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1.1 - OBJETIVOS DO PRESENTE TRABALHO

A importância da química dos compostos de co-

ordenação torna-se cada vez maior. Através do estudo da for-

mação dos complexos pode-se prever aspectos estruturais, de

composição e de estabilidade, bem como inúmeras aplicações de

interesse analítico, tanto qualitativas quanto quantitativas.

Os estudos de BJERRUM1 , LEDEN 2 , FRONAEUS 3 e

4 d· d -ROSSOTTI-ROSSOTTI , entre outros, eram orlgem a uma pro uçao

de trabalhos indiscutivelmente vasta, e que podem ser acompa-

nhados em compilações de dados de equilíbrios, efetuados por

YATSIMIRSKII e VASIL'EV5 e por SILL~N e MARTELL 6 .

O estudo de metais complexados por haletos e

pseudo-haletos tem se tornado cada vez mais interessante, ta~

to do ponto de vista puramente acadêmico, como também para

elucidação de fenômenos diversos e variadas aplicações analí-

ticas. Numerosos estudos de sistemas onde haletos e pseudo-

haletos atuam como agentes complexantes foram feitos por

nosso grupo de pesquisa em Química Analítica, destacando-se

trabalhos com SCN (tiocianato), N3 (azoteto) e



3.

(1,2,3,4 tiatriazol-5-tiolato), dando prosseguimento à linha

de pesquisa iniciada e desenvolvida por SENISE e NEVES 7- 44 .

Os estudos da formação de complexos de tio-

cianato de uranilo, feitos por diversos autores, apresentam

1 b t t t d 't~' 45-49 .va ores as an e con ra 1 orlos o que motlvou que nova

d . - f d 34etermlnaçao osse efetua a . Este estudo deve ser feito em

meio ácido, com a finalidade de reprimir a hidrólise do •lon

uranilo e, em consequência, tendo-se também condições para a

formação de ácido isotiociânico. Este inconveniente poderia

ser facilmente contornado, desde que a constante de formação

do HNCS fosse conhecida, possibilitando assim, calcular a con

centração de tiocianato livre.

Os valores para a constante de formação do

ácido isotiociânico encontrados na literatura50-58 são ainda

mais discrepantes, principalmente devido à utilização de me

todos indevidos para esta determinação.

No presente trabalho, os sistemas SCN-/HNCS e

UO~+/SCN- sao reestudados e complementados.

De uma maneira geral, foram abordados os se-

guintes aspectos:

1. Determinação potenciométrica da constante

de formação do ácido isotiociânico, utilizando método indi-

reto para a determinação de tiocianato de equilíbrio. A ob

tenção desta constante, em condições bem definidas, viria a

possibilitar que nas medidas das constantes de estabilidade

dos complexos de tiocianato de uranilo, bem como em futuros

estudos de tiociano-complexos (feitos em meio ácido e sob as

mesmas condições) possa ser calculada a concentração de HNCS
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4.

o sistema indicador viria a ser o sistema SCN ,

2- oHg(SCN)4 /Hg .

2. Estudo potenciométrico do sistema urani-

lo-tiocianato, em meio ácido, também por intermédio do mesmo

sistema indicador de tiocianato de equilíbrio utilizado no

estudo anterior. O conhecimento da constante de formação do

ácido isotiociânico facultaria que fosse calculada a concen-

tração de tiocianato livre, obtendo-se assim, valores mais

exatos para as constantes de formação dos complexos de UO;+/

SCN .

3. Estudo espectrofotométrico da formação dos

complexos de tiocianato de uranilo em meio ácido. Com o auxí

lio da constante de formação do ácido isotiociânico e das

d · ++/ - t b" Iconstantes o slstema U0 2 SCN, que ornaram em malS slmp es

os calculos, foi possível a determinação das absortividades mo

lares das espécies formadas.

1.2 - TIOCIANATO: CARACTERtSTICAS, OBTENÇÃO E APLICAÇÕES

Na literatura sao encontradas diversas revi-

soes sobre pseudo-haletos, dentre as quais devem ser destaca

das as de NORBURy59, GRIFFITH 60 e BECK e FEHLHAMMER61 . NEW

62MAN apresenta um estudo específico sobre ácido tiociânico e

seus derivados.

Dentre os pseudo-haletos, o comportamento qui
mico do tiocianato é dos mais complexos, e apesar de se co-

nhecer diversos fenômenos que o envolvem, resta ainda eluci-
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dar muitos aspectos da química clássica deste ligante.

o tiocianato pode coordenar com o metal atra-

vés do S ou do N, dando origem aos tiocianatos e isotiociana-

tos, respectivamente. Alguns autores, baseados na teoria de

PEARSON 63 , sugerem que a mudança de coordenação da formaM-SCN

para M-NCS está relacionada com a natureza do metal, isto

metais de classe ~ (ácidos duros) tendem a coordenar com o

(que é uma base dura), dando origem aos isotiocianatos,

~e,

N

en-

quanto que metais de classe ~ (ácidos moles) apresentam ten

dências a ligarem-se através do S (que é uma base mole), for-

mando os tiocianatos. Em determinados casos o tiocianato po-

de também atuar como ligante ponte, e isto foi evidenciado em

64estudos com raios-X, efetuados por CHATT e HART e por GRE-

GORY e colaboradores 65 .

Na obtenção do tiocianato, três processos co-

merciais merecem destaque:

- A partir de dissulfeto de carbono.

- A partir de ácido cianídrico ou de um sal

de cianeto.

- Utilizando os sub-produtos da coqueificação

do carvão.

Destes, o terceiro processo é o mais utili-

zado, pois emprega sub-produtos de preço muito baixo, se bem

que os dois primeiros processos dão origem a

mais puros.

produtos bem

Dentre as diversas aplicações do tiocianato,

destacam-se:
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1. Determinados polímeros acrílicos sao so

lúveis em altas concentrações de tiocianato, mas tornam-se in

solúveis à medida que esta concentração diminui. Esta pro

priedade é utilizada para a produção de fibras acrílicas.

2. Numerosas aplicações na forma de herbici

das, fungicidas, inseticidas e até como desfolhante sao ci

tadas, com a vantagem de o tiocianato ser decomposto poste

riormente por bactérias a nitrato, sulfato e amônia.

3. Utilização na separação de metais. Cons

titui-se no método mais eficaz para separar háfnio de zircô

nio pois, este último, quando utilizado para o revestimento

de reatores nucleares, deve estar isento de Hf, por este apr~

sentar alta absortividade térmica. O berílio pode ser sepa

rado de misturas contendo AI, Mg, Mn e Zn. Também sao co

nhecidas diversas aplicações do tiocianato para a separaçao

de componentes de misturas de terras raras. Em estas sepa

rações envolvendo metais hidrolisáveis deve-se trabalhar em

meio fortemente ácido, onde há apreciável associação dos íons

tiocianato com íons hidrogênio.

4. Ainda merecem ser citadas aplicações em

eletrodeposição, como anti-corrosivo, no tingimento e trata

mento de tecidos e material fotográfico.
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I.3 - ÂCIDO ISOTIOCIÂNICO

De acôrdo com WILLIAMS 66 , o primeiro a

lar o ácido tiociânico foi WINTERL em 1790.

iso-

Cabe desde já salientar que o produto resul-

tante da reaçao de um sal de tiocianato e um ácido forte

uma mistura das duas formas tautométricas,

~

e

H-S-C:N

ácido tiociânico

H-N=C=S

ácido isotiociânico

sendo que na maioria das vezes nao é feita nenhuma distinção

entre as duas formas, e o ácido é simplesmente denominadoáci-

do tiociânico.

No entanto, diversos pesquisadores afirmam

que a forma H-N=C=S predomina, baseados em estudos feitos em

meio aquoso, não aquoso e também dos vapores desprendidos do

ácido. BEARD e DAILEy67, ao estudarem os vapores do

determinaram 95% de ácido isotiociânico na mistura e que

apresenta a seguinte forma estrutural:

ácido,

este

A predominância do ácido isotiociânico em re-

lação ao tiociânico concorda com a teoria de PEARSON, pois o

hidrogênio sendo um ácido duro, deve coordenar preferencial-

mente com o nitrogênio.

~ possível que em condições de elevada acidez

t - f d HNCSH+ H
2

NCS+ 68 .que uma nova pro onaçao ocorra, orman o ou



Encontram-se na literatura diversos

8.

traba-

lhos que se referem à formação de ácido tiociânico (na reali

dade, uma mistura de ácido isotiociânico e tiociânico, onde o

primeiro predomina) e os resultados apresentados sao muito

discordantes. Por exemplo, os primeiros estudos relativos à

formação do HNCS foram feitos por OSTWALD 50 em 1885, que afi~

mou ser este um ácido forte, comparável ao ácido clorídrico.

~ 51 "d ~ d ~lJa LATIMER , com base nos valores Obtl os atraves e ca cu-

los termodinâmicos, afirmou que o HNCS é um ácido fraco (Ki =

10-4 ). Existem ainda outros trabalhos 52 - 58 cujos resultados

também sao divergentes.

As principais causas destas divergências sao

a realização destas determinações em condições de força iôni-

ca variável, a utilização de sistemas não termostatizados, o

uso de métodos pouco confiáveis para tais determinações e até

a obtenção destes valores através de cálculos teóricos.

Vol tar-se-á ao assunto na parte

rá apresentada uma tabela para fins de discussão.

v, onde se

Com o objetivo de obter este valor em condi-

çoes de força iônica elevada e constante e nas mesmas condi-

çoes que seriam posteriormente estudados outros tiociano-com

plexos, determinou-se esta constante de equilíbrio em condi-

ções bem definidas por processo de medidas mais refinado e

~u~se um processamento moderno destes dados experimentais p~

ra se chegar a resultados, sem dúvida, mais confiáveis.
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1.4 - O SISTEMA URANILO-TIOCIANATO

Dentre os elementos de transição interna o ur~

nio é o mais estudado, tanto do ponto de vista analítico co-

mo inorgânico, apresentando uma literatura muito vasta. Es-

tes estudos devem-se principalmente à sua importância como m~

terial estratégico, ligado à tecnologia nuclear, existindo

verdadeiros "tratados" sobre o assunto, onde se destacam os

estudos feitos por CORDFUNKE 69 , que tratam sobre os aspectos

mais gerais, por RODDEN?O, abordando o tema sob o ponto de

vista analítico, e ainda por BROWN?l, KATZ 72 , RABINOWITCH?3,

e DE MENT 74 que abordam a química do urânio sob o ponto de

vista inorgânico.

A formação dos complexos de tiocianato de ura

nilo já tem sido extensivamente estudada, obtendo-se destes

estudos algumas aplicações na separaçao e determinação de urã

nio em minerais e ligas.

vários autores estudaram o sistema UO~+/SCN-,

destacando-se AHRLAND 45 - 47 que em seu primeiro trabalho deter

minou a constante de formação da primeira espécie e supôs

existirem complexos polinucleares, para nos dois seguintes

concluir pela existência de somente espécies mononucleares,

determinando as constantes de formação de três complexos su-

cessivos.

Com o auxílio de resinas de troca iônica,

BANERJEA48 também verificou a existência de três espécies su-

cessivas, porém obteve valores das constantes de formação dis

cordantes com as determinadas por AHRLAND.



DAVIES e colaboradores49 estudaram o

la.

compor-

tamento do íon uranilo frente a diversos ligantes, determinan

do a primeira constante de formação deste íon com o

nato. Este valor também discordou dos anteriormente

dos.

tiocia-

obti-

Através de estudos potenciométricos e por el~

75troforese em papel, POLASEK mencionou a existência de ape-

nas duas espécies sucessivas, demonstrando que o método po-

tenciométrico é bem mais confiável que a eletroforese.

Outros estudos com resultados bastante

traditórios sao os de YEE e colaboradores 76 e HUCLEUx 77 ,

con-

am-

bos por via polarográfica e ainda MARKOV e colaboradores 78

utilizando condutometria e termogravimetria.

Diversos métodos analíticos têm sido propos-

.. - - ++/ -79-81tos com a utlllzaçao da reaçao U0 2 SCN , em

meios e nas mais diversas condições.

diferentes

CHIERICE 37 em tese de doutoramento neste Ins-

tituto de Química, estudou através de polarografia, potencio-

metria e espectrofotometria, o comportamento do íon uranilo

frente ao azoteto e ao tiocianato, evidenciando a formação de

quatro espécies sucessivas com este último ligante, determi-

nando as suas constantes de formação e respectivas absorti-

vidades molares.

Com base neste último trabalho, porém introdu

++ -zindo modificações, o sistema U0 2 /SCN foi novamente estu-

dado, aperfeiçoando-se toda a sistématica de trabalho adota-

da. Para as medidas potenciométricas utilizou-se a sistemá-

tica de adições sucessivas de íons uranilo sobre soluções de
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tiocianato e, de posse da constante de formação do ácido iso

tiociânico, foi possível trabalhar em concentrações de áci

do mais elevadas, e calcular a concentração de tiQcianato de

eguil~brio.

Também se estudou este sistema espectrofoto

metricamente e, utilizando as constantes de formação obtidas

por via potenciornétrica, pode-se calcular as absortividades

molares de cinco espécies.



P ART E II

* , ,
Algumas Cons1deraçoes Sobre os Metodos de Calculos

de Constantes de Estabilidade.
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II.l - EQUILIBRIOS DE FORMAÇÃO DE COMPLEXOS MONONUCLEARES SU-

CESSIVOS

Uma reaçao de complexação ocorre quando um l~

gante (doador de elétrons) se associa à esfera de

ção interna de um íon metálico.

coordena-

Esta coordenação dá origem a complexos que ~

dem ser classificados em:

- Mononucleares Contém espécie de ... metálico (ML ).- uma lon n

Polinucleares Contém mais de ... metálico (MaLn ) .um lon

Mistos Contém mais de um tipo de ligante (MLaLb ) .

Os complexos mononucleares sao formados em

etapas sucessivas, que podem ser representadas por*:

M

ML

+ L :!:=;; ML (1 )

(2 )

*Para maior simplicidade, as cargas serao omitidas.

(3 )



14.

Ou ainda podem ser representados por:

M + L ~ ML + L ~ ML 2 + •••••• MLn _l + L ~ MLn (4)

As constantes de equilíbrio de cada etapa po-

dem ser representadas por:

K =~1 [M] [L]
, .

[ML ]n
(5 )

Ou podem ser expressas pelos seus equilíbrios

globais:

M + L :=::;; ML 81 = Kl =~
[M] [L]

M + 2L -- ML2 82 Kl ·K2 =
[ML 2]

=----:r

[M] [L]2

(6 )

(7)

M + nL -- ML
--- n

(8)

Nas equaçoes acima, [M] e [L) representam re~

pectivamente as concentrações do íon metálico - em determina-

do estado de oxidação - e do agente complexante, livres (am-

bos em moI/I).

Estas constantes sao relativas a equilíbrios

termodinâmicos de coeficientes de atividade extrapolados a

condições de força iônica zero.

Em casos onde os complexos formados sao fra-

cos, há necessidade de elevadas concentrações de ligante e es



15.

ta constante termodinâmica, quando extrapolada para condições

de força iônica zero, pode não representar apropriadamente

tal equilíbrio. Para contornar este problema, surgiu a idéia

de trabalhar em meios de força iônica elevada, mantendo os coe

ficientes de atividade (y) constantes, mantida quase sempre

com perclorato de sódio (o íon CIO~ apresenta raio iônico gra!:!

de e baixo poder complexante), obtendo-se assim as chamadas

"constantes condicionais".

Para o cálculo das constantes de formação de

complexos, existem diversos métodos e muito se tem pesquisado

em busca de maiores refinamentos.

Dentre os métodos clássicos, as funções de

LEDEN 2 e de BJERRUM1 merecem ser destacadas pois, via de re-

gra, sao utilizadas e serão sucintamente descritas a seguir.

11.2.1 - GRAU DE COMPLEXAÇÃO: Fo(X)

Ao estudar diversos complexos, FRONAEUS 3 re-

lacionou a concentração analítica do íon metálico antes

sofrer complexação, com a concentração do mesmo livre após

coordenação do ligante, e denominou esta relação de grau

complexação, ~(X).

de

a

de

= Concentração analítica do metal

Concentração de metal livre após complexo

( 9)

A concentração analítica do metal, CM' quan

do ocorre complexação é dada pela expressão:
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logo:

[M) + [ML) + [ML2] + [ML3} + .... [ML
n

]

[M]
(11 )

do tem-se:

Tomando as constantes globais e rearranjan-

81 =~ [ML) = 81 [M] [L] (12 )
[M) [L]

82
[ML2]

[ML2] 82 [M][L]2 (13 )= =
[M] [L]2

(14 )

Substituindo as equaçoes acima na equação 11

e simplificando, obtem-se:

o valor de Fo(X) poderá ser igualou maior

que a unidade. Se for unitário, isto é devido a não ter ocor

rido complexação.

Havendo complexação, a concentração de metal

livre em presença do complexante sera sempre menor que a con

centração analítica deste, antes da complexação.
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11.2.2 - O PROCESSO GRÁFICO DE LEDEN

A utilização das funções subsidiárias de LE

DEN, permite a obtenção das constantes globais por extrapo

lação gráfica, quando a concentração do ligante tende a zero.

A constante de formação da primeira

formada é obtida através de:

espécie

Fazendo-se o gráfico de Fl (X) x [L], onde:

lim Fl (X) = 81
[L] -+-0

(17 )

A função subsidiária representativa da segun-

da espécie é calculada a partir de:

~

e 82 e obtido quando:

lim F 2 (X) = 82
[L] +0

(18)

(19)

E assim sucessivamente para obter as demais

constantes das espécies que constituem o sistema em estudo.

Observa-se que as equações acima (16 e 18) são

equaçoes de curvas e que a cada função subsidiária os expoen-
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tes dos ternos [L] diminuem de uma unidade. Ao chegar à penúlti-

ma função subsidiária, obtém-se não mais uma equaçao de curva

ascendente e sim de uma reta, pois:

F (n-l) (X)
= F (n-2) (X) - B(n-2) =

[L]
B(n-l) + Bn [L] (20)

A intersecção desta reta com o eixo das or-

denadas fornece o valor de B(n-l)' e o seu coeficiente angu

lar, Bn .

A última função pode ser também calculada a-

través de:

F (X)
n

F (n-l) (X) - B(n-l)
= = Bn

[L]
, ( 21)

dando origem a uma reta paralela ao eixo das abscissas.

11.2.3 - DETERMINAÇÃO POTENCIOM~TRICA DE Fo(X)

Para o estudo de constantes de formação, a

potenciometria é um dos métodos mais utilizados. Utiliza uma

cela eletroquímica na qual existe um eletrodo indicador re-

versível, cujo potencial se relacione através da equação de

Nernst com a atividade ou concentração do íon envolvido na

reaçao, e um eletrodo de referência, de potencial fixo, como

por exemplo ECSNaCl .
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Nas determinações de constantes de formação

por potenciometria, o método de LEDEN é aplicável principal-

mente a complexos não muito fortes. Para um sistema do tipo

Mn+/M, a 250 C, o potencial E
s

pode ser calculado por:

Não existindo complexação,

Normalmente utilizam-se forças iônicas

(22)

ele-

vadas e constantes, com a finalidade de manter relativamente

inalterados os coeficientes de atividade e os potenciais de

junção, que juntamente com o potencial do eletrodo de refe-

rência (Eref ), constituem o potencial formal deste

o'Es .

Eo E 0,05916 1= s + Ej - ref + og yMn+
n e

sistema,

(23)

o'Substituindo E na equaçao 22 obtem-se, na ausência de coms

plexante:

+ 0,05916

n e

(24)

Em presença do ligante, a concentração de metal livre dimi-

nui e o potencial Es sofre um deslocamento para novo valor,
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o'
Ex' ficando no entanto relacionado pelo mesmo Es •

Ex
= EO ' + 0,05916 log [M]

s (25 )

Da combinação das equaçoes 24 e 25 e

rior rearranjo, obtém-se:

poste-

i1E = 0,05916 log~ (26)x,s n CMe

Porém: ~ 1 (27)=
CM Fo(X)

logo: -i1E = 0,05916
log Fo(X) (28)x,s n e

e finalmente:

{ AE n}Fo(X) = antilog _ x,s e (29 )
0,05916

Pode-se observar que Fo(X) é função apenas da

variação do potencial o qual, por sua vez, depende da concen-

tração de metal livre. Assim, calculando Fo(X) e conhecendo

[L), pode-se chegar facilmente aos valores de Bl , B2 , ••••• Bn ,

através da extrapolação gráfica, utilizando as funções subsi-

diárias Fl(X), F 2 (X) , ...•Fn(X), corno foi descrito anteriormen

te.
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11.3 - NOMERO M~DIO DE LIGANTE8, n

BJERRUM criou uma nova função, à qual deu o

nome de "função de formação" e a representou por n. Esta fun

ção representa o número médio de ligantes coordenados aos íons

metálicos em solução, podendo ser representada por:

-n = _ conc. de ligante coordenado

conc. analítica do metal
(3 O)

Porém:

e a concentração analítica de metal é obtida através da eq.10:

Então, substituindo-se as equações 31 e lO e,

posteriormente as equações 12 a 14 na equação 30, chega-se fa

cilmente à seguinte expressa0:

-
n =

81 [L] + 2 82 [L]2 + 3 83 [L]3 + n .8n [L]n

1 + 81 [L] + 82 [L]2 + 83 [L]3 + 8n [L]n

(32)

o valor de n pode variar de zero (quando nao

ocorre complexação) até muito próximo ao número máximo de

coordenação do metal com o ligante.

Na prática, 'quando é empregada uma elevada

concentração analítica de ligante, CL , e os complexos forma

dos são fracos, o valor de npode ser calculado diretamente
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considerando-se (L] = CL através da equação 32.

Em casos onde os complexos formados são mode-

radamente fortes, calcula-se o valor de n em uma primeira

aproximação, considerando (L] = CL (também através da equa

ção 32) , corrigindo-se a seguir para valores mais exatos,

através de:

(33)

Com a nova concentração de ligante livre, n é

recalculado. Estes cálculos podem ser repetidos de forma ite

rativa, até que os valores de (L] e n não mais variem.

Potenciometricamente é possivel prever a for

maçao de complexos sucessivos, colocando em gráfico E ou EO

contra o logaritmo decimal das concentrações dos ligantes, ob

tendo-se uma curva, cuja inclinação em qualquer ponto, corres

ponde ao valor numérico de n.

expressoes,

Por diferenciação, sao obtidas as seguintes

6 E

6 log [LJ

dE

d 10g(L]

= n 0,05916

n e

(34)

permitindo determinar o número médio de ligantes e, em casos

favoráveis, o n máximo de uma mistura de complexos sucessi-

vos. Existem processos para o tratamento da função n para se

chegar aos valores das constantes de formação dos complexos.

Entretanto os resultados não são bons, há muitas extrapola

ções desfavoráveis, de modo que estes métodos são aplicados
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método

de FRONAEUS a seguir, oferece possibilidades muito mais in-

teressantes, porque permite chegar à função Fo(X).

11.4 - O M~TODO DE FRONAEUS

FRONAEUS introduziu um método que possibili-

ta calcular valores de Fo(X) a partir de medidas do número

médio de ligantes.

Partindo da função Fo(X) (equação 15) e de

rivando esta em relação a [L], obteve:

= (35)

tomando a função fi (equação 32) e dividindo por [L], obteve:

(36)

o numerador pode ser também representado pela

equaçao 35, enquanto que o denominador é a própria

Fo(X). Então:

aFO(X)

fi = =mr
[LJ Fo(X)

função

(37)
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ou:
a ln Fo(X)n =

[L] a[L]

por integração obteve:

ln Fo(X) = jL n

[LJo

ou:

Fo(X) =JL - d ln[L]ln n
o

ou ainda:

2,303 log Fo(X) = 2,303 ~L n d log[LJ
o

obtendo finalmente:

__ jL
log Fo(X) n d log[L]

o

(38 )

(39)

(4 O)

(41 )

(42)

Assim, Fo(X) é determinado através de inte

graçao gráfica da curva de n vs. log[L], permitindo conver-

ter dados experimentais de n em Fo(X).

Este processo pode estar sujeito a erros gro~

seiros, quando usado indevidamente. Para sua utilização, de-

ve-se levar em conta que quando a concentração de ligante
,
e

muito pequena, log[L] tende a -00. Portanto, devem ser toma

dos valores de n e [LJ suficientemente baixos ao iniciar a in-

tegração.

Nesta condição, onde n < 0,5, tem-se contri-

buição significativa só da primeira espécie. Podendo-se con-

siderar:

(43 )
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(44)

que pode também ser rearranjado para:

(45 )

Tomando as equaçoes 44 e 45 e substituindo na equaçao 43, ob-

tém-se a seguinte expressa0:

portanto:

FO(X) =
I

= I -

I

- n

I

FO(X)
(46)

(47)

Através da última expressa0 (equação 47) cal

cula-se o valor inicial da função F (X), F (X). , e a este,o o ln

vão sendo somados valores de ÓFo(X), obtidos por integração

de pequenos incrementos de log[L) e n. A integração destes

pequenos incrementos (Ólog[L] e Ón) é dada pela área sob a

curva, que compreende a soma das áreas de um triângulo e um

retângulo, através da regra trapezoidal 82

ólogFO(X)
(fi - fi) (log[L]2 - log[L]I)

= nl (log[L]2 - log[Lhl+ 2 I (48)
2

y

área do retângulo área do triângulo

Utilizando sistema modelo hipotético, a inte-

graçao foi feita em gráfico (de escala expandida utilizando
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papel adequado) recortado e pesado. A seguir, a massa foi

convertida em área, e esta em log Fo(X).

O mesmo sistema foi recalculado através de

calculadora programável, utilizando-se pequenos incrementos

de n e log [L] na função acima (equação 48), e foram obtidos

melhores resultados.

Por outro lado, pode-se verificar facilmen

te a importância da escolha dos incrementos no início da in

tegração, pois se for tomado um menor número de pontos, os

erros tornam-se mais acentuados.

Para a obtenção de um grande número de valo

res de n e 10g[LJ (a fim de que a integração seja bem sucedi

da) pode-se lançar mão do processo de normalização de curvas,

o qual permite interpolar novos valores de n e log [L] sobre

uma curva média traçada com base em valores experimentais.

Esta normalização também pode ser feita com

o auxílio de uma calculadora, considerando que se pode ajus

tar uma curva potencial a pequenos trechos da curva, cuja equ~

çao possa ser considerada como:

log n = a[LJb (49)
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11.5 - GRAU DE FORMAÇÃO DAS ESptCIES, a.
1

Outra função estabelecida por BJERRUM foi o

grau de formação das espécies, denominado ai.

Através desta função, pode ser determinada a

proporçao percentual de cada espécie formada em uma certa con

centração de ligante, como também permite verificar as re

giões de predominância das diversas espécies formadas, com a

variação da concentração do ligante.

O grau de formação de uma espécie complexa

com lIi" ligantes em determinada concentração de ligantes,

dado por:

...e

(50)

ou:

(51)

. -Relacionando-se esta equaçao (51) com as equaçoes 6 a 8 e sim

plificando, obtem-se:

ou na forma reduzida:

(52)

Si [L]i
ai = "":"i-=-n----

L: Si[L]i
i=O

{53)
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o valor de a. pode variar desde zero até 1,0
1

e a sorna de todas as espécies formadas mais a fração de metal

livre (representada por ao) é igual a unidade.

(54)

A fração de metal livre, ao' também pode ser

representada por:

(55 )

que é o inverso da função Fo(X), pois,

~ 1=
eM Fo(X)

logo:

1 (56)ao =
Fo(X)

Relacionando agora as equaçoes 52 e 56, ob-

tem-se a seguinte expressão:

(57)

através da qual pode-se calcular a distribuição percentual de

cada espécie.

Verifica-se que as funções Fo(X), n e ai es

tão interrelacionadas, sendo sempre funções diretas da con-

centração de ligante livre.
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II.6 - OUTROS M~TODOS DE C~LCULO

Existem ainda numerosos métodos para calcu

lar constantes de formação de complexos, dentre os quais os

de DE FORD e HUME 83 , LINGANE84 , ROSSOTTI e ROSSOTTI 85 e M::= CON

NELL e DAVISON86 , que utilizam métodos gráficos.

Em determinados casos, estas extrapolações

gráficas nao são fáceis, devido a diversos fatores, dentre os

quais:

1. A impossibilidade de coleta de dados de

maneira bem distribuida, ou sua obtenção com pouca precisão e

exatidão.

2. A formação de determinadas espécies ser

desfavorável, não predominando em nenhuma região de concen-

tração de ligante.

3. A impossibilidade de efetuar medidas em

baixas concentrações de ligante, obrigando

"à distância", aumentando assim a incerteza.

a extrapolar

Por isto, numerosos pesquisadores continuam

empenhando-se em busca de maiores refinamentos para os cálcu-

los de constantes de formação de complexos, e na literatura

sao encontrados os mais variados métodos de tratamento.

O uso de calculadoras programáveis e de com-

putadores vem se acentuando, e diversos grupos de pesquisa

t t d . t ~t' de ca~lculo87-92.em apresen a o programas e novas SlS ema lcas

Dentre estas sistemáticas, encontram-se aquelas desenvolvi-

das neste Instituto de Química, as quais serão descritas a

seguir.
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11.6.1 - RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS NIVELADAS

Pode-se tentar chegar matematicamente às

constantes de estabilidade, aproveitando a equaçao 15. No

entanto, há problemas quanto ao número de equaçoes e a reso-

lução de um sistema com ~ equações (cujo número de equaçoes

é igual ao número de espécies) que leva a resultados incor-

retos.

O método da solução de equaçoes simultâneas

niveladas, desenvolvida neste Instituto por MILCKEN93 , consi~

te na multiplicação de cada equação por um fator de nivela-

mento, f ..
1

f i - (58)

Este procedimento baseia-se no fato de que,

sem o fator de nivelamento, somente os valores mais elevados

de Fo(X) são significativos, sendo obtidos valores para as

primeiras constantes afetados de erros pois, para as primei-

ras espécies, os valores de Fo(X) mais baixos é que sao re

presentativos, razão do insucesso das primeiras tentativas de

resolução de sistemas de equações simultâneas.

Mais tarde foi verificado que, sendo F (X)o max

um termo constante, as equações eram na realidade

pelo termo l/Fo(X), donde:

niveladas

(59)
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Com a aplicação do fator de nivalamento, as

equaçoes simultâneas são niveladas para uma mesma magnitude

de erro relativo, o que foi demonstrado por CHIERICE94 .

e recomendável:

Para efetuar o agrupamento destas ~equaçoes,

1. Obter os valores experimentais (por exem-

pIo de Fo(X) ) dentro da mais ampla faixa de concentração de

ligante que possa ser medido cobrindo, se possível, valores

de n desde 0,3 até meia unidade abaixo do número máximo de

coordenação.

2. Efetuar o tratamento gráfico de LEDEN, o

qual indica o número de espécies presentes no sistema em es-

tudo, possibilitando ainda, que valores afetados de erros gro~

seiros possam ser desprezados.

3. Agrupar as equaçoes em tantos grupos quan

tas forem as constantes. O melhor critério é que este agru-

pamento seja feito na ordem crescente da concentração do li-

gante, observando a faixa de predominância de cada espécie,

e que cada grupo tenha o mesmo número de equações que os de-

mais, evitando-se assim a atribuição de pesos desiguais a

diferentes grupos.

4. Resolução do sistema de equaçoes atravésde

cálculo matricial em calculadora programável, onde são obti-

dos os valores das constantes de formação.

Apesar de serem obtidos bons resultados com

o processo de agrupamento de equações simultâneas, em casos

onde não é possível a obtenção de valores experimentais em
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toda a faixa de concentração de ligante, ou onde alguma das

espécies é muito mais estável que as demais, este procedimen-

to pode conduzir a resultados errôneos, visto que o agrupa-

menta das equaçoes é feito com certa arbitrariedade.

Surgiu então outro processo de cálculos, o

ajuste da curva pelo princípio dos mínimos quadrados,

descrito a seguir.

11.6.2 - RESOLUÇÃO POR MtN1MOS QUADRADOS

A maioria dos programas de cálculo de

~

que e

cons-

tantes de estabilidade, estão baseados no princípio dos

nimos quadrados.

Esta sistemática de cálculo está fundamenta-

da no princípio de que os melhores valores dos parâmetros de

urna equação, são aqueles que minimizam a sorna dos quadrados

dos desvios entre os valores calculados da variável dependen-

te e os correspondentes medidos.

Assume-se que as medidas da variável indepen-

dente sao exatamente conhecidas e que as da dependente

afetadas de erros ao acaso, com distribuição normal em

a série de medidas.

sao

toda

Partindo do caso mais simples, em que se de-

seja ajustar urna equaçao do tipo

y = a x (60)
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que os erros estão distribuidos de forma aleatória ao longo

da curva, procura-se um valor para a que minimize a soma dos

quadrados dos desvios existentes entre os valores calculados

(Yi cale.) e os respectivos valores de Y medidos (Yi).

Este somatório, denominado função residual ~,

é dado por:

s = (61)

onde N é o número de dados utilizados para o ajustamento.

A condição de mínimo será alcançada quando:

as
aa

= o (62)

Já para uma equaçao do tipo

Y = a + bx

a função residual é calculada por:

(63)

N
S = l:

i=l

2(a. + bx. - y.)
111 (64)

e derivando S em relação a a e a ~, são obtidas duas

ções de fácil resolução.

equa-

o sistema vai se tornando mais complexo com

o aumento do número de parâmetros a determinar. Para um po-

linômio de ordem g,

y = a + bx + cx 2 + .•• nxn (65 )
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a função residual é dada por:

s =
N
L:

i=l

2(a. + bx. + cx.
111

+ ••. + (66)

e para determinar os melhores valores dos parâmetros, a fun-

ção residual ~ deve ser derivada em relação a cada um destes

parâmetros.

Da mesma maneira, para um sistema onde se dis

ponha, por exemplo, dos valores de Fo(X) e [L], e onde ocor-

ra a formação de apenas urna única espécie, teremos

do tipo:

ou

cuja função residual é calculada por:

equaçoes

s = (67)

e a condição de mínimo é alcançada quando:

= O (68)

Para um sistema com duas espécies, a equaçao

~

sera:

Fo(X) = 1 + SI [LJ + S2 [L) 2 (69)

Fo(X) - 1 = SI (L) + S2[L]2 (7 O)
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e aqui também basta derivar a função residual S em relação a

o procedimento para um sistema com um maior

número de incógnitas é idêntico. O procedimento para a reso-

lução de um sistema com quatro incógnitas é o seguinte:

Para cada valor experimental de Fo(X) corresponde a equaçao:

que após o nivelamento com o fator fi = 1
= ao' passa a:

ou

Para cada equaçao, a função residual S será:

Assim, derivando S em relaçao a cada um dos

parâmetros,

:: = O = 2[8lctO[L] + 82ctO[Lf + 83ctO[L]3 + 84ctO[L]4 - (l-cto)]cto[L] (75)

1
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:: = O= 2[8l C't
O

[L] + 82C'to [L]2 + 83C't
O

[L]3 + 84C't
O

[L]4 - (1-et
O

)JC't
O

[L]3 (79)

3

:: = O = 2(8l C't
O

[L] + 82C'to [LJ 2 + 83C'to [L]3 + 84C't
O

[L]4 - (l-eto }] C'to [L] 4
.(81)

4

(82)

Obtém-se então um sistema de quatro equaçoes

com quatro incógnitas, que podem ser resolvidas através de

cálculo matricial.

Esta matriz pode ser facilmente montada e nu-

ma etapa seguinte resolvida através de uma calculadora pro-

gramável {HP 97}, já que a igualdade dos termos

permite que poucas memórias sejam ocupadas.

assinalados



37.

Resta ainda destacar como vantagem da aplica-

çao do método dos mínimos quadrados, o processamento de uma

única vez de todos os dados disponíveis, não havendo necessi-

dade de dividir as equaçoes em grupos.

11.6.3 - LINEARIZAÇÃO DE CURVAS - O M~TODO DAS EXTRAPOLAÇÕES

MÚLTIPLAS

A linearização de curvas, foi desenvolvida e

aplicada por CHIERICE, que considerou que na região de predo-

minância de determinada espécie, i,a curva

Fi (X) = Bi + B(i+l) [L] + B(i+2) [LJ2 + .•.•• Bn[LJn-i (83)

pode, com boa aproximação ser representada por:

(84 )

onde a é a intersecção (sobre o eixo das ordenadas), e ~ a in

clinação da reta oriunda da linearização da própria curva.

Através de calculadora programável obtem-se

o valor para o expoente c mais adequado, através de cálcu-

los iterativos.

95SANTOS observou que o processo de lineari-

zaçao de curvas quase sempre levava a valores de Bi mais ele

vados que o verdadeiro. Verificou também, que estes valores

tornam-se maiores à medida que são tomados pontos mais dis-
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tantes da origem, o que pode facilmente ser explicado pela

maior contribuição de outras espécies com maior número de li

gantes, requerendo para a linearização expoentes cada vez

maiores. Propôs então um novo processo, denominado "processo

por extrapolações múltiplas", o qual consiste em linearizar a

curva a partir de regiões cada vez mais amplas, obtendo as

sim nova série de pontos, os quais por sua vez sao lineariza

dos novamente, obtendo-se então o valor limite da constante

quando a concentração do ligante tende a zero.

Através de sistema modelo hipotético, SANTOS

demonstrou a precisão do novo método. Também ficou evidencia

do que melhores resultados são obtidos, tomando pontos o mais

próximo possível da origem e trabalhando sempre dentro da

faixa de predominância da espécie em estudo. Uma orientaçao

quanto a esta faixa de predominância pode ser obtida dos va

lores de n.

11.6.4 - A INTERPOLAÇÃO REGRESSIVA

A interpolação regressiva foi outro método

auxiliar para o cálculo das constantes de formação, desenvol

vido neste Instituto. Se originou da necessidade de comple

mentação de dados potenciométricos ou polarográficos, utili

zados no estudo destes equilíbrios.

Em determinados sistemas, medidas potenciomé

tricas ou polarográficas só são possíveis em concentrações

elevadas de ligante, tornando assim muito impreciso o cálcu-
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lo das constantes de formação das primeiras espécies.

SANTOs 96 observou que a curva Fo(X) vs. (L]

ou CL apresenta em certo trecho um comportamento semelhante a

uma curva potencial, do tipo:

(85 )

ou para o caso de medidas potenciométricas ou polarográficas,

Partindo deste princípio, imaginou que pode

ria obter "matematicamente" os valores de Fo(X) VS. C
L

, que

nao poderiam ser medidos experimentalmente.

Para tal, o primeiro passo a ser dado consis

te em normalizar a curva (traçar uma curva média) em relação

aos pontos de Fo(X) vs. C
L

, obtidos experimentalmente.

A seguir, seleciona-se um trecho adequado des

ta curva (que normalmente encontra-se próximo da origem) to

mando g pontos de Fo(X) vs. CL sobre este trecho, para serem

processados pela calculadora. O ajuste desta curva potencial

é efetuado pelo princípio dos mínimos quadrados.

De posse da equação da curva, pode-se agora

interpolar um grande número de pontos sobre a região inicial

da mesma, possibilitando assim, o cálculo das constantes de

formação das primeiras espécies, com maior exatidão.

Esta exatidão foi verificada através de sis

temas modelo hipotéticos, obtendo-se erros inferiores a 4%
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para log Bl , e muito menores para as demais espécies.

SANTOS também aplicou a interpolação regres

siva na determinação das constantes de formação dos sistemas

CU(I)/N; e Cu(I)/Br-, estudados polarograficamente.

11.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO AOS M~TODOS DE CALCULO A

SEREM ADOTADOS NO ESTUDO DE EQUILíBRIOS

Corno foi visto, existem diversos métodos de

cálculo de constantes de formação, os quais seguem as mais

variadas sistemáticas para chegar às soluções dos sistemas de

equilíbrio.

O método gráfico de LEDEN é universalmente

aceito, apesar de apresentar certas limitações. Graficamente,

a determinação da constante de formação da primeira espécie

pode ser obtida com relativa precisão, bastando para tal que

se possa efetuar medidas em regiões de baixa concentração de

ligante e/ou que a curva de FI (X) apresente urna forma

rável.

favo-

A segunda espécie já apresenta predominância

em região de [L] mais afastada da origem, podendo tornar mais

difícil a extrapolação da mesma. Pontos em regiões de baixa

concentração de ligante apresentam normalmente grande dis

persão para F 2 (X), o que é facilmente explicável pela peque

na contribuição da segunda espécie nestas regiões.

Para a determinação das demais espécies in

termediárias, via de regra, as dificuldades tornam-se maiores
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(principalmente se uma destas espécies for muito fraca em re

lação às demais), com exceção da penúltima e última espécies,

em cuja determinação de F (n-l) (X) obtem-se uma reta que for

nece o valor de B(n-l)' através da intersecção com o eixo das

ordenadas, e do seu coeficiente angular, Bn .

Por outro lado, resoluções puramente matemá

ticas podem levar a resultados incoerentes, bem como a apli

caça0 de dois métodos diferentes (de cálculo de constantes) p~

dem conduzir a dois conjuntos de constantes discordantes.

Para decidir qual é a melhor resolução, além

do ponto de vista matemático, devem ser considerados aspectos

de natureza conceitual, experimental e principalmente quími

co. ~ pois, aconselhável que não seja adotada uma única me

todologia para a determinação de constantes, e que sejam uti

lizados diversos métodos, a fim de verificar se dois (ou mais)

conjuntos de constantes são coerentes.

Uma boa sistemática consiste em fazer o tra

tamento gráfico de LEDEN em uma primeira etapa, a qual indi

ca o número de espécies formadas, e dá uma noção da grandeza

de cada espécie. A seguir, é interessante que seja feito mais

de um tratamento de dados, para poder assim comparar os dados

obtidos, eliminando os resultados incoerentes.

No caso de serem obtidos dois conjuntos de

dados coerentes, é ainda aconselhável que seja feita a mar

cha inversa, isto é, a partir dos valores de constantes obti

das, recalcular os valores de Fo(X), adotando o conjunto que

apresentar menor desvio relativo entre os valores calculados

e os experimentais.
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Em alguns casos ainda é possível que se ado

te resoluções mistas. Por exemplo, em um sistema de quatro

complexos pode ser vantajoso determinar a primeira constante

graficamente e, através de mínimos quadrados, calcular o va

lor das demais espécies.

O critério final depende unicamente do pes

quisador, ao qual cabe escolher os valores mais adequados.

Resta ainda destacar que o tratamento mate

mático é aconselhável para servir de base na escolha dos va

lores finais, pois geralmente são alcançados precisões bem

maiores que as obtidas por tratamento gráfico.



PARTE III

,
Alguns Metodos Indi retos Para Deterlinar Const.ntes

de Estabilidade.
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111.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE M~TODOS INDIRETOS

Para determinar as constantes de equilíbrio

de um sistema onde um cátion metálico M* é complexado por um

ligante L, é necessário que se conheça a concentração de me

tal livre, ou do ligante livre ou ainda do(s) complexo(s) for

mado(s), após a reação de complexação.

Na literatura são encontrados os mais diver

sos métodos para determinar estas constantes, os quais uti

lizam sempre urna propriedade química ou física do sistema.

Quando não é possível determinar diretamen

te a concentração de um dos reagentes nem dos complexos for

mados, associa-se um terceiro elemento (metal ou ligante) que

atue corno sistema auxiliar indicador. Este deverá apresen

tar alguma propriedade que permita determinar sua concentra

çao de equilíbrio (antes e depois de ocorrer a reação princi

pal), e que ao mesmo tempo interaja com um dos componentes em

estudo.

(*) cargas frequentemente omitidas para fins de simplificação.
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Se as constantes de equilíbrio dos complexos

formados pelo sistema auxiliar forem conhecidas ou previameg

te determinadas, pode-se então determinar as constantes de

formação do sistema em estudo, MLn •

Partindo deste princípio, vários métodos com

petitivos indiretos de determinação de complexos tem sido

propostos, e dentre estes, alguns serão descritos a seguir.

111.2 - M~TODO ONDE H+ ~ UTILIZADO COMO SISTEMA INDICADOR

~ o processo mais comumente empregado, prin-

cipalmente devido às respostas bastante confiáveis, propor-

cionadas pelo eletrodo de vidro.

Este método é particularmente aplicável em

casos onde o ligante L é a base conjugada de um ácido fra-

co, pois nesta condição, as adições de metal causarão va

riações apreciáveis na concentração hidrogeniônica, propor-

cionando medidas com excelente precisão.

Considerando que não ocorram outras reaçoes,

sao obtidas duas séries diferentes de complexos, que

ser representadas por:

podem

MLn , onde M atua como grupo central e L como ligante.

LHn , onde L atua como grupo central e H+** como ligante.

Neste tipo de medidas, tem-se um tampão, cu-

+(**) na realidade o que tem-se é o íon hidrônio, H30 ,0 qual

é comumente representado por H+, para maior simplicidade.
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jo pH1 medido antes da adição do metal, é deslocado para

pH2 após a adição do metal. As constantes de formação do

sistema auxiliar (LHn ) correspondem aos valores dos pK do

ácido formado.

Este processo competitivo foi introduzido

por BJERRUM97 ao estudar complexos amínicos, dando origem a

diversas técnicas que dele derivaram. Por exemplo, CALVIN e

WILSON98 utilizam soluções alcalinas para titular misturas

.~ d 1 l' O s99. 1 1 - .Ja conten o meta e 19ante. FR NAEU tltu a so uçoes aCl

dificadas de metal, com uma mistura tamponada, contendo LHn

e seu sal sódico. Este método é recomendável para o estudo

de complexos fracos. Todas estas sistemáticas, e também as

propostas neste grupo de traba1h0 38 ,lOO permitem obter va10-

res de n, através dos quais são determinadas as

de estabilidade do 1igante com o metal.

constantes

O método competitivo utilizando íons H+ co-

mo indicador é bastante utilizado, porém apresenta

sas limitações, dentre as quais:

diver-

1. A concentração hidrogeniônica nao deve

ser intermediária (próxima de 10-7 M.1-1 ), pois a dissocia-

çao da água não será mais desprezível, e nem muito extrema,

pois neste caso as variações de pH tornam-se muito peque-

nas, aumentando assim o erro das medidas.

2. A concentração do metal nao pode ser mui-

to baixa.

3. Este método nao pode ser utilizado para

complexos onde a afinidade do 1igante pelo metal é muito maior

que pelos íons hidrogênio.
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4. Em determinados casos, o complexo forma-

do é muito fraco, e seria necessário diminuir tanto a con

centração de H+, que o metal poderia facilmente hidrolisar.

111.3 - M~TODO ONDE UM SEGUNDO METAL ATUA COMO INDICADOR

Quando a concentração de ligante livre nao

pode ser medida convenientemente através de variações da con

centração de íons hidrogênio, pode ser utilizado um segundo

1 · n+/ l' - dmeta , cUJo par M M se re ac~one com a concentraçao e

equilíbrio dos íons do sistema.

Neste caso, o metal em estudo M e o auxiliar

M' competem pelo ligante L, dando também origem a duas sé-

ries de complexos, MLn e M'Ln , respectivamente.

As constantes de formação dos complexos de

ligante com metal auxiliar, (M'Ll , M'L 2 , •.. M'Ln ) se nao

forem conhecidas, podem ser determinadas diretamente. A se-

guir, as constantes do sistema em estudo (ML ), podem sern

calculadas através das medidas da concentração do metal auxi

liar livre (em presença do ligante), antes e depois da adi-

ção do cátion metálico em estudo.

Outra maneira de determinar as constantes de

formação das espécies MLn , consiste em aplicar o método das

soluções correspondentes, que resume-se em manter fixa a con

centração do metal auxiliar (M') e variar as concentrações

do ligante e do metal em estudo, medindo-se as variações de

M' livre.
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atra-

vés de métodos competitivos utilizando um segundo metal co-

mo indicador auxiliar, e para a escolha deste metal os prin-

cipais critérios são:

1. Este metal deverá possibilitar medidas de

equilíbrios através de algum método experimental (Ex: E,

El / 2 , A, etc.).

2. Deve existir uma relação matemática ade

quada que relacione a variação medida com a concentração de

ligante livre.

3. Deverá ser possível encontrar uma faixa

de concentração das espécies envolvidas em que haja realmen

te equilíbrio competitivo. Este requisito é difícil de sa-

tisfazer quando a diferença entre a estabilidade dos

sistemas envolvidos é muito grande.

dois

111.4 - M~TODO ONDE UM SEGUNDO LIGANTE ATUA COMO INDICADOR

~ o caso em que duas espécies de ligantes

(L e LI) competem por um grupo central, M, formando duas sé-

ries de complexos, ML e ML I , respectivamente.
n n

Neste caso, a formação dos complexos MLn e

acompanhada através de medidas da concentração da espécie

auxiliar livre, ou de um dos seus complexos.

Pode-se também adotar como indicador auxi-

liar um ligante que seja a base conjugada de um ácido fraco
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e, através de medidas de ~pH, determinar a concentração do

ligante auxiliar livre, e então, através deste valor calcu-

lado, obter as constantes de formação do sistema em estudo

(MLn ). Deve ser lembrado que neste caso o sistema fica bem

mais complexo, havendo a formação de no mínimo três

cies, o que torna o resultado mais suscetível a erros.

~

espe-

Na literatura sao encontrados diversos tra-

balhos, que apresentam as mais variadas sistemáticas de tra-

tamento para a determinação de constantes de formação, uti-

lizando um segundo ligante como indicador.

111.5 - M~TODO UTILIZANDO UM HALOG~NIO COMO SISTEMA INDICA-

DOR

Este método, análogo ao anterior, é

gado principalmente em estudos de haletos metálicos.

empre-

Neste caso, a concentração de ligante livre

pode ser calculada a partir da determinação da concentração

de halogênio livre, desde que sejam conhecidas as constan-

tes de estabilidade dos íons polihaletos e que nao se

mem complexos mistos.

for-

As duas séries de complexos formados são:

MLn , representando o haleto do metal.

LXn , representando os íons polihaletos formados.

DAWSON 101 em 1909 estudou o sistema H ++g ,

I , 1 2 , determinando a concentração de iodo livre (antes e



50.

depois da reaçao de complexação do mercúrio pelo iodeto) atra

ves da extração por solventes.

SCAIFE e TYRRELL102 determinaram as constan

tes de formação dos complexos de brometo de mercúrio (11) , ut!

lizando bromo como sistema indicador.

Deve ser salientado que em todos os casos

de determinações de constantes de formação de complexos por

métodos indiretos discutidos acima, presume-se que não ocor

ra a formação de complexos mistos, nem polinucleares e tam

pouco hidroxocomplexos, condições estas que nem sempre e

possível satisfazer.

111.6 - DESVANTAGENS DOS PROCESSOS COMPETITIVOS

Normalmente, os processos competitivos só

sao utilizados quando existir impossibilidade de serem fei

tas medidas diretas, pois os métodos indiretos apresentam di

versos inconvenientes, dentre os quais:

1. Deve-se conhecer (ou determinar) previa

mente as constantes de formação dos complexos formados pelo

sistema auxiliar, para poder calcular as constantes do sis

tema em estudo.

2. Se as constantes dos complexos formados

pelo sistema auxiliar não forem precisas, contribuirão para

aumentar o erro na determinação das constantes do sistema em

estudo.
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3. Geralmente determina-se o valor de n, fun

çao que requer um tratamento mais laborioso que a função

Fo (X) •

4. Os cálculos de equilíbrio destes

mas tornam-se mais trabalhosos.

siste-

5. Aumentando o número de "participantes" na

reaçao, aumenta-se a possibilidade de interações entre estes

componentes do sistema em estudo, incluindo a formação de

complexos mistos e polinucleares.

6. Em sistemas onde ocorrem interações entre

o sistema auxiliar e o sistema em estudo, é difícil determi

nar quais sao estas interações e a grandeza das mesmas.

Apesar das desvantagens citadas acima, exis

tem casos em que se torna obrigatória a aplicação de proces

sos competitivos e, se forem tornados os devidos cuidados, PQ

dem ser obtidos excelentes resultados.

No presente trabalho foram utilizados proce~

sos competitivos para a determinação da constante de forma

çao do ácido isotiociânico, e também no estudo potenciomé

trico do sistema uranilo/tiocianato, que serao descritos a

seguir.



PART E IV

A Utilização do Sistema Hg(SCN>:-/HgO Cc.o Indicador

de T1ocianato de Equil{br10.
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IV.l - O SISTEMA Hg(SCN)~-/HgO COMO INDICADOR de [SCN-]

Para estudar a formação dos complexos de

tiocianato de uranilo, CHIERICE tentou utilizar inicialmen-

te um eletrodo seletivo para o tiocianato, constituido por

uma membrana de Ag 2S/AgSCN, o qual mostrou-se inconvenien-

te, devido às elevadas solubilidades intrínsecas dos comple-

xos de tiocianato de prata, na presença de altas concentra-

ções de tiocianato.

Daí surgiu a necessidade de desenvolver ou-

tro sistema, capaz de determinar concentrações de tiociana-

to de equilíbrio pois, eletrodos seletivos para íons urani-

lo não seriam recomendáveis para o estudo em questão.

indicador de

2- oO sistema Hg(SCN)4 /Hg mostrou-se

[SCN-], com respostas aproximadamente

um bom

Nernsti.-

nianas em larga faixa de concentração de tiocianato. Usou-

se o eletrodo gotejante de mercúrio como eletrodo de traba-

lho. Este comportamento quase Nernstiniano foi verificado

pela relação entre a variação do potencial, em função de

log [SCN-], cujos pontos alinham-se de forma bem definida. Com

base nestes pontos, foi traçada uma reta média que apresen-
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tou um coeficiente angular de -0,1176, muito próximo a

0,11832 V, que deveria ser obtido para uma reação envolven

do dois elétrons e quatro ligantes de tiocianato 103 .

A contribuição do presente trabalho está em

aperfeiçoar o sistema de medidas e de cálculos. Assim, em

vez de se usar pares de soluções de leitura, com e sem H+ ou

U02++, procurou-se injetar soluções do cátion metálico dire

tamente numa solução inicial.

Com isto, pequenos erros resultantes de flu-

tuações nos potenciais de junção e no potencial do eletrodo

de referência seriam imediatamente compensados.

Em relação aos cálculos, inicialmente o va-

lor da concentração de tiocianato de equilíbrio foi calcula-

2do considerando-se somente a formação da espécie Hg(SCN)4 '

por ser sua constante de formação muito elevada, da ordem de

10 21 M-4 104

Mais tarde, verificando a literatura, foi

constatado que os valores de 82 e 83 (dos complexos de tio

cianato de mercúrio (11) ) também são elevados, e que portan-

to deveriam ser considerados para os cálculos de equilíbrios

(principalmente se [SCN-] for baixa), tornando os resultados

mais precisos.

Em uma terceira etapa, foi elaborado um

novo processo de cálculos, ainda mais exato para calcular a

constante de formação do ácido isotiociânico, através da

qual é considerada a variação da função Fo(X).

Para as constantes de formação dos comple-



55.

++ -xos de Hg /SCN, sao encontrados diversos valores na lite-

ratura e alguns autores citam a existência de até seis es

pécies 10S
, determinadas em diversas forças iônicas e tempe

raturas, através dos mais variados métodos, apresentando dis

crepâncias entre si.

Para verificar quais os valores que seriam

mais adequados, e tentar determinar as constantes de forma-

ção deste sistema nas mesmas condições que seriam posterior

mente estudados ·os sistemas SCN-/HSCN e UO;+/SCN-, foi fei

to um estudo da formação dos complexos de tiocianato de mer-

cúrio, o qual não conduziu à determinação com precisão das

constantes, porem serviu de base para a escolha dos valores

de 82 , 83 e 84 adotados para o cálculo de n dos complexos de

Hg++/SCN-.

IV.2 - ESTUDO POTENCIOM~TRICO DO SISTEMA Hg++/SCN-.

Para tais medidas potenciométricaspartiu-

se de uma solução inicial, contendo 1,0 mM de Hg(II), 8,0 mM

de SCN e 1,99 M de NaCI0 4 . Sobre esta solução foram fei

tas numerosas adições de solução de SCN: inicialmente 0,10 M

(+ 1,90 M de NaCI0 4 ), mais adiante 2,0 M de SCN-, de

que a concentração de tiocianato fosse aumentando de

modo

forma

aproximadamente logarítmica, medindo-se sempre o potencial

correspondente, com o eletrodo gotejante de mercúrio, cujas

vantagens já foram consideradas na Tese de CHIERICE 103 . Tem-

se a seguinte célula:



CHg(II) = 1,00 mM

CSCN + C = 2,0 MNaCl0 4

56.

HgO C:t:LULA 1

° valor de n foi obtido a partir do rearran-

jo da equaçao 34.

n =
D.E.ne

D.log[LJ .0,05916
(87 )

A tabela I apresenta os resultados obtidos

nestas medidas, sendo que os valores assinalados (com aste-

risco) correspondem a adições de solução de SCN- 0,10 M; nas

demais, a concentração do tiocianato adicionado foi 2,0 M.

As concentrações analíticas de tiocianato,

CSCN-' após cada adição de SCN- 0,10 M, podem ser calcula

das por:

v C - + V C 
i- SCN i aI' SCN 1

V. + V
~ a 1

(88 )

onde Vi é o volume da solução inicial, CSCN~ é a concentra
~

ção analítica de tiocianato desta soluça0; V corresponde
aI

ao volume adicionado de tiocianato, cuja concentraçao,cSCN- ,
1

é 0,10 M.

Para as adições seguintes (2,0 M de SCN-) a

concentração analítica é calculada a partir de:

, (89 )
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sendo V o volume adicionado da segunda solução de tiociaa
2

nato, e sua concentração CSCN- = 2,00 M.
2

O valor de n em primeira aproximação é obti-

do com o auxílio da equação 87 onde, em lugar da concentra

ção de ligante livre, [LJ, é utilizada a concentração

lítica do tiocianato, CSCN-.

flE.ne
n =

Com o valor de n calculado acima,

(9 O)

pode-se

agora calcular o valor de [L] (também em primeira aproxima-

ção) com o auxílio da expressa0 33:

O valor de n, (nl ), é recalculado através da

equaçao 87, utilizando agora o valor de [L], calculado por

intermédio da equação acima.

Com o valor de n l recalcula-se [LJ, obten

do-se os valores de [LJ l . Plotando os valores de nl versus

[L]l' verifica-se grande dispersão dos pontos na região de

baixa concentração de ligante.

Ao tentar nova aproximação (calculando n 2 e

[L] 2) a dispersão na região de baixa concentração de ligan

tes mostrou-se ainda mais acentuada.

Foram tomados os dados de n l e [LJ l e, com

base nestes, foi traçada uma curva média. A tentativa de
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TABELA I - Medidas potenciométricas e correspondentes valores

de n e [L] calculados por aproximações sucessivas,

visan.do a determinação das constantes de formação

dos complexos de tíocianato de mercúrio (lI).

VSCN- (ml cSCN - (M) E (V) li [ LJ n1 [L 11 n2 [Ll 2
--

B,OOx10- 3----- 0,1292 ... --- --------- ---- --------- ---- ---------
*0,0400 Il ,II6x1 0-3 0,12605 4,39 4,07xl0-3 ---- --------- ---- ---------
*0,1000 9,14x10-3 0,1216 4,48 4,66x10-3 2,56 6,58x10-3 ---- ---------
*0,1700 9,91x10-3 0,1169 4,52 -3 2,51 7,40xl0-3 3,12 6,79xl0-35,29x10

0,2400 ' -2 0,1127 4,26 -3 1,84 8,'b7x10-3 3,77 6,93x10-3l,07xl0 6,44x10
*0,3200 1,15xlO-2 0,10825 4,80 6,70xl0-3 8,75 2, 75x1 0-3 3,22 -21,18xlO .
0,4000 1,24x10-2 0,1044 3,98 8,42x10-3 1,31 1,l1x10-2 0,215 -21,22x10

*0,5000 1,34x10-2 0,09985 4,57 8,83x10-3 7,45 5,93x10-3 -0,565 1,40x10-2

*0,6000 1,44x1 0-2 0,09575 4,43 9,97x10-3 2,63 1,18x10-2 0,464 I 1,39x10-2

l,56x10- 2 .l,14x10-2 1 ,31 x10-2 I
1,24x10-2*0,7200 0,0914 4,23 2,53 3,24

*0,8500 1,68x10-2 0,0872 4,41 1,24x10-2 3,89 1,29x10-2 -21,3 3,81xl0-2

*1,0000 1 ,82x1 0- 2 O,OMa 4,28 1,39x10-2 3,00 1,52x10-2 2,09 1,61x10-2

1,2000 2,00xl0-2 0,07765 4,25 1,58x10-2 3,13 1,69x10-2 3,78 -21,62x10
*1,4000 2,17xl0-2 0,0732 4,25 l,75x10-2 3,39 1,83x10-2 4,35 l,73x10-2

1,6500 2,37x10- 2 0,06825 4,37 1,93x10-2 3,94 1,98x10-2 4,89 1,88x10-2

2,0000 2,1)4xl0-2 0,0624 4,22 2,22x1 0-2 3,25 2,31x10-2 2,95 2,34x10-2

2,4000 2,9?x10- 2 0,0570 4,17 2,50x10- 2 3,54 -2 3,94 -22,57x10 2,53xl0
2,8000 3,19x10-2 0,05235 4,09 2,78xl0-2 3,41 2 ,85x1 0.-2 3,50 2,84x10-2

*3,0000 3,31xlO-2 0,0503 4,32 2,88x10- 2 4,52 2,86x10-2 45,6 -l,25x10-2

0,0/100 4,02x10- 2 0,0398 4,21 3,6'Jx10-2 3,66 3,65x10-2 3,35 3,68x10-2

0,0300 4,73x10- 2 0,0312 4,12 4,32x10- 2 3,67 4,36xl0-2 3,77 4,35x10-2

0,1200 S,43x10-.2 0,0238 4,17 5,Olx10-2 3,il9 5,04xl0-2 3,37 5,03x10-2

O, lf,OO 6,13x10- 2 0,0174 4,11 5,72x.10-2 3,76 5,75xl0-2 2.78 5,75;<10-2

0,2000 6,82xlC-2 0,0117 4,16 6,40x10-2 3,95 6,42x10-2 4,03 6,42x10- 2

0.2~00 7,68x10- 2 0,0054 4,13 7,27x10- 2 3,85 7,30x10-2 3,82 7,30x10-2

0,3000 8,53xl0- 2 0,0000 4,00 8,13xl0-2 3,76 8,15xl0-2 3,82 8,15x10-2

0,3600 ·9,54x10-2 -0.00(0 . 4,17 9,12xl0-2 4,06 9,13x10-2 4,11 9,13x10-2

0,4200 0,1054 -0.0112 4,06 0,1013 3,85 0,1015 3,82 0.1016

0,4900 0,1170 -0,01665 4,06 0,1129 3,91 0,1131 3,92 0,1131

0,5700 0,1300 -0.0222 4,10 0.1259 3,96 0,1260 4,00 0,1260

0,6500 0,1428 -o ,0271 4,06 0,1387 3,94 0,1389 3.91 0,1389

0.7400 0,1571 -o ,0321 4,08 0,1530 3,97 0,1531 4,00 0,1531

0,8400 0,1726 -0,0370 4,05 0,1685 3,95 0,1686 3.95 0,1686

0,9500 0,1895 -O,0419 4.08 0,1854 3,~9 0,1855 3,99 0,1855

1,0700 0,2075 -0,04665 4,07 0,2035 3,97 0,2035 3,99 0,2035

1,2000 0,2266 -0,05125 4,07 0,2225 4,01 0,2226 3,99 0,2226

1,3500 0,2481 -0,0560 4,08 0,2440 4,01 0,2441 4,01 0,2441

1,5000 0,2691 -o ,06025 4,07 0,2650 4,01 0,2651 4,01 0,2651

1,7000 0,2964 -0,0653 4,07 0,2924 4,00 0,2924 4,01 0,2924

2,0000 0,3357 -0,0718 4,06 0,3316 4,02 0,3317 4,01 0,3317

*

*

*
*

*

*
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determinação das constantes de formação com base nesta cur-

va mostrou-se inadequada, provavelmente devido a dispersão

verificada em concentrações de SCN abaixo de 50 mM, obten-

do-se através do método dos minimos quadrados um grupo de

constantes, cujo valor de 82 é negativo. Optou-se então por

comparar os valores de nl x [L]l obtidos experimentalmente,

com os apresentados na literatura.

Através da equação 32 foram calculados os

valores de n correspondentes a várias concentrações de li-

gante livre, de maneira que pudesse ser traçada a curva de

formação de cada grupo de constantes.

A série que melhor coincidiu com os valores

t . t t 106
~imentais, apresen a as segu1nes cons antes :

82 = 1016 ,07

83 = 1018 ,95

84 = 10 20 ,94

Na figura I encontram-se os valores obti-

dos experimentalmente (ver tabela I) e a curva calculada a

partir das constantes acima.

A presente série de experimentos mostrou que:

1. A determinação de n neste sistema é um

processo que pode não levar a bons resultados de constantes

de formação dos complexos de tiocianato de mercúrio. A de-

terminação de Fo(X) é que seria recomendável.

2. Na faixa de trabalho, para usar o sistema
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- 2- o [ -SCN /Hg(SCN)4 /Hg corno indicador para SCN J variando
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de

0,05 M a 1,8 M, tem-se um número médio de ligantes próximo

a quatro. A figura 11 em escala muito ampliada, mostra a

variação de n numa certa faixa do ligante, usada no presen-

te trabalho.

3. Este número médio poderá ser calculado

com as constantes da literatura 82 , 83 e 84 acima menciona-

-das, a fim de posicionar a valor de n as condições mais pró-

ximas possíveis do presente trabalho.

IV.3 - AVALIAÇÃO DA ORDEM DE GRANDEZA DA CONSTANTE DE

MAÇÃO DO MONOTIOCIANATO DE MERCORIO(II)

FOR-

A tentativa de determinar a constante de for

mação da primeira espécie - Hg(SCN)+ - através da integra

çao de n x [L], mostrou-se inadequada, devido à imprecisão

dos dados experimentais em baixas concentrações de ligante

2+ -livre. O sistema Hg /SCN forma espécies muito estáveis

e cria condições particularmente desfavoráveis à determina

ção exata da primeira espécie.

Há discrepâncias na literatura quanto aos v~

lores das constantes de formação. Urna determinação com re-

cursos modernos de cálculos é, sem dúvida, altamente recomen

dável, especialmente nas condições experimentais do presen

te trabalho, realizado em força iônica 2,0 M e 4,0 Mi para

nao complexante,

tal estudo, é necessário que se conheça o

. 1 EO ' d . t H 2+/H o .clona, s' o SlS ema g g, em melO

potencial condi-
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-
n

4,00

3,95

3,90

3,85

0,250,200,150,10

3,80 LII- --I ..&... _'_ --r.. ........

0,05

FIGURA II -Ampliação de determinado trecho da curva de forma 

ç~odos complexos de tiocianato de mercúrio (II) pa

ra demonstrar a variação de n em certa faixa de

[SCN-] utilizada no presente trabalho.



o que requer por sua vez o conhecimento, nas mesmas
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condi-

ções experimentais, do equilíbrio: H 2+ H o H 2+ .g2 ~ g + g ; l~

to será oportunamente estudado com a determinação experi-

mental de Fo(X) em lugar de n. Para o presente trabalho, o

conhecimento ao menos aproximado das constantes de forma-

ção, S2' S3 e S4 já permite maior exatidão nos cálculos, do

que supor que o mercúrio (II) se encontre unicamente na for

2-
ma de Hg(SCN)4 •

Através das considerações que seguem, fica

evidenciado que o valor de SI é insignificante nas concentra

ções de tiocianato em que se trabalhou.

Em muitos casos, a formação dos complexos

sucessivos obedece uma ordem de crescimento aproximadamente

regular, onde é válida a relação:

log = log
K(n-l)

= ... log (91)

Isto significa que há uma relação aproxima

damente linear entre log Ki vs. i (onde i é o número de li

gantes). Exemplos desta regularidade, são os complexos de

fluoreto de crômio(III) e de alumínio (III) e os cloretos de

estanho (II) e de cádmio (II) .

Esta regularidade no entanto, nao ocorre no

caso dos haletos de mercúrio. Com base nos estudos de BEX:K10
?,

foram tomados os valores médios encontrados na literatura,

para os complexos de mercúrio com iodeto, brometo e clore-

to, plotados os valores de log Ki x i, obtendo-se os pontos
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0

A
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X-

1 2 3 4 i

FIGURA 111 - Comparação da relação log K. x i de alguns
1

haletos de mercúrio com os complexos de

tiocianato de mercúrio (11).
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da figura lI!.

Os valores de K3 e K4 dos complexos de Hg 2+1

SCN encontram-se em uma região intermediária entre os com-

2+ - 2+ -
plexos Hg IBr e os de Hg II .

log Bi
Da relação de x i, foi obtida a fi-

i
gura IV, de onde foi estimado o valor de Bl , da

108 ,7, para a espécie Hg(SCN)+.

ordem de

Este valor é muito pequeno em relação a 82 ,

83 e 84 e, nas concentrações de tiocianato em que se traba

lhou, a contribuição desta espécie é desprezível. (fig. V).

IV.4 - A SISTEMÂTICA DE ADIÇÕES SUCESSIVAS - VANTAGENS E DES

VANTAGENS

No decorrer deste trabalho, sempre que pos-

sível, foi utilizado o método das adições sucessivas, o qual

consiste basicamente em:

1. Tomar um volume exato de solução, Vi' que

contenha além de M ou L, o íon "indicador" de concentração

de equilíbrio deste metal ou ligante, com a força iônica aju~

tada com NaCI04 , onde é medido o potencial inicial, Ei ;

2. Fazer adições sucessivas de volumes co

nhecidos e exatos, Va , do elemento complementar da r~ão aci

ma, L ou M respectivamente, em solução de força iônica ajus-

tada para as mesmas condições da solução inicial,

após cada adição, o potencial final, Ef ;

medindo
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log S.
1

2

I 2 3 4 i

FIGURA IV - Valores de log Si x i de alguns haletos de

mercúrio e do
i

tiocianato de mercúrio (11).

Extrapolaçao da constante de formação do

monotiocianato de mercúrio (11) •



FIGURA V - Diagrama de distribuição das espécies para o sistema Hg 2+/SCN-.

f3 = 108 ,7 f3 = 1016 ,07 f3 = 1018 ,95 f3 = 10 20,95
1 ' 2 ' 3 e 4
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3. Calcular a(s) constante(s) de
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formação

do(s) complexo(s) formado(s), através da equação de Nernst

(em alguns casos esta deve ser devidamente modificada, corno

será visto) •

A sistemática de adições sucessivas, aprese~

ta diversas vantagens, dentre as quais:

1. Pode-se trabalhar com pequenos volumes de

soluções.

2. A partir de urna única solução, pode ser

efetuado um grande número de medidas. Por exemplo, a ava

liação das constantes de formação dos complexos de Hg++/SCN

foi feita partindo-se de 8,00 ml de solução, sobre a qual

foram feitas numerosas adições de tiocianato (conforme a ta

bela I).

3. Problemas corno hidrólise, perda por vo

latilização, fotodecomposição, e outros, são minimizados (ou

eliminados) com a utilização desta sistemática.

4. Este método requer pequenos volumes de

soluções, proporcionando urna grande economia de reagentes.

Corno desvantagens podem ser citadas:

1. Se a medida de volume inicial estiver afe

tada de erro, toda a série de medidas será afetada.

2. Se em alguma das adições for cometido al

gum erro de volume, todas as medidas seguintes estarão afe

tadas.

3. Os cálculos tornam-se mais trabalhosos, o

que é facilmente contornado com o auxílio de urna calculado

ra programável.



PARTE V

~c1do lsotiociânico - Estudo Sobre a Sua Formação.
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V.l - ESTUDO DA FORMAÇÃO DO ÂCIDO ISOTIOCIÂNICO

O estudo dos complexos de diversos metais

com o tiocianato continua despertando grande interesse e, c~

mo normalmente estes estudos devem ser efetuados em meio áci

do (a fim de reprimir a hidrólise destes metais), ocorre tam

bém a formação de ácido isotiociânico.

Desta maneira tem-se a formação da série de

complexos entre o metal e o tiocianato e também a formação

do ácido isotiociânico.

Conhecendo-se a constante de formação do

HNCS, pode-se calcular a concentração de SCN- livre e, a se

guir, determinar as constantes de formação dos complexos do

par tiocianato-íon metálico.

A literatura sobre a determinação da cons

tante de formação do ácido isotiociânico apresenta valores

mu~to discordantes, corno pode ser observado na tabela lI.

Estas discrepâncias podem ser atribuidas a

diversos fatores, dentre os quais, a utilização de métodos

pouco confiáveis para tais determinações e a realização de
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medidas em temperaturas e forcas iOnicas variaveis.

Em vista disto, achou-se oportuno redeter-

minar esta constante em condicaes bem definidas, para o seu

aproveitamento nos estudos do sistema U0 2
++
 /SCN , como	 tam-

bem em futuros estudos de nosso grupo de pesquisa.

Para tais medidas foi utilizado um eletrodo

gotejante de merclario (cujas caracteristicas, m1/3 t1/6 , fo-

ram mantidas constantes) como eletrodo de trabalho, e um ele

trodo de calomelano saturado (ECSsat) como eletrodo de refe-

rencia. As medidas foram efetuadas quando a gota atingia

seu volume maxima, ou seja, quando as leituras em milivolts

do potenciOmetro atingiam os valores miximos e mostravam-se

reprodutiveis nas gotas seguintes.

Trabalhou-se em meio de forca ionica cons-

tante, 2,0 M e 4,0 M, mantida com perclorato de sOdio, 	 a

25,0 + 0,1 °C.

A seguinte celula potenciometrica foi	 uti-

lizada para as medidas:

CHg(II) = 20,0 mM

CNaSCN CNaC104
 = 1,98 M i NaCl sat' Hg2C12

(ou 3,98 M)

Hgo Hgo CELULA 2
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V.2 - CONSIDERACOES PARA 0 CALCULO DA CONSTANTE DE FORMA-

00 DO HNCS

Inicialmente, a exemplo de CHIERICE, 	 jul-

gou-se que o	 ndmero medio de ligantes	 para os complexos

[Hg(SCN) x	], poderia ser considerado como sendo igual a 4,0

devido ao elevado valor da constante de formaca-o da quarta

especie deste complexo.

Para a celula anterior (celula 2) foi apli-

cada a seguinte equacao:

o'	 0,05916	 4.0,05916 E = Ex +	 log CHg(II)	 log [SCN1	 (92)
2	 2

Mais tarde, verificou-se a alta estabilida-

de da terceira e da segunda especie, e esta equacao foi 	 mo-

dificada para:

o'	 005916	 n.0,05916 E = Ex +	 '	 log CHg(II)	 log [SCN]	 (93)
2	 2

Para estudar o sistema SCN/HNCS, utilizou-

se a sistemitica de adic6es sucessivas. Esta consiste em me

dir um potencial inicial, E x , antes de qualquer adicao,

qual pode ser expresso por:

Ex = EX'	 0,05916	 - n.0,05916 log CHg(II)	 log [SCN - ] i	(94)x1	 2	 2

Quando e adicionado determinado volume	 de
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solucOo de H+ , o potencial e alterado para E 	 o qual e	 ex-xf

presso atraves de:

0 1	 005916 E + AE. = E +  '	 log CHg (II) •f2 
n.0,05916 log [SCxf	j	 x	 N-] 

f	
(95)

'2	 2

sendo f 2 o fator de diluicOo devido ao acrescimo de volume e

AEj a variacOo do potencial de juncOo, causada pela presenca

de H
+ 

.	 Este potencial de juncio sera considerado no	 item

V.4.

Combinando as equac6es acima, pode ser 	 cal-

culada a concentracOo final de tiocianato, [SCN]f:

log f2 [SCN- ] f = antilog 	 	 + log [SC.NT] i	(96)
n x 0,02958

i

Ex - Ex - AE i

V.3 - SISTEMATICA DE CALCULOS

Para cada serie de medidas foi tornado um vo-

lume, V i de tiocianato, de concentracOo C scN , jO contendo

uma concentracOo exata de Hg(II) (corn forca iOnica ajustada)e

foram adicionados volumes de solucOo de H+ , Va , de concen-

tracOo CH+, de mesma forca iOnica.

ApOs qualquer adicOo as concentrac6es foram

corrigidas, atraves de seus respectivos fatores de diluicao:

f1

Va 

V. + Va1
(97) f 2 =

V.1 
V. + Vai

(98)

i	 f 
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A concentracao de equilibrio do SCN 6	 cal-

culada em primeira aproximacao, considerando como sendo igual

a 4,0 o niimero medio de ligantes ligados ao Hg(II).

[SCN ]1=C_g= CSCN-	 h (II)	 (99)

Atraves do valor de [SCN ] 1 , pode-se calcu-

lar o valor do flamer() medio de ligantes.

13	 ./213 2 [SCN 1I 2 + 33 3 [SCN 1j +	 4 [SCN]41 (100)El = 

	

 1
12	 13	 1j 4B 2 [SCNj + Q 3 [SCNj 1 + 4 [SCN 1

Pode-se agora obter a concentracao de	 tio-

cianato de equilibrio, [SCN ] 2 , antes da adicao de HI-.

[SCN2 = CSCN- - n1CHg(II)
	 (101)

0 potencial inicial, Ei , pode ser	 calcula-

do a partir de:

x.
o'	 0,05916	 n.0,05916 E = E	 +	 log CHg(II)	 log *N- ] 2 	(102)x1	 2	 2

ApOs ser feita alguma adicao de H I- , as	 con-

centrac6es de Hg(SCN), SCN e	 sao afetadas pelos 	 seus

respectivos fatores de diluicao.

[SCN] 3 = [SCN] 2 . f 2 	(103)

[H ] 1 = CH
+.fl	( 104)
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0 potencial final, Ex ,	 (experimental) e da-
f

do por:

Exf + AE.j = EX ' + 0,05916 log C
Hg(II)

. f
2 -

 n.0,05916 log [SCN]
4
 (105)

2	 2

Combinando as eguac6es 102 e 105 e rearran-

jando, obtem-se:

Ex,i - Exf - AE j 4. 
	  + log [KN ] 2 	(106 )
log f2

-[SCN - ] 4 = antilog 	
n.0,02958

A concentracao de acid° isotiocia-nico e cal-

culada atraves de:

vez atraves de:

[HNCS] = [SCN]
3
 - [SCN]

4

-
A concentracao final de H+ e obtida por

(107)

sua

[H+]H 2] = LH
+1
 1 - [HNCS]
	

(108)

0 potencial de juncao pode agora ser calcu-

r	 1lado, pois depende da concentracao final de H
+
, no caso, LH+ j2.

AE. = k [e]
2	 (109)

A determinacao do potencial de juncao	 en-

contra-se descrita a seguir, e o valor de k corresponde 	 a

variacao de potencial de juncao causada por um mol de 	 acido

nas mesmas condic6es de trabalho.
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Para os calculos foi elaborado um programa

para calculadora programavel (HP 97). Neste programa, 	 em

umaprimeiraetapa,AE.
7
 nao e considerado; obtem-se valores

aproximados de [HNCS], [SCN] 4 e [H1-
]
2 , sendo o calculo re-

petido de forma iterativa, ate que estes valores permanecam

constantes, para entao calcular a constante de formacao	 do

acido isotiocianico, atraves de:

=	
[HNCS] 

[H+ ] 2 [SCN-] 4

(110)

V.4 - DETERMINACAO DO POTENCIAL DE JUNCAO DO H+

Como se sabe, os ions de hidrogenio apresen-

tam mobilidade iOnica e, consequentemente condutancia iOni-

ca equivalente, anormalmente altas, sendo V31_ da ordem	 de

350 cm2.ohm-1.equiv-1.

Como o acid° isotiociinico 6 bastante	 for-
-

te, deve-se trabalhar em concentracoes relativamente altas

de H+ , para haver associacao significativa nas soluc6es 	 em

estudo. Neste caso, uma variacao de potencial de juncao 	 6

inevitavel e causa um erro significativo nas medidas de po-

tencial do eletrodo de SCN/CHg(II) /Hgo

Tentar determinar a variacao do potencial de

juncao neste mesmo sistema 6 pouco recomendivel, visto que

dentre outros inconvenientes, ocorreria a formacao de	 HNCS

causando variac6es aprecia'veis na concentracao de ions 	 SCN

e principalmente de ions H
+
, levando a resultados pouco con-



fiaveis.

A mudanca de Ecs)1 de um eletrodo de Ag/AgC1

pela adicao de H+ pode servir para estimar o que	 acontece

nas soluc6es de tiocianato, ja que:

Xo+ » Xo - x° _
Cl	 SCN

Para verificar a intensidade e em que sen-

tido a juncao de H+ atua, utilizou-se a seguinte celula:

Ago
AgCl sat

CNaC1 CNaC104
= 2,0 M NaCl t , Hg2C12

(ou 4,0 M)

Hg CELULA 3    

0 eletrodo do compartimento a direita (ECSsat)

o mesmo utilizado para as medidas anteriores.

Inicialmente foi feita uma serie de medidas

com adicOes sucessivas de NaC1O 4 , as quais causaram varia-

cOes na concentracao de ions cloreto por diluicao. No	 en-

Eontanto, o valor de E- permaneceu constante.

A seguir, partindo de solucao identica a an-

terior, foram feitas diversas adic6es de HC1O 4 e verificou-

se que o valor de E s tende para valores mais negativos.

'Os valores de E s
o foram calculados a partir

de:

78.

E = E° ' - 0,05916 log [Cl-]



79.

Na tabela III sao encontrados os valores de

potenciais medidos apOs cada adigao de perclorato de sOdio,

a partir dos quais foram obtidos os respectivos valores de

ESE's , atraves da equagao 111.

Observa-se que estes valores de EV perma-

necem constantes.

TABELA III - Verificagao da estabilidade do potencial for-

mal (ES' ) do sistema, ao ser adicionado perclo-

rato de sOdio de mesma forga iOnica.

Va	(ml) [NaC10 4 1(M) 1 (M) Emed	 (V) E s '

1,800 0,200 0,03595 -0,0055

0,0500 1,801 0,199 0,03615 -0,0054

0,1000 1,802 0,198 0,03625 -0,0054

0,1500 1,804 0,196 0,03635 -0,0055

0,2000 1,805 0,195 0,0365 -0,0055

0,2500 1,806 0,194 0,0367 -0,0054

0,3805 1,809 0,191 0,0371 -0,0054

0,5000 1,812 0,188 0,0375 -0,0054

0,6200 1,814 0,186 0,03785 -0,0054

0,7500 1,817 0,183 0,0382 -0,0055

1,0000 1,822 0,178 0,03885 -0,0055

1,2500 1,827 0,173 0,0396 -0,0055

1,5000 1,832 0,168 0,04025 -0,0055
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A seguir, sac) apresentados os valores	 dos

potenciais medidos (e os respectivos potenciais formais cal-

culados) quando da adicao de acid° perclOrico.

A tabela IV, correspondente as medidas efe-

tuadas em forca iOnica 2,0 M, forneceu os pontos que apare-

	

cem na figura VI, onde sao relacionados os valores de	 Eo'

com as respectivas concentrac6es hidrogeniOnicas.

Os valores de E ' tornam-se mais negativos aE°'

r	 1medida que aumenta a LH+ j, e esta variacao de E s
o x [H+ ]	 e

linear.

0 coeficiente angular da reta media da figu-

ra VI e de 0,0079 V.mol -1 .1 -1 , e esta variacao foi interpre-

tada como sendo devido ao potencial de juncao de ion e.

A tabela V (a exemplo da tabela IV), tambem

contem os potenciais medidos e os respectivos E°: obtidos em

meio de forca iOnica 4,0 M, ajustada, como 	 no	 caso an-

terior, com perclorato de sOdio.

Na figura VII sao plotados os valores	 de

Eo'	 rHj+1e	 L	 da tabela V, obtendo-se neste caso, uma reta cujoE° '

coeficiente angular obtido foi de 0,0114 V.mol -1 .1 -1 .

s
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TABELA IV - Verificacao da variacao do potencial	 formal

(Eol ) do sistema Ag/AgC1, ao ser adicionado HC1O 4

2,000 M a 8,00 mldesolucao contendo inicialmente

0,200 M de NaC1, com forca iOnica ajustada	 a

2,00 M com NaC1O4.

VH+ ad (ml) [NaC1O 4 ] (M) [C11 (M) Ili+ 
j

r	 1
E

med	
(V) E

s

'

1,800 0,200	 	 0,0358 -0,0056

0,050 1,789 0,199 0,0124 0,03585 -0,0057

0,100 1,778 0,198 0,0247 0,0358 -0,0059

0,150 1,767 0,196 0,0368 0,0358 -0,0060

0,200 1,756 0,195 0,0488 0,0359 -0,0061

0,250 1,745 0,194 0,0606 0,0359 -0,0062

0,380 1,718 0,191 0,0908 0,0361 -0,0064

0,500 1,694 0,188 0,1176 0,0362 -0,0067

0,620 1,671 0,186 0,1439 0,0364 -0,0069

0,750 1,646 0,183 0,1714 0,0366 -0,0071

1,000 1,600 0,178 0,2222 0,03695 -0,0074

1,250 1,557 0,173 0,2703 0,0373 -0,0078

1,500 1,516 0,168 0,3158 0,0376 -0,0082

_
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Eo'

(V)

-0,0090

0,05	 0,10 0,15 CH+

FIGURA VI - Verificacao da variacao do potencial de jun-

cao causada pela presenca de ions H
+
, em for-

ca iOnica 2,0 M.
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TABELA V - Verificacao da variacao do potencial formal (Ecs)i)

do sistema Ag/AgC1, ao ser adicionado HC1O 4 3,916

Ma 8,00 ml de solucao contendo inicialmente 0,200 M

de NaC1, com forca iOnica ajustada a 4,00 M com

NaC1O4.

VH+ ad (ml) [NaC10 4 ] (M) [C1] (M) [HI] Erred	 (V) Es
'

3,800 0,200	 	 0,0311 -0,0103

0,050 3,777 0,199 0,0243 0,0310 -0,0105

0,100 3,754 0,198 0,0483 0,0308 -0,0109

0,150 0,732 0,196 0,0721 0,03065 -0,0112

0,200 3,709 0,195 0,0955 0,0305 -0,0115

0,250 3,687 0,194 0,1187 0,03035 -0,0118

0,300 3,666 0,193 0,1415 0,03025 -0,0120

0,350 3,644 0,192 0,1641 0,03015 -0,0123

0,400 3,623 0,190 0,1865 0,0301 -0,0125

0,450 3,602 0,189 0,2085 0,0300 -0,0128

0,500 3,581 0,188 0,2304 0,0299 -0,0130

0,550 3,561 0,187 0,2519 0,0298 -0,0133

0,600 3,541 0,186 0,2732 0,02975 -0,0135

0,650 3,521 0,185 0,2943 0,02975 -0,0136

0,700 3,501 0,184 0,3151 0,02975 -0,0138
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FIGURA VII - Verificacao da variagao do potencial de jun-

gao causada pela presenca de ions H
+
, em for

ca i6nica 4,0 M.



PA RTE VI

Nova Sistemitica de Cilculos Para a Determinagio

da Constante de Formagio do HNCS.
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VI.l - NOVAS CONSIDERACOES PARA 0 CALCULO DA CONSTANTE 	 DE

FORMACAO DO ACID° ISOTIOCIANICO

A sistemitica de c.ilculos apresentada no ca-

pitulo anterior, onde se calculou o valor de n, ja apresen-

tou uma maior exatidao, se bem que o valor de E0 foi	 con-

siderado como sendo constante.

Para a obtenca-o de uma solucao mais	 exata,

foi desenvolvida uma terceira sistemitica de cilculos,a qual

tambem abrange a variacao de E- .

Em vista disto, deixamos de apresentar o pro

grama de cilculos para aquela sistem'itica, ja que a presente

leva a soluc6es ainda mais confiiveis.

A base do processo e a avaliacao	 iterativa

da funcao Fo (X) do merciirio complexado pelo tiocianato, com

base na mudanca de potencial sofrida pelo sistema, quando se

injeta H
+

.

Para a celula 2, na presenca de tiocianato e

seus complexos de mercario, a equacao de Nernst assume a se-

guinte forma, v5lida para uma certa concentracao de equili-



brio de SCN:

o'	 0,05916 Ex = Ex +	 2	
log C Hg(II)

(112)

87.

Cabe observar que este valor de E x 6 cons-

tante somente para uma concentracao constante 	 de tiociana-

to. Este Ex
o' se relaciona com o valor de Eons
	 referente ao

meio nao complexante, pela seguinte equacao:

o'	 o'	 0,05916 Ex = Es	log Fo (X)
2

(113)

sendo:

CHg(II) = [Hg (SCN) 2 ] +	 (SCN) ;]	 + [Hg (SCN)	 e,	 (114)

Fo (X) = 8 2 [SCN] 2 + 8 3 [SCN1 3 + 8 4 [SCN] 4	(115)

Onde os valores de 8n , obviamente, se	 refe-

rem aos complexos de mercGrio(II), ji mencionados na 	 par-

to IV.

Da combinacao das equagOes 112 e 113 obtem-

se:

ES'	 0,05916	 0,05916	Ex = E s	log Fo (X) +	 log CHg(II)	 (116)
2	 2

Ao utilizar a sistemitica de adigOes suces-

sivas, e medido um potencial inicial Ex , antes de qualquer

adicao de ions H
+
, o qual 6 expresso por:
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o'	 0,05916	 0 05916 Ex	' 	 log C Hg(II)
1	 2	 2

(117)

0 potencial do sistema apOs qualquer adicgo

6 dado por:

Exf + AE. = Eo ' 0 ' 05916 log Fo (X) 2 + 0,05916 log CHg (II) .f2
	(1 1 8 )

s 2	 2

Como se v6, aqui tambem deve ser considera-

do o valor. de AE., resultante da presenca de H
+
. Este	 va-

lor 6 calculado pela equacao 109,	 (item V.3), com	 valores

experimentais do item V.4.

Da combinacao das equac6es 117 e 118 obtem-

se:

F (X) 
2	

CHgxf2

xf	

0 E	 + AE i - E	 = 0 ' 05916 log	 + 0 ' 05916 log

x 11	 2	 Fo (X) 1	2	 CHg

(119)

Rearranjando, a seguinte relagao 6 obtida:

Ex. - E	 -	 .
x

(X) = antilog J	 i	
f	 	 + log F (X) + log f 2 1	 (1 2 0 )

o	 2

	

0,02958	
o

0 valor de F o (X) 1	calculado atraves de:

r	 2
1	

r	 3	 r	 4Fo (X) 1 =	 [2 Li +	 L3 L 1 + 4 LL il (121)

onde [L] 1	a concentracao de ligante livre, antes de qual-

quer adicao.



89.

Tendo-se o valor de Fo(X)2' pode-se	 agora

calcular [L] 2 , que corresponde a concentracao de ligante li-

vre app s a adicao de H
+

.

F rL 12 +	 rL 13 +	 rL
1
4

Li	 LJ	 Lo (X) =2	 2	 2	 3	 2	 4	 2
(122)

VI.2 - SISTEMATICA DE CALCULOS

a) Antes de qualquer adicao:

Em primeira aproximacao, [SCN] 1 pode sercal

culada considerando o niimero medic) de ligantes coordenados

ao Hg(II) igual a 4,0,com a equacao 99.

[SCN] = C	 - - 41	 SCN	 CHg(II)

Pode-se agora calcular n em primeira apro-

ximacao, como no caso anterior, com a equacao 100.

28 2 [SCN] i + 38 3 [SCN] i + 48 4 [SCN - ] i
n1 = 	

r	 12	 r	 13	 148 2 LSCN	 j 1 + 8 3 LSCN j 1 + 8 4 [SCN lj

Calcula-se entao um novo valor 	 de	 [SCN ],

[SCN] 2 (equacao 101), para a seguir obter 2'

[SCN] 2 = C SCN - 	 E ' c-hg(II)

	

r	 12	 r	 13	 128 2 LSCN	 j 2 + 38 3
LSCN	 J2 + 48 4 [SCN 	 4j 2n 2 -

14

	

82	 2	 2[SCN] 2 + 8 3 [SCN] 3 + 84 [SCN 	 2J

(123)



Obtem-se [SCN ] 3, ainda mais exato:

[SCN]
3 = C SCN - - n 2 CHg(II)
	

(124)

A funcao Fo (X) 1 pode agora ser calculada:

4F0 	 1(X) = 2 [SCN 3 + 3	

- 

1
[SCN	 + 4 [SCN ] 3

3
3 

(125)

Ape's adicao de H+ , considerando apenas a diluicao:

Os fatores de diluicao sao calculados a par-

tir das equac6es 97 e 98:

V
a
	V .

	f 2 -	
1 

1 V. + V
a	V. + Va

sendo V i o volume inicial de solucao e V a o volume de H
+ 

adi

cionado.

Se consideradas somente as diluic6es, as con

centracOes de SCN e de H
+ 

passam a:

	

[SCN] 4 = [SCN- ] 3 x f 2	(126)

[e] 1 = CH+ x fi

Considerando tambem a formacao de HNCS, chega-se a	 equa-
cao 120:

E	 - E
xf 

- AE.
J

Fo	 2	

x
(X) = antilog	 + log Fo (X) 1 + log f2

0,02958

90.
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A partir do valor de F o (X) 2 obtido, calcula-

1
se a concentracao final de tiocianato, [SCN

-
 ]5:

12	 13	 1Fo (X) 2 = 8 2 [SCN- J 5 + 8 3 [SCN 5J + 84[SCN 4 J 5	 (127)

Esta concentracao 6 determinada dentro	 do

programa, por calculos iterativos.

A concentracao de icido isotiocianico forma-

do 6 constituida pela diferenca entre [SCN - ] 4 e [SCN]5.

Ha ainda uma pequena diferenca resultante da

variacao do n do mercario(II), do sistema indicador. A con-

centracao de .icido isotiociinico e entao calculada por:

[HNCS ] = [SCN -] 4 - [SCN] 5 + AL
	

(128)

sendo AL a diferenca devido a variacao de n do Hg(II), e po-

de ser calculado por:

sendo:

AL = n4 - n5

12 	 ]	 1213 2 [SCN 4j + 313[SCN 
3 j 4 + 4(3 4 [SCN 4 j 4n 4 = 148 2 [SCN] + 8 3 [SCN]1 + 84[SCN 	 4i 

213 r SCN] 2 + 313[SCN] 3 + 413 4 [SCN]42 L	5	 5	 5n 5 = 1413. 2 [SCN] 2 +[SCN] 3 + 13, 4 [SCN J 55	 5 

(131)

A concentracao de acid() livre sera dada pe-
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la equacao 108:

[H ] 2 = [H -1
]

1 - [HNCS]

0 potencial de juncao pode agora ser calcu-

lado a partir da equacao 109:

AE.	 [e]
2

onde k e o potencial de juncao (em volts), causado por um

mol de H+
, conforme item V.4.

Deve-se observar que inicialmente nao se po-

decalcularovalordeAE.precisamente, por nao dispor do

r	 1valor de LH+ j 2 . Esta serie de cilculos deve ser repetida de

maneira iterativa, o que e grandemente facilitado com o au-

xilio de uma calculadora programivel. Os valores devem ser

calculados ciclicamente, at que [HNCS], [SCN1 5 e [H+ ] 2 nao

mais variem, podendo-se assim calcular 8HNCS. 

[HNCS] (132.)
HNCS	 r

LSCN] 5	 J 2

A seguir sera apresentado o programa de cil-

culos para calculadora programivel HP-97, utilizado na de-

terminacao de B HNCS' as instruc6es para o seu use e o dia-

grama de blocos correspondente ao mesmo programa.
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FIGURA VIII- Fluxograma do programa 1, utilizado para calcu

lar a constante de formacao do HNCS.
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LISTAGEM DO PROGRAMA 1:

PROGRAMA DE CALCULOS PARA A DETERMINACAO DA CONSTANTE DE FOR

MACAO DO ACIDO ISOTIOCIANICO.

001 *LBLA 045 ÷ 089 ST06 133 STO1
002 8 046

4-
090 R4, 134 RCLD

003 RCLO 047 10x 091 STOD 135 3
004 8 048 PtS 092 GSBa 136 yX

005 + 049 STOO 093 STO5 137 RCLB
006 -:- 050 PtS 094 RCLD 138 X
007 ST09 051 RCLD 095 RCL6 139 ST+O
008 RCL2 052 RCL9 096 STOD 140 3
009 RCL3 053 X 097 R4, 141 X
010 4 054 STOD 098 STO6 142 ST+1
011 X 055 PAS 099 GSBa 143 RCLD
012 - 056 STO6 100 ST-5 144 4
013 STOD 057 RCL2 101 RCL5 145 yX

014 GSBa 058 STO3 102 RCL6 146 RCLC
015 RCL2 059 *LBLB 103 RCL5 147 X
016 RCL3 060 RCLD 104 + 148 ST+0
017 RCL1 061 RCL3 105 RCLD 149 4
018 X 062 - 106 - 150 X
019 - 063 STOD 107 STO7 151 ST+1
020 STOD 064 GSBb 108 ROLE 152 RCL1
021 GSBa 065 RCLI 109 RCL7 153 RCLO
022 RCL2 066 RCLO 110 - 154 ÷

023 RCL3 067 X5Y? 111 STO8 155 STO1
024 RCL1 068 GTOB 112 RCL8 156 RTN
025 X 069 GTOD 113 RCL9 157 *LBLb
026 - 070 *LBLD 114 X 158 RCLD
027 STOD 071 RCLD 115 PtS 159 X 2

028 RCL4 072 RCL3 116 STO8 160 RCLA
029 1 073 + 117 1DZS 161 X
030 RCL9 074 STOD 118 RCL7 162 RCLD
031 - 075 RCL3 119 RCL8 163 3
032 X 076 1 120 RCLD 164 yX

033 STOE 077 0 121 X 165 RCLB
034 GSBb 078 7:- 122 ÷ 166 X
035 LOG 079 STO3 123 PtS 167 +

036 RCL9 080 RCL4 124 R/S 168 RCLD
037 LOG 081 - 125 *LBLa 169 4
038 + 082 X<0? 126 RCLD 170 yX

039 RCL6 083 GTOE 127 X 2 171 RCLC
040 RCL7 084 GTOB 128 RCLA 172 X
041 - 085 *LBLE 129 X 173 +

042 RCL8 086 RCLD 130 STOO 174 STOI
043 - 087 RCL6 131 2 175 RTN
044 RCL5 088 RCLD 132 X 176 R/S
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INSTRUCOES PARA A uTILIzAcko DO PROGRAMA 1-CALCULADORA HP-97

Introduzir o programa 1 na calculadora.

Dados a serem armazenados:

Volume de H
+ 

adicionado

Concentracao analitica de SCN

Concentracao analitica de Hg(II)

Concentracao analitica do H
+ 

adicionado

0,02958

Potencial inicial medido, Ex

Potencial final medido, E xf

Constante de formacao do Hg(SCN) 2 - (10 16,07)

Constante de formacao do Hg(SCN) 3 - (1018'95)

Constante de formagao do Hg(SCN) 4 - (1020,94)

P --- S (MemOrias secundirias)

Decremento inicial

Decremento limite

Potencial de juncao (k)

P ---i• S (Volta as memOrias primirias)

STO 0

STO 2

STO 3

STO 4

STO 5

STO 6

STO 7

STO A

STO B

STO C

STO 2

STO 3

STO 9

3) OperacOes:

Pressionar GSB A - E calculado 8HNCS em primeira apro-

ximacao.

Tomar o valor do volume (de H
+
) adicionado e armaze-

nar novamente na memeiria 0 - (STO 0).

c) Pressionar novamente GSB A - E calculado um novo valor

de 8HNCS (agora ji mais preciso).



d) Comparar o novo valor de SHNCS com o calculado

96.

ante-

riormente. Se diferirem, armazenar novamente o valor

do volume do H+ adicionado na memória O, precionar

GSB A•.•

e) Repete-se o processo até que o valor de SHNCS nao mais

varie.

VI.3 - RESULTADOS.

Os cálculos para a determinação da constan

te de formação do ácido isotiociânico foram sofrendo corre-

çoes no decorrer deste trabalho.

Inicialmente, a constante de formação foi

calculada pelo processo simplificado considerando-se o núme-

ro médio de ligantes para o complexo de mercúrio/tiocianato

(utilizado para indicar as concentrações de SCN- de equilí-

brio) como sendo igual a 4,0.

Mais tarde verificou-se que as constantes da

segunda e terceira espécies também eram elevadas, sendo en-

tão os valores recalculados.

Finalmente, chegou-se a uma solução ainda

mais exata, onde além do número médio de ligantes, também e
,

considerada a pequena variação de EO
, como foi descrito anx

teriormente.

Nas tabelas VI e VII, foram reunidas as con-

+centrações analíticas dos reagentes, os volumes de H adi-

cionados e seus respectivos potenciais, e os valores obtidos
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TABELA VI - Determinação de SHNCS em força iônica 2,0 M atra

vés dos três métodos de cálculos já descritos:

a) considerando n = 4,0
-b) calculando o valor de n

c) considerando a variação da função Fo(X)

CSCN- vH+ ad. Emedo
(V) a b c

----- -0,0090 ----- ----- -----
0,700 -0,00605 0,120 0,128 0,129

0,800 -0,0056 0,125 0,134 0,134

0,28 0,900 -0,00515 0,130 0,138 0,139

1,000 -0,0047 0,134 0,143 0,144

1,100 -0,0044 0,126 0,134 0,135

1,200 -0,0040 0,126 0,135 0,136

----- -0,04925 ----- ----- -----
1,750 -0,0423 0,118 0,121 0,122

2,000 -0,0414 0,118 0,122 0,122

0,58 2,250 -0,0405 0,120 0,123 0,124

2,500 -0,0396 0,122 0,125 0,126

2,750 -0,0387 0,124 0,128 0,129

3,000 -0,03785 0,125 0,129 0,130

----- -0,0095 ----- ----- -----
0,900 -0,0056 0,135 0,144 0,144

1,000 -0,00525 0,130 0,138 0,139

0,28 1,100 -0,0048 0,134 0,143 0,144

1,200 -0,0045 0,126 0,135 0,136

1,300 -0,0041 0,127 0,136 0,137

1,400 -0,00375 0,125 0,134 0,135

----- -0,0562 ----- ----- -----

2,250 -0,0471 0,136 0,140 0,141

2,500 -0,04625 0,135 0,141 0,142

0,58 2,750 -0,0454 0,135 0,139 0,139

3,000 -0,0445 0,137 0,141 0,142

3,250 -0,04365 0,138 0,142 0,142

3,500 -0,04285 0,138 0,142 0,142
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TABELA VII - Determinação de SHNCS em força iônica 2,0 M atra

vés dos. três métodos de cálculos já descritos:

a) considerando ri = 4,0

b) calculando o valor de ri
c) considerando a variação da junção Fo (X)

CSCN- VH+ ad. Emedo (V) a b c

----- -0,0163 ----- ----- -----
0,350 -0,01515 0,165 0,168 0,169

0,400 -0,0150 0,164 0,167 0,168

0,28 0,450 -0,01485 0,163 0,167 0,167

0,500 -0,0147 0,163 0,166 0,167

0,550 -0,01455 0,162 0,166 0,166

0,600 -0,0144 0,162 0,166 0,166

----- -0,0630 ----- ----- -----

0,700 -0,06065 0,169 0,170 0,170

0,800 -0,0603 0,172 0,172 0,172

0,58 0,900 -0,05995 0,173 0,174 0,174

1,000 -0,0596 0,175 0,175 0,176

1,100 -0,05925 0,177 0,177 0,178

1,200 -0,0589 0,179 0,179 0,179

----- -0,0168 ----- ----- -----
0,450 -0,01545 0,154 0,157 0,157

0,500 -0,0153 0,154 0,157 0,158

0,28 0,550 -0,01515 0,154 0,158 0,158

0,600 -0,0150 0,155 0,158 0,159

0,650 -0,01485 0,155 0,158 0,159

0,700 -0,0147 0,156 0,159 0,160

----- -0,06355 ----- ----- -----

0,900 -0,06065 0,165 0,165 0,166

1,000 -0,0603 0,168 0,168 0,168

0,58 1,100 -0,05995 0,170 0,170 0,171

1,200 -0,0596 0,172 0,172 0,173

1,300 -0,05925 0,174 0,174 0,175

1,400 -0,05885 0,178 0,178 0,179



para a constante de formação, calculadas através das

maneiras descritas acima.

99.

três

Na tabela VIII é calculada a média e o des-

vio de cada grupo de medidas e, finalmente, a média final de

todas as séries, efetuadas em força iônica 2,0 M e 4,0 M.

TABELA VIII - Médias parciais e finais da constante de for-

mação do ácido isotiociânico, em força iôni-

ca 2,0 M e 4,0 M, mantida com perclorato de

sódio, a 25,0 + O,lo C.

Médias parciais Médias finais
Força Iônica [SCN-]

Média IDesvio Média IDesvio

0,136 + 0,0050
0,28 -

0,139 + 0,0040-
2,0 M 0,135 + 0,0070-

0,126 + 0,0034
0,58 -

0,141 + 0,0011-

0,167 + 0,0012
0,28

-

0,159 + 0,0010-
4,0 M 0,168 + 0,0069-

0,175 + 0,0035
0,58 -

0,172 + 0,0047-
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Estudos Potenciométricos dos Complexos de Tioc1anato

de Uran1lo.
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VII.l - ESTUDOS POTENCIOM~TRICOS DO SISTEMA URANILO/TIOCIAN~

TO

Os complexos de tiocianato de uranilo tam-

medindo-se o potencial correspondente, E •
x

f

As alterações efetuadas no método de cálcu-

bém foram estudados através do processo competitivo indireto

2-x
empregado anteriormente, o qual utiliza o sistema H:J (SCN)x /

HgO como eletrodo indicador de tiocianato de equilíbrio.

Este estudo já havia sido realizado por CHI~

RICE; porém foram introduzidas modificações que tornaram as

medidas bem mais precisas, além de ter sido alterada toda a

sistemática de cálculos.

No processo de adições sucessivas aqui ado-

tado, em cada série de medidas determinou-se o potencial in~

cial,E , para a seguir serem feitas quatro adições de solux.
1

ção de uranilo,

los foram similares às introduzidas na determinação da cons

tante de formação do ácido isotiociânico, chegando-se final

mente à sistemática que será descrita a seguir.
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VII.2 - SISTEMÂTICA DE CALCULOS

As considerações feitas a seguir, permitem

que se calcule o número médio de ligantes coordenados em ca-

da medida, dando origem assim, à curva de formação das espé-

cies. A partir desta curva normalizada, foram obtidos nu-

merosos valores de Fo(X), sendo então determinadas as cons

tantes de formação dos complexos através do método gráfico e

também por meio do método dos mínimos quadrados.

Para calcular n, em uma primeira aproxi-

mação, (a exemplo da equação 99) a concentração de equilíbrio

de tiocianato é obtida a partir de:

onde CSCN- é a soma das concentrações analíticas do tiocia

nato que acompanha os complexos de mercúrio e do tiocianato

adicionado.

A concentração de ácido isotiociânico forma

do é calculada em primeira aproximação a partir de:

(133 )

onde CH+ é a concentração analítica de ácido na sOlução.

o número médio de ligantes é calculado atra-

ves da equaçao 100:

n =1
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As concentrações de SCN e HNCS são recalcu

ladas juntamente com a concentração de H+ livre na solução.

Obtidos estes novos valores, com o auxílio da equação 123 po

de-se recalcular o valor de n, (n
2
).

(134 )

(135 )

(136)

A concentração de tiocianato é mais uma vez

corrigida, para a seguir ser obtido o valor de Fo(X)l.

Nesta solução foi medido um potencial,

que a exemplo das equações 112 a 117, nos levam a:

(137)

(138)

E ,
X.

1

Ao ser injetado determinado volume de solu-

çao de íons uranilo, as concentrações são alteradas de acor-



do com seus respectivos fatores de diluição,

equações 97 e 98:

dados

104.

pelas

A solução que é injetada também encontra-se

acidificada para evitar a hidrólise do íon uranilo, e a con-

centração hidrogeniônica é agora calculada por:

(139)

sendo CH+,M a concentração de íons H+ que contém a

de uranilo.

solução

As concentrações de tiocianato e ácido iso

tiociânico também são afetadas pela diluição, bem como n tam

bérn é alterado.

2S2[SCN-J~ + 3S3[SCN-]~ +4S4 [SOrJj

S2[SCN-]~ + S3[SCN-]~ + S4[SCN-]j

(14 O)

(141)

(142)

A concentração de tiocianato livre após a

diluição pode ser calculada por:

-onde n 3 . CHg(II) . f 2 corresponde ao tiocianato consumido na
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formação dos tiociano- mercuriato(II) complexos, e

ao tiocianato consumido para formar ácido isotiociânico.

Após a adição da solução de uranilo, um novo

potencial (E ) é obtido, o qual corresponde a:
. x f

o' 0,05916 005916
= Es - 2 log Fo (X)2 + ' 2 log C!iJ(II) • f 2 (144)

A equaçao 144 difere da 118 apenas em rela-

çao ao termo ~Ej que, no caso das medidas anteriores, devia

necessariamente ser considerado; já nas medidas do sistema

++/ - - - ~ + ~U0 2 SCN, a variaçao da concentraçao de 10ns H e

ficante, já que o volume maior de solução (volume

insigni-

inicial,

Vi) já contem urna determinada concentração hidrogeniônica,

que sofre pequena diluição e, somado o fato da solução adi-

cionada já conter uma concentração de íons hidrogênio da

mesma ordem de grandeza, pode-se perfeitamente considerar o

potencial de junção constante.

Da combinação das equaçoes 117 e 144, obtém-

= antilog {_EX__i __-_E_X_f~ + log Fo(X)l + log f
2
1

0,02958 J
(145)

° valor de Fo (X)2 é calculado através da

equaçao 127.

A concentração de tiocianato final, [SCN-]5'

é obtida através de processo iterativo.
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No entanto, devem também ser consideradas as

pequenas frações de tiocianato que se originam da dissocia-

ção do ácido isotiociânico e dos tiociano-mercuriato(II) com

plexos pois, devido à formação dos complexos de

de uranilo, diminui a concentração de SCN de

tiocianato

equilíbrio,

dissociando uma pequena parte do HNCS e dos complexos de

mercúrio.

A concentração final de ácido isotiociânico

pode ser calculada por:

(146)

A fração de tiocianato provinda da dissocia

çao do HNCS, (ÓHNCS), é calculada através de:

(147)

A pequena parcela de tiocianato resultante

da dissociação dos complexos de mercúrio (ÓL), é calculada

da mesma forma que nos cálculos da constante de formação do

ácido isotiociânico, utilizando as equações 129 a 131.

ÓL

2S2[SCN-]~ + 3S3[SCN-]~ + 4S4[SCN-J:

S2[SCN-]~ + S3[SCN-]~ + S4[SCN-J:

2S2[8CN-]~ + 3S3[SCN-J; + 4S4[SCN-]~

S2[SCN-]~ + S3[SCN-J; + S4[SCN-]~

Finalmente, o número médio de ligantes coor-
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denados pelo ion uranilo, podem ser calculados a partir de:

[SCN-]4 - [SCN-]5 + 6[HNCS] + 6L

CM . f l

(148)

VII.3 - OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS

Os valores de 82 , 83 e 84 referentes aos

complexos sucessivos de mercúrio com tiocianato são respect!

vamente 1016 ,07, 1018 ,95 e 10 20 ,94, conforme foi visto na

parte IV, onde se considerou também o fato de ser o valor de

81 desnecessário nestas medidas.

Na figura IX apresenta-se o diagrama de blo

cos correspondente ao programa de cálculos (programa 2) usa-

do na calculadora HP 97 para o tratamento dos dados experi-

'mentais. Vem em seguida a listagem do programa, acompanhada

das instruções para o seu uso.

A tabela IX contém os dados experimentais e

os valores de [SCN-] e n resultantes, com base nos quais foi

traçada a curva de formação (n versus [SCN-]), que se encon-

tra na figura X. Sobre esta curva foram tornados pontos bem

definidos dentro de pequenas faixas, procedendo-se um ajus-

te destes pontos à curvas potenciais do tipo:

obtendo-se urna série de valores de x e y (isto é, [SCN-] e

n), com pequenos incrementos, possibilitando que se efetue

urna melhor integração, que leva aos valores de Fo(X) corres-



ENTRADA
DOS

D1IDOS

CÁLCUIO
DE

[ror]

108.

CÁLCUIO DE
I--ti---tFl' [sar]l~'--(

E [m::s)

DE
[scw-J2,[w]
E [HNCS]2

CÂIOJID
DE

[sar] .

c!u.DJW SlM
DE

[sarJ f

N
Ã
o

ARMAZENAMEN
~.....--t 'ID 00 VAIJ:J

DE [5Or]i

CÁLCUIO
DE

~[mcs]

CÁLCUIO
DE

tillRg (11)

CÁLCUIO
DE
n

*onde DA = VALOR DO DECREMENTO NO CICLO CORRESPONDENTE.

DB = VALOR DO DECREMENTO LIMITE.

FIGURA IX - Fluxograma do programa 2, utilizado para o

cálculo de [SCN-] e ii do sistema UO~/OCN-.
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LISTAGEM DO PROGRAMA 2:

PROGRAMA DE CÂLCULOS PARA A DETERMINAÇÃO DE [SCN-] E n DO SIS

TEMA UO;+/SCN-.

001 *LBLA 044 RCLE 087 RCLI 130 RCLE 173 RCLD
002 8 045 088 LOG 131 RCL4 174 3
003 RCLO 046 STOD 089 + 132 RCL8 175 yX
004 8 047 GSBb 090 RCL6 133 X 176 RCLB
005 + 048 RCL8 091 RCL7 134 RCLD 177 X
006 ... 049 RCL9 092 135 X 178 ST+O
007 ST09 050 X 093 RCL8 136 179 3
008 RCL2 051 1 094 137 STOE 180 X
009 RCL3 052 RCL9 095 + 138 GSBa 181 ST+l
010

x
1824 053 096 10 139 P~S RCLD

011 X 054 RCL7 097 STOO 140 CHS 183 4
012 055 X 098 RCL8 141 ST09 184 yX
013 STOD 056 + 099 ST03 142 RCL5 185 RCLC
014 RCL4 057 ST08 100 *LBLB 143 RCLD 186 X
015 RCL5 058 RCLD 101 RCLD 144 ST05 187 ST+O
016 X 059 RCL9 102 RCL3 145 R-r 188 4
017 X 060 X 103 146 STOD 189 X
018 STOE 061 STOD 104 STOD 147 GSBa 190 ST+l
019 GSBa 062 RCL4 105 GSBb 148 ST+9 191 RCLl
020 RCL2 063 RCL8 106 RCLI 149 RCLD 192 RCLO
021 RCLl 064 RCLD 107 RCLO 150 RCL5 193
022 RCL3 065 X 108 X~Y? 151 194 STOl
023 X 066 X 109 GTOB 152 RCLE 195 RTN
024 067 STOE 110 GTOD 153 + 196 *LBLb
025 RCLE 068 GSBa 111 *LBLD 154 RCL9 197 RCLD
026 069 RCL2 112 RCLD 155 + 198 X2

027 STOD 070 RCL9 113 RCL3 156 P-+-S 199 RCLA
028 RCL5 071 X 114 + 157 RCL6 200 X
029 RCLE 072 RCLl 115 STOD 158 1 201 RCLD
030 073 RCL3 116 RCL3 159 RCL9 202 3
031 ST08 074 RCL9 117 1 160 203 yX

032 RCL4 075 X 118 O 161 X 204 RCLB
033 RCLD 076 X 119 ... 162 205 X
034 RCL8 077 120 ST03 163 Ris 206 +
035 X 078 RCLE 121 RCL4 164 *LBLa 207 RCLD
036 X 079 122 165 RCLD 208 4
037 STOE 08 O STOD 123 X<O? 166 X2 209 yX
038 GSBa 081 P-+-S 124 GTOE 167 RCLA 210 RCLC
039 RCL2 082 ST05 125 GTOB 168 X 211 X
040 RCLl 083 P~S 126 *LBLE 169 STOO 212 +
041 RCL3 084 RCL9 127 RCLD 170 2 213 STOI
042 X 085 P~S 128 Ris 171 X 214 RTN
043 086 LOG 129 P~S 172 STOl 215 RiS
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INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 2-CALCULADORA HP-97

1) Introduzir o programa 2 na calculadora.

2) Dados a serem armazenados:

Volume da solução (contendo UO;+) injetada

Concentração analítica de SCN

concentração analítica de Hg(II)

STO O

STO 2

STO 3

Constante de formação do HNCS (0,135 em ~ = 2,0 M) STO 4

Concentração analítica de H+ STO 5

Concentração analítica de UO;+

Concentração analítica de H+ junto ao metal

Constante de formação do Hg(SCN)2 (1016 ,07)

Constante de formação do Hg(SCN); (1018 ,95)

Constante de formação do Hg(SCN)~- (10 20 ,94)

P ~ S (memórias secundárias)

Decremento limite

Potencial inicial, Ex.
1

Potencial final, E
x

f
0,02958

P ~ S (Volta ás memórias primárias)

STO 6

STO 7

STO A

STO B

STO C

STO 4

STO 6

STO 7

STO 8

3) Operações:

a) Pressionar GSB A - ~ calculado o valor de [L] (Concen-

tração de tiocianato livre após a complexação do

UO;+).

b) Pressionar RiS - ~ obtido o valor de n.

~

10n



Cs::N-(M) C
H
+ (M) E

i
(V) Ef(v) vadie. [~-J ii

0.6848 0,0298 -0,0652 -0,0586 0,1.490 0.5275 2,636

-0,0518 0,2980 0,4597 2,533

-0,0450 0,4470 0.4006 2,410

-0,0381 0,5960 0.3484 2,296

0.8359 0,0309 -0,0768 -0,0707 0.1490 0,6656 3,025

-0,0645 0,2980 0,5870 2,902

-0,0586 0.4470 0,5207 2,725

-0,0526 0,5960 0,4610 2,591

l,O!!79 0,0329 -0,0928 -0,0875 0,1490 0,9014 3,457

-0,0821 0,2980 0,8076 3,346

-0,0767 0,4470 0,7235 3,218

-0,0711 0,5960 0.6457 3,118

1,5919 0.0369 -0,1145 -0,1103 0,1490 1,381 3,980

-0.1060 0,2980 1,264 3,907

-0,1016 0,4470 1,155 3,832

-0,0973 0,5960 1,058 3,7U

1,5919 0,0369 -0,1144 -0,1102 0,1490 1,381 3,980

-0,1059 0,2980 1,264 3,907

-0,1014 0,4470 1,153 3,864

-0,0968 0,5960 1,049 3,800

1,8943 0,0393 -0,1246 -0,1208 0,1490 1,670 4,243

-0,1168 0,2980 1,538 4,253

-(),1129 0,4470 1,419 4,133

-0,1086 0,5960 1,299 4,127

::l.0197 0,0403 -0,1280 -0,1243 0,1490 1,789 4,3'H

-0,1205 0,2980 1,654 4,34f>

-0,1173 0,4470 1,>47 3,9%

-0.1133 0,5960 L,425 4.02l!

de fi e correspondentes [sa:fJ,
formação. (Figura X).

TABELA IX - Medidas potenciométricas do

para a obtenção dos valores

que deram origem à curva de

Cs;N-(:-t1 c
H
+ IM) E

i
(VI EéVI vadie. [&:N-' n

0,1606 0,0256 +0,0385 +0,0491 0,1490 0,06640 0,6199

+0,0574 0,2980 0,05599 0,5130

+0,0651 0,4470 0,04760 0,'522

+0,0717 0,5960 0,04145 0,4019

0,2312 0,0262 +0,0072 +0,0164 0,1490 0,1260 0,9557

+0,0245 0,2980 O,lOf.a 0,8363

+0,0318 0,4470 0,09197 0,7448

+0,0387 0,5960 0,07973 0,6760

0,2816 0,0266 -C,0086 +0,0009 0,1490 0,1666 1,299

+0,0099 0,2980 0,1388 1,170

+0,0178 0,4470 0,1181 1,041

+0,0245 0,5960 0,1029 0,9247

0,3824 0,0274 -0.,0297 -O,02i8 0,1490 0,2574 1,602

-0,0143 0,2980 0,2211 1,463

-0,0076 0,4470 0,1929 1,321

-0,0010 0,5960 0,1686 1,218

0,3824 0,0274 -0,0295 -0,0209 0,1490 0,2539 1,746

-0,0129 0,2980 0,2159 1,571

-0,0054 0,4410 0,1854 1,426

+0,0017 0,5960 0,1605 1,306

0,4832 O,()2B2 -0,0441 -0,0362 0,1490 0,3430 2,127

-0,0290 0,2980 0,2964 1,906

-o,ono 0,4410 0,2572 1,752

-0,0153 0,5960 0,2245 1,620

O,'iI340 0,0290 -0,0552 -0,0484 O,H9O 0,4379 1 2'270

-0,0415 0,2980 O,31108 2,1'1

-O,Ol43 0,4470 0,3325 2,030

-0,0285 O,5'j60 0,2925 1,892

0,6848 Q,02Clll -(J,(}(J411 -0,0579 0;1490 0,5244 2,76Z

-0,0511 O,Z980 0.4570 2.~~

-0,0448 0,4470 0,4022 2,)Sll

-O.O18~ 0.5960 O,~!>32 2,144
___. __.________ L-___.._.___~_____. _'__

sistema

111.

uranilo-tiocianato



F IGURA X - Curva de formação do sistema uo
2
++/SCN-, em força iônica 2, O M, mantida com NaCI0 4 ·

n

4,0

3,0

2,0

o

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

• o

1,75 [SCN-]
f-'
f-'
IV
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pondentes a cada concentração de tiocianato, conforme foi

descrito na parte 11.

Como já foi mencionado anteriormente, o es-

++ -tudo potenciométrico do sistema U02 /SCN foi também sofren-

do sucessivas alterações, com a finalidade de tornar os re-

sultados mais exatos.

A primeira idéia foi a realização deste es

tudo após o conhecimento prévio da constante de formação do

ácido isotiociânico sob as mesmas condições, possibilitando

que se trabalhasse em elevada acidez, adotando-se ainda a

sistemática de adições sucessivas, o que viria a eliminar

possíveis flutuações do potencial de junção (pois estas flu-

tuações, se ocorressem, antes e depois da adição estariam

afetando a medida da mesma maneira, eliminando assim auto-

maticamente o erro), e isto veio a aumentar a precisão das

medidas.

A determinação gráfica e também através do

método dos mínimos quadrados, levou a um conjunto satisfa-

tório de quatro constantes, cujos valores

maiores que os obtidos por CHIERICE.

apresentaram-se

Em uma segunda etapa, considerou-se também

a variação do valor do número médio de ligantes dos comple-

xos de mercúrio, o que por sua vez refletiu em um aumento

nos valores do número médio de ligantes complexados pelo íon

uranilo, causando consequentemente um aumento nos resulta-

dos das (quatro) constantes de formação destas espécies. °
que no entanto chamou a atenção, foi o fato de terem sido

obtidos (em algumas medidas) valores de n acima de 4,0, para
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concentrações de ligantes acima de 1,3 M, e na época, o fa-

to foi atribuido a eventuais erros de medidas, adotando-se

os pontos correspondentes a [SCN-] até 1,0 M, já que nesta

faixa era atingido um valor máximo de nmaior que 3,5, sen-

do portanto este trecho suficiente para representar a forma

ção de um sistema com quatro espécies.

Mais tarde também foram consideradas as pe-

o'
quenas variações do valor de E , e novamente os valores dasx

constantes foram calculados, chegando-se graficamente e atr~

vés do método dos mínimos quadrados a resultados aparente-

mente coerentes, apenas diferindo acentuadamente os valores

de 83 obtidos por um e por outro método.

Ao utilizar os valores das constantes de for

maçao das quatro espécies para determinar as suas respecti-

vas absortividades molares, obteve-se um valor de c3 negati-

vo, e por esta razão, voltou-se a analizar a

das constantes de estabilidade.

determinação

Até aquele momento, julgara-se que o número

de espécies existentes eram quatro, não só por ser este o

número de espécies determinadas anteriormente, mas princi-

palmente porque através do método gráfico obtivera-se para

a função F 3 (X) x [L] uma série de pontos que se encontravam

de forma praticamente linear, e esta não linearidade foi

atribuida a um provável erro na extrapolação de 82 já que,

para a terceira espécie, o valor obtido graficamente dife-

riu acentuadamente do valor obtido através do método dos mí-

nimos quadrados.

Com base na figura X o sistema foi então
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reanalizado. A tabela X contém os valores de ~CNl, n e os

correspondentes valores de Fo(X) e ainda FI (X) que o pro-

grama de integração já fornece. Nesta tabela também são en-

contrados os valores de F 2 (X), F 3 (X) e F 4 (X), calculados com

a utilização dos valores de ~l' 62 e 63 respectivamente, sen

do estes últimos valores, (e ainda 64 e 65 ) obtidos por ex

trapolação gráfica das respectivas funções, para a condição

de concentração de ligante igual a zero.

Nas figuras XI, XII, XIII e XIV, sao extra-

poladas as respectivas funções, sendo os pontos de F 4 (X) ver

sus [SCN-] aproximadamente lineares, onde a intersecção da

reta média com o eixo das ordenadas corresponde ao valor de

64 e o coeficiente angular a 65 . Note-se que apesar dos pog

tos apresentarem-se aparentemente alinhados e a regressão

-linear dos pontos correspondentes a n > 3,5 apresentar um

coeficiente de correlação de 0,99985, pode ser também tra-

çada uma curva muito suave, o que indicaria a existência de

uma sexta espécie, a exemplo dos complexos de azoteto com

uranilo. Por outro lado, poder-se-ia argumentar que na fai

xa utilizada para esta extrapolação (n variando de 3,5 a 4,3)

há uma grande influência da quarta e também da terceira es

pécie, e ainda, que a extrapolação gráfica de 63 poderia es

tar afetada de determinado erro.

Graficamente chegou-se ao seguinte grupo de

constantes:

61 = 11,5

65 = 92



TABELA X - Valores de ISCN-I e n tomados sobre a curva média
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tra-

çada com base nos valores experimentais (Figura X). A

partir destes valores normalizados foram calculados os

valores de Fo(X), Fl (Xl e após cada extrapolação grá

fica F2 (X), F 3 (X) e F4 (X).

[SCN=-] ri Fo(X) FI (X)

0,0100 0,1089 1,1222 ------
0,011 o 0,1193 1,1345 12,227

0,0120 0,1297 1,1468 12,233

0,0130 0,1400 1,1593 12,254

0,0140 0,1503 1,1718 12,271

0,0150 0,1606 1,1845 12,300

0,0160 0,1708 1,1972 12,325

0,018 o 0,1912 1,2230 12,389

0,0200 0,2115 1,2492 12,460

0,0220 0,2317 1,2759 12,541

0,0240 0,2518 1,3030 12,625

0,0260 0,2719 1,3306 12,715

0,0280 0,2919 1,3587 12,811

0,0300 0,3118 1,3873 12,910

0,0320 0,3317 1,4164 13,013

0,0340 0,3515 1,4460 13,118

0:0360 0,3713 1,4762 13,228

0,0380 0,3911 1,5069 13,339

0,0400 0,4107 1,5383 13,458

0,0420 0,4304 1,5701 13,574

0,0440 0,4500 1,6026 13,695

0,0460 0,4696 1,6357 13,820

0,048 O 0,4891 1,6694 13,946

0,0500 0,5086 1,7038 14,076

0,0520 0,5222 1,7386 14,204

0,0540 0,5389 1,7737 14,328

0,0560 0,5555 1,8094 14,454

0,0580 0,5720 1,8455 14,578

0,0600 0,5886 1,8822 14,703

0,0620 0,6041 1,9194 14,829

0,0640 0,6209 1,9571 14,955

0,0660 0,6371 1,9953 15,080

0,0680 0,6531 2,0341 15,207

0,0700 0,6691 2, q7 3 5 15,336

0,0730 0,6929 2,1336 15,529

0,0760 0.7166 2,1950 15,724

0,0800 0,7479 2,2790 15,988

0,0850 0,7867 2,3876 16,325

0,0900 0,8251 2,5001 16,668

0,0950 0,8li32 2,li1li9 17,020

0,100 0,9009 2,7380 17,38 o
0,110 0,9li74 2,9'129 18,117

0,120 1,031 3,2(.48 18,873

[SCN-] li Fo(X) F1 (X) FZ(X) F
3

(X) F 4 (X)

0,130 1,093 3,5545 19,650 ----- ----- -----
0.140 1,154 3,8632 20,451 ----- ----- -----

0,150 1,214 4,1920 21,280 65,20 ----- ---- -

0,160 1,273 4,5423 22,139 66,49 ----- -----

0.180 1,387 5,3126 23,959 69,22 ----- --_.--
0,200 1,499 6,1848 25,924 72,12 ----- -----
0,220 1,607 7,1713 28,051 75,23 ----- -----
0,240 1,700 8,2808 30,337 78,49 ----- -----

0,260 1,793 9,5230 32,781 81,85 ----- -----
0,280 1,883 10,912 35,400 85,36 ----- -----
0,300 1,971 12,464 38,213 89,04 ----- -----
0,330 2,100 15,132 42,824 94,92 142,2 -----
0,360 2,225 18,265 47.958 101,3 148,0 -----

0,400 I 2,365 23,261 55,653 110,4 155,9 --_ .. -

0,430 I 2,465 27,700 62,093 117,7 162,0 -----

0,460 2,562 32,817 69,167 125,4 168,2 -----
0,500 2,687 40,846 79.692 136,4 176,8 -----

0,540 2,808 50,465 91,602 148,3 185,8 -----
0,570 I 2,890 58,880 101,54 158,0 192,9 -----
0,600 2,945 68.384 112,31 168,0 202,0 -----

0,650 3,060 86,962 132,25 185,8 212,0 189,2

0,700 3,160 109,50 155,00 205,0 224,3 193,3

0,750 3,255 136,6j 180,84 225,8 237,0 197,4

0,800 3,340 169,03 210,03 248,2 250,2 201,5

0,850 3,420 207,47 242.90 272,2 263,8 205,7

0,900 3,495 252,80 280,00 298,3 278,1 210,2

0,950 3,565 305,96 321,01 325,8 292,4 214,1

1,00 3,630 367,96 366,96 355,5 307,5 218,5

1,05 3,695 439,96 418,05 387,2 323,0 222,9

1,10 3,760 523,26 474,78 421,2 339,2 227,5

1,15 3,810 619,14 537,51 457,4 356,0 232,2

1,20 3,855 728,83 606,52 495,9 373,2 236,8

1,25 3,895 853,74 682,19 536,6 390,8 241,5

1,30 3,935 995,43 764,95 579,6 408,9 246,1

1,35 3,970 1155,6 855,23 625,0 427,4 250,7

1,40 4,010 1336, o 953,58 672,9 446,4 255,3

1,45 4,040 1538,7 1060,S 723,4 465,8 259,9

1,50 4,075 1765,6 1176,4 776,6 485,7 264,5

1,55 4,10,) 2019,0 1301,9 832,5 50.6,2 269,1

1, fiO

I
4,115 2301 , 1 1437,6 891,3 ,)27,1 273,8

1,65 4,16,) 2li14,6 1584,0 953,0 548,5 278,5

1,70

I

4,2'"'0 2962,3 1741,9 1018 570,5 283,3

1,75 4,210 3347,3 191Z,l 1086 593,2 288,1

1,80 4,260 3772,5 209S,~ 1158 611i,') 293,1
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10

0,05 0,10 0,15

FIGURA XI ~ Extrapolação gráfica da função FI (X) para a obten

çao de ~l para o sistema U02++/SCN~.
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F 2 (X)
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70
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0,15 0,30

FIGURA XII - Extrapolação gráfica da função F 2 (X) para a obten

ção de ~2 correspondente à segunda espécie dos

complexos de tiocianato de uranil0.
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FIGURA XIII - Extrapolação gráfica da função F
3

(X) para obten

çao da constante de formação da terceira espe -

cie ++ -dos complexos de U0 2 JSCN •



F 4 (X)

0,60 1,20
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FIGURA XlV - Extrapolação da função F
4

(X) para serem obtidos

os valores das constantes de formação da quarta

e quinta espécies.



o sistema foi também examinado com o
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~

auxl.-

lio do computador HP 9825-A, através de um processo mais re-

finado para o método dos mínimos quadrados com equaçoes

veladas, método este desenvolvido por GUTZ e NEVES 10B e

será descrito oportunamente.

ni-

que

A grande facilidade de utilização deste no-

vo processo facultou que se determinassem as constantes em

poucos minutos pois, uma vez introduzidos os valores de [L]

e Fo(X), indica-se o número de espécies, para a seguir serem

calculados os valores das respectivas constantes, a incerte-

za de cada valor e ainda a percentagem de metal que se encon

tra complexado em cada espécie.

Pode-se ainda obter o desvio existente en-

tre cada ponto tomado sobre a curva e o respectivo calcula-

do através das constantes obtidas.

o sistema foi então recalculado, consideran-

do-se a existência de 3, 4, 5 e 6 espécies, obtendo-se os

seguintes resultados.

Análise para 3 espécies:

81 = 21,2

82 = -77,8

83 = 423,9

81 = 9,5

82 = 82,5

83 = -61,3

84 = 345,2

s = 15% ( 3,28)

s = -32% (25,10)

s = 9% (37,62)

Análise para 4 espécies:

s = 6% 0,57)

s = 7% 6,08)

s = -27% (12,29)

s = 3% (11,05)

a% = 38,64 %

a% = -34,29%

a% = 80,64%

0% = 17,35%

a% = 36,70%

a% = -11,66%

a.% = 43,48%
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Análise 5
..

para especies:

61 = 11,4 s = 1% (0,06) a% = 20,85%

62 = 49,0 s = 2% (0,82) a% = 21,81%

63 = 88,4 s = 4% (3,25) a% = 16,81%

64 = 127,4 s = 3% (4,42) a% = 16,05%

65 = 91,4 s = 2% (1,82) a% = 10,43%

Análise para 6 espécies:

61 = 11,3 s = 0% (0,04) a% = 20,56%

62 = 52,5 s = 1% (0,73) a% = 23,37%

63 = 66,7 s = 6% (3,97 ) a.% = 12,68%

64 = 178,0 s = 5% (8,64) a% = 22,42%

65 = 44,0 s· = 17% (7,70) a% = 5,12%

66 = 14,1 s = 16% (2,32) a% = 1,80%

Como pode ser visto, os cálculos para o sis-

tema com 3 e 4 espécies levaram a valores de 62 e 63 , res-

pectivamente negativos. A análise dos dados para cinco es-

pécies foi a que apresentou melhores resultados, se bem que

a possibilidade de existirem seis espécies não deve ser des-

cartada, já que para seis complexos todos os valores foram

positivos, e por outro lado, deve-se lembrar que na faixa em

que se trabalhou, o sexto complexo envolveria apenas a com-

plexação de 2% do metal o que, sem dúvidas, contribuiria pa-

ra uma elevada imprecisão. Acrescente-se ainda o fato de te

rem sido determinadas seis espécies para os complexos de azo

teto de uranilo, cabendo assim a especulação sobre a

tência da sexta espécie.

exis-

Nas condições em que se trabalhou, foram uti
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lizados os valores das constantes de formação para a deter

minação das absortividades molares, e esta determinação será

descrita na parte seguinte.

No estudo espectrofotométrico, a solução do

sistema com cinco espécies foi a melhor de todas, coerente

com a presente solução, que prevê a formação de cinco com-

plexos sucessivos.

81

[u0
2

(SCN) +]
11,4 + 0,06 Kl 11,4= = =

[uo;+] [SCN-] -

82

[u02 (SCN) 2]
49,0 + 0,82 K2 4,30= = =

[uo;+] [SCN-] 2 -

83

[u0 2 (SCN);J
88,4 + 3,25 K3 1,80= = =

[uo;+] [SCN-] 3 -

84

[u0 2 (SCN) ~-]
127,4 + 4,42 K4 1,44= = =

[uo;+] [SCN-] 4 -

85

[u02 (SCN) ~-]
91,4 + 1,82 K5 0,72= = =

[uo~+] [SCN-] 5 -

Na figura XV apresenta-se o diagrama de dis

tribuição das espécies.

Deve ser ressaltado que a incerteza que aco~

panha as constantes se refere à curva média e não aos pontos

experimentais pois, se estas curvas forem comparadas com os

pontos experimentais, esta incerteza é bem maior.
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FIGURA XV - Diagrama de distribuição das espécies no sistema U0
2
++/SCN-.

81 = 11,4, 82 = 49,0, 83 = 88,4, 84 = 127,4 e 85 = 91,4

I-'
IV
~



Seria interessante um estudo do
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sistema

++ -
U0 2 /SCN em meio de força iônica mais elevada, a fim de que

pudessem ser atingidas maiores concentrações de tiocianato,

abrangendo uma região de maior predominância das últimas es-

pécies (se este estudo for efetuado em meio de força

4,0 M, nao será necessária uma nova determinação da constan-

te de formação do HNCS).

Já está sendo efetuado um estudo por outro

integrante do grupo de pesquisa109 , visando a determinação,

nas mesmas condições experimentais, do equilíbrio:

I

possibilitando assim a obtenção do potencial condicional,~

do sistema Hg 2+/HgO
, o que possibilitará a determinação pre

cisa das constantes de formação dos complexos de tiocianato

de mercúrio.

~

De posse destas constantes, sera possível

uma determinação ainda mais precisa das constantes de forma-

çao dos complexos de tiocianato de uranilo.



P ARTE VIII

,
Estudos Espectrofotometricos dos Complexos de

T1oc1anato de Uran1lo.
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VIII.l - ESTUDOS ESPECTROFOTOM~TRICOS DOS COMPLEXOS DE TIO-

CIANATO DE URANILO

A t d . t UO++/ - UO+
2
+/SCN-,O es u ar os SlS emas 2 N3 e

CHIERICE destacou a alta sensibilidade do método espectro-

fotométrico para a determinação de íons uranilo, principal-

mente no caso do azoteto.

Ambos os sistemas já haviam sido estudados

anteriormente de maneira incompleta e em regiões próximas ao

visível (em torno de 400 nrn). No entanto, ambos os ligantes

apresentam na região do ultravioleta absortividades conside-

ravelmente maiores, situando-se os máximos entre 280 e 310

nrn, sendo que CHIERICE se deteve principalmente na associa-

çao do azoteto com uranilo, cujos complexos apresentam ele-

vadas absortividades, sendo que a sexta espécie é da ordem

4 -1de 10 l.mol.cm .

A determinação direta das absortividades mo-

lares das diversas espécies, utilizando o método proposto

por YATSIMIRSKlll10-111 é bastante complexa, devido ao sis-

tema apresentar um número de incógnitas igual ao dobro do

número de espécies formadas no sistema (e terá mais uma se
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E
O

nao for determinado separadamente), constituidos pelas

absortividades molares Ei , e pelas constantes de formação

dos complexos S., tornando os cálculos mais complicados e os
1

resultados menos confiáveis.

o conhecimento prévio das constantes de es-

tabilidade das espécies formadas, reduz à metade o número de

incógnitas, obtendo-se assim urna maior exatidão para os valo

res das absortividades molares das espécies formadas. Este

procedimento já havia sido anteriormente adotado por nosso

grupo de pesquisal12 obtendo-se bons resultados.

No presente estudo, as mesmas característi-

cas observadas por CHIERICE para os complexos com tiociana-

to também foram verificadas, e são:

1. A não absorção do ligante nem do perclo-

rato de sódio, na região em estudo.

2. A existência de urna pequena absorção do

íon uranilo nao complexado.

3. Urna forte absorção devido aos complexos,

a qual aumenta com o número médio de ligantes.

4. O deslocamento do máximo de absorção para

comprimentos de ondas maiores, a medida que aumenta a concen

tração de ligantes.

Em um determinado comprimento de onda, a

absorbância medida é dada pela expressão:

A = E • b . C

onde E é a absortividade molar média, b é o caminho

(149)

ótico
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percorrido pela luz (em centímetros) e C é a concentração mo

lar da(s) espécie(s) em solução (que absorve(m) neste deter-

minado comprimento de onda).

Em todas as medidas foram utilizadas células

espectrofotométricas de quartzo medindo 1,000 cm e as

cies presentes podem ser expressas por CUO++, podendo
2

a expressão 149 ser simplificada para

~

espe-

então

(150 )

A concentração analítica dos íons uranilo
~

e

conhecida e, quando em presença do tiocianato, pode ser

pressa por:

ex-

(151 )

Relacionando cada espécie com a sua constan-

te de formação e rearranjando, é obtida a seguinte

sao:

expres-

A absorbância medida é a soma das absorbân-

cias de todas as espécies presentes, e pela lei de Beer-Lam-

bert-Bonger chega-se à seguinte expressão:

A = Eo[UO;rJ + El [OO2(SCN)+] + E2 [U02 (SCN)2] + E3 [OO2(SCN);J +

+ E4 [002 (SCN) ~-] + E5 [002 (SCN) ~-J

(153)

Relacionando na equaçao acima as concentra-
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çoes de cada espécie formada com as suas respectivas cons-

tantes de formação, obtém-se:

A = [UO~].{E:o+ E:18l [SCN-] + E:282 [sorJ2 + E:383 [SCN-]3 + E:484 [SCN-] 4 +

E:S8S [SCN-J S} (154)

Rearranjando agora a equaçao ISO,

para - AE: = ---
CUO++

2

(155)

e substituindo ambos os termos à direita por suas respecti-

vas igualdades das equações 154 e 152, obtém-se:

-E: =
[uo~J.{E:O+E:18l[SCN-J+E:282[SCN-]2+E:383[SCN-]3+E:484[SCN-J4+E:S8S[SCN-J S }

[UO~J.{l + 8l [SCN-] + 82 [SCN-J 2 + 83 [SCN-] 3 + 84 [SCN-] 4 + 8s [sarJS }

(156 )

ou ainda:

FO(X)

(157 )

de onde chega-se facilmente a:

EFo(X) = E:o+E:18l [SCN-]+E:282 [SCN-]2+E:383 [SCN-]3+E:484 [SCN-]4+E:s8s [SCN-]S

(158 )

Rearranjando a equaçao e dividindo-a por

[SCN-] obtém-se a função subsidiária ~l.

E Fo (X) - E:o [-] [-] 2 [-] 3 [-]4
~l = [SCN-] = E:18l +E:282 OCN +E:383 SCN +E:484 SCN +E:S8S SCN

(159 )
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onde
lim ~l = €l 81
[SCN-] + O

(160)

Cbmo o valor de 81 já é conhecido, obtém se

facilmente o valor de €l.

o valor de €2 pode agora ser

através da função subsidiária ~2'

determinado

(161)

lim ~2 = €2 82 (162)

[SCN-] + O

sendo o valor de €2 determinado com facilidade, pois 82 e

também conhecido, e assim sucessivamente, analogamenteao tra

tamento de LEDEN, descrito na Parte 11.

VIII.2 - RESULTADOS

Os estudos espectrofotométricos dos comple-

xos de tiocianato de uranilo visando a determinação das ab

sortividades molares das diversas espécies formadas, leva a

sistemas de difícil resolução.

A utilização dos valores das constantes de

formação obtidos por potenciometria diminui o número de in

cógnitas a serem determinadas, se bem que introduz no cálcu-

lo das absortividades molares as incertezas de que estes va

lores são acompanhados, tornando assim os valores de € afe-
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tados de imprecisões maiores (ou no mínimo iguais) as das

constantes de estabilidade correspondentes.

Nos estudos espectrofotométricos efetuados

por CHIERICE, ao serem colocados em gráfico os valores de

-
E X n, foi obtida uma reta em 280 nrn, comportamento este que

nao se repitira no estudo dos complexos de azoteto com ura-

nilo.

Com os novos valores, bem mais refinados (se

bem que nao sao considerados definitivos, devendo ser feito

um novo estudo para verificar se ocorre a formação da sexta

espécie), valores estes obtidos potenciometricamente, a con-

dição de reta não se repetiu, e através de método utilizan-

do mínimos quadrados, foram calculados os valores das absor-

tividades molares das cinco espécies.

A tabela XI apresenta os valores da concen-

tração de metal utilizado, de tiocianato livre, o número mé-

dio de ligantes e os valores de absorbância, com suas cor-

respondentes absortividades molares calculadas, para compri-

mentos de onda de 280, 290 e 300 nrn.

Nas figuras XVI, XVII e XVIII sao plotados

os valores de E versus n, sendo obtidas curvas. Estas cur-

vas apresentam ascendência mais acentuada em pontos onde
~

e

maior o número médio de ligantes, o que poderia ser explica-

do por urna provável mudança de configuração quando é forma-

da a quinta espécie, ou no caso de existirem seis complexos,

estar sendo somada a absortividade molar da sexta espécie

(principalmente ao quinto complexo) pois, quanto maior for a

concentração de ligantes, maior será a percentagem da sexta



CSCN- CUO++ - [SCN-] À = 280 nrn À = 290 nrn À = 300 nrn
2 n

(M) (M) (M) - - -
A E A E A E

0,0750
. -4

0,705 0,0748 0,3545 1155 0,3354 1093 0,3063 9983,069x10

0,100
-4 0,891 0,0997 0,4012 1416 0,3830 1352 0,3516 12412,833x10
-4 1,21 0,1497 0,5513, 1946 18710,150 2,833x10 0,5301 0,4935 1742
-4 1,50 0,1996 0,6082 2342 0,6002 23110,200 2,597x10 0,5667 2182
-4 1,97 0,2995 0,7329 3104 0,7281 3084 0,6904 29240,300 2,361xl0
-4 2,36 0,3996 0,6948 3678 3701 0,6697 35450,400 1,889x10 0,6991
-4 2,68 0,4996 0,6759 4089 0,6863 4152 0,66170,500 1,653x10 4003
-4 2,95 0,5995 0,7548 4566 0,7698 4657 0,.74500,600 1,653x10 4507
-4 ·3,17 0,6996 0,6944 4904 0,7142 5044 0,6923 48890,700 1,416x10
-4 3,35 0,7995 0,7421 5241 0,7668 5415 0,7518 53090,800 1,416xl0
-4 3,51 0,8996 0,6594 5588 0,6859 5813 0,6694 56730,900 1,180x10 .
-4 3,64 0,9996 0,6694 5673 0,6987 5921 0,6881 58311,00 1,180x10
-4 3,75 1,0996 0,6306 5938 0,6613 6227 0,6495 61161,10 1,062x10
-4 3,85 1,1996 0,6554 6171 0,6859 6459 0,6817 64191,20 1,062x10
-5 4,00 1,3996 0,6021 6376 0,6364 6739 0,6345 67191,40 9,443x10
-5 4,07 1,4996 0,6216 6583 0,6556 6943 0,6576 69641,50 9,443x10

1,70 7,082x10- 5 4,17 1,6997 0,4854 6854 0,5142 7261 0,5156 7281
-5 4,24 1,8497 0,5003 7064 0,5316 7507 0,5346 75491,85 7,082x10
-5 4,29 1,9897 0,5072 7162 0,5403 7633 0,5467 77191,99 7,082x10 ,

TABELA XI - Valores de absortividade média, calculada a partir das absoE

bâncias medidas em comprimentos de onda de 280, 290 e 300 nm. ......
w
w
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espécie formada, caso exista.

Inicialmente, foi feito o tratamento gráfi

co do sistema e, através das funções subsidiárias ~i foram

obtidos os respectivos valores de Ei , (extrapolados com o

auxílio de programa para cálculo de curvas exponenciais),se~

do obtidos sistematicamente valores de (3 maiores que E4 •

A seguir, foram calculadas as absortivida

des das diversas espécies através de método utilizando míni

mos quadrados, obtendo-se resultados muito próximos aos va

lores extrapolados graficamente, razão pela qual não serao

apresentados os valores obtidos por via gráfica.

Através de método utilizando mínimos qua-

drados, e com o auxílio das constantes de estabilidade de

terminadas por potenciometria, o sistema foi analisado, che

gando-se aos seguintes valores:

À = 280 nm s CLE(%)

E
O = 180 ---------- ------

El = 1488 17% 248) 4,27%

E2 = 3042 23% 704) 11,16%

E3 = 5448 24% (1305 ) 20,88%

E4 = 4457 23% (1039) 22,26%

E5 = 9798 5% ( 502) 41,14%
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À = 290 nrn s a.E(%)

E
O = 130 ---------- ------

E1 = 1402 18% 246) 3,88%

E2 = 2963 24% 698) 10,48%

E3 = 5553 23% (1294) 20,53%

E4 = 4500 23% (1031) 21,67%

E5 = 10681 5% ( 498) 43,24%

À = 300 nrn s a.E(%)

E
O = 60 ---------- ------

E1 = 1331 17% 224) 3,75%

E2 = 2647 24% 637) 9,52%

E3 = 5757 21% (1182) 21,65%

E4 = 3707 25% 941) 18,16%

E5 = 11373 4% 455) 46,83%

Neste mesmo programa sao ainda calculados

os valores de s (absoluto e percentual) e os valores de a.E (%)

que correspondem à percentagem de absorbância causada por

cada espécie.

Na figura XIX demonstra-se a incerteza dos

valores de E, sem ser considerada a imprecisão de que os

valores das constantes de estabilidade são afetados.

Nesta figura, pode ser observado que o va

lor de E4 é menor que o de E3 , o que é pouco provável pois,

se considerarmos que cada ligante possui uma oscilação inde-
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pendente dos demais, a entrada da quarta espécie deveria vir

a reforçar a absortividade de E
4

, e não diminuí-la.

A análise das medidas potenciométricas para

seis espécies levou a uma resolução coerente mas, quando

aplicada para as medidas espectrofotométricas, obteve-se va

lor negativo para E6 .

Um novo estudo, em condições em que possam

ser atingidas maiores concentrações de ligantes é recomendá

vel, para definir a existência ou não da sexta espécie e se

chegar aos valores definitivos das constantes de estabilida

de, e então, a valores bem mais confiáveis para as absorti

vidades molares das" espécies formadas.
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IX.l - APARELHOS UTILIZADOS

IX.l.l - Potenciômetro

Para efetuar as medidas de pH, e da variação

dos potenciais de junção, bem como para medidas potenciomé-

- ++-tricas dos sistemas SCN /HNCS e U0 2 /SCN , foi utilizado o

potenciômetro Orion Research, modelo aOlA, com precisão de

0,002 unidades de pH e um décimo de milivolt.

IX.l.2 - Espectrofotômetros

Inicialmente, em um estudo preliminar, foi

utilizado o espectrofotômetro Beckman, modelo DB-G. As de-

mais medidas foram feitas com maior precisão em um espectro-

fotômetro Zeiss, modelo PM Q 11, ponto a ponto.

IX.l.3 - Eletrodo gotejante de mercúrio

Para as medidas potenciométricas de tiocia-

nato de equilíbrio, foi utilizado como eletrodo indicador,
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um eletrodo gotejante de mercúrio similar ao utilizado em

polarografia, cujas características de gotejamento foram man

tidas sempre constantes, apesar de não serem tão críticas,

por terem sido feitas medidas potenciométricas.

° mercúrio utilizado foi previamente puri

ficado quimicamente e, a seguir, por destilação a vácuo.

IX.l.4 - Eletrodo de prata

Para as medidas da variação do potencial de

junção (causado pela presença de íons H+) foi utilizado um

fio de prata eletrolítico. Antes de qualquer medida, foi

tomada a precaução de manter este fio imerso em solução con

tendo NaCl, e sempre se saturou a solução na qual seriam efe

tuadas as medidas, com AgCl.

IX.l.5 - Eletrodo de vidro

As medidas de pH foram feitas através de um

eletrodo de vidro não combinado, modelo Metrohm EA 109. Es

te foi termostatizado sistematicamente durante uma hora an

tes de serem efetuadas as medidas, a 25,0 ~ O,loC, em solu

ça0 de NaCI04 de mesma força iônica em que seriam efetuadas

as medidas posteriores.
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IX.l.6 - Eletrodo de calomelano saturado

Em todas as medidas potenciométricas foi uti

lizado o mesmo eletrodo de calomelano saturado, ECSNaCl ' mo

delo Beckman 39.402-C.

IX.2 - REAGENTES E SOLUÇÕES

No decorrer deste trabalho, foram utiliza-

dos reagentes P.A., ou estes foram purificados até apresen-

tarem o grau de pureza recomendado.

IX.2.1 - Perclorato de sódio

° perclorato de sódio utilizado inicialmen-

te, foi sintetizado a partir de ácido perclórico

nato de sódio l13
•

e carbo-

Em outros casos, foram juntadas diversas so-

luções de NaCI0 4 , e após três recristalizações sucessivas,

onde era separado o sobrenadante, o sal recristalizado foi

dissolvido, para a seguir serem efetuados polarogramas em

alta sensibilidade, onde verificou-se a inexistência de con-

taminantes eletroativos em proporções apreciáveis. A se

guir, o pH do sal foi corrigido, conforme será descrito na

parte IX.3.1. Finalmente a solução foi titulada gravimetri-

camente, tomando-se volumes de 5,00 ml, secando em estufa a

o ~110 C, ate peso constante.
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IX.2.2 - Tiocianato de sódio

A solução estoque de tiocianato de sódio foi

preparada a partir do produto P.A. (Carlo Erba), que foi di-

luído em água previamente fervida e desairada, para a seguir

ser acondicionado em frasco âmbar, ao abrigo da luz. A pa-

dronização desta solução foi feita por argentimetria,

lizando o método de VOLHARD l14
•

IX.2.3 - Tiocianato de mercúrio

uti-

° complexo de tiocianato de mercúrio, uti-

lizado como indicador (de tiocianato de equilíbrio) nas me-

didas potenciométricas foi preparado da seguinte maneira:

Partiu-se de uma massa conhecida de óxido de

- . d - . - . 115 1 f .
mercur~o, HgO, pa rao pr~mar~o , ao qua o~ adicionada

uma quantidade de ácido perclórico perfeitamente conhecida,

de maneira a manter a seguinte proporção estequiométrica:

HgO + 2 HCI04

A esta solução foi adicionado o dobro de

NaSCN necessário para manter a relação estequiométrica, com

a finalidade de deslocar a reação no sentido da formação do

2-
Hg(SCN)4 ' conforme:

2- -Hg(SCN)4 + 2 CI04 + 4 SCN

Esta concentração deve ser perfeitamente co-

nhecida e somada à concentração total de tiocianato.
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IX.2.4 - Âcido perclórico

As soluções de ácido perclórico foram pre-

paradas por diluição do produto concentrado P.A. (Qeel - Cer

tified ACS). Estas soluções foram padronizadas com soluções

de NaOH, cujo título fora previamente determinado com o auxl

lio de hidrogenoftalato de potássio, padrão primário116 .

IX.2.S - Perclorato de uranilo

° perclorato de uranilo foi preparado a par-

tir de diuranato de amônio, (NH4)2U207' ao qual foi adiciona

do HCI04 em pequeno excesso, para reprimir a hidrólise do

íon uranilo. Esta mistura foi resfriada a urna temperatura

próxima a OoC, para urna melhor precipitação do perclorato de

amônio formado, o qual foi separado por filtração, em funil

de Gush.

° pH desta solução foi determinado através

de medidas potenciométricas, com o auxílio de um eletrodo de

vidro, e sua padronização foi feita gravimetricamente a

aoooc, utilizando hidróxido de amônio corno agente complexan-

te.

A padronização da solução de perclorato de

uranilo foi feita por gravimetria. Com o auxílio de

em excesso, precipitou-se (NH4)2U207 que foi calcinado a

aoooc, para a obtenção de U30 a •

Tornou-se o cuidado de adicionar pequena qua~

tidade de HN03 antes da queima do papel, tornando o meio oxi
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gânico.
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, garantindo assim uma total queima do material or-

Também foram obtidos bons resultados gravi-

métricos tomando volumes conhecidos da solução, que pipeta-

dos diretamente para cadinhos, foram evaporados previamen-

te a 110-120oC durante 12 horas, para a seguir ser adiciona-

do um pouco de HN0 3 , e como no caso anterior, calcinados a

800o C.

A segunda maneira apresenta as desvantagens

da demora na evaporação prévia e do precipitado crepitar

quando aquecido em temperaturas mais elevadas, aderindo in-

clusive na tampa do cadinho mas, tem as vantagens de não ha-

ver necessidade de uma precipitação quantitativa, não haver

perdas na filtração e na lavagem do precipitado e ainda, não

ser necessário executar a queima do papel.

IX.3 - DETALHES EXPERIMENTAIS

IX.3.l - Correção do pH do perclorato de sódio

Neste trabalho, em especial no estudo da

constante de formação do ácido isotiociânico, foi de impor-

tância que o perclorato de sódio (empregado com a finalidade

de manter a força iônica constante) não contivesse quanti-

~ + -dades apreciáveis de ~ons H ou OH , pois as

deste reagente sempre foram elevadas.

concentrações

Para a correção do pH do NaCl0 4 , inicialmen-
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te foi feita uma determinação gravimétrica preliminar da so-

lução estoque de NaCI04 , para poder assim trabalhar em for

ças iônicas conhecidas. A seguir, foram preparadas duas so

luções, a primeira contendo 1,000 x 10-2 M de HCI04 e 1,99 M

de NaCI04 , a outra com 1,000 x 10-3 M de H+ e 1,99 M do mes

mo perclorato de sódio.

Com a primeira solução calibrou-se o poten-

ciômetro em pH = 2,000, para a seguir, medir o pH da segun-

d 1 - 1 t" h 1 000 x 10-3 M de H+.a so uçao, a qua con ln a ,

Caso a solução de perclorato de sódio nao

esteja neutra, a primeira solução (pH = 2,000) estará afeta-

da de determinado errOi no entanto, a segunda solução

afetada de um fator dez vezes maior.

~

sera

Através desta medida, nao é possível calcu-

- + -lar diretamente a concentraçao de H (ou OH ) que deve ser

adicionado para tornar o NaCI04 neutro, pois nestas medi

das, efetuadas em elevadas forças iónicas, não é avaliada a

concentração hidrogeniônica, e sim a atividade dos íons H+.

Considerando a medida feita, pode ser cal

culada a concentração aproximada de H+ (ou OH-) que deve ser

adicionada ao NaCI04 • Novamente foram preparadas duas so

luções idênticas às anteriores, isto é, contendo 1,000 x 10-2 M

e 1,000 x 10-3 M de H+, com força iónica ajustada com per-

clorato de sódio já corrigido. ° potenciômetro foi novamen-

te ajustado para pH = 2,000 com a primeira solução,

feita a seguir, a medida da segunda.

sendo

Este processo foi repetido tantas vezes qua~



tas foram necessárias, até que a segunda solução

pH = 3,000.

IX.3.2 - Medidas potenciométricas com o eletrodo

de mercúrio

149.

acusasse

gotejante

Em todas as medidas potenciométricas em que

se utilizou o E.G.M., foi mantida a coluna de mercúrio na

mesma altura, a fim de manter o fluxo constante.

o tempo de gotejamento foi de aproximadamen

te cinco segundos, e as leituras de potencial sempre foram

feitas quando a gota atingia seu volume máximo, e este valor

de potencial se repetia nas gotas seguintes.

IX.3.3 - Medidas espectrofotométricas

Para as medidas espectrofotométricas, foram

utilizadas celas de quartzo Beckman de 1,000 cm de espessu

ra. Estas foram inicialmente lavadas com solução contendo

50% de HeI 3,0 M e 50% de álcool etílico, conforme especi

ficações do fabricante.

Em todas as medidas foi utilizado um branco

similar a solução medida, somente não contendo íons uo~+.
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RESUMO

Este trabalho inicia com um estudo

fico do comportamento químico do íon tiocianato, do

..
monogra-

ácido

isotiociânico e uma rápida revisão da literatura sobre a rea

-çao uranilojtiocianato.

Foi feita uma rápida apreciação sobre os mé-

todos de cálculos de constante de estabilidade e uso de

todos indiretos.

..
me-

A estabilidade dos complexos de tiocianato

de mercúrio(II) foi estimada através de medidas potenciomé-

tricas com a finalidade de verificar a ordem de variação de

seu n, dentro de larga faixa de concentração de tiocianato,

com o propósito de utilizar este sistema como indicador de

ligante livre em estudos de equilíbrios.

A formação do ácido isotiociânico foi estu

dada por um método indireto, utilizando Hg(SCN)2-xjHg como
x

sistema indicador para [SCN-].

Este estudo foi feito a 250 C e em força iô-

nica 2,0 M e 4,0 M, obtendo-se:

SHNCS = 0,135 + 0,0070 (em força iônica 2,0 M).

SHNCS = 0,168 + 0,0069 (em força iônica 4,0 M).

sendo:

=~
[H+] [SCN-]

Estes valores de constante foram obtidos atra

vés de aproximações sucessivas, envolvendo cálculos iterati-
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vos das concentrações livres das espécies reagentes, segui-

do do tratamento da bem conhecida função Fo (X) •

timado

ção de

Nas medidas potenciométricas também foi es

causado pela presença de [H+], com base na varia

de um eletrodo de Cl-,. AgCl/Ag, trabalhando-se em

condições semelhantes.

o sistema uranilo/tiocianato foi também es-

tudado potenciometricamente e da mesma maneira, em meio for-

temente ácido, onde a concentração de HNCS formado deve ser

considerada. Foi determinada a formação de cinco

sucessivas:

SI = 11,4 + 0,06 Kl = 11,4

13 2 = 49,0 + 0,82 K2 = 4,30

13 3 = 88,4 + 3,25 K3 = 1,80

13 4 = 127,4 + 4,42 K4 = 1,44

13 5 = 91,4 + 1,82 K5
= 0,72

espécies

Evidências da existência da sexta espécie fo

ram encontradas, mas seu valor apresentou elevada incerteza.

Foram feitas medidas espectrofotométricas em

comprimentos de onda entre 280 e 300 nm para o urânio em meio

de concentrações crescentes de tiocianato. O sistema apre-

senta forte absorção, com absortividades molares médias maio-

-1... .,.
res que 7700 l.mol.cm , o que e de interesse analltico.

A combinação das constantes de formação com

os dados espectrofotométricos levou às absortividades mola-

res individuais dos complexos.
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ABSTRACT

This thesis start with a monographic study

on the chemical behaviour as thiocyanate ion, the iso-thio-

cyanic acid and a revision on the uranyl-thiocyanate reaction.

A short and critical comment on methods on

computation of stability constants and use of indirect me-

thods was included.

The stability of mercury(II)/thiocyanate com

plexes was estimated by potentiometric measurements in order

to check the range of its n variations, at a wide thiocya-

nate ion concentration, in order to use this sistem as indi-

cator of the free ligand concentrations in equilíbria

dies.

stu-

The formation of iso-thiocyanic acid was st~

2-xdied by an indirect potentiometric method by using fIg(SCN) jHg
x

as an indicator system for [SCN-]. This was performed at

250 C and ionic strength 2,0 M and 4,0 M.

SHNCS = 0,135 + 0,0070 (at ionic strength 2,0 M).

SHNCS = 0,168 + 0,0069 (at ionic strength ~,O M).

being:

=~
[H+] [SCN-]

This constant values were obtained from a

systematic approach involving iterative calculation of the

free concentrations of the reacting species and final treatment

of the well known Fo(X) function.
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The potentiometric measurements include an

estimation of ~E. by the presence of [H+], on basis of
J

changes of a Cl , AgCl/Ag electrode, working at comparable

conditions.

The system uranyl/thiocyanate was also po-

tentiometrically studied on the same basis at a fairly acid

medium, where HNCS formation needs to be corrected. Five li-

gand stepwise complexes were found:

SI = 11,4 + 0,06 RI = 11,4....

62 = 49,0 + 0,82 R2 = 4,30

63 = 88,4 + 3,25 R3 = 1,80....

S4 = 127,4 + 4,42 R4 = 1,44....

65 = 91,4 + 1,82 R5 = 0,72....

Evidences of sixth specie was found,but its

formation constant was still of uncertain magnitude.

Spectrophotometric measurements were take at

280-300 nm for uranyl in increasing thiocyanate concentra-

tion. The system present strong absorption,with an average

-1molar absorbtivity higher than 7.700 l.mol.cm , which is

interesting for analytical purposes. The cornbination of the

formation constants with the spectrophotometric data lead to

individual molar absortivities of the complexes.
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GLOSSÂRIO DE ABREVIAÇÕES E S1MBOLOS

concentração molar de equilíbrio

absorbância

valor genérico ou índice indicando adição

fração de cátions metálicos complexados

fração de cátions metálicos nao complexados

valor genérico

constante global de formação do complexo

concentração analítica (mols/l)

valor genérico

índice indicando valor calculado

concentração analítica de ácido que acompanha o me

tal

concentração analítica de ligante (mols/l)

concentração analítica de metal (mols/l)

derivada parcial

variação de

potencial

eletrodo de calomelano saturado com NaCl

potencial de junção
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potencial do eletrodo de referência

potencial do sistema em meio nao complexante

potencial normal do eletrodo (comparado com o ENH)

potencial condicional do sistema em meio nao com

plexante

potencial do sistema em meio complexante

o'Ex potencial condicional do sistema em meio

xante

comple-

Ex.
1

exp.

E

E

F (X)
n

potencial inicial do sistema em meio complexante

potencial final do sistema em meio complexante

potencial de meia onda

índice indicando valor experimental

absortividade molar

absortividade molar média

absortividade do íon metálico nao complexado

somatório

função subsidiária de Leden que representa a espé

cie i

função subsidiária de Leden correspondente à últi

ma espécie

grau de complexação

grau de complexação inicial
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fi

y

i

grau de complexação final

fator de nivelamento

fator de diluição da solução adicionada

fator de diluição da solução inicial

função subsidiária

coeficiente de atividade

índice indicando o número de ligantes ou valor ini

cial

in índice indicando valor inicial

K constante sucessiva de formação

k potencial de junção causada por 1 mol.l- l de H+

L ligante

L' ligante auxiliar

In logarítmo de base e

log logarítmo de base 10

À comprimento de onda (em nm)

À+ condutância equivalente molaro

M metal ou molar

M' metal auxiliar

Mn+ cátion metálico de número de oxidação n

max. índice indicativo de valor máximo



medo

mM

]J

N

n

n

nm

s

s

v

V.
1

x

x
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índice indicativo de valor medido

milimolar

força iônica

número de pontos experimentais

número de coordenação da última espécie complexa

número médio de ligantes

número de eletrons

nanometro

função residual

desvio padrão

volt ou volume (em ml)

volume adicionado

volume inicial

haleto

valor variável (de O a 4,0)
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