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I - INTRODUÇÃO

1.1 - Interação do íon tiocianato com o cobalto (11)

Dos numerosos trabalhos realizados na área de

Química Analítica deste Instituto, uma das linhas de pesqui-

sa desenvolvidas, visa determinar constantes de estabilidade

dos complexos. Assim foram realizados estudos dos comple-

xos de pseudohaletos, especialmente N3 (azotcto), SCN (tio-

cianato) e CSZN; (l,Z,3,4-tiatriazol-5-tiolato).

te levantamento bibliográfico dos pseudohaletos

zado por San tos e Neves (1) .

Um recen-

foi reali-

Entre os pseudohaletos, o íon tiocianato tem

despertado grande interesse em virtude de sua natureza am-

bidentada, graças ao par de elétrons solitários dos átomos

terminais, dando origem a vários casos de isomeria de liga-

ção, comportando-se ~s vezes corno ligantc ponte, p e na i t i n -

do em certos casos a ocorrência de reações adicionais, po-
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dendo se polimerizar originando polímeros cíclicos ou li-

neares.

A formação de tiocianatos (ligação atraves do

S) e isotiocianatos (ligação atrav~s do N) complexos, está

relacionada com a natureza do metal.

E d - " " (2-4)

stu os magnetlcos e espectrals , revela-

ram que o Cobalto (11) (ácido duro) encontra-se coordenado

ao tiocianato atrav~s do Nitrogênio (base dura), concordando

1 "

f
" -

d (5)
com a c aSSl lcaçao e Pearson .

A formação do complexo colorido entre o cobal-

to (11) e o tiocianato tem levado muitos autores a estudos

espectrofotom~tricos com finalidades analíticas. Vários mé-

todos analíticos tem sido propostos, principalmente em sol-

ventes orgãnicos, nos quais a intensidade da coloração azul

aumenta com a diminuição da constante dielétrica do meIo.

Os solventes orgãnicos mais utilizados foram: álcool etÍli-

CO(6-7), álcool aceto-etil isoamÍlico(8) e álcool

(9-11) "- ~b
- -

co . UrnareVlsao so re os metodos de detecçao

minação de cobalto (11) foi feita por Wiliams(12).

isoamÍli-

e deter-

V " (13) d
" "

West e De rles acre ltam que a Intensa co

loração azul observada em solventes orgânicos, ~ devida a

desidratração do hexaaquocomplexo. Já outros autorBS a atri

buem à formação do !Co(SCN)412-, e não aceitam um número de

coordenação igual a seis.

S
"

I
I,T " 11 " ( 1<2) d

1111t 1son e nl lams ) em estu o espectrofo-

t Ó m e t r i c o d e h a 1 o c o m p 1 e x o s d e c o b a 1 to (I 1), s u g e r e m um a mu-

dança de estrutura octa~drica para tetra~drica pela adição

do qll:II'!O Íon clol'cto, scndo os complcxos
I CoC] 2 (1120)4 I c
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ICoC13(HZO)31- instáveis segundo uma geometria octaédrica
e

tetraédrica devido ao tamanho dos ligantes e à

rizabilidade das moléculas de água.

fraca pola-

L
"
b

(]5-1?) b
".

l
~

b
.

I us esta eleceu o seguInteequI I rIo co~

figuracional em solução aquosa :ICO(HZO)ZX412- ~ ICo(X4)12- + 2I-l20

onde X = Cl-, Br-, 1- e SCN-. Efetuando medidas espectrofo-

tométricas em várias temperaturas e diferentes concentra-

ç6es de tiocianato, verificou que o processo de substitui-

ção é endotérmico e que a mudança da geometria octaédrica

para a tetraédrica ocorre sem variação de temperatura

surável. Essa mudança ocorre em solução aquosa quando

ãnions tem um raio grande. Libus(16) também prop6s um

men-

os
-

me-

todo para a determinação das constantes de equilíbrio con-

figuracionais, que consiste na determinação do coeficiente

angular limite da curva (l/E) vs. aZ, onde E é a medida daw

absortivid3de molar no intervalo de absorção dos complcxos

tetraédricose aw é a atividadeda água em solução. Efe-

d d"
d

" -"
d -" (]?)

tuan o me I as espectrofotometrlcase conutometrlcas em

acetonitrila, o autor verificou a existência das espeCIes:

!CO(SCN)412-, jCo(SCN)3(CH3CN) ,- e ICo(SCN)(CH3CN)Sj+.

Vasil'eve colaboradores(18), a partir de da-

dos espectrofotométricos na região do visível, determinaram

a constante de equilíbrio configuracional como sendo igual

a 0,47 i 0,01 e 0,44 i 0,01 para os sistemas

Co(II)/Cl- respectivamente.

Co (I 1) / SCN- e

Dickinson, Griffiths e Potts(19~20) efetuan-

do estudos espectro[otométricos cm dimetilsulfóxÍl)o veri[i-

caram a presença das espécies !Co(SCN)(I1MSO)sl+, ICo (SCN)412-
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e pequena quantidade da especie ICo(SCN)3(DMSO)!-. Com

aumento da temperatura a formação da espécie ICo(SCN)412-

o

-
e

favorecida, devido ao aumento da absorbância da banda

em 623 nm, atribuída às espécies tetraédricas. Na tem-

peratura ambiente, os autores
-

propoem o equilíbrio

!Co(SCN)(DMSO)sl+ ~ ICO(SCN)412-.

Com a finalidade de um estudo sobre as
-

espe-

cles envolvidas no equilíbrio muitos dados foram coletados

d
"

f 1
_

1 1
0"

1
" (21)

nos 1 erentes so ventes como: a coo aml lCO , aceto-

(22 29) - .." (22 25 26 30) - 0"" (22)
na .. , alcool etlllco .. .. .. , alcoo1 proplllcO ,

_
1 1

" 0"

1 " (24 26) - b 0"" (24) "

a coo lsopropl lCO .. , alco01 t- utlllCO , acetonl-
"

1 (26..30) d
"

I
(26) - " d -" (28) d

"

trl a , acetato e etl a , aCl o acetlco , 1-

"
1 lf

- "

d (30-32)" (32) d
" "

f
"

d
(32)

metl su .0Xl o , nltrometano , lmetll-ormaml a e

" "

lf f
(3032) d d

-"
trlmetl os ato" , revelan o a presença e especles com

- "" (13)
quatro e ate selS llgante .

Nancol1as eTorrance(33) trabalhando em
)

condi-

ç6es onde somente a espécie 1:1 predomina, efetuaram medi-

das calorimétricas em meio de baixa força iônica (menor que

6,3 . 10-2 M) onde os coeficientes de atividade foram cal-

culados. o valor da constante de estabilidade termodinâmica

foi tornado da literatura(34) como sendo 52,3. Os autores de

terminaram os seguintes valores: /'..Go = -2,35 i: 0,03 Kcal.mol-l;

o . -1 o -1 -1
/'..H = -1,63 i: 0,16 Kcal.mo1 ; /'..S = 2,2:.t 0,8 cal.grau .mol

o - -1 -1
e /'..S de hidrataçao = -82 cal.grau .mol .

Das et al(35) calcularam a prlmelra constante

de estabilidade termodinâmica (SI = 73,S a 2SoC) através
de

medidas espectrofotométricas (em 510 nm) e potenciométricas

utilizando o eletrodo Ag/Ag(SCN) em 25, 27, 35 e 450C. Os
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valores das funções termodinimicas (6Go, 6Ho e 6So) para a

reação de formação da primeira espécie a 250C foram obti-

dos. As variações de entalpia e entropia foram calculadas

a partir do coeficiente de temperatura ,e K. Os respecti-

o °
vos valores encontrados para 6G e 611 foram: -2,55 :t 0,002

-1 -1 o
Kcal.mol , 4,45 :t0,46 Kcal.mol . O valor de 6H calcu-

lado difere em 3 Kcal daquele obtido por Nancollas e Tor-

rance(33) . O autor atribue essa diferença ao fato de Nan-

collas e Torrance terem usado valores de 6Go obtidos em di-

ferentes trabalhos, sendo conveniente a determinação da con~

tante (isto ê 6Go) aQ longo das variações de temperatura no

calorimetro. Das e colaboradores calcularam a energia de

estabilização do campo cristalino como sendo 25,6 Kcal.mol-l

para o monotici:ll1:Jtocomplcxos, verificando um aumento para os

tiocianatocomplexos de N i (I I) (d 8) e Cu (I I) (d9) , em relação

ao Co(lI) (/).

1.2 - Estudos I'olarográficos do Sistema Cobalto (II)jTio-

cianato

Vários estudos polarográficos do sistema co-

balto (II)/SCN- tem sido realizados para elucidar o processo

que ocorre no eletrodo.

. (36 37) ~ .Babkln .. observou a ocorrenCla de duas

ondas polarográ[jcas, concluindo que a primeira onda resul-

ta na form~Jçilode uma nova [ase, a qual cons iste de ullla di s-

pers50 do coh:dto metillil:O sobre :1 goLI de lIIercúrio, e que a
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altura dessa onda diminue com a diminuição do tempo de go-

tejamento.

Kopytova et aI(38) também observaram duas ondas (El/2=

-0,35 V e -0,52 V) efetuando estudos com soluções contendo

0,002 M de cobalto (11) e tiocianato entre 0,05 e 0,5 M. A

primeira onda não foi observada em soluções contendo 0,5 M

de tiocianato de pot~ssio. o cobalto met5lico finamente di-

vidido é precipitado e redissolve com a liberação de hidro-

- o

genIO. Em presença de 0,001 e 0,01% de gelatina a onda an6-

dica em -0,5 V desaparece.

K 'o (,39) ° f
o o dyrIacou verI -ICOU o aparecImento e duas

ondas de altura aproximadamente iguais e bem uefinidas, qua~

do as medidas eram efetuadas em -8, -5, O e 70C, em soluções

- -4
contendo concentraçoes menores que 5 . 10 M de coba1to (II)

e tiocianato entre 0,1 e 0,2 M. Nessas condições a corren-

te limite de ambas é proporcional à concentração de cobalto

e poderia ser usada para fins analíticos. o autor conclue

que a onda dupla é devido a duas reduções consecutivas en-

volvendo um elétron. As espécies iCo(I)(SCN) I produzidas na

prImeIra onda seriam relativamcnte mais cst5vcis em tcmpera-

turas baixas, e sua redução ocorre a um potencial mais ca-

t6dico que o exigido para os complexos bivalentes. A ISoC

foi observado apenas uma onda irregular, e em concentrações

maiores de cobalto (11) h~ o aparecimento de um maXlmo que

nao e eliminado pela adição de triton X-lOO.

o o
1
(40) f d d

O
dMIsuml et a e ctuem.omc Ias polarográficas

(AC e DC) em solução contendo 0,5 mM de cobalto (11) e 0,5mM

a 50 mM de tiocianato em acetonitrila, observou que a rea-
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ção no eletrodo do íon solvatado cobalto (11) em acetonitri-

Ia é reversível, e com o aumento da concentração de tiocia-

nato novas ondas aparecem a potenciais mais negativos, en-

quanto que a onda referente à redução do cobalto (11) solva-

tado desaparece. Uma onda é devido a redução da espécie

ICo(SCN) 1+, ocorrendo também uma onda cinética, que é atri-

bUlda à rápida dissociação da espécie !CO(SCN)412- .

A ve-

rificação da variação da corrente cin~tica com a concentra-

ç50 de tiocianato permitiu o cálculo de K4 (log K4 = 5,3)

Um estudo espectrofotométrico realizado em 620 e 317 nm re-

sultou no cálculo de 64 (log 64 = 15,6).

Segundo Perone(41J os resultados obtidos a pa~

tir da polarografia convencional não permitem caracterizar

o processo no eletrodo, uma vez que um fenômeno de s up e r f í -

cle parece ser parcialmente responsável pelo comportamento

polarográfico do sistema cobalto (II)/SCN-. Com o intuito

de obter melhores esclarecimentos, Perone efetuou estudos po-

larográficos em meio aquoso com eletrodo gotejante e esta-

cionário de mercGrio. Com este Gltimo também foram utiliza-

das as t~cnicas de eletrólise potenciost5tica e "stripping",

com a finalidade de investigar o processo de deposição

amalgamação. As soluções em estudo continham 1 . 10-4 M

e

de

cobalto e tiocianato entre 0,05 e 0,5 M. As medidas foram

realizadas a 220C. Os estudos polarográficos revelaram a

ocorrência de duas ondas (tl/2 = -1,1 e -1,4 V vs. ECS)

primeira onda é devida à redução do aquocomplexo com a

A

for-

mação de um depósito de cobalto sobre a superfície da gota.

A um potencial mais negativo ocorre a redução da especle

ICo(SCN) 1+, sobre a superfície do elctrodo recohcrta com co-
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balto metálico.
o El/2 da primeira onda permanece

constan-

te com a variaç~o da concentração de tiocianato, enquanto

que o El/2 da segunda se desloca para potenciais maIS nega-

tivos. A ~ltura da primeira onda aumenta quase que propor-

cionalmente com a concentraç~o de tiocianato. Observações

feitas, ao microscópio, do eletrodo de mercúrio estacionário

indicaram a presença de um depósito cinza escuro na superfi-

cie, quando a eletrólise era efetuada em -1,1 V. Em -1,45 V

somente um espalhamcnto da luz em áreas cinzas sobre a su-

perfície é observado. Os resultados de estudos polarográ-

ficos variando a temperatura e o tempo de gotejamento

fI
o

b ° d ° (39)
con ltantes com os o tIOS por Kyrlacou .

foram

1: .k d(12) b d
-

dcrl"sru o servou que a re uçao o cobal-

to (11) origina claramente um depósito sólido sobre a su-

perficie do eletrodo de mercúrio, cuja composição é

Co(O), e que os íons tiocianato adsorvidos estimulam

CoS e

for-

temente a transferência de carga do íon cobal to (I 1) hidra-

tado.

B bk
O

1 (43~44) f d d
.

a ln et a eetu,ffi o um estuo comparatIvo

da redução do cobalto (11) sobre o eletrodo de mercúrio em

soluções de tiocianato, tiossulfato, tioacetamida, tiourêia,

ácido tioglicólico, iodetoou cloreto de sulfato, concluiu que

a deposição do cobalto na forma dc uma fase sólida não é uma

peculiaridade específica do eletrólito, mas é incrente a na-

d t
(44) ."

d
"

d
-

1
-

tureza o cOJalto . A corrente llmlteevlO a rccuçao

do cobalto (11) em mcio dc tiocianato aumcnta com a tcmpe-

ratura, o quc é atribuído não somcnte ao aumcnto da 5 up e r-

fície real do eletrodo, devido ao cobalto metálico deposi-

tado, mas também ~ corrente de redução do íon tiocianato que
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~ -to.
(,.; <5'~ov/
~i: /;< <Y

- - - &,...'(/'i~(""A . (44 J
e comparavel a corrente de reduçao dos 10Jít.~ 'Qe ,-&balto (II) .

"q9 ~'"'

O autor sugere ainda que a sobretensão do de~~~~~mento de
70 ,/.

hidrogênioé reduzida nos microcristaisde cob~fQ deposi-(/r
'/0

tado.

I b h o(45-47J I
"

d - o dta as 1 ap lcan o as tecnlcas e vol-

tametria cÍclica, cronoamperometria, "stripping" e polaro-

grafia convencional, concluiu que a redução do cobal to (I I)

em presença do tiocianato, além do cobalto metálico, tam-

bém são produzidos simultaneamente sobre o eletrodo os pro-

dutos de redução do tiocianato, o Íon CN
., 2-

e o 10n S . A

velocidade de redução de cobalto (11) não é acelerada pelo

cobalto metálico na superfície do eletrodo.

b h o(47J - .
Ita as 1 propoe a seguInte

redução para o íon cobalto (11):

~ .
sequencla de

1. eletrodeposição do tiocianatocomplexo em um "estado ati-

vado" .

Co(II) + SCN -> Co(II) ---S--- Hg + 2e --> CoCO) SCN-

C

N

2. o cobalto metálico reage quimicamente para produzir CoS e

CN .

Co(O)SCN- -r-> ~O(O)metal + SCN--> CoS + CN-ads

CN- r--> Co(II)dif -> Co(II)-CN

~> + H O == HCN + OH- >2
COdif

Co(OH)2



11.

Uma fração apreciável dos íons CN formados reage com solu-

ç6es não tamponadas, com o cobalto (11) hidratado que difun-

de para a superfície do eletrodo formando a espécie C:o(II)-CN-.

Traços de CN- são hidrolisados na solução não tamponada, en-

tretanto não é possível calcular a concentração dos íons de

OH-, em virtude da falta de conhecimento da constante de for

mação das espécies Co(II)-CN-.

3. Co(II)-CN- + 2e > Co(O)CN- ---> CoCO) t 1 + CN-
Co me aads

4. Co(II)-SCN- + 2e > Co(O)SCN-

s. Co(OH) 2 + 2e --> CoCO) t 1 + 2(OH-)me a

As etapas (3) e (4) são estimuladas por C:oS adsorvido na su-

perfície do eletrodo.

Resul tados das investigações das curvas i vs. t

durante a vida da gota, indicam que o mecanismo da pré-onda

é de natureza catalÍtica, atribuída ao fato de que as
-

espe-

cles Co(II)/CN- são mais facilmente reduzidas que as
-

espe-

cles Co(II)/SCN-.

Em recente trabalho, Bolzan e Tokoro(18J atra

vês de dados ohtidos por polarografia de pulso em soluções

de cobalto (11) I . 10-4 M e tiocianato entre O e 0,5 M, ob-

servaram que o processo cinético no eletrodo é fIlod i ficado

pela variação da concentração do tiocianato. Aumentando a

concentração de tiocianato observa-se a tend~ncia ao desdo-

bramento em duas ondas. Para a concentração 0,3 M de tio-

cianato essas ondas são bem definidas, e correspondem ~ re-
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dução sucessiva de um elétron por vez. A soma da altura des

sas ondas é igual a altura da onda observada em meio de per-

c10rato, onde dois elétrons são transferidos simultaneamen-

te. Os autores concluem que a transfer~ncia do primeiro el~

tron é rápida, tendendo à reversibilidade, enquanto que a

transferência do segundo elétron ocorre com maior dificulda-

de e mais irreversive1mente. Em solução mais concentrada de

tiocianato (1,0 M) observa-se apenas uma onda em um poten-

cia1 mais anódico com relação à obtida em meio de perclora-

to.

L:) - O b j c t i vos J o lir c s c n te t r a h :ll lio

Dando continuidade à linha de pesquisa desen-

volvida neste Instituto no sentido de determinar a estabili-

dade de complexos, desenvolvendo para tanto novos métodos

analíticos bem como tratamentos numéricos estatísticos dos

dados obtidos, o presente trabalho visa o esclarecimento da

estabilidade dos complexos formados entre o cohalto (11) e o

íon tiocianato.

. Como já pode ter sido avaliado, atrav6s da hre

ve reVlsao bibliográíica apresentada, o método mais uti1i-

zado para o estudo desse sistema tem sido o espectrofotomé-

trico. Apesar desses estudos revelarem a presença de com-

p1exos com a predominância de espécies com dois, quatro e

até seis ligantes, pouco se conhece sobre a estabilidade des
~ .

sas especles. Persiste ainda a dGvida de quantas
- .

espeCles
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sucessivas efetivamente existem.

Verificandoas compilaçõesapresentadas por

SO ll
-

M 11(49) . . ko. (50) S
° h M 11(51)

1 en e arte, Yats1m1rs 11 e m1t e arte,

encontram-se trabalhos que levaram em sua maioria apenas a

valores de 61 e 62' mesmo assim divergentes, obtidos em

ferentes solventes e a várias forças iônicas.

di-

Em virtude da inexistência de um eletrodo se-

letivo ao íon cobalto (11) e à irreversibilidade observada

através de medidas polarográficas, somente métodos eletro-

analíticos indiretos podem ser empregados.

o sistema cobalto (II)/SCN- já foi estudado

neste Instituto através do método potenciométrico indire-

to, utilizando. o sistema IHg(SCN)412-/Hg como indicador

concentraç~o de tiocianato, resultando na obtenç~o de Bl

da

e

62. Os trabalhos foram prejudicados pela alta tendência
-
a

precipitação de CoIHg(SCN)41, requerendo estudos complemen-

tares.

No presente trabalho, dando continuidade a es-

se estudo, aplicou-se também o método potenciométrico indi-

reto, utilizando o sistema indicador ICd(SCN) I (2-n)/Cd(Hg)n

Para tanto foi necessária a prévia determinaç~o das constan-

tes de estahilidade desse sistema com elevada precisão,

que foi possível através de medidas diretas com eletrodo

o

de

gota pendente de amálgama de cádmio.

Também foi verificada a viabilidade da utili-

zação do sistema indicador H+/HSCN, efetuando medidas com

eletrodo de vidro. Embora tal método n~o fosse satisfató-

r10 para o presente sistema, há potencialidades no métodoprQ
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posto para estudos de outros sistemas em que o ligante so-

fre protonação parcial.

Uma breve discussão sobre os m~todos indire-

tos utilizados encontrados na literatura ~ apresentada.

Ao contrário do procedimento adotado por mUl-

tos autores, que utilizaram as variações da intensidade de

absorbância com a concentração do íon tiocianato nos mals

diferentes solventes, para concluir sobre o n~mero de
-

espe-

cles em solução, alguns baseando-se na inflexão du curVJ

A vs. (CL/CM), o presente trabalho tem como objetivo realizar

um estudo quantitativo, e para tanto foram efetuadas medi-

das espectrofotom~tricas na região do visível utilizando o

m~todo das soluções correspondentes, que permite a obtenção

dos valores das constantes de estabilidade, sem a necessl-

dade do conhecimento pr~vio do n~mero de espécies comple-

xas presentes no equilíbrio. Os valores obtidos são então

comparados com aqueles encontrados na literatura.

Conhecidas as constantes de estabilidade do sis

tema cobalto(II)/SCN- vários m~todos foram propostos para e~

timar e calcular as absortividades molares das esp~cics com

plexas presentes no equilíbrio.

Foi realizado ainda uma avaliação crítica dos

m~todos espectrofotom~tricos utilizados para a determinação de

espécies complexas em equilíbrio.
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11.1 - Equilíbriode Formaçãode Complexos MononuclearesSu-

cesslvos

Em sistemas nos quais ocorre somente a forma-

ção de espécies mononucleares, os complexos entre o íon metâ

lico M e o ligante L são formados em etapas suceSSIvas, que
*

podem ser representadas por

Para cada equilíbrio, as constantes de estabi-

lidade sucessivas são dadas por:

*
Para maior simplicidade as cargas serão omitidas.

M + L ---'" ML (II.l),,-

ML + L -------->.
ML2 01.2)..----

MLN-l
+ L -------->.

MLN (lI. 3)...-
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ou ainda considerando os equilíbrios globais

I:1L I
01.7)M + L

'"
ML 61 = K] = -I~L I

M + 2 L " ML 2 62 = Kl.K2 =
~L21

IMIILTL
01.8)

M + N L -~ ML
N 6N = Kl.K2...KN =

!MLNI
N

1MI1 L I
01.9)

Nas equações acima 1M! e ILI representam res -

pectivamcntc 3 conccntraç~o livre (em moles/I) do íon met5li

co e do ligante livre.

A concentraç~o analítica do metal, CM' e do li

gante, CL' será:

01.10)

(TI.Il)

ou em funç~o das constantes de equilíbrio

Kl
= IMLI

IMI I L I
01.4)

K2
= [ML21

IML[ ILI
01.5)

KN
= IMLNI

!MLN-11 I L I

01.6)

CM
= IMI +

!ML I + IML2 I + ... + IM1,NI

C1,
= IL I + [ML I + 2' ML2: +... + N IMLNI



18.

CM
=

IMI + BllMllLI + BzlMllLIZ + ... + BN IMIILJN

N
= 1MI L

n=O
BnlLln (11.lZ)

CL ILI + BlIMIIL/ + ZBzlMllLIZ + ... + NSNIMIILIN =

N

= IL I + IMI L
n=l

nBnlLln (11.13)

o valor númerico das constantes dependerá das

condições experimentais, principalmente no estudo de compl~

xos fracos onde é necessário o uso de concentrações elevadas

de ligante , sendo portanto necessário trabalhar em meIO de

força iônica elevada. Se o meio é mantido com força
. ~ .
IonIca

constante com um eletrólito adequado, os coeficientes de ati

vidade poJer~o ser considerados constantes.

o eletrólito empregado para manter a força iôni

ca deve contribuir muito pouco para a medida da

física utilizada para acompanhar a variação das

propriedade

concentra -

ções das espécies, e possuir baixo poder complexante com as

espécies investigadas. Em meio aquoso a força iônica geral-

mente é mantida constante com perclorato de sódio, por ser o

eletrólito que na maioria dos casos melhor satisfaz os requ~

sitos acima.

As constantes assim obtidas são chamadas de

constantes condicionais. No estudo de complexos fracos as

constantes termoJin~micas, independentes do meio iônico, po-

dem ser obtidas por extrapolação para diluição infinita dos

valores estequiométricos que [oram determinados usando solu-
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ções de força iônica conhecida.

11.2 - Número médio de 1igantes (n) e o grau de formação

~nl

Bjerrum introduziu a função de formação, re-

presentada por n, como sendo o número médio de 1igantes coor

de nado ao grupo metálico central.

n CL - I L I

CM

conc. de 1igante coordenado
01.14)

conc. ana1ftica de metal

Substituindo as equações 11.12 e 11.13 na equ~

ção anterior, tem-se:

n 611LI + 2621LI2 + 3631LI3 +...+ N6NILIN (11.15)

2 3 N
1 + 611LI + 621LI + 631LI +... + 6 NILI

A representação gráfica de TI vs log IL[ é deno

minada curva de formação.

o grau de formação, an' de uma esp~cie comple-

xa, também introduzido por Bjcrrum, 6 dado por:

a
n

IML I

, n-

CM
01.16)

ou

n
6 IMIILlnn

IM I + ! MLI + I ML 21 + ... + ! MLNI

B IL
l

n
n'

2 N
1 + B11 L I + B 21 L I + . .. + 6N I L I

a

01.17)
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o valor de a pode variar de zero até um, de man

neira que

ao + aI + a2 + ... + aN
= 1 (11.18)

onde aO ê a fração de metal livre

aO -
l!!l

CM
01.19)

e

a =n (10 Bn ILjn OI.20)

o gráfico an vs log ILI fornece o diagrama de

distribuição do sistema, permitindo a determinação da propor-

ção percentual de cada espécie formada e a visualização da e~

pêcie predominante para determinada concentração de ligante .

Tanto n como a são funções da concentração li-n

vre de ligante. Isso somente 6 ohservado qllando h5 a forma -

ção de complexos binários e mononucleares. Se entretanto hou

ver a formação de complexos polinucleares, ambas as funções

dependerão também da concentração livre do íon metálico. No

caso de complexos mistos, isto ê, dois ligantes diferentes co

ordenados a um íon metálico, dependerão também da concentra-

ção livre das duas espécies de ligantes.

Portanto, antes do cálculo das constantes de es-

tabilidade, é importante obter medidas de várias séries de so

luções (no mínimo duas) contendo diferentes concentrações ade

quadas de metal. N;JO seruo ohserv;lcIas curvas de formação e

de distribuição distintas para diferentes concentrações de me
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tal, se somente complexos mononucleares são formados.

11.3 - Grau de complexação F (L)
~ o-

A função F (L) foi introduzida poro
Fronaeus (52)

e é dada por:

Fo(L) = ~ =
Ir-I/

cone. analítica do metal
(11. 21)

cone.de metal livre ap6s a complexação

Substi tuindo a equação 11.12 na anterior tem-se:

F (L)o
=

1 + (3llLI + (32IL/2 + (33IL/3 + ... + (3N!LjN (I I. 22)

que pode ser relacionada com a equação 11.19

F (L)o
1

(11.23)

ao

A partir dos valores experimentais de CL ou

IL'e osrespectivos F (L), pode-se obter as constantes de es-o

tabilidade, calculando-se os coeficientes da equação 11.22 .

11.4 - Obtenção dos valores d~_Fo(L)

11.4.1 - Através de medidas potenciométricas

O uso de um eletrodo indicador da concentração

do íon met~lico, permite a obtenção direta de valores de
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F (L).o A interpretação dos dados é bastante fácil, urna vez

que apenas urna espécie, no caso o íon metálico, contribui p~-

ra a propriedade medida.

Utiliza-se uma célulJeletroquÍmica na qual eXlS

te um eletrodo indicador reversível e um eletrodo de referên

cia de potencial fixo. A força iônica e a temperatura sao

mantidas constantes de maneira que tanto os coeficientes de

atividade corno os potenciais de junção líquida poderão ser

considerados constantes.

o potencial da c6lulu u 2SoC será:

oE = E + E. - E f
+

S S J re -.

0,05916
log 1M [. Y M (II.24)

ne

o potencial formal será

o' o
E = E + E. - E +
s s J ref. 0,05916 log YJvI (II.25)

ne

Na ausência da espécie complexante, o potenci-

aI será:

,

E = EOs s
+ 0,05916

1le
10 g C~i (II.26)

Na presença do 1igante o potencial sofre a1te-

raçao, devido ~ variação da concentração do metal livre, e

será igual a

,

E = EO
x x

+ 0,05916
log 1M I (11.27)

n e
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01.28)

pode ser relacionada com a função F (L) (equação 11.21)o
de

modo que

-L\Ex,s

01.29)F (L)o

o uso do eletrodo de amálgama para obtenção d~

reta de F (L), é bastante conveniente por permitiro

de potencial mais estáveis e precisas.

medidas

11.4.2 - Cálculo de F (L) a partir de n.o Método de Fronaeus

(53). d
. -

dFronaeus lntro UZIU um meto o que permite

o cálculo de Fo(L) a partir do número médio de ligantes (n).

Derivando a equação F (L) (equação 11.22) emo

função de ILI tem-se:

aFn(L)

31L I

= 61 + 2621LI + ... + N6N ILIN-l 01.30)

Dividindo a equação 11.15 por ILI tem-se:

A variação potencial

lIE = 0,05916
logX,s n

CMe

0,05916
log F (L)o

ne

lIE . .ne
X,s )

= antilog -

( 0,05916
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n
61 + 2621LI + 31331LI2 + ... + NI3NILIN-l

1 + 131 I~ I + 13 2 IL I2 + 13 3 IL I 3 + ... + 6NIL 1 N

(II.3l)
--

IL I

Combinando a equação Ir. 22 de F (L) obtem-seo

~- =
I L I

~~
3 IL I

F (L)o

31nFo (L)

31LI
01.32)

Integrando no intervalo de ILI = O a L

lnF (L)o

,.L -
I n

J ILI-a
d ILI (11.33)

ou

1111; (L)o =/ li d (111ILI) ([[.34)

o

ou ainda

L

2,303 log Fo(L) = 2,303~ nd(logILI)
n

01.35)

obtendo

log F (L)o

.L

= J ri d (log IL I)
()

o I . 36 )

Assim,;] partir da integraçuo gráfica ela curva

de formação, n vs 10g ILI, ê poss:Ível obter o valor de ro(L)

correspondente a uma determinada concentração de ligantc li-

vre de equilíbrio e ao n.
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Para a utilização deste método é
- .

necessarIO

a verificação da confiabilidade dos dados quando ILI
-
e

muito pequeno, pois devem ser tomados valores de n e ILI

suficientemente baixos para iniciar a integração, pOIS

limlLI-+O
10g(L) = 00.

Para n < 0,5, h5 a predomin5ncia da primeira

espécie, de maneira que

n - 6llLI

1 + 6llLI

01.37)

e

F (L)o 1+6}ILI 01.38)

Combinando as duas últimas equações obtem-se

F (L)o
I

l-n
01.39)

que é o valor inicial da função F (L), ao qual sãoo somados

valores de ~ F (L), obtidos por integração de pequenos increo -
mentos de log ILI e n, que é dado pela área sob a curva de

formação (figura 2.1), através da regra trapezoidal:

~log(FOL) = nl(10g1L12 - 10giLII)
+

(nZ-nl) (loglLlz - 10g1Lll)

" V
área do retângulo

'---
V

do triângulo

,.

area

01.40)

Para que se possa considerar como um triângulo

a parte superior de cad;1 incremento da 5re;1 integrada, é ne-
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n

n2

n1

-------

lag!L!l la!!iLI
lOí~ILI2

Figura 2.1 - Representação gen6rica da integração de um seg-

mento de uma curva de ~ vs log ILI, para a ob-

tenção dos valores de F (L).o
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cessârio que sejam tomados valores de n e ILI bem próximos.

Assim, torna-se necessário a utilização de um grande
...

numero

de valores de n e ILI.

Uma normalização da curva TIvs. ILI permite a

interpolação de valores suficientemente próximos da origem,

sobre uma curva média traçada com base nos valores experlme~

tais.

Essa normalização pode ser feita conveniente -

mente com o auxílio de urna calculadora programável, aj us ta~

do l1'1lacurva potencial a pequenos trechos da curva, cuja equa-

ção pode ser considerada corno

n a !Llb 01.41)

MOlina(54) e Moraes(55) utilizaram o ajuste de

curvas empíricas aos pontos n e ILI experimentais, i n t c rp o -

lando valores de n e ILI próximos a origem, estendendo as-

sim o intervalo útil para os cálculos.

No presente trabalho os valores experimentais

de ~ e ILI foram ajustados. tornando pequenos int erval os, con

forme a equação

n = a + blLI + clLI2 + dlLI3 ( I I . 4 2)

Os valores dos parâmetros a, b, c e d podem ser

obtidos com o auxílio de uma calculadora programável do tipo

HP 41 CV, que dispõe de um môdulo pré-programado, onde cons

ta a solução de um sistema de polinômios por mínimos quadra-

dos. Obtidos os coeCicientes do polinômio para o intervalo

ajustado, é possível a intcrpolação de um valor dc 11,1 para
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o qual ê fornecido o valor de n correspondente. o a jus te foi

feito tomando pequenos trechos consecutivos da curva, cuidan

do para que houvesse "interpenetração" dos diferentes polinô-

mios do terceiro grau nos trechos consecutivos.

Uma boa estimativa da constante 131ê obtida atr~

vês da extrapolação na curva n/ILI vs ILI para ILI = O (figu-

ra 2. 2) . Porém esse procedimento não leva a bons resultados

quando 5 e ver i ri Cl a existência de um máximo na curva para

valores próximos de zero.

n/ILI

131 1\

I L I

Figura 2.2 - Extrapolação da curva ~/ILI vs ILI para uma es-

timativa de 131.

11.5 - Cálculo das constantes de estabilidade a partir de

F (L)-0--

11.5.1 - O processo gráfico de Leden

Obtidos os pares de valores Fo(L) e ILI ou CL,
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quer diretamente, através de medidas potenciométricas e pol~

rográficas(56) ou indiretamente a partir do número médio de

ligantes, o cálculo das constantes globais pode ser fei to por

extrapolações sucessivas para a concentração de ligante Ii-

vre igual a zero.

A constante de formação SI pode ser obtida pe-

la representação gráfica da função F](L) vs ILI.

Fo(L)-1 N-]
F (L) == == 6 + 13 I L I + ... + 13 N 1 L I

] I L I I 2
(I1.43)

extrapolando para ILI == o. A intersecção da curva com o ei

xo das ordenadas fornece o valor de 81.

Analogamente 62 pode ser calculado por extrap~

lação para ILI == O da função FZ(L).

FZ(L)
Fl(L)- SI

ILI
== BZ + 83 ! L I + ... + 8 I L I N- 2N '

(11.44)

Sucessivamente, chega-se a equação de uma reta

FN-l(L) ~-l
+

8 N ILI

(11.45)

que corresponde ~ função representativa da penúltima espécie,

cujo coeficiente linear e angular fornece os valores das com

tantes de formação para a penúltima e última esp6cie.

A última função FN(L) ~ a equação de uma
paralela ao eixo das abcissas:

reta

FN (L) ==
FN-I(L) - 8N-I

== BN (11.46)

IL I

cUJa intersecção com o eixo das ordenadas fornece o valor de
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BW

Em cada representação da função F (L) vs ILIn

deve-se considerar regiões do gr5fico (intervalo de ILI)onde

h5 a predominância da esp~cie cuja constante 8 est5n
sendo

determinada por extrapolação. Uma orientação quanto as re-

giões de predominância pode ser obtida dos valores de n.

Não se dispondo de valores de ILI e sim de CL'

em primeira aproximação pode-se admitir que CL : ILI, quando

os complexos são fracos. E a partir destas constantes preli

minares determinar os valores de
I L!I comp auxílio das equa-

ções II.14 e II.15, e então determinar um novo conjunto de

constantes. Assim num processo iterativo, chega-se às con~

tantes defini ti vas, quando não malS ocorrerem varlaçoes nos va

lores de ILI redeterminados.

No ~ntanto as extrapolações das r-lIllcões F (L)n

nem sempre são feitas com facilidade. A dispersão de valo-

res de Fn(L) nas regiões de baixa concentração de ligante

livre, principalmente na determinação dos 8 superiores, de-n

vido ~ baixa predominância das esp~cies superiores na região

inicial, obriga a urna extrapolação tomando pontos distantes

da origem. Dificuldades tamb~m surgem quando a formação de

determinadas esp~cies intermedi5rias ~ desfavor5vel. Em vir

tude dessas dificuldades muitos trabalhos de natureza esta -

tística tem sido encontrados na literatura, muitos dos quals

baseados na teoria dos m1"nirnos quadrados.

Neste Instituto,Chierice(5~, Santos(S8) e Ta

(59) d -. - - .
varesesenvolveram varlOS metodos de calculo de maneIra

a obter um maior refinamento das constantes, efetuando taIT!-
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bém um amplo levantamento bibliográfico bem corno a discussão

do uso de computadores para efetuar o tratamento mate~ático

das funções F (L).n Desenvolveu-se também um método para o

cálculo de constantes de equilíbrio para complexos polinucl~

ares(60) .

11.5.2 - Método dos mInimos quadrados aplicados ~ função

F (L) nivelada(61).o

Dos vários métodos desenvolvidos neste Institu

to, será descrito resumidamente a seguir o método de trata -

mento matemático da função Fo(L) utilizado no presente traba

lho, para o cálculo das constantes de estabilidade.

As constantes de estabilidade podem ser calcu-

ladas, em princípio, através da equação 11. 22, dispondo-se de

valores de F (L) eo I L I. Sendo portanto necessário a resolu-

ção de um sistema de N equações, onde N é igual ao número de

espécies complexas. Entretanto os valores de F (L) mais eleo

vados seriam mais significativos, assim, os valores de SI e 62

seriam mais afetados de erro, pois os valores de F (L) na reo

gião de baixa concentração de ligante sao menores.

Com a aplicação de um fator de nivelamento da-

do por

f.
1

I

F (L).o .1

(II.47)

as equaçoes simult~neas são niveladas para urna mesma magnit~
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de de erro relativo. As equações assim niveladas, são resol-

vidas pelo método dos mínimos quadrados, que se baseia no fa-

to de que os melhores parãmetros de uma equação, são aqueles

que minimizam a soma dos quadrados dos desvios entre os valo-

res calculados da variável dependente e os correspondentes me

didos.

Combinando-se as equações rr.22 e rr.47, para

um sistema constituído de quatro espécies mononucleares ob-

tem-se

1 f. + 6lf.ILI + 6)f. ILI2 + 63f. ILI3 + B4f.!LI4] ] - I . I I
(I1.48)

ou

1 - fi = 13 1 fi I L I + B2fi I L I 2 + 13 3 fi I L I 3 + B4fi I L I 4
(Ir .49)

Derivando a equação anterior em função de cada

um dos parãmetros: 61' 62' 133e 64 e ig~a1ando-a a zero, ob-

tem-se um sistema de quatro equações, que podem ser resolvi-

das através do cálculo matricial.

.2 2 2 ~ 2 4 2 5
L (1- f) fi I L I = 61 L1i I L I + B2 Lfi ! L I' + 63 Lfi I L I + 13 4Lfi I L I

(Ir. 50)

223 .24 2 5 2 6
L(l-fi)fiIL[ = 61Lfi ILI + B2Lfi ILI + 63Lfi ILI + B4Lfi ILI

(II.5l)

Z(1-fi)fi!L!3 = 6lLf/iL[4 + B2Lfi2!L15 + B31Ei21LI6 + B4Lf/IL!7

(II.52)

( f- ) f iLI 4 - f 2
1 1

5 f- 2
'

16
l

-E 2
1

17 'f 2 18Z l-. .I I - 61L . L + 62L. L I + 63 -. LI + B42" . I LI1 1 1 1 ,11

(11.53)
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A resolução do sistema de equações anterior Iforne

ce os valores das constantes de estabilidade, cujos c5lculos

podem ser efetuados com uma calculadora program5vel (HP 97).

Para a aplicação desse m~todo ~ necess5rio o

conhecimento pr~vio do número de esp~cies complexas, que po-

de ser determinado pelo m~todo gr5fico de Leden j5 descri to,

o qual permite verificar medidas afetadas de erros grossel -

ros, que deverão ser desprezadas.

o tratamento matem~tico das funções F (L) des-o

crito foi desenvolvido para ser aplicado nos casos em que os

valores de F (L) são obtidos a partir de medidas potenciom€-o

tricas ou polarogr5ficas (atrav~s da variaç50 de EI/Z)'

entanto este m6todo vem sendo aplicado tamb~m em casos

No

onde

F (L) 6 obtido indiretamente (a partir de ~) atrav~s de medio -

d I" d I
-

d "-.. d . (62,63)as rea Iza as pc o meto o potenclometrlco In Ireto e

b- " d d' d f -. (55 64)tam em a partIr e me I as espectro otometrlcas ' .

o uso desse método não é adequado quando h5

uma distribuição não ideal de valores de F (L) numa faixa suo

ficientemente ampla de concentração de ligante.

11.6 - A escolha do método de c5lculo

1:m muitos sistem:ls os v;llores (\:15 constlJntcs 0/1

tidas, como tamb6m a natureza c o n~mero de esp6cies comple-

xas encontrados por v5rios autores diferem marcadamente.

A explicação usual para tais discrep~ncias co-

mumente é atribulda ã obtenção de dados a partir de diferen-

tcs métodos, técnicas e condições experimentais.
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Como pode ser verificado através da avaliação

de v~rios sistemas realizada por Bond(65), métodos de c~lcu

los diferentes também podem levar a valores de constantes de

estabilidade discrepantes bem como o número de espécies com-

plexas. Em alguns casos observa-se que mais de um conjunto

de constantes sao coerentes, sendo então conveniente re-

calcular os valores de F (L) verificando qual o conjunto queo

apresenta o menor desvio relativo entre os valores calcula-

dos e os experimentais.

E úti 1 aval iar o erro do valor da função F (L),o

o que muitas vezes não é f~cil, principalmente quando obtida

a partir da integração da curva de formação. rrequentemen-

te o erro relativo na propriedade física medida (potencial de

meia onda, potencial, absorbância, etc) varIa com a concen-

tração de ligante. Muitos métodos de c~lculo assumem que to

dos os dados são igualmente seguros.

Em qualquer procedimento de c~lculo adotado de

ve-se verificar cuidadosamente a base de alguma
. -

aproxlmaçao

matem~tica realizada, bem como a natureza da propriedade fÍ-

sica medida. Boas soluções matem5ticas, isto c, quc aprese~

tam pequenos desvios podem levar a resultados quimicamcnte i~

coerentes, como por excmplo, a v;dores negativos dc constan-

teso

Os métodos de c~lculo puramente matem~ticos g~

ralmente fornecem valores mais precisos que aqueles obtidos

pelo método gr~fico. No entanto aconselha-se efetuar primei

ramente o tratamento gr~fico de Leden determinando o numero,

a região de predominância das espécies complexas no i nt erva
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10 de concentração de ligante estudado e ainda o valor aprox~

mado das constantes.

As vezes é possível o emprego de um tratamento

matemático e gráfico. Assim dependendo da distribuição das

espécies complexas pode-se utilizar o m6todo puramente matem~

tico para a determinação das primeiras espécies e o método grá-

fico para as demais, ou vice-versa.

Os métodos computadorizados permitem o tratame~

to de sistemas complexos que com métodos gráficos seriam di fi -

cilmente resolvidos ou mesmo insolúveis.

Gaizer(66) efetuou um amplo levantamento biblio

gráfico com 163 referências sobre os diferentes métodos de

cálculos computadorizados, com programas com e sem considera-

çôes estatísticas, aplicados aos dados ohtidos por diferen -

tes técnicas experimentais, com a finalidade de se obter o

melhor conjunto de constantes de equilíbrio.

II.7 - Determinação indireta das constantes de estabilidade

através de métodos competitivos

Como o sistema cobalto(II)/tiocianato dificil-

mente poderia ser estudado por método potenciométrico direto,

caberia fazer algumas consideraçôes sohre os m6todos indire-

tos.

I:mcasos onde não existe uma propriedade que

permita a determinação direta da concentração do fon met5li-

co, a introduçiio de uma esp(~cie auxi liar cujo conccntraçiio ro~-

sa ser medida diretamente, permite o cálculo da concentra -
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çao de equilíbrio do ligante, antes e depois da adiçao do íon

met~lico em estudo.

A espécie auxiliar, que atuar~ como um sistema

indicador, podendo ser um segundo íon central, um segundo li-

gante ou o íon H+, interage com um dos componentes em estudo,

estabelecendo um processo de competição.

Previamente e necessário ter conhecimento da es

tabilidade dos complexos existentes no equilíbrio, que envol-

vam a espécie auxiliar. Se as constantes de estabilidade não

forem precisas, contribuirão para aumentar o erro na determi~

nação das constantes do sistema em estudo.

Na escolha do sistema indicador é necess~rio le

var em consideração a possibilidade da ocorrência da formação

de complexos mistos ou polinucleares entre as espécies do si~

tema em estudo e o auxiliar, com a formaçao de espécies do ti

po ML Lm n' ML H oun ~1'L , conformen o íon auxiliar adiciona-

+
do (L', 1I ou M'). Nesses casos as funções i1 (equação 11.15)

e a (equação II.17) dependerão não somente da concentração den

ligante livre, mas também da concentração total das
- .

espeCles

auxiliares, e as determinações serão quase impossíveis de se-

rem realizadas. Portanto as funções TI e a , devem ser deter-n

minadas utilizando v~rias concentrações da espécie auxiliar,

para a verificação de que não h~ formação de espécies mistas

ou polinucleares.

11.7.] - Método onde UI11 segundo IIlctal ;lttW como indicador

Quando um scgundo met;) 1 é adi ci olwdo como espe-

cie auxiliar ullla variaç50 na concentraçao desse fon metiílico
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livre e portanto na concentração de ligante livre, deve prod~

zir uma variação apreciável na propriedade observada experi

mentalmente (potencial, potencial de meia onda, absorbância ,

etc.), o que pode ser melhor observado quando a concentração

do íon metálico em estudo ~ bem maior que aquela do ion auxi-

liar. Nestes casos, na obtenção de TI podem surgIr complica -

ções especi alment e quando há a formaçâo de esp~ci es pol inucl~

res, favorecida quando elevadas concentrações de Ion metálico

são utilizadas.

o processo competitivo ~ efetivamente estabele

cido em urna certa faixa de concentração das esp6cies envolvi-

das.
Este requisito ~ dificil de satisfazer quando a difere~

ça entre a estabilidade dos dois sistemas envolvidos ~ muito

grande.

A concentração do ion metálico auxiliar de equl

líbrio pode ser calculada diretamente atrav~s de medidas com

um eletrodo indicador. o eletrodo mais recomendado, quando

aplicável, ~ o eletrodo de amálgama, por apresentar maIOr pr~

cisão e melhor estabilidade de potencial.

Inicialmente determin:j-se as constantes de esta

bilidade do íon metálico auxi liar, M', com o ligante de ln-

teresse, sabendo-se portanto como o potencial varia com a con

centração de ligante.

Neste Tn~tituto,Chierice(67) e

2-
zaram o sistema I Hg (SCN)41 /Hg

Angnes(63) utill

como indicador da concentra -

ção de tiocianato livre, para o estudo do sistema UO~+/SCN-

em ampla faixa de concentração de ligante. o eletrodo de

trabalho utilizado foi o eletrodo gotejante de mercGrio.
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o m~todo competitivo tamb~m pode ser utilizado

atrav6s de medidas polarogr~ficas(67-70), desde que o fon

met~lico auxiliar se reduza reversivelmente no eletrodo got~

jante de mercúrio a um potencial mais positivo que o íon me-

t~lico em estudo. Assim, a concentração de ligante livre, p~

de ser calculada pelo deslocamento do potencial de meia onda

do íon metálico auxiliar, que já foi estudado previamente na

presença do ligante isoladamente. Em casos onde a esp~cie au

xiliar apresenta uma onda cin~tica, de modo que a corrente v~

ria linearmente com a concentração de ligante, a concentra -

çao de ligante livre pode ser calculada a partir da variação

da corrente, em um potencial fixo, pela adição do íon metáli

co M.

A Iiter;ltura ;ipresent;1diversos estudos real j-

zados utilizando o m~todo competitivo espectrofotom6trico(7l-

73), onde a concentração de ligante livre pode ser calculada,

se as absortividades molares das esp~cies formadas com a es-

p~cie auxiliar forem conhecidas, em um determinado comprimen

to de onda.

"

11.7.2 - M~todo onde o íon H+ 6 utilizado como esp€cie aUXl-

liar

Quando o ácido conjugado do ligante é fraco, a

formação do complexo é um processo de competição entre o pr~

ton e o íon metálico pelo ligante. Nessa condição as adi-

ções do íon metálico ~ uma solução tampão, constituída por

um ácido fraco HL, e seu sal, causarão variações apreciáveis
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na concentração hidrogeniônica, pois o ligante livre é par -

cialmente retirado do equilfbrio para formar complexos com o

fon metálico. A grandeza da variação do pH também é determi

nada pela afinidade do ligante pelo íon metálico. Assim, o

método só é viável para estudo de complexos não muito está -

veis, isto é, quando a afinidade do ligante pelo metal não é

muito maior que pelo íon hidrogênio. Especial cuidado deve

ser tomado quanto -a possibilidade de formação de espécies com

plexas protonadas, o que implicaria numa menor variação de

pH.

Deve-se evitar condições nas quals possa ocor-

rer hidrôlise do metal e não efetuar medidas no meio onde a

concentração hidrogeniônica é intermediária, pois a dissocia

ção da água não poderá ser considerada desprezível.

Não é necessário o conhecimento prévio do núme

ro de espécies presentes, e sim o valor da constante de pro-

tonação do ligante, calculada nas mesmas condições, de manei
+

111 I.

na literatura(?2

os ligantes estudados são orgânicos (ca~

boxilatos, aminas, cetonas, amino ácidos, etc).

Neste Instituto, a utilização desse método com

a finalidade de determinar as constantes de estabilidade dos

2+ - (63) - (71) - (60)
sistemas U02 /Nj , Co(II)/N3 ' Ni(II)/N3 ' ,

(75) - (76) .
Cu(II)/py , Fe(II)/N3 e alcalInos terrosos com mono-,

di- e tri-etanolaminas(77)levou a resultados satisfatórios.

Field e Me Bryde (78) efetuaram um estudo compa-

rativo de vários métodos aplicados ao tratamento dos dados

utilizando computadores.

ra que seja possível o cálculo de CH+ e

Vários sistemas citadossao

73) e em sua maIorIa
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11.7.3 - M~todo onde um segundo ligante atua corno indicador

Nesse caso duas especies de ligantes (L e LI )

competem pelo íon metálico M, formando duas s~ries de compl~

xos ML MLI ,n e n respectivamente.

A formação dos complexos ML é acompanhadan
a-

trav~s de medidas da concentração da espécie auxiliar livre,

I LI I, ou de um dos seus complexos (MLI ).n

o iodo foi utilizado cornosistema indicador por

Dawson(79) no estudo do sistema Hg(11)/1-,IZ' determinando a

concentração de iodo livre através de extr:lçGopor solventes,

antes e depois da complexação do mercúrio(II) pelo iodeto.

Scaife e Tyrell(80) determinaram as constantes

de formação dos complexos de brometo com mercúrio(I1) utili-

zando bramo corno indicador.

Esse método pode ser aplicado, utilizando a
- . d

-
l

~ " d l~ " d (72 73) - dtecnlca e extraçao lqUl 0- lqUl o ~ e atraves e estu

dos de sOlubilidade(73).
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DO SISTEMA COBALTO(II)/TIOCIANATO
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II!.1 - Revis;Jo d:! litcratur;]

Com a inexistência de eletrodos adequados para

a determinação de concentrações de cobalto(II) em solução aqu~

sa, somente mêtodos indiretos ou espectrofotomêtricos são vi~

veIs para o estudo do sistema cobalto(II)/tiocianato.

Mendicelli(62) efetuou medidas potenciomêtri -

cas indiretas, utilizando o sistema indicador !Hg(SCN)4,2-/H&

tendo como eletrodo i ndi cador o eletrodo gotejante de mercu -

rIo. Os resultados foram satisfatôrios mas nao necessária-

mente definitivos, devido ~ forte tendência ~ precipitação,

não imediata, da espécie Co!Hg(SCN)41, quando altas concen-

trações de tiocianato eram empregadas. Para contornar esse

problema as medidas foram feitas da seguinte maneIra: a um

volume conhecido da solução contendo o ligante e o íon aUXI

liar (Hg2+) foi adicionada solução de cobalto(II) na mesma

força iônica. As leituras de potencial foram efetuadas ap6s

a adição de cobalto(II) antes que ocorresse a precipitação (~

proximadamente 5 minutos) utilizando a c61ula:



43.

2-
1

AgIAgCl, NaClsat : NaSCN + NaClO4 + IHg(SCN)41 Hg

Feitas as correções de concentração devido ao

efeito da diluição pela adição da solução de cobalto, o

tencial dessa célula é dado por:

po-

o'
E = EHg(II)/Hg O,059l6log S + O,059l6log IHg(SCN)~-1 -

2 4Hg 2

_
1

4
- O,05916log jSCN

2
(111.1)

sendo considerada somente a formação da espécie I Hg(SCN) 4 12- ,

extremamente estável, devendo predominar numa amp18 faixa de

concentração de ligante, de mooo que CHg = !Hg(SCN)412-.

si~ conhecendo-se o valor da constante de estabilidade,

As-

S4'

paraaespécie com quatro ligantes do íon auxiliar (HgOI) ) ,

pode-se chegar aos valores de concentração de ligante 1 i vr e,

I SCN- I . A análise dos dados experimentais obtidos mostraque

não há a formação de complexos polinucleares.

Os resultados obtidos por Mendicelli, mostram

uma complexação preferencial do íon cobalto(II) somente até

a espécie com dois ligantes, sendo baixa a contribuição das

espécies com três e quatro ligantes, no intervalo de concen-

tração de ligante utilizado, O a 2 M. Medidas análogas fo-

ram realizadas em meio contendo 10% e 20% de acetona, levan-

do ã obtenção de valores de TI ligeiramente maiores que os ob

tidos em meio aquoso, entretanto esses valores nunca foram

superiores a dois.

Os valores baixos para o número médio de liga~

tes levaram Mendicelli a um estudo paralelo empregando cád-
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mio (I I) ao invés do cobalto(II). Nos resultados obtidos

encontrou-se ~ superior a dois, mas inferior aqueles calcu-

lados a partir das constantes encontradas na 1 i t e r a t u r a. Os

resultados com o cádmio(II) não foram conclusivos, pois há

uma tendência de precipitar CdHg(SCN)4' o que pode levar

um baixo valor de ~.

a

Mendecelli estudou também a possibilidade de

empregar o sistema auxiliar fAg(SCN) I (l-n) IAg, constituídon

de um eletrodo de prata metálica em contato com tiocianato-

argentato(I). Cave e Hume(81) identificaram as espécies

IAg(SCN)zl-, [Ag(SCN)3Iz- e IAg(SCN)413-, fazendo referên-

cias ~ possibilidade de existência de complexos com maIor

número de ligantes e mesmo de complexos pol [nucleares. No

entanto o uso desse sistema roi excluldo devido ~ posslvel

interação entre os tiocianatocomplexos de prata e de cobal-

to, ou ainda a evidências de condições de supersaturação do

(1- n) -
sistema Ag(SCN) iSCN .n

Mendicelli verificou ainda a possibilidade de

se empregar o sistema Ag/Ag(SCN)s.
No entanto devido

~
a

elevada solubilidade intrínsica do tiocianato dando orIgem

a espécies complexas entre o íon Ag(I) e o ligante(81~

foi possível o 1150 do eletrodo Ag/Ag2Ss' Ag(SCN)s' uma

-
nao

vez

que é necessário o emprego de elevadas concentrações de tio

cioanato, pois os complexos de cohalto(IT) são de haixa cs-

tabilidade.

Polasek e Bartusek(82) utilizaram o eletrodo

de Ag/Ag(SCN), efetuando medidas em soluções contendo bai -
-6 -1

xas concentrações de ligantes (entre 6.10 e 10 M) nas

quais o eletrodo tinha resposta nernstiana. Foi feita a ti
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tulação de urna solução de cobalto(II) de concentração entre

9,75 e 29,24 mM, com solução de tiocianato. O valor médio

obtido para SI foi 24 M-l, em meio de força iônica 0,1 M man-

tida com nitrato de potássio. Foram estudados ainda os SlS-

temas Zn(II)/SCN-, Ni(II)/SCN-, UO~+/SCN- e Cd(II)/I-,
Cl

ou Br .

Das e (35) -1co Ia boradore s obt i ver am 73,5 ;"1

e 75,.8 ~l para o valor da constante de estabilidade termodi-

nâmi c a da os péc i e c omplexa com a pe na s um 1 igan te, I Co(SCN)I + ,

através de medidas potenciométricas, com eletrodo de Ag/AgSCN,

e espectrofotométricas (em 510 nm), respectivamente, não es-

pecificando as contentrações de ligante e de metal.

Gutz et aI. (83) e Santos et aI. (84) testaram

o uso de eletrodos ion seletivos comerciais para o estudo

de complexos, observando uma alta solubilidade intrfnsica da

fase sólida e urna resposta anormal na presença de certos com-

plexantes, o que torna desaconselhável o seu uso para fins

de estudos de equilfhrio.

Tribalat et aI. (68,85) determinaram o valor de

SI entre 8,8 e 9,6 M-l, em condições de força iônica 0,7 e

0,85 M, através de medidas polarográficas, a partir da verl-

ficação da diminuição da corrente de uma onda cinética do

Ti(IV),

to(II).

em presença de tiocianato, apõs a adição de cobal-

Também nesse caso, somente foi possivel a determin~

ção da primeira constante, pois a faixa de concentração

tiocianato possível de ser utilizada estava entre 4.10-4M

de

e

-2
1. 10 M. Estudo análogo foi fei to para o sistema Fe(III)/SCN-.

Kumok e Serebrennikov(86) calcularam a primeira
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constante de estabilidade do sistema cobalto(II)/tiocianato

verificando a diminuição da absorbância de uma solução de

ferro(III) e tiocianato pela adição do íon cobalto(II). Co

~

1

2+
mo os 10ns ICo(1-/20)6 e I Co (SCN) I+ são coloridos foi ne-

cessirio efetuar uma correção da absorbância. As medidas fo

ram realizadas em 460 nm, assumindo que a coloração da solu

ção (feita a devida correção) dependia apenas do íon !Fe(SCN)!2+.

Inicialmente foi calculada a constante de formação desse íon

em diferentes forças iônicas negligenciando a presença das

espéci es I Fe (SCN) 21 + e I Fe(01-/) (SCN) 1+.
Com o valor da cons

tante de formação do sistema indicador foi feito o cilculo

da concentração de ligante livre, a partir da abosorbância,

antes e depois da adição dos íons cobalto(II). Os respec-

tivos valores encontrados para RI' a 200C, para a

ICo(SCN) 1+ em meio de força iônica 0,6,0,3 eO,15 M

espccIe

(manti-

da com perclorato de sódio) foram:

+ -1
18,9 - 0,45 M .

+ +
12,7 - 0,4,15,3 - 0,5e

Esses autores não citam as concentrações dos

íons metilicos e do ligante, e dependendo da concentra -

ção de tiocianato varIas
- o

especles complexas do tipo

I
1

3-n . (87)
IFe(SCN) (com nde 1 a 6) podem ser obt1das .n Não

fazem ainda observações quanto ~ instabilidade da cor desen

volvida com a formação dos complexos entre o íon Fe(III) e

o tiocianato, sendo que a intensidade da cor depende da con

centração de tiocianato, da espécie de icido presente para

evitar a hidrólise c do tempo. A cxpos iç50 Õ Iuz dessa so-

lução causa um r5pido descoramento devido;] rClluç50 dos

íons de fenull 11) pelo tiocianato, sendo esse fenômcno mais 1en

b
o ° d (88 89)to em a1xa aC1 ez ' .
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Os mesmos autores através de medidas diretas

de absorbância de uma solução contendo cobalto(II) e tiocia-

nato de força iônica 0,3 M, chegaram ao mesmo valor de
SI

+ -1
(15,3 - 0,3 M ). Também foram determinadas as constantes

de estabilidade dos monotiocianato complexos de vários ele-

mentos do grupo 111 (A e B) da tabela periódica através de

medidas indiretas. O sistema cádmio(II)jtiocianato também

foi estudado, e os valores obtidos para SI foram: 21,0 ! 0,5,

+ ~ + ..,-1 - 0- o r
27,7 - 0,5 e ~4,0 - 1,/ M em força lonlca 0,6, 0,3 e 0,15~

S
. o

S 0(90 91) 0 1
0

d
-

alnl e capettl ' utl lzan o o mesmo met~
-1

do encontraram para 61 um valor entre 12 e 21 M em força

iônica 0,54 e 0,71 M.

Hutchinson et aI. (92) efetuaram um estudo ciné

tico através da verificação da variação da absorbância (em

500 e 597 nm) com o tempo, quando 3 uma solução tamponada com

acetato de sódio/ácido acético (Ia-3M) (pH entre 4,5 e 5,5,

no qual a proporção de I Co (HEDTA)cll- é mui to pequena), con-

tendo o complexo ICo(EDTA)CI!2- era adicionado um metal M2+.

Os seguintes equilíbrios foram considerados:

d
... _

1
0 2+

1
0 -

( )Assim a presença e um 10n meta lCO M cata lsa a reaçao 1 .

De maneira que

Kobs
2-

- ~~ (ICo(EDTA)Cl/ )
dt

(111.2)

) - 1í

!C o ( E DTA) C 1 I

LI
[Co ( EDTA) I - + C1 (1)----"

..--

ICo(EDTA)CI12- + i\!2+_tl ICo(MI:IJ'I'I\)CII (2),,------

K'

ICo(EDTA) 1- + CI- + M2+ICo(MEDTA)CII
M

(3)-'>
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ou

Kobs = Ku + (K~ - Ku) KMIMI/(l + KMIMI) 011.3)

Quando essa catálise ocorre em presença de âni-

ons complexantes (CH3COO-, Br-, Cl-, CIO; ou SCN-) há uma v~

riação na concentração do íon metálico livre, IMI. Através

do cálculo de K (93)obs (equação 111.3), em diferentes concen-

trações de um desses ligantes, é possível o cálculo de IM[

que permite chegar ao valor da constante de estabilidade, as

sumindo previamente que CL = ILI. Correções são feitas devi

do ~ possível complexação entre o metal e o ânion (acetato )

do sistema utilizado para tamponar o meio. De s s a manetr<l os

autores obtiveram os valores das constantes de estabilidade

dos comp lexos fo rmados ent re os íons me tál icos Mn (11), Co(1I),

Ni(II), CuOI), 2nOI), Cd(II) e Pb(II) e os ânions já cit~

dos. No estudo realizado a 250C, utilizando uma concentra-

ção de ICo(EDTA)Cl!2- menor que 2.10-3 M, em meio de força

iônica 1,0 M mantida com NaCl04 foi obtido o valor de SI =
+ -1 +

= 8,23 - 0,27 M para o complexo ICo(SCN)! ' sendo este de

esfera interna. Os autores não discutem a eventual formação

de complexos mistos ou mesmo a competição entre os diversos

ligantes (Cl-, EDTA, CH3COO- e SCN-) presentes no equilíbrio.

Com esta revisão conclue-se que varias estudos

foram realizados com o auxílio de métodos indiretos, ainda

não existindo valores seguros para as constantes do sistema

- - . . (62)
cobalto(II)/SCN e apenas o metodo proposto por Mendkelli

levou a um valor de 62. Uma possibilidade que não foi explo-

rada é a de utilizar o sistema Cd(SCN) (2-n)/Cd(Hg) como indin
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cador da concentração de tiocianato livre para avaliar as

constantes dos complexos com o cobalto(II). A s i s tem á ti c a de

cálculo e medida e os resultados encontrados são apresenta -

dos a seguir.

111.2 - Utilização do sistema Cd(SCN) (2-n)/Cd(Hg) no estudon--

do sistema cobalto(II)/SCN-

o sistema cádmio(II)/tiocianato pode ser estu-

dado com elevada precisão utilizando o eletrodo de amálgama

de cádmio de gota pendente, reversível ao íon cádmio. Foi

construido um eletrodo com o qual foi possivel efetuar medi-

das com precisão de ~ 0,01 mV, cujo esquema e o manuseio es-

tão descri tos na pa rte exper iment a 1 (Capí tu] o VI1).

O eletrodo de gota pendente de amálgama de cád-

mio apresenta resposta nernstiana, asslm sendo, em meio
-
nao

complexante e de força iônica constante, seu potencial pode

ser expresso por:

E = EO' +s s
0,05916--

2 10g CCd2+
a 250C (111.4)

Devido à complexação,o potencial sofre um des-

locamento (veja item 11.4.1) e, em meio complexante, tem-se:

o'E = Ex x
+ 0,05916

2 log ICd2+! (II1.5)

A variaç50 do potencial
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~E = E - E +
X,s X S

0,05916

2
log

ICd2+jI

CCd2+

(III.6)

permite a obtenção dos valores de F (L)o (equação 11.29).

Conhecidas as constantes de estabilidade dos

complexos resultantes da interação do câdmio(II) e o tiocia-

nato, sabe-se como o potencial do eletrodo de amãlgama varia

com a concentração de tiocianato livre. Assim é possível

acompanhar a diminuição da concentração de ligante livre, r~

sultante da adição de um excesso conhecido de íon cobalto(II),

:1tr:1Vésda variaçi10do potenciaI (equaçilo lI. 28) e do corres

pondente valor de F (L) (equações 11. 29 e 11. 22).o

No presente trabalho a escolha do câdmio (rI) co

mo íon auxiliar, adveio da possibilidade de determinação das

constantes de estabilidade desse sistema, através de um gra~

de número de dados experimentais medidos com elevada preci -

sao.

111.2.1 - Estudo potenciométrico do sistema cãdmio(II)/SCN-

E b 1 . (94-96)
m ora a lteratura apresente valores

de constantes de estabilidade para o sistema cãdmio(II)/SCN- ,

determinadas na mesma força i6nica e temperatura utilizadas

no presente trabalho, a redeterminação dessas constantes su~

ge da necessidade do seu conhecimento com elevada precisão e

da sua obtenção através do mesmo método a ser utilizado no

método competitivo.
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Para a determinação das constantes de equilí-

brio desse sistema, foram realizadas medidas de potencial

utilizando a célula

Hg2Cl2- Hg

1,90 M

À solução contendo 1,00 mM de cádmio (I1), 1,00mM
+

de H e força i6nica 2,0 M, mantido com perclorato de s6dio,

foram adicionados volumes crescentes de uma solução contendo

2,00 M de tiocianato, 1,00 mM de cádmio(Il) e 1,00 mM
+

de li .

Com a finalidade de se obter um maior n0mero de dados numa

região mais ampla possível de concentração de ligante, a ti-

tulação foi invertida, isto é, a solução contendo apenas o

cádmio (I1) foi adi cionada à solução contendo o ligante. As

adições de solução foram realizadas de modo que a concentra-

ção de tiocianato variasse de forma aproximadamente

A temperatura foi mantida constante a 25,00C.

logarítm~

ca. Maiores

detalhes experimentais encontram-se no Capítulo VII.

Os valores de F (L), calculados a partiro

varlaçao de potencial, para cada concentração analítica

da

de

ligante, encontram-se na tabela 111.1.

Para o cálculo das constantes de estabilidade,

os dados da tabela 111.1 foram analisados pelo método das

I

CCd2+ 1,00 mM
I

NaCl 0,100 M

CSCN-
I

x M (variável)
I

Cd(Hg) I
I

CClO- (2,00-x) 01 I4
I

NaClO 4C + 1,00 JIlj\j I
11

compartimento A
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TABELAllI.1 - Sistema Cãdmio/SCN-. Valores de CSCN-' 1'0(1,), FI (L), 1'2 (L), F3(L) e /'4 (L) utili-

zados para determinaç50 das constantes pelo m~todo de Lcden, CCd2+ - 1 mM, T-
25,OoC, F. iônica 2,00 M.

CSCN-(M) -6E (mV) Fo(L) FI (L) 1'2(L) F3(L) I'4(L)
exp.

O O

0,0100 2,62 1,226 22,63

0,0130 3,28 1,291 22,38 86,92
0,0160 4,00 1,365 22,83 98,75

0,0200 4,98 1,474 23,68 121,5

0,0250 6,12 1.610 24,41 126,4
0,0320 7,64 1,813 25.39 129,4

0,0400 9,24 2,053 26,33 127,0

0,0500 11,11 2,375 27,50 125,0

0,0630 13,44 2,847 29,32 128,1

0,0790 16,04 3,486 31,47 129,4

O,10 40 19,79 4,668 35,27 134,8

0,1130 21,08 5,161 36,82 137,8

0,1300 23,24 6,106 39,28 138,7

0,1600 26,89 8,112 44,45 145,0

0,2000 31,09 11,250 51,25 150,0

0,2500 36,13 16,66 62,62 165,5 165,9 175,7
0,3200 42,03 26,37 79,27 181,3 179,1 178,4

0,4000 47,87 41,54 101,4 200,3 190,6 171,6

0,5000 54,41 69,12 136,2 230,0 212,0 179,9
0,6300 61,73 122,2 192,4 271,7 234,4 178,4
0,6670 63,63 141,9 211,3 284,9 241,2 178,7
0,7900 69,50 223,8 282,0 330,0 260,8 175,7
1,000 78,29 443,6 449,6 428,3 304,3 182,3
1,100 82,04 594,0 539,1 470,7 315,2 175,7
1,200 85,55 780,6 649,7 523,7 333,1 175,9
1,300 88,86 1010 776,2 580,7 351,3 176,4
1,333 89 , ):S 1 OJ 8 822,8 <>01,3 358,1 177,1
1,400 91,99 1281 919,9 641,9 369,9 177,1
1,600 97,65 2002 1251 768,5 402,8 175,5
1,800 102,90 3013 1674 917,9 441,1 177,3
2,000 107,76 4399 2199 1089 482,5 180,2

------ '---
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extrapolações gráficas de Leden (item 11,5,1), chegando-se

a valores iniciais dos constantes e ao numero de especies

complexas presentes.

As figuras 3.1 e 3.2 representam as curvas das

funções F (L), através das quais verifica-se a formação den

quatro espécies complexas pela dependência linear de F3(L)

com \SCN-I e pela reta paralela ao eixo das abscissas de F4(L)

vs ISCN-I . Os valores obtidos para as constantes de estabi-

lidade pela extrapolação dessas funções para ISCN-I = O fo-

ram:

Esses valores foram considerados preliminares.

Para urna análise final, utilizou-se o método que envolve o

nivelamento dos valores de F (L) e a resolução do sistema deo

equações pelo método dos mínimos quadrados (item 11.5.2). As

constantes obtidas foram:

A tabela 111.2 traz o desvio entre o valor de

6E experimental e o 6E calculado com as constantes acima, p~

GI
= 21,:; M-l

G2
= 124 M-2

63
= 122 -3

M

64
= 177

-4
M

61
+-1= 21,51 - 0,09 M

= 123,3
+ -2

62 - 1,2 M

+
M-:;r, = 1.2),) - :;. I.)

64 = 173,5
+ -4
- 1,2 M
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180

140

100

60

20

0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 CSCN- (0,3 0,5

FIGURA 3.1 - Sistcma Cádmio(II)/SCN-. Ohtenç5o Jo valor da

constantc de cstahiliJade 61 pela extrapolaç~o

da função fI(L) para ISCN-' = o.
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500

400

300

200

F4(L)

0,2 - ( ~I)
l,G CSCN0,6 0,8 1,0 .0,4 1,2 1,4

FIGURA 3.2 - Sistema cádmio(II)/SCN-. Obtenção de 82'

133 e 84 pela extrapolação das funções F2(L),

F3(L) e F4(L), respectivamente, para ISCN-I
= O.
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TABELA 11[.2 - Sistema cádmio(II)/SCN-. Valores de ISCN-I, n e desvios no valor

de 6E, calculados a partir das constantes SI = 21,S M-1, 82
-2 -3 -4

123,3 M , 83 = 129,9 M e 84 = 173,5 M

Média dos desvios = -0,0015 mV (29 pontos)

Desvio padrão = 0,0376

CSCN- (ml) ISCNIa1c. (mM) 6E - 6Ecale. (mV) nca1c.exp.

O O O O

10,0 9,8 -0,03 0,19

13,0 12,8 0,04 0,24

16,0 15,7 0,03 0,29

20,0 19,7 -0,02 0,35
25,0 24,6 -0,04 0,43
32,0 31,S -0,06 0,52

40,0 39,4 -0,04 0,61
50,0 49,3 0,01 0,72
63,0 62,2 0,00 0,84

79,0 78,0 0,04 0,97
104,0 102,9 0,03 1,14
113,0 111,8 -0,01 1,19
130,0 128,7 0,06 1,28
160,0 158,6 0,04 1,43
200,0 198,4 0,18 1,59
250,0 248,2 -0,05 1,76
320,0 318,0 -0,05 1,96
400,0 397,9 0,02 2,15
500,0 497,6 -0,04 2,36
630,0 627,4 -0,02 2,58
667,0 664,4 -0,02 2,63
790,0 787,2 0,04 2,79

1000 997,O 0,05 3,01
1100 1096,9 0,04 3,09
1200 1196,8 0,03 3,16
1300 12% ,8 0,01 3,22
133 1329,8 -0,02 3,24
140e 1396,7 -0,02 3,28
160C 1596,6 0,03 3,37
1800 1796 .6 -0,06 3,44
2000 1996,S -0,2] 3,50
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ra cada concentração do ligante. Nota-se boa concordância

com os dados experimentais.

A figura 3.3 representa o diagrama de distri-

buição calculado com as constantes finais, indicando a re-

gião de predominância de cada espécie no intervalo de concen

tração de ligante livre.

A curva de formação TI vs 10g!SCN-1 está repre-

sentada na figura 3.4.

Uma comparação entre as constantes fj nais oh-

tidas e outras puhlicadas na literatura, pode ser estabeleci

da com o auxílio da tabela 111.3.

Observa-se nessa tabela que hoa parte dos estu

dos foi realizada a partir de medidas polarográficas devido

à reversibilidade desse sistema.

Os estudos iniciais foram feitos em eletr6lito

d . (97-99) d "d
"

1
" d

"

de nItrato e me I as posterIores rea Iza as In epen-

" ( 96) ( 700)
dentemente por Momokl et alo e por Franco et alo pr~

varam a formação de espécies mistas do tipo Cd (lI) /SCN) "/ (N0 3) " .

I J

Nesse meio a formação da tercei ra espécie, i Cd (SCN) 31- , é de~

favorável(96) o que concorda com os valores mais baixos de

63 encontrados por Humfray et alo (97), Hume et alo (98) e
. (99)Dhoot et dl. .

Seguiram-se outros estudospolorogr5ficos reali

zados em eletrólito de perclorato. No primeiro deles, rea-

1 i zado por Neve s ( 94), a análise dos dados foi feita exclusiva-

mente pelo método gráfico. Momoki et alo (96) recalcularam

estas constantes mais recentemente a partir dos

dos por Neves obtendo os valores B =1
-1

23,3 M ,

dados obti-

-2
62 = 77,SM ,
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80,0
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20,0

I,

!Cd(SCN)412-

ICd(SC\)!+ ICd(SCN)21

L1

-2.0 -1,0 O 10g\SCN-1

FIGU~~ 3.3 - Diagrama de distribuição das espécies complexas do sistema Cd(II)/SCN- consi-
-1 -2 -3 -4

derando: SI = 21,5 ri ,82 = 123,3;V1 ,S3 = 129,9;V1 e S4 = 173,5 M . For-

ça iônica 2,0 ri (NaCI04)' T = 25,0 :!: O,loC.

V1
(X)
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nCd o4,

3,0

2,0

1,0

o
-2,0 -1,0 o -logjSCN-\

FIGURA 3.4 - Sistema Câdmio(II)jtiocianato. Curva de formação calculada considerando:
-1 -2 -3 -4

61 = 21,5 M ,62 = 123,3 M ,63 = 129,9 M e 64 = 173,5 M .
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TABELA111.3 - Alguns valores encontrados na literatura para,o sistema cádmio(I1)/SCN-.

0'
<::)

1étodo força iônica C SI S2 S3 S4 Referência

polarografia 2,0 M (NaC104) 25 25,2 75,9 85,1 239,9 94

po1arografia 2,0 M (NaN03) 25 11,9 63,3 20,6 49,1 96

polarografia 2,0 M (NaC104) 25 18,3 137 87,6 178 96

polarografia 1,0 M (NaClO4) 25 19 89,S 183 - 101,102

po1arografia 2, O M (KNO3) 30 10 55 7 44 97

po1arografia 2,0 M (NO;) 25 11 56 6 60 98

polarografia 1,0 M (NO;) 25 11 74 10 230 99

potenciometria extraeo1ado para 25 77,6 603 708 182 103
f. ionica zero

potenciometria 2,0 M (NaC104) 25 22 111 177 107 95

potenciometria 2, O M (NaC104) 25 22 112 172 112 95 *

potenciometria 2,0 M (NaC104) 25 21,5 123,3 129,9 173,5 presente trabalho

*valores encontrados aplicando o tratamento nÚillerico aqui utilizado aos dados do autor.



...

61.

-3 -4
63 = 93 M e 64 = 238 M , que {or;JJncomparados com os vaIo

res obtidos atrav~s de medidas efetuadas nas mesmas condi-

ções pelos próprios autores.

(101 10Z) .Arevalo e outros' sem se referlrem a

trabalhos anteriores encontrados na literatura, determinaram

apenas três constantes a partir de medidas polarográficas

meio de força iônica 1,O M mantida com perclorato 'de sódio.

em

Uma possfvel ressalva ~ determinação polarogr~

fica das constantes deste sistema se deve à presença de fenQ

d - (104) - .
menos e adsorçao. Anson et aI. atraves de medldas cro

nocoulométricas em soluções contendo cádmio(II) e tiocianato

verificaram a adsorç~o do complexo na superffcie do eletrodo

de mercúrio. Em comparação com os haletos, a tendência a

adsorção ocorre na seguinte ordem r- > SCN > Br > Cl > F .

(105 106)
Segundo Bond e Hefter ' , um estudo dos

sistemas Cd(II)/Br-, ou I e Pb ( II) / I -, C 1 ou Br revelou que

as constantes obtidas polarograficamente são maiores, p01S

durante o processo de redução no eletrodo gotejante de mer-

cúrio, em presença de ligantes que adsorvem na superfície

do eletrodo, os fons metálicos complexados devem difundir p~

dera a região da dupla camada elétrica onde a concentração

ligante será muito m;lior do que no seio da soluç~o. Corn corn

plexos lábeis, uma complexação adicional pode ocorrer, e o

potencial de meia ond;) 6 deslocado para um valor mais negatl

vo que o esperado com base na complexação no seio da solução.

Assim,os valores obtidos para as constantes de estabi lidade,

calculados a partir do deslocamento de El/2' seriam maiores.

Em vista disso Bond e Hefter(108) retomaram o
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estudo de adsorção dos sistemas Pb(II)/F-, Cl , Br ou I , efe

tuando medidas polarogr~ficas (AC e DC) e potenciom~tric~ com

eletrodo de am~lgama de chumbo em condiç6es id~nticas. Esses

autores, comparando os valores experimentais do deslocamento

do potencial de meia onda em funç50 da concentração de ligan-

te com aqueles calculados a partir das constantes de estabili

dade obtidas atrav~s de medidas potenciom~tricas, veri ficaram

uma concordância nos valores para os sistemas Pb(II)/F- (que

praticamente não adsorve) e Pb(II)/Cl-, enquantoqueparaossls-

temas Pb(II)/Br- e Pb(II)/I-, cujos ligantes adsorvem mals

fortemente, observou-se uma discordância entre os valores de

El/2 calculados e os obtidos experimentalmente.

logos foram feitos para o sistema Tl(I)/Br-.

Estudos an~-

I:sse assunto ainda é pol~I1licoe segundo Rchhach

e Sluyters(10?) a posição ele E1/2' p;tra um processo reverslvel,

não é influenciado pela adsorção elas espécies eletroativas se

as reaç6es, entre os complexos e o fenômeno de adsorção, se pr~

cessarem com velocidade infinita de maneira que o processo de

transferência de massa ~ limitado apenas pela difusão.

Estudos posteriores realizados por Fatas La Hoz,

(109) - -
Rehbach e Sluyters para os sistemas Cd(II)/Br ou I , re

velaram que a adsorção ~ mixima em -0,425V, -0,665V e -0,660V

para os meios contendo respectivamente 1 M de KBr, 1 M de KI

e 0,1 M de NaI. Através de estudos polarogr~ficos (AC e DC)

os autores concluiram que nélpolarografia norl1wl (DC) o grau

de adsorção deveria ser extremamente elevado para exercer uma

influ~ncia significativa e que no caso desses sistemas o efei

to de adsorçao ê muito menor do CJue aquele apresentado

B d f-!ft (106,708)on e c er .

por
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o assunto est~ a merecer uma investigação malS

detalhada, sendo que o termo "reversível" deve ser cuidadosa

mente definido na avaliação de ondas polarogr5ficas em pre-

sença de adsorção. De qualquer form~ o fen6meno de adsorção

no método potenciométrico utilizando o eletrodo de am~lgama

não deve provocar erros, uma vez que o potencial é uma medi-

da da atividade do metal livre na solução, que dever~ ser a

mesma na superfície do eletrodo, quer haja ou não a formação

do filme de adsorção.

Os valores das constantes de estabilidade en-

contradas no presente trabalho estão pr6ximos aos encontra-

dos por Gerding(95), havendo pequena diferença nos valores

das últimas consLlntes (rL e r~4)'-'>
I~sse :\lItor e r'etlloll medi-

das com eletrodo de amiílgama de ciídmio consLituÍdo de lIm "p~

ço" de mercúrio, consegllindo lima precisilo de i(),Ol mV. O cál

culo das constantes foi realizado com dados coletados no in-

tervalo de O a 0,800 M de concentração de ligante, chegando

até TI = 2,7, enquanto que o intervalo utilizado no presente

trabalho foi de O a 2,000 M chegando a valores de TI = 3,5.

Uma possível fonte de erro devido ao uso de al

ta concentração de tiocianato poderia ser a variação do po-

tencial de junção líquida devido ~ substituição do íon per -

clorato pelo tiocianato. Tal erro 6 desprezível devido ~ p~

quena diferença entre a condlltônci:\do N~ISCN (JJO,S ohm-Jcm2)

. .. -1 2 (110)
e NaClO4 (110 ohrn cm)

Em comparação aos estudos potenciométricos an-

teriores, como o de Gerding, o eletrodo utilizado no prese~

te trabalho possuj superfície renov~vel a cada medida, e um

maior número de pontos foram obtidos em uma faixa de concen-



~

64.

tração de ligante mais ampla.

As constantes obtidas no presente trabalho fo-

ram calculadas a partir de dados experimentais com elevadapr~

clsao. Além do mais foi obtido um grande número de dados ex

perimentais, que foram submetidos a um rigoroso tratamento

estatístico. Essas constantes são essenciais por se tratar

do sistema indicador a ser utilizado para o estudo do siste-

ma cobalto(II)/tiocianato.

Na Tabela III.3 encontram-se também os valores

das constantes calculadas submetendo os dados experimentais

obtidos por Gerding ao tratamento numérico aqui utilizado.

o autor obteve também os valores das constantes de estabili-

dade em força i6nica 0,25, 0,50, 1,00 e 3,00 M (NaCl04)' en-

contrando no primeiro meio apenas tr~s espécies e nos demais

quatro espécies.
(111 112)Com esses valores o autor' obteve,

através de titulações calorimétricas, os valores de 6Ho cal

- o o
culando entao 6S e 6G .

oOs valores de -6Gn e -6Son foram

progressivamente menores para cada etapa sucessiva na

- o
çao dos complexos, enquanto que os valores de -6Hn

forma

permane-

ceram praticamente constantes. A formação do complexo ê esta

bilizada principalmcntc pelo fator ent5lpjco, enquanto que o

fator entr6pico não é muito importante sendo 6Sl = 0,0 t 0,1,

6S2 = -2,0 :t: 0,4, 6S3 = 4,2 :1:0,8e tlS4 = 3,5 ='-1,6cal M-lgrau-l, p~

ra força i6nica 3,O M. Observou-se uma diminuição no valor

de -óH com o aumento da f6rça i6nica.n -

Rozycki e outros(113) fizeram estudos em vâ-

rlas forças i6nicas, e com valores das constantes de estabi-

lidade extraIdos da literatura, determinaram -tlH e -tiS ex-
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trapolados para força ionica zero. Os autores concluiram que

a transição de espécies complexas octraedricas para tetraédri

cas, ocorre com a adição do quarto ligante, no entanto o tra-

balho apresenta valores desses parâmetros termodinâmicos so-

mente para as três primeiras etapas. Os valores de ~H obti -

dos foram sucessivamente menores demonstrando ser a reaçao

das espécies complexas ocorre uma brusca variação entre os v~

lores de ~H , ~S e 6G , o que não é observado nos resultadosn n n

desses três Gltimos trabalhos citados.

111.2.2 - O Sistema Cobalto(II)/Tiocianato

Para a determinação das constantes de equilíbrio

do sistema cobalto(II)/tiocianato foram realizadas medidas de

potenciais utilizando a mesma célula (pág. 51), mas contendo

também cobalto(II) D,l M no compartimento A. Titulou-se essa

solução com outra de tiocianato 1,700 M, contendo tamhérn co-

- +
balto(II) 0,100 M, cadmio(II) 1,00 mM e H 1,00 mM. A força

ionica das soluções foi de 2,0 M, mantida com perclorato de

sódio. Também nesse sistema efetuou-se a ti tulação inversa com

a finalidade de se obter um maior nGmero de pontos.

O nGmero médio de ligantesdo cobalto é dado por

11Co =
c -
0C~ I SCN- I - nCcI ~':Cd

Cr~,o

(111.7)

exotérmica. Os valores de S foram sucessivamente menores (e

negativos) indicando fatores entrôpicos
-

favorecemque os nao

a reaçao. Geralmente quando ocorre uma varlaçao na geometria
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sendo jSCN-1 calculado com base nos dados experimentais e os

demais fatores são conhecidos. Com as constantes de estabili

dade dos complexos formados no sisteJna c~dmio(11)/SCN-, a co~

centração de ligante livre é calculada através da função P (L)o

(equação 11.22), que por sua vez é calculada através da varia

ção do potencial (equação 11.29) com a adição de titulante. O

valor
do número médio de ligantes para o c~dmio, DCd' para o

correspondente valor de ligante livre é calculado através da

equação 11.15.

Os dados experimentais são apresentados na tabe

Ia 111.4.
O gr~fico de DCO vs ISCN-' est~ representado na

figura 3.5, ao qual ajustou-se uma curva média (item 11.4.2.).

Os valores de Po(L)Co' calculados pela integra-

ção da curva média Dc vs log ISCN-', constam na tabela 111.5 .,o

As [unções FI (L) e f2 (L) estilo representadas nas

figuras 3.~ e 3.7, e por extrapolação para ISCN-r = °, efetu-

ando regressão parabólica

-2
e 62 = 26,7 M .

-1
obteve-se os valores de 61:=10,9 M

O valor de F3(L) foi calculado rearranjando a

equaçao 11.22, considerando os valores preliminares de SI e

62.

F3(L)
r (1,) - ] - p, I I I

-
f), 11 I

2
~9__- . l' ' 2'

~

I L 13

G + G I L I3 4

(TII.8)

A figura 3.8 apresentn ns [unções 1.'3(1.)e F4(L) .

Observa-se uma inclinação da função F3(L), considerando so-

mente a região de alta concentração de ligante, revelando a
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TABELA111.4 - Valores de ~C calculadosa partirdos dados expccimcntais,considerando
.0 -1 -2 -3 -4

constantes Bl . 21,S M ,B2. 123,3 M ,B3' 129,9 M e B4 . 173,5M
sistema Cd(II)/SCN-

CCd2+ . 1,00mM

as

do

CC02+ . 0,100M

CSCN(M) -"'E (mV) Fo(L)Cd I LI eM) nCd nCo

0,0100 1,3 1,11 0,00500 0,1020 0,0490
0,0130 1,9 1,16 0,00700 0,1410 0,0590
0,0160 2,2 1,18 0,00800 0,1590 0,0780
0,0200 2,7 1,23 0,0100 0,1960 0,0980
0,0250 3,2 1,28 0,0120 0,2310 0,1280
0,0320 4,2 1,39 O,017G 0,3130 0,1470
0,0400 5,2 1,50 0,0210 0,3740 0,1860
0,0500 6,2 1,62 0,0250 0,4320 0,2460
0,0630 7,7 1,82 0,0320 0,5250 0,3050
0,0790 9,4 2,08 0,0400 0,6200 0,3840
0,1000 11,7 2,49 0,05200 0,7470 0,4730
o , 1 30 o 15,2 3,26 0,07300 0,9310 0,5610
0,1600 18,3 4,16 0,09300 1,075 0,6590
0,2000 22,2 5,60 0,1200 1,237 0,7880
0,2500 26,8 8,1 0,1580 1,423 0,9060
0,3200 32,7 12,8 0,2130 1,639 1,054
0,4000 38,7 20,3 0,2780 1,847 1,202
0,5000 45,6 34,8 0,3650 2,076 1,329
0,5670 49,7 47,9 0,4240 2,209 1,408
0,6300 53,2 63,0 0,4790 2,321 1,487
0,6670 55,2 74,0 0,5120 2,384 1,526
0,7500 59,S 103,0 0,5870 2,513 1,605
0,7900 61,2 117,o 0,6180 2,562 1,694
0,8240 62,8 133,0 0,6480 2.608 1,734
0,8500 64,2 148,0 0,6760 2,648 1,714
0,9000 66,S 177,0 0,7220 2,711 1,753
1,000 70,8 247,0 0,8150 2,824 1,822
1,053 72,9 291,0 0,8630 2,877 1,871
1,081 73,9 315,o 0,8870 2,902 1,911
1,100 74,7 335,0 0,9060 2,922 1,911
1,133 75,9 368,0 0,9350 2,950 1,951
1,177 77,4 414,0 0,9730 2,983 2,010
1,200 78,3 444,0 0,9960 3,006 2,010
1,250 80,1 5]O,o 1,043 3,046 2,040
1,300 81,9 587,0 1,092 3,085 2,049
1,379 84,S 7J9,o J,166 3,139 2,099
1,400 85,3 765,0 1,188 3,154 2,088
1,481 87,9 937,0 1,267 3,205 2,108
1,538 89,6 1069,0 J,32o 3,236 2,148
1,600 91,3 1221,0 1,375 3,266 2,217
1,667 93,2 1415,0 1,438 3,298 2,257
1,700 94,4 1554,0 1,479 3,318 2,177-_o .--.-----
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ri
Co .2,2

.

2p

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

.

0,2 0,8 1,0 12, 14 -
, [SCN] (M)0,4 0,6

FI c'lIRi\ 3. S - Sistema Cor 11) jSCN-. Vai orcs de fi e c ISCN-I,o

c<llculéluos él pélrtir uos UélUOS cxpcrilllcl1t;lis

(Tabclo 111.4). Força iôn;c1 2.0 1\1, JIJ;lntida

com NaCI04'



69.

TABELA 11[,5 - Valores de Fo(L) e das funções sucessivas Fn(L), calculados

para o sistema Co(II)/SCN

ISCN-I -
Fo( L) 1'1 (L) 1'2 (L) F3(L) F4 (L)

(M)
oCo

O, O100 0,1026 1,112* 11,20

0,0150 0,1471 1,170 11,33

0,0155 0,1515 1,175 11,29

0,0200 0,1902 1,228 11,40

0,0205 0,1944 1,234 11,41

0,0250 0,2319 1,287 11 ,48

0,0300' 0,2723 1,347 11,57

0,0350 0,3113 1,409 11,69

0,0400 0,3490 1,473 11,83

0,0450 0,3855 1,538 11,96

0,0500 0,4207 1,605 12,10

0,0550 0,4547 1,673 12,24

0,0600 0,4875 1,743 12,38

0,0650, 0,5191 1,815 12,54

0,0700 0,5496 1,888 12,69

0,0750 0,5790 1,963 12,84

0,0800 0,6074 2,040 13,00

0,0850 0,6346 2,118 13,] 5

0,0900 0,6609 2,198 13,31

0,1000 0,7104 2,%2 13,62

0,1050 0,7338 2,40 J :', 78

O,l1lJlJ 0,7562 2,533 13,94

0,115 IJ 0,7778 2,62 I 14 ,lU

0,1200 0,7984 2,7JIJ 14,25

0,1250 0,8183 2,80] 14,41

0,1300 0,8374 2,894 14,57

0,1350 0,8557 2,988 14,73

0,1400 0,8732 3,083 14,88

0,1450 0,8900 3,180 15, O3

0,1500 0,9062 3,279 15,19

0,1550 0,9216 3,378 15,34

0,1600 0,9365 3,479 15,49

0,1650 0,9507 3,582 15,65

0,1700 0,9643 3,686 15,80

0,1750 0,9774 3,792 15, 9S

0,1800 0,9900 3,900 16,11

0,1850 1,002 4,008 16,26

0,1900 1,014 4, ] ] 7 16,41
----------------------------- --------
'obtido a partir da equaç50: I 1.39
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continuação da TABELA11[.5

ISCN-I
nCo Fo(L) FI (L) F2(L) F3(L) F4 (L)

(M)

0,1950 1,025 4,228 16,55
0,2000 I, 036 4,339 16,70

0,2050 1,046 4,453 16,84

0,2100 1,056 4,567 16,99

0,2150 1,066 4,682 17,13
0,2200 1,075 4,799 17,27
0,2250 1,084 4,917 17,41

0,2300 1,093 5,036 17,55

0,2350 1,102 5,156 17,69

0,2400 1,110 5,277 17,82
0,2450 1,118 5,400 ] 7,96

0,2500 1,126 5,524 18,] O

0,2550 ] ,134 5,64 18,23

0,2600 1,142 5,775 18,37

0,2650 1,1501 5,903 18,50

0,2700 1,158 6,031 18,63

0,2750 1,166 6,161 18,77

0,2800 1,174 6,292 18,90

0,2850 1,182 6,425 19,04

0,2900 1,190 6,558 19,17
0,295O 1,198 6,694 19,30

0,3000 1,230 6,832 19,44
0,3500 1,310 8,309 20,88

0,4000 1,388 9,950 22,38 28,95
0,4500 1,460 11,77 23,93 29,18
0,5000 1,523 13,77 25,54 29,48

0,5500 1,583 15,97 27,22 29,85
0,6000 1,640 18,37 28,95 30,25
0,6500 1,697 20,99 30,75 30,69

0,7000 1,751 23,86 32,66 31,23
0,7500 1,803 26,97 34,63 3] ,77

0,8000 1,854 30,35 36,69 32,34 7,07 5,60

0,8500 1,902 34,00 38,82 32,94 7,38 5,64

0,9000 1,948 37,96 41,07 33,61 7,70 5,68

1,000 2, 032 46,81 45,81 34,99 8,31 5,72
1,100 2,105 57,02 50,93 36,46 8,89 5,73
1,200 2,168 68,67 56,39 37,98 9,41 5,68

1,300 2,217 81,84 62,18 39,51 9,87 5,60
---.---------- ----'-----
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FICURA 3.6 - Sistema Cohnlto(II)/tiocianato. Ohtençuo de

BI peLl extrapolução da função 1:1 (I,) pari!
ISCN-I = o.



F2 (L)

40

72.

35

30

0.5 1,0 [SCN-] eM)

FI GURA :S. 7 - S i s te 111a Cob aI t o ( TI) / t i o c i a 11a to. Ob te n ç ã o

de 62 pela C'xtrapolação da funçuo \:2(1,) pa-
ISCN-I = o.



73.

9

8

7

6
F4 (l)

o .

5

4

3

0,5 [SCN-] (M)1,0

FIGURI\ :1.8 - Sistema Co(ll)/SCN. Obtenção de 83 e r~4'

pela extrapolação de F3(L) e F4(L), res-

pectivamente, para /SCN-' = O.
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formação de uma quarta espécie complexa.

-3 -4
Os valores de 133(2,59 M ) e 134= (5,66 M )

,

foram usados para o cálculo de FI (L) Cfigura 3.8).

,

FlCL) FlCL) - s31LI2 - s41LI3
=

SI - S2IL!

(111.9)

,

Com os valores de Fl(L) recalculou-se SI e 132'
,

atraves do coeficiente linear e angular da reta FlCL) vs
,

ISCN-', que foram usados para um novo cálculo de F3CL) Cequ~

ção 111.8) recalculando-se dessa forma 133e 134.
Tal ciclo

foi repetido até não mais se observar variação nos valores de

SI e Sr Nas figuras 3.9 e 3.10 estão representadas as fun-

predominância das respectivas espeCles. Os valores finais

das constantes foram:

Foi verificado que uma grande varlaçao nos va-

lores de 133e S4 afeta pouco os valores de SI e S2 recalcula

dos, enquanto que uma pequena variação no valor de 62 prov~

ca uma grande variação nos valores de 133e 134. Isto é uma

, ,
ISCN-I.çoes finais de FI(L) e F3CL)

vs. As extrrolçõcs

das funções F (L) para ISCN-' igual a zero foram realizadasa-n

justando-se aos pontos uma reta ou uma parábola pelo método

dos mínimos quadrados, considerando os pontos das re gl oe s de

11 ,2
+ -1

n I
= - O ,2 M

+ _7
137

= 25,Ü - 0,1 M

+

0,06 M-313- = 3,71-j
+

0,07 M-4134
= 5,31-
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FIGURA 3.9 - Sistema Co(IT)/SCN-. Ohtenção de SI e

62 a partir dos coeficiente linear e a~

gular, respectivamente, da reta Fi (L)
vs. I SCN-' .



F~ (l)

76.

10

9

8

7

6

5

4

0,2 0,4 1,0 1,2

ISCN-j (:\1)

0,6 0,8

FIGURA 3.10 - Sistema Cohalto(fr)/SCN-. Obtenção de

63 c 64 a partir dos coeficientes li-

near e angular, respectivamente, da re-

ta F3(L) vs. ISCN-I.
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consequ~ncia natural do pequeno valor de K3(O,14).

Outro método de cálculo adotado foi considerar

os valores 61 = 11,3 M-l
-2

e 62 = 25,2 M , obtidos
através

do cálculo numérico considerando a formação de apenas duas

espécies complexas, calculando-se 63 e 64 a partir da função
f

F3(L) (equação 111.8). Dessa forma os valores finais das

constantes foram:

O cálculo através do método dos minimos quadr~

dos com equações niveladas (item 11.5.2), admitindo a forma-

çao de três espécies complexas, forneceu o seguinte conjunto

de constantes:

Admitindo a formação de quatro especies por esse método de

cálculo obteve-se:

Entretanto o referido método não é confiável quando nao se

61 11,3
+ -1= - 1,5 M

62 25 , 2
+ -2= - 0,1 M

63 4,11
+

0,06 M-3= -

64 5,21
+

0,05 M-4= -

61 11,4
+ -1= - 0,1 M

62 22,6
+ -2= - 0,6 M

63 11,9
+ -3= - 0,6 M

61
= 10,8 M-l

62
= 29,2 (\1-2

63
= -3,45 M-3

64
= 8,92 (\1-4
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dispoe de faixa mais ampla de variação de ligante, sendo po~

tanto baixa a predomin~ncia das esp~cies superIores.
-1

Introduzindo os valores de 61 = 11,4 M
e

62 = 22,6 M-2, obtidos pelo método dos mínimos quadrados con

siderando a formação de três espêcies complexas, na equaçao

111.8, e efetuando o mesmo método cÍclico de cálculo obteve-

-se:

Esse Gltimo conjunto reune a maIS adequada com-

binação entre os métodos numérico e gráfico.

Corno somente foi possível obter valores de n

até 2,2, no intervalo de concentração de ligante estudado, a

contribuição das espécies com três e quatro ligantes é mUI-

to baixa, acarretando um erro muito grande na determinação

das suas constantes.

Na Tabela 111.6, encontram-se os desvios entre

os valores de F (L), calculados com os váricJ conjuntoso de

constantes de estabilidade, com relação aos valores obtidos

pela integração da curva de formação (n vs log ISCN-!) deno-

minados F (L) Nota-se que todos os conjuntos, conside -o exp.

rando três e quatro constantes, apresentam pequenos desvios

sendo portanto difícil a escolha do melhor.

A avaliação da incerteza das constantes, já es

crita ao lado de cada valor, foi realizada pelo cálculo de

61 11,0
+ -1= - 0,4 M

62 22 , O
+

M-2= - 0,1

63
= 11,2

+
M-3- 0,3

64 1 , ó:;
+ -4= - 0,03 M
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TABELA1[1.6 - Sistema Co(II) /SCN-.

constantes.
Ci1cu10 dos desvios em Fo(L) para diversos conjuntos de

ISCN-I
Fo(L) Fo(L)ca1c: Fo(L)ca1c.

"
Fo(L)calc.'" Fo(L)ca1c.""

(M)

0,0100 1,112 1,116 1,115 1,115 1,112

0,0200 1,228 1,237 1,234 1,235 1,229

0,0300 1,347 1.363 1,359 1,358 1,350

0,0500 1,605 1,628 1,624 1,619 1,606

0,1000 2,362 2,378 2,380 2,347 2,331

0,1500 3,279 3,259 3,271 3,189 3,184

0,2000 4,339 4,279 4,302 4,149 4,172

0,2500 5,524 5,448 5,479 5,235 5,306

0,3000 6,832 6,775 6,807 6,451 6,596

0,3500 8,309 8,269 8,295 7,806 8,050

0,4000 9,950 9,938 9,949 9,308 9,679

0,4500 11,77 11,79 11,78 10,97 11,49

0,5000 13,77 13,84 13,80 12,79 13,50

0,5500 15 ,) 7 16,W) 1<>,01 14,79 15,72

0,6000 lH,:.7 I H, :.:; J H,.1:', )(., <I" 18,15

0,6500 20,99 21,23 21,06 19,36 20,81

0,7000 23,86 24,14 23,93 21,96 23,71

0,7500 26,97 27,28 27,05 24,78 26,87

0,8000 30,35 30,68 30,42 27,85 30,28

O, 850 O 34,00 34,33 34,07 31,17 33,97

0,9000 37,96 38,24 38,00 34,76 37,95

1,000 46,81 46,90 46,82 42,82 46,83

1,100 57,02 56, 7Z 57,01 52,18 57,01

1,200 68,67 67,79 68,73 62,99 68,61

1,300 81,84 80,16 82,14 75,43 81,74
---- - .----

ar 8,739 x 10-3 3,541 x 10-3
-2

1,250 x 10-25,300 x 10

S 4,594 x 10-3 3,165 x 10-3
-2 -2

3,800 x 10 1,380 x 10
-----.

'Sl = 11,4 S2 = 22,6 83 = 11,9

"SI . 11,2 S2 = 25,(, 83 = 3,71 84 = 5,31

"'1\1 = 11,3 1\2 = 21,2 8 = 4,11 S4 = 5,213

""SI = 11 S2 = 22 B3 = 11,2 S4 = 1,63
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S , a partir dos valores de F (L) e ISCN-I.n o
Assim, por exem-

pIo, o valor de SI ê calculado através da equação:

S =1

F (L) - 1o--

I L I

- s21 L J - (33 [L I 2 - S4 I L I 3 (IILlO)

considerando os valores de 62' 63 e 64 do mesmo conjunto de

constantes. Tomando-se então os valores de ISCN-I e F (L)o

na região de predominância de cada espécie obtem-se a média

de cada S .n Cabe salientar que os valores de F (L) foram ca}o

culados a partir da integração da curva de formação normali-

zada e uma comparação entre os valores de nCo calculados com

as constantes e aqueles calculados diretamente a partir dos

dados experimentais (tabela 111.4) revelaria um maior desvio.

A compatibilidade do conjunto de constantes com

a curva experimental nCo vs log ISCN-I pode ser
verificada

na figur~ 3.11, onde ~ curv~ calculada com as const~ntes ob

tidas é traçada sohre os pontos experimentais. Nota-se que

ambos os conjuntos com três e quatro constantes são compatí-

vels.

o diagrama de distribuição das espécies está

representado na figura 3.12, no qual nota-se a baixa predomi

nância das espécies superiores.

Resta ainda ressaltar que a viabilidade da uti

lização de um método competitivo está na grandeza e na pre-

clsao da propriedade física medida, no caso o potencial. 13

óbvio que a pequena diferença entre os valores de fiE meJi-

dos na presença e na ausênci~ do fon cob~lto(II) ê um fator

extremamente limitante. A diferença m~xima observ~da foi
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nco

2,0

1,0

(3)

(2)

(1)

-2,0 -1,0 O 10gISCN-1

FIGU~~ 3.11 - Sistema coba1to(II)jtiocianato. Curvas de formação, traçadas so-

b re os pon tos exper imen tais, ca1cu 1adas cons ide rando: 1) 131= 11,4
-1 - 2 - 3 -1 -2

M ,62=22,6M e S3=11,8~1 ; 2) Sl=11,OM ,S2=22,OM,
1 2 3 -4 Q -1 Q -2 Q 1 -3

S3 = 1, j\r e 64= 1,63M ; 3) fJl = 11,6 M , fJ2 = 25,6 M , fJ3 = 3,7 M
-4

e [34 = 5,31 M .
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FIGURA 3.12 - Diagrama de distribuição das espécies complexas para ° sistema co-

balto(II)/tiocianato.Força iônica 2,0 ~I (NaC104)' T = 25,0:!:loC
-1 -2 -3 -4

S1 = 11, O M ,S 2 = 22, O f;! ,S 3 = 11, 2 ~I , S4 = 1, 6 3 M .
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de aproximadamente 9 mV. Na figura 3.13 pode ser verificada

a variaçao de 6E em função da concentração analítica de li-

gante, na presença e na aus~ncia de cobalto(II).

Uma vez que o valor de 6E reflete diretamente a

complexação do íon de cádmio(II), para uma mesma concentra -

ção analítica de ligante, o valor de 6E na presença de cobal

to(II) é menor, pois a diminuição da concentração de ligante

livre, devido à complexação com o cobalto, irá provocar uma

menor complexação do cádmio(II). Essa variação dá uma idéia

da extensão da competição entre os íons metálicos pelo liga~

te. Esse processo ~ estabelecido preferencialmente numa re-

gião 6tima de concentração de ligante e dos íons metálicos

o que não ~ fácil de ser previsto principalmente devido a

presença de v5rias esp6cies complexas.

o uso de elevada concentração de cobalto (11)

(0,100 !\1)com relação a de cádmio(II) (O , O O 10M) , contribui

para verificação de uma maior diferença no valor de 6E.

Para a verificação da compatibilidade das cons

tantes obtidas com os dados experimentais de 6E, efetuou-se o

cálculo de ISCN-I, a partir das concentrações analíticas de

ligante, de cobalto(II) e de cádmio(II) e das constantes de

estabilidade dos sistemas cádmio(II)/SCN- e cobalto(II)/SCN-

Dado o valor de CSCN-' calcula-se em primeira aproximação

valor de ~Co (equação 11.15) assumindo que CSCN- = ISCN-r

o

Numa segunda aproximação toma-se o valor de ISCN-j como sen-

do igual a CSCN- - nCo . CCo = I SCN 11 .

Com esse novo valor

de concentração de ligante livre, calcula-se o IlCd com ;:Js

constantes desse sistema (equação 11.15), de modo que

I -I -' . . - . . -:

,SCN 12 - CSCN- - O,lOl). nCo - O,OO10.11Cd.
Assim SUCCSSJva-
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/(lJ

//,,(2J

1,2 1~ 1,6 18

. CSCN-(I

Flc;UI{!\ :).1:) - V;Jri:lçi"lo de AI: com c'SCN-'

(1) meio contendo Cc'd = 0,0010 M e CSCN- en-
tre O e 2,000 M (tabela Ir 1. 1) .

(2) meio contendo CCd = 0,0010 M,

0,100 M e CSCN- entre O e 1,8 M
Ia rIl .4).

Força iônica 2,0 M mantida com NaCI04'
o

T = 25,0 C.

c =Co
(tab~
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mente até o valor de ISCN-12 permanecer constante.

lor final de ISCN-Iz' após sucessivas aproximações,

-se o c~lculo de 6E (equação 11.29) utilizando as

Com o va

efetuou-

cons tantes

de estabilidade do sistema c~dmio(I1)/tiocianato,determinadas

previamente,para o c~lculo de Fo(L)Cd' No apêndice 1 encon-

tra-se o programa elaborado para esses c~lculos com o
...

aUXl-

lio de uma calculadora HP-97.

A tabela 111.7 apresentaos valores de 6E cal-

culados considerando os v~rios conjuntos de constantes, para

uma série de dados experimentais.

A precisão das medidas é de aproximadamente

0,1 mV, desta forma o erro relativo de 6E ( = ~ 0,1/6E) di-

minui com o aumento da concentração de ligante, uma vez que

6E também aumenLl. A depenJência de AE com CSCN- 6 logarit-

mica, sendo essa variação mais acentuada no inicio ( até

0,4000 M de tiocianato) diminuindo gradativamente (figura

3.13).

Como a integração da curva de fico vs 10g!SCN-1

serviu de base para os c~lculos das constantes de estabilida

de é interessante verificar a oscilação no valor de DCO com

uma variação de :!: O, I e :!:0,2 mV no valor de 6E experimental

para uma determinada concentração analitica de ligante. Para

uma melhor avaliação da repercução de um erro de :!:0,2 mV s~

bre os valores de fi esboçaram-se na figura 3.l4,essas dife -

rcnças,em quatro rcgioes distintas. Observa-se uma maior dis

persão de nCo em regiões de concentração de 1igante mal ores.

Por outro lado a integração da curva de TI vs log !SCN-!

maneira como foi feita (item 1I.4.2) é menos critica na

da

re-

gião final do que na inicial.
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Valores de H e nCo(Il) calculados com os vórios conjuntos deTABELA 111.7- Sistema Cobalto(Il)/SCN-.
de estabilidade,

-------

constantes

AE

4

5

6

7

9

11

15

18

22

26

:12

3M

45

49

53

55

59

61

62

64

66

70

7Z

73

74

75

77

78

80

81

84

85

87

89

91

93

94

ar
5

ar
5 . 0,01329

ar
S

ar
5

. 0,009:188- 0,00%34 . 0,008178
. 0,01567

. 0,01160

. 0,02244 . 0,01869

....

CSCN- n
(M) exp-

'0,0100 O, 0900

0,0160 0,05900

0,0160 0,07800

0,0200 0,09800

0,0250 0,1280

O, O320 0.H70

0,0400 0.1860

O, O500 0,2460

0,0630 0,3050

O, 0790 0,3840

0,1000 0,4730

0,1300 0,5610

0,1600 0,6590

0,2000 0,7880

0,2500 0,9060

0,3200 I, O54

0,4000 1,202

0,5000 1,32\1

0,5670 1,408

0,6300 1,487

0,6670 1,526

0,7500 1,605

0,7900 1,695

0,8240 1,734

0,8500 1.714

0,9000 1,753

1,000 1,822

1,053 1,871

1,081 1,911

1,100 1.911

1,133 1,951

1,177 2.010

1,200 2, O10

1,250 2,040

1,300 2, O 9

1,379 2,099

1,400 2,088

1,481 2,108

1,538 2,148

1,600 2,2 I 7

1,667 2,257

1,700 2,17 7

H .
ii .. hE ..

ii ... AE ...
ii .... . AE ....

ii . cale cale cale cn1c
cale (mV)

cale (mV) cale mV)
ca lc

mV)

0,04873 1,2 0.0550 1,2 0,0545 1,3 0,05315 1,3

0,07490 1,4 0,0759 1,4 0,0753 1,9 0,07343 1,8

0,08510 2.0 0,0861 1,9 0,0855 2,1 0,08338 2,1

0,1016 2,5 0,1016 2,5 0,10143 2,5 0,1003 2,6

0,1272 3,2 0.1270 3,2 0,12635 3,2 0,1250 3,2

0,1596 4, O 0,1604 4,0 0.16017 4,0 0,1578 4,1

0,1972 5, O 0,1981 5, O 0,19803 5, O 0,1948 5,1

0,2431 6,2 0,2433 6,2 0,2436 6,3 0,2397 6.3

O, 30 03 7,8 O, 30 03 7.8 U,O 10 7,8 0,2961 7,9

0,3676 9.6 0,367 O 9,7 0,3683 9,6 0,3621 9,7

0,4508 12, O 0,4491 12, O 0.4513 12,00 0,4436 12,1

! 0.5603 15,3 0,5572 15,3 0,5604 15,3 0,5509 15,4

\ 0,6595 18,4 0,6551 18.4 0,6593 18,4 0,6487 18,5

! 0,7776 22,3 0,7724 22,4 0,7768 2Z ,3 0,7662 2Z ,4

I O, 906U 26.8 0,9011 26,9 0,9046 26,8 0,8954 27,0

1 1.057 32,7 1,055 32,7 1,055 3Z. 7 1,051 32,8

1 I, 19" 36,7 1,203 3M, 7 1,ln 3M, 7 1,201 38,7

) 1,31(, 45,2 1,357 Ó,3 1,H 45,4 1,36U 45,3

1 1,430 49,5 1,446 49,4 1.429 49,5 1,451 49,4

! 1.503 53,1 1,521 53, O 1,509 53,1 1,53,0 53, O

! 1,543 55,1 1. 561 55, O 1,542 55,1 1.573 55, O

; 1,628 59,4 1,644 59,3 1,628 59,4 1,662 59,2

! 1,667 61,4 1,681 61,3 1,667 61,4 1,702 61.2

1 1,699 63, O 1,712 62,9 1,700 63, O 1,734 62,8

1 1,723 64,2 1,733 64,1 1,724 64,2 1,758 64,0

; 1. 769 66,4 1,773 66,4 1,770 66,4 1,802 66,2

! 1. 856 70,6 1,846 70,7 1,857 70,6 1,884 70.5

J 1,901 7Z, 8 1,881 72,8 1,902 7Z ,8 1,925 72,7

J 1.924 73,8 1.898 74, O 1,925 73.8 1,945 73,8

7 1,939 74,6 1.910 74,7 1,941 74.6 1.959 74,5

J 1,966 7 S, 8 1,930 76, O 1.968 75,8 1.982 75,8

1 2,002 77,4 1.9 5S 77,6 2,004 77.4 2, 012 77,4

; 2,020 78,3 1,968 78,5 2,022 78,3 2,027 78.2

I 2, OS9 8U ,O 1 , 9) S 80,3 2,059 80, O 2, O59 80,0

) 2.098 81,7 2,020 82,00 2.098 81 ,7 2, O)O 81 ,8

; 2,157 84,3 2,058 8 . 7 2,159 84,3 2,137 8,4

; 2,173 85, O 2,067 8 S, 4 2,175 85, O 2,148 85,1

) 2,232 87,5 2,102 87,9 2, 2 3 87,5 2,193 87,6

, 2,273 89,2 2.126 89,7 2,274 89,2 2,222 89,4

:I

2,316 91,OUJl149

91,5 2,318 91,00 2,253 91.2

2 2,362 92,9 2, 173 93,4 2,363 92,9 2,285 93,1

4 2,384 93,8 2,185 94,4 2,385 93,8 2,301 94,0
- ----

--------------'-
.61 . 11,2 62' 25.6 63' 3,71 64' 5,31

0061 . 11,4 82' 22,6 83' 11,9
...61 . 11,3 82' 25,2 83' 4,11 84' 5,21

..0061 . 11,0 82' 22,0 83' 11,2 64' l,h3
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FIGURA 3.14 - Intervalos de v;]riaç~]o nos valores

~
(' para diferentes concentrações,o

tiocianato considerando um desvio

de

de

de

i: 0,2 mV no valor de l:IE medido experl-

nentalmente (Tabela 111.4).
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Outro fator importante que ira influenciar di-

retamente no valor de ~E, ê a grandeza relativa das constan-

tes de estabilidade dos complexos formados com o íon metáli-

co auxiliar e o íon met~lico em estudo. Os complexos forma-

dos entre o cádmio(ll) e o tiocianato são fracos e pouco mais

est~veis que os de cobalto(II). No sistema utilizado por

Mendicelli (62), j~ discutido, o complexo formado !Hg(SCN)4/2-

é relativamente mais estável e o processo de competição é de

tratamento menos complicado porque praticamente não se alte-

ra a composição do mercúrio. Contudo ~E
-
e algo menor co-

mo consequência disso.

111.2.3 - Estudo do sistema zinco(II)/SCN- pelo método comp~

titivo.

Os valores baixos para o numero médio de liga~

tes encontrados para o sistema cobalto(II)/SCN-, motivaram

um estudo paralelo empregando-se o íon zinco(ll) ao invés do

cabal to (I I) .

O sistema zinco(II)/SCN- j~ foi estudado por

Neves e Sant'Agostinho(114), nas mesmas condições de força

iônica (2,0 M mantida com perclorato de sódio), utilizando o

eletrodo de amálgama de zinco como indicador, que chegaram

aos seguintes valores para as constantes de equilíbrio 61 =
-1 -2 -3 -4

= 5,65 M , 62 = 14,2 M , 63 = 20,0 M e 64 = 47,3 M . As

sim sendo, a utilização de um método indireto, utilizando o



89.

sistema Cd(SCN) (2-n) jCd(Hg) como auxiliar,n permitiria uma

comparação entre os métodos potenciométricos direto e indire

to. As medidas foram feitas de maneira aniloga is realiza-

das para o estudo do sistema cobalto(11)jSCN-, utilizando-se

virias concentrações de zinco(11). As curvas de formação

mostraram-se sobreponíveis dentro do erro experimental.

Os valores de nZn e ISCN-I obtidos estão repr~

sentados na figura 3.15, na qual é possível uma comparaçao

entre os valores obtidos por Neves através de medidas poten-

ciométricas diretas e os obtidos no presente trabalho atra-

vés de método competitivo. Nota-se que o valor de nZn obti-

do pelo método indireto é algo menor que o obtido por Neves.

Ao se calcular o valor de 6E esperado, utilizando as cons-

t :1n te s dos j s te 111; I z i 11 C o (I r ) / se N - J c l c rllli 11a J a s p o r N c ve s c

Sant'Agostinho(114) observa-se um desvio de 0,5 a 1,2 mV, de

pendendo da região de concentração de ligante, com relação

aos obtidos experimentalmente no presente trabalho, conforme

mostra a tabela 111.8. Os valores de 6E calculados, encon-

trados nessa tabela, são portanto aqueles que deveriam ter

sido obtidos para que ambas as curvas de fi vs. I SCN-I (figu-

ra 3.15) fossem sobreponíveis.

Embora não tenha sido possível concluir sobre

qualquer interação entre os íons de zinco(II) e cádmio(II)

uma explicação para os valores menores de nZn em regloes de

concentração maior de ligante seria a formação de uma espe-

cie complex3 polinuclear, com o SCN atuando como ligante

ponte, tenJo o zinco(II) (5cido duro) 1 igado ao N (base du-

ra)(1.75) e o c ádm i o (I I ) (ácido mole) ligado ao S (base mo-

le) . Dessa maneira a concentração de íons de cãdmio(II) li-

vre diminui, indicando indiretamente uma Illenor complexação do íon
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FIGURA 3.15 Sistema Zn(II)/SCN- - Valores de nZn e !SCN-I obtidos a partir de
medidas potenciométricas indiretas do presente trabalho e de medi-

das potenciométricas com eletrodo de amálgama de zinco obtidas por
Neves(114). (1) indireto (2) direto

\D
o
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T,\IIEI.A111.8 - Sistema Zlnco(!!)/SCN-,AE, il .. ISCN-I calculados considerando vários conjuntos de cOI1",al1te..

CCdI' . 0,001011 C2112+ . 0,100011

CSCN- ISCN-'cxp
~L__i~!)-

0,0100

O. o130
O, o 160

0,0200

0,0250

0,0320

0,0400

0,0500

0,0630

0,0790

0,1000

0,1300

0,1600

0,2000

0,2500

0,3200

0,4000

0,5000

0,5770

0,6300

0,6670

0,7500

0,7900

0,8240

0,8890

0,9470

1,000

1,026

1,053

1.081

1,100

1,14 3

1.177

1,200

1,250

1,300

1,333

1,379

1,400

I. 481

1.538

1,600

I. 66 7

1,800

1,000

.SI - 5,64
"SI. 4,18

0,0068:1

0,00923

0,00112

O,OHO

o ,o 174

0,022 1

O,o281

0,0343

0,0429

0,0540

0,0,.8 !

0,0880

0,1080

0,1236

0,1682

0,2159

0,2724

0,3457

0,4005

0,4 4S I

0,4733

0,5406

0,5723

0,6010

0,6570

0,7063

0,7523

0,7705

0,7943

0,8182

0,8350

0,8727

0,9013

0,9192

0,9664

I, o 14

1,045

1,088

1,108

1,108

1,239

1,297

1,355

1,482

1,680

S/ . 14,2
8Z . 11,2

a .102r
1:xl02

84 . 47,3
84 . 13,/

83 . /0,0
S3 . 18,6

AE ISCN-Icalc. il AEcale ISCN-Icalc. ;;
.. AEcale11 cxp calcexp (m:Q..- --iI) (r1:'!'L ----1!L-_-0.YL

0,02980 1,R 0,006320 0,03552 1,7 o ,006n O,0292 1,9

O,0350 1,4 0,008221 0,04612 2,1 o ,(JOOOI 0,U3817 2,4

O,U450 2, O, o 1012 0,05676 2,7 0,01107 0,04709 2,9

0,05780 3,6 0,01266 0,07088 3,3 0,01382 O,OS09 3,6

0,07300 4,4 0,01585 0,08854 4,1. 0,01727 0,07410 4,4

0,09560 5,5 0,02032 0,1132 5,1 O,OZ207 0,09537 5,5

0,1140 ,9 0,02543 0,1413 6,3 0,02754 0,1199 6,7

0,1510 8,2 0,03185 0,1762 7,7 0,03.\36 0,1508 8,2

0,1940 9,9 0,04022 0,2115 ,4 0,04319 0,191 5 10,0

U ,2420 12,U O,U5057 (), 2770 11,4 0.05401 0,1422 12,o

U, .\UO 14,> U, 0'.>41 L U, .\49 J 1.\,8 0,06816 0,.\094 14,5

0,4100 17,6 0,08380 0.4518 17,o 0,08829 0,4066 17,7

0,5080 20,5 0,1035 0,5535 19,9 0,1083 0,5051 20,6
0.7510 22,6 0,1299 0,882 23,S 0,1352 0,6346 24,1

0,8040 28,2 0,1630 0,8553 27,4 o,I689 0,7957 U,I

1,024 33,o 0,2097 1.087 32,4 0,2169 1.015 33,1

1,258 38,2 0,2637 1,345 37,5 0,2729 1,253 38,3

1,523 44,1 0,3325 1,655 43,1 0,3454 1,526 44,1

1,743 48,1 0,3869 1,879 47,1 0,4o32 1,716 48,3
1,826 51,1 0,4253 2,025 50,0 0,4440 1,838 51,o
1,914 52,8 0,4525 2,122 51,5 0,4730 1,917 52,8
2,070 56,9 0,5150 2,326 55,4 0,5393 2,083 56,8
2,152 58,7 0,5459 2,417 57,2 0,5719 2,156 58,7

2,205 60,3 0,5723 2,490 58,7 0,6000 2,215 60,2

2,294 63,2 0,6244 2,620 61,6 0,6543 2,320 63,1

2,380 65,7 o,718 2,726 64,o 0,7036 2,407 65,6

2,448 67,9 0.7158 2,815 66,2 0,7493 2,480 67,8

2,527 8,8 0,7377 2,855 67,2 0,77\9 2,513 68,8

2,559 (,9,9 0,7607 2,896 68,S 0,7955 2,547 69,9
2,600 70,9 0,7846 2,936 69,4 0.8201 2,581 71,o

2,622 71,7 0,8010 2,962 70,2 0,8368 2, 03 71,7

2,674 73,3 o,8384 3,018 71,8 0,8750 2,651 73,4

2,728 74,5 0,8682 3,o59 73,1 0,9053 2,688 74,7
2,779 75,2 0,8885 3,086 73,4 0,9259 2,711 75,5
2,807 77,1 0.9330 3,141 75.8 0,9710 2,760 77,3
2,828 79,o 0,9780 3,191 77,6 1,o16 2,806 79,1

2,854 80,1 1,008 3,221 78,8 1,047 2,834 80,2
2,883 81,7 1,050 3,261 80,4 1,089 2,872 81.8
2.886 82,5 1,069 3,278 81,1 1,108 2,888 82,5
2,933 85,2 1,144 3,339 83,8 1,183 /,948 85,1

2,955 87,o 1,197 3,378 85,6 1,236 2,988 86,9
3,002 88,9 1,255 3,415 87,5 1.294 3,027 88,8
3,088 90,7 1,319 3,453 90,0 1,357 3,066 90,8
3,148 94,5 1,445 3,515 93,4 1,483 3,136 94.5
3,166 99,9 1,638 3,589 98,8 1,674 3,225 99,7

. 3,24 a .102 - O, 343r

. /,14 Sxl02 . 0,9/5

(potcnciomctria dirctn)

(potcnciomctria indircta)
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zincoOI) .

Na Figura 3.16 pode ser verificado que para uma

mesma concentração analítica de ligante os valores de 6E, na

presença e na ausência de zinco(II), diferem de aproximadame~

te 9 mV nas regiões de concentração maior de ligante, sendo

esta variação da mesma ordem de grandeza daquela observada p~

Ia adição de cobalto(II) à solução de cádmio(II) (figura 3.13),

isto por que esses dois sistemas, zinco(II)/SCN- e cobalto(II)/

/SCN-, apresentam constantes de estabilidade relativamente pri

Xlmas.

o cálculo das constantes de estabilidade a par-

tir da integração da curva de formação obtida com os dados

experimentais do presente trabalho, atrav6s do m6todo gráfico

de Lcclcn foram:

Pelo cálculo numérico através do método dos mí-

nlmos quadrados chegou-se ao seguinte conjunto de constantes,

que se achou mais exatas.

Assumindo a formação de cinco esp~cies complexas o valor de

61
= 4,58 M-l

62
= 9,78

-2
M

63
= 21,9

-3M

84
= 12,0

-4M

4,19
+

0,04 M-l61
= -

62 12,1
+

0,3
-2= - M

18,7
+

M-:6- = - 0,5
j

13,1
+ -4

64
= - 0,3 M
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~
(1)/

100

80 /
//

/'

/
~~~

60

40

20

0,2 0,4 1,2 1,6 1,8 2 (

CSCN- (M)

0,6 1,0 1,40,8

fIGURA 3.16 - Variação de 6E com CSCN-'

1 - G meio contendo CCcl = 0,0010 Me CSCN- entre ° e 2,000 M (t~

bela I 11.1) .

2 - . meio contendo CCd = 0,0010M, CZn = 0,1000M e CSCN- en-

tre O e 1,800M (dados obtidos no presente trabalho (t~

bela 111.8)).

3 - x curva calculada considerando as condições experimentais do

presente trabalho e as constantes do sistema Zinco(Il) /-
b

.d (114) -
cl d

.d .-
SCN o tl os por Neves , atraves e me 1 as potenClom~

tricas com eletrodo de amálgama de zinco (tabelaITl.8).
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~4 foi negativo.

Na tabela 111.8 também encontram-se os valores

de 6E calculados com essas últimas constantes, sendo
.".

POSSI-

vel uma comparação com os valores experimentais, notando-seum

desvio muito pequeno.

Na tabela 111.9 encontram-se os resultados ob-

tidos por outros autores. Nota-se que os valores de 61' 62

e 63 encontrados através do método potenciométrico indire-

to tem ~oa concord~ncia com os valores ohtidos por

tores(114) 121> 123)

a I g lffiS au

. (727) .J
'

b
-.

SaraIya et aI. . utllzaram tam em o
.,

Ion

cádmio(II) como auxiliar. Esses autores efetuaram medidas

polarográficas verificando o deslocamento do El/2 do íon cái

mio(II) em uma série de soluç6es contendo 0,265 mM de sulfa-

to de cádmio e diferentes concentraç6es de tiocianato de am6

nIo. Uma vez conhecidas as constantes de estabilidade das

espécies complexas entre o íon cádmio(II) e o tiocianato, a

concentração de ligante livre pode ser calculada pela
- (56)

çao :

equa-

i\El/2 =
RT id

ln (-~
ids

Fo(L)Cd) (III.1l)

neF

onde 6El/2 ê a diferença entre o El/2 do cádmio na ausência

e na presença de complexante e ids e idx referem-se ~s cor-

rentes limites nessas condiç6es. Novas medidas foram então

realizadas em uma série de soluções contendo também 0,200 M

do sulfato de zinco, nesse novo equilíbrio, para uma mesma

concentraçi1o :ll1al ítica de Jigo.l1tc o dc)slocarncnto do El/2
do



TABELA ITI.9 - Alguns valores de constantes de estabilidade encontrados na literatura para o

ma Zinco(II)/SCN- em meio aquoso.

siste~

Método força iônica TOC
61 (;-'( 1) 62 (M-2) 63 (M-3) 64 (M-4) Referência

-----------

polarografia 2 :VI
(KN03) 30 3 7 1 20 116

espectrofotometria 1-+0 (NO,,) 20 71 117,33:J

potenciometria 3,3 M (KN03) 20 28 147,9 218,8 102 ,3 118

extraçao 1 :'1
(NaC104)

2 O 0,5 6 2 8 119

espectrofotometria variável 25 8,2 120

polaragrafia indireta 5,4 13,5 5 36 121

potenciometria 4 :VI
(LiCI04) 25 13 65 645 631 122

potenciometria 2,0 M (NaCI04) 25 5,65 14,2 20 47,3 114

potenciometria 1,0 M (NaC104) 25 5,10:1:0,03 11,0:1:0,6 15,0:1:3,6 32:1:5 1')-'-J

potenciometria 25 11,7 82
com eletrodo Ag/AgSC\

potenciometria 1-+0 25 21,4 81,3 100 42,7 10:)

potenciometria
2,0 M (NaCI04) 25 4,19 12,1 18,8 13,1 presente

indireta trabalho

VI
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íon cádmio(11) deve ser menOr e a concentração de ligante li

vre será dada pela equação anterior, podendo-se então por di

ferença calcular o ligante coordenado ao zinco(11) e aSSIm o

número médio de ligantes. Como se dispunha apenas do resu-'

mo do trabalho não foi possível uma análise dos dados desses

autores. O resumo omite até mesmo o meio, força iônica e a

temperatura em que foram realizadas as medidas.

Encontra-se também na literatura estudos da ad

sorção de zinco(II) sobre a superfície do eletrodo de mercú-

1'10 em meio contendo tiocianato. Ut i 1 i z ando c ronocoulometria

( 124) .
de degrau duplo Osteryoung et aI. I mantendo fIxa a con -

centração de íons zinco(II) (1,0 mM) e tiocianato (0,5 M) em

meio de NaN03,observaram o aumento da quantidade de zinco a~

sorvido variando o potencial de -900 a -300mV vs ECS. Estu-

dosposteriores (125) mais completos foram realizados varian-

do~se também a concentração de zinco(11) e de tiocianato. As

sim sendo seria interessante efetuar paralelamente estudos

polarográficos, cronocoulométricos e potenciométricos desse

sistema.

111.3 - Utilização do sistema HSCN/H+ como indicador da con-

centração de tiocianato. Viabilidade do estudo do

sistema cobalto(II)/tiocianato

Uma outra possibilidade para medir a concentr~

ção de ligante ê a realização ele medidas potenciométricas com

eletrodo de vidro.

Conhecendo-se a constante de formação do IISCN,
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é possivel calcular a concentraçâo de tiocianato livre numa

solução contendo concentraçoes conhecidas de CH+ e CSCN- .

A literatura apresenta dados bastante diverge~

tes referentes ã constante de formação do ácido isotiociâni-

co, conforme pode ser observado em levantamento bibliográfi-

co feito por Mazo(72~ e Angnes(63). Tais discrepâncias po-

dem ser atribuídas a utilização de métodos pouco confiáveis

e a realização de medidas em temperaturas e força iônica va

. - .
rIaveIS.

Em vista disso Angnes(63) redeterminou poten -

ciométricamente a constante de formação do ácido isotiociâni

co, em meio de força iônica 2,0 e 4,0 M (mantida constante com

perc10rato de sódio) a 250C, como sendo 0,135 ~ 0,007 e

+ .
0,168 - 0,007 respectIvamente. Em virtude da baixa constan

te de associação, os potenciais de junção líquida também fo-

ram determinados e considerados nos cálculos, urna vez que

foi necessário tr3balhar em concentrações relativamente al-
... +

tas de Ions H .

Segundo Choppin e Cannon( 7~~ a utilização do

método competitivo utilizando o íon H+ como espécie auxiliar

é inviável no caso de ácidos, j-IL, relativamente fortes

(pK < 3).a

Como o ácido isotiociânico pode ser considera

do um ácido forte com base nos resultados obtidos por Angnes ,

é necessário trabalhar em concentrações relativamente altas
+

de H , de modo a haver associação significativa, com a forma

ção da espécie IINCS, nas soluções em estudo.

r ]io s s í v e 1 e 111 c o 11d i ç õ e s d c c 1 c V;J d a a ci dez a
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ocorrência da forma biprotonada HNCSH+(128) .
No entanto a

alta concentração de tiocianato a ser usada elimina
~

POSS1-

vels efeitos de hiperprotonação ou hidrólise a OCS e HCN.

Na utilização deste m~todo para acompanhar a

variação de tiocianato livre com a adição do íon cobalto(II)

procedeu-se da seguinte maneira:

Mediu-se o pHl de urna solução contendo concen-

tração analítica CH+ e CSCN-' de força iônica 2,0 M mantida

com perclorato de sódio. Devido ao equilíbrio:

+ -

H + SCN(2)~ HSCN(l) (rII.12)

a concentração elehidrogênio livre IH+I (2) < CH(l)

igual a IH+r(2) = antilog- pH(1). A constante de

ção do ácido ê dada por

sera

lonlza-

I!-ISCNI(I)

K = -~I (2) ISCN-I (2)

(III.13)

onde

+

I HSCNI (1) = CH(1) - I I-I I 2

e (lII.14)

ISCN-I(2) = [SCN-I(l) - IHSCNI(l)
(lII .15)

Em seguida adiciona-se pequeno volume, vad de

uma solução de cobalto(ll) de concentração analítica CM. Es-

ta solução cont~m um ácido forte para evitar a hidr5lise, sen

do essa concentração CH+,M" H5 mudança para uma nova situa-

ção de equilÍbrjo, com diminuição de ISCN-r gasto na comple-

xaçao. Vários volumes vad são injetados, de maneira que
-
e
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possfve1 efetuar medidas em v5rias concentrações de metal.

original.

Com a adiç~o de vad ocorre diluiç~o da solução

Sendo assim podemos considerar duas condições, sem

e com a adiç~o de vad'

a) correç~o devido a di1uiç~o sem a adiç~o de cobalto

IHSCNI(2) IHSCNI(l) . fI (111.16)

sendo f1

V.
1n

(Il1.17)
V + V
ad in

IH+I(3)

+

IH I (2) . f1 + CII+ ,M . f2
(111.18)

sendo f2
vad

v
d
+ V.

a 1n

(Ill.IY)

ISCN-! (3) ISCN-I(2) . fI (111.20)

Considerando um ligeiro aumento do grau de io-

nizaç~o do HSCN devido a di1uiç~o, temos:

K =
IHSCN! (2) - x

(ISCN-I(3) + x) ( IH+13 + x)

(III.21)

K ~ conhecido, sendo determinado na equaç~o 111.13.
-

x e re-

solvido por equação do segundo grau, obtida pelo rearranjo da

equaç~o anterior, e serâ negativo somente se CH+,M for
mUl-

to grande. Se CH+ M for zero ou baixo, o valor de x ser~ PQ,
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sitlVO, Rearranjando a equaç~o anterior ternos;

2
x +

(!ltll3)+ISCN-1 (3)+1/K)X +
ISCN-I 11/ I

I H-SCN I

(3) (3)- --l( (2)
= O

v
b

v
ca

(TIl. 22)

cUJa solução sera

- b + v< 2 - 4ac
x = 011.23)

2a

Resolvendo-se x, tem-se

b) correção devido a diluição ap6s a adição de cobalto

I-!~urna variação de pH, principalmente devido a

complexação, ap6s o que o valor scr5 pH2' A mudança de pI!

por conta da diluição e CH+,M j~ foi considerada.
Assim

+

I H 15 antilog (-pH2) (III.24)

Resta determinar agora a concentração de liga~

te livre após a complexação, I SCN-I (5) . Assim ap6s a compl~

xação jSCN-' (5) < ISCN-r (4)' pois parte do tiocianato livre

inicial complexa com o cobalto(II), e haver~ tamb~m um abai-

B\BU01E CA

'f\~\\\\A\9 rlr: @uímioa

Y!ivtiiDiIia §iB~

II-ISCNI ()
=

II-!SCNI (2) - x

ISCN-: (4)
=

IS CNI 3 + x

+ +

IH I (4).
=

lI-! 1(3) + x
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xamento do pH e pequena dissociação de IHSCNI (3)' que passa

para um valor IHSCNI (4)'

IHSCN I (4) = I HSCN 1(3) - (IH+I(5)-IH+I(4))= IHSCNI3 - IH+I(5) + p/J(4)

,---

apó~ compl~
xaçao

--v--- r- -v--

inicial apos com

plexação inicial
(III.25)

As concentrações estão corrigidas devido a diluição.

A concentração de tiocianato de equilíbrio

ISCN-I (5)' após a complexação é dada por

I SCN-I (5)
IHSCNI (4)

K IH+I (5)

OII.26)

o cálculo de n pode ser feito a partir da va-

riação da concentração de tiocianato livre, ~ISCN-I, e da va

riação da concentração de ácido isotiociânio ~IHSCNI

~ISCN-I
ISCN-I (4) ISCN-I (5)

(III.27)

v v

após diluição após complexação

~IIISCNI = II-ISCNI(3)v--
após diluição

II-ISCNI (4)--v-
após complexação

011.28)

n = jSCN-1 (4) + IHSCNI (3) - ISCNI (5) - IHSCNI (4)

CM . f2

(III.29)

Portanto, a execuçâo experimental consiste no

preparo de uma série de soluções, onde a concentração C!I+ e
(1)
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mantida fixa e varia-se a concentração de tiocianto
CSCN-(l)'

as quais são adicionados volumes de uma solução acidificada

de cobalto(II). Diferentes volumes são injetados numa mes-

ma solução, provocando para cada concentração de metal, uma

variação na concentração das esp6cies devido a diluição e a

complexação.

Foi preparada uma série de soluções onde a con

centração de CH+
(1)

concentração de CSCN-
(1)

ção foram adicionados três

foi mantida fixa e igual a 0,02 M, e a

variou de 0,1 a 1,0 M. A cada solu

volumes diferentes de uma solução

contendo íon cobalto(II) e 1 mM de H+ para evitar a hidróli-

se, de maneira que a concentração de cobalto após a diluição

foi de 0,01, 0,05 e 0,15 M. Para cada situação de equilí -

brio foram cfctuadas medidas.

Todas essas soluções foram [ei tas por mistura

de soluções de mesma força iônica, 2,0 M, previamente borbu-

lhadas com nitrogênio.

Após a adição do íon cobalto(II) o pH sofria

um pequeno aumento devido a diluição. Efetuando-se a corre

ção das concentrações, a variação de pH devido a complexação

foi muito pequena (de aproximadamente 0,002 a 0,003). Na maiQ

rIa dos cálculos chegou-se a valores negativos de concentra

çao IHSCNI (4)'
Quando foi possível chegar a valores de TI es

tes eram bastante dispersos.

Acreditando que a diluição quando da adição de

cobalto(II) fosse a maior fonte de erro, tentou-se o seguI.!.:!-.

te procedimento: efetuaram-se as medidas em duas soluções ue

mesma concentração de CH+ e CSCN-' sendo que urna delas po~

suia também o íon cobalto(II). Assim foi preparada urna sé-
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rie de pares de soluçoes, variando-se a concentraçao de tio-

ciana to enquanto que a CH+ e CCo foi mant ida fixa.
o cálculo

de n é bem mais simples. Ainda aSSIm os valores obtidos ~a

ra n foram bastante dispersos e irreprodutÍveis.

Medidas também foram feitas com diferentes con

centrações de ~cido, pH = 1,5, pH = 1,0 e pH = 0,5, pois

abaixando o pH haveria maior formação da espécie HSCN (equa-

ção III.12).

Todas essas medidas foram repetidas com o
...lon

metálico zinco(II), uma vez que este
,-

Ion forma complexos

um pouco mais est~veis que os de cobalto(II), o que poderia

provocar uma variação de pH mais acentuada. Também nesse ca

so a vari::l<;i:io de pll Coi muito pcqllC!W P O ,OOZ uniu;lues ue

pH) e os valores de n também foram dispersos e irreprodutí -

vels. Com o potenciômetro ORION, foi possível efetuar medi-

das com precisão de i 0,001 unidades de pH, da mesma ordem

de grandeza das medidas que foram realizadas.

o insucesso do método pode ser atribuído a:

por ser o ácido isotiociânico relativamente forte, exis

te em solução pouca quan tidade da espéci e HSCN ao lado de

concentração relativamente alta de SCN- e H+. A va -

riação relativa da concentração de H+ resultante da

desprotonação do HSCN com a adição de cobalto(II)
~

e,

pois, praticamente imperceptível.

- a causa maIS provável do insucesso, foi a possibilida-

de de protonação das espécies complexas formadas, prIn-

cipalmente as aniônicas, contribuindo também para uma
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baixa variação de pH. Ocorre ainda não ser o ~lon

tiocianato muito esti~el em presença de ~cido, dando

produtos de decomposição que certamente implicam

consumo ou liberação de prótons.

no

Apesar do insucesso do presente método no sis-

tema cobalto(II)/SCN-, acreditamos que o mesmo possa ser in-

teressante para outros sistemas como os de sulfato-complexos.

Nesses sistemas a primeira espécie é neutra e não seria pro~

ton~vel e o ligante é muito est~vel em meio ~cido, o que não

ocorre com o tiocianato.



PARTE IV ESTUDO ESPECTROFOTOMETRICO

COBALTO(II)jTIOCIANATO

DO SISTEMA
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IV.l - Utilização do método espectrofotomêtrico para a deter-

minação de constantes de equilíbrio

A formação de complexos pode ser acompanhada pe-

Ia variação da absorbância com a concentração da(s)

em equilíbrio.

espêcie(s)

o estudo em comprimentos de onda referentes a

diferentes bandas espectrais pode revelar a presença de espé-

cies mistas, polinucleares ou mononucleares mais altas, bem

como a ocorr~ncia de reações paralelas.

Medidas em um único comprimento de onda, em cer

tos casoS, podem ser compatíveis apenas com a formação de um

complexo mononuclear e os valores aparentes da constante de es

tabilidade e da absortividade molar podem ser calculados. Nes

ses casos a aus~ncia de complexos mais altos somente pode ser

estabelecida, se os mesmos valores de 8 são obtidos atravês

d d
' d d

O f .-
d (129 130)e me 1 as em 1 erentes regloes o espectro' .

A concordância dos valores das constantes de es

tabilidade obtidos, quando possivel, a partir de medidas em
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diferentes comprimentos de onda, é um fator de confiabilida-

de.

Em estudos de complexos muito fracos, uma alta

concentração de ligante é necess~ria. Portanto o estudo em

meio de força iônica constante minimiza efeitos de

d b b
- o

d
° d - o -

d o (131)
e a sor anCla eVl o a varlaçao o melO .

variação

No estudo de complexos onde apenas uma espécie

complexa é formada, a determinação das constantes de equilÍ-

brio é bem mais simples. A formação de uma única espécie e

garantida pela adição de um grande excesso de um dos reagen-

tes, metal ou ligante. Tal fato pode ser verificado manten-

do-se fixa a concentração de um dos reagentes (por exemplo a

do metal) e aumentando a concentração do outro (o ligante,

quando este não absorve), observando-se então quando a abso!.

bãncia permanece constante em uma faixa de concentração~ li

AI O (72J73J132) -o do

gante. lteratura apresenta varlOS proce lmen-

tos aplic~veis a tal situação. Ser~ detalhado a seguir o mé-

todo das soluções correspondentes uma vez que, deseja-se cal-

cular as constantes de estabilidade das v~rias espécies com-

plexas presentes no equilíbrio no sistema cobalto(II)/SCN.

IV.2 - Método das soluções correspondentes a partir de

das espectrofotométricas

medi-

A interpretação das medidas espectrofotométri-

cas é frequentemente complicada se v~rias espécies complexas

coexistem.
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Este método, proposto originalmente por Bjer-

rum, ê o único que fornece diretamente as variáveis de con-

centração TI e ILI, sem a necessidade do conhecimento prévio

do número de espécies complexas e nem as respectivas absorti

vidades molares.

Soluções nas quais as concentrações totais de

metal e de ligante são diferentes, mas a concentração de li-

gante livre e consequentemente a fração molar de cada
-

espe-

cie ML são iguais, são chamadas de soluções correspondenn

t (733)es .

Denominando-se (CL)l e (CM)l as concentrações

analíticas de ligante e de metal de uma solução (1), e ((L)2

e (CM)2 para uma solução (2), essas soluções são correspon -

dentes se

n = (CL)l - ILI

(CM)l

= (CL)2 - ILI

(CM) 2

(IV. 1)

Supondo (CM)l > (CM)2' obtem-se

n = (CL)l (CL)2

(CM)2

(IV. 2)

(CM)1

I L I =
(CM) 1 (CM) 2

(CM)1

(CM) 2 (CL) 1

(CM)2

(IV. 3)

o método é aplicável quando:
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a) somente espécies mononucleares estão presentes,

b) a força iônica do meio é constante,

c) não existe associação entre as espécies, pelo menos em ex

tensão apreciável, por exemplo, a polimerização do liga~

te,

d) a lei de Lambert-Beer é obedecida para urna das espécies

presentes, no intervalo de concentração considerado,

e) a absorbância do ligante é desprezível em relação a das

espécies presentes.

A absorbância total da solução é dada por:

A
h(EOIt-11 + E1IM"1 + EZIMLZ/ + ... + E N IMLN/) (IV. 4)

A absortividade molar média da solução sera:

E
A

b.CM

( IV . 5)

Combinando as equações 11.9, 11.10, IV.4 e

IV.5, e supondo células deurncentímetro de caminho óptico, ob-

tem-se:

= EO + EIBl!LI + EZBzlLlz + ... + ENBNILIN

1 + r~]ILI + R2!LIZ + + RNILIN

(IV. 6)
E

Da equação acima conclui-se que a absortivida-

de molar média, em um certo comprimento de onda, é função a~e

nas da concentração de ligante livre, sendo independente da

concentração total de metal e de ligante. Se duas soluções
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são correspondentes, n e ILI são iguais, e apresentarão i-

dentidade espectral.

Experimentalmente é necessário estabelecer os

comprimentos de onda adequados, onde a discriminação da ab -

sorção entre os complexos e o metal é a maior possível, para

tanto são traçados os espectros de absorção de soluções con-

tendo diferentes proporções CL/CM'

Na etapa seguinte, prepara-se pelo menos duas

séries de soluções, em cada uma das quais mantem-se constan-

te a concentração do íon metálico e varia-se a concentração

do ligante. A partir da absorbância medida, calcula-se a ab

sortividade molar média (equação IV.S), se possível em mais

de um comprimento de onda selecionado.

A seguir, constroi-se os gráficos ~ vs CL para

cada série de soluções, referentes às medidas em determinado

comprimento de onda.

séries de soluções.

A figura 4.1 exemplifica o caso de três

A concentração de metal para cada uma

das soluções correspondentes deve ser tal que a discrimina -

ção das curvas ~ vs CL seja boa.

Para um determinado valor de E, uma paralela

ao eixo das abscissas cortará as três curvas em pontos cUJas

abscissas serão (CL)l' (CL)2 e (CL)3' respcctivdmente.

Representando graficamente os pares de valores

de CL e CM' que se referem a cada lJma das soluções correspo~

dentes, para um determinado valor de ~, obtem-se uma reta co

mo na figura 4.2, cujos coeficientes linear e angular serao

ILI e n, respectivamente, conforme equação 11.14. o grau de

linearidade desses pontos dependerá da qualidade dos dados
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(s'1) 1 111.

(C~1)2

(CM) 3

(Cr)l CCr)2 (Cr)3 CL

Figura 4.1 - Curvas de ~ vs CL para tr~s s~ries de soluções

contendo CM distintas.

CL

(C L) 3
I
I
r
I
I
I
I
I
I

tga = n

(C )
1 /1

L 2 a I
- J

I
I
I
I
I

I L I

(CM)l (CH) 2 (CM) 3 CM

Figura 4.2 - Obtenção dos valores de Ti e I L I, correspondente

ao E selecionado na figura 4.1, por ajuste da
reta

CL I L I + Ti Cr-1'
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experimentais (~, CL e CM)' A não linearidade podera também

indicar a formação de espécies polinucleares.

Interpolando um numero adequado de valores de

E, obtem-se para cada um o par TI e ILI. As constantes de es-

tabilidade podem ser então calculadas, a partir dos valores

de Fo(L) obtidos a partir da integração da curva n vs log ILI,

conforme já descrito no item 11.4.2.

A dificuldade do tratamento de dados neste méto

do, está na interpolação dos valores de ~. A curva E vs CL

pode ser ajustada com a ajuda de urna régua flexfvel. No en-

tanto, em determinados sistemas de alta estabilidade, urna va-

rlaçao muito pequena nesse ajuste pode levar a valores de n

e IL[ bastante diferentes, podendo ser constatada urna dispe~

são dos pontos na representação gráfica TI vs ILI, principal -

mente na região crítica dos menores valores de ILi, o que re-

sultaria em erros na determinação das constantes.

Segundo Molina(734), em alguns casos a repetl

ção do tratamento de dados experimentais, pode conduzir a re-

sultados diferentes para os valores das constantes de estabi-

lidade, e at~ ã mudança quanto ao nGmero de esp6cies comple -

xas encontradas. Os erros cometidos nas interpolações gráfi-

cas envolvidas no m~todo provocam dispersões, às vezes gra -

ves, dificultando bastante os cálculos ou obrigando a normali

zação de curvas, operações nas quais a influência de fatores

subjetivos 6 alta.

O primeiro valor confiável de ILI pode ser tão

afastado de zero, que as interpolações at6 ILI = O, necessa-

r 1 a s p a r a a i n t c g r a ç i1o n :1 c u r V:1 n v s 10 9 I L I silo r c a 1 i z a das com

grande insegurança em alguns casos.
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Para complexos relativamente est~veis, isto ~,

quando )LI ê bem diferente de CL' o coeficiente linear, igual

a ILI, da reta CL vs CM pode ser negativo quando há um pequ~

- (64)
no erro no valor de s interpolado .

A literatura(735) traz trabalhos onde foram de

terminadas constantes de estabilidade para complexos fracos

atraves desse metodo, com a obtenção de curvas ~ vs CL

definidas.

bem

Também para complexos de baixa estabilidade

baixo s, existe a dificuldade de se obter os valores de ~

e

e

ILI a partir dos valores de CL e CM obtidos por interporIa

ção de ~, em virtude da imprecisão dos valores obtidos para

s .

Diante dessas dificuldades, Molina procurou

aperfeiçoar os métodos gráficos, mediante a introdução de

tratamentos numéricos efetuados da seguinte maneira:

a) Inicialmente ajustam-se equações empfricas as curvas refe

refentes aos dados de ~ vs CL' testando diversos tipos de

equaçoes.

b) Aos pontos CM e CL' ajusta-se uma reta obtendo-se os vaIo

res de ILI e n.

c) Seleciona-se o intervalo Gtil na curva ~ vs ILI, que em

principio deve abranger uma região entre ~ = 0,5 at~
-
n =

= N - 0,5. A obtenção desse intervalo ~ muito difícil

principalmente quando a variação de ~ Com o aumento de C
L

não é muito pronunciada. Devido ao formato das curvas



114.

E vs CL nas regiões mais próximas e mais afastadas da ori

gem de coordenadas, obtem~se valores de TI e ILI mais afe-

tados de erro.

d) As curvas de nvs ILI, quando de formato similar as de s

vs CL' também são ajustadas equações empíricas, o que pe~

mite estender o intervalo útil.

e) As constantes de estabilidade são computadas a partir

dados de TI e IL! contidos numa região selecionada da

de

cur

va n vs
I LI. A obtenção de F lL) na região de baixa con-o

centraç~o de ligante ê feita por um processo iterativo.

Esse procedimento conduziu a resultados satis-

fatórios, que foram verificados por Molina efetuando uma com

paração dos resultados obtidos para sistemas teóricos.

IV.3 - Determinação das constantes de estabilidade do siste~

ma cobalto(IIJjtiocianato através de medidas espectr~

fotométricas

IV.3.1 - Revisão da literatura

Os estudos espectrofotométricos em meio aquo-

so com a finalidade de determinar as constantes de cstabili-

dade, encontrados na literatura, foram realizados na reglao

do visível (515 e 615 nrn), ultravioleta (273 nm) e infra -

vermelho (47348 nrn). Examinando a tabela IV.l, observa-se



TABELA rr.l - Valores das constantes de estabilidade encontrados por alguns autores atra

vés de medidas espectrofotomêtricas. Sistema Co(II)/SCN-.

*extração com metil isobutilcetona. f-'
f-'
(Jl

Força iônica TOC -1
( 1\1-2)

-3
(M-4) Referência61 (M) 62 63 (!\1) 64

----

0,5 (NaCI04) 1,5 16 140

1,0 (NaCI04) 25 10,09 137

1,0 (NaCI04) 25 10,38 137

1,5 (NaCI04)
20 7,5 91

1,5 (NaClO4) 9,9 139

variável 20 103 103 200 184 136

1,0 20 2,5 14

1,5 25 9,0 40i15 60i20 0,5iO,3 91*

0,16 25 52,4 34

variável 8,9 120

0,3 (NaC104) 20 15,3 86
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que em quase todos os estudos, só foi possível a determina~

ç~o da primeira constante 61" Os experimentos foram realiza-

dos em sua maioria mantendo uma elevada concentraçao de me-

tal com relaç~o à do ligante, garantindo assim apenas a for-

maç~o da primeira espécie, I Co lSCN) 1+.

Lehne(136) efetuou medidas na regi~o do
. ..

V1Sl-

ve1 (520 e 620 nm) em uma série de soluções, nas quais a for

ça iônica n~o foi mantida constante, cont endo O, 01 iv1de co-

balto(II) e concentrações de tiocianato variando de 0,1 a

8,6 M. Segundo o pr6prio autor os valores das constantes ob

tidas s~o muito incertos, uma vez que os cálculos foram ha-

seados em pequenas diferenças de absortividadesmolares entre

o complexo e o meUll laquocomplexo) .

Uma banda de transferência de carga bem defini

da na região do ultravioleta (273 nm) é observada quando

soluções de cobalto(Il) são tratadas com pequenas quantida-

des de tiocianato. Nesse comprimento de onda somente os tio

cianatocomplexos absorvem e valores mais reais das constan

tes de formaç~o podem ser obtidos(137). Conforme observa-

ções feitas por Smithson e Williams(74) essa banda, é bastan

te sensível ~ formação de tiocianato complexos, dependendo

em menor grau, também da formação de pares iônicos, enquan-

to que a h3n03 na regiilo do visível (515 nm) c muito pouco

influenciada pela formação de pares iônicos, devido ao pou-

co efeito sobre o desdobramento dos orbitais d, em virtude da

grande separação entre o metal e o ligante. Esses autores

observaram que essas duas bandas aumentam proporcionalmente

com a concentraçao de ligante, mostrando que ambas pertencem

a um íon complexo.
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Senise e Perrier(137) efetuaram medidas na re~

gião do ultravioleta (273 nm) em soluções onde somente a es

pécie ICoSCN!+ predomina. Através do método de McConnell-D~

vidson(73&J, as medidas realizadas em várIas séries de solu-

ções de concentração constante de tiocianato de sódio igual

a 0,002 M e concentração de perclorato de cobalto entre 0,02

e 0,14 M conduziram ao valor de SI igual a 9,98 ! 0,19 M-l

Através do método das soluções correspondentes de Bjerrum ,

a análise das medidas em duas séries de soluções contendo

0,05 e 0,01 M de perclorato de cobalto cada uma, enquanto que

a concentração de tiocianato de sódio foi variada entre 0,001

+ -1
e 0,004 M, resultou num valor SI igual a 10,38 - 0,07 M .

Em ambos dos métodos as medidas foram realizadas em meIO de

força iônica 1,0 M mantida com perclorato de sódio.

Nesse comprimento de onda de 273 nm somente
-
e

possível trabalhar em condiçoes de baixa concentração de ti~

cianato, pois a absortividade molar dos tiocianatocomplexos é

bem elevada, obtendo-se assim somente valores para a prlme~

ra constante de estabilidade.

Williams(34) efetuando medidas no mesmo compr~

mento de onda em soluções de força iônica 0,16 M encontrou

para SI o valor de 52,4 M-l, utilizando o mesmo método que

S
.

P . ( 137) S d TAT.11 .

d . ~.
,enlse e errler . egun o til lams, a lvergencla entre

o seu valor e aquele obtido por Senise é devido a
~ .

pOSSlvelS

erros salinos, aconselhando portanto o emprego de baixa for-

ça iônica.

Das e colaboradores(35) obtiveram o valor de

75,8 M-I para a constante de estabilidade termodin5mica, atra

v6s de medidas em 510 nm. Kumok e Serebrennikov'&6) efe-
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tuando medidas no mesmo comprimento de onda obtiveram o va""

10r de 61 = 15,3 ~ 0,3 em meio de força ionica 0,3 M.

Tribalat e Caldero(7 39)obtiverarn para SI o valor

9,9 M-1 em força iônica 1,5 M, também através de medidas na

região do ultravioleta, determinando as constantes 62' 133

64 através do método de extração com solvente utilizando

til isobutilcetona(97).

Tribalat(97)

e

me

através de medidas na região do

visível, chegou ao valor de SI = 7,5 M-l em meio de força

iônica 1,5 M.

o íon tiocianato exibe uma banda na região do

infravermelho (2066 cm-l) devido à vibração "stretching" da

I" - (747 742) d
-

d19açao C-N ' . O espectro e uma soluçao conten o o

íon met~lico e o tiocianato apresenta um novo pico, situado

a uma frequência maior que aquele referente ao tiocianato

1
° ° d . d f

-
d 1 F (720)

lvre, eVl enClan o a ormaçao e um comp exo. ronaeus

efetuou medidas de absorbância nessa região (2112 cm-1) em

soluções de força iônica vari~ve1 e 3 M, mantida com perc10-

rato de sódio, e os valores de SI encontrados nos dois meios

concordaram dentro do erro experimental. O valor obtido p~

ra SI foi 8,~) M-I.

temas ~fu(II)/SCN-,

Este mesmo autor estudou também os SIS-

Ni(II)/SCN-, Zn(II)/SCN- e Fe(II)/SCN-.

Estudos anâlogos foram realizados por Mie-

zis(143) em acetonitrila, propano-l,2 diolcarbonato, trime -

tilfosfato, dimetil acetamida e dimetilsulf6xido. O valor

encontrado para SI nesses solventes foi maior, pois em

aquoso o íon SCN- é solvatado por interação íon dipol0

meIo

ten-

do afinidade com o íon u+.
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IV.3.2 ~ Cãlculo das constantes de estabilidade do sistema

cobalto(II)/tiocianato através do método das solu -

ções correspondentes

Serã descrito a seguir o procedimento adotado

para o estudo do sistema cobalto(II)/SCN-.

As medidas foram efetuadas na região do visÍ-

vel onde se observa duas bandas de absorção, em 515 e 615nm.

A figura 4.3 representa o espectro para uma série de solu-

ções. onde a concentração de cobalto(II) foi mantida fixa e

varIou-se a concentração de tiocianato no intervalo de o a

1,6 M.

A banda em 515 nm é atrihuída às espécies de es

trutura octa~drica enquanto que a banda em 615 nm ~ devido a

- . -. (144 145)especles tetraedrlcas ' .

Observa-se na figura 4.3, que em 515 nm a dis

criminação da absorbância entre os tiocianatocomplexos forma

dos e o íon metãlico (hexaaquocobaltato(II) ) é bem mais ace~

tuada para baixas concentrações de ligante, tendendo a um va

lor limite para concentrações mais elevadas. O contrãrio

ocorre em 615 nm onde hã um considerãve1 aumento de absorbân

cla em soluções mais concentradas de ligante.

No texto de Cotton e Wilkinson(145), ênfase

é dada ã pequena diferença de energia de estabilização do

campo cristalino entre ~]Sconfigurações octraédricas c tetra

édricas, no caso de complexos de spin alto para o íon cen-

7traI d . As transições permitidas por spin observadas na re

gião do visível são:
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1,5

1,0

o,s
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--

600

120 .

~(nm) 700

FIGURA4.3 - Espectros de absorção para o sistema cobalto(II)jtiocianato,

a força iônica 2,0 Me T = 25°C. Caminho ~~tieo 1 em. CCo=

0,0500 M e CSCN- :
a) 0,000 M b) 0,0500 M

e) 0,3000 M f) 0,4000 M

i) 0,7000 M f) 0,8000 M

n) 1,400 M o) 1,600 M.

c) 0,1000 M

g) 0,5000 M

1) 1,000 M

d) 0,2000 M

h) 0,6000 M

m) 1,200 M
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Tetraédrico Octaêdrico

4A ~2 4T (P)1
4
Tla(F) ~b 4T1g(P)

Nicholls(144) afirma que os íons octaédricos

ICo(H O) '

2+

2 6 predominam juntamente com pequena contribuição

da espécie tetraédrica ICO(H20)412+.

Em vista disto foram selecionados, para o cál

culo das constantes de equilíbrio, três comprimentos de on-

da: 515, 615 e 590 nm. Neste último, o aumento da absorbân -

cia com a concentração de ligante não sofre v~riaçõestão bru~

cas ao longo do intervalo de concentração de ligante, sendo

proporcional aquele ~lumcnto observ~)cloem 6]5 nm, todavia não

tende para um valor limite, como ocorre em 515 nm, supondo-

-se então que nesse comprimento de onda haja uma contribui -

ção de ambas espécies, octaédricas e tetraédricas.

As medidas de absorbância foram realizadasnes

tes três comprimentos de onda, em três séries de soluções de

força iônica 2,0 M ajustada com perclorato de sõdio. Em ca-

da série manteve-se fixa a concentração de perclorato de co-

balto e variou-se a concentração de tiocianato de sódio no

intervalo de O a 1,6 M. Mediram-se séries com as seguintes

concentrações de íon cobalto(II): 0,0100, 0,0500 e 0,100 M .

Os espectros das três séries são semelhantes ao representa-

do na figura 4.3.

A temperatura foi mantida constante em 25,0°C.

Foi necessário o uso de células de 1 e 0,1 cm de caminho õptico,

cuja calibração foi realizada, para que os valores de absor-

bância caissem numa região ótima de trabalho.
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Os valores das absortividades molares m€dias,

4.4, 4.7 e 4.10) o espaçamento entre as curvas E: VS
C]" r~

ferente as tr~s séries de concentração de ion metálico estu-

dadas é muito pequeno, o que torna difícil o cálculo de TI

ISCN-' a partir de pequenas diferenças de absortividadffi mola

e

res. Portanto são necessárias medidas com a maior preclsao

possível. Para tanto as soluções foram preparadas cuidadosa

mente e um multÍmetro com resolução 1/20000 foi acoplado a

um espectrofotômetro da melhor qualidade.

O uso de concentroções de cobalto(II) superl~

res a 0,100 M n~o é adequado, pois poderia favorecer a forma

çao de espécies polinucleares.

Para o cálculo das variáveis de concent ração,

Ti e ILI, através do método das soluções correspondentes, um

nfimero apropriado de valores de ~ foi interpolado graficame~

te sobre a curva ajustada com uma régua flexível. Verificou-

-se que uma pequena variaçao nos valores de CL obtidos,acar-

retava uma grande variação e dispersão nos valores de ILI e

TIobtidos a partir das retas CL vs CM'

A obtenção de curvas n vs ILI com baixa dis

persão dos pontos, principalmente nas regiões de baixa e aI

ta concentraçao de ligante, só foi possivel pela ampliação da

escala das curvas E vs CL com posterior ajuste empírico se-

gundo um polinômio do terceiro grau, em segmentos consecu-

ti vos da curva.

calculadas através da equação IV.5, em função da concentra-

çaode ligante estao na tabela IV.2.

Corno poderá ser visto mais adiante (figuras



TABELA IV.2 - Valores de € obtidos nos três comprimentosde onda.exp.

CSCN (M)

---
0,0500

.0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,000

1,200

1,400

1,600

CC02+ (M) À = 515 nm I CC02+ (M) À = 615 run

0,0100 0,0500 0,1000 I 0,0100 0,0500 0,1000

CC02+ eM)

0,0100

E E E I E E E

~"IC:-_~"I'.~ exp. exp. ~
10,16 9,34 8,21 0,44 0,37 0,32

14,05 13,16 11,67

I

0,64 0,52 0,43

18,87 17,84 16,11 1,06 0,97 0,70

I

21,89 21,02 19,45

I

1,53 1,36 1,04

23,76 23,10 21,62 2,12 1,82 1,45

25,50 25,00 23,68 2,99 2,48 2,00

26,69 26,20 24,95 3,89 3,22 2,58

27,10 27,18 26,09 4,85 4,00 3,23

28,70 28,54 27,48 6,19 5,06 4,43

29,40 29,00 28,23 7,45 6,52 5,31

29,87 29,86 28,77 8,71 7,68 6,33

31,04 30,90 30,25 11,60 10,50 8,88
I

32,09 31,70 31,62 15,00 13,70 11,90 I

32,68 32,50 32,22 18,10 16,30 14,50 I

€ = 4,31o €o = 0,20

0,66

1,18

1,81

2,40

3,01

3,83

4,59

5,37

6,46

7,44

8,35

10,46

12,88

15,05

À = 590 run

. I

f-I
N
~

0,0500 0,1000

- -
€ €
exp. exp.

0,60 0,53

0,86 0,77

1,40 1,24

2,13 1,80

2,64 2,26

3,33 2,83

4,00 3,40

4,62 3,99

5,72 4,78

6,68 5,73

7,53 6,51

9,54 8,45

12,10 10,70

14,00 12,60

€o = 0,29
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Os valores de ~ e CL experimentais foram aju~

tados conforme a equação

CL
- -2 -3a + bE + CE + dE (IV.12)

de maneira análoga à descrita no item 11.4.2.

Assim foram realizadas suficientes interpola-

çoes de valores de ~ correspondentes a um valor de CL para

cada CM'

Aospares de valores com as coordenadas (CM '
, 1

CL ), (C , CL) e (CM ' CL ), r e f e r e n te s a um c e r t o E

1 M2 2 3 3
aplicou-se o método de regressão linear, obtendo-se n e ILI,

coeficiente angular e linear, respectivamente. Corno os com-

plexos estudados são de baixa estabilidade, a extrapolação da

reta para o cálculo de ILI não leva a valores negativos como

f
" I d 1 . -. (55ocorre aCI mente nos casos e comp exos mUlto estavels '

64)

Aos pontos das curvas de TI vs IL/, obtidas p~

ra cada comprimento de onda, também se ajustou um polinô -

mio do terceiro grau (item 11.4.2), da mesma maneira que as

curvas E vs CL' para posterior integração para obtenção

valores de F (L) (item 11.4.2).o

dos

1V.3.3 - Cálculo das constantes de estabilidade a partir dos

dados obtidos em 515 nm

A partir dos dados experimentais da tabela

1V.2 obteve-se o gráfico de
Cexp vs CSCN- representado

na

figura 4.4.
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A tabela IV.3 traz os valores de CSCN-' CCo e

os respectivos valores de TI e ! SCN~ I para um certo E interpol~

do. O coeficiente de correlação, r2, obtido para cada reta

de CSCN- vs CCo' reflete a linearidade dess0s pontos.

A curva de TI vs 'SCN-' construída com os vaIo

res da tabela IV.3 está representada na figura 4.5. Após

normalização dessa curva, os valores de F (L) foramo obtidos

por integração da curva TI vs log ISCN-' conforme descrito no

item II.4.2 e estão na tabela IV.4.

A linearidade do gráfico FI (L) vs ISCN-I
e a

reta paralela ao eixo das abscissas obtida na dependência de

F')(L) com ISCN-!L- (figura 4.6) revelam a formação de apenas

duas espécies complexas. Os valores obtidos através do méto

do gráfico foram:

SI

132

6,39
+

0,27
-1

M

-2
M30,4

+
0,2

Pelo tratamento numérico, através do método dos

mínimos quadrados com nivelamento de equações (item II.5.2 ),

supondo a formação de duas e três espécies complexas chegou-

-se a:

SI

132

+
0,10

0,2

-1M

-2M

= 6,23

30,5
+
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TABLA IV.3 - Volores de ri e ISCN-I obtidos. putir do. valores d. i: . CSCN- interpolados no curva mé-

dia d. i.xp. vs. CSCN-(Figura 4.4). A. 515 ruo,

CCo (M)-
r20,01000 0,05000 0.1000 ii ISCN-' (rnH)

CSCN- (11\.\1) CSCN- (rnI) Csor (ml)

5,00 5,82 6,44 9,71 0,04410 5.00 0,91

5,50 9,95 11,10 15,41 0.06170 8,90 0,93

6,00 14.01 15.70 21,24 0,08160 12,60 0,95

6,50 18,04 20,40 27,23 0.1035 16,40 0,96
7,00 22.08 25.10 n,38 0,1 Z7Z 20,10 0,96
1,50 26,14 30,00 39,73 0,1528 23,80 0,97

8,00 30, Z7 JS, 00 46.30 0,1800 27.60 0.97

8,50 H.O 40,10 53,10 O,Z08R 31 ,4tJ 0,97

9,00 38,90 45,40 60,10 0,2384 3S. 4tJ 0.98
9,50 43,40 50.90 67,50 0,2701 39,50 0,98

10, O 48,10 56,70 15,10 0,3028 43,80 0.98

11,0 58,20 69,00 91,30 O. 3706 S3, 00 0,98

12,0 69,50 82,70 108,9 0,4418 63,50 0,98

13,0 82,10 97,80 128,0 0,5137 75,20 0.99

14,0 96,40 114,7 148,9 0,5812 88,70 0,99

15,0 112,6 133,5 171,7 0.6611 104,0 0.99
16.0 131.0 154,5 196,5 0.7324 121,6 0.99
11,0 151,8 177,8 223,6 a,8026 141,6 0.99
18,0 17S, 2 203.8 253. O 0,8693 164,3 0,99
19,0 202,5 232,6 286.9 0.9439 190,3 0,99
20,0 234,2 268,1 329,1 1,061 220.5 0,99

21,0 261,8 304,9 313,4 1,181 252,4 0,99
22,0 305.4 346,1 421.3 1,291 288,4 0,99
23,0 348,9 390.0 474,3 1,405 329,4 0.98
23,5 313,4 414,3 503,3 1,451 352,6 0.98
24,0 400,2 441, O 534, O 1.502 378,3 0,98

24,5 429,5 470.4 566,8 1.542 406,7 0,91

25,0 461,4 503,3 601,1 1,516 438,1 0,91
25,5 496,4 540, O 639,1 1.602 473.1 0,98
26,0 534,5 581,3 679,1 1,621 511,8 0,98
26,5 576.1 629,3 121,8 1.628 555.6 0,99
21,0 621.1 670,1 168,2 1,648 598,6 0,98
28,0 7Z4, 2 753,0 866,1 1,605 695,5 0,93
29,0 845.1 861.7 994.5 1. 694 810,3 0,88
30, O 994.1 1035 1152 1.718 965,5 0,96
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TABELA IV.4 - Valores de Fo(L) e das funções subsidiárias para o sistema Cobalto(II)/SCN7
À . 515 nm. Os valores de ISCN-I e n foram tomados sobre a curva média
calculada com base nos valores obtidos conforme Tabela IV.3.

ISCN-I ii Fo(L) Fl(L)
!SCN-I ii Fo(L) FI (L) F2(L)

(M) (M)

0,0100 0,06360 1.0679' 0,2600 1,209 4,5852 13,789

0,0150 0,09630 1,1031 6,8740 0,2650 1,224 4,6927 13,935

0,0200 0,1300 1,1396 6,9800 0,2700 1. 239 4,8019 14,081

0,0250 0,1650 1,1777 7,1090 0,2750 1,254 4,9130 14,229

0,0300 0,2010 1.2177 7,2560 0,2800 1,269 5,0260 14,378

0,0350 0,2370 1,2595 7,4140 0,2850 1,283 5,1408 14,529

O, O40O 0,2730 1,3031 7,5780 0,2900 1,298 5,2575 14,681

0,0450 0,3090 1,3486 7,7460 0,2950 1,312 5,3761 14,834

0,0500 0,3450 1,3958 7,9170 0,3000 1,325 5,4965 14,988

0,0550 0,3810 1,4450 8,0910 0,3100 1,352 5,7431 15,300

0,0600 0,4150 1,4959 8,2650 0,3200 1,378 5,9975 15,617

0,0650 0,4490 1,5485 8,439O 0,3300 1,402 6,2596 15,938

0,0700 0,4820 1,6029 8,6130 0,3400 1,426 6,5295 16,263

0,0750 0,5140 1,6589 8,7850 0,3500 1,448 6,8072 16,592

0,0800 0,5440 1,7165 8,9570 0,3600 1,468 7,0926 16,924

0,0850 0,5720 1,77 56 9,1240 0,3700 1,488 7,3857 17,259

0,0900 0,5980 1,8360 9,2880 0,3800 1,506 7,6866 17,596

0,0950 0,6200 1,8974 9,4460 0,3900 1,523 7,995 17,936

0,1000 0,6430 1,9599 9,5990 0,4000 1,538 8,3108 18,277

0,1050 0,6610 2, 0232 9,7450 0,4100 1,551 8,6339 18,619

0,1100 0,6800 2,0873 9,8850 0,4200 1,5Ü3 8,9640 18,962

O,IISO 0.7000 7..I ,7..:I !O,O7.0 o . :100 1.:'73 9, :lnO') 19, :104

0,1200 0,7180 2,2183 10,152 0,4400 1,582 9,6444 19,646

0,1250 0,7360 2,2851 10,281 0,4500 1,589 9,9943 19,987

O, 130O 0,7550 2,3529 10,407 0,4600 1,594 10,3500 20,326

0,135 O 0,7740 2,4218 10,532 0,4700 1,604 10,712 20,664

0,1400 0,7920 2,4917 10,655 0,480O 1,606 11,080 21,001

0,1450 0,8110 2,5628 10,778 0,4900 1,608 11,454 21,334

0,1500 0,8290 2,6351 10,900 0,5000 1,609 11,832 21,664

0,1550 0,8480 2,7085 11,023 0,5200 1,612 12,603 22,314

0,1600 0,8660 2,7832 11,145 0,5400 1,615 13 , 395 22,953

0,1650 0,8840 2,8592 11,268 0,5600 1,618 14,206 23,582

0,1700 0,9030 2,9365 11,391 0,5800 1,621 15,037 24,201 30,71

0,1750 0,9210 3,0151 11,515 0,6000 1,624 15,887 24,811 30,70

0,1800 0,9390 3,0952 11,640 0,6200 1,628 16,757 25,414 30,68

0,1850 0,9570 3,1766 11,765 0,6400 1,631 17,646 26,010 30,66

0,1900 0,9740 3,2595 11,892 0,6600 1,635 18,556 26,600 30,62

0,1950 0,9920 3,3438 12,019 0,6800 1,639 19,485 27,184 30,58

0,2000 1,010 3,4296 12,148 0,7000 1,644 20,435 27,764 30,53

0,2050 1,027 3,5169 12,278 0,7200 1,649 21,405 28,340 30,49

0,2100 1,044 3,6058 12,409 0,7400 1,655 22,396 28,914 30,44

0,2150 1 ,O 6 2 3,6963 12,541 0',7600 1,662 23,409 29,485 30,39

0,2200 1,079 3,7884 12,674 0,7800 1,670 24,444 30,057 30,34

0,2250 1,095 3,8820 12,809 0,8000 1,678 25,502 30,628 30,30

0,2300 1,112 3,9773 12,945 0,8200 1,688 26,585 31,201 30,26

0,2350 1, 129 4,0743 13,082 0,8400 1,698 27,692 31,776 30,22

0,2400 1,145 4,1731 13,221 0,8600 1. 710 28,824 32,354 30,19

0,2450 1,1(,1 4,2735 13, 361 0,8800 1,722 29,984 32,937 30,17

0,2500 1 , 177 4,3756 13,502 O,IOOO 1 , 737 31,1725 33,525 30,15

0,2550 1 ,193 4,4795 13,645 0,9500 1.778 34,280 35,032 30,15
---.---.-----------.-- -------.-

'valor calcul.do com a equaço [1.39.
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IV.3.4 - Cálculo das constantes de estabilidade a partir dos

dados obtidos em 615 nm

Na figura 4.7, de Eexp vs CSCN-' construída a

partir dos dados da tabela IV.2, verifica-se que a variação

na região de baixa concentração de ligante é muito pequena.

No entanto para concentrações superiores a 0,8000 M de liga~

te o aumento de ~ é bem mais acentuado. Portanto a interpo-

lação de ~ para o cálculo de TI e ISCN-I, na região inicial

é mais afetada de erro pois grandes variações de CSCN- soo s~

guidas de baixas variações de ~.

Os valores de ~ interpolados apos a normaliza

ção das curvas e os respectivos valores de TI e /SCN-I en-

contram-se na tabela IV.5, e estão representados na figura

4.8.
Os valores de Fo (L) e FI (L) encontram-se na tabela IV.6.

As funções Fn(L) vs !SCN-I, representadas na

figura 4.9, evidenciam a formação de quatro espécies, onde

Pelo método dos mínimos quadrados obteve-se:

F3(L) apresenta uma ligeira inclinação revelando a formação

de um quarto complexo muito fraco. As constantes obtidas

graficamente foram:

5,6
+

0,5
-1

61
= - M

17,2
+

0,6
-2

62
= - M

8,4
+

0,3 M-3s = -
.)

1,3
+

0,2
-4

64
= - M
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FIGURA 4.7 - Curvas calculadas traçadas sobre os pontos experimentais, considerando as con~
-1 ,-2 -3 -4

tantes S1 = 6,9 M , S2 = 28 ,9 M , 63 = 12,1 ~I e S4 = 1,3 M . À = 615 nm. ~
* CCo = 0,0100 M G CCo = 0,0500 M + CCo = 0,1000 M N
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TABELA IV.5 - Valores de li e
ISCNj obtidos a partir dos valores de E e CSCN- interpo1adosna curva mé-

dia de E vs. CSCN- (Figura 4.7).
À m bIS 11m.

exp.

CCo (M)

E 0,01000 0,05000 0,1000 ii ISCN-I (mIJ r2

CSCN-(mM) CSCN- (m1) CSCW (mf)

0.375 41,2 49,b 60,1 0,2100 39,1 1.00

0,500 71,3 85,7 103,7 0,3600 67,7 1,00

0,625 100,7 120,5 145,6 0,4990 95,7 1,00

0,750 129,5 154,1 185,7 0,6248 123,1 1,00

0,875 157,8 186,3 224,2 0,7386 150,0 1,00

1,000 185,8 217,4 261.1 0,8382 176,7 1,00
1,125 213,6 247,2 296,4 0,9226 203,2 1,00

1,250 241,4 275,8 330,2 0,9908 229,6 1,00

1,375 273,3 303,4 362,5 0,9989 259,8 0,99
1,500 295,9 339,7 393,3 1,090 281,5 0,99

1,625 317,5 355,0 422,7 1,177 302,3 0,99
1,750 338,3 379,3 450,7 1,256 322,4 0,99
1,875 358,2 402,4 477,4 1,332 341,6 0,99
2,000 377,2 424,6 502,9 1,404 360,0 0,99
2,125 395,5 445,8 527,0 1,468 377,8 1,00

2,250 413,1 466,0 547,5 1,499 395,6 1,00
2,375 430,1 485,3 568,0 1,537 412",5 1,00
2,500 446,4 503,7 587,6 1,573 428,7 1,00
2,625 462,1 524,1 606,5 1,606 445,2 1,00
2,750 477,3 541,6 624,7 1,639 460,5 1,00
2,875 491,9 558,5 642,2 1,670 475,1 1,00
3,000 506,2 575,0 659,1 1,698 489,5 1,00
3,250 533,2 606,8 691,1 1,752 516,9 1,00
3,500 r. r.'J , h 1037,4 721 ,o I,71111 544,0 1,00
3,750 584,8 671,7 749,1 1,814 571,8 0,99

4,000 609,6 694,8 775,8 1,837 595,4 0,99
4,250 634,1 717,5 801,3 1,850 618,9 1,00

4,500 661,7 739,9 825,9 1,820 645,4 1,00

4.750 683,6 761,9 849,9 1,844 666,8 1,00

5,000 705,3 783,6 874,6 1,879 687,6 1,00

5,250 726,7 805,0 897,1 1,891 708,7 1,00

5,500 747,8 826,1 919,3 1,904 729,5 1,00

5,750 768,7 846,9 941,1 1,914 750,1 1,00
6,000 789,2 867,4 962,7 1,927 770,3 1,00

6,250 809,6 887,0 983,9 1,936 790,4 1,00
6,500 829,6 907,5 1005 1,948 810,1 1,00
6,750 849,5 927,2 ]026 .1,956 829,7 1,00
7,000 869,1 946,6 1046 1,965 849,0 1,00
7,500 907,6 984,8 1086 1,984 887,0 1,00
8,000 945,2 1022 ]I25 2,001 924,1 1,00
8,500 982,0 1059 1164 2,020 960,3 1,00
9,000 1018 1094 120] 2,039 995,8 1,00
9,500 1053 1130 1238 2,058 1031 1,00
10,00 1088 1164 1275 2,080 1065 1,00
11,00 1155 1233 1346 2,130 1131 1,00
12,00 ]221 UOO 1417 2,]91 1196 1,00
13,00 ]284 1366 1488 2,273 1258 1,00
14,00 1347 ]433 1560 2,374 1320 1,00--------------
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TABELA IV.6 - Valores de 1'0(1,) e Fn(L) calculados para o sistema Cabal to(1 I)/SCN-, À = 615 nm, Os vala

re s de ISCN-' e foram tomados sobre a curva calculada com base nos valores obtidos con-

forme Tabela IV.5,

,SCN-I I SCN-'
F3(L) I' 4 (L)(M) 1'0 (L) I' 1 (L) (M) Fo (L) I'1 (L) 1'2 (L)

0,0100 0,05420 1,0573* 0,2550 1. 075 3,5405 9,963

0,0150 0,08120 1,0867 5,782 0,2600 1,091 3,6157 10,06

0,0200 0,1080 1,1167 5,837 0,2650 1,107 3,6922 10,16

0,0250 0,1350 1,1475 5,899 0,2700 1,123 3,7700 10,26

0,0300 0,1620 1,179 O 5,966 0,2750 1,139 3,8491 10,36
0,0350 0,1890 1,2112 6,036 0,2800 1 ,155 3,9294 10,46

0,0400 0,2150 1,2443 6,108 0,2850 1,170 4,0111 10,57

0,0450 0,2420 1,2783 6,184 0,2900 1,186 4,0941 10,67

0,0500 0,2680 1,3131 6,262 0,2950 1,20 2 4,1786 10,78

0,0550 0,2940 1 , 3487 6,341 0,3000 1,217 4,2644 10,88

0,0600 0,3200 1,3852 6,421 0,3100 1,248 4,4402 11,10

0,0650 0,3460 1,4227 6,502 0,3200 1,278 4,6219 11,32
0,0700 0,3710 1,4610 6,585 0,3300 1,308 4,8095 11,54
0,0750 0,3970 1,5002 6,669 0,3400 1,338 5,0033 11,77

1,0800 0,4220, 1,5404 6,755 0,3500 1,367 5,2033 12,01

0,0850 0,4470 1,5815 6,841 0,3600 1,395 5,4097 12,249

0,0900 0,4710 1,6235 6,928 0,3700 1,423 5,6227 12,494

0,0950 0,4950 1,6665 7,016 0,3800 1,45 I 5,8423 12,743
0,1000 0,5190 1,7104 7,104 0,3900 1,477 6,0686 12,997

0,1050 0,5430 1,7553 7,193 0,4000 1,503 6,3021 13,255 19,14

0,1100 0,5660 1,8011 7,283 0,4100 1,529 6,5425 13,518 19,31

0,1150 0,5890 1,8480 7,374 0,4200 1,553 6,7900 13,786 19,49

0,1200 0,6120 1,8953 7,465 0,4300 1,577 7,0447 14,057 19,67

0,1250 0,6340 1,9446 7,557 0,4400 1,599 7,3066 14,333 19,85

0,1300 0,6560 1,9945 7,650 0,4500 1,621 7,5758 14,613 20,03

0,1350 0,6770 2,0453 7,743 0,4600 1,642 7,8524 14,887 20,19

0,1400 0,6980 2,0971 7,836 0,4700 1,662 8,1364 15,184 20,39

0,1450 0,72 70 2,1501 7,932 0,4800 1,682 8,4279 15,475 20,57
0,1500 0,7420 2,2044 8,029 0,4900 1,703 8,7272 15,770 20,76
0,1550 0,7580 2,2592 8,124 0,5000 1,722 9,0345 16,069 20,94
0,1600 O, 7730 2,3148 8,218 0,5200 I ,755 9,6720 16,677 21,30
0,1650 0,7890 2,3711 8,310 0,5400 1, 782 10,340 17,295 21,66

0,1700 0,8040 2,4282 8,401 0,5600 1,805 II , 036 17,92 22,00

0,1750 0,8200 2,4860 8,492 0,5800 1,824 ll,762 18,56 22,34
0,1800 O, 836 O 2,5447 8,582 0,6000 1,839 12,516 19,19 22,65

0,1850 0,8520 2,6042 8,671 0,6500 1,863 14,514 20,79 23,37

0,1900 0,8670 2,6646 8,761 0,7000 1,890 16,680 22,40' 24,00 9,71
0,1950 0,8830 2,7258 8,851 0,7500 1,910 19,016 24,02 24,56 9,81

0,2000 0,8990 2,7880 8,940 0,8000 1,941 21. 532 25,67 25,09 9,86
0,2050 0,9150 2,8512 9,030 0,8500 1,965 24,239 27,34 25,58 9,86

0,2100 0,9310 2,9153 9,121 0,9000 1,990 27,139 29,04 26,04 9,82 1,57
0,2150 0,9470 2,9804 9, 211 0,9500 2, 015 30,242 30,78 26,51 9,80 1,46
0,2200 0,9630 3,0466 9,303 1,000 2,042 33,559 32,56 26,96 9,76 1,35
0,2250 0,9790 3,1138 9,395 1,100 2,100 40,882 36,26 27,87 9,70 1,17
O , 2 30 O 0,9950 3,1821 9,487 1,150 2,132 44,914 38,19 28,34 9,69 1,11
0,2350 1,011 3,2515 9,581 1,200 2,225 49,277 40,23 28,86 9,71 1,08
0,2400 1,027 3,-3220 9,675 1,300 2,420 59,344 H,88 30,22 10,01 0,92
0,2450 1,043 3,3937 9,770 1,400 2,640 71,584 50,42 32,01 10,58 1,55
0,2500 1,059 3,4665 9,866

.valor obtido com a equDço 11,39,
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Apesar da baixa predominância da especle com

quatro 1igantes na região de concentração de 1igante estuda-

da, esta contribui predominantemente no valor de absorbância

medido devido ã sua elevada absortividade molar nesse compri

mento de onda, conforme será visto no prôximo capítulo.

IV.3.5 - Cálculo das constantes de estabilidade a partir dos

dados obtidos em 590 nm

Tanto em 615 corno em 590 nm, a varlaçao de E:

na região de baixa concentração de ligante é muito pequena.

Para altas concentrações de ligante a variação de ~ é um po~

co menos elevada que em 615 nm, corno pode ser verificado nas

figuras 4.3 e 4.10.

Os valores de E: interpolados e os respecti vos

valores de n e ISCN-' representados na figura 4.11 encontram-

-se na tabela IV.7.

Os valores de Fo(L) e FI (L) obtidos ap6s a in-

tegração estão na Tabela IV.8.

N<1 figura 4.12 observa-se a formação de apenas

três espécies. A s c o n s t a n te sob t i LI;Is pe 10 !TIé t o d o g r á f i c o [o

ram:

SI 5,3
.t M-l= - 0,9

132 15,7
+ -2= - 0,5 M

(L lI, 7
+ M-3= - O.5..)
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FIGURA 4.10 - Curvas calculadas traçadas sobre os pontos experimentais, considerando
-1 -2-3 -4

6 , 9~! , B2 = 28,9 1>1 , B3 = 12,1 M e B4 = 1, 3 M . À = 590 nm.
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FIGURA 4.11 - Curva obtida a partir dos dados experimentais em 590 nm.
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TA8ELA IV,7 - VaIare. de li e !SCN-I obtido. a partir do. valores de t .CSCN- Interpolado. na c.urva "Ó-

dio d. texp, v., CSCN- (Fi&ura 4,10),
. 590 mo,

CCo (101)

t 0,01000 0,05000 0,1000 ii ISCN-I (",,\1) r2

CSCN-(ml) CSCN-(m1) CSCN_(01\1)

0,60 42 ,6 54,8 69,7 O, JOO8 J9,7 1.00

0,80 70.6 90,2 114,0 0,4821 65,9 1,00

1,00 98,9 125, J 156,9 0,6441 92,7 1,00

1,20 127 ,5 160, O 198,7 0,7904 119,9 1,00

1,40 156,J 194, J ZJ9, 2 0,9202 14 7,5 1,00

1.60 185,3 228,3 278,8 1, OJ8 175,5 1,00

1,80 214.5 261,9 317,3 1.141 203,7 1,00

2,00 243,7 295,2 354,9 I,ZJ4 ZJ2,1 1,00

2,20 272,9 328,0 391,6 1,317 260,6 1,00

2,40 302,2 360,4 427,6 1,391 289,2 1,00

2.60 331,3 J92 ,4 463, O 1,461 J17 ,6 1,00

2,80 J60,2 424,0 497,7 1,526 345,9 1.00

3,00 J89, O 455,1 SJl,9 1,586 J74,1 1,00

3,20 417,5 485,8 565,6 1,644 402,0 1,00

3,40 445,6 516, O 598,9 1,702 429,4 1,00

J,60 473,4 545,7 631,0 1,761 456,5 1,00

3,80 500,8 574,9 668,0 1,858 482,1 1,00

4,00 527,7 603,7 695,8 1,867 509,5 1,00

4,20 554,1 631,9 723,0 1,874 5J6,4 1,00

4,40 579,8 661,6 749,5 1,880 563,3 1,00

4,60 604,9 686,4 775,4 1,890 588,1 1,00

4,80 629,3 710,7 800,7 1,900 612,2 1,00

5,00 652.9 734,4 825,5 1,914 635,5 1,00

5,20 676,0 757,7 849,6 1.925 658,4 1,00

5,40... 697.2 780,5 873,3 1.953 679,5 1,00

5,60 718,3 802,9 896;5 1,976 700,5 1.00

5,80 739.2 824.8 919,2 1.995 721,3 1.00

6.00 760,0 846,3 941,5 2.012 742.0 1,00

6,50 811.3 898,5 995,5 2,042 792,8 1,00

7.00 861,8 948,6 1047 2.059 842.8 1,00

7.50 911,5 996,9 1098 2,067 891,8 1.00

8,00 960,5 1044 1147 2.070 940. O 1.00

8,50 1009 1090 1195 2,073 987.2 , 1,00

9,00 1056 1134 1243 2,081 1034 1,00

9,50 110J 1179 1291 2,095 1079 1,00

10.00 1150 12B 1 J40 2,122 1125 1,00

10,50 1196 1268 1390 2.166 1169 0,99

11,00 1241 1313 1441 2,B2 1213 0,99

11,50 1286 B59 1494 2,JB 1256 0,99

12,00 1331 1406 1549 2,443 1298 0,99

12,50 B75 l455 1607 2.596 1341 0,99
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TABELA IV.8 - Valores de Fo(L) obtidos a partir da iutegraç50 da curva de formaç5o. 1 - 590 nm.
res de ISCN-I c ~ formo tomados sobre a curva m~dia calculada com base nos valores
conforme Tabela 1V,7:

Os valo-

ohtidos

ISCN-' n I'o (L) FI (L) F2(L)
ISCN-' ii I'o (L) FI (L) F2(L) 1'3(1.)

(H) (H)

0,0100 0,08050 1,0875" 0,2600 1,316 5,4097 16,961 33,70,
0,0150 0,1190 1,1324 8,8290 0,2650 1,330 5,5478 17,161 33,82

0,0200 0,1580 1,1785 8,9230 0,2700 1,343 5,6881 17,363 33,94

0,0250 0,1950 1,2258 9, O32 O 0,2750 1,357 5,8308 17,567 34,06

0,0300 O,232 O 1,2745 9,1490 0,2800 1,370 5,9758 17,771 34,18

O, O350 0,2680 1,3245 9,272 O 0,2850 1. 382 6,12 32 17,976 34,30

0,0400 0,3030 1,3760 9,4000 0,2900 1,395 6,2728 18,182 34,42

0,0450 0,3380 1, <1289 9,532 O 0,2950 1,407 6,4249 18,389 34,54

0,0500 0,3720 1. 4834 9,6680 0,3000 1,419 6,5793 18.598 34,66

0,0550 0,4050 1 , 5394 9,8070 0,3100 1,443 6,8954 19.017 34,89

0,0600 0,4380 1,5969 9,9480 0,3200 1,465 7,2211 19,441 35,13
0,0650 0,4700 1,6560 10,092 0,330 O 1,487 7,5567 19,869 35,36

0,0700 0,502 O 1,7167 10,238 0,3400 1,510 7,9024 2 O ,301 35.59

0,0750 0,5320 1, 779 O 10,387 0,3500 I, S33 8,2587 20,739 35,83
0,0800 0,5630 1,800 10,538 O,3(jO{) 1,555 8, (,2 S9 21,183 3b,06
0,0850 0,5920 1,9087 10,690 0,370O 1,575 9,0038 21,632 36,30
0,0900 0,6210 1,9760 10,845 0,3800 1,595 9,3925 22,086 36,54
0,0950 0,6500 2,0451 11,001 0,3900 1,617 9,7927 22,545 36,78
0,1000 0.6770 2, 1159 11 ,159 29,59 0,4000 1,637 10,205 23,04 37,03
0,1050 0,7050 2,1884 11,318 29,70 0,4100 1,660 10,628 23,484 37,28
0,1100 0,7310 2,2628 11 ,480 29,82 0,4200 1,677 11,064 23,963 37,53
0.1150 0,7570 2,3388 11,642 29,93 0,4300 1,695 11,512 24,447 37,78
0,1200 0,7830 2,4168 11,806 30,05 0,4400 1,715 11,972 24,937 38,04
0,1250 0,8080 2,4965 11,972 30,18 0,4500 1,730 12,445 25,433 38,30
O, 130 O 0,8330 2,5782 12,140 30,31 0,4600 1,743 12,929 25,933 38,55
0,135 O 0,8570 2,6617 12,309 30,44 0,4700 1,705 13,426 26,439 38,81
0,1400 0,8800 2,7471 12,480 30,57 0,4800 1,775 1 3 , 9 36 26.950 39.06
0,1450 0,9030 2,8344 12,651 30,70 0,4900 1,790 14,458 27,465 39,32
0,1500 0,9260 2,9237 12,825 30,83 0,5000 1,803 14,992 27,984 39,57
0,1550 0,9480 3,0149 12,999 30,96 0,5200 1,828 16,098 29,035 40,07
0.1600 0,9690 3,1081 13,175 31,09 0,5400 1,850 17,255 30,103 40,56
0,1650 0,9990 3,2036 13,355 31,24 0,5600 1,870 18,463 31,184 41,04
0,1700 1,011 3,3012 13 , 536 31,39 0,5800 1,890 19,722 32,280 41,52 20,20
0,1750 1,031 3,4004 13,716 31,52 0,6000 1,910 21 ,O34 33,391 41,99 20,31
0,1800 1,051 3,5016 13,898 31,66 0,6200 1,925 22 , 399 34,515 42,44 20,39
0,1850 1.070 3,6048 14,080 31,78 0,6400 1,940 23,817 35,651 42,89 20,46
0,1900 1,089 3,7101 14,264 31,92 0,6600 1,955 25,288 36,799 43,33 20,50
0,1950 1,108 3,8175 14,449 32,05 0,6800 1,970 26,813 37,961 43,77 20,54
0,2000 1,126 3,9270 14,635 32,18 O, 700O 1,985 28,395 39,136 44,19 20,56
0,2050 1,144 4,0386 14,822 32,30 0,7200 1,995 30,033 40,323 44,62 20,58
0.2100 1.161 4,1523 15,011 32.43 0,7400 2,005 31,724 41.519 45,03 20.58
0,2150 1,178 4,2682 15,201 32,56 0,7600 2,017 33,472 42,726 45,43 20,56
0,2200 1,195 4,3862 15,392 32,69 0,7800 2,030 35,278 43.947 45,83 20,55
0,2250 1,211 4,5064 15,584 32,82 0,8000 2,037 37,142 45,178 45,178 20,55
0,2300 1,227 4,6287 15,777 32,94 0,8500 2,057 42,050 48,294 47,17 20,44
0,2350 1,243 4,7533 15,972 33,07 0,9000 2,070 47,314 51,460 48,07 20,30
0,2400 1,258 4,8801 16,167 33,20 1,000 2,080 58,875 57,875 49,68 19,88
0,2450 1,213 5,0092 16,364 33,32 1,100 2,110 71,887 64,443 51,13 '19,39
0,2500 1,288 5,1404 16,562 33,45 1,200 2,210 86,751 71,459 52,72 19,10
0,2550 1,302 5,2740 16,761 33,57 1,300 2,450 104,54 79,644 54,96 19.35

"valor calculado com a equação I 1.39
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FIGURA 4.12 - Sistema cobalto(II)/SCN-. Extrapo1ação

gráfica das funções de Leden para ob-

tenção das constantes de estabilidade.
À = 590 nm.
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Pelo método dos mínimos quadrados com nivela -

mento das equações obteve-se

IV.3.6 - A escolha do melhor conjunto de constantes

Como já foi abordado no início do capítulo, o

cálculo das constantes de estabilidade a partir de dados ob-

tidos em vários comprimentos de onda, deve levar a valores con

cordantes de constantes de estabilidade.

Inicialmente, ao observar a variação de absor -

bância com a concentração de 1igante no espectro obtido (fi-

gura 4.3), pensou-se que um estudo em 515 nm revelaria a fo~

mação das espécies complexas inferiores (baixo n) enq uan to

que estudos em 590 e 615 nm possibilitariam a obtenção das

constantes de estabilidade dos complexos superiores (maior

n) . Todavia nos três comprimentos de onda os valores de n

obtidos não ultrapassaram 2,5. Para uma melhor comparaçao

a figura 4.13 reune os dados de ~ vs ISCN-I calculados a pa~

tir dos dados dos três comprimentos de onda.

SI 8,20
ri-

M,",l= -
0,10

132 29,8
+ -2= - 0,6 M

133 20,2
+ -3= - 0,9 M

SI 8,08
+ -1= - 0,05 M

28,5
+ -2

132
= - 0,3 M

22,4
+

0,4
-3

133
= - M
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FIGURA 4.13 - Curva média traçada sobre os pontos obtidos a partir de
medidas em + 515 nm . 615 nm e x 590 nm.
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