.ajusta~enTO dos ponto3 ~ ~urva pcten2ial.

._----

IX I (M) Fo(X)" logFo (X) 'Fo (X) b
2

51 r

-
7,7811 x 105

c:
0,0991 lb~ 5,9454 1~I~O ,8190 x 10'"

O,1 4 9l 1,6583 x i0 6 "'*6,2586 i'''~l ,814Ó x 10 6

0,1990 2,8875 x 10 6
"*6,4899 ..,,', 3 , O8 9 5 x .10 6

0,2490 4,4903 x 10 6 '*''<6,6753 ''''~4, 7349 x 10
6 - ':'"

0,29~0
6 ''*6,8306 .b'ô >7704 x 10 6

.6,4850 x 10

0,3490 6 '1'<"'6,9647 ''''i9,2185 x 10 6
8,8927 x 10

0,;3990
. 7

•bi7,0828 '';'il 2102 x 10 7
. 1,1736 x 10. , .

0,4490 7
'H,? ,1887 :""'1 5443 x 10 71,5036 x 10 , .

/.

0,4974 1,8689 xl0
7 7,2716

*0~530 ,.. *7,350

*0,570 . - *7,400 - ,.. - -
*0 600 . - *7,450 ,.. 7,8686 0,10788 0,99051, '.

*0,630 - *7,500 ... 7,9115 0,11705 0,99070

0,6398 3,22ô4.x·10
7

7,5087 - -
''<0,660 - *7 550 ,.. 7,9410 0,12351 0,99187. '
*0,700 ~ *7,600 - 7,9429 0,12396 0,99534

*0,740 - *7,650 ,.. 7,9408 0,12346 0,99,705

*0,770 - *7,700 - 7,9500 0,12568 O,9~731

*0,820 ,.. ''<7,750 .. 7,9473 0,12500 0,99803

*0,860 - *7,800 - 7,9479 0,12515 0,9S855
'7

0,8839 6,6795 x 10' 7,8274

*0,900 - *7,850 - 7,95Ql; 0,12582 á,99B81

*0,930 - *7,875 - 7,9494 0,12555 0,99903

*0,950 - *7,900 - 7,9498 0,12567 0,99919

*1,000 - *7,950 - 7,9498 0,::"2568 0,99932

1,069 1,0420 x'10 a
8,0179

1,329 a
8,24591,7616 x 10

1,535 a 8,110322,5307 x 10

1,779 8
8,56813,6989 x 10

2,023 5,1969 x 10 8 8,7157

2,267 7,0779 x 10 8 8,8499

2,511 8
8,97319,3995 x 10

2,75!:: 1,2224 x 10 9 9,0872

2,999 9 9,19361,5616 x 10 ,.. ':'"

apontos tomado~ sobre a curva log Fo(X) vs. Ixl.
""'valores pr'ovenientes da "interpolação regressiva".
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Para tornar o sistema modelo o mals proxlmo pos-

sivel de um sistema experimental, onde inevitavelmente os

erros são cometidos, afetou-se de + 0,5% e de - 0,5% de erro

cada valor de F (X) do sistema modelo. Novamente repetiramo

se, por duas vezes consecutivas, todas as fases do procedime~

to calculando-se, finalmente, o efeito desses erros (arbitra-

riamente atribuidos) sobre os valores das constantes.

Com os F (X) afetados de + 0,5% de erroo

ram-se os seguintes resultados

obtive-

log SI = 6,47 (+3,57%)

log 13 2 = 7,76 (-0,0486%)

log 13 3 = 7,39

log 13 4 = 6,63

(-O ,138%)

(0,561%)

E, ao se afetar os Fo(X) em - 0,5% (de erro) os

resultados foram

log 13 1 = 6,47

log 13 2 = 7,75

(-2,76%)

(+0,262%)

log 13 3 = 7,38 (-0,644%)

log 13 4 = 6,63 (+0,232%)

A análise desses dados permite verificar que, mes

mo na hipótese da incidência de + 0,5% ou - 0,5% de errO so-

bre os valores individuais de Fo(X), ainda assim os desvios

entre os log 13· em relação ao modelo, mostram-se pouco sig
l

nificativos uma vez que o maior deles (justamente no log SI)

não excede de 3,7%.

Fica assim demonstrada a validade da "interpola-

ção regressiva", conforme sugerida, para a complementação de
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dados experimentais, polarogr~ficos ou potenciom~tricos, ne

cess~rios ao estudo de equilíbrios, em regiões desfavor~veis.



PART E Y

Estudo Polarográfico Do Sistema Cobre(I)/Azoteto.
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V.l - GENERALIDADES

Até fins da década de 50, pouco se conhecia sobre

a extensão real do grau de complexação do N; com íons metá

licos em melO aquoso. Os clássicos trabalhos de SILLfN e MAR

TEL(153) e YATSIMIRSKII e VASIL'EV(141), sistematicamente

pilados, cobrindo toda a literatura relativa ao estudo de

constantes de equilíbrio de complexos, mostram-se carentes

quando a dados sobre constantes de formação de azido-comple-

xos.

Desse modo, a caracterização de - .especles suces-

slvas, bem corno a determinação de suas constantes somente

passou a ser objeto de maiores atenções após os trabalhos de

SENISE(6), já nos fins da década de 50, quando deu

- ...ao estudo das reaçoes entre os lons cobalto e azoteto.

....
lnlClO

O cobre(I), em diversos meios complexantes apre-

senta urna peculiaridade curlosa, que é a elevada constante de

estabilidade da primeira espécie em relação às demais com

dois, três ou quatro ligantes, bem corno em relação -as cons-

tantes de equilíbrio do Cu(II). Pode-se considerar que isto

evidencia um número de coordenação preferencialmente unitário.

... 10De fato os lons d tais corno Cu(I), Ag(I), Au(I) e Hg(II)

mostram constantes de formação bastante elevadas quando com-

plexados por haletos grandes ou por ligantes contendo enxo-

fre na estrutura. Urna das explicações desse comporta-

mento, tem por base argumentos oriundos da Teoria do

. . - - (73)Campo Llgante, assoclados as concepçoes de AHRLAND e PEAR

SON(76), em termos de metais da classe a ou b e ácidos e ba-
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ses duros ou moles.

Sendo os íons Cu(I), Ag(I), Au(I) e Hg(II) tipi

camente ácidos moles, apresentam grande afinidade por bases

moles uma vez que possuem condições adequadas de orbitais pa

ra o estabelecimento de forte ligação o e também ligações do

tipo dn-dn pela doação de um par solitário de elétrons,

SENISE e NEVES(6-16), em diversos trabalhos

bre o comportamento de íons metálicos em soluções de azoteto,

criaram as bases para o estudo mais detalhado das espécies s~

cessivas do sistema Cu(I)/N;, tendo em vista as caracterís

ticas polarográficas do cobre(II) que, nesse meio, apresenta

com visivel nitidez a existência de duas ondas corresponden-

~ - otes a reduçao do Cu(II) a Cu(I) e do Cu(I) ao Cu (Hg).

Para determinarem com precisão a região onde ter-

mlna a primeira onda e onde, consequentemente, começa a se

gunda tiveram que recorrer a certo artifício, uma vez que os

métodos comuns não se mostraram convenientes. Provaram que

as duas ondas têm alturas iguais e determinaram seus respecti

vos El / 2 , Não chegaram porém a investigar as espécies suces

sivas relativas ao segundo processo que é, neste trabalho, um

dos objetivos de estudo.

Para chegar-se de modo mais confiável aos valo

res quantitativos das espécies em equilíbrio, achou-se con

veniente desenvolver o estudo em três fases sucessivas. A

primeira, refere-se à obtenção de medidas precisas dos poten-

ciais de meia onda, El / 2 , com base na altura total das duas

ondas polarográficas. A segunda fase, consiste na aplicação

da "interpolação regressiva" anteriormente descrita, e final-
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constan-

tes de formação.

No estudo das espécies sucessivas do Cu(I) em

melo azoteto, o que realmente mais interessa é a segunda on

da, correspondente à redução dos complexos neste estado de

oxidação ao amálgama.

~ oportuno menClonar que todos os sistemas já es-

tudados pelo grupo, envolvendo estabilização do cobre(I)

N;, Br-, SCN e CS 2N;, curiosamente apresentam acentuado

ximo polarográfico somente na onda de redução do cobre(I)

por
~

ma-

ao

amálgama. Esta segunda onda sempre está localizada em região

mais próxima ao potencial do máximo eletrocapilar que a pri

melra. A existência do máximo polarográfico pode estar re-

lacionada com a adsorção tanto dos complexos de cobre(II) q~

to dos de cobre(I), se bem que isto não altera muito a ten-

são interfacial do eletrodo gotejante, na primeira onda. En

tretanto, na segunda onda, a redução dos complexos de co

bre(I) ao amálgama provoca uma modificação muito mais acen

tuada dessa tensão interfacial. ~ válido admitir que uma das

origens desse máximo (de la. espécie) venhaa 6~ a existência

de diferentes densidades de corrente na superfície da gota,

causadas entre outros fatores, por uma distribuição não mUl-

to uniforme do campo elétrico na referida superfície. Isto

provoca diferenças de tensio inter facial que devem ser tan-
-

to mais acentuadas quão diferentes forem as tendências das

formas oxidada e reduzida para serem adsorvidas.
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V.2 - DETERMINAÇÃO PRECISA DOS POTENCIAIS DE MEIA ONDA, E
1

/
2

Apesar da existência de duas ondas perfeitamente

definidas, a corrente de difusão limite da primeira,

cial

çoes

à determinação do El / 2 da

favoráveis de delimitação

segunda, não apresenta condi-

que permitam com segurança a

medida de altura da segunda onda. Observa-se nos polarogra

mas típicos da figura ll,que não há separação muito nítida en

tre as duas.

Por outro lado, observa-se também que a corrente

de difusão limite da segunda onda, ou seja, a corrente de di-

fusão total já apresenta excelente patamar, não obstante

ocorrência de forte máximo polarográfico de la. espécie,

a

-nao

existente na primeira onda.

NEVES(lO), embora tendo de recorrer a certo arti-

fício para delimitar a região de separação entre as duas ondas ,

provou que as mesmas têm alturas iguais, nas mesmas caracte

rísticas do capilar, porquanto são resultantes da transferên-

cia de um elétron por etapa. Este fato constitui a base da

sistemática que se utilizou neste trabalho para determinação

precisa do El / 2 referente à segunda onda. É que,sendo o El / 2

de uma onda qualquer o potencial correspondente à metade da

sua corrente de difusão limite então, neste caso particular,

o El / 2 da segunda onda deverá localizar-se num ponto corres

pondente graficamente aos 3i4 do id total. Este ponto está

situado na metade da segunda onda,cuja altura é, exatamente,

igual à da prlmelra. Cabe ressaltar que a mudança de carac

terísticas do capilar entre a região do El / 2 da segunda on

da e a região onde se toma o id total, não é significativa.
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As etapas para execução prática da determinação

preClsa do El / 2 são as seguintes:

1. obtenção do polarograma relativo às duas ondas, e medida

da altura total, ldCtot)' tomando-se a corrente máxima, sem

"damping";

2. localização gráfica do El / 2 aproximado da segunda

com base nos 3/4 da altura total;

3. imposição de potencial num valor inferior C6 a 8 mV) ao do
,

El / 2 aproximado e registro da intensidade

i med , durante um período de 8 a 10 gotas.

de corrente,

Aumento do po-

tencial de 1,8 a 2,5 mV e novo registro de i d (durante ome

mesmo número de gotas). E assim sucessivamente,até que

se tenha, pelo menos, três valores de i med em potenciais

abaixo do El / 2 aproximado e três valores aclma. O poten-

cial deve ser med-ido, com aproximação de 0,1 mV, mediante

um voltímetro digital conectado entre o eletrodo de traba-

lho e o de referência;

4. medição gráfica exata das intensidadeB de corrente, l med'

registradas;

5. cálculo da corrente "corrigida", i.,através da expressa0

i = i med - (idCtot/2), para cada potencial fixo;

6. elaboração de uma tabela de dados e cálculo dos termos

log i/Cid - i) para cada potencial fixo aplicado, sendo

o id = idCtot)/2.

7. avaliação precisa do El / 2 através do coeficiente linear da

reta E vs. lag i/Cid - i) - equaçao abaixo - ajustada pe

lo princípio dos mínimos quadradoB.

E 0,05916= El / 2 - log
l

i - l
d

( 33)
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o procedimento aClma descrito acha-se ilustrado

na figura 12,que corresponde a uma determinação típica de

El / 2 em concentração de azoteto 0,650 M, CCu(II) = 0,10 mM e

força iônica 4,00 M mantida com perclorato de sódio. Como

eletrodo indicador usou-se o ECS
NaCl

' Os dados referentes -a
mesma encontram-se reunidos na tabela IX.

Deu-se preferência à condição de força . ~ .
10nlca

4,00 M, mantida com perclorato de sódio, em razao da dispo-

nibilidade do potencial condicional do sistema Cu(I)/Cu(Hg)

. - 00 M(lO)em melO nao complexante de perclorato 4, .

TABELA TI - Dados referentes à determinação do E
l

/ 2

ma Cu(I)/N;, nas concentrações de Cu(II)

oazoteto 0,650 M e NaC10 4 3,35 M, a 25 C.

227 mm.

do siste-

0,10 mM,

Leitura ,':
-E vs. ECS NaCl 1 1 10g i/Cid - i)

medPot.Fixo (V) (mm) (mm)

A 0,2363 154,5 41,0 - 0,24755

B 0,2398 158,0 44,5 - 0,19049

C 0,2425 160,0 47,0 - 0,15072

D 0,2449 162,5 49 ,0 - 0,11936

E 0,2490 167,0 53,5 - 0,04980

F 0,2538 172,5 59,0 + 0,03446

G 0,2562 175,0 .61,5 + 0,07287

H 0,2598 178,5 65,0 + 0,12717

,': Ver f igura 12.
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o valor do potencial de ~eia onda, E
l

/ 2 , relati

vo aos dados da referida tabela, foi igual a - 0,2518 V. O

coeficiente angular da reta, E vs. log i/(id - i), foi de

0,06190, e o coeficiente de determinação, 0,99913.

Objetivando testar a sistemática, fizeram-se di-

versas séries de medidas em concentrações de azoteto
.~

varla-

veis desde 0,50 M até 3,8 M. Na figura 13 aparece a repre

sentação gráfica do log i/(id - i) vs. E para uma dessas sé-

ries~ com doze determinações de El / 2 • Os dados obtidos a-

cham-se na tabela X Os resultados mostraram-se muito

bons. Isto pôde ser avaliado tanto pelo coeficiente de de

terminação das retas, cuja variação foi de 0,9980 aO,9999, c~

mo pelo coeficiente angular das mesmas,que se localizou en

tre 0,05912 e 0,06190 portanto, muito próximo do teórico que

~ o
e de 0,05916 a 25 C.

Ê de se esperar, diante da coerência dos

tados, que o procedimento aqui utilizado seja aplicável

resul-

com

a mesma vantagem, a sistemas similares ou a outros que

volvam transferência de maior número de elétrons, e que

en-

-nao

apresentem suficiente separação entre as etapas, indispensá

vel à delimitação da corrente de difusão relativa a cada uma

delas.
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TABELA X - Dados do sistema CU(!)/N3 sobre determinação do E
1

/ 2 , a 250 e, em força iônica 4,00 M mantida com perclorato de

sódio," C;u(II) = 0,100 mM.

DETERMINAÇAo -E(V) i(mm) log_i_ OBSERVAÇOES DETERMINAÇAo -E(V) i(mm) log_i_ OBSERVAÇOES
, id-i id-i

0,2150 41,50 -0,26561 C - = Q,4985 M 0,2632 43,00 -0,22084 C - = 1,048 M

0,2196 46,00 -0,19457
N3 0,2664 46,50 -0,16506

N3
id = 118,00 mm id = 114,50 mm

0,2240 50,50 -0,12601 0,2715 52,00 -0,07988

0,2280 54,00 -0,07379 E1/2 = 0,2318 V
D 0,2756 56,00 -0,01897 E1/2 = 0,2779 V

A 0,2310 58,'00 -0,01472 (X = 0,06188 0,2804 62,00 +0,07223 (X = 0,06032

0,2342 61,50. +0,03683 2 = 0,99879 0,2848 66,00 +0,13380 r 2 = 0,99951r
0,2360 66,OÚ .. 0,10354 0,2883 70,00 +0,19674

0,2420 70,50 +0,17150 0,2917 73,00 +0,25350

0,2450 73,50 +0,21193 - 0,2770 43,55 -0,22050 CN- = 1,302 M

0,2363 41,00 -0,24755 C - = 0,6409 M 0,2790 1>6,15 -0,18000 3
N3 id = 116,00 lIU!l

0,2398 44,50 '-0,19049
id = 113,50 IlUn

0,2850 52,60 -0,08100

0,2425 47,00 -0,15072 E 0,2906 57,35 -0,01000 E1/2 = 0,2901 V

0,2449 49,00 -0,11936 E1 / 2 " 0,2518 V 0,2948 63,35 +0,08008 a = 0,05967

B 0,2490 53,50 -O ,04980, (X = 0,06190 O,2989 67,95 +0,15066 r 2 = 0,99744
0,2538 59,00 +0,03446

r 2 = 0,99940
O,3025 71,75 +0,21011

0,2562 61,50 +0,07287

. 0,2598 '65,on +0,12717 0,2900 45,50 -0,18709 C - = 1,536 M

0,2645 70,00 +0,20661 0,2951 51,00 -0,10199
N3

id = 115,5 mm
0,2976 63,50 -0,06404

0,2538 41,00 -0,25645 C - '= 0,8850 M
I

0,3001 56,00 -0,02633 E1 / 2 = 0,3013 V

0,2568 44,00 -0,20781
' N3 :l,3042 61,00 +0,04893 a = 0,05912id = 115,00 rn!!l

0,2591 48,00 -0,14483 0,3090 66,00 +0,12494 2 = 0,99907
E1 / 2 = 0,2692 V

r

C 0,2635 . 50,50 -0,10627 0,3110 68,50 +0,16359

0,2678 56,00 '-0,02266 a = 0,06041., 0,3148 73,00 +0,23493

0,2692 57,00 ~O,O0755 2 = 0,99463r
0,2747 64,00 +0,09861

0,2780 67,00 +0,14 1183
CXJ
ti)



CONTINUAÇÃO DA TABELA X - Dados do sistema Cu(I)/N; sobre determinação do E1 / 2 ,

DI:TI:RMINAÇl.o -E(V) i(mm) log__i _ OBSERVAÇOES DETERMINAÇÃO -E(V) i(mm) log__i_ OBSERVAÇCit:S
id-i id-i

0,29"62 42,25 -0,22848 C - = 1,780 M 0,3226 43,25 -0,22734 C - = 2,512 M

0,2996 45,75 -0,17212
N3 0,3250 45,75 -0,18780

N3
id = 113,75 mm id = 116,25 11'.'1\

0,3029 49,25 -0,11715 0,3278 48,75 -0,14133

0,3054 51,75 -O ,07846 E1 / 2 = 0,3098 V 0,3310 52,25 -0,08809 E1/2 = 0,3363 V

G
0,3082 55,75 -O ,02482 (X = 0,05952 0,3338 55,25 -0,04300 (X = 0,06017

0,3120 59,25 +0,03629 2 = 0,99984 J
0,3369 59,25 +0,01681 r 2 = 0,99955r

0,3193 67,25 +0,16024 0,3413 63,75 +0,08432

0,3228 70,75 +0,21626 0,3445 67,75 +0,13750

0,3 1173 69,75 +0,17609

0,3110 42,25 -0,16445 C - = 2,024 M 0,3510 74,25 +0,24745

0,314? 50,'i'5 -O ,11081
N3

id = 116,25 "'.......
0,3180 54,75 -0,05049 0,3320 40,75 -0,27353 C - = 3,000 M

H 0,3'205 58,00 +0,00934 E1 / 2 = 0,3208 V 0,3350 43,75 -0,22531
N3

id = 117,25 r.c':l

0,3255 63,25 +0,07678 C1 = 0,06023 0,3396 48,75 -0,14772

0,3292 67,25 +0,13750 r 2 = 0,99785
'0,3414 50,75 -O ,11739 E1 / 2 = 0,3485 '!

0,333 11 71,75 +0,20746 K 0,3440 53,75 . -0',07240 o = 0,06021

0,3468 56,75 -0,02779 r 2 = 0,99970
0,3185 47,25 -0,17070 C - = 2,268 M 0,3508 61,25 +0,03892

Q,3225 51,25 -O ,10'985
N3 0,3534 63,75 +0,07613

id =' 117,25 mm
0,3255 54,75 -0,05750 0,3554 67,25 +0',12872

0,3281 .. 57,25 -0,02038 E
1

/ 2 = 0,3289 V 0,3592 70,75 +0,18227

! 0,3313 61,75 +0,0463.4 o' =.0,05982

0,3353 65,25 +C,09858 2 = 0,99632
'0,3632 43,75 -O ,21333 CN- = 3,792 Mr

0,3386 70,75 +0,18227 0,3660 46,75 -0,16591 3
id = 115, 2~ r.L~

0,3420 72,75 +0,21347. 0,3670 '47,75 -0,15033
E1 / 2 = 0,3761 V

0,3450 75,75 +0,26133 0,3702 51,z5 -0,09649 a = 0,06089

L 0,3740 55,25 -0,03582 2 = 0,99995r
0,3772 58,75 +0,01696

0,3790 60,75 +0,04715

0,3818 63,75 +0,09267

0,3840 66,25 +0,130'33

0,3880 70,25 +0,19343 lO
O
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V.3 - CÁLCULO DOS VALORES DE F (X)
o

De posse dos diversos potenciais de mela onda,

El/2 , calculados segundo a estratégia descrita no item V.2,

procedeu-se à determinação dos valores de Fo(X) corresponden

tes, através do emprego da equação 28,

F (X)
o = antüog [-

(~El/2)c,S x

0,05916

onde em lugar do (El/2 )s' como seria mais correto, usou-se o

. . . o'
potenclal condlclonal ECu(I)/Cu(Hg)' que é de 0,195 V confo~

me determinado por NEVES(lO). Os valores de Fo(X) aSSlm ob

tidos acham-se reunidos na tabela XI.

V.4 - CÁLCULO DAS CONSTANTES DE FORMAÇÃO DO SISTEMA

O tratamento clássico das extrapolações gráfi-

cas(134) o método dos mínimos quadrados, a "interpolação re-

gressiva" e a "extrapolação múltipla" foram os procedimentos

aplicados para efeito de cálculo das diversas constantes do

sistema.

Fazendo-se o tratamento dos dados experimentais

através do método clássico,concluiu-se pela existência de

quatro espécies, com as seguintes constantes:

7
13 2 = 6,13 x 10

6
13 4 = 7,64 x 10
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- .Os dados numerlCOS que levaram a esses resultados

constam da tabela XI. Dois aspectos, entretanto, merecem ser

aqui questionados, quanto ao valor real dessas constantes. Em

primeiro lugar, trata-se da marcada incerteza na avaliação de

Sl' figura 14. A determinação dessa constante fica visivel

mente prejudicada pelo fato de se fazer uma extrapolação, de

curva, a partir de pontos muito afastados da origem (a partir

de 0,5 M de azoteto). Incerteza desse tipo certamente pro-

duz sérios reflexos sobre o valor das demais constantes.

Em segundo lugar, a representação gráfica de F2(X)

em função do ligante (figura 14) também não permite

sões bastante confiáveis.

conclu-

Isto posto,e com fundamento na evidência de qua

tro espécies (sugeridas por esse tratamento gráfico) aplicou-

tratamentose então aos dados experimentais disponíveis o

. ~. ~ . d (149,150)baseado no prlnclplo dos mlnlmos quadra os Apesar

da eficiência desse procedimento, os resultados foram algo d~

@lentadores face ao valor negativo em uma das constantes, exa-

a -. .tamente a 1-, segundo e VlStO abalxo

6
1,59 x 10

7
6,48 x 10

7= 2,02 x 10

6
S4 = 5,37 x 10

Diante desses fatores indiscutivelmente "negativos" recorreu-

se, como alternativa, à "interpolação regressiva" e à "extra-

polação multipla". Conforme já se relatou, esses dois pro--

-cedimentos permitem chegar, com menos risco de erro que o me-

todo de simples extrapolação gráfica, ao valor mais -prova-
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sistema

2,01,51,00,5

FIGURA 14 - Determinação de Bl , B2 , B3 e B4 pelo

clássico da extrapolação gráfica
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TABELA XI - Valores de E
l

/ 2 , 6E l / 2 e FoCX), relativos ao sistema cobreCI)/azoteto, de-

. o . ~.. - .
termlnados a 25 C em força lonlca 4,00 M mantlda com perclorato de SOdlO.

CCuCII) = 0,100 mM.
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vel de S· quando o sistema apresenta regiões onde as medidas
l

experimentais são pouco precisas ou mesmo inexeqüíveis.

V.5 - APLICAÇÃO DA "INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA"

Feita a normalização da

(fjgura 15) tomaram-se, sobre a mesma, 16 pares de Fo(X) e

CN- entre azoteto 0,5 M e 1,0 M. Os resultados do ajustamen
3

to dos pontos, nessa região, ~ curva potencial

com auxílio da calculadora (HP-97) estão contidos na

la XII.

tabe-

Observa-se nessa tabela vários ajustamentos com

r 2 muito próximos entre si. Considerou-se como o malS expre~

SlVO,O referente aos seguintes parâmetros

a = 7,9865

b = 0,13202

2r = 0,99706

por ser, justamente, o que abrange o maior número de pontos

selecionados sobre a curva,-na região considerada. Deste mo-

do, a equação tomou a forma

= 7,9865 C~2l3202
3
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TABELA XII - Valores experimentais e interpolados relativos ao sistema Cu(!)/N;.

CCu(I!) = 0,100 mM.

C - IN;I Fo(X) logFo (X) ~
2

~ r nN
(Ml (M)

**0,1000 0,09910 *"'7,816 x 10 5 *"'5,893 - - - 1,81

*"0,1500 0,1491 *>11,648 x 10 6 "*6,217 - - - 1,89

**0,2000 0,1990 **2,869 x 1C 6 **6,458 - - - 1,95

**0,2500 O,249Ü **4,1175 x 10 6 **6,651 - - - ).,99

**0,3000 0,2990 *"'6,498 x 10 6 **6,813 - - - 2,03

**0,3500 0,3490 **8,971 x 10 6 **6,953 - - - 2,06

*"O,400U 0,3990 **1,193 x 10 7 **7,077 - - - 2,09

*"0,4500 0,4490 *"1,540 x 10 7 **7,187 - - - 2,11
0,4985 0,4974 1,800 x 10 7 7,255 - - - 2,14

*0,520 - - *7,300

*0,540 - - *7,350

*0,560 - - *7,400 8,2308 0,18357 1,0000

*0,590 - - *7,450 8,1201 0,16198 0,99184

*0,615 - - *7,500 8,1034 0,15862 0,99543

*0,640 - - *7,550 8,1043 0,15681 0,99737

0,6409 tJ,5398 3,225 x Ú 7 7,509 - - - 2,20

*0,680 - - " *7,600 8,0673 ,0,15105 0,99486

"0,720 - - *7,650 8,0362 0,14416 O,992ge

*0,750 - - *7,700 8,0280 0,14231 0"99468

"P ,.790 - - "7,750 '8,0193 0,14029 0,99560

*0,830 - - "7,800 8,0128 0,13875 0,99633

*0,880 - ,- *7,850 8,0034 0,13643 0,99630
0,8850 0,8839 6,720 x 10 7 7,827 - - - 2,30

"0,910 - - *7,875 7,9945 0,13419 0,99594

*0,940 - - *7,925 7,9936 0,13394 0,99665

*0,980 - - *7,950 7,9884 0,13254 0',99563

*1,02 - - "8,000 7,9~65 0,13202 0,99706
1,070 1,069 1,044 x 10 8 8,019 - - - 2,38
1,330 1,329 1,776 li. 10 8 8,249 "7 - - 2,47

1,536 1,535
'8

8,389 2,542,450 x 10 - - -
1;780 1,779 3,708 x 10 8 8,569 - - - 2,61
2,024 2,023 5,229 x 10 8 a,716 - - - 2,68
2,26'8 2,267 8 8,857 2,757,192 x 10 - - -
2,512 2,511 9,555 x 10 8 8,980 - - - 2,&1
2,756 2,755 1,219 x 1Q9 9,086 - - - 2,86
3,000 2,999 1,538 x 10 9 9,187 - - - 2,91

*pontos tomados sobre a curva log F (X) vs. CN-·o
3

**pontos interpolados.



através da qual foram interpolados valores de F (X)o
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(assina-

lados com dois asteriscos na tabela XII para concentrações do

ligante desde 0,1000 até 0,4500 M.

Com os pontos obtidos por interpolação regressl

va e mais os experimentalmente disponíveis (de 0,4985 a 3,000

M, presentes na referida tabela),calcularam-se por '" .mlnlmos

quadrados as diversas constantes de formação do sistema, en-

contrando-se após três ciclos de aproximações sucessivas, os

seguintes valores

13 1 = 1,72 x 10
6

13 2 = 5,95 x 10 7

13 3 = 2,27 x 10 7

13 4 = 5,05 x 10 6

V.6 - APLICAÇÃO DA "EXTRAPOLAÇÃO MÚLTIPLA"

Para efeito de estudo da l~ e 2~ espécies, por

melo desta sistemática, foram consideradas cinco e quatro re-

giões sobre as curvas Fl(X) vs. CN- e F 2 (X) vs. CN- da figu-
3 3

ra 14, respectivamente. A faixa total de trabalho se esten-

deu de 0,50 a 1,8 M do ligante.

Seguiram-se passo a passo todas as etapas do pro

cedimento, já relatado na parte III, obtendo-se inicialmen-

te as constantes 13 1 e 13 2 e posteriormente 13 3 e 13 4 , As extra

polações correspondentes a 131 e 13 2 podem ser vistas na figu

ra 16a, construida com os dados da tabela XIII.

Os resultados encontrados foram os seguintes:

13 1 = 1,57 x 10 6
13 3 = 2,24 x 10 7

13 2 = 6,22 x 10
7 s; = 4,58 x 10

6
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TABELA XIII - "ExtI'apolações t1últip:"as" de 6}. (I) e de 6
2
(II). As regiões para "e~

tiçarnento" foram tomadas sobre as curvas (I) e (11) da figura 14.

1 Ir

-
-7 a (61 ) C - -7 a (6 2 )C - F

l
(X)xl0 F 2 (X)xl0

N3 N3(M) (M)

0,500 3,80 0,510 7,30
<l; 0,550 4,23 <l; 0,600 7,55

o 0,600 4,70 o 0,680 7,79
I<t; w:
H 0,650 5,16 H 0,750 13,00(9 (9
w 6 w 7
ll': 0,700 5,65 7,20 x 10 ll': 0,830 8,25' 6,22 x 10

0,500 3,80 0;510 ;,30
~ 0,600 !l,70 I:Q ,0,680, 7,79

o 0,700 5,65 o 0,830 8,26
I<t;, w:
H O,á20 5,91 H' 0',970 9,70(9 (9
w 6 w .1,16 7
P::. 0,910 7,89 8,73 x 10 . ll':. 9,35 6,22 x 10

0,500 3,80 {) ,510 7,30
(J 0,640 5,05 t,> 0,750 8,00

o {J,a20 6,90 o 0,970 8~70
I<t; 'W:
H 0,950 8',35 H 1,22 9,55(9 (9
w

1,07. 9,aO 1,01 x 10 7 w 1,44 . ,6,22 x 10 7p::; ll': 10,4

0,500 3,80 9,510 1,30,
·0 0,700 :i ,6'5 o 0,830 8,25-

o 0,910 7,90 o 1,16 9,35
I<t; I<t;
H 1,10 ::'0,2 ~' .' 1,51, 10,6(9
w 1,30 12,9

. 7 lil 6,22 x 10 7
ll': 1,19 x 10 p:; 1,83 11?9

0,500 . .3, ao
lil 0,745 6,10

.Q 0,980 8,70
I<t;
H 1,23 11,9(9
lil

1,50 1,35 x 10
7

p: 16 ,o
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sendo que 63 e 64 foram determinados por regressão linear.

Em resumo, e para fins de comparação, os valores

dessas quatro constantes, bem como os desvios percentuais en-

tre os F (X) e F (X) I estão incluidos nas tabelas XIVo exp o ca c.

e XV, respectivamente.

TABELA XIV - Constantes de formação do sistema cobre(I)/azote-

to encontradas por diferentes procedimentos de

cálculo

PF.OCEDIHE!;TO 111 llo
." 113 64 Métji.s dO:i ~

::-~sv i ..~';

r - Ext~ap. Er~f. LEDEN 4,00 x 106 6,13 x 10 7 1,64 x 10 6 7,62 x 10
7

1,9 (~J.J)

11 - Hln. Quad, s/ "Interpcl! -1,59 x 106 '&,48 x 10 7 . 2,02 x 10 7 5,37 x 10 7

Çi0 Rcgi'ecsivd"

1:1 - "Int~rpola~io Regres~iva" 1,72 x 10 6 5,15 x 10 7 2,21 x 101 5,05 x 1~6 O.~JO l~l,5)

e ~rni~~L OUd:Jrados

l'j -·'Lxlrc!.iJGl.:~'";.lú 1-:ú1tilJld"

• '/c I' 7acela 15,

1,57 x 10 6 ';,22 x 10 7 2,24 x 10'/ 4,58 x I06 ) ,'I (!..,ll

verificar

média dos

A análise dessas tabelas, levando-se em conta a

desvios % (entre os Fo(X) e F (X) I ) permiteexp o ca c.

que somente com auxílio da "interpolação regressl-

va" ou por meio da "extrapolação múltipla" é que se pôde che-

gar aos valores mais prováveis das constantes de equilíbrio

do sistema. Até mesmo o procedimento baseado no

dos mínimos quadrados (sem os pontos obtidos por

. ....
prlnclplo

"interpola-

ão regressiva"), mostrou-se inadequado. Isto justifica ob-

viamente a adoção das alternativas de cálculo, já exaustiva-

mente discutidas, propostas na presente tese.
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TABELA XV - Desvios percentuais entre os F (X) e F (X) 1o exp. O ca.

provenientes dos seguintes métodos de cálculo

LEDEN (I); Interpolação Regressiva e Mínimos Qua

drados (111) e Extrapolação Múltipla (IV),

IN;I Fo(X)
D E S V lOS %CN-

3 (I) (111) (IV)(M) (M)

0,09910 5 -0,450,1000 7,816 x 10 -
0,1491 6 0,620,1500 1,648 x 10 -

0,1990
6 0,640,2000 2,869 x 10 -
6

0,340,2500 0,2490 4,475 x 10 -
0,2990 6 -0,200,3000 6,498'x 10 -

6
-0,870,3500 0,3490 8,971 x 10 -

7
-1,60,4000 0,3990 1,193 x 10 -

7
-2,:40,4500 0,4490 1,540 x 10 -

7
0,4985 0,4974 1,800 x 10 9,2 3,8 6,7

0,6398 7
0,00,6409 3,225 x 10 3,1 2,6

0,8839 7
0,31 -0,600,8850 6,720 x 10 1,5

1,070 1,069 1,044 x 10 8 -O 10 -0,19 1,6,
1,330 1,329 81,776 x la -0,98 -0,63 0,68

1,536 1,535 2,450 x 10 8
2,9 3,3 4,2

1,780 1,779 3,708 x 10 8
-0,28 -0,24 0,23

2,024 2,023 8
-0,10 -0,61 -0,585,229 x 10

2,268 2,267 7,192 x 10 8
-0,38 -1,6 -2,0

2,512 2,511 8
0,38 -1,6 -2,49,555 x la

2,756 2,755 9 . 9 3,2 0,28 -0,851,21 . x 10

3,000 2,999 9
5,5 1,5 0,101,538 x la

Média dos Desvios 1,9(~3,0) 0,030(+1,5) 1,4(+2,1)
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A partir das constantes determinadas por l1inter

polação regressiva" + minímos quadrados calculou-se a curva

de formação bem como a distribuição das espécies que se acham

ilustradas nas figuras 17 e 18, respectivamente~
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VI.l-GENERALIDADES SOBRE A REDUÇÃO POLAROGRÁFICA DO COBRE(II)

EM DUAS ETAPAS

A redução polarográfica do Cu(II) envolvendo duas

etapas ê fato sobre o qual não há mais dúvida. Em melO nao

complexante ou que complexe preferencialmente os
4-

lons de

Cu(II), os potenciais condicionais relativos ao processo gua~

dam entre si a seguinte ordem

o'
ECu ( I) / Cu (Hg) > o'

ECu(II)/Cu(Hg) > o'
ECu(II)/Cu(I)

Entretanto, os haletos, pseudo-haletos e outros

ligantes que apresentam elevada afinidade por Cu(I) forçam,

no processo, a inversão da ordem de redução desses poten-

clals. Havendo complexação preferencial de cobre(I), a dis-

tribuição acima passa a ser

o'
ECu(II)/Cu(I) > o'ECu(II)/Cu(Hg) > o'

ECu(I)/Cu(Hg)

pouco

Para as condições polarográficas é importante ta~

bêm considerar a afinidade do ligante pelo mercúrio do ele

tr'odo gotejante,quanto à formação de complexo ou sal

solúvel de mêrcurio(II) ou (I). Isto pode levar

mente ã condição

o' o'
ECu(II)/Cu(I) > EHg(X)n/ Hg

eventual-
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Neste caso há condição de ocorrência de um pro

cesso espontâneo de óxido-redução na superfície da gota, por

exemplo

2Cu(II) + 2Hg + 2X ~ Hg 2X2 + 2Cu(I)

Se o processo for rápido, há urna corrente limite

catódica que não corresponde à redução

Cu(II) + e ~ Cu(I)

mas sim à redução do complexo ou sal de mercúrio formado na su

perfície da gota, em quantidade equivalente à redução de co-

bre(II):

Hg 2X2 + 2e ---+ 2Hg + 2X

Esta condição simula perfeitamente a redução do

cobre(II) em duas etapas. Primeiro porque é o complexo de co

bre(II) que chega por difusão à superfície do eletrodo. Des
y

te modo o componente catódico de redução do sal de mer-

nega-

cúrio seria de intensidade igual à que se poderia esperar da

redução do cobre(II) a cobre(I). Em segundo lugar porque a

redução do Cu(II) a Cu(I) viria em potencial bem mais

tivo, quer se tenha brometo por reação química na superfície

do eletrodo ou por simples redução do cobre(II) a cobre(I).

A distinção entre os dois processos é feita fa-

cilmente,observando-se se há ou não descontinuidade entre o

19 processo catódico e a onda de dissolução do mercúrio. Ha-
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vendo perfeita continuidade entre o processo catódico e o

~ . f d 1· (154) d hanodlco con orme relata o na lteratura ,eve aver rea-

ção química na superfície do eletrodo.

Vários trabalhos sobre a redução do cobre(II) a

cobre(I) em azoteto, tiocianato e outros meios, desenvolvidos

. . (155) .
por grupo de pesqulsa deste Instltuto ,comprovam haver ln

variavelmente, em toda a faixa de concentração do ligante pe~

quisada, duas ondas polarográficas. Os resultados dos estu-

dos realizados em meio tiocianato monstram-se em completo de

sacordo com os de MEITES(156) e KOLTHOFF e OKINAKA(157),

concluiram pela existência dessas ondas apenas em baixas

centrações de tiocianato.

con

Em meio azoteto não há oxidação da superfície do

eletrodo. Já no caso do cobre(II) em tiocianato a

se complica em face da oxidação do ligante e ainda

da superfície do eletrodo.

situação

oxidação



110

VI.2-0BSERVAÇOES PRELIMINARES SOBRE A REDUÇÁO POLAROGRÁFICA

DO COBRE(II) EM MEIO DE BROMETO

Em meio de brometo não há qualquer menção na li-

teratura sobre o comportamento polarográfico do cobre(II). A-

tê o presente estudo não se sabia se o mesmo se reduz

melo em duas etapas, nem que tipo de interação existe

os íons brometo e os íons de cobre(I).

nesse

entre

Houve pois interesse em se pesquisar a formação

de complexos não apenas de cobre(I) mas também de reestudar

os de cobre(II), com este agente complexante, o que foi feito

por via polarográfica e espectrofotométrica, respectivamente.

O estudo espectrofotomêtrico do sistema Cu(II)/Br -sera re-

latado na parte VII.

Como no casp anterior (sistema cobre(I)/azoteto)

preferiu-se realizar o estudo em força iônica 4,0 M, mantida

com perclorato de sádio, pelo motivo já exposto na parte V.2:
,

disponibilidade de dados do EO do cobre em meio não comple-

xante de ~erclorato 4,0 M, a 2So C(10).

Há porém, neste çaso, certa diferença em relação

ao sistema cobre(I)/azoteto, qual seja a de que o potencial

condicional do sistema Cu(II)/Cu(I), em meio brometo, ê malS

positivo que o potencial de dissolução anódica do - .mercurlO.

Isto evidentemente impede a obtenção de ~ados referentes ~ re

dução Cu(II) + e ---+ Cu(I) mas não do sistema Cu(I) + e -+

Cu (Hg) .

Por outro lado, em meio brometo, foi possível ob

ter medidas experimentais em concentrações mais baixas que em

meio azoteto se bem que, para concentrações inferiores a 0,1 M
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do ligante essas medidas mostraram-se inexeqüíveis, provave1-

mente devido a baixa solubilidade da primeira espécie.

Como não se dispunha de dados experimentais co-

brindo essa faixa inacessível, recorreu-se ao processo de cál

culo por "interpolação regressiva" já amplamente discutido.

A faixa de concentração do brometo variou de 0,1

a LI,O M com uma concentração fixa de cobreCII) igual a 2 fiM.

Para evitar problemas de hidrálise manteve-se em todas as so-

luções de trabalho, 10 fiM de ácido perclórico.

f oportuno mencionar as dificuldades surgidas na

eliminação do máximo polarográfico, o qual só desapareceu pe-

la ação de gelatina de excelente qualidade, na concentração

de 0,015%. Timol, Separam, Poliacrilamida Cp.a.a.) e Triton

X-IOO não se revelaram eficientes para suprimi-lo, figura 19.

VI.3 - DETERMINAÇÃO PRECISA DE El / 2 - SISTEMA COBRECI)/BROMETO

Para efeito de avaliação precisa dos potenciais

de meia onda nas diversas concentrações do brometo, aplicou

se a mesma sistemática discutida na parte V.II, ou seja, de-

terminação de cada El / 2 com base nos 3/4 da altura total das

duas ondas. O deslocamento dos referidos potenciais situou-

se entre - 0,1044 V para a concentração 0,1 M e - 0,3514 V p~

ra LI M de brometo. A tabela XVI contém todos os valores de

E1 / 2 para as diversas concentrações do ligante. Contém ainda

os coeficientes de determinação, r 2 , bem como os corresponde~

tes coeficientes angulares, u, resultantes de cálculos ela-

borados de acordo com o critério de HEYROVSKY-ILKOVI C(158).
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FIGURA 19 - Po1arogramas do sistema CuCI)/Br- em força iônica

4,0 M mantida com perc1orato de sódio. CCuCII) =
2,0 fiM. Ca) C

Br
- = 0,5 M + Triton 0,02%; Cb) CBr -

= 4,0 M + gelatina 0,02+.



113

TABELA XVI - Valores de E1 / 2 , coeficientes angulares, a, e

coeficientes de determinação, r 2 , calculados p~

la equação 33referente ao sistema CuCI)/Br- .

C - -E1 / 2
2a rBr

CH) CV)

0,1000- 0,1044 0,05987 0,99981

0,1125 0,1104 0,05887 0,999'15

0,1250 0,1159 0,05905 0,99985

O,l l tOO 0,1224 0,06061 0,99975

0,1575 0,1298 0,05962 0,99601

0,1775 0,1359 0,05921 0,99841

O,200U °,1432 0,05925 0,99955

0,2250 0,1504 0,05944 O,9989f,

0,2500 0,1564 0,05901 0,99859

0,2825 0,1634 0,05882 0,99864

0,3150 0,1700 0,05898 0,99903

0,3550 0,1793 0,05901 0,99921

0,3975 0,1867 0,05900 0,99884

0,4475 0,1955 0,05970 0,99751

0,5000 0,2026 0,05887 0,99768

0,6250 0,2068 0,05905 0,99989

0,8000 0,2342 0,05879 0,99990

1,000 0,2504 0,05918 0,99986

1,275 0,2673 0,05943 0,99930

1,600 0,2849 0,05895 0,99847

2,000 0,3010 0,05922 0,99888

2,525 0,3186 0,06081 0,99955

3,175 0,3348 b,05949 0,99779

4,000 0,3514 0,06050 0,99872



o coeficiente angular das retas varlou

':"l·t

ênt:r'l:::

0,05818 e 0,06081 com um valor m~dio igual a 0~05936 portaJI-

to, em concordância com o teórico CO~05916) para um processo

de redução reversível envolvendo um el~tron.

(159) - (lS8)Segundo THOMES , pela equaçao de HEYROVSKY

uma onda polarogr~fica reversIvel deve satisfazer a seguinte

relação

E 3/ 4 - El / 4 = 0,05645

ne
a 25 0 C ( 34 )

Aplicado este crit~rio ao presente caso, os resultados mos-

traram um valor m~dio de 0,05593 tamb~m em muito boa concor-

dância com o esperado.

VI.4 - DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES GLOBAIS DE EQUILíBRIO DO SI::;

TEMA COBRECI)/BROMETO

Comparado ao sistema cobreCI)/azoteto, o siste-

ma cobreCI)/brometo apresentou-se como mais favor~vel relati-

vamente ~ obtenção de dados experimentais em baixas

trações do ligante.

concen-

Enquanto em meio azoteto j~ não se conseguiam me-

didas precisas de potenciais abaixo de 0,5 M, o mesmo
.-

so

ocorreu em meio brometo para concentrações inferiores aO,l M.

Este comportamento favoreceu, sobremaneira, a determinação dos

valores das constantes do sistema seja atrav~s do m~todo de

LEDEN, seja por meio de qualquer dos procedimentos anterior-

mente discutidos.
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A partir dos potenciais de meia onda e com empr~

go da equação 28,calcularam-se os diversos valores de fo(X)

(tabela XVII) usando-se para esse fim, o potencial condicional

o' -
ECuCI)/CuCHg) em lugar do (E l / 2) s . A semelhança do caso co-

bre(I)/azoteto, também aqui foram aplicados, para cálculo das

constantes de equilíbrio, o método clássico das extrapola

ç~es gráficas, o método dos mínimos quadrados, a "interpola-

ção regressiva" e a "extrapolação múltipla".

Pelo primeiro desses métodos e usando apenas os

pontos experimentais constantes da tabela XVII plotados na fi-

gura 20, foram encontrados os seguintes resultados, em

meira aproximação:

8
1

= 3,00 x 105

82 = 7,85 x 10 6

83 = 2,56 x 10
7

prl-

Estes valores foram posteriormente refinados, a-

chando-se contidos na tabela XX .

Tratando os dados (experimentais) pelo método dos

mínimos quadrados obtiveram-se os valores abaixo:

81 = 2,31 x 105

82 = 6,90 x 10 6

8 - 7
3 - 2,65 x 10

Vale observar a não ocorrência de constantes negativas, pro-
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TABELA ~;II-Valores de E
1

/ 2t AE
1

/ 2 e Fo(X) relativos ao sistema Cobre(Il!

brometo determinados a 25 0 C em força i6nica 4,00 M mantida

com perclorato de sódio. CCu(!!) = 0,20 mM •

.._---_.._--

C - -~1/2 -AE1 / 2 Fo(X) F1(X) F 2 (X)
Br
(H) (V) (V)

Ot 2994 5 6 6
°t lOOO 0,1044 1,150 x 10 1,150 x 10 8 t 500 x 10

0,3054 1,453 x 105 6
8,818 x 10 60,1125 0,1104 l t 292 x 10

O . 5 6 6
°t 125O 0,1159 0,3109 1,80 x 10 1,440 x 10 9,pO x 10

5 6 " 6
0,1400 0,1224 0,3174 2,318 x 10 1,656 x 10 9,686 x 10

5 6 7
0,1575 0,1298 0,3248 . 3 tO 9 2 x 10 1 t 963 x 10 1,056 x 10

5 6 7
°t 1775 0,1309 0,3309 3,920 x.10 . 2,208 x 10 1,075 x 10

5 . 6 70,2000 0,1432 0,3382 5,208 x 10 2 t 604 x 10 l t 152 x 10

0,2250 °t 3454 5 6 70,1504 6,893 x 10 3 t 064 x 10 1,228 x 10

Ot 2500 °t 1564 0,3514 8,706 x 10 5 6 l t 273 x 10 73,482 x 10

0,2825 0,1634 0,3584
6 6 l t 326 x 10 71,143 x 10 4 t 046 x 10

°t 315O °t 17OO °t 365O 6 4·692 x· 10 6 71,47? x 10 t . 1,394 x 10

0,3550 0,1793 0,3743
. . 6 6 7

2,123 x 10 5 t 980 x 10 1,600 x 10

0,3975 °t 1867 0,3817 6 .. 6 7
2,831 .x 10 ,7,122 x 10 1,716 x 10

°t 4475 0,1955 0,3905 6 6 73,988 x 10 8 t 912 x 10 1,924 x 10

°t SOOO °t 2026 0,3976· 6 7 75,257 x 10 1,051 x 10 2,042 x la

°t 625O · 0,2068 0,4118 6 7
2,291 x 10 7,9,137 x 10 l t 462 x la

0,8000 0,2342 0,4292 7 7 71,799 x 10 2,249 x 10 2,774 x 10

1,000 0,2504 0,4454 3',379 x 10 7 7 3,349 h 10 73,379 x 10

1,275 0,2673 0,4623
. 7 . 7 76,522 x 10 5 t1l5 x 10 .3,988xl0

1,5'0 O °t 2849 0,l1799 8 7 '5,0'36 x 10 71,294 x lD 8,087 x 10 .

Z,OOO 0,3010 0,4960 8 8 6,035 x 10 72,421 x 10 1 t 210 x 10

2,52~ 0,3186 0,5136
- 8

1 t 902 x 10
8

7,521xHl 74,803 x 10

3;175 °t 3348 0,5298 9,024 x 10 8 8 72 t 8 l12 x 10 8 t 942 x 10

4,000 0,3514 0,5464 1,722 x i0 9 8 1,076 x 10 84,305 x 10
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venientes da aplicação desse método, conforme verificou-se no

caso do Cu(I)/N;. Isso se deve a existência real de apenas

três espécies ou, provavelmente, ao fato de ser o Cu(I)/Br

um sistema mais favorável que o anterior, em termos de obten-

ção de medidas experimentais na região de baixa concentração

do ligante. Enquanto no caso do Cu(I)/N; o emprego do método

(mínimos quadrados) somente tenha ocorrido a partir de 0,5 M

do ligante, no sistema Cu(I)/Br- isto já se tornou possível

desde 0,1 M de brometo.

Ao se repetir o método, voltado porém para a re-

solução de uma matriz 4x4, o mesmo não levou a resultados sa-

tisfatários. Isto pode ser observado pelas constantes abai-

xo onde 84 aparece com valor negativo.

81 = 2,91 x 10 5 83 = 72,86 x 10

82 = 5,75 )Ç 10 6 84 = -7,40 x 10 7

Ficou assim confirmada a existência de apenas

três espécies complexas. Provavelmente, efeito de impedimen-

to estérico deve dificultar grandemente a entrada do

ligante.

quarto
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VI.5 - APLICAÇÃO DA "INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA"

Construiu-se a curva log FO(.X) vs. CB~-' figu-

ra 21, com os dados experimentais disponíveis. O ajustamen-

to de pontos da mesma a uma curva potencial, segundo a expre~

são 32, foi feito no intervalo entre 0,1 M e 0,6 M do ligan-

te. A tabela XVIII JIOstra a evolução do ajustamento ficando a

expressão (32) por consequência, afetada dos se-guin"tes

metros~

log F (X) = 7 5755 CO,17463
o ' Br-

para-

Desse modo interpolaram-se valores de Fo(X) desde

3 ~ 4 - .2,453 x 10 ate 7,473 x 10 correspondentes a falxa de con-

centração do brometo de 0,01 M a 0,08 M.

Os dois conjuntos de dados - o obtido por "inter-

polação regressiva" e o resultante de medidas experimentais -

introduzidos num programa de mínimos quadrados,forneceram ao

final de três aproximações sucessivas, as seguintes constan-

tes de formação

81 = 2,18 x lOS

82 = 7,10 x 10 6

83 = 2,63 x 10
7

A tabela XTIreune os dois conjuntos de dados que levaram aos

valores acima.
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TABELA XVIII - Valores de CBr-e log Fo (X) tomados sobre a
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curva

da figura 19 para efeito de ajustamento a uma cur-

va potencial.

C
Br

- log Fo(X) b
2

a r-
no

0,100 5,074

0,125 5,270

0,150 5,430 7,4604 0,16734 0,99990

0,175 5,580 7,4907 0,16920 0,99984

0,200 5,726 7,5525 0,17309 0,99921

0,225 5,850 7,5865 0,17526 0,99920

0,255 5,950 7,5530 0,17306 0,99907

0,280 6,060 7,5535 0,17309 0,99931

0,305 6,160 7,5632 0,17376 0,99942

0,330 6,240 7,5648 0,17387 0,99953

0,350 6,300 7,5631 0,17375 0,99960

0,380 6,400 7,5672 0,17405 0,99965

0,400 6,460 7,5713 0,17435 0,99968

0,425 6,530 7,5747 0,17461 0,99971

0,450 6,600 7,5789 0,17493 0,99972

0,475 6,660 7,5811 0,17510 0,99974

0,500 6,720 7,.5827 0,17523 0,99976

0,525 6,770 7,5819 0,17516 0,99978

0,550 6,820 7,5799 0,17500 0,99980

0,575 6,870 7,5786 0,17481 0,99980

0,600 6,920 7,5755 0,17463 0,99980
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TABELA XIX -Valores experimentais relativos ao sis-

terna Cu(I)/Br . CCu(II) = 0,20 mM.

c - IBr-1 Fo(X) logFo (X) n
Br

(M) (M)

*0,01000 0,008766 *2,453 x 10 3 )'c3,390 1,24

)'c0,01200 0,01072 )';3,157 x 10 3 *3,499 1,28

)'c0,01400 0,01269 )';3,933 x 10 3 *3,595 1,32

)';0,01600 0,01465 *4,781 x 10 3 *3,680 1,35

*0,01800 0,01661 *5,702 x 10 3 *3,756 1,39

)"0,02000 0,01858 3 *3,826 1,42*6,695 x 10

)"0,04000 0,03834 *2,080 x 10 4 *4,318 1,66

)';0,06000 0,05818 *4,314 x 10 4 *4,635 1,82

*0,08000 0,07806 )';7,473 x 10 4 *4,873 1,94

0,1000 0,09800 5 5,061 2 , 031,150 x 10

0,1125 0,1104 5 5,162 2,081,453 x 10

0,1250 0,1230 5 5,255 2,121,800 x 10

0,1400 0,1378 5 5,365 2,172,318 x 10

0,1575 0,1553 5 5,490 2,213,092 x 10

0,1775 0,1752 5 5,593 2 ,263,920 x 10

0,2000 0,1977 5 5,717 2,315,208 x 10

0,2250 0,2227 5 5,836 2,356,893 x 10

0,2500 0,2476 5
5,940 2,398,706 x 10

0,2825 0,2800 6
6,058 2,431,143 x 10

0,3150 0,3125 6
6,170 2,471,478 x 10

0,3550 0,3525 6 6,327 2,512,123 x 10

0,3975 0,3!t50 6
6,452 2,552,8~1 x 10

0,4475 0,4449 6 6,601 2,583,988 x 10

0,5000 0,4974 6
6,721 2,615,257 x 10

0,6250 0,6223 6 6,9&1 2,679,137 x 10

0,8000 0,7973 7
7,255 2,731,799 x 10

1,000 0,9972 7
7,529 2,773,379 x 10

1,275 1,272 7 7,814 2,826,522 x 10

1,600 1,597 8
8,112 2,851,294 x 10

2,000 1,997 8 8,384 2,882,421 x 10

2,525 2,522 . 8
8,682 2,904,803 x 10

3,175 3,172 8
8,955 2,929,024 x 10

4,000 3,997 9
9,236 2,941,722 x 10

U' ) valores interpolados.
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VI.6 - APLICAÇÃO DA "EXTRAPOLAÇÃO MÚLTIPLA"

Somente foi necessário aplicar o tratamento por

"extrapolação múltipla", no caso do primeiro complexo. É que

sendo um sistema com apenas três espécies, somente FleX) vs.

IBr-I apresenta condições de "esticamento", por ser rea1mente

uma curva (se bem que suãve) no verdadeiro sentido da pala-

vra. F2 (X) vs. IBr-1 é uma reta e por conseguinte 82 e 63 fo-

ram extraidas por simples regressão linear.

A faixa de concentração do ligante utilizada para

efeito de aplicação da sistem~tica variou de 0,1 a 0,4 M. As

constantes encontradas apresentam os seguintes valores:

8 1 = 2,31 x 105

82 = 6,90 x 10 6

13 3 = 2,65 x 10
7

Novamente, para fins de comparação, acham-se reu-

nidos na tabela XX os valores de todas as constantes de equi

líbrio do sistema Cu(I)/Br-, encontrados pelos diferentes ti

pos de tratamentos utilizados.

A tabela XXI mostra os desvios % entre F (X) e. o exp.

FoeX) 1 . Na determinação dos F (X) l' foram usadas, evica c. o ca c. -

dentemente,as constantes provenientes de cada um dos procedi-

mentos de o~lculo. Obs~rva-se que as médias dos desvios -sao

praticamente concordantes entre si, se bem que, a menor re

sulta dos cálculos efetuados com auxílio da "interpolação re-

gressiva" e a maior, corresponde ao tratamento de LEDEN.



TABELA XX - Valores de constantes de equilíhr:io dn sistema CobreCI)/

B:rorneto, determinada.s por diferent-e:s procedimento.s.

PROCEDIMENTO DE Bl B2 B3
~": DESVIOS

CÁLCULO

LEDEN 2,30 x 10 5 6,90 x 10
6 7 + 2,42,65 x 10

M.Quadrado dos pontos 2,31 x 10 5 6 7 + 2,46,90 x 10 2,65 x 10

experimentais

"Interpolação Regressi 5 6 2,,6:3 x 10 7 2,22,l8 x 10 7,10 x 10 +

va"mais Mínimo Quadr~

do

"Extrapolação Múltipla" 5 6 7 2,42,31 x 10 6,90 x 10 2,65 x 10 +

'':Ver Tabela 21. f--'
1"V
+'
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TABELA XXI - Desvios percentuais entre F (X) e F (X) 1 refel'en-
o exp o ca c.

tes aos seguintes métodos de cálculo: LEDEN (I); Mínimos

Quadrados (11); Interpolação Regressiva + Mínimos, Quadra

dos (111) e Extrapolação M~ltipla (IV).

c - IBr-1 Fo(X)
DESVIOS %

Br
(M) (ti) I II . III IV

0)01000 0,008766 3 0)842,453 x 10 - -
0,01072 3 0)860)01200 3,157 x 10 - -

0)01400 0,01269 3)933 x 10 3 - - 0,74

0)01600 0,01465 4)781xl0 3 - _. '0,37

0,01800 0,01661
. 3

-0,105)702 x 10 - -
0)02000 0)01858 3 -O ,416,695 x 10 - -
0)04000 0,03834

. 4
-2)52)080 x 10 - -

0,06000 0,05818 4 -2,94,314 x 10 - -
0,08000 0)07806 4 -2,67,473 x 10 - -:-

0,1000 0)09800 1)150 x 105 -1)1 ~1)0 -:-0,63 -1,0

0,1125 0,1104 1,453 x 105 -0,10 -:-0,0 0,45 -O~OO

0,1250 0,1230 5
1,1 1,~ '.1) 7 0,101,800 x 10

0,1400 0,1378 5 0,13 . 0,-16 0,78 0,162,318 x 10

0,1575. 0,1553 5 -2,5 -2,5 -1,8 -2,53,092 x 10

0~1775 0,1752 3,920 x 105 0,68 0~70 1)4 0,70

0,2POO 0,1977 5,208 x 105 -0,15 -0,14 0,54 -0,14

0,2250 0,2227 5
-0,45 -0',44 0,23 -0,446)893 x 10

0,2500 0)2476 8,706 x 105 1,4 1,4 2,0 1,35

0,2825 0,2800 6
3,9 ·3)9 4 ;5 4,001,143 x 10

O, 315_0 0,3125 6
5,2 5,2 5,8 5,181,478 x 10

0,3550 0)3525 6
-1,1 ,-I ,~ -0,62 -1,12,123 x 10

60)3975 0,3950 2,831 x lQ ":'1)1 -1)1 -O 64 -1,1. ,
O) 41~7 5 0)4449 3,988 x 10 6 -4,7 -4;7 -4,3 -4,7

0;5000 0)4974 6
-3,3 -3,3 -3,0 -3,35)257 x 10

0,6250 0)6223 6
. 0,71 .0,71 0,B7 0,709,137 x 10

O,BOOO 0,7973
. 7

'0,10 0,10 0)10 0,061,799 x 10

1,000 0,9972 7
-1,2 -1,3 -1,4 -1,23,379 x 10 .

1,275 .1,.272 6)522 x'10 7
1,2 ~ ~ 2 0,93 1,2

B1,600 1)597 1,294 x 10 2,7 .,.2,7 --3,10 -2,7

2,000 1,997 8
1,3 -1)3 -1,7 -1,32)421 x 10

2,525 2,522 8 -2,2 -2,2 -2,8 -2,24,B03x 10 .

3)175 3,172
. 8

1,5 1,5 1,0 1,59,024 x 10

4,000 3,997
. 9

4,,7 4,7 '4,0 4,71,722' x .10 .

M~dia dos desvios 0,L8(~2,4) C,10(~2,4) O,0(~2,2) O,10(~2 ,l;)
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A "extrapolação múltipla" por sua vez apresenta um desvio mUl

to próximo ao oriundo dos mínimos quadrados. A boa concor-

dância entre os F (X) e os F (X) 1 (tabela XXI), revelao exp. o ca c.

evidentemente, não somente a precisão das medidas experlmen-

tais,como ainda comprova a validade da "interpolação regres-

siva" e da "extrapolação múltipla", como alternativas de cál-

culo.

As figuras 22 e 23 mostram a curva de formação

e o diagrama de distribuição das espécies, obtidas a partir

das constantes encontradas por "interpolação regressiva" + mí

nimos quadrados.
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VII.l - GENERALIDADES

o espectro de absorção do cobre(II) em meio clo-

reto, brometo, tiocianato, azoteto, cianeto e outros agentes

complexantes tem servido como ponto de partida para a reali-

zação de extensos e numerosos estudos, quer seja com fins an~

líticos quer seja objetivando investigar apenas a extensão da

formação dos complexos. Referenciá-los aqui parece desneces

sário, tendo em vista o elevado número de importantes e di-

versificados trabalhos sobre o assunto.

Em meio brometo todavia, e em particular com vis

tas ao estudo das constantes de equilíbrio dos complexos es-

sas investigações são menos numerosas e mais recentes.

t visível a coloração purpúrea, resultante da in-

- ~ ++ ~.teraçao dos lons Cu com o brometo. ~ tanto malS intensa

quanto maior a concentração deste ânion. A rigor, as primei-

ras observações sobre o sistema cobre(II)/brometo datam de

(160)· ~ .
1928, quando CARTER e MEGSON relataram a lenta auto OX1-

do~redução do composto no estado sólido. Posteriormente, em

1934, JOB(161) realizando estudo sobre o espectro de absor

ção do sulfato de cobre em soluções aquosas contendo quanti-

dades variáveis de ácido bromídrico, concluiu existirem, nas

condições de trabalho, apenas duas espécies complexas: a es-

~ + - -2 -4
peci~ CuBr e a CuBr 3 sendo Kl = 6,3 x 10 e K2 = 6 x 10 .

(162)· . .. . ~ O
NASANEN , logo no lnlClO da decada de 5 , tra

balhando com soluções diluidas de CuBr 2 em ácido perclórico e

força iônica variável, identificou como sendo em 281 nm a ba~

da de absorção máxima devida unicamente ao complexo Cu(H20)3Br:

Encontrou, como parâmetros que definem essa espécie, os se-



. -1
gUlntes valores: Kl = 9,4 x 10 e cl = 1480. Uma
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observa-

ção deve ser feita com referência ao estudo de NASANEN. É

que em nenhuma de suas soluções de trabalho havia excesso do

íon metálico, capaz de assegurar a formação do primeiro com-

plexo apenas. A mais alta relação cobre/brometo esteve em

torno de 0,5.

FARRINGTON(163), estudando o equilíbrio do

tema em 275 nm, 280 nm, 285 nm, 290 nm e 295 nm, também

SlS-

em

en-

nos

melo de ácido perclórico, mas em força iônica unitária e uti-

. .... (164)
llzando o metodo de calculo de McCONNELL e DAVIDSON ,

controu como sendo 61 = 2,08 o valor médio da constante

Clnco comprimentos de onda estudados, e uma absortividade mo

lar cl = 190, no À - , que se situa a 283 nm. A relação comax

bre/brometo nas soluções variou desde 20 até 50 o que, evi-

dentemente, cria condições mais adequadas que as soluções de

NASANEN para a formação do 19 complexo.

(165) .. . -. 'KRUH atrlbulu a dlvergencla de dados entre

esses dois últimos autores, ao fato de não levarem em consi-

deração a provável existência de uma segunda espécie. Ape

sar dessa observação, não chegou a determinar 62 se bem que

haja trabalhado em altas concentrações de cobre(II) com re-

lação ao brometo e vice-versa.

. o .
Para KRUH, a 27,7 C, os valores obtldos de 61 e

c1 foram 1,14 e 340 respectivamente em 284 nm. LISTER e RO-

(166) o
SENBLUN encontraram 61 = 0,98 e c1 = 419 em 25 C e 285

nm.

- I ME O HE(167) .KOSOWER, MART N e L C lnterpretaram

bandas espectrais observadas numa solução alcoólica de

bre(II)/brometo, ao ser adicionado HBr, como sendo devida

as

co-

-a
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existência de seis complexos mononucleares. Outros autores,

(168) .segundo BARNES e HUME , trabalhando com uma mlstura de

acetato de cobre e brometo de lítio em ácido acético anidro,

somente

também concluiram pela existência de seis' espécies, sendo o

hexabromocuprato(II) o mais alto complexo do sistema. Segun-

(169) ..
do MOROSIN e LINGAFELTER , que estudaram a forma crlsta-

lina do Cs 2CuBr 4 , o íon cuBr~- existe neste estado como um

tetraedro, tetragonalmente distorcido por causa do efeito de

Jahn-Teller.

S H M (168) .. - KOBARNE e U E re]eltam as concluso~s de -

SOWER, MARTIN E MELOCHE e de MAL'KOVA e YATSIMIRSKII,ao pro-

cederem a comparação dos espectros do cobre(II)/brometo tan-

to em estado sólido como em vários solventes orgânicos, par-

ticularmente a acetonitrila. Para BARNES e HUME o mais alto

- ~ 2-.complexo formado em soluça0 e o CuBr4 aSSlm mesmo,

em altas concentrações, por exemplo 6 M de LiBr ou HBr, no

- . (170)que tambem concordou BRATERMAN com base em argumentos de

simetria.

A constante de equilíbrio do 19 complexo

. (171)minada por BARNES e HUME , em etanol a 90% e força

deter-

.; - .lonl-

ca unitária, foi de Sl = 10,0 com um À ~ (nesse meio) situamax

do em 296 nm. Para outros investigadores(172), essa mesma

espécie estudada em meio aquoso a 2S o C apresentou sua banda

de absorção em 282 nm sendo o valor da constante, Sl' igual a

1,98.

Em síntese, verifica-se da literatura citada que

todos os valores encontrados são algo discordantes entre si.

(161) ~ aExceto JOB , referem-se apenas ao calculo da 1- constan-

te muito embora haja relato de complexas mais altos.
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Medidas realizadas pelo autor deste trabalho, con

forme discussão feita a seguir, levaram à identificação das

~ . +
especles CuBr , CuBr 2 e CuBr 3 .

VII.2 - VIABILIDADE DO ESTUDO ESPECTROFOTOMÉTRICO DO SISTEMA

A condição mais favorável para realização de es

tudo de complexos sucessivos de íons metálicos se dá quando

nem o cátion nem o complexante apresentam banda de absorção

na região em que o complexo formado absorve.

O passo inicial para estudo do presente sistema

foi, obviamente, verificar se o mesmo atendia a essas eXlgen-

cias. De fato, espectros registrados, figura 24, na faixa de

250 nm a 500 nm confirmam a existência de uma intensa banda

espectral na região de 285 nm devida ao complexo formado. Ne~

se comprimento de onda o complexante não absorve. A absor-'

ção referente ao cátion é mínima, nas condições do estudo, sen

do considerada desprezível.

A força iônica das soluções foi mantida em 4,0 M

com perclorato de sódio. As medidas foram efetuadas a 25 0 C

e, para evitar problemas de hidrólise, manteve-se constante a

presença de 10 mM de ácido perclórico.

O cálculo para determinação da constante e da ab

sortividade molar referentes ao 19 complexo foi efetuado pe-

~ (164)
lo metodo de McCONNELL e DAVIDSON . As constantes rela-

. - a a ~. .. ~tlvas as 2- e 3- especles foram conseguldas por melO de cal-

culo iterativo, já empregado por outros autores em casos re-

. .. (140,173)latlvamente slmllares .
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250 300 350 400 4-5 O À (nm)

FIGURA 24 - Espectro de adsorção do sistema'Cobre(II)/br~

meto: a) O,lGO M de Cu(II) ~ 3,98 M NaCI0
4

+

10 mM HCI04 ; b) 0,100 Cu(II) + 0,011 M Br- +

3,88 M NaCI04 + 10 mM HCI0 4 "
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VII.3 - DETERMINAÇÃO DE El e 81 PELO MfTODO DE McCONNELL E

DAVIDSON

Este método, bastante rápido e simples tanto na

parte da execução experimental quanto na resolução de cálcu

los, consiste em se fazer medidas de várias soluções onde a

rel~ção CM/C
L

seja apropriada apenas à predominância da l~ es

pécie. Significa dizer que a concentração do íon metálico,

em todas as soluções, deve ser sempre maior que a do comple

xante, pelo menos dez vezes. E l e 8i são determinadas por ea

trapolação gráfica. Chega-se à expressão matemática, base do

método, que permite encontrar esses parâmetros a partir de

considerações relativas ao equilíbrio da espécie em questão,

ou seja, a pr~me~ra.

tem-se:

No equilíbrio e do balanço de carga e material,

M + X ~ MX

CM = IMI + IMXI

.. ai=~
IMllxl

IMI = CM - IMX I

então

Cx = Ixl + IMXI . IXI = Cx - IMX I

81 =
____~f_· _
(CM - IMX I) (Cx - IMX I)

Desdobrando a equação acima e tomando o seu ~n-

verso, resulta:



CM·CX - IMXI (CM + Cx) + IMX\2 _

\Mxl

1
IMXI CM·CX - (CM + Cx) + IMXI =

1

81

1

81
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Considerando-se que A = ~lIMXI, tem-se por in-

trodução deste termo que

E l

A
CM·CX - (CM + eX) + A

E l

= 1

81

Multiplicando-se a&ora amboe os me~bros desta equ~

ção por l/El~ rearranjando os termos e substituindo-se CM e

Cx por CCu(II) e CBr-, respectivamente, tem-se

CCu(II) x C - 1 1 C )
Br + A2 ::: - + - (CCu(II) + Er-

A
E: l E1 8 l E l , 7 . I, , vv

xy

(33)

2 ~ . -.Observa-se que O termo A/E 1 so tem lnfluencla so-

ore os demais quando ~l for relativamente pequeno. Quando

E l for grande, o termo, A/E~, pode ser perfeitamente despre

zado (ou eventualmente corrigido numa 2~ etapa). Assim, a

expressão acima nada mais é senão uma equação de reta perml

tindo, sem maiores dificuldades, a obtenção de E l e 81 ao se
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plotar (CCuCII) x CBr-)/A contra CCCuCII) + CBr -) conforme se

rá demonstrado.

Cabe abrir um parêntese para mencionar que, no ca

50 de o íon metálico também absorver no comprimento de onda

considerado, e estando presente no branco em estado livre, en

tão o que se tem na verdade é um

otJ.e = e l - e

o .. . . <#

onde e e a absortlvldade molar desse lon.

Inicialmente proeurou ... s-e estabelece,r é!; relação

/ C ... d·" .adequada CM CL para o cOIDpl~xo 'uBv ,dentr.o a fa1xa ut11 de

transmitância recomendada nas medidas espectrofotométricas.

Mediram--se div'er~as s~~i~s de soluções onde a cOI+

centração do metal em relação ao ligan~e variou sempre

faixa de 20 a 70 vezes maior.

numa

Para efeito de prepavo das soluções aproveitou'"'se'

a idéia inicial de CILENTO e S4NIOTO CI74 ), posteriormente se-

. AZEVEDO ( 2a). d 1 •. d . f .,... .gU1da por ". , 1mpon. o ... se 1ge1va mo. 1 1caçao ao d1S-

positivo original: em duas células de caminha ótico igual a

1,000 cm, uma para o branco e outra para a amostra, adapta ...

ram"'se dois recipientes de vid~Q cOm maior capacidade de vo

lume (ver de-talhes na parte experimental).

Por meío de duas pur,etas de pistão providas de

capilares, injetava-ae o complexante na amostra e a solução

diluente de perclorato de sódio no branco fazendo-se Var1i;l.r,

deste modo, a relação CM/CL , mas mantendo constante a força

iônica. A composição inicial da amostra e do titulante numa

das séries de s~luções medidas encontra-se na tabela XXII. A
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tabela XXIII~ a evolução da relação CM/ CL por adição do

agente complexante (solução titulante). Inclui ainda os da-

dos necessários ao cálculo de E l e 61 em 285 nm, através dos

quais se encontraram E l = 593 e 81 = 1,27. Estes valores fo-

ram obtidos por cálculo prügra:m:a-do e proceBsado em HP-97. In

forma-se à calculadora apenas os valores de CL' CM e A. Ver

programa no ap·êndj,ce.

TABELA XXII - Soluçõces empregadas numa das séries de med.idas p~

ra determinação de E l e 81 ,

Diluente
A:no"tra Titu1antc Bl'anco do bran- O-bservaçõe

(M) UI) OH co (H-)

Cu·· -1 2.1195 x 10-1 - rel.ação in2,1195 xlO -
cial C~I/C

C1O~ 3,237 ~,988 3,2111 3,990
na amostra

H+ 0,010 0,010 0-,010 0,010 igual a 61

Br- -3 2,025 " 10,.311,068 x la

-Força iônica 11,0 11;0 II-~O li.O

Na figura 25 apar-ecem as representações gráfi-

+ CBr-)oriundas decas d-e CCCuCIT) x CBr_)/A vs,CCCuCTI}

terminações em vários comprimentos de onda. Os valores

de-

-nu-

mericos, calculados por regressão linear, acham-se contidos na

tabela XXIV.



TABElA MIl - D.dos para determinação dll :a1 e El , ~m di'Ver'soB ·coll'.pril:lentQs dj! 'OndA, peloitétodo. de McCONNEl.1.. e DAVIDSON.

A/'CS!RA TrNIJtHTE Sr.- C;Q.lUn· . RO.A;'kl A 8 S. O R B' A N C I A S' EM x(*) VAI.ORES DE .'[(*) 11 103
E~

RlItlONAOO CQ.lClÚ
(V) CV) '(!1i Htl ç:-. 275·rvn .280 MI 285 mI 290 ml 2.95 lllll 900 nu 275 m 280 rr.l 2S~ m 290 nm ~95 ~~ '300 MI

5,000 - -3 2»''-9'5.)( 10-1 61 ,0,5608 O,S~21
-1

l,9S~ 1,510 1,762 1,672 2,ll~ l,496",068· x lC ·0,'5193 0,5759 O,~eC2 O,~067 2.535 x 10

6,240 +1,2"0' a,662 x 10-3 1,999 )( 10-1 55 0,3883 , O,1l2~S O,1l1113 0,1103'1 0,3585 0,3063 -1 1,885 1,723 l,~59 l,el5 2,~7 2,3902,036 ,. 10

B,nS +2)0'75 -a,253 x 10.3 1,500 x 10-1 116 0,2725 0,2993 0,3071 0,2857 O,7~lS O,2ln 1,533 x 10-1 1,791 1,530 l,Sê? l,70a 1,9*1 2,299

12.50 +14)1.85 2,8112 x 10.3 -~ 1,026 x 10-1 1,505 1,631 l,e~ 2,1599,980 x. la • 35 .o,16el o ,l~3S 0;lS8'1 0,1739 O,15~3 0"131~ 1..687 1,5"3

2.1,50 HD.OO 2,"19 x 10.3 5,~ x 10-~ 21'- : 0,08539 O,O.'l"2 0,09580 0,09018 O,OSI;OO 0,0&652 -2 1,610 1,1159 1."35 1,524 l,no 2,0665,7971110

(*) X• CeuCII) ~'Ger- i y • (teuCII) x Cer-)/A

t-..J
w
lO
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FIGURA 25 - Extrapolações gráficas de Sl pelo método de .t1:::CONNr.t.L e DAVIDSON.

sentações em 300 nm, 295 nm, 275 nm, 290 nm, 280 nm e 285 nm.

0,05 0,10 0,15 0,20 (CCu(II) + CBr-)(M)

De cirra para baixo tem-se as repre-
t-'
4=
o
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TABELA XXIV-Valores de €l e Sl determinados em vários À. Ver

concentração das soluções na tabela XXII.

275 280 285 290 295 300

€l 552 556 593 560 539 450

Sl 1,20 1,33 1,27 1,24 1,12 1,15

média de 61 = 1,22 + 0,08

Houve muito boa concordância no valor de 61 , a

partir de outras séries de medidas, em concentrações malores

de Cu(II), podendo-se considerar este fato como uma indica

ção de que espécies mais altas nem pOlinucleares influiram nas

medidas observadas.

A análise dos resultados revela que a espécieCuBr+

possui absortividade molar relativamente elevada. Trata-se po

rém de complexo bastante fraco decorrendo daí, presumivelmen-

te, a discrepância da constante já encontrada pelos

que se preocuparam em estudar o sistema.

autores



VII.4 - ALGUMAS CONSTDERAÇOES TEORICAS SOBRE A

çAo DAS SEGUNDA E TERCEIRA ESPt:CIES
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CARACTERIZA-

Do enfoque que se procurou dar no início deste ca

pítulo, dois aspectos despertam, indubitavelmente, atenções

especiais. O primeiro refere-se à divergência nos valores ci
. .. . . +

tados pela llter~tura para a especle complexa CuBr. O segun

do diz respeito ào relato de BARNE8 e HUME(168) provando a

. -. . 2- .... . .eXlstencla do CuBr4 corno especle malS alta, e por conseguln-

te, contradizendo as conclusões de MAL' KOVA e YATSIMIRSKII que

consideram o CUBr~- corno sendo efetivamente a de maior número

de ligantes coordenados.

Cabe, sem a pretensão de assumir partido mas com

base em dados dà literatura, fazer breve consideração rela-

tivamente ao segundo aspecto do problema.

O brometo é um ligante muito grande; o segundo

h
.. 2+ ..

malor aIeto, para ser malS preclso. Por sua vez, o Cu e

um íon relativamente pequeno. Difere fundamentalmente do Cu+

Pelo fato de apresentar um elétron a menos no orbital d 2 2.. x -y

Trata-se de um íon não simetricamente esférico do ponto de

vista real, e pará certos íons com camadas d incompletas, o

. .... , ... . ..... ,(175)S
arranJo octaedrlCo regular e necessarlamente lnstavel . ua

. - -.... ( )6 ( )3conflguraçao eletronlca e t 2g , \eg

ranjo octaBdrico, ao estado fundamental

do onde são poss.íveis as configurações

o que leva, num ar-

duplamente degenera-

(d 2)2, (d 2
z x y2)1

e

(d 2)1, (d 2 2)2
z x - y
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(Efeito

de Jahn-Teller). Podem resultar quatro ligaç5es curtas co-

planares com o metal e duas longas ou, no caso oposto, duas

curtas colineares e quatro extensas. Estudos expepimentais

. . ~. ... . (175) Émostram predomlnancla do prlmelro tlpO de arranJo . de

se esperar portanto, que nao apenas o Efeito de Jahn-Teller mas

também o impedimento estêrico levem a uma grande instabilida

de a partir do terceiro complexo, tornando impraticável a de-

terminação de suas constantes de equilíbrio. ESWEIN, HOWALD

KEETON (176) f . d' ~ .e re erem-se ao lmpe lmento esterlCO como sendo

o principal fator que presumivelmente evita a formação do

2- .CuBr4 em melO aquoso.

O quarto ligante somente poderia entrar, de fato,

em altas concentrações do brometo. Mesmo no caso do íon azo-

teto, que forma complexos de alta estabilidade, observa-se que

a grande predominância da espécie de três ligantes só se dá

quando se trabalha em condição de elevada força iônica. É

que a diminuição da atividade do solvente, a água, passa a

favorecer a entrada do quarto ligante.

Dentro das condições experimentais adotadas no

presente trabalho <meio aquoso ~ força iônica 4,0 M) foi po~

sivel quantificar somente as constantes relativas às espécies

+ -CuBr , CuBr 2 e CuBr 3 .

O baixo valor dessas constantes não cría portan

to condições favoráveis à entrada do quarto ligante, ~pesar

de se haver empregado grande concentração de brometo.
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VII.S - ANÁLISE DOS DADOS PELO MfTODO ITERATIVO PARA CARACTE

RIZAÇAO DAS EspíCIES CuBr 2 e Cu~Br;

A concentração analítica do íon cúprico nas so

luções foi sempre de 3,037 x 10-4 M em toda a faixa de con-

centração de br0me.:to estudada. Esta variou desde 3,95 O x

10- 2 M a 3,989 M~. A força iônica foi mantida constante (4,0

M) com perclorato de sódio. Para previnir problemas de hi

drólise, todas as soluções continham ácido perclórico

concentração igual a 10 ruM.

No preparo das soluções usou-se a célula modifi-

cada (ver parte experimental 1 , pela prati.cidade e rapidez de

-execuçao.

Fizeram-se leituras em 275 nm, 289 nrn, 285 nm,

290 nm e 295 nm. A tabela XXV apresenta os resultado~s expe-

rimentais de E nos ciRCO comprimento-s de o~nda CEl-ns iderados .

Correspondentemente, na figura 26 estão as curvas de E em fun

ção do ligante.

A determinação das segunda~ e terceira

tes de equilíbrio., como decm,'rêneia da análise das

constan-

medidas

espectrofotométricas do sistema, consistiu em um longo pro-

cesso de ensaio e erro, com inúmeras tentativas de solução.

A rigor, começou-se ~r admitir a presença. de quatro ligan-

teso Entretanto logo se notou a impossibilidade do tratamen

to para este número de complexos, passando-se então a consi-

derar somente três espécies em consonância com o que foi dis-

cutido no item anterior.

Levando-se em conta todas as espécies envolvidas

no pr'ocessú e sendo a absorbância uma propriedade aditiva,
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'l'AI:\E:LA XX'" - Valores experimenta LS de ;: em diversos comprimentos de onda. A concentraç.lc

anal iti~a do metal foi n" q tida constante (Cu(II) = 3,037 x 10-4 M).

1&-'
no

275m

T -
E: T

260 nn
-e:

285 nm

T -e: T

290 run
-e: '"~

295 run
-e:

-23,950 x 10

1,162 x 10-1

2,3E4 x 1Q-1

-13,97.1 x 10

5,502 x 10-1

7,085 x 10-1

3;653 x 10-1

1,032

1,192

1,34Q

).,571

1,816

2.,043

2,284

~,522

~,754

2,992

3,224

3-,626

3,740

3,860

3,989

96,50 50,95 96,50

33,50 96,11 92,25

a9,OO 166,6 87,00

84,15 246,8 81,70

79,50 328,1 76,60

76,00 392,4 72,75

.72,40 .461,8 69,00

69,20 526,5 66,00

6ô,50 583,4. 63,lS

64,00 638,2 61,15

60,50 718,6 57~í5

57,25 797,6 54,45

54,80 660,1 52,15

52,50 921,4 . 50,00

50,25 981,11 48,15

48,30 1041 46,50'

46,75 1087 '45,00

44,65 1153 43,45

43,21 1200" 42,09

~2,91 1210 41,72

42,53 1223' .41,58

42,31 1236 41,43

50,95 96,50 50,95 96,50 50,95

115,4 92,25 115,4 92,65. 109,2

199,1 86,90 200,8 87,75 186,9

269,0 61,80 287,3 ~,45 276,0

381,2 76,60 381,2. 77,95 356,2

454,9 72,75 454,9 73,90 432,5

530,6 69,00 530,6 70,30 503,9

594,2 65,áO 598,5 67,~0 570,6

657,3 63,00 660,7 64,20 633,7

703,3 60,75 7~2,7 62,00 683,6

785,1 57,50 791,3 58,60 764,2

869,3 ·54,30 873,2' 55,25 848,4

931,0 51,90 937,9 52,80 913,3

991,2 49,65 1001 50,6~ 974,2

10115 ~7,80 1056 48,70 1029

1095 46,10 1107 46,90 1083

1142 44;60 -1155 45,50 1126

1192 42,85 1212 43,95 1176'

1238 41,50 1258 42,61 1220

1250 41,35 1263 42,31 1230

125541,00 . 1275 42,02 1240

1266 40,80 1282 41,87 1245

97,20 40,61

.94,00 88,48

89,70 155,4

85,00 232,4

81,00 301,3

77,00 373,8

74,25 425,8

71,00 489,8

68,50 541,0

66,50 . 593,!!

63,20 656,2

60,50 718,6

58,50 766,7

56,30 821,5

55,00 .854,9

53,75 887,8

52,50 921,4

51,70 943,4

50,15 986,9

49,80 99ô,S

49,50 100E

49,50 1006
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tem-se para célula de 1,000 cm de espessura:

+ -
A = E1ICuBr I + E21CuBr21 + E31CuBr31

Das condições de equilíbrio tira-se que:

+ ++ 1I -ICuBr I = B1ICu Br I

ICuBr21 = B2ICu++1 IBr-1 2

I -I ++ - 3Cu Br 3 = B3 ICu i IBr i

( 36)

Substituindo-se estes termos na equação 36 e rear

ranjando, resulta:

A = ICu ++ I (E1 S1 IBr - I + E2B2 IBr - I2 + E3B3 IBr - I3) ( 37 )

Do balanço de massa tem-se:

CCu++ = ICu++1 + ICuBr+1 + ICuBr21 + ICuBr;1

que se converte em

CCu++ = ICu++' (1 + BIIBr-1 + B21Br-12 + B3iBr-13) (38)

a parti~ das mesmas oonsiderações que levaram à equação 37.

Dividindo-se então (37)por (38)tem-se finalmente a

equaçao



E = A

C ++Cu
=

E1811Br-1 + E2 B2 !Br-1
2

+ E3831Br-13

1 + 81IBr-' + 821Br-12 + 8
3

!Br-1 3
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( 39)

que expressa a absortividade molar média, E, relativa às es-

pecles em consideração.

Caso o íon metálico também absorva na região em

estudo e esteja presente no branco, sob a forma não complexa

da, então a sua absortividade molar, EO
, deve, necessariamen-

te, ser levada em consideração. Nesse caso a equação

a ser:

passa

o -
E + E181lBr I

E =
1 + 8

1
1Br-1

+ E2821Br-12

+ 82 1Br-1 2 +

+ E3831Br-13

83 1Br -1 3
(40)

Com a ressalva de que em lugar de En , ter-se-á

6E
n = E

n
- E

O

o sistema cobre/brometo é favorecido pelo fato de

que, na região estudada, somente o complexo absorve. Por es-

te motivo todos os cálculos aqui efetuados tiveram por base a

equação 39.

Expressando-se agora a equação 39 sob outra for-

ma, ou seJa,

E + E81 IBr - I - E1 B1 IBr - I = B2 IBr - I2 (E 2- E) + 8 3 IBr - I 3 (E 3-E)

e dividindo-se ambos os membros por (E 2-E) IBr-,2 obtém-se fi

nalmente a equação de reta



cp =
( + E8 1 \Br-1 - €18 1 iBr -1

- I -1 2
((2-d Br

-- 62 + 6 3

IBr - I (( 3- E.)

((2-E)
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( 41)

necessi-

(1 e 61

É fácil verificar que plotando-se cp (19 membro da

erlllação) em função do quociente

IBr-, (€ 3-E)

(( 2 -E")

ter-se-á pela intersecção e inclinação os valores de 62 e 6 3 ,

respectivamente.

A análise da equação 41 indica, todavia, que para

obter-se 62 e 63 , ~ necessário dispor não apenas de

(já conhecidos) mas também de (2 e €3' Surge daí a

dade de recorrer ao processo iterativo para chegar-se aos va-

lores finais mais prováveis dos quatro parâmetros em questão.

o MÉTODO ITERATIVO

Para valores iniciais de E 2 e€3' por este méto-

do, assumlu-se que:

a) na faixa de maior concentração do ligante deveria predo-

mlnar a espécie de maior número de ligantes coordenados

por íon metálico, no presente caso, CuBr;. Para uma prl

meira aproximação tomou-se €3 nessa faixa, ignorando-se a

contribuição das outras espécies.

. (140 173 177)b) quanto a €2' eXlstem trabalhos " mostrando que

a mesma pode ser considerada (também em l~ aproximação) co
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mo sendo a média entre E l e E 3 :

E =2
E 1 + E 3

2

Com essas suposições pôde-se "eliminar" E 2 e E 3 ,

como inc6gnitas, da equaç~o 41.

Cada ciclo do processo iterativo compreendeu duas

fases de cálculos. Na primeira, determinaram-se os valores de

82 e 63 (por meio da equação 41), e na segunda os valores de

E
2

e E
3

tendo por base a existência de correlações lineares

entre E e n. Os valores deste foram calculados pela equação

10, usando-se inicialmente as constantes obtidas na prlmelra

. -aproxlmaçao.

(140 173)
NEVES, OLIVEIRA e CHIERICE ' foram dos pr~

meiros a observar que existem, com muito boa aproximação, es-

sas correlações (lineares) quando os valores de € são plota-'

dos em funç~o do número médio de ligantes.

Nos sistemas já estudados, inclusive o presente,

aparecem dois segmentos ascendentes de retas que se cruzam na

altura da regi~o onde, provavelmente, se formam espécies anlO

nlcas.

Sugerem os autores mencionados que essa "quebra"

(o ponto de cruzamento), ainda n~o muito bem esclarecida, se

deve presumivelmente a uma intensificação da potência de os-

cilação no fenômeno de transferência de carga, ap6s a entra

da do 29 ligante, ou seja, quando se formam espécies anlonl-

caso

Foram efetuados seis ciclos de aproximações. O
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artificio de c~lculo, para determinaçio de E 2 e E 3 , por meio

de Ê vs. n mostrou-se um precioso auxiliar no processamento

dos mesmos,

Em sintese, as etapas do procedimento

veram-se dentro da sequ~ncia abaixo:

desenvol-

a) calcularam-se os valores de </> e X (onde x = IBr -, (E 3-f:) /

(E 2-Ê)) para a faixa de concentração total do ligante e

construiu-se o respectivo gr~fico. Este mostrou que a rraio-

ria dos pontos calculados para concentrações de brometo

inferiores a 1,0 M,se afastavam bastante da reta. Tal fa-

to foi devido a valores muito baixos de absorbâncias nessa

faixa;

b) para se ter maior número de pontos, tomaram-se então 24 p~

res de E e CBr- (tabela XXVI) sobre a curva "normalizada 11 de

€vS, CBr - no intervalo de 0,8 a 2,0 M de brometo, corres

pondendo aproximadamente a n = 1 e n = 2;

c) construiu-se, com esseS pares de valores, o segundo
~

gra-

fico de </> vs. x para obtenção de 82 e 83 , em primeira apr~

ximação (figura 27 (I));

d) calcularam-se oS valores de n para a faixa escolhida e pl~

tou-se Ê contra n para reavaliação de E 2 e E 3 com base em

n = 2,0 e n = 3,0, respectivamente (figura 28 (I));

e) refizeram-se, através de novo ciclo de cálculo, os valo-

res de </>, x e n c~egando-se a novos valores de 6 2 , 8 3 , E 2

e E 3 e aSSlm, sucessivamente.

As figuras 27, 28 e 29 ilustram a evolução gráfi-

ca do processo (iterativo) com respeito ao refinamento de 6 2 ,

13
3

, E
2

e E
3

,



152

TABELA XXVI - Valores de CBr- e e: tomados sobre a curva "normalizada" da

figura 26 em 285 nm, para fins de cilcu10s iniciais de •

e x, e determinação de 13 2 e 13 3 em primeira aproximação.

c - - C - - •Br e: • x . Br E x
eM) ill2

0,8500 522 , E, 1,489 1,556 1,450 754,0 2,723 4,172

0,9000 543,8 1,529 1,688 1,500 772, o 2,989 4,622

0,9500 565,8 1,589 1,831 1,550 789,0 3,293 5,146

1,000 '586,5 1,647 1,982 1',600 80~,s 3,662 5,776

1,050 606,5 1,711 2 ,ll~3 1,650 822,0 4,140 6,571

1,100 630,5 1,838 2,334 "1,7QO 839,0 4,813 7,646

1,150 645,0 1 ,,fl64 2,504 1,750 854·0 5,608 6,970. ,
1,200 664,0 1,961 2,712' .1,800 869,5 6,815 10,92

1,250 682,0 2,062 2,935 1,850 .884.,5 8,652 13,88

1,.300 700,0 2,184 3,186 1,900 '899~O 11.,78 .18,90

1,350 718,0 2,331 3,469 1,950 ' 912,3 17~77 28,61

1 , l~°o 73 6 ,0 2,507 3,794 2,0,00' '926,0 38,52 61,91
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No 69 ciclo de aproximações sucessivas estes pa-

râmetros convergiram, praticamente, para os seus limites (fi

guras 27 (VI) e 29 (VI)).

A tabela XXVII reune os dados de <p e x corresponde!2.

tes ao último destes ciclos, para as medidas realizadas em

285 nm. A tabela inclui também os desvios percentuais entre

E e E 1 . Para o cálculo desses desvios consideraram-exp. ca c.

se os seguintes valores: 61 = 1,27; 62 = 0,550; 6 3 =

E l = 593; E 2 = 1087 e E 3 = 1733.

Embora o procedimento pareça ser muito laborioso

e extenso (por causa dos gráficos), na verdade não o é. Com

auxílio de calculadora programável, no caso usou-se a HP-97,

a execução dos cálculos é muito rápida. Basta utilizar um

pequeno programa (ver apêndice) onde se entra com CBr - e E.

A calculadora imprime <p e x fornecendo diretamente por regre~

são linear os valores de 62 e 63 , Fornece ainda os

de n, E 2 e E 3 , também por regressão linear.

Finalmente, a tabela XXVIII mostra a variação de E 2 '

E 3 , 82 e 83 ao fim de cada fase de cálculo.

Assim sendo, e com base nos desvios obtidos en-

tre o

tivos

E e o E 1 pôde-se inferir que os complexos rela-exp. ca c.

ao sistema cobre(II)/brometo, nas condições experimen-

tais estudadas, apresentam os seguintes valores de constantes

de equilíbrio e absortividades molares:

81 = 1,27

8 2 = 0,550

63 = 0,223

E l = 593

E 2 = 1087

E 3 = 1733
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FIGURA 29 - Evolução gráfica dD processo iterativo na determinação de E 2 e E 3 "
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TABELA XXV Il- Dados fi.na is do s-iste-ma cobre( TI) /brometo calculados a Pé\!:

tir dos seguin~es parâmetros: Sl = 1,27; ~2 = 0,550; 8 3

0,223; E1 = 593; E 2 = 1087 e E 3 = 1733.

=

IBr-1 - - IX:!svioT A E $ X n Ecalc .exp. %
(M)

0,0395 *%,50 "'0,mS-47 50,95 14,70 0,06413 0,0494 29,21 42,7

0,1162 *92,25 ;:0,03503 115,4 3,424 0,1935 0,14) 83,26 27,9

0,2364 *86,90 ;,°,06:G.9-8 200,8 1,677- 0,4087 0,Z80 162,3 19,2

0,3921 *81,80 *0,08725 287,3 1,09.9 0:..".70'88 . 0,443 25.7 , 2 10,5

0,5502 *76,60 *0,1158 381,2 1,092 1,054 ,0,601 346,8 9,03

0,7086 *72,75 ;'0,13-82 454,9 L,042 ' ~;433 0,,749 430,7 , 5,33

0,8653 69,00 0,1612 530,~ 1,189 1,870 0,880 508,3 4,20

1,032 6~ ,80 0,18l8 598,5 1,164 2,397 ,1,02 585,3 2,21

1,192 63,00 0,20U7 ' 660,7 1,260 2,998 1,15 653,9 1,03

1,340 60,75 0,2165 712,7 1,364 3,653 1,25 712,9 -0,0232

'1,571 57,50 0:2403 791,3 1,625 5,003 '1,40 796,8 -0,695

1,816, 54,30 0,1652 873 ,2 2,155 7,303 1,,54 815,8 -0,295

2,043 51,90 0,2848 937,'3' 2,945 10,90 1,65 940;7 -0,293

2,284 49,65 0,,3D41 1001 '4,869 '19_,44 1~16 . ma2 -0,0763

2,522 47,80 0,3-206 10S6 ,12,88 55,08 1,86 1055 0,0735

2,754 46,10 0,3363 1107 -19,15 -86,20 1,94 n02 0,490

2,992 44,60 0,3507 1155 -5;40'5 -25,43 ,2,Ol -1144 0,954

3,224 42,85 0',.3680 121.2 -2,8-8-4 -l'3~44 2,08 UH 2,56

3,626' 41,50 0,3820 1258 -1,,922 ' -:1Q,07 2,17 1236 1,72

3,740 41,35 ' 0,3ti?:S 1253 -1,fJU6 -9 ~ 9Er8 2,20 1250 O,9ga

3,860 41,00 0,3872 1275 -1,649 -,9,404 2,22' 125'; 0,830

3,989 40,80 0;3893 1282 -1,538 -9,226 2,24 1278 0,257

média dos désvios fJ,6~ (..: 0,95)

-,-------

*n~o computado3 para efeito de 'c~lcu102.



TABELA~III-ValDres dB E 2 , ~3' 13 2 e 13 3 ao final de cada fase dos ciclos

de cálculo pelo processo iterativo.

E: 2

E 3

935

1282

891

1505

969

1640

1028

1699

1064

1730

1087

1733

1/1/1/1/1/1
a1- aprox. 26- aprox. a3 ... aprox. 49; aprox. a a5- ~prox. 6- aprox.

•

13 2

13 3

0,249

0,615

0,586

0,396

0,657

0,289

0,612

0,239

0,559

0,224

0,550

0,223

I-'
(J"1

00
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Nas figuras 30 e 31 aparecem a curva de formação

e a distribuição das espécies. Como nos casos anteriores,

foram obtidas a partir das constantes determinadas por "in

terpolação regressíva" + mínimos quadrados.
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P ARTE VIII

Estudo Preliminar 00 SistemB Cobre(II)/Acetato Em Presença
, .. A-

De Perox1do De H1drogen10.
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VIII.l - VIABILIDADE DE OCORRtNCIA DE ONDA CATALfTICA ENVOL

VENDO A REAÇÃO DE COBRE(I) COM H20 2

O presente trabalho de tese mostrou vários aspec

tos da reduç~o polarográfica do cobre(II) em eletr61itos de

suporte com afinidade por cobre(I). O processo ocorre em

duas etapas, ou seja, redução de Cu(II) a Cu(I) e este ao es-

tado de CuCHg).

Em conexão com estes estudos pensou-se na possibi

lidade de se criarem condiç~es para o desenvolvimento de on

das catalíticas, cdm base no fato experimental de que o co

bre no estado de cobre(I) é facilmente oxidável a cobreCII)

pelo oxigênio do ar. De fato, a redução do cobreCII) a co

breCI), em excesso de N;, mediante a reação

- 2- -Cu(N S)4 + Cu + 4 N3 ""'=
.:::.. 2 3

CuCN 3 )4

exem-

formando soluções incolores, só ocorre com exclus~o total do

ar, em atmosfera inerte. Basta abrir-se o recipiente Para que

. CI) .. . (lO)o aZldo cuprato comece lmedlatamente a se oXldar' . O

mesmo comportamento foi também observado, nO presente traba-

lho, com as soluções de cobreCI) em meio brometo.

Convém ressaltar entretanto, que quando a afini-

dade do ligante por cobre(I) ê muito alta não se observa tal

oxidação Cpelo oxigênio atmosférico). Ê o caso, por

plo, do iodeto dando origem ao CuI, se~undo a reação quanti

tativa abaixo, base de um método analítico para determinação

de cobre (I 1)

++2Cu + 41 ~ 2CuI + 1 2



Algo semelharrte foi obs-ervado em melO

(20) . - . . dto ,. com oXldaçao parclal do llgarrte, ten o-se:
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tiociana-

SCN + 4H 2 0 ::.- - +S04 + HCN + 7H + 6e

Com relação ao caso- em que a e.stabilização do co

bre (I) - em meio azuteto e brome to- - não é tão efe-tiv-a coro em

1-, CN- e SCN-, pens-Ou-s-e que o per-áxidD de hidrogênio, H
2

0 2 ,

pudesse reagir ~~piàamente ~OTh o cob~e(I) formado na superfí

cie do eletr-odo. Nes5;a h'i::pô:te.:s:e, a pri.nre±r-.a: ando. referente a
redução

Cu(II) + e- ~ CuCI)

serIa consideravelmente aumentada, tendo em vis:ta a cinética

da seguinte reação química na sup-erfície do eletrodo:

2Cu(I) + R20 2 + 2HN 3 ~ 2CulIIl t 2N; + 2820

° cobre(II) na forma de azido- co~_e.xo serIa, en-

tão novamente, reduzido a Cu(I) aumentando de modo muito acen-

tuado a primeira onda.
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VIII.2 - OBSERVAÇOES SOBRE O FENÔMENO CATALITICO NA SUPERFÍ

CIE DO ELETRODO EM MEIO AZOTETO

O fenômeno catalítico em soluções de Cu(II) con

tendo a~oteto foi realmente obs~rvado,porém com dois aspectos

bem inusitados. O primeiro diz respeito à existência de um

efeito catalítico praticamente desprezível em pH 6 (por causa

da presença do HN 3 livre na solução), tornando-se grandemen

te aumentado pela simples mudan.ç.a do meio para um pH igual a

9 (condição de hidrálise dn íon azoteto como eletrólito de su

porte) .

O segundo asp~cto, muito importante, refere-se ao

fato de que a onda catalítica não se localiza sobre a primei~

ra onda do cobre, mas sobre a segunda, O fenômeno catalítico

não seria proveniente portanto da regeneração do cobre(II) a

pa~tir do cobre(I), mas da regeneração do oobre(I) a partir

do amálgama, pela seguinte reação rápida:

2Cu(Hg) + H20 2 :;. 2Cu(I) + 20H + 2HgO

O ciclo catalitico é completado pelij seguinte reação de ele

trodo:

Cu(!) + Hg + e 3iPo Cu(Bg)

A figura 32 ilustra melhor as observações realiza

das.

Um processo secundário e de menor importância es

taria associado à se,gu.inte reação:
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FIGURA 32 - Polarogramas do sistema Cu(II)/N;: a) 0,4 mM Cu(II) +

1,OM N;, b) 0,4 mM Cu(II) + 1,0 M N; + la n~ H
2
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la ~ HC10 4 ; c) 0,4 mM Cu(II) + 1,0 M N
3

+ la mM

H20 2 •



H20 2 + 2CuCI) Õl' 2CuCII) + 20H
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Este era esperado como sendo o processo prlncl-

pa1, conforme já foi exposto, mas que de fato não ocorreu.

Em meio ácidb, onde existe o tampão N;/HN 3 , o p~

breCI) com consumo de HN 3 , melhor do que a liberação de

OH-:

queno componente cata1ítico resulta da regeneração do co-

...
lons

- - o
H2O2 + 2HN3 + Cu (Hg) + e ~ Cu CI ) + 2H2O + 2N3 + Hg

Assim, pode ser dito que o meio alcalino é res-

ponsável pela alta reatividade do H20 2 • A inexistência do

meio tamponado s6 tende a melhorar as condiç5es Conde real

mente existe N3 a pH 9,0), devid.o à liberação de íons OH,

alcalinizando mais ainda o sitio da reação, isto é, a super-

fície do eletrodo.

Na ausência de cobre também existe um pequeno co~

ponente catalítico, que pode ser atriauído à oxidação
... .

qUlml-

ca do mercúrio na presença do N 3 pe~a H20 2 , e posterior redu

ção na superfície do eletrodo:

H20 2 + 2Hg + 2N
3

--+ Hg
2

(N
3

)2 + 20H

Hg 2 CN 3 )2 + 2e- ... ~

2Hg + 2N 3
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VIII.3 - OBSERVAÇOES SOBRE O EFEITO CATALfTICO EM MEIO ACETA

TO

O cobre(II) em meio acetato, passa diretamente a

Cu(Hg), apresentando as característ.icas de um processo quase

reversível. Escolheu-se esse meio como eletrólito de supor

te tendo em vista que a constante de ionização do ácido acé

tico é muito próxima ã do HN 3 . Assim o mesmo pH poderia ser

obtido na presença do tampão H3CCOO-/H 3CCOOH. Outra razão p~

ra essa e~çolha residiu na baixa afinidad~ do acetato pelo mer

cúrio, a qu~l diminui a tendência de oxidação di~eta da su

perfície do eletrodo pela H20 2 .

Esperava-se um alto componente catalítico uma vez

que o efeito poderia estar relacionado à oxidação do

ma, segundo a reação:

amálga-

H20 2 + Cu(Hg) ----~, Cu(II) + 20H- + HgO

Contudo, tanto em pH 6,0 quanto em pH 9,0, na concentração

1,00 M de acetato, nao se observou o efeito mencionado.

Diante da não ocorrência do fenômeno catalítico,

fizeram-se alguns testes em tubo de ensaio objetivando um me

lhor esclarecimento sobre o que poderia estar ocorrendo.

Observou-se que a adição de H20 2 a soluções alca

linas de cobre(II)/acetato provocava o aparecimento de in~en

sa coloração castanho-esverdeada, cOm vísivel decomposição do

peróxido e liberação de O2 . Aos POUCQS essa coloração ia de

saparecendo e a solução adquiria, dentro de aproximadamente

1 minuto, a cor azul original.
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Esse novo fato sugeriu que a inexistência de on-

da catalitica, no sistema Cu(II)/H 3CCOO- era devida à comple

ta decomposição da H20 2 durante o tempo normal de desaeração

da solução de trabalho, na célula polarográfica.

Na tentativa de minimizar essa decomposição, pa~

sou-se a realizar experimentos em soluções recentemente pre

paradas, de acordo com a seguinte sequência:

a) na solução de cobre(II)/acetato, contida nd célula pola-

rogrâfica, fazia-se passar de modo uniforme a corrente de

hidrogênio para efeito de desaeração;

b) fixavd-se o potencial em aproximadamente -0,200 V, corres-

pondente ao patamà~ do processa CuCII) + 2 e-~ Cu(Hg),

sendo inferior ao de redução do p'eró'x,ido;

c) com o polarógrafo (Electroscan) em baixa sensibilidade de

corrente (10 ~A/polégada), davá-se iníoio à experiência nu

ma veloG idade 0,6 poleg.adaJmimrto;

d) injetava-se rapidamente soluçãd 10 fiM de H20 2 , mantendo con

tínuo o fluxo dê nitrogênio.

Com a adiçgo da H20 2 , surgia de imediato um for-

te componente catalItico; decaindo na medida em que o peró

xido ia se decompondo. O decaimento da onda catalltica de

corrente da decomposição da água oxigenada, registrado num

intervalo de tempo pouco superior a 15 minutos pode sér ob

servado na figura 33.

Não se chegou à estudar quantitativamente a ciné

tica da reação tendo em vista que o problema' carece de uma

abordagem mais profunda, o que será evidentemente objeto de

trabalhos futuros.
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VIII.4 - COMENTÁRIOS FINAIS SOBRE ° COMPORTAMENTO DO H20 2

° peróxido de hidrogênio em meio ácido atua como

oxidante segundo a reação

H
2

0
2

+ 2H+ + 2e-;-- 2H 20 oE = 1,77 V

Com base no equilíbrio abaixo, sua constante de

. . - - -12 isto é,lonlzaçao e da ordem de 10 M,

H20 2
~ HO; + H+ K =

lHO; !IH+ I - -12; .. ! ::; 1,5 x 10 M...,...-

IH 20 2 1

-5Em pH 9,0, cerca de 10 M de HO podem ser en
2

contrados no equilíbrio, provenientes da ionização do H20 2

la mM inicialmente adicionado.

Por outro lado a concentração de HO; tende a au-·

mentar na superfície do eletrodo por causa da seguinte rea-

-çao:

H
2

0
2

+ 2e-~ 20H EO = -0,87 V

Todavia., a magnitude do potencial redox em meio alca~ino nao

ê suficiente para explicar totalmente a tendência do peróxido

de hidrogênio em provocar o alto efeito catalíticQ sobre os

sistemas observados.

A espécie H0 2 parece ser muito mais reativa. Na

região de potencial onde Q fenôm~no catalítico aparece, é po~

sível que essa espécie seja adsorvida na superfície do ele-

trodo dando lugar à ocorrência do processo. A propósito,
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existem observações sobre o comportamento de agentes de OXl

dação semelhantes, como o MnO~ em meio alcalino, onde a for

mação do OH, intermediário de reação, a partir do OH- é o fa-

tor principal para a ocorrência de muitas reações de áxido-

redução(178) Possiv~lmente a formação do intermediário H20

seja um caso semelhante, tendo em vista que:

H2 0 + HO; + 2e- -----_... 30H

20H -------.. 20JI + 2e-

H20 + HO; -. OH + 20H

Este OH poderia atuar como es}?-écie al tame-nte rea-

tiva segundo a reação:

Cu(Hg) + OH Cu(I) + OH + Hg

O que pre.c isa ser m-elh-or entendido é: por que a

oxidação ocorre prefer>-encialmente com. o Cu{Hg) e não qom o

Cu(I) como seria de esp-erar?
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IX.l - CONSIDERAÇOES SOBRE O USO DO ELETRODO DE MEMBRANA DE

Ag/Ag 2S, CuS ,EM MEIO COMPLEXANTE

Ap6s se pesquisarem os complexos de cobreCII) e

cobreCI) em meio de brometo e de azoteto, procurou-se fazer

• ~ • J...
algumas experlenclas cOm o eletrodo ;Lon seletlvo de cobre-

membrana constituida de sulfeto de prata e sulfeto de cobre -

na tentativa de es.tudar o comp<R'i:amente do mesmo diante da-

queles sistemas.

A literatura rna_is. l?ecente apresenta alguns estu-

dos sobre a utilizaç~o de eletrodos. de matrizes de CuS-Ag 2S

para determinação de constantes de equilibrio e seu uso em

. - . - . Cl19) ~tltulaçoes potencLometrlcas com agentes complexantes .la~

bêm considera~Qes têm sido feitas 50bre a natureza das inter-

f (18Q) . . - d f - . .-aces e a c:onst l tUlç-ao . a ase sollda, em partlcular, o

efeito da composiçio do CuS sobre o potencial padrão desenvol

. (181)
vldo pelo eletrodo .

Não há dúvida de que tal eletrodo funciona satis-

fatoriame-l'lte para med idas de Cu (11) na presença de agentes

complexantes que preferem íons de Cu(II) aos íons de Cu(I)

como EDTA, OAc-, en, bipy, etc. ~adavia,a literatura menClO

na forte interferência na leitura potenciomêtrica do eletro

do de Cu (11) na presença de íons clore·to e brometo ,quando os

0# • d - d (C· ++) (-)2 .nlvelS e concentraçao e li x X atlngem valores malO-

-6 -12 (182)res que la para cloreto e 10 para brometo . Ora,

esses íons sabidamente são agentes complexantes com alta afi

nidade por Cu(I) e AgeI). Seria es.ta a causa da interferên-

cia? Torna-se, pois, interessante-verificar se um pseudo-ha-
~ . ~ " .

leto como o lon azoteto tambem a~res.enta esse comportamento.
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o azoteto apresenta consider~vel afinidade por

Cu(I), fazendo com que a redução de Cu(II) no eletrodo de mer

cúrio ocorra em duas etapas,via Cu(I), até o a~lgama de co-

b (183)re .

o sistema Cu(II)/N; foi estudado neste Instituto

~ d 1 -fo (184) d .. (185)por meto o po arogra lCO , e solubllldade e espec-

- . (186) -.trofotometrlco , chegando-se as segulntes constantes de

formação, reunidas na tabela XXIX juntamente com as do siste-

ma Cu ( I ) IN; .
TABELA XXIX - Constantes de estabilidade dos sistemas Cu OI) IN;

e Cu( I) IN;.

MrTODO 81 8 2 8 3 84
SISTEMA

Polarográfico 6,5xlO7 CuC lI) IN;

Solubili-dade 7,2xl02 3,4xlO4 1,7xl06 4,5xl06
"

Espectrofotomé- 3,6xlO2 4 3,Oxl06 6,6xl07
"2,9xLO

trico

Polarográfico 1,72xl06 75,95xlO 2,27xl07 5,05xl06 CuCI)/N;

IX.2 - MEDIDAS EM MEIO CONTENDO AZüTETO

Inicialment-e procurou--..se verificar o comportamen-

to de um eletrodo comercial (Orion 9-4-29) quanto à sua repro-

dutibilidade, em funçãD {jo tempo (tabela XXX) e da concentra-

ção de ácido azo~ídrico Ctabela XXXI).Realizaram-se sempre

séries paralelas de medidas em que numa delas a solução era

previamente saturada com Ag 2S/CuS, tendo em vista que este



procedimento deu bons resultados anteriormente, para o

. d ~d· (187)trodo seletlvo e ca mlo .
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ele-

Verifica-se na tabela ~, que mesmo na presença

esta-

de fase sólida, a divergência entre os potenciais medidos em

experiências consecutivas, entre as quais se poliu a superfí-

cie do eletrodo, é igualmente acentuada, se bem que a

bilização com o tempo é menos lenta.

A adição prévia de Ag
2

S/CuS também não trouxe van

tagens quanto à reprodutibilidade dos dados de séries consecu

tivas, Dem como não fez diminuir o efeito da presença de qua~

tidades crescentes do ácido ázotídrico, para a mesma concen-

tração de azoteto e Cu(II), conforme mostra a tabela XXXI.

TABELA XXX -Variação do potencial (em mV) do eletrodo em fun

ção do tempo, na presença (EcY e ausência (E s ) de

fase sólida Ag 2S/CuS. Cu(II) = 0,1 mM; HC10 4 =

1,0 M e NaC10 4 = 3,9 M.

t Es1 E
cl Es2 Ec2

Es2 -Es1 Ec2 -Ecl(min)
--

5 248,4 287,3 251,6 288,0 3,2 0,7

10 251,4 287,5 253,3 289,0 1,9 1,5

15 252,7 287,8 254,3 289,0 1,6 1,2

20 254,5 288,1 255,0 289,1 O; 5 1,0

25 255,6 288,3 255,6 289,1 0,0 °,8

30 256,1 288,4 255,9 289,2 0,2 0,8



TABELA XXXI - Efei to da presen'Ç-ade Hr'~3 sobre o poten<ci a1 du el'etrodo.

~?11.: ç"i. o; n i c i a ! : (1"0 rn ~ ) =C~ (I ! )~ ('. ,1OOr.: t'1; NaN1 =1 , O10;'<1; .HC:. O4 ~ O~ Oi O~~ ; NaC1(\=2 t 99 i'~
-tu'1!:.nte-· "'u(· ')-0 'lrlO-mr\' !-I" -2 "0"",··1. H"Tn -1 r,no'~·· I'~"('\ - 3 "'!l"l1 I ~ \..I i • \",I ... .a. - ,. t I I I, l't a • 3- , '... .V I"' ,. I L. u 4 - ",...,' \1 I I , • a \,.; J v ~ - , U \....; , I

V,_ E
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Fizeram-se várias séries de medidas em soluções

de Cu(II) 0,1 mM e azoteto variável, em força iônica 4,0 M a

justada com perclorato de sódio. A reprodutibilidade de -se-

ries idênticas de medidas, precedidas de polimento do eletro-

do, não foi satisfatória havendo discordância de 1,5 mV, em

média.

Mais grave porém é o fato de haver desvios mar-

o'" -cantes entre o E medldo para a celula e o calculado a par-

tir das constantes de estabilidade obtidas espectrofotométri-

camente. Esses desvios variam dentro do intervalo de 4 a

18 mV ao longo da faixa de concentração de azoteto, como po-

de ser observado na figura 34.

I I. I • ti' , I • ---..- I I +-

~ I • ". .

.......
>
E

c
"ro-

>
Ir.
Q.J
c:

c,...

'\.
•

-1,,0- Z.O
1 I I I I I I I I' -lI . • t

10 9'11'-1;\ I l

FIGURA 3~ - Desvio do o"E exverimental em ~elação ao calcu

lado.
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Isto mostra que realmente o íon azoteto perturba

a leitura potenciométrica do sistema CuCII)/N;, talvez por ser

um íon capaz de estabilizar íons de CU(I) em meio aquoso.

Cabe, portant0 1 especular sobre tais efeitos ob-

servados. t sabido que a estahilização de Cu(I) altera con-

sideravelmente o potencial do sistema CuEII)/Cu(I), no sen

tido de aumentá-lo. Assim, o eletrodo de estado sólido po-

deria estar apresentando u~a resposta mista. Esta serla re-

sultante da resposta normal à atividade de Cu(II), sobreposta

à proveniente do sistema Cu(II)/Cu(I). Neste caso, a membra-

na de sulfeto de prata estaria funcionando em parte como se

fosse um eletrodo ffinerte lt
- como o de platina - em contato

com um qistema de óxido r~d~9~0. Este tipo de comportamen

to apresenta cer~a coerência com o de Cu(II), na presença de

( ) ., 'd' f ~ , 'cl <18'8)Fe 111 que exerce nltla ln,te,:r""erencla nas medJ,. as , po~

sivelmente também pela farmaçâ:o de um potencial Ulis..to.

As constantes de equilíbrio do cohre(II} e co-

bre(I) permitem calc_ular os valores de Fo(X)II e Fo(X)I e a

da relação Fo(X)II/Fo(X)I' Combinando~se esses valores com

os potenciais condicionais abaixo

o'
ECu(II)/Cuo = -0,039 V

o'
ECu{I)/Cuo = +0,320 V

o'
ECu ( I I ) j Cu ( I) = +O,14 O V ,

, - ECS (10 ) ~ , hem melO nao compl exant e , versus 'NaC1 ',pOue-se cegar

também aos correspondentes potenciais em meio complexante, p~
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ra uma ampla faixa de conc~ntração do ligante.

A figura 35 mostra um interessante diagrama de

potencial calculado pela equação abaixo:

-6E = 0,05916 log (1 + Bllxl + B2 1X!2 + B31x!3 (42)
n e

onqe se vê claramente qual a çoncentração do ligante livre

que determina a estabilização do cobre,(l}, oo~ inve~sªo da OI'

dem de grandeza dop potenciais. Nota-s~ que a partir de azo

teta 0,7 mM o potenoial condicional do $istema Cu(II)!Cu(I)co

meça a se tornar superior ao do sist~ma Cu(IJ)!Cuo o qt,.te pre-

sumivelmente causa a resposta mista.

A resposta anômala poderia ser çausada por uma

oxidação superficial dos sulfetos da membrana. O aumento de

potencial do sistema Cu(II)!Cu(I) - que permanece $empre su

perlor ao do Cu(II)!Cuo em extensa faixa de concentraç~o do

ligante - ~ode aer a causa desta possível o~idaç~o dos sulfe

tos passando a enxofre, e formando AgN 3 em analo~ia com que

se supõe ocorrer quando ~m ~resenç~ ~e clQpeto. Com efeito,

obR~rvou-se qUe havia alter~QªO superficial do eletrodo pro

vav~l~ente devido a este fenÓmeno. Essa oxidaçao poderia ai~

da ser causada pela presença do HN
3

na solução capaz de fun

elonar como forte agente oxidante, em condições especiais:

l2HN 3 + 8e

4HN 3 + 2e

+ -3NH4 + llN a

+ -NH 4 + N2 + 3N 3

ou

Contudo, tem-se conhecimento experimental de que
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os sulfetos de prata e de mercúrio(II) são muito resistente a

oxidação. Esta somente ocorre em ácido nítrico concentrado,

a quente. Já o sulfeto de cobre(II), por seu turno, é mUl

to mais facilmente axidável. Assim, é mais provável que a

oxidação se dê a partir do CuS da membrana - pelo cobre(II)

da SOlução, passando este a cobre(I)-do que a partir do sul

feto de prata. Não fica excluida, todavia, a possibilidade

de colateral do HN 3 agir também como oxidante, conforme dis

cutido acima.
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Cu(JI)/Cu(I)

Cu (lI) /Cuo

+0,3

+0,2

+0,1

o

-0,1

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

log IN~ I

FIGURA 35 - Diagrama de potencial dos sistemas CuCII)/Cuo,

Cu(I)/Cuo e Cu(IT)/CuCI), em meio de azoteto.
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IX.3 - MEDIDAS EM MEIO CONTENDO BROMETO

Os resultados de medidas do cobre(II) em meio bro

meto "foram mais "desastrosos" que em azoteto. Em quatro ex

peri~ncias realizadas sucessivamente nâo se obteve repetiçâo

do potencial inicial.

Na figura 36 aparec'em três curvas de -L\E vs. lEr-I.

As curvas a e c foram calculadas levando-se em consideraçãoas

constantes encontradas por espectrofotometria (sistema Cu(II)!

Br-) e polarografia ~sistema Cu(I)!Br-) respectivamente, com

base na equação 42.

A curva b representa a média de L\E das quatro ex

peri~ncias realizadas com o eletrodo íon-seletivo.

Corno se v~, há um desvio muito grande. Caso es

sas medidas fossem usadas para cáloulos de equilíbrio, fatal

mente levariam a valores de constantes de formação afetados

de er~os de várias ordens de grandeza, indicando falsamente

urna forte complexação.

O diagrama de potencial da figura 37 mostra um

comportamento bem diferente daquele observado em meio azote

to. Há um considerável aumento do potencial do sistema Cu

(II)!CuCI) após o ponto de estabilização <0;0117 M em brome

to). Este acentuado aumento causaria á resposta anômala, ta~

vez de um potencial misto, acampanhado de alteração da supe~

fície do eletrodo por oxidação dos sulfetos.

Em face destas observações conclui-se que o ele

trodo em questão não pode ser recomendado, na obtenção de da

dos para cálculos precisos de constantes de equilíbrio, pelo

menos, com respeito aos sistemas aqui estudados.
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FIGURA 37 - Diagrama de potencial dos sistemas
o

Cu(II)/Cu ,

° .Cu(I)/Cu e C~{II)/Cu(I), em meio de brometo.
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X.l - APARELHAGEM E PROCEDIMENTOS

X.l.l - Polarografia

Para registro dos polarogramas usou-se um instru-

mento multi-funcional da Beckman, o Electroscan 30. Nas me-

didas de potenciais, objetivando a determinação precisa do

El/2 , conjugou-se ao referido instrumento o voltímetro digi

tal da Hewlett-Packard, modelo 3465A. O voltímetro foi conec

tado entre o eletrodo de trabalho e o de referência.

X.l.l.l - Célula Polarográfica

..

Usou-se uma célula de três compartimentos

forma ~). O compartimento central, apropriado para

10 ml da solução em estudo e o eletrodo gotejante de

com a

receber

-mercu-

rio, dispunha de duas entradas frontais para efeito de desae

ração da sOlução. As partes laterais, uma destinada ao ele-

trodo de referência e a outra ao eletrodo auxiliar, eram se-

paradas da centrai por meio de placa porosa de vidro sinteri

zado e continham solução de cloreto de sódio, de força iônica

igual à da solução em estudo.

Todas as medidas foram feitas com a célula imersa

num banho termostatizado a 25 0 C.
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X.l.l.2 - Eletrodos

Foi usado como eletrodo de trabalho, um EGM com

tempo de gotejamento médio de 4,5 segundos para uma coluna de

40 cm de altura e 0,6 cm de diâmetro.

Montou-se um suporte que permitia remover e intro

duzir o eletrodo na célula, sem alterar a altura da coluna de

.. .
mercurlo.

Como eletrodo de referência, usou-se o ECS NaCl e

como auxiliar, um fio de platina enrolado em espiral.

X.l.2 - Espectrofotometria

Os espectros foram registrados num espectrofotô

metro Zeiss-DMR-10, que possui uma faixa espectral útil de

200 a 800 nm com quatro escalas de transmitância e, cinco de

absorbância. ~ equipado com lâmpadas de deutério e tungstê

nio permutáveis automaticamente em 325 nm. Dispõe também de

um compartimento de cubetas, termostatizável.

As leituras ponto a ponto foram obtidas por meio

de um espectrofotômetro Zeiss modelo PMQ-II.

X.l.2.1 - Cubeta Espectrofotométrica

Aproveitando a idéia original de CILENTO e SANIO-

TO ajustaram-se, por meio de juntas esmerilhadas, dois reCl-

pientes de vidro a duas cubetas de caminho ótico igual a

1,000 cm. As cubetas eram de quartzo e os recipientes munl-

dos com tampas de teflon (ver deBenho abaixo).
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Os dispositivos eram coldcados no espectrofotome-

tro e protegidos da luminosidade ambiente por meio de uma cai

xa de papelão com interior pintado de preto; removendo-se an-

tes, a tampa do compartimento de cubétas.

Uma das vantagens da modificação introduzida no

modelo original de CILENTO e SANIOTO está no fato de poder

ser usada qualquer cubeta, desde que possua junta esmerilha-

da. Como outra vantagem, a célula não fica soldada ao dispo-

sitivo. Finalmente, permite fácil homogeinização das solu-

ções podendo ser adicionados até 30 ml do complexante ou ti-

tulante.
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X.l.2.2 - Potenciometria

Para as medidas de potencial no estudo dos siste

mas cobre(II)/azoteto e cobre(II)/brometo usou o potenciome

tro da Orion Research, modelo SOlA.

Como eletrodo de trabalho empregou-se o eletrodo

94-29 também da Orion, cuja superfície era submetida a poli

mento antes de se passar às leituras de nova série de medi

das.

X.2 - SOLUÇOES E REAGENTES

Todas as substâncias utilizadas no preparo de so

luç5es eram de pureza analítica. Eventualmente essas subs

tâncias foram submetidas a tratamento para se alcançar maior

~rau de pureza. Eram de procedência Merck, Baker ou Eastman.

X.2.1 - Perclorato de cobre

Preparou-se a solução estoque a partir do carbo

nato de cobre por tratamento com ácido perclôrico 1-3 M. A

mesma foi deixada sob agitação por um período de cinco dias,

a frio, para que a reação se tornasse completa. ·Após decan

tação filtrou-se em funil de placa porosa. A padronização

foi feita por eletrodeposição.
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X.2.2 - Perclorato de sódio

Usou-se produto de procedencia Merck. Apesar da

excelente qualidade ainda assim, as soluções concentradas

eram preparadas após duas recristalizações do sal, feitas

-so

do

seguinte modo: dissolvia-se o sal em água quente. Filtra-se a

solução, ainda quente (esta eventualmente apresentava certa

puro

turbidez), em placa porosa fina e levava-se à evaporação. Bem

próximo ao estado de super-saturação juntava~se etànbl

e deixava-se em repouso por 24 horas para completar a recris-

talizaç~o.
lo • ..

Flltrava~se em funll de placa porosa até -razoa-

vel secura. Recolhia-se o cristalizado em cápsula de porcel~

na e deixava-se em deBs-ecador a vácuo, com cloreto de cálcio,

por mais 24 horas. Revolvia-se o produto com espátula de po~

-. - - o -celana ou basta0 de vldro e levuva-s:e a estufa a 100 C ate

ficar bem seco. Pelo odor, podia-se perceber que o álcool ti

nha sido completamente eliminado.

o rendimento do tratamento era da ordem de

Aproveita-se o filtrado para novas recristalizações.

50%.

A partir do sal seCD preparava-se a solução con-

centrada, 6-7 M, e padronizava-se por gravimetria. Nesta op~

ração tomavam-se, em pesa-filtros, três porções de 2,000 ml

- o ~e levavam-se a estufa a 110 C, por perlodo de 12 horas, pe-

sando-se a seguir.
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X.2.3 - Brometo de sódio

o sal que se usou tinha proced~ncia Backer. Fi

zeram-se seguidamente tr~s recristalizaç5es de modo mais ou

menos semelhante ao que foi efetuado para o perclorato .de

sódio. Durante o período necessário às recristalizações eram

feitas algumas agitações. Isto evitou que os cristais se for

massem em tamanhos muito grandes, bastante endurecidos e co

lados no fundo do recipiente. Não se levou à estufa. Esse

ato transformava o produto em uma massa acentuadamente umide

cida, de secagem muito demnrada. Para contornar essa dificul

dade os cristais eram filtrados sob pressão por 5 a 6 horas

e em seguida deixados no dEssecador à vácuo, com cloreto de

cálcio, por aproximadamente 12 horas.

Alíquotas da solução concentrada eram diluidas p~

ra 200 ml e tomados volumes de 50 ml para padronização, por

volumetriq com nitrato de prata e tiocianato de amonia, se-

gundo VOGEL

X.2.4 - Azoteto de sódio

o sal, de proced~ncia Eastman, foi purifi~ado por

recristalização. Para isto procedeu-se a dissolução do pro

duto em água aquecida, até próximo ao ponto de saturação.

Filtrou-se a quente e juntou-se etanol em volume suficiente

para recristalização de boa parte do NaN 3 . Deixou-se em re

pouso por período de aproximadamente 12 horas fazendo~se em

seguida, a filtração.

O sal recolhido foi lavado com álcool etílico e
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deixado sob vácuo, em dessecador com cloreto de cálcio, por

uma noite. Preparou-se, em seguida, uma solução bastante con

centra - 6 M. Para efeito de padronização preparou-se, a pa~

tir desta, uma soiução - 0,1 M. Tomaram-se então tres por

ções de 30 ml. Em cada porção foi juntada solução padroniza

da de icido sulf~rico 0,1 M, em exc~sso. Ap6s te~vera para

eliminar o excesso em HN 3 , titulou-se o ácido 8ulf~rico res

tante por meio de hidr6xido de s6dio 0?1000 M.

X.2.S - Gelatina O,S%

Tomava-se O,S g de gelatina d~ boa qualidade,

Juntava-se água ~ecehtemente destilada e fervida (para fins

de melhor conservação posterior) e levava~se ~o banho-maria

at~ completa dissolução. A soluç&o é perecível dentro de S-8

dias.
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o presente trabalho de tese permitiu chegar

seguintes conclusões, mais importantes:
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1. Os estudos sobre extrapolação de constantes de equilíbrio

a partir da "1inearização de curvas" levaram à obtenção de

um novo procedimento mais confiável - "a extrapolação rnúl-

tipla". O novo prooedimento faz uso do cáloulo programado

tendo sido aplicado com êxito em todos os sistemas experl-

mentqis es.tudados no presente trabalho bem como e,m

sistemas modelo hipotéticos.

2/4 A "interpolação regressiva", corno nova alternativa

~ .
varlOS

para

complementação de dados de ao em região de concentração dQ

ligante considel:lada "inacessivel", foi outro procedimento

que levou a excelentes resultados. Foi igualmente apli-

oado e~ vários sistemas experimentais e em sistemas mode-

lo. Houve caso em que sem o seu conourso, a determinação

de constantes de formação se tornou praticamente

veI, mesmo aplicandQ o procedim~nto oos, mínimos

.' ~lmpOSSl-

quaqra-

dos. Isto OCarT!eu ro cobre(I)/azoteto, se bem que esse sis-

tema tenha se mestrado passível de so.lução pelo método

olássico de extrapolações grâfica~ porém, com maior mar

gem de erTO. Deste modo é bastante válida a aplicação do

procedimento, muito especialmente quando não se têm medi

das experimentais em baixas concentrações do ligante, ou

ainda quando essas medidas são algo duvidosas.

3. Ficou demonstrada a viabilidade da sistemática de determi-

nação precisa do El / 2 com base nos 3/4 do i d - para
(tot)

um sistema de redução polarográfica em duas etapas, sem de

limitação bem definida entre as ondas - no cálculo de po-

tenciais de meia onda. Os resultados obtidos nos siste-
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mas CuCI)/N; e CuCI)/Br- revelaram a eficiência de sua

aplicação.

4. A literatura só registra as constantes de estabilidade de

três esp~cies para o cobreCI)/azoteto. Re-estudou-se o

sistema, aplicando ao mesmo, os procedimentos de cálculo

acima referidos. Chegou-se ao valor da constante relati-

- . 3- - - .vo a quarta especle, CuBr 4 ' ate entao -deBconheclda.

5. ° sistema cobre(II)/brometo ~ outro caso em que a literatu

ra também só faz menção ao valor da oonstante do

Os dados espectrofotom~tricos do sistema, tratado$

m~todo iterativo de cálculo, levaram a determinação

. +
CuBr .

pelo

das

constantes do CuBr 2 e CuBr; e de suas respectivas absorti

vidades molares.

° método iterativo mostrou-se um precioso aUXl-

liar no cálculo das constantes de formação desses comple-

xos.

6. A interação do peróxido de hidrogênio com o amálgama de

cobre formado na superficie do eletrodo, em melO alcali-

no de azoteto ou acetato, dá origem a uma intensa onda ca

talitica.

Em meio acetato contendo Cu(II), o H 20 2 ~ rapida-

mente decomposto. Não se observa o mesmo comportamento

quando em meio azoteto. ° decaimento da onda catalítica,

por decomposição rápida do peróxido de hidrogênio pôde ser

registràdo, mantendo-se o meio sob continuo fluxo de nl-

trogênio.

fenômenoAs observações indicam que a origem do

catalitico está, provavelmente, na oxidação do amálgama

cobreCII) ou cobreCI) por efeito da presen~a do H
2

0 2

-a
no
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melO.

7. Os resultados a que se chegou pelo uso do eletrodo íon se

letivo de cobre - com membrana sólida de Ag/Ag 2S, CuS - no

estudo do Cu(II) em meios de brometo e acetato - mostraram

que o mesmo não pode ser recomendado na obtenção de dados

para cálculos precisos de constantes de equilíbrio.
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R E S U M O

Fez-se um estudo monográfico das características

gerais dos pseudo-haletos - pseudo-halogênios por estarem li

gados aos estudos experimentais relatados na presente tese.

Estudaram-se novos procedimentos para determina

ção de constantes de equilíbrio (baseados na lineari~ação de

curvas) e para obtenção de ao em regiões experimentalmente i

nacessíveis do ligante. Esses procedimentos foram exausti-

vamente testados em sistemas modelos antes de serem aplicados

à solução de sistemas reais, com base experimental.

o sistema Cu(II)/Br foi estudado espectrofotome-

tricamente, com tratamento iterativo dos dados experimentais,

chegando-se às seguintes constantes de formação e absortivi

dades molares dos três complexos:

8 = 1 271 . ~

8 2 ::: 0,550

8 3 = 0,223

El = 593

E 2 ::: 1087

E 3 = 1733

Relações lineares forum observadas para E vs. n.

Nova sistemática de medidas precisas de El / 2 da

segunda onda de cobre(II) em azoteto e brometo (separação po~

co definida das duas etapas), permitiu estudar com maior exa

tidão os complexos formados relativos a esses sistemas:
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Cu CI) IN; Cu (I) I Br

6
6 = 561 = 1,72 x 10 1 2,18 x 10

7 62
662 = 5,95 x 10 = 7,10 x 10

7 6 - 763 = 2,27 x 10 3 - 2,63 x 1.0

64
6= 5,05 x 10

Diagramas de potenciais envolvendo os sistemas

CuCII)/Cuo , CuCI)/Cu o e CuCII)/CuCI), em meio de brometo e

dzoteto, permitiram tirar conclus6es interessantes, especial-

f1lente, sobre o comportamento potenciométrico do eletrodo de

lnembrana de CuS e Ag 2S em presença de ~nions N; e Br .

Observações preliminares foram feitas sobre o apa

t'ecimento de ondas catalíticas envolvendo peróxido de hidro-

genlo e o amálgama de cobre, formado na superfície do ele-

trodo gotejante. As experiências evidenciaram que o ciclo ca

talítico envolve a oxidação do amálgama a cobreCI) e cobreOD.

Consideráveis diferenças de comportamento foram observadas en

tre os eletr61itos suportes de azoteto e acetato.

No estudo polarográfico do sistema Cu(II)/Cu(Hg)

em acetato, chegou-se a um pr;cesso conveniente de

do El / 2 reversível por extrapolação à densidade de

zero.

obtenção

corrente
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A B S T R AC T

A mono graphic study of the pseudohalide or pseu

dohalogen characteristics was done in order to better unders

tand some experimental studies performed.

New processes of determination of equilibrium

constants were considered for treatment of experimental data.

They consist in linearization of curves and achievement of

experimental data of ao vs. ILI experimentally unaccessible

regions of the ligando The procedures were exaustively chec

ked in model systems before its aplication to real systems.

The copperCII)/bromide system was studied by spe~

trophotometry by an iterative treatment of experimental data

of average molar absortivities. The formation constants and

molar absortivities of the three detected complexes are:

81 = 1,27

8 2 = 0,550

83 = 0,223

El = 593

E 2 = 1087

E 3 = 1733

Linear relationships were observed between the

average molar absortivities and average ligand number.

The polarographic study confirmed the stepwise

reduction of copperCII) in bromide suporting electrolite. The

following formation constants of the copperCI)-bromide com

plexes were obtained:
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61 = 2,18 x 105

62 = 7,10 x 10 6

63 = 2,63 x 10 7

A new procedure for precise El / 2 measurements ln

the two copper waves in azide and bromide medium was applied

at conditions where low definition between the two waves oc-

curso This permits to find more reliable equilibrium

tants for the copperCI)/azide system:

61 = 1,72 x 10 6

6 - 7
2 - 5,95 x la

6 - 7
3 - 2,27 x la

64 = 5,05 x 10 6

cons-

Potential diagrams refered to the oCuCII)/Cu,

CuCI)/Cuo and CuCII)/CuCI) systems in bromide and azide me-

dium led to interesting conclusion, specially refered to the

potentiometric behavior of a membrane selective electrode of

CuS and Ag 2S, in the presence of bromide and azide anions.

Preliminary results were taken the existence of

catalytic waves involving hidrogen peroxide and the copper

amalgam formed at the dropping mercury electrode. The ca-

talytic cicle is achieved through the oxidation of the amal-

gan to copperCI) and copperCII) by the peroxide in alkaline

medium. Considerable differences were observed between the

azide and acetate supporting electrolite.
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GLOSSÁRIO DE SíMBOLOS E ABREVIAÇOES

concentração molar de equilíbrio

absorbância

ao

a n

fração do cátion metálico no equilíbrio

formação de complexo

fração do complexo no equilíbrio

de

Sn

calc

c

CL

CM

c

d

t.

EO

EO I

S

ENH

ECS NaCl

E:

constante de formação de complexo de ~ ligan

tes

índice indicando valor calculado

concentração analítica em moles/litros

concentração analítica do ligante, em moles/l

concentração analítica do cátion metálico, em

moles/l

sub-índice indicativo de meio complexante

f ·· . d d· f - 2-1coe lClente e l usao, em cm .seg

variação de

potencial normal de eletrodo, contra ENH

potencial condicional ou formal

eletrodo normal de hidrogênio

eletrodo de calomelano saturado com NaCl

-1 -1absortividade molar, em ~.mol cm



E

E

E.
J

Ec

Es

El / 2

FoeX)

F (X)IIo

FoeX)r

fn(X)

y

i d

]

À

Àmax

MLn

Mm+

Mn +

203

b .. d d -d . - 1 -1a sortlvl a e molar me la, ~.mol cm

potencial

potencial de junção

. potencial em meio complexante

potencial em meio não complexante

potencial de meia onda

grau de complexação (Função de Leden)

grau de complexação da forma oxidada

grau de complexação da forma reduzida

função de formação de complexos em meio homo-
-geneo

coeficiente de atividade individual

corrente de difusão

número de ligantes coordenados ao !on metáli-

co

comprimento de onda em nm

comprimento de onda no máximo de absorção

complexo de cátion metálico com ~ ligantes (X)

cátion metálico (forma de maior número de OXl

dação)

cátion metálico (número normal de oxidação;

forma reduzida)



m

~A

mV

n

n

n e

nm

ox

2
r

red

s

seg

T

v

x

204

número de ligante da forma oxidada

mlcroamperes

milivolts

número de ligantes

número mêdio de ligantes

- - n+numero de eletrons (referente a M )

nanometro

sub-índice referente à forma oxidada

coeficiente de determinaç~o (mínimos quadra

dos)

sub-índice referente à forma reduzida

sub-índice indicativo de meio não complexante

segundo

transmitância

volts

ligante
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A P t N D I C E

Este apêndice reune os principais programas qe

cálculo utilizados no des~nvolvimento da presente Tese e pro

cessados através de uma HP-97.
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PROGRAMA PARA CÁLCULO DE Ixl E Fo(X) IMPONDO-SE TI E 6· - SIS-
l

TEMA MODELO HIPOTÉTICO PARA QUATRO LSPÉCIES.

A - LISTAGEM

~f[: l *LBLB t12tl 2 (135 x 656 5T+8 J7i PRTX
(l11': STOI ú21 x i":r4@ 5/+8 059 ReL8 67B RTN
ú6] RJ ~2i 5T+8 1.141 k:CLD t168 RCL7 it79 :l:LBLE

f1t.1'-l 5LOB a23 R[;U~ 6'1': 5 iJ61 - bB~ f:CLI

ii&5 1t.J. ii24 ;] i:-43 Yl< 662 RUJ aSl 5T-0
i:166 STD9 ai5 'f" [144 ~L;L5 B63 .:..ELB fJ82 1

iitj7 GTOa &6 RCLJ ü45 x fi64 RCLB @S3 e
t1i18 tLf.í..C 027 x t!46 STt? ii.65 GSBC as.; -
669 RCLl f128 37+7 647 5 ~b6 RCL'J 085 STür
[118 )( e2J 3 t14f.: x -067 .'i.~.'t? .àS6 GIOf;
611 STú? [:3& }{ ~49 ST+8 OiS GWO B:B7 .LaLo.

ú12 5T08 ã31 ST+B tt5~ ReLa fui9 ReLI ~.sf; S~TOO

ui] 1 632 RCLS 851 6 8.7~ ST+~ ti8S GSBC
~H ST+? &33 4 &52 yx a71 GTQ8 @9iJ PRTX
015 f.:[L~ ·ú34 -Ylo. &.53 -REL:6 if72 f.LB.LD f191 fUS

f116 "X~ ti55 ?f.'Cl-4 ú54 )( fJ73 X:f 692 *LBU
t11 ;: HU tiJ6 x 655 ST+? 074 R(L8 ü93 RCL?

tiiS x iH! 5/+7 fi5b" , ii75 F'RTX . t;94 PRTX
1313 5T+(- ii38 A J57 x E'E fU tiJt5 RTN't

B - INSTRUçlíES

(1). Gravar o programa;
(2 ), Dado.s dear..nraz,en-a-manto:

8 ST'Sl /3 3 STü31
8 2 ST02 64 ST04

(3). DadDs de errt~ada e co~andos:

TI ENTER

IX I ENTER

!:J.I X I A (a .c--alcu1ad.ora processa os d.ados)

(4). DadDs de saÍda:

IXI em .primeira ap.EGrima:ç.ão

TI em prím.e ira a prorimação

(5). CQmand~ para as apruximaçõe.s seguintes:

RiS
(6). Dados d-e s:a.ída

Ixl em La. apraxima~ão

TI em 2a. aproximação

(7). Rep-et-ir-{5)--tan"tas ve.z.e:s .q--uantas forem nec-e.ss.árias

( 8 ). Co.ma.nd.o -p.-a:ra &a.:ída d~o Fo (X) :

GSB1
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PROGRAMA PAPA "1INEARIZAÇAo DE CURVAS ".

A - LISTAGEM

['l~ ~ :;1..BUj t;;;:ü RCLA ü39 Y' ;.: B5B STÚl Cf?"? RCL6
üü2 ReLll 021 \.'X 046 RCL9 &59 · ft7B Xl
Üt13 pc:.a 022 R[;L6 IHl X"*'.' li6~ SCl Et?9 RCL5.. I

064 p;s tl23 x:\.' ~42 !+ Jõl PRTX 880 .
0[,5 D~R;; 624 :+ J43 p;s 86';: RCL4 Ü8l
6&6 p"c @25 f.:['L2 f14-':; RCL8 063 x &&2 ......
Df);:' SToa OiS RCLti ti45 RfL4 864 ji'CL9 &&3 DSP9
6ú.B R. 027 vx @46 kCL6 86~ · 1184 FIX
li6j STOA 028 RC.L7 .)47 x tlb-b f?CL6 0&5 FRT.'>;'
Jli! DSF'S 02.9 x;-y 84S RCL9 tiV RCl.S ÜS-6 r:s
vi; FIX ü36 !+ 049 . u-5B · OS7 ReLA
(fi': RCL6 'J7 f i(CLJ ú5ti - 669 x; 'r' ~BB RCLf;(j",.

fí13 ~:[.LH J3Z RetA G5-1 5T08 fJ78 - 089 +
t:1j.;f PRTX 1133 f;"" &52 RCL5 üi'1 PRTX l398 STUH
015 y" il34 ReLa 653 RCL4 012 RClB 891 SP("
&16 H:L5 035 X;Y 054 g~ (i 73 Xi eC4 :') GTOA-"-":t' -:' x:y i13é ~.,. f55 RCL9 iji4 RCLi fi93 R/E;t.i J ,

&1f: !+ 037 RCL4 ~56 . ~?5 ·
J1 ~; ReLi 638 ReLH iJ5? - @7é ReLi

B - INSTRUÇOES

(1). Gravar o programa;

(2). Dados de armazenamento e comandos:

Xl STOO Yl STOS

x 2 8TOl Y2 ST06 1 STO A (inicial)

x 3 ST02 Y3 8T07 0,2 STO B (inicial)

x 4 ST03 Y4 STO.8

x 5 ST04 YS ST09

( 3). Co.man-do

A

(4 ). Dados de saída

expo.:errte (o inicial + inc:pementD)

intersecção (log a)

inclinação b (-Si)

co€ficien~€ de determinaçãD

(5). Novos dados d-e aL'mazenamenro e comandos:

Novo expoente STüA

Novo incremento SlOB

A (a calculadora opera e imprime vários ciclos auto

maticamenTe) .

(6). Repei:ir (S) -até obtenção do melhor coeficiente de de-
. - 2termlnaçao, r .
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PROGRAMA PARA REGRESSÃO LINEAR:y = a + bx

A - LISTAGEM

üt.i tLBLA (118 - 03.5 RCLI +352 x 069 PRTX
Zlfi'::- X;V ;jij - t136 X:Y 853 RCL~ ~78 CHS
Ct&3 1+ ti2c 837 R... B~4 + 87i
Ji14 RTM 8;21 P;S ú.3B x 1355 F'R1X 1372 t.f
;365 :t.LBLB di.: ST01 üJ9 P"C' ti5ó RT-N 073 ~,

~~.

l1[16 F~S 823 FRTX 048 «CU e57 *LBLD t174 5-
116 i RCLa Ji4 P:S 1341 RCL6 858 STD2 B7S •l
Jei. RCL4 225 RCL4 042 )fZ 85; RJ. ~{6 b

Jr,s RCLb 02b x B43 ~'CU 86B STaJ 11t: )(

&1..] x &~7 CHS d44 . 1361 RCL4 07Ei 2
v11 RCLS 028 RCL6 845 - 1362 RCL2 iJ79 -
[112 [l29 + 046 . 063 - 866 {(CU
[113 - 63ú RCL9 647 PRrX 064 RCL2 ti81 +

ú14 ~'CL5 631 048 F:S Q65 x:v 882 F'RTX
lii5 ~:CL4 i132 p~.:- 649 HN 1166 08J SPC~"

Jlb ~ ..: [133 8106 358 *LóLC Bi.? LOG 084 RTNi, ~

ÜJ;:' RCL9 &34 PF.:TX 051 RCU ~68 CHS 0&5 R/f;

B - INSTRUÇOES
(1), Gravar o programa

(2), Dados de entrada dos ~ pares de valores e comandos:

x ou !xl ENTER
y ou FoCX) A

B

(3). Dados de saída

Inclinação (b)

Intersecção (a)

Coeficiente de determinação (r 2 )
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PROGRAl1A PARA CÁLCULO DE F (X) 1 ,DESVIO % EM RELAÇÃO Ao ca c.
F (X) E n.

o exp

A - LISTAGEM

Ü[Jl ."LEíLA ;]11 STú3 ú.i.i 3 e:; 1 Y'"
t;fí2 ><;"1 012 ~CL1 (122 yx t!.32 ~:CLD

6C3 STüü i113 X~ [iZ3 R~LC C33 x
ü64 H Bi4 RCLB il2-1 x [134 ST+3
005 8T01 ú15 )( 825 5T+3 BJ5 4
O!3Ô RCLA Úlb ST+3 ü26 3 (i36 )(

l:i6? x Oi? 2 ;]27 )( (131 ST+2
Ot38 5TD2 615 x ú2t: 5hZ 032 RCLJ
089 1 619 5T+2 [129 ReL1 iJ39 DSP4
010 + 02fJ RCLl [;36 4 fi4B seI

B - INSTRUÇOES

( 1) . Gravar o programa

(2). Dados de armazenamento:

81 STO A

8
2

STO B

83 STO C

B4 STO D

041 FRTX
642 ReLO
ü43
844 ReLO
ú45
ú46 i
047 8
ih8 ti
045 x
858 DSP3
651 FIX
652 PHX
053 ReLê
854 RCLJ
855 .
856 PRTX
tiS? 8rC
058 RTN
859 R/S

(3). Dados de entrada e comandos:

F ex) ENTER
o exp

Ixl A

(4). Dados de saída:

F (X)
o calc.

Desvio %

n
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n.
PROGRAMA PARA CÁLCULO DE E al ~ desvio % EM RELAÇÃO A E

c c exp

A - LISTAGEt1

t161 f.LEi.. ri 615 ::{ ~1~'9 ~':L5 B4} í(CU 85, F'RE
662 STúà 316 5T"f"b i3J€J RCLb ,]44 " [iSB RCLõ
di:) f: J. tiú .:. 831 M5 SJ+? aS3 ",.''''.:.... ,
6&4 STÚ4 ~lS ;.. 632 f-RTX ,t.14.b KCL4 ,,6J
ú135 RC.L4 OLi STtS -........., f:DL4 047 3 8t.í RL.L6t'~--.:\

8t1i. RCL,:; L1i8 ReL4 ~J4 RClti ~46 ~'j( e,E~ .
a~; o', J":1 3 8J~ x 04.9 l\-CLC 063 i
liti":: 5Tü5 Jé2 j'." !J3b RGLl ft5€1 >:: tJ64 (1

JliSO Si;J6 iF7 RC.LC .-.,~ x 05i RLU @65 6.. ~. ~~.{

J16 1 024- x a38 STQ7 t152 >-: @b-6 -~

v11 ~. I -tto 825 5T+6 83~~ itCL4 853' ST+? a6? PRTX
812 RCL-i

~_. :3 84t1 Xi: 054 fieL? 8ei, SFC~b

(.11.;; x~ úé? X' 641 R.CLB 855 RtL6 !169 RW
814 RC-Lf. 1328 3T+5 íK2 x 8:56 . ij7d R..' $

B - INSTRUÇOES

(1). Gravar o programa

(2). Dados de armazenamento e comandos:

E

(31 STOA

(32 STOB

(33 STOC

E STOD

E1 STOl

E 2 STü2

E 3 STü3

(3). Dados de entrada e comandos:

Ixl ENTER

Ê Aexp

(4). Dados de saída:
-
E cale.
Desvio %
n



PROGRAMA PARA CÁLCULO DE 8
1 e E 1 - MtTnnO DE McCONNELL.

A - LISTAGEM

~lffl '.LBLR 04(,) T
6~1 >(2 136 .,.

.:; c,,; STOO fi47 f<CL7 1192, f('CL 7 137 5T07
,)&3 F:.L 64& · 1193 RCL6 13S RCL5
~lfi4 5TOl 649 PRT~ ti94 )<2 135- RCLC
ü65 f<.j 058 !+ 095 I\:CL9 140 RCLfi
(i fi6 8T02 ti5J ~:[L7 e96 . 141 )(

üt1i RCU ti52 F'RT~ l:i97 - 142 .,.
[f tiS ReLi: @5J SPC 898 ReLi 143 5T-7
369 x 854 RTN 899 " 144 /(CL7
ü1ü ReLO 655 *LBLC 1Bi! - 145 RCL6
Bii (156 P:S 101 PRTX 146
6.12 F'RTX 657 HL8 1[;2 RCLB 14;' STDD
tH3 ReLi 858 RCL4 la3 X2 HEi 1/X
614 {(CU. ~59 RCL6 164 suje 149 PRTX
l115 + ti66 x 185 pis 15~ RCLD
816 PHX 861 RCL9 196 RTN 151 X'i
&17 !+ 8ti2 - 101 fLSLD 152 HDC
018 SfT 063 - H18 5TOB 15i3 RcL4
iJ19 RTk Bê4 ST08 1#19 fU 154 RCU
t"l2t3 *LELB 1165 RcLs ,. Ha STOl 155 RCLtI
821 ST08 Bbb RCL4 111 Rol- 1St) J{

8.2;;- H D6f' X2 112 SiOZ lS;' -
f;2J sras B~S RCl9 113 RJ. 158 UX
82... R~ 86~ 1-11 5T03 159 RCLD
625 STüi t1?if - 115 RCL3 168 x
ü.2õ H 071 STG1 116 ReLB 161 PRTX
di'? 5T02 ~72 · 117 x 162 R/$
J2& RCL8 d13 STOB 118 ReL.A 163 GTOl
OL'9 CH5 8('4 RCL6 119 04- 164 RTN
038 HF @75 RCL9 128 J,ST04 165 .LBLE
831 RCL9 " ......- ReLI 166 P:Stl;'b 121
.]32 · 877 RCL4 122 RCLB 16? LLRG
6.33 1 078 ReL9 l'f3 )( 168 P:S
834 + t17.9 · IN ReLA 169 RTN
035 srD7 ~8B RCLB 125 + 178 1(/$
036 ReLl IlB1 x 126 srD5
837 RCL2 ff82 - 127 RCL3
838 x 6liJ· STÚH 128 ReL)
JJ9 ReLO '1$4 RUB 129
648 · tlS5 1/)( 138 5T06
641 [(CU 886 PRT>í Bl ~LBLl
(14':-' · (iS7 x 132 RCL4
f143 PRTX 888 1/X 133 ReLC
[144 RCU 889 PRT:tt 134 RCL2
1)45 RCL2 ~&fí RCL8 135 x

B - INSTRUÇOES

O). Gravar o programa

(2 ). Dados de entrada e comandas

212



Cx ENTER

CM ENTER

ABSORBÂNCIA A (comando)

213

(3). Dados de saida

y

x

(4) Repetir (2) at-e esgotar a série

(5) Comando

c

(6) Dados de saida

€1 em prlmelra aproximação

81 em primeira aproximação

2 ( f" d . -)r coelClente e determlnaçao

(7) Bados de entrada e comando para as aproximaçõs sUcessivas

x ENTERmax

A ENTERmax

y .. ENTER
ml.n

Amin D

( 8 ) Dados de saida

€ , -1 em segunda aproxlmaçao

81 em segunda aproximação

( 9 ) Comando RIS para as aproximações seguintes
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PROGRAMA PARA CÁLCULO DE DIAGRAMA DE POTENCIAL

A - LISTAGEM

861 1:LBLR B2iJ 5T+5 039 5T07 058 ~CL~ 077 RetO
BtE STOO 021 ReLB 846 RCL4 059 LO' 878 3
Gü.] tLBU IF~' RCL7 JJ41 x 068 RCLI 079--
t364 i(CLO 023. x 842 ST+S 661 )( 08a 1

!365 ReLi 1124 ST+6 843 i\'CLD 062 RCLB 881 6

Bt36 x ai5 RcLo ú4ó4 RCU ~t)3 X;V 062 2
t3ú7 ST05 et6 3 045 )( ~64 - 083 2

titlS 1 6~'''' '1.-. 646 5T+6 665 PRT>í 084 7::'f

flO9 sT+5 aiB 5T07 047 RCL6 866 RCL6 885 7

u10 ST06 f1~"- RCU 048 LOG 66f RCLS 686 6. i:._"

011 RCLO 83ü x 849 ReLI 068 08;' 6

812 ReLA [1-31 ST+5 JJS6 x ati9 LOG JJB8 ){

813 'K 832 RCLC 1151 2 078 RCLI [189 PRTX

814 STt6 iH3 RCL? J52 . 071 J( B9B 5Tü8

815 RCLfJ 834 )( 053 RCLE 072 RCL~ 1191 GTOI

816 x~ iB5 ST+6 954 x:r 073 X;Y 892 IHN

617 STO? 336 I\CL8 855 - 1374 - 893 R/S

BIB RCL2 OJi 4 O'" - DSN O..,. .. F'RTX",1;1 (oJ

&19 )( 9J& 1':': 057 F'RTX 076 Sf'C

.B - INSTRUÇOES

(1). Gravar o programa

Sl (OX) STOA Sl(red) STOl 0,05916 STOI

S2(ox) STOB S 2 Cred) ST02

S3(ox) STOC S3(red) ST03

S4(Ox) STOD S4Cred) ST04

o'E ST09Cu(II)/Cu(I)

o'E o STOECuCII)/Cu

o'
ECuCI)/Cuo STOS

2 - (2). Dados de entrada e comando

Ixl A Ca calculadora processa n ciclos .automaticamen

te).

(3). Dados de saida

o'
ECuCII)/Cu9

o'
ECuCI)/Cuo

o'
ECu ( 11) / Cu ( I)
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