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1.1. Objetivos Iniciais

Os íons tiocianato, SCN-, e azoteto, N;,

são bem caracterizados como pseudo-haletos devido à exis

tência de analogias com o comportamento dos íons hale-

tos. Discussão minuciosa do caráter de pseudo-haleto •e

,
feita por MOELLERl . Numerosos dados de constantes de for

maçao se encontram na compilação de SILL~N e MARTELL2

e YATSIMIRSKII e VASILtEV3 •

Semelhanças de comportamento complexante

entre os íons tiocianato e azoteto têm sido observadas e

descritas na literatura. A coloração vermelha do tiocia

nato com íons de ferro(III), castanha com íons de cobre

(11) e azul com íons de cobalto (11), todas elas de inte

resse analítico, são também observadas com íons azoteto,

entre outros, embora os poderes complexantes em termos

de constante de equilíbrio, sejam apreciavelmente dife

rentes. A reação entre íons de cobre (11) e azoteto foi

bem estudada neste Instituto de Química, por SENISE, NE-

4-12 - ~VES e outros , desenvolvendo aplicaçoes ana11ticas.

Em trabalho recente de tese12 desenvolveu

-se um método de cálculo usando as medidas espectrofoto~

métricas para a determinação das constantes de formação

dos quatro complexos sucessivos de cobre (11) ~com 10ns

azoteto. Tendo em vista estudo comparativo, nosso plano

inicial de trabalho visava efetuar medidas espectrofoto-

métricas no sistema cobre (II)/tiocianato e aplicar

tratamento dos da.dos conforme feito anteriormente12 ,

o

pa

ra obtenção das constantes de formação dos complexos su-

cessivos.
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o sistema cobre (II)/tiocianato foi obj~

t d t · 13,14 ~o e estudos an erlores , por via espectrofotometri-

ca. TANAKA e TAKAMURA14 realizaram estudos espectrofotom~

tricos sotre a formação dos complexos de tiocianato de co

bre (II) em solução aquosa, chegando às constantes glo

bais sucessivas dos complexos. Embora alguns valores das

constantes de formação, corrigidos para força iônica ze-

ro, pareçam algo incoerentes, as constantes obtidas em

força iônica 0,50 M poderiam servir como base para um es

tudo comparativo de aplicação do processo de cálculo, re

centemente proposto. Em linhas gerais, este processo de

.. 12
calculo consiste em modificar o processo anteriormente

·1· AT I I 15 ... ~ d·"Utl lzado por Y S MIRSKI , dlmlnuldo o numero e lncog

nitas nas equações simultâneas, ao introduzir valores de

constante de formação e absortividade molares das
..

espe-

cies, com um e quatro ligantes, determinados separadame~

te.

Além do processo de cálculo caberia, tam-

bém, rever as medidas espectrofotométricas, uma vez que o

ajuste da força iônica do meio foi feito com íons nitra

to, que sabidamente interferem competitivamente nos equi-

líbrios em estudo. Tal estudo deveria ser efetuado em

14
meio iônico constante, contendo perclorato. Os autores

se referem à instabilidade de cor das soluções, sendo as

medidas de absorbâncias obtidas na presença de excesso do

ligante, extrapoladas para tempo zero.

1.2 Definição de Objetivos

Iniciando estudos da reaçao de cobre (lI)!

tiocianato em meio de nerclorato. comnrovou-se novamente
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a instabilidade de cor, conforme TANAKA e TAKAMURA14 • Ve

rificou-se, porém, a impóssibilidade de se extrapolar va

lores de absorbância ao tempo zero, que fossem dignos de

confiança e utilizáveis em medidas de constantes de equi

líbrio. Somente foram aproveitáveis as medidas feitas em

excesso de cobre (lI), condições estas onde a única espé

cie formada é CuSCN+. A estabilidade de cor permitiu de

terminar €l e Bl em força iônica 2,0 M, a 2SoC, permiti~

do testar um método de dilu1ção, com cela espectrofotomé

trica especialmente mod1ficada. Estes resultados estão re

latados neste trabalho e estão coerentes com aqueles obti

14dos por TANAKA e TAKAMURA . Completado este estudo resol

veu-se, pois, investigar as causas da instabilidade de

cor do cobre (lI) em excesso de tiocianato, com base na

oxidação do ligante observada anteriormente por NEVES e

16 17 .FRANCO ' ao estudar em outro Slstema. Nesse estudo NE-

VES e FRANC017 comprovaram que o íon .pseudo-haleto 1,2,

3,4-tiatriazol-5-tiolato, CS2N~, complexa íons de cobre

(lI), mas o mesmo complexo oxida o ligante passando a co-

bre tI), na forma de complexo e oxidando o ligante ao

pseudo-halogênio correspondente.

~ possível que no caso do cobre a instabi

lidade se deva a processo análogo de oxidação do tiociana

to ao pseudo-halogênio, (SCN)2' com formação de complexo

de cobre (I).

A literatura traz diversas referências so

bre a existência do tiocianogênio. Os textos de Química

- 18, . - .Inorganica, corno o de MOELLER ,se referem a eXlstencla

- . ACK19 f . .. bdeste pseudo-halogenlo. SODERB Ol o prlmelro a 0-

ter tiocianogênio por oxidação do tiocianato de prata,
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com iodo ou bromo, em éter etílico. KAUFMANN e KLOGER 20

o obtiveram com baixo rendimento, por oxidação com dióxi

do de manganês em meio aquoso.

o tiocianogênio foi também obtido por via

eletrolítica em meio etanólico, por PAULING e BROCKWAy21.

Há uma receita para sua preparação em condições estáveis,

t t d ~ t ". -" 22em ex o e S1n eses 1norgan1cas . Importante resenha s~

bre pseudo-halogênios foi feita por WALDEN e AUDRIETH23 ,

onde são descritas reações típicas do tiocianogênio. Men

cionam as reações18 ,23, a instabilidade do tíocianogênio

em meio aquoso, onde sofre polimerização irreversível, l~

vando a um sólido laranja, pouco estudado, (SCN). Entrex

tanto, a estabilidade do tiocianogênio, como se pode com-

provar pelos métodos de preparação, é obtida apenas em

solventes orgânicos, onde pode, inclusive, servir como

" - " - 24 •reagente para adlçoes a dupla 11gaçoes . Em me10 aquoso

o tiocianogênio dá como produto os íons SO~, H+ e

- f "d 1 . 1 1· 2Sreaçoes estas avoreCl as pe o me10 a ca 1no

HCN23 ,

SENISE26

verificou que íons tiocianato são lentamente oxidados por

I 2 , com formação de ICN e íons SO~. A cinética desta rea

çao foi acompanhada pela dosagem do sulfato formado. Uma

série de trabalhos de caráter eletroquímico se refere
..
a

oxidação voltamétrica de tiocianato em solventes orgâni-

. .." d . f d"d 27-37 E t "cos, ou mlsturas eutet1cas e sa1S un 1 os . m als

misturas eutéticas, não há condições de formação de tio

cianogêni029 ,33,3S,36. Os oxidantes fortes como permanga-

nato e dicromato em excesso, oxidam o tiocianato direta

mente a sulfato e ácido cianídrico, reação esta que é ba-

d . - 1 - . d " . t 38 O""dse para eterm1naçao vo umetr1ca e tloc1ana o . aC1 o

cianídrico formado como produto da oxidação do tiocianato
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~ base para a determinação polarográfica deste íon
39

pela formação de SCNo e (SCM);

Em estudos sobre mecanismos de

menciona-se que a formação de tiocianogênio é
~0-~4

reaçoes ,

precedida

A cinética de hidrólise do tiocianogênio

com formação do ácido hipotiocianoso, HOSCN, foi conside

rada~5 .

Voltando ao comportamento de íons de co

bre (lI) em soluções de tiocianato, cabe mencionar a for
.i.

mação de precipitado preto, soluvel no excesso de reage~

te. Tal comportamento é análogo ao observado com o íoh

568azoteto ' , . Entretanto, dado à tendência do cobre (lI)

nestas soluções a passar a cobre (I), há descaramento

parcial das soluções ou mesmo do precipitado Cu(SCN)2

que passa a sólido muito estável, CuSCN46 . A estabilida

de de cor do cobre (lI) é conseguida apenas na presença
~ 47 ~ ~de um oxidante como lons persulfato ou acido nltri-

c0
48

49KOLTHOFF e OKINAKA estudaram o comport~

mento polarográfico do cobre (lI) em soluções de baixa

concentração de tiocianato, dando ênfase a uma onda de

adsorção do tiocianato cuproso, embora fizessem algum co

~ . . . - 50mentarlo sobre a establlldade dessas soluçoes. MEITES ,

a seguir, fez observações sobre os estudos polarográfi

cos de KOLTHOFF e OKINAKA49 , KORSHUNOV e MALYUGINA51 , e
52 ~COLICHMAN apresentando medidas polarograficas e coulo-

métricas. Há discordância sobre os resultados observados

pelos autores acima mencionados. Estas discordâncias são

discutidas no presente trabalho, com base nos resultados

experimentais por nós obtidos.
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A finalidade inicial foi elucidar a insta-

bilidade de cor das soluções de cobre (II), através do m~

todo polarográfico, buscando-se uma analogia de comporta

mento conforme estudo anterior de NEVES e FRANC016 ,17. As

discordâncias observadas entre os estudos polarográficos

t · 49-52 . . . 'f' t'an er10res const1tuem ma1S uma Just1 1ca 1va para o

estudo do comportamento do cobre (II) nestas soluções de

tiocianato.

As medidas polarográficas permitiram ainda

obter dados sobre a formação de complexo de cobre (I) com

tiocianato, a fim de completar e comparar dados referen

tes a estudos anteriores, conforme constam na literatu
2,3,53-57ra •
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II.l. Viabilidade do Estudo Espectrofotométrico no Sis

tema Cobre (II)/SCN-

No estudo dos complexos sucessivos dos

íons metálicos, por via espectrofotométrica, tem-se uma

condição favorável somente quando os complexos formados

absorvem. Neste caso, não há correções a fazer nas absor

bâncias medidas, para descontar a contribuição do cátion

e do complexante consumidos na reaçao.

Os complexos sucessivos de azoteto com

íons de cobre (II), objeto de estudos anteriores 9 ,12, se

enquadram neste caso mais favorável. Iniciou-se estudo a

nálogo com tiocianato. O espectro de absorção, com máximo

arredondado na região limite do ultra-violeta com o visí

vel, quase se superpõe ao observado no sistema cobre(II)/

azoteto, variando, naturalmente, as absortividades mola

res e constantes de formação.

A seguinte equação é aplicável a tal sist~

ma, onde não se espera a contribuição de espécies com

mais de quatro ligantes, por analogia com o sistema co-

bre (II)/azoteto:

't
0

_ A = E:1Bl[SCNl+E:2B2[SCNl2+E:3B3[SCNl3+E:484[SCN-J4

CCu<II) Sl-fel [SCNl +13 2 [scNl2+e3 (SCN-] 3+134 (sCNl 4
(.eq.. 1-).

No sistema cobre(II)/N; a resolução do

sistema de equações provenientes de ;, em diversas concen

trações do ligante, foi favorecida pela diminuição do nú

mero de incógnitas. Assim, E: l e 81 foram determinados em

condições em que se forma inicialmente a espécie CUN;. A

constante de formação B4 , e o correspondente E: 4 , foram ob
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la

tidas em condições onde era desprezível a contribuição das

outras espécies. Comprovou-se que os valores de absortivi

dades molares para os complexos intermediãrios~ E 2 e 62

podiam ser estimados com razoável exatidão por ter sido

comprovada relação linear entre os valores de absortivida

des e o número de ligantes.

A resolução de sistemas de equaçoes simultâ

neas conforme a equação 1, para obter valo~es de 6n , é se~

pre precária e leva a resultados po~co confiáveis,

dado o número de incógnitas e ã existência de erros exper!

'mentais.

Tentativas feitas de resolver tais equaçoes

simultâneas para o sistema cobreCII)/azoteto não levaram a

resultado sequer satisfatório. Os resultados, porém, se

tornaram reprodutíveis e confiáveis somente quando se apl!

caram os artifícios acima mencionados, para diminuir o nú-

mero de incógnitas.

O presente trabalho visava estudar, de modo

análogo, o sistema cobreCII)/tiocianato em soluções de for

ça iônica 2,0 M, mantida por perclorato de sódio, a 250C.

Nestas condições foram estudados diversos sistemas, neste

Instituto.

O passo inicial seria obter El e 61 pela a-

. - ~ S 58 . dpl1caçao do metodo de Mc CONNELL e DAVID ON , serV1n o co

mo exemplo de sua aplicação trabalhos referentes ao siste

ma cobreCII)/azotet09 ,12.

A seguinte equaçao é aplicável:
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A
=

,-------..v....--J

Y
\'----..v---II

x

(eq. 2)

Trabalha-se com concentrações analíticas

do metal, CCu(II)' superiores às do ligante, CSCN- , pon

do em gráfico! e !' conforme cálculo pela equaçao 2.

Obtém-se por extrapolação o termo 1/EI 81 ,

e o coeficiente angular, El , que permitem calcular 81 .

Por um processo de tentativas ajustam-se

valores de concentrações analíticas do metal e ligante,

de modo a obter variações apreciáveis de X e Y, que par~

cem conduzir a uma precisa extrapolação de l/E l 81 . Isto

é feito em mais de um comprimento de onda, para obter re

sultadosconfiáveis para 81 .

II.2 Ajustes das Soluções para Utilização do Método de

Mc CONNELL e DAVIDSON

Uma maneira racional de escolha das con-

centrações analíticas, CM e CL, foi proposta em estudo

anterior12 , com bons resultados. Neste procedimento fix~

-se uma concentração do íon metálico, CM' adicionando-se

o ligante até uma leitura de transmitância da ordem de

15%. Esta leitura corresponde a um limite máximo de ab

sorbância (~O,82) que se recomenda medir, onde o erro fo
~ ~ ~ 59

tometrico achado e relativamente pequeno ou toleravel .

Acertando-se esta solução inicial, em que CM/CL deve ser

de pelo menos dez vêzes, obtem-se outras soluções de me-
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nor absorbância, por diluição desta com o eletrólito su

porte de mesma força iônica, cobrindo assim toda a faixa

de medida fotométrica (até 65-70% de T). Uma das vanta

gens deste procedimento é trabalhar com uma relação cons

tante CM/CL, em toda uma série de medidas, permitindo com

parar os resultados obtidos com soluções provenientes de

outra série de CM/CL diferente. A concordância dos valo

res das constantes de equilíbrio 81 obtidas de duas série

diferentes é uma indicação segura de que outras espécies

mono ou poli-nucleares não estão contribuindo para as lei

turas de absorbância, influindo nos valores de ~ e Y. A

lém do mais, o processo proposto torna muito simples e se

guro o preparo das soluções, que deixa de ser um processo

de ensaio e erro para todas as soluções, porque basta a-o

justar uma delas, a de maior absorbância; as outras vi-

rao por simples diluições desta solução inicial.

Urna modificação a mais no procedimento aci

ma é fazer as diluições, não em balão volumétrico, mas na

própria cela espectrofotométrica, seguindo urna idéia .já

estudada por CILENTO e SANIOT0 60 . Estes autores elabora 

ram um método espectrofotométrico de diluição, para o es

tudo de complexos entre moléculas orgânicas. Utilizaram

uma cela espectrofotométrica comum, de 1 cm de espessura

que foi modificada para permitir diluições de volume ini

cial (usualmente 3ml) até l2ml. (Ver parte experimental).

Procurou-se utilizar esta cela para fazer

diluições sucessivas de modo que a solução de baixa trans

mitância (-15%) passava por medidas intermediárias até a

tingir valores da ordem de 70% de transmitância, mantendo

a força iônica e a relação CCu(II)/CSCN- constantes. O
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tratamento dos dados continuou sendo o proposto por Mc

CONNELL e DAVIDSON58 (ver equaç;o 2).

Usando esta cela de CILENTO e SANIOT060 ,

fica mais simples ainda o ajuste da soluç;o inicial, por

adições sucessivas do ligante em força iônica constante

à soluç;o contendo o cátion metálico, na mesma força iô

nica, até atingir o valor máximo desejado de transmitân-

cia (-15%).

II.3. Determinação de €l~l

A Figura 1 mostra o espectro de absorç;o

d •. C + • • •a espec~e uSCN, com max~mo em 342 nm. A cor e bem es-

tável, n;o mudando de um dia para o outro.

Uma série de tentativas foi feita para a

certar uma condiç;o conveniente para o estudo dos compl~

xos, fixando-se concentrações de cobre (lI) (10,20,30,40

e 60 mM) e procurando-se encontrar quais as concentra

çoes de tiocianato que fariam a transmitância cair numa

faixa de 15%, nas vizinhanças do máximo de absorç;o do

+complexo CuSCN .

Verificou-se, por exemplo, que para cobre

(lI) 3OrnM , uma concentraç;o de 3mM de tiocianato dá uma

medida da ordem de 14% de transmitância, conveniente pa

ra o trabalho experimental de determinaç;o de constante,

com uma relaç;o 10:1 do íon metálico para o ligante. A

baixo desta concentração de cobre (lI), a referida rela

ção diminui até valores de 3:1, quando o cobre (lI) era

10mM. Acima de 30mM as referidas relações eram superi~

res a 10:1 do íon metálico para o ligante, estando a
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tiocianato 2,0 rr~I e perclorato de sódio

1 , ° Ivl , a 25° c.
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concentração de ligante
~

proxima de 2mM.

A Tabela I traz a obtenção dos dados expe-

rimentais de absorbância em três comprimentos de onda,

por diluições sucessivas na própria cela, a partir de um

volume inicial de 3,00ml, chegando-se a um volume final

de 9,00ml (diluição máxima de três vêzes). A Tabela I con

têm ainda os termos X e Y calculados pela equaçao 2, da

dos estes que permitiram chegar a €l e ~l por via gráfi-
~ca, conforme descrito no capltulo anterior. Aplicou - se

também o método das médias, para o cálculo de €l e aI de

pois que o gráfico linear sugeriu a exclusão de um ou ou

tro dado experimental. A Figura 2 traz dois gráficos de ~

versus ~, uma relação nitidamente linear. Os pontos expe

rimentais se acham bem distribuídos.

A Tabela II traz os resultados finais obti

dos. Há razoável concordância com os valores obtidos por

TANAKA e TAKAMURA14 , que obtiveram resultados algo mais

baixo, Bl = 55, em força iônica mais baixa, mantida com

nitrato de sódio.

Embora nao incluído no presente trabalho,

as constantes também foram obtidas para uma concentração

mais alta de cobre(II),50mM, onde a relação de íons metá-

licos/ligante atingiu valores da ordem de 20:1. Os valo

res foram coerentes com aqueles relatados, com relação

10:1. De qualquer forma vale salientar que o processo de

diluição na própria cela facilita consideravelmente o tra

balho experimental.

Em comparação com o sistema cobre(II)/azo

teto, observa-s~ que o máximo de absorção da espécie CuN3



TABELA I

Dados experimentais de absorbância em força iônica 2,OM, a 25 0 C, por diluição com perclorato de

sôdio 2,OM, na prôpria cela espectrofotomêtrica. Cálculo de ~ e ~, com aplicação do método de

Mc CONNELL e DAVIDSON (equação 2)

Volume

final

Fator de

diluição

CCu(II)

(mM)

CSCN

(mM)

CCu(II)x CSCN 

(10 6
)

XCif )

(10 3 )

Absorbâncias

330 340 345

Y'10 6 (~b'()

330 34 O
.

345

3,000

3,300

3,600

3,999

4,500

5,199

6,000

7,500

9,000

1,000

1,100

1,200

1,333

1,500

1,733

2)000

2,500

3,000

30,00

27,27

25,00

22,50

20,00

17,31

15,00

12~00

10,00

3,000

2 727

2,500

2,250

2)000

1,731

1,500

1,200

1,000

90,00

74,36

62,50

SOj62

40,,00

29,96

22,50

14,40

10,00

33,00 0,783 ° 873 0;873 11,5 10~3 10,3

29,99 0,682 0,749 ° 749 10,9 9,92 9,92

27,50 0)613 0,678 0:6~8 10 t 2 9 1 22 9,22

24,75 0,556 0.613 0,613 9,10 8~26 8)26

22,00 0,455 0,497 0/497 8 1 79 8,05 8,05

19,04 0,361 0,386 0)386 8~30 7,76 7}76

16,50 0,295 0,325 0,325 7,62 6 1 92 6~92

13,20 0,207 0,228 0,228 6?95 6/32 6,32

11,00 0,151 0,167 0,167 6~62 5~98 5~98

(}'() X =CCuCII) + CSCN -
J

(}'(*) Y = CCu( lI) x CSCN

A

I--'
CTl
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...FIGURA 2. Linearidade entre X e Y, conforme eQuaçao

2, com dados experimentais da tabela I •

para dGis comprilllentos d.e on(a, 330 nm e

340 nm.
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TABELA II

Valores de €l e 81 em força iônica 2 ,OM, 2S oC, relação

10:1 de eobre(II) para tiocianato, calculados com

dados da Tabela I

À(nm) El 61 ,M-l
-1 -1(1,mo1 em )

330 450 56

340 495 56

345 495 56



cai em 375nm12 ; a absortividade molar e a constante
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de

formação apresentam valores aproximadamente cinco -vezes
. ... . +superlores ao observado para a espec1e CuSCN .

Conforme mencionado na introdução, os obj~

tivos iniciais foram modificados. Termina, pois, aqui o

estudo espectrofotométrico que não pôde ser completado ,

visto que não havia suficiente estabilidade de cor das so

luções de estudo, quando o tiocianato estava em excesso.

Na verdade, até O,20M de tiocianato, há razoável estabili

dade. Acima desta concentração começa a haver instabilida

de. Há casos onde se observa precipitação de CuSCN. Mesmo

na região de baixa concentração, não se pode garantir que

a aparente estabilidade das soluções permita extrapolar

absorbância ao tempo zero, porque se comprovou que ao se

misturar rapidamente cobre (lI) com tiocianato pelo méto

do "stopped flow,,61, se comprovou haver uma queda muito

rápida de absorbância no momento inicial da mistura, se

guida de uma fase de lento decréscimo da absorbância com

o temp062. ~ possível que tentativas de extrapolar absor-

bância do cobre (lI) ao tempo zero, levem a resultados

muito distantes da realidade. Por isso não nos encoraja-

mos a fazer um estudo dos complexos sucessivos com

em tal tipo de leitura.

base

Em vista da inviabilidade, no presente mo

mento, de estudos deste sistema por via espectrofotométr!

ca, passou-se ao estudo polarográfico.



III - ESTUDOS POLAROG~FICOS, COULOM~TRICOS E

POTENCIOM~TRICOS
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III.l. Viabilidade do Estudo Polarográfico

Conforme mencionado na introdução, havia

possibilidades de que no sistema cobre(II)!tiocianato 0-

corresse algo semelhante ao sistema cobre(II)!1,2,3,4 

tiatriazol-5-tiolato16 ,17, no eletrodo gotejante de mer-
. .

curlO.

Numa breve descrição do ocorrido em tal

sistema cabe mencionar inicialmente que o ligante, como

os haletos e pseudo-haletos, dá origem a corrente de dis

solução anódica em região apreciavelmente catódica ,
-O,4V, com o eletrodo gotejante de mercúrio devido à for

- 2- 17maçao de Hg(CS 2N3 )4 na superfície do eletrodo. Ao se

colocar íons de cobre (II) aparece uma primeira onda ca

tódica sem descontinuidade com a referida onda de disso-

lução anódica do eletrólito de suporte. Trata-se do pol~

rograma B, Figura 1, do trabalho de NEVES e FRANCo17 . A

interpretação dada ao fenômeno é que com a afinidade do

ligante por íons de cobre (I), aumentou o potencial for

mal do sistema cobre(II)!cobre(I) na presença do

te, criando condições para a oxidação do próprio

te, com a formação da espécie (CS 2N3)2. Como esta

ligan-

ligan-
.

espe-

cie tem um potencial formal superior ao do mercúrio, na

presença do ligante, devia-se esperar que o pseudo-hal~

gênio formado às custas da oxidação pelo cobre (II) rea

gisse quimicamente com o mercúrio, ao chegar na superfí-

2-cie do eletrodo por difusão, formando Hg(CS 2N3 )4. Este

mercúrio (II) assim formado daria o componente catódico

do referido polarograma B17 , sem descontinuidade com o

componente anódico. Tal comportamento polarográfico está
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enquadrado nos casos mencionados no texto de HEYROVSKY e

KUTA63 , de I t-' d b ~ . .po arogramas 1p1COS e su stanc1as eletroat1

vas com o potencial formal superior ao do mercúrio.

Agitando-se a solução com cobre metálico

houve redução do pseudo-halogênio ao pseudo-haleto, com

desaparecimento do correspondente componente catódico e

aumento da segunda onda polarográfica. Esta onda se com

provou ser de redução de cobre (I) ao amálgama. Seu aumen

to durante o tratamento da solução com cobre metálico se

deve ã formação de quantidade adicional de cobre (I ):

(reac. 1)

No caso presente do cobre (lI) Itiocianato

poderia ocorrer fenômeno análogo. O deslocamento seria

causado pela oxidação do tiocianato a tiocianogênio. Há,

porém, uma forte dúvida quanto ã viabilidade esta reaçao

64
ocorrer, porque, segundo dados compilados por MOELLER ,

o tiocianogênio é um oxidante mais forte, inclusive, do

que o iodo. O poder oxidante dos halogênios e pseudo-hal~

gênios decresce na seguinte ordem:

Com um EO da ordem de +O,77V é muito me-

nos provável a formação de (SCN)2 do que (CS 2N3)2' que

o 64-pertence a um sistema de E = +O,28V , a nao ser que ha-

ja apreciável modificação do potencial formal com a con

centração de tiocianato.

Apesar disso. resolveu-se estudar o compor



23

tamento do cobre (11) em eletrólito suporte de tiocianato

com base na possibilidade algo remota de ocorrer o mesmo

tipo de fenômeno observado na presença de CS2N~, por nao

haver nenhuma hipótese melhor do que esta, para ser ini-

cialmente trabalhada.

Não há, porém, dúvidas de que o cobre (11)

presente na solução seja reduzido via cobre (I), dada a

grande afinidade do ligante SCN- por íons de cobre, neste

estado de oxidação.

Cabe agora examinar e comparar no capítulo

a seguir, os estudos polarográficos já realizados

este sistema.

sobre

111.2. Considerações sobre Estudos Polarográficos Ante -

riores

52 .. . ...COLICHMAN se refere brevemente a eX1sten

cia de duas ondas polarográficas do cobre (11) em eletró-

lito suporte de tiocianato 1,0 M, de El / 2 -0,52 e -1,48V

(vs ECSKC1 )' respectivamente. Comenta ainda estarem es

tes resultados "em severa discordância" com os de LINGANE
65e KERLINGER , que encontraram duas ondas de El / 2 comple-

tamente diferentes, -0,02 e -O,39V respectivamente, embo

ra se referissem a meio contendo tiocianato 0,10 M. Reven

do este trabalho de LINGANE e KERLINGER65 , nao encontra-

mos, porém, qualquer menção de tais dados, mas sim de re-

dução do cobre (11) em duas etapas na presença de piridi-

na.

MEITES 50 , em seguida, reexaminando o assu~

to, refaz estudo polarográfico do cobre (11) em diversas
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concentrações de tiocianato e chega a algumas conclusões.

Afirma existir duas ondas consecutivas de E
I

/
2

da ordem

de -O,IV e -0,4V até 0,2 M de tiocianato. Mas para concen

trações de tiocianato acima desta, a segunda onda (em

torno de -0,4V) tem uma altura aumentada às custas da di-

minuição da primeira onda. Para concentrações de tiociana

to acima de 0,8 M resta ?penas uma única onda antes de

-IV. A tal "segunda onda" de COLICHMANS2 , em potenciais

mais negativos que -IV, somente começa a aparecer, segun

do MEITES SO , em concentrações de tiocianato acima de 0,5M

e não mantém nenhuma relação fixa de altura com a onda na

região de -O,4V. Fazendo medidas cou1ométricas a poten-

cia1 controlado (-0,9V vs ECSKC1 ) para cobre (II) em

tiocianato 1,0 M, MEITES concluiu que a única onda exis

tente antes desse potencial se refere à redução direta de

cobre (II) ao amálgama. A tal "segunda onda" de

MAN S2 t··· t' . d, em po enClalS malS nega lVOS, serla e

cata1ítica, podendo ser a tal "wateI'-current",

por ORLEMANN e KOLTHOFF66 , que costuma aparecer

COLICH -

natureza

estudada

em solu

ções de alta força iônica, em meio não tamponado. Essa o~

da, então, nada teria a ver com a redução do cobre (II).

Os estudos de MEITES SO diferem daqueles ob

servados em estudo po1arográfico efetuado por KORSHUNOV

e MALYUGINASI . Estes autores estudaram o comportamento po

1arográfico em ampla faixa de variação de tiocianato. Con

cluíram que a redução do cobre (II) em tal eletró1ito su

porte se dá em duas etapas, via cobre (I), e que para con

centrações de tiocianato superiores a 1 M a primeira onda

diminui porque há oxidação parcial do tiocianato - prov~

ve1mente a tiocianogênio - passando a cobre (I). Os auto-



res nao fazem qualquer referência à
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onda polarográfica

que possa eventualmente aparecer acima de -IV, conforme

observações de COLICHMAN52 e MEITES 50 •

MEITES se refere ainda a um outro traba

Ih0
6

? onde faz titulações com vanádio (11), para ferro

(111) e crômio (VI). Aplicando o mesmo procedimento para

titular cobre (11) com vanádio (11) em meio de tiociana-

to, observou a formação quantitativa de cobre (I) o que,

segundo ele, prova "inequivocamente que cobre (11) nao 0-

xida o ligante" e que tais reduções observadas por KOR

SHUNOV e MALYUGINA51 se devem a possíveis impurezas nas

soluções de trabalho (tiocianato de amônio).

Corno se vê, há várias discordâncias entre

os resultados acima obtidos pelos vários autores. Essas

discordâncias, porém, não param aqui.

111.3. Apreciação de Estudos Polarográficos Anteriores

Assim, observando alguns polarogramas de

50 A • dMEITES ve-se claramente que o autor de1xou e

rar a existência de uma outra pequena onda que

conside-

aparece

justamente no máximo polarográfico (em soluções de 0,35 M

de tiocianato para baixo), pequena onda esta que foi pos

teriormente reconhecida por KOLTHOrr e OKINAKA49 , como

sendo uma onda de adsorção. Esta "quarta" onda do sistema

cobre(II)/SCN- seria um desdobramento da "segunda" onda

reconhecida por MEITES 50 ou "primeira" encontrada por Co

LICHMAN52 .

o trabalho acima mencionado de KOLTHOrr e

OKINAKA49 foi o que pareceu mais esclarecedor e sem ne-
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nhuma incoerência com os estudos incluídos nesta disserta

- 49 ~çao. Este estudo ,porem, visava apenas a onda adicional

à "segunda ll de MEITES SO , referente à adsorção do tiociana

to cuproso formado por redução de cobre (11), na superfí

cie do eletrodo gotejante, limitando assim, a faixa de

concentração de tiocianato que nao ultrapassou o valor de

0,1 M. Além do estudo de adsorção, confirmaram

res
49

, cuidadosamente, a redução em duas etapas
52 .

tal "segunda" onda de COLICHMAN (que seria a

onda de KOLTHOFF e OKINAKA49 somente apareceria

os auto-

e que a

"quarta"

em torno

de -1,4V como consequência do envelhecimento das solu -

49ções. Verificaram ainda os autores que maior estabilida

de das soluções se encontrava em muito baixa concentração

de tiocianato, 0,010 M. A formação espontânea de CuSCN

era observada em soluções envelhecidas, em concordância

com KORSHUNOV e MALYUGINA5l , e PHILIP e BRAMLEy46, discor

dando neste aspecto com MEITES SO .

Os estudos da onda de adsorção do cobre

(I) foram, portanto, realizados em tiocianato 0,010 M (e

ácido perclórico como eletrólito suporte complementar) p~

ra minimizar problemas de estabilidade das soluções.

111.4. Observações Polarográficas Iniciais

Polarogramas efetuados nesta dissertação

nas condições de baixa concentração de tiocianato, 0,1 M,

estão de acordo com as observações de KOLTHOFF e OK1NA-

KA49 . Ha~ . d d d d -aparec1mento e on a e a sorçao, mesmo em con-

centrações mais altas de tiocianato, até 0,80 M, na ausên

cia de supressor de máximo.
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Porisso, só serão relatados aqui os resulta

dos obtidos em elevada concentração de tiocianato, até 4M.

nOf· ' 49-52
~ er~ndo dos autores procurou-se manter constante a

força iônica dessas soluções porque se pensou também no es

tudo da formação de complexos sucessivos dos ~

~ons cobre

(11) e cobre (I). Al~m do mais rias anomalias mencionadas

por MEITES
SO

nos estudos do cobre, que o autor sugere ser

atribuídas ao aumento da força iônica, na· verdade devem

ser atribuídas ao aumento da concentração do ligante. Veri

ficou-se em inúmeras experiências que a força iônica nao

altera significativamente o quadro geral de comportamento

do cobre (11). Pode a força iônica alterar apenas ligeira-

mente coeficientes de difusão e potenciais de meia onda.

A Figura 3 é altamente .representativa do

comportamento geral do cobre (11) em soluções de tiociana-

to de várias concentrações, acima de 0,8 M. Observam-se

três ondas polarográficas, numeradas no polarograma obti 

do. Sempre se referirá a estas ondas como sendo a n9 1, 2

ou 3, no decorrer deste trabalho.

Observa-se que as ondas 2 e 3 sao pratica

mente iguais e sugerem à primeira vista se referirem a re

dução do cobre (11) e cobre (I), (onda 2), e cobre (I) ao

amálgama (onda 3). Ficou ainda sem uma explicação a nature

za da onda 1, que representa um componente catódico sem

descontinuidade com a corrente de dissolução anódica do

mercúrio. O componente ~nEdico se refere à formação de

2- 68 ~Hg(SCN)4 o Poderia ser o componente catodico, devido ao

tiocianogênio, o Hg(SCN)~- ou qualquer substância oxidante

de potencial formal superior ao do mercúrio (lI) neste

~ 2-meio. A especie Hg(SCN)4 poderia se formar por oxidação
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do mercúrio pelo oxigênio dissolvido na solução. Entreta~

to, o eletrodo gotejante só foi introduzido na solução d~

pois de borbulhado com nitrogênio. Além do mais polarogr~

fando-se a "solução branco" nenhum componente catódico se

observa no potencial onde se localiza a onda 1.

é observada quando se adiciona cobre (11).

Esta
..

so

A igualdade das duas ondas, 2 e 3, sugere

pois, redução do cobre em duas etapas. Entretanto, atra

vés de diversas repetições de experiências análogas, não

somente em tiocianato 4,0 M, mas em menores concentra -

ções, até 1 M, verificou-se que as alturas destas duas on

das não são iguais. Também se verificou que a altura do

componente catódico 1 não era perfeitamente reprodutível.
,

A reprodutibilidade da altura se refere somente a onda 2;

as outras, 1 e 3, parecem depender do tempo de

das soluções.

Nota-se ainda que ao se introduzir

preparo

cobre

(11) nas soluções de tiocianato há formação de intensa co

loração castanha que logo descora consideravelmente, em

segundos, ficando, então, aparentemente estável.

A Figura 4 mostra um polarograma de solu

ça0 que ficou guardada 24 horas. Recentemente polarograf~

da apresentou comportamento semelhante ao da Figura 3. A

gora, porém, nota-se o total desaparecimento do componen

te catódico 1. Nota-se que as ondas 2 e 3 não são iguais.

A igualdade das ondas 2 e 3 na Figura 3 foi acidental.

111.5. Natureza da Segunda Onda

Os resultados preliminares relatados no ca
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pítulo anterior mostraram o quadro geral de comportamento,

mas não houve nenhum esclarecimento quanto ã natureza dos

processos.

Embora a terceira onda pudesse ser atribuí

da ã redução do cobre (I) ao amálgama por ter altura i-
~

gual a segunda, na Figura 3, tal interpretação já discorda

do polarograma da Figura 4. E corno explicar o componente

1 e seu desaparecimento com o tempo? E o aumento da tercei

ra onda, coincidindo com o decréscimo da primeira?

Diante destas dúvidas e incoerências, pr9c~

rou-se obter um polarograma em solu~ão de tiocianato que

somente tivesse cobre (I). Como se sabe, o cobre pode ser

determinado gravimetricamente na forma de tiocianato de co

bre (I), CuSCN69 ,70. Havendo estabilização de cobre (I)

por tiocianato, por formação de complexo muito estáveis ,

espera-se que o referido sólido se dissolva em elevada con

centração de tiocianato sem desproporcionar em cobre (11)

e cobre metálico. Esta seria, além do mais, a melhor forma

de preparar solução de cobre (I) sem contaminar o meio com

produtos de outra natureza, conforme fizeram KORSHUNOV e

MALYUGINASl , que utilizaram cobre (I) estabilizado com cIo
reto.

Preparou-se o sólido (ver parte experimen-

tal) e observou-se uma fácil solubilidade em solução de

tiocianato 4,0 M, sem qualquer evidência de oxidação por

oxigênio dissolvido na solução. Por via das dúvidas prepa

rou-se na própria cela polarográfica solução 10 mM de co

bre (I) por dissolução do sólido em tiocianato 4,0 M, pre

viamente borbulhado com nitrogênio.

Obteve-se o polarograma A da Figura 5, que
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levou às seguintes conclusões:

1. Nenhum componente catódico tipo 1 se ob

servou na região até -O,5V. Na região de -O,2V apareceu ~

penas o componente anódico normal, de dissolução do mercú
• 68

rlO

2. Obteve-se onda catódica coincidente com

aquela onda designada como 2. Isto mostra que a· segunda

onda observada anteriormente se refere à redução de cobre

(I) ao amálgama.

3. Nenhuma onda foi observada na região de

potencial mais negativa que -l,OV. Isto mostra que tal on

da deva surgir como resultado da introdução de cobre (11)

nas soluções.

Como se vê, esta experiência foi altamente

significativa e foi complementada por duas adições de co

bre (11) à solução de cobre (I), proporcionando os pola

rogramas B e C da Figura 5, que levaram às seguintes con

clusões adicionais:

4. Reaparece o componente catódico 1 devi

do ã presença de cobre (11), aumentando na segunda adi

çao. Como a redução de cobre (11) a cobre (I) deve prece

der a redução de cobre (I) ao amálgama, é razoável supor

que este componente catódico 1 esteja relacionado com a

redução do cobre (11) a cobre (I). (Ver capítulo seguin-

te).

5. A onda 2, referente à redução de cobre

(I), sofre aumento exatamente de acordo com o cobre (11)

adicionado, confirmando assim, a conclusão anterior de

que a tal segunda onda se refere a tal processo.
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6. Reaparece a onda 3 corno consequência da

presença de cobre (lI).

7. Corno o componente catódico I sempre

inferior ao aumento observado para a onda 2 (ver também a

Figura 3) e há descoramento da solução, é bem viável su

por que houve oxidação parcial do ligante, com diminuição

da concentração inicial de cobre (lI).

8. Corno a terceira onda só aparece com a

introdução do cobre (lI) e sendo a segunda onda sem dúvi-

da, de redução do cobre (I) ao amálgama, é lícito supor
, -que a terceira onda nao se refere a reduçao de qualquer

forma de cobre. Tal onda, poderia resultar da oxidação

parcial do ligante pelo cobre (lI).

Resta agora discutir melhor a natureza da

la. e 3a. ondas.

III.6 Especulações sobre a Natureza da Primeira e Ter

ceira Ondas

Se a segunda onda provém da redução do co

bre (I) ao amálgama, a onda de redução do cobre (lI) a co

bre (I) deve vir antes, sendo responsável pelo componente

catódico 1 observado na Figura 3 e nos polarogramas B e C

da Figura 5. Se não houvesse descoramento da solução, tal

componente catódico I deveria ser exatamente igual à altu

ra da segunda onda. Tal, porém, não ocorre porque houve

gasto parcial do cobre (11) para, possivelmente, oxidar o

ligante.

Sendo a primeira onda resultante da prese~

ça de cobre (lI), isto não quer dizer que seja ela resul
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tante unicamente da reaçao de eletrodo:

Cu (!I) + e + Cu (I) (reac. 2)

porque o potencial formal do sistema cobre(II) /cobreCI)

pode ser maior do que o do mercGrio, como de fato se com

provou no Capítulo III.8, havendo então, formação de

Hg(SCN)~- por reação química direta na superfície do ele

trodo. Mas, de qualquer forma; quem chega por difusão
~

a

superfície do eletrodo são os íons complexos de cobre

(11), de modo que tal componente catódico 1 é proporci~

nal ao cobre CII) remanescente.

Também é necessário considerar á possível

formação de tiocianogênio, por oxidação do tiocianato pe

lo cobre (11); esta espécie difundido para o eletrodo

pode oxidar o mercúrio na superfície do eletrodo, forman
~ 2- ~do tambem Hg(SCN)4 que contribui para o processo catodi

co, sem descontinuidade com o componente anódico.

Então, com base nestas duas . considera 

çoes, o componente catódico 1 pode ser resultante da di

fusão para o eletrodo gotejante do cobre (lI) e tiocia

nogênio. Entretanto este componente catódico tem sua al

tura bem inferior ã da segunda onda. Como o possível pr2

quan~idadeduto de oxidação, tiocianogênio, se forma em

equivalente ao cobre (lI) gasto neste processo
~ .

qu~m~co,

somente um coeficiente de difusão muito pequeno justifi

caria tal decréscimo de corrente catódica 1, o que não é

viável. Pode também acontecer Que o tiocianogênio forma

do pelo cobre CII) sofra polimerizações ou decomposi

ções' desaparecendo da solução ou permanecendo em concen

tração muito baixa. Assim sendo, não haveria contribui-
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çao significativa do tiocianogênio ao componente catódico

1, conforme se comprovou neste trabalho (ver capitulos

III.9. e III.lO.). Cabe ainda interpretar a existência

de tal componente 1 por outra forma. Ele seria devido ex

clusivamente ao cobre (II) remanescente, que chega ao ele

trodo por difusão. O produto de oxidação do tiocianato po

deria não ser eletroativo nesse potencial, sendo reduzi-

do irreversivelmente em potencial muito mais negativo, re

sultando dai, a terceira onda.

Surge então a idéia de que a terceira onda

seja resultante da oxidação do tiocianato. Para comprovar

esta idéia, pensou-se em polarografar uma solução de tio-

cianato tratado com pequena quantidade de um oxidante for

te que, à maneira do cobre (II), retirasse um elétron sem

consumo de prótons. Tal oxidante seria íons de cério(IV):

+ e +
1

(EO ~ -1,5V) (reac. 3)

Apesar de ser um oxidante muito mais forte

que o cobre (II) em quaisquer condições, o cério (IV) pr~

sente num grande excesso de redutor, tiocianato, promove

rá certamente o mesmo tipo ou estágio de oxidação promov~

do pelo cobre (II).

A adição de cério (IV) a tiocianato 4,0 M,

sobre forte agitação para evitar concentrações locais al

tas de oxidante, levou ao polarograma mostrado na Figura

4. Vê-se que se consegue reproduzir a terceira onda ob-
~

servada nos polarogramas contendo cobre (II), so que de

altura um pouco maior. De qualquer forma fica demonstrado

que a tal terceira onda observada anteriormente provém de
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oxidação do tiocianato. Verificou-se ainda que usando-se

menos cério (IV) a tal onda também decresce proporcional-

mente. Esta terceira onda quer proveniente da oxidação

de cobre (II) ou cério (IV) tem uma altura controlada por

processo típico de difusão visto que id/Jh·--.- se mos
co~r.

trou constante7l . Não se trata pois de corrente de nature

t l ~ . 50za ca a 1t1ca conforme supusera MEITE8 .

No polarograma da Figura 6 nao se obs8rva

nenhum componente catódico na região vizinha (-0,2 a

-O,5V). Este componente, porém, somente aparece em solu

ções em que se adicionou recentemente o oxidante, confor-

me visto na Figura 7. Este componente 1, quase análogo ao

observado nas soluções com cobre (11) pode ser explicado

de duas maneiras:

a. ou a oxidação nao foi completa, sendo

tal componente resultante de cério (IV) remanescente, co

mo acontece com o cobre (lI), que chega por difusão ao e-

letrodo gotejante;

b. ou pequena quantidade de tiocianogênio

permanece em solução, sendo capaz de dar corrente catódi

ca.

No Capítulo 111.11 chega-se a interessan-

tes interpretações sobre a oxidação de tiocianato com
~

ce

rio <IV) onde o tiocianogênio parece alcançar maior esta-

bilidade.

111.7. Natureza da Terceira Onda

Não há dúvida de que a terceira onda seja

proveniente da oxidação do tiocianato. Mas que produto da

ria tal onda? Seria redução de tiocianogênio polimeriza-
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do?

Fazendo-se um ciclovoltamograma de uma so

lução oxidada com cério (IV), verificou-se que se a tal

terceira onda se refere a um processo altamente irreversí

vel já que na varredura de retorno não se obteve o pico

de reoxidação anódica do material reduzido no pulso ini

cial, a partir de -0~3V.

Tal processo irreversível lembra a redução

de íons hidrogênio, que se enquadra dentro deste proces -

so, com alta sobretensão, sendo reduzido em potenciais

mais catódicos que -l,OV vs ECSNaCl ' com reoxidação anó

dica muito distante (~lV) do componente catódico.

Voltando-se novamente ao tiocianato 4,0 M

'f· . - ~ +verl lcou-se que a adlçao de 10ns H à solução promovia o

aparecimento do mesmo tipo de voltamograma como os obser-

vados na Figura 8 (ver Figura 9).

A conclusão, pois, é que a terceira onda

parece tratar-se da redução do H+. Para evitar dúvida, me

diu-se a acidez da solução de cério (IV) e tiocianato, a-

presentando pH formal (ver parte experimental) 2, 4. Mas

seria realmente esta acidez da solução proveniente da oxi
\

dação do tiocianato, ou seria resultado de lento processo

de hidrólise do cério (III) formado?

Foi feita então uma experiência em que se

acompanhou em aparelho registrador a variação de pH a pa~

tir do momento da súbita adição de cério (IV) à solução

de tiocianato. A Figura 10 mostra que há uma rápida libe

ração de prótons pela adição de cério (IV) ã solução de

tiocianato. Mais significativa ainda é a experiência se-
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guinte, Tabela III, em que se comprovou que cobre (II) tam

bém causa a liberação de prótons.

A reação poderia se dar, muito bem, da se

guinte maneira. ~lma primeira etapa ocorreria a -formação

de tiocianogênio ou uma forma qualquer do pseudo-halogê-

o -. -. 40-45
nio, SCN , (SCN)2' (SCN)3' (SCN)2 ou HOSCN (ver in-

trodução) :

2Cu (II) + 2 SCN- <~ (SCN)2 + 2Cu (I) (reac. 4)

Numa segunda etapa haveria desproporciona

mento do tiocianogênio formado:

5 (SCN)2 + la e --> la SCN

3 (SCN)2 +

8 H20 -> 2 SO~ + 2 HCN + 14 H+ + 10 e

(reac. 5)

A reaçao total do tiocianato frente a qual-

quer oxidante forte seria:

(reac. 6)

Esta reaçao de oxidação é utilizada na de

terminação volumétrica de tiocianato na presença de grande

d ·d 38excesso e OX1 ante .

-Nunca se pensou que tal reaçao pudesse ocor

rer com cobre (II) em presença de grande excesso da forma

reduzida, SCN-, tendo-se que vencer pelo menos uma barrei



TABELA III

Medida da variação do pH de NaSCN 4,OM pela adição

de 10 mi1imo1es/1itro de sulfato de cobre

46

Tempo

sego
pH

o 7,66

10 2,48

20 2,38

30 2,34

40 2,30

50 2)27

60 225

70 2,22

80 2 ,2 O

120 2,15
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ra difícil que é a oxidação de uma forma reduzida de sis

tema de EO elevado, +O,77V, atribuído ao sistema (SCN)2/

C 64 . ...d- . ...S N . No entanto, lSto ocorre e a prlmelra eVl enCla e

o descoramento parcial da solução de cobre (lI) em tiocia

nato e liberação de prótons. Percebe-se ainda, claramen 

te, o odor típico do ácido cianídrico que se libera das

soluções. No caso da adição de cloreto de cério (IV), on-

de a coloração das soluções é pouco intensa, a análise

qualitativa revela a presença de íons sulfato, com clore

to de bário.

Cuidadoso trabalho de TOMA e SHIH62 , em c~

laboração conosco, elucidou parte do problema, por estudo

da cinética de reação entre o cobre (11) e íons tiociana

to, mostrando haver uma reação rápida de equilíbrio, que

seria a reação 4 mostrada neste capítulo. O tiocianogênio

formado no equilíbrio é que sofreria uma outra decomposi-

çao mais lenta que seria a reação 5, secundária. A remo

ça0 do tiocianogênio do equilíbrio por reação secundária

acabaria favorecendo a reação de cobre (11) com o tiocia

nato, formando cobre (I).

Mas esta reação 5 não é a única reaçao se

cundária. Lentamente as soluções oxidadas por cério (IV)

ou cobre (11) amarelecem, causando posteriormente a forma

ção de um precipitado alaranjado de tiocianogênio po1ime-

. 18,22...... 'b' . . ·1'rlzado . Ha tambem, a pOSSl l1ldade de hldro lse com

formação do HOSCN, ácido hipotiocianoso.

III.8. Medidas de Potencial em Soluções Contendo Tiocia

nato e Cobre (11)

Sendo o E
O

do sistema (SCN)2/SCN aprecia-
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velmente alto, como discutido no capítulo 4, é possível

a formação de tiocianogênio por cobre (lI) apenas em con

centrações muito baixas, auxiliado por elevada concentra

ção da forma reduzida, SCN-, que abaixaria o potencial de

óxido-redução do referido sistema. Apreciável oxidação

do tiocianato por cobre (lI) só seria possível com a ocor

rência de decomposições irreversíveis do tiocianogênio

formado no equilíbrio, conforme discutido no capítulo an

terior.

Uma elevada tendência do cobre (lI) a rea

gir, com aumento do EO do sistema Cu(II)/Cu(I), é explicá

vel pela afinidade do cobre (I) pelo tiocianato.

Este potencial de óxido-redução deve ser

no mínimo da ordem de +0,3V vs ECSNaCl ' com base no fa

to de que com eletrodo giratório de platina, o tiocianato

4,0 M começa a ser oxidado em torno deste potencial, cer

tamente via formação intermediária de tiocianogênio. Co

bre (lI) pode, pois, oxidar tiocianogênio se seu poten

cial de óxido-redução exceder o valor mínimo acima.

Resolveu-se pois, medir o potencial em fun

çao do tempo, apresentado por um eletrodo de platina ime~

so numa solução de tiocianato na qual se adicionou cobre

(lI). Na formação de cobre (I) é tiocianogênio, conforme

a reaçao 4 do capítulo anterior, entrando o sistema em e-

quilíbrio.

o potencial medido, contra o ECSNaCI ' se

refere tanto ao sistema cobre(II11cobre(I) quanto ao

(SCN)2/SCN-, porque ambos os sistemas estão

brio. Forma-se a seguinte pilha:
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• +
Hg I Hg2C12' NaClsat : NaSCN 4,0 M, Cu(II), Cu(I), (SCN)2 I Pt

Se se conhecessem as concentrações de equ~

~ ar
11brio se poderia obter valores de E para cada sistema.

A Tabela IV mostra o potencial da referida

pilha pela adição de cobre (11) 1,0 mM ou 5,0 mM. Antes

da adição havia um potenciar errático do eletrodo de pla

tina, próximo de O volts, sem significado. Pela adição de

cobre (11) media-se um potencial dentro de alguns segun-

dos, registrado na tabela como6c:endo o valor inicial. Len

tamente, em algumas soluções, este potencial sofria um a

baixamento explicável pelo aumento de cobre (I) no equilf

brio e diminuição de cobre (11) na medida que o tiociano

gênio foi sendo retirado do equilíbrio. Noutras, há vari~

ção inversa observável em menores concentrações do ligan

te, condições estas em que há também formação de tiocian~

to de cobre (I) ou (11). De qualquer forma as variações

de potencial com o tempo, são pequenas. O fator mais sig

nificativo é o valor elevado de potencial que daria pote~

ciais formais superiores a +0,3V, acima, portanto, do po-

tencial de decomposição do tiocianato, observado com ele

trodo giratório de platina.

Voltar-se-á ao assunto no Capítulo 111.10

onde sao apresentadas medidas de potenciais formais em

tiocianato 4,0 e 3,0 M.

Cabe ainda mencionar que embora o poten

cial de equilíbrio seja mais alto para baixos valores de

tiocianato, a maior estabilidade das soluções, nestas con

dições, se deve ã menor concentração da forma reduzida
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TABELA IV

Medidas de potenciais em dois tempos de espera, com duas

concentrações fixas de Cobre(II), 1,OmM e 0,5mM,

variando-se a concentração de tiocianato de O,lM até

4,OM, em força iônica 4,OM, mantida com perclorato

de sódio a 250 C

Nota: eletrodo indicador de platina vs ECS
NaC1

Cobre(II) 1,0 mM Cobre(II) 5,0 mM

CSCN- mV mV mV mV' mV.

inicial 5 ' lO' inicial 5 ' 10'

4,00 321,5 307,3 301,1 350,2 345,3 343,2

2,00 344,3 325,7 321,0 373,2 365,2 362,7

1,00 417,8 417,1 429,6 381,0 370,6 369,0

0,50 372,5 370,6 368,9 382,8 384,7 385,3

0,20 389,0 398,0 398~2 398,9 403,9 405,5

0,10 420,3 418,9 416,9 438,0 424,3 426,0



51

III.9. Formação do T~ocianogênio nas Oxidações Coulomé 

tricas

Em conexao com as medidas potenciométricas

efetuadas no capítulo anterior resolveu-se fazer algumas

investigações preliminares sobre o comportamento do tio

cianogênio nas soluções em estudo, gerado coulometricame~

te. A vantagem de tal procedimento seria produzir esta es

pécie sem intervenção de agente químico oxidante que, e-

ventualmente, poderia interagir de outra forma com o tio-

cianato presente, corno acontece com o cobre que forma com

plexos nos estados de oxidação (II) e (I).

Usou-se então, um coulômetro de corrente

constante padronizada de 10,00 ou 20,00 mA, utilizando-se

um ânodo de platina de 8,3 cm2 para a oxidação anódica do

tiocianato. Nestas condições a aplicação de 10,00 mA de

corrente durante um segundo corresponde à passagem de

0,01000 Coulombs de corrente que, de acordo com as leis

72 -7de FARADAY ,transforma 1,036 x 10 equivalentes gra-

mas/segundo. Considerando-se 50,00 ml de solução e a se

guinte reação de eletrodo

2 SCN (SCN)2 + 2 e (reac. 7)

em cada segundo de aplicação dessa corrente de 10,00 mA,

deve aparecer em solução a concentração de 1,036 x 10-
6 M

do referido pseudo-halogênio. Se houvesse decomposição to

tal desse tiocianogênio pela reação 6, Capítulo III.7

com formação de HCN, S04 e H+, haveria liberação de
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[H+J = 2,417 x 10-6 pela aplicação de 10,00 mA em cada se

gundo.

Assim, por medidas coulométricas se pode a

companhar a decomposição do tiocianogênio comparando-se a

variação de acidez da solução, com o tempo de aplicação

da corrente, bastando para isso registrar o pH formal

(ver parte experimental) com o tempo ou aplicação da cor

rente. Noutra série de experiências se poderia medir o pc

tencial das soluções em função do tempo de aplicação da

corrente e obter mais informações sobre o poder oxidante

do sistema (SCN)2/SCN- e, eventualmente, até potenciais

formais.

A Figura 11 mostra a variação do pH em

função do tempo de aplicação de 10,00 a 20,00 mA. Há de

composição do tiocianogênio evidenciado pela liberação de

prótons.

As Tabelas V e VI trazem dados obtidos des

tas duas experiências, mostrando a quantidade de tiociano

gênio formado e a sua alta porcentagem de decomposição,

no decorrer do processo

A Figura 12 mostra que a partir de 100 ou

200 segundos a acidez resultante da decomposição do tio-

cianogênio varia linearmente com o tempo de aplicação da

*corrente .

Estas duas experiências coulométricas mos-

tram que há uma tendência muito grande para a decomposi-

* Outra reação, a hidrólise do tiocianogênio para formar
HOSCN45 também libera prótons, em pequena extensão, sen
do auto-inibida pela própria acidez liberada (ver Capí=
tu10 III .11).
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TABELA V

Estimativa da decomposição do tiocianogênio formado

cou1ometricamente em corrente constante de 10,00 mA,

conforme liberação de H+, pela reação 5, capítulo

III.7 (ver figura 11 A) em 50 ml de tiocianato

Tempo Coulombs

sego

ESCN)J
gerado

mM

pH

obs. mM mM decomp.

o

200

24-0

280

320

360

4-00

4-4-0

4-80

520

560

600

64-0

680

720

760

800

84-0

880

°
2,00

2,4-0

2,80

3,20

3,60

4-,00

4-,4-0

4-,80

5,20

5,60

6,00

6,4-0

6,80

7,20

7,60

8,00

8,4-0

8,80

°
0,104

0,124-

0,14-5

0,166

0,186

0,207

0,228

0,24-9

0,269

0,290

0,311

0,331

0,352

0,373

0,394-

0,4-14-

0,4-35

G,4-56

7,87

4-,70

4-,05

3,85

3,70

3,56

3,4-5

3,35

3,30

3,23

3,18

3,13

3,08

3,04-

3,00

2,97

2,94-

2,90

2,88

0,001

0,020

0,071

0,14-1

0,20

0,27

0,35

0,4-4-

0,50

0,59

0,66

0,74

0,83

0,91

1,0

1,1

1,1

1,3

1,3

0,4-84-

0,580

0,676

0,774-

0,870

0,966

1,06

1,16

1,26

1,35

1,4-5

1,55

1,64-

1,74

1,84

1,93

2,04-

2,12

4-,2

12

21

26

31

36

42

4-3

4-7

4-9

51

53

55

57

58

60

62

62

(*) Liberação de íons H+ calculados com base na decomposição

total do tiocianogênio, conforme reação 5, capítulo IrI.7
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TABELA VI

Estimativa da decomposição do tiocianogênio formado
coulometricamente com corrente constante de 20,00 mA,

conforme liberação de H+, pela reação 5, capítulo

III.7 (ver figura 11 B) , em 50,°ml de tiocianato 4,OM

Tempo Coulombs ~.SCN) 2J pH [H+_I obs. [H+J (*)
%calc.

sego mM obs. mM mM decQmp.

° ° ° 7,82 0,0015

100 2,00 0,104 4,63 0,023 0,483 4,8

110 2,20 0,114 4,25 0,055 0,532 10

J.20 2,40 0,124 4,10 0,079 0,580 14

130 2,60 0,135 3,98 0,10 0,628 16

140 2,80 0,145 3,87 0,13 0,677 19

150 3,00 0,155 3,80 0,16 0,725 22

160 3,20 0,166 3,75 0,18 0,773 23

170 3,40 0,176 3,67 0,21 0,822 26

180 3,60 0,186 3,62 0,24 0,870 28

190 3,80 0,197 3,57 0,27 0,918 29

200 4,00 0,207 3,52 0,30 0,967 31

220 4,40 0,228 3,44 0,36 1,06 34

240 4,80 0,249 3,38 0,42 1,16 36

260 5,20 0,269 3,32 0,48 1,27 38

280 5,60 0,290 3,27 0,54 1,35 40

300 6,00 0,311 3,22 0,60 1,45 41

320 6,40 0,332 3,18 0,66 1,55 43

340 6,80 0,352 3,13 0,74 1,64 45

360 7,20 0,373 3,10 0,79 1,74 45

380 7,60 0,394 3,07 0,85 1,84 46

400 8,00 0,414 3,04 0,91 1,93 47

420 8,40 0,435 3,01 0,98 2,03 48

440 8,80 0,456 2,98 1,0 2,13 49

460 9,20 0,476 2,96 1,1 2,22 50

480 9,60 0,493 2,93 1,2 2,32 52

500 10,00 0,518 2,90 1,3 2,40 54

(*) Liberação de ~ + calculados com base na decomposiçãolons H

total do tiocianogênio, conforme reação 5, capítulo 111.7
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çao do tiocianogênio, mesmo presente em tão baixas concen

trações, da ordem de 0,1 mM. Isto sugere que o componente

1 da Figura 3 deve ser representativo do cobre (lI) rema

nescente, com baixa contribuição de tiocianogênio.

Há urna série de dados aparentemente contra

ditôrios. Esperava-se haver maior estabilidade nas solu-

çoes de tiocianogênio gerado sobre mais baixa densidade

de corrente, em 10,00 mA, do que em 20,00 mA. Entretanto,

para urna dada concentração gerada de tiocianogênio numa

ou noutra condição (Tabelas V e VI), há maior porcentagem

de decomposição naquela obtida com 10,00 mA de corrente,

isto é, com metade da densidade de corrente da outra sé

rie de experiência. A explicação para o observado está

simplesmente no fato de que para a corrente de 10,00 mA

gasta-se o dobro do tempo para se obter a mesma concentra

ção de tiocianogênio que seria gasto com 20,00 mA. Assim

o tempo de formação do tiocianogênio é um fator mais im

portante na sua estabilidade do que a densidade de corren

te.

Noutra experiência feita procurou-se medir

o potencial de um eletrodo indicador de platina contra o

eletrodo de referência, ECSNaCl ' em função do tempo de

aplicação da corrente constante de 10,00 mA que geraria

quan~idades crescentes de tiocianogênio. A cela formada

seria análoga àquela mencionada no Capítulo III.8. O po

tencial medido se refere ao sistema CSCN)2/SCN-. Espera

-se que o potencial aumente com o tempo de aplicação da

corrente.

Procurou-se desta vez trabalhar em meio á

cido, 0,1 M, onde se espera conseguir maior estabilidade



58

do tiocianogênio. Admitindo-se a nao decomposição do tio

cianogênio, espera-se obter uma relação linear entre o

log t e o potencial aplicado, porque o tiocianogênio for

mado é proporcional ao tempo de aplicação da corrente ,

e o potencial, de acordo com a equação de Nernst, varia

proporcionalmente ao logaritmo da concentração da forma

oxidada, estando a forma reduzida, SCN-, em concentração

constante.

o coeficiente angular de tal reta depend~

ria do sistema de óxido-redução: se fosse (SCN)2/SCN-, ou

(SCN);/SCN-, este coeficiente angular seria O,05915/2V

se fosse SCN/SCN- ou (SCN);/SCN-, seria O,059l5V.

A medida de potencial em função do tempo

de aplicação da corrente não se mostrou estável. Assim,

foram feitas leituras em tempo de aplicação de t seg., v~

riando logaritmicamente e esperando-se 3 minutos para

que a leitura de potencial se tornasse mais estável. No

final da experiência a solução já se encontrava amarela 

da. Guardada de um dia para outro precipitou o tiocianog~

nio po1imerizado, clareando novamente.

A Figura 13, com os dados da Tabela VII,

IDÓstra que nao se obteve relação linear. ~ importante, p~

rém, notar que o potencial se torna progressivamente. mais

positivo e tende para um valor limite, -+O,36V, acima do

qual deve haver uma rápida decomposição do tiocianogênio.

A adsorção do tiocianogênio nas paredes e nos eletrodos

podem ter modificado apreciavelmente as medidas de pote~

cial no inicio da curva da Figura 13, quando seriam forma

das quantidades muito pequenas de tiocianogênio. A veloci

dade de resposta do eletrodo pode ser também uma das cau
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FIGURA 13. Variação do potencial ( ver tabela VIr ) do eletrodo

indicador com o tempo de aplicação de corrente constan-

te, 10,00 mA.



TABELA VII

60

Medida de potencial de eletrodo indicador de platina,

contra ECSNaC1 ' a 250 C, para NaSCN 4,OM, sujeito a

oxidaçãô anódica coulométrica com corrente constante

de 10,00 mA, em tempos variáveis. Solução ácida,

O 10M em r:_H+_-J, 11

Tempo E
sego mV.

15 +130

30 +142

60 +150

120 +211

240 +258

480 +310

960 +337

1920 +351

3840 +360

10g t

1,176

1,477

1,778

2,079

2,380

2,681

2,982

3,283

3,584
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sas da instabilidade de leitura.

A decomposição do tiocianogênio pode inclu

sive ser cataliticamente acelerada pelo eletrodo de plati

na.

111.10. Velocidade óe Decomposição do Cu (11).

ciais Formais

Poten -

No cap!tulo anterior viu-se que a decompo

sição do tiocianogênio parece ser muito rápida e peque

nas quantidades, inferiores a 0,1 mM, produzem modifica

ções apreciáveis no potencial do eletrodo indicador de

platina, medido contra o eletrodo de referência. Isto le

vou ã suposição de que a contribuição do tiocianogênio no

componente catódico l~ dos polarogramas típicos do cobre

(11) em tiocianato, seja desprezível. Assim, a medida de

corrente antes da 2a. onda, em torno de -O,~V seria uma

medida do cobre (11) remanescente. Comparando-se, então,

a altura do componente catódico 1 com a altura da 2a. on

da, pode-se avaliar razoavelmente a concentração de cobre

(11) e até acompanhar esta queda de concentração com o

tempo.

Com base nesta possibilidade de se avaliar

o cobre (11) em solução, foi feita uma experiência que

mostra o desaparecimento do cobre (11) com o tempo. Sob

forte agitação da solução 4,0 M de tiocianato colocada na

cela polarográfica, introduziu-se pequeno volume de solu

ção de cobre (11) na cela de modo a ter uma concentração

de cobre (11) = 10,0 mM. Suspendeu-se a agitação, introd~

ziu-se o eletrodo gotejante e aplicou-se o potencial de
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-0,4V, tudo isto com rapidez suficiente para que depois de

meio minuto já se tivessem condições para efetuar a leitu

ra de corrente de difusão neste potencial.

A Figura 14 mostra o registro da curva de

decréscimo da corrente limite com o tempo, praticamente se

estabilizando dentro de 10 minutos. Comportamento seme -

lhante se obteve adicionando-se o cobre (II) à solução Que

já continha cobre (I), 10,0 mM. Neste caso o decréscimo

foi menos acentuado e depois de 10 minutos a corrente 1imi

te do cobre (II), foi bem estável, era pelo menos 10%

maior que quando não haviá cobre (I) colocado inicia1men -

te.

Infelizmente este processo nao pode servir

para o estudo da cinética da reação porque nos primeiros

segundos de adição do cobre (II) é que se dá maior parte

da reação. Somente técnicas espectrofotométricas rápidae ,

como a "stopped-flow,,61 é que permitiriam acompanhar as mu

danças que se dão nestes primeiros segundos.

Sabendo-se a altura da segunda onda para

uma certa concentração de cobre (II) e admitindo-se o mes

mo coeficiente de difusão para o cobre (II) e o cobre (I),

calculou-se o cobre (II) remanescente nas soluções e a po~

centagem de decomposição. Estes dados se encontram na Tabe

la VIII.Como se vê, a decomposição do cobre (II) é mais rã

pida na ausência de cobre (I) adicionado inicialmente, an-

tes da adição do cobre (II) . Entre 30 e 40% do cobre (II)

passa a cobre (I) nos primeiros trinta segundos. Em 10 mi-

nutos 50 a 60% do cobre foi gasto na oxidação do 1igante.

Já que a oxidação do 1igante pelo cobre
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TABELA V!!!

Cálculo do Cobre(!!) reduzido com o tempo, na presença

ou ausência de Cobre(!) iniciál, a 250 C, com base na

altura da onda 2, conforme experiência típica da

figura 14 (ver texto)

64

Tempo

mino

Na ausência de

Cobre(!) adicionado

CCu<!t) ~ do Cu(!!)
rnM reduzido

Na presença de

Cobre(!) 10 m.M

CCu(!!) % do Cu(!!)
~M reduzido

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,00

6,05

5,38

5,00

4,71

4,50

4,37

4,20

4,03

3,95

3,78

3,70

3,61

3,57

3,53

3,44

3,36

3,32

3,28

3,23

3,15

0,00

39,5

46,2

50,0

52,9

55,0

56,3

58,0

59,7

60,5

62,2

63,0

63,9

64,3

64,7

65,6

66,4

66,8

67,2

67,7

68,5

10,00

6,55

5,96

5,71

5,55

5,29

5,13

5,04

4,87

4,79

4,71

4,62

4,54

4,45

4,37

4,28

4,20

4,20

4,17

4,17

4,17

0,00

34,5

40,4

42,9

44,5

47,1

48,7

49,6

51,3

52,1

53,0

53,8

54,6

55,5

56,3

57,2

58,0

58,0

58,8

58,8

58,8
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(11) se dá dentro de 10 minutos, estabilizando-se o sist~

ma, resolveu-se efetuar medidas potenciométricas como a

quelas efetuadas no Capítulo 111.8, depois de uma espera

de dez minutos, para diversas concentrações de cobre (11)

adicionadas em tiocianato ~,O M e 3,0 M. Refazendo a exp~

riência na célula polarográfica e polarografando cada so

lução depois de 10 minutos que o cob~e (11) foi adiciona

do, pode-se avaliar as concentrações de cobre (11) e co

bre (I) presentes no equilíbrio. Os resultados foram exce

lentes pois os potenciais formais apresentavam concordân

cia dentro de 2 mV, para concentrações bem diferentes de

cobre (11) e cobre (I) presentes no equilíbrio.

A Tabela IX traz os valores de concentra

çoes de cobre (11) e cobre (I) no equilíbrio, os poten-

ciais do eletrodo e os potenciais formais calculados. Co

mo se vê, o cobre (11) tem condições de oxidar o tiociana

to, cuja decomposição no eletrodo giratório de platina

tem início em torno de +0,3V. A obtenção de valores con

cordantes de EO provenientes de diferentes concentrações

iniciais de cobre (11), é uma evidência de que o compo-

nente catódico 1 é realmente representativo da concentra

ção de cobre (11) remanescente, sem contribuição signifi

cativa de tiocianogênio.

111.11. Medidas de Potencial em Soluções Oxidadas com

MnO~ e Ce~+

As oxidações coulométricas constituem, em

princípio, uma maneira mais conveniente para gerar tioci~

nogênio em solução, por nao ser necessária a introdução

de agentes químicos oxidantes na solução cujos produtos



TABELA !X

Cálculo dos potenciais formais do sistema CobreC!!)/CobreCI) em NaSCN 4,OM e 3,OM

a 2So C, com base na medida potenciométrica contra ECSNaC1 Cver também capitu10II}.

9 ~ ~abela IV) por avaliação do CobreCI!) remanescente e Cobre(!) formado, após

CSCN

M

4,00

10 minutos de espera, com base na altura do componente catódico 1

C idl id2 E CCu(!!) CCu( I) CCu(!!) o'ECu(I!) ad.
log-

mi1imoles/1 rnm mm V mM mM CCu(!) Cu(!I)/Cu(!)

10,00 29,0 81,0 +0,346 3,58 6,42 . -0,254 +0,361

5,00 15,0 58,0 +0,332 1,29 3,71 -0,458 +0,359

3,00 7,0 54,0 +0,312 0,39 2,61 -0,827 +0,361

1,00 7,0 73,0 +0,301 0,096 0,904 -0,975 +0,359

3,00

10,00

5,00

3,00

25,0

9,0

5,0

71,0 +0,364

37,0 +0,351

29,5 +0,338

3,52

1,22

0,51

6,48

3,78

2,49

-0,265

-0,491

-0,688

+0,380

+0,380

+0,379

O'l
O'l
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pudessem interagir com as espécies presentes. Não houve

também diluições do meio.

Por outro lado a formação detiocianogê-

nio se dá numa interface do eletrodo-solução. Poderiam
-

se formar concentrações locais relativamente altas; ou a

superfície do eletrodo poderia eventualmente catalisar a

ocorrência de reaçoes secundárias. O tempo relativamente

longo de aplicação de corrente poderia levar a uma maior

decomposição do tiocianogênio formado, o que efetivamen-

te se observou (ver Capítulo 11I.9)

Cabe, então, fazer também medidas poten

ciométricas em soluções contendo tiocianogênio formado

pela adição de agentes oxidantes.

A Tabela X contém leituras de potencial

efetuadas de maneira análoga às dos Capítulos III.8 e

III.9, para soluções ácidas oxidadas por permanganato

Observa-se que não houve estabilização de potencial. De

qualquer forma os potenciais tendem para valores da ór

dem de +O,36V. Em todos os casos houve imediato descora-

mento das soluções de modo que os potenciais se referem

sem dúvida a meio onde houve oxidação do tiocianato.

Resultados bem melhores foram consegui

dos com cério (IV), porque houve estabilização de pote~

cial naquelas soluções em que se introduziram maiores vo

lumes do oxidante. Isto pode ser visto na Tabela XI.

Observaram-se medidas de potencial mais

altas que nas soluções de permanganato, chegando-se a va

lores da ordem de +O,39V. O gráfico de E vs log V (F!

gura 15) deu uma curva que termina num trecho praticame~
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TABELA X

I

Medida de potencial de eletrodo indicador de platina, vs

ECSNaCl (ver cela, Capítulo III.8) a 25 0 C, pela adição de

volumes de permantSanato 0,1363 N, a 100,0 ml de tiocianato

4,00M e ácido perclórico O,lOM. Observação de E a 60 e

180 sego depois de cada adição

Vol.total E, mV E, rnV

MnO-4 , ml tempo 1/2 min. tempo 3 mino

0,05 +153 +142

0,10 +212 +166

0,20 +234 +212

0,40 +258 +252

0,80 +299 +298

1,60 +329 +324

3,20 +344 +336

6,40 +354 +343

12,80 +360 +347



TABELA XI

Medida potenciométrica a 2So C, de eletrodo indicador de platina vs ECSNaC1 ' pela adição

de volumes de sulfato de Cério(IV) 0,20M a 100,0 m1 de NaSCN 4,OM e ácido perc1órico
, 11

0, 10M. Cálculo do potencial formal, EO
" conforme equação 3, ou EO conforme equação 4

V 4+
Ce

C(SCN) ,mM
2

CSCN-'M

(*)

E,V
[<SCN)2] EO'

log «SCN-r2 IV
'-

f}.í1
(*)

[HOSCN] [H+]
log ----

[SCN- J
o"E

V

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

1,60

3,20

6,40

12,80

0,05

0,10

0,20

0,398

0,794

1,57

3,10

6,02

11,3

4,00

4,00

3,99

3,98

3,97

3,94

3,88

3,76

3,55

+0,222

+0,254

+0,301

+0,331

+0,346

+0,358

+0,369

+0,380

+0,391

-5,506

-5,200

-4,899

-4,600

-4,297

-3,996

-3,686

-3,371

-3,044

0,385

0,408

0,446

0,467

0,473

0,476

0,478

0,480

0,481

0,100

0,100

0,0998

0,0996

0,0990

0,0980

0,0970

0,0940

0,0886

-6,602

-5,602

-5,300

-4,999

-4,703

-4,408

-4,110

-3,820

-5,550

0,417

0,420

0,458

0,479

0,485

0,488

0,491

0,493

0,496

(*) Modificações provenientes de correção de volume.
m
tO
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FIGURA 15. Variação de E vs volume de cério (IV) adicionado, conforme

dados da tabela XI. Tempo de espera : } minutos.
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te linear, com reta de coeficiente angular um pouco supe-

rior ao valor teórico de O,030V, referente ao sistema

CSCN)2/ SCN-. Isto permitiu fazer uma estimativa do poten

cial formal do sistema, aplicando a equação de Nernst na

seguinte forma:

,
E = E

O + 0,05915 log

2

CC SCN) 2!

. [SCN-] 2

Ceq. 3)

~ importante notar que houve concordância
, '

em quatro valores de EO
, que na referida série tende pa-

ra +O,480V. Seria isto uma simples coincidência? Somente

um estudo mais detalhado permitiria levar a um valor indu

bitáve1 de EO
' •

Considerando-se a existência de uma hidró

1ise rápida do tiocianogênio, com formação de HaSCN45

ácido tiocianoso - tal espécie funcionaria como oxidan~e,

de acordo com a seguinte reação:

(reac. 8)

A equaçao de Nernst seria aplicável ao sis

tema de óxido-redução:

E = Eo'I + 0,05915 log

2

[RaSCN] [H+J

[SCNj

(eq. 4)

Interpretando a oxidação do tiocianato com

a formação preferencial de RaSCN, então o potencial for-

- ° ' , .mal do sistema RaSCN/SCN ,E ,ter1a um valor da or.dem

de +o,49V, conforme mostrado na Tabela XI.
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Como se vê, a hipótese acima também é viá

vel. Para decidir qual o sistema realmente representativo

do tiocianato oxidado, dever-se-iam efetuar medidas em

d Of +-1 erentes valores de H e SCN , e verificar se há depen-

dência do potencial com' [H+] , [sCNl, [SCN-] 2 ou rscNl 3

(no caso da existência de (SCN>;. Sendo a hidrólise do

tiocianogênio,

+ HOSCN + + (reac. 9)

vê-se que a formação de HOSCN é dificultada pela acidez e

concentração do tiocianato. A temperatura também deve in

fluir na velocidade da reação. O importante, porém, é que

t t d 'l~b o - 45 oa cons an e o equ1 1 r10 expresso pela reaçao 9 aC1ma

tem valor relativamente baixo, -6 x 10-3 M-l . Se não hou

ve apreciável alteração desta constante pela força iôni

ca,para lmM de tiocianogênio presente em [H+] = 0,10 M

somente 5% de HOSCN se formou por hidrólise.

De qualquer forma os resultados experimen

tais sugerem que o tiocianogênio, ou qualquer outra for-

ma oxidada, teria muito maior estabilidade quando prepara

do por oxidação do tiocianato com cério (IV), estando o

meio fortemente ácido. O polarograma da Figura 7, Capítu

lo III.6, mostra apreciável componente catódico 1, em so

lução recentemente oxidada, sem ácido adicionado, desapa

recendo com o tempo conforme Figura 6. Há pequeno desdo 

bramento do componente 1 que bem poderia ser devido à e

xistência do tiocianogênio em mistura com sua forma hi

drolisada, HOSCN. Sem dúvida seria muito interessante ob-

ter polarogramas em tal região, observando como varia o

componente catódico 1 com diversos fatores: tempo, aci-
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dez, concentração de tiocianato e tiocianogênio formado.

A grande instabilidade do tiocianogênio o~

servada em medidas coulométricas, na presença de cobre

(II) - (Tabela XI) e na presença de íons de manganês (II)

- (Tabela IX) se deve provavelmente a uma açao catalítica

da superfície de platina (recoberta com óxidos de plati

na) e dos referidos íons, o que ainda precisa ser compro-
~vado experimentalmente. Como se sabe,~ons de cobre, mang~

nês, etc são agentes responsáveis pela decomposição da

água oxigenada e sao catalisadores de oxidação. Poderiam,

eventualmente, exercer tal ação catalítica sobre o despr~

porcionamento do tiocianogênio.



IV - FORMAÇÃO DE COMPLEXOS NO SISTEMA

COBRE (I) - TIOCIANATO
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IV.l. Viabilidade do Estudo da Reação Cobre (II) - Tiocia

nato

Entre os dados de constantes de equilíbrio

compilados por SILL~N e MARTELL2 (ver introdução) há uma

série de incoerências. Muitos dos dados são antigos e nao

foram obtidos em soluções de força iônica constante ou man

tida com um eletrólito relativamente inerte, como o per-

clorato de sódio. Por exemplo, no estudo polarográfico de

KORSHUNOV e MALYUGINA51 menciona-se a determinação da cons

tante de formação global, 84 (ver Capítulo IV.2). Não há ,

porém, menção do uso de potencial formal (e em que condi

ções?) do sistema Cu+/Cu(Hg) em meio nao complexante, e

nem sequer a mençao de existência de outras espécies no e-
• 2--qui11brio como, por exemplo, Cu(SCN

3
) e Cu(SCN)2. Tam-

bém os autores 5l não trabalharam em condições de força iô-

nica constante.

Em estudos anteriores SENISE e NEVES4- 10 es

tudaram a formação de complexo entre cobre (II) e íons azo

teto em força iônica 4,0 M, combinando medidas potenciomé-

tricas com polarográficas, em força iônica 4,0 M. Houve

concordância na constante de equilíbrio 6 4 obtida por med~

das de solubilidade e, recentemente, por medidas espectro-

f
~. 12otometr1cas .

A Tabela XII reune dados de potenciais for-

mais envolvendo íons de cobre, obtidos por SENISE e NE-

VES10 ,4, em meio de perclorato de sódio

oECSNaCl ' a 25,0 C.

4,0 M, contra

Conforme se verá no Capítulo Iv.a, ~

sera de

grande utilidade o potencial formal do sistema Cu+/CU(Hg),



76

TMELA XII

Potenciais formais do cobre em diversos sistemas de óxido

redução, em meio não complexante de perclorato de sódio

4,0 M, a 25,00C, obtidos por Senise e Neves10 ,4

Sistema o'E , V, vs ECSNaC1

Cu++ / Cu + 0,140

Cu++ / Cu+ - 0,039

Cu+ / Cu + 0,320

Cu++ / Cu(Hg) + 0,078

eu+ / Cu(Hg) + 0,195
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+0,195V, para a determinação de constantes de formação de

cobre (I) com tiocianato por medidas polarográficas.

Para o sistema cobre(II1/tiocianato ainda

não se dispõe de dados suficientes para o estudo de forma-

-çao de complexos.

Nos capítulos seguintes discute-se o proce~

so de determinação das constantes de equilíbrio em força

iônica constante, 4,0 M, a 25,OoC, por estudo potenciomé -

trico ou polarográfico. Em seguida usaram-se as medidas

precisas de potenciais de meia onda de soluções contendo

cobre (1) em concentrações variáveis de tiocianato, para a

determinação das constantes dos quatro complexos sucessi

vos, bem como do produto de solubilidade do sal pouco solú

vel, CuSCN.

1V.2. Constantes Condicionais de Equilíbrio e Grau de Com

plexação

A determinação de constantes de equilíbrio

termodinâmicas, principalmente quando existem diversas es

pécies em equilíbrio envolvem problemas de difícil ou im-,
possível solução, especialmente quando os complexos forma

dos apresentam pequena constante de formação. A razão dis

to é que tal estudo requer concentrações relativamente al

tas do ligante, frequentemente iônico, causando um aumento

indesejado da força iônica, dificultando ou impossibilita~

do extrapolações ou correções de coeficientes de at1vida-

de, a fim de obter os referidos valores de constantes de e

quilíbrio em condições de força iônica zero. Além do mais

uma constante termodinâmica pode não representar apropria

damente um equilíbrio de formação de um complexo, cuja for
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maçao se dê somente em elevada concentração do ligante a-
.... .

n1.on1.CO.

o primeiro passo no sentido de solucionar

problemas desta natureza foi dado por BODLANDER (ver S1L

L~N73), no início do século, quando propôs o emprego de um

"meio iônico constante", mantido com um eletrólito inerte

cujos íons não participassem da reação em estudo. ~ inte

ressante ressaltar que esta ideia surgiu antes mesmo dos

conceitos de força iônica e coe~icientes de atividade, pr~

postas por LEWIS e RANDALL74 , em 1921. A idéia de se utili

zar um meio de força iônica constante, contudo, levou ain-

da muito tempo para se generalizar, o que ocorreu somente

há duas décadas. Força iônica superior a 1 M, mantida qua

se sempre com perclorato de sódio, é uma condição experi -

mental largamente usada com o fim de manter constantes os

coeficientes de atividade referente aos equilíbrios em es

tudo obtendo-se assim as chamadas constantes estequiométri

cas ou condicionais. O texto de ROSSOTTI e ROSSOTTI 75 traz

ampla discussão sobre o assunto.

Na avaliação do poder complexante pode-se

usar valores experimentais, obtidos em condições bem defi

nidas, da assim chamada função de Leden, ou "grau de compl~

- ,76xaçao' ,expressa por:

= (eq. 5)

onde CM é a concentração analítica do cátion em estudo e

[~+J a concentração de equilíbrio do mesmo cátion, na mes

ma concentração analítica, quando na presença de certa con

centração de um complexante. Como se pode ver, F eX)
o

dá
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idéia do poder complexante de um ligante por representar

a diminuição relativa de uma atividade ou concentração i

nicial de um cátion ao se por em contacto com certa con

centraçio do agente complexante.

o llgrau de comp1exação" é funçio da conce~

tração de equilíbrio do ligante em sistemas mononuclea-

res. Posto em função da concentração do ligante, como se

rá visto abaixo, permite, através de tratamento apropria-

do, chegar às constantes de formação das diversas

cies em equilíbrio, desde que se disponham de dados expe-

rimentais convenientes. Esta funçio é müito importante

porque seus valores numéricos podem ser obtidos frequent~

mente, de técnicas experimentais muito convenientes como

a potenciometria ou a polarografia.

Para sistemas envolvendo cátions em dife-

rentes estados de oxidação, Mm+ e ~+, cuja relação na

ausência de

comp1exação

..
comp1exante CM\Ox)/CMered) converte-se apos a

em l}1+~I! [M+~ o grau de complexação obtido

por medidas potenciométricas ou polarográficas tem a se

guinte forma4 :

ou

FoeX)(óx,red)

Fo (X) (ox ,red)

:: F o (X) (ox)

Fo eX) (red)

:: CM(ox) [M+n:I

CM(red) [M+~

(eq. 6)

(eq. 7)

Nestes sistemas F (X) pode apresentar va-
o..

superior, igualou inferior ã unidade fun101" numerico em

çao de maior ou menor afinidade do ligante por um dos es-
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tados de oxidação; nunca poderá apresentar valor negativo.

Em sistema envolvendo apenas um estado de oxidação o grau

de complexação somente pode apresentar valor igual ou sup~

rior ã unidade.

~ interessante relacionar F (X) com as conso -

tantes de equiltbrio globais. Admitindo-se um cátion ~+ e

um ligante L em solução aquosa, teríamos para os equilí

*brios globais as seguintes constantes estequiométricas

t"MLJ
• 8

2- -.,
13 1 - [MJ [LJ

== [ML 2J .
[M] [L] 2 '

• •• B. =
J

[MLj]

[M] [L] j
(eq. 8)

A concentração CM' do íon metálico, relacio

na-se com as concentrações de equilíbrio por:

CM == [M] + [MLJ + [ML21 + ••• + [MLj] (eq. 9)

Relacionando-se as equações 8 e 9, tem-se:

CM = [M] + [MJ[LJSl + [MJ[LJ2S2 + ••• + [MJ[L]j8 j (eq.lO)

Substituindo-se CM' conforme equação 10, em

equaçao 5, tem-se:

F (X) ==
o

ou

CM

[M+~
== 1 + Bl[t] ~ B2 [Lj2 + ••• + Bj [LJj

(eq. lIA)

F (X) :: 1 + ~ 13 [LJ n
o n

(n==l)

*

(eq. llB)

Todas as concentrações expressas em constantes de equi
líbrio se referem a moles/litro; cargas foram omitidas
por fins de simplificação.
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IV.3. Determinação de F (X) Via Potenciométricao . .

A técnica potenciométrica de determinação

de Fo(X), "grau de complexação" e, portanto, de constan

te de equilíbrio, é largamente aplicável. Exige uma cela

eletroquímica, como aquela do Capítulo 111.8, que possua

eletrodo indicador reversível, cujo potencial esteja di

retamente relacionado COm a atividade ou concentração do

íon envolvido na reação de cela pela equação de NERNST

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

ECSNaCl ·

De particular interesse para o presente

trabalho é o método de LEDEN75 - 78 especialmente aplicá-

vel para o estudo de complexos não muito fortes. Traba

lhando-se em meio de força iônica constante, o potencial

do eletrodo indicador varia com a concentração do íon me

tálico segundo a equação de NERNST, dentro dos

de erro experimental.

limites

Para um sistema do tipo M+n/Mo, a 2SoC em

meio aquoso, o potencial medido será na ausência de com-

plexante:

+ E. - E f + 0,05915
J re ne

(eq. 12)

Em condições experimentais bem definidas

de força iônica e função de eletrólitos, Ej e YM+n tor

nam-se constantes. Estes fatores constantes, juntamente

com E f' constituem o potencial formal do sistema.re
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S S og yM+nre ne
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(eq. 13)

... 79No caso do eletrodo de amalgama esta e-

quação fica acrescida de um termo a mais:

Eot : EO + E _ E + 0,059151 0,59151 a,Hg
s s . ref n og yM+n + n og ~----

J e e aM(Hg)

(eq. 14)

em que aHg é a atividade do mercúrio no amálgama, e a

aM(Hg) a atividade do metal no amálgama em moles/litro, fa'

tores que também se podem considerar corno constantes.

Assim a equação 12 transforma-se em:

E : EO' + 0,05915 1 C
s s n og M

e
(eq. 15)

Na presença de complexante o potencial Es
° 'sofre alteração para Ec' relacionando-se com o mesmo Es e

a concentração de equilíbrio [M+nJ do cátion metálico:

o,05915 [M+nJlogne
(eq. 16)

Re1aciona~do-se as equaçoes 15, 16 e 5 e a

tribuindo-se valor numérico a CM' tem-se:

ou

0,05915 log F (X)
ne °

(eq. 17)

t
F (X) = anti10g (- 6Eo n/O,0591S)(eq. 18)° c,s

Analogamente para sistemas envolvendo metais em dois esta
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dos de oxidação, M+m e M+n , chega-se a:

/,
! ~Eo .
\- c,s(ox,red)
\

"---. O, OS-glS

(m -~
e ~)

./

(eq. 19)

As equaçoes 18 e 19 sao pois, de grande

importância porque relacionam medidas potenciométricas

com as correspondentes funções de LEDEN, F (X), que devi
o -

damente tratadas permitem chegar às constantes de forma-

ção de complexos sucessivos.

IV.~. Cálculo de Fo(X) Através de Medidas Polarográfi -

cas

Basicamente existem dois métodos importa~

tes de constantes de formação sucessivas empregando a
.. • ... 78 _.. d

tecn1ca polarograf1ca , ambos adaptaçoes do meto o po-

tenciométrico de LEDENSO . O método de ERICKSSON e RING

BON81 ,S2 e o método de DEFORD e HUME83,S~.

o primeiro destes métodos, o indireto, u

tiliza de um sistema indicador cujo cátion é reduzido re

versivelmente no eletrodo gotejante. Este compete com ou

tI'O cátion de características polarográficas desfavorá

veis ao estudo direto de formação de complexos. O proce

dimento de DEFORD e HUME, requer a redução do íon metáli

co no eletrodo gotejante de mercúrio, produzindo uma on

da polarográfica reversível quer na presença ou ausência

de complexantes. ~ também condição necessária para o em

prego da técnica polarográfica que a concentração do com

plexante na superfície do eletrodo seja a mesma que a do
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84

..
e o

mais empregado, fundamentando-se no deslocamento sofrido

nos potenciais de meia onda de íons metálicos geralmente

para valores negativos, devido à complexação~ Assim, para

sistemas

M+n + n
e

ou seu complexo com

+ Hg < ~ M (Hg) (reac. 10)

ML + n < >M (Hg ) + n L
n e

(reac. lIA)

acham-se associados os respectivos potenciais de meia on-

da referentes a meio não complexante e complexante:

(E
l/2

) = EO' - 0,05915 1
I s

s s n og
e IM

(E
l/2

) = EO' - 0,05915 1
I

c c n og
c

e IM

(eq. 20)

(eq. 21)

onde I , IM e I são constantes de corrente de difusão dos c

íon metálico em solução na ausência de complexante, dos á

tomos do metal no mercúrio e do complexo em solução.

Relacionando-se equação 20 e 21, obtem-se:

(E l/2 )c - (E l/2 )s = EO'
c

EO'
s

0,05915 log
ne

I c

I s

(eq. 22)

Combinando-se as equações 20 e 16 chega-

-se a:

-[<El/2 )c - (El/2)J 0,05915 10g= n
e

I s

I c

2...t2.5915_10g r 00
n °e

(eq. 23)
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ou

antilog [-
ne (.~E1/2 'c ,s

0,05915
+ log :" ] =

c

F (X)
o

(eq. 24)

Empregando-se uma mesma concentração ana

lítica do íon metálico e um mesmo eletrodo capilar de

mercúrio para todas as experiências, as características

do capilar m2 / 3 e t 1 / 6 permanecem constantes; vê-se

que, pela equaçao de ILKOVIC pode-se substituir as cons

tantes da corrente de difusão pelas respectivas corren

tes de difusão 83 ,84.

Fo (X) = antilog r~
i
L

(l\E1 / 2 )c,s ne

0,05915
+ log

(eq. 25)

Para sistemas envolvendo íons metálicos

em diferentes estados de oxidação M+m/M+n , tem-se:

F (X)
o

+
ids(ox)

idc(ox) ids (red)

+

(eq. 26)

IV.S. Avaliação do Número Médio de Ligantes

Durante a reaçao entre um íon metálico ,

+n -M . , e um 1igante qualquer, L, pode ocorrer a formaçao

de uma única espécie existente em qualquer intervalo de

concentração do 1igante em vez da usual formação de com-
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plexos sucessivos. Neste caso pode também ocorrer em ele

vada concentração do ligante, a predominância de urna úni

ca espécie, a de número máximo de ligantes. Através de m~

didas potenciométricas e polarográficas, corno será demon~

trado a seguir, é possível determinar o número de coorde

naçao apresentado pelo íon metálico nas condições de tra

balho. No caso da formação de complexos sucessivos o núme

ro de ligantes determinado experimentalmente não é neces

. .... 85 - - d
sar~amente um numero ~nte1ro . Tem-se entao a funçao e

BJERRUM86 , número médio de ligantes, também utilizada pa-

ra o estudo de complexos. Pode ser expressa na seguinte

equação:

n = concentração do ligante coordenado
CM

(eq. 27A)

n =
+ ••• + (3 j [LJ j

(eq. 27B)

Lançando em gráfico os valores de E (pote~

ciométricos) ou EI / 2 (polarográfico) contra os logaritmos

decimais das respectivas concentrações de ligante, log Ce
é possível evidenciar a formação de complexos sucessivos

obtendo-se uma curva ao invés de reta.

Diferenciando-se, obtem-se expressa0 que

permite determinar o número de ligantes do complexo men-

cionado ou o valor de n quando se trata de mistura de com

plexos sucessivos. Na

tiva de n com base em

-çoes do complexante:

prática, pode-se fazer uma estima
,

~Eo referente a duas concentra -c,c'
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â 10g[LJ

dE

d log [L]

_ n,059l5
n

ne

87

(eq. 28)

No caso de complexos sucessivos geralmente

se emprega um valor elevado para a concentração analíti-

ca do ligante, CL, e pequeno para CM. Se os complexos nao

são muito estáveis pode-se, pois, utilizar na equação a

cima, CL no lugar de LLJ. A estimativa de n pela equaçao

28 serve para corrigir ligeiramente as concentraç5es ana

líticas do ligante, em estudo da formação sucessiva de

complexos fracos, a fim de se obterem valores mais exa-

tos de [LJ.

Quando coexistem em solução o íon metálico

•.m+ e n+em dois estados de oxidação, M M, obtem-se analoga-

mente ao caso anterior:

0,05915 â log CL

onde

â n (eq. 29)

(eq. 30)

IV.6. Determinação de n Através de Medidas Polarográfi-

cas

..
Admitindo-se a formação de uma única espe-

cie ML , o correspondente potencial de meia onda será ex
n

87presso por
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+ 0,05915 log
n

K
a

Kc

(eq. 31)

para um sistema do tipo:

MLn + ne + Hg ----- M(Hg) + nL (reac. llB)

Ka e Kc representam constantes de ILKOVIC referentes

átomos do metal no amálgama e ao complexo em solução

respectivamente.

aos

,

~ ~ ~

O numero de ligantes~ n, (ou o numero me-

dio de ligantes n, quando coexistem diversas espécies) p~

de ser determinado pela diferença entre dois potenciais

de meia onda correspondentes a duas concentrações de com,
plexante não muito diferentes, c e c :

n (flE
l/2

) te c,c
0,05915 6 log CL

Identicamente para

-- n

sistemas

(eq. 32)

envolvendo

~ ~ . - M+m M+nlons metalicos em dois estados de oXldaçao, e

obtem-se:

(me - ne ) (flEl/2 )c,c t (ox,red)

0,05915 fl log CL

- fl n (eq. 33)

Estas equaçoes polarográficas sao aplicá

veis, evidentemente, quando se tem reduções reversíveis.

Dos diversos critérios de reversibilidade 88empregados

deu-se preferência ã determinação do coeficiente angular
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da equação da onda polarográfica, expressa pela seguinte

equaçao:

6El / 2 0~059l5 0,05915
= =

6 log i n m -ne e e
i -id

(eq. 34)

IV.? Características dos Polarogramas do Cobre (I) em

Tiocianato

Para o estudo polarográfico da determina

çao dos complexos sucessivos de cobre (I) com tiocianato

deu-se preferência à condição de força iônica 4,0 M, ma~

tida com perclorato de sódio, pelas razões já expostas

no Capítulo IV.l.: existência de potenciais formais do

cobre em meio não complexante de perclorato 4,0 M, a

25,OoC. Alêm do mais, há necessidade de se trabalhar em

alta concentração do ligante para atingir o número máxi-

mo de coordenação e, por outro lado, evitar a precipit~

ção de CuSCN fácil de ocorrer em concentrações de tiocia

nato inferiores a I M.

Em linhas gerais, o processo consiste em

medir os potenciais de meia onda da segunda onda, obtida

de soluções sem nenhum conteúdo de cobre (II), fazendo

-se variar a concentração de tiocianato.

Para se obter soluções contendo cobre (I)

1 mM partiu-se de solução 5,00 M de tiocianato de sódio

contendo 20 milimoles/t de CuSCN nela dissolvidos para

se ter um padrão de cobre (I) (ver parte experimental) •
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Em todos os balões volumétricos de 10,00 ml se pipetava

0,50 ml desta solução para ter 1,0 mM em cobre CII), após

completar o volume do balão volumétrico, no qual se colo

cava tiocianato de outro padrão, bem como o perclorato p~

ra completar a força iônica.

Concentrações de cobre (1) inferiores a

1 mM não proporcionavam medidas de EI / 2 tão precisas qua~

to aquelas com maiores concentrações de cobre (I).

A medida precisa de EI / 2 era baseada na me

dida direta do i d , sem traçado do pólarograma, e medidas

de intensidade de corrente nas imediações do ponto médio,

conferindo o potencial com um potenciômetro de leitura

diretas digital, sensível a 0,1 mV. Calculando-se os ter-

mos log i/Cid-i) para cada potencial, calculava-se direta

mente b El / 2 , pela equação da onda polarográfica:

E = E
l

/
2

- 0,05915 log i
I id-i

Ceq. 35)

As Tabelas XIII e XIV mostram a determina-

çao dos potenciais de meia onda do cobre CI), em duas de

terminações típicas, para tiocianato 4,0 M e 3,5 M.

Os gráficos típicos de E vs log i/Cid-i) ,

figuras 16 e 17, mostram a reversibilidade do processo ao

se obterem os valores de O,OGOV ou O,OGIV s para o coefici

ente angular da reta, ligeiramente acima do valor teórico

0,059V. Houve casos em que o valor teórico chegou a ser

obtido.

Não há dúvidas quanto à elevada precisão

da medida de El / 2 que reproduzia dentro de 0,3 mV. A exa-
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TABELA XIII

Determinação do El/2 , a 250 C, de cobre(II), 1,OmM, em tio 

cianato 4,OM, por cálculo pela equação da onda po1arográfi

ca (ver texto)

id -E i id-i b,05915x -E1/2i i imm V mm mm log- log-id-i id-i id-i V

136,0 0,6471 54,0 82,0 0,6585 -0,1814 -0,0107 -0,6578

" 0,6531 61,8 74,2 0,8329 -0,0794 -0,0047 -0,6578

" 0,6549 64,0 72,0 0,8890 -0,0511 -0,0030 0,6578

" 0,6571 67,0 69,0 0,9710 -0,0128 -0,0008 0,6679

" 0,6683 69,0 67,0 1,0299 +0,0128 +0,0008 0,6575

" 0,6616 73,0 63,0 1,1587 +0,0640 +0,0038 0,6578

Nota: E1/2 , valor mediano = 0,6578 V
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TABELA XIV

Determinação do E1 / 2 , a 25 0 C, de cobre(II) 1,OmM, em tiocia

nato 3,5M, por cálculo pela equação da onda polarográfica

(ver texto).

id -E i 0,05915x
- E1 / 2i i

V id-i log- imm mm id-i id-i log- V
id-i

135,0 0,6412 61:.,5 70,5 0,9149 -0,0386 -0,0023 0,6435

" 0,6414 64,8 70,2 0,9231 -0,0348 -0,0021 0,6435

" 0,6432 67,0 68,0 0,9853 -0,0064 -0;'0004 0,6436

" 0,6446 69,0 66,0 1,045 +0,0191 +0,0011 0,6435

" 0,6463 71,0 64,0 1,109 +0,0449 +0,0027 0,6lJ.36

II 0,6464 71,2 63,8 1,116 +0,0477 +0,0028 0,6~36

Nota: E1 / 2 valor mediano = 0,6435 V
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cobre (1) 1,66 mM em tiocianato de sódio 4,0 M, a

25
0

C. Coeficiente angular = 0,060 v.
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cemo a

variação de E. com o tempo, não são facilmente estimáveis.
J

De qualquer forma há toda uma sistemática de trabalho que

leva a resultados senão altamente exatos, pelo menos, pre

cisos.

Os polarogramâe obtidos em concentrações de

1,0 Mpara baixo apresentam fenômeno de auto bloaueio devi
~ -

do, certamente, à forte adsorção do cobre (I), provavelme~

te na forma da espécie de um ligante, CuSCN. A Figura 18

mostra a anomalia polarográfica que foi, porém, facilmente

corrigida pela adição de substância tenso ativa, poliacr!

lamida, usualmente usada como supressor de máximo. Poris-

so, todas as soluções continham 0,025% de poliacrilamida

mesmo que não houvesse máximo para ser suprimido, ou o ou-

tro bloqueio do polarograma.

Em solução contendo cobre (lI) (ver Figura

19) nao se observa o auto bloqueio na região de potencial

da onda de cobre (I) ao amálgama, mas observa~se um desdo-

bramento 2' da onda 2. A adição de poliacrilamida não
~

so

suprime o máximo como também elimina a pequena onda de ad

sorçao, já amplamente estudada por KOLTHOFF e OKINAKA
49

.

Em concentrações da ordem de 0,8 M em tio

cianato, as soluções de cobre (I) começam a atingir a satu

ração, começando a precipitar CuSCN. Em 0,50 M de tiocian~

to esta precipitação já ocorre dentro de um minuto. Tais

soluções passam a ter concentração de cobre (I) inferior

ao adicionado, lmM. Medidas de potencial em soluções supe~

-saturadas não deram valores de potenciais de meia onda

muito reprodutíveis. Preferiu-se, em tais' casos, deixar
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Nota : a anomalia desaparece pela adição

de poliacrilamida.
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FIGURA 19. Po1arograma de cobre (11) 1,0 mM, em tiocianato 1,0 M,

força iônica 4,0 M, a 25
0 c, sem supressor de máximo.
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,

m~

ximo e ~ pequena onda 2', restabelecendo a aI

tura normal da onda 2.
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precipitar o cobre (I) e polarografar novamente a solução

saturada.

IV.S. Cálculo do n e F (X)
-----~--.,;.....;...'o--

A Tabela XV, contêm os dados experimentais

de medidas precisas de El / 2 de ~,O M até 0,50 M (ver capí

tulo anterior). Medidas em concentrações inferiores a

0,50 M de tiocianato apresentaram pequena precisão.

A aplicação da equação 19 foi utilizada

para o cálculo da função de Leden, F (X), conforme ampla
o

mente descrito em capítulos anteriores desta parte (ver

Capítulo IV. 2). Como se sabe, o El / 2 é uma medida aproxi·

mada do potencial formal do sistema de óxido-redução; o

fator de correçao é 0,0;915 10gJ--nox/Dr~~ e representa

um fator muito pequeno que não afeta significativamente o

valor (óEl/2 ) ,especialmente se os complexos forem muic,s .-

to estáveis, causando variação muito grande dos poten-

ciais formais ou potenciais de meia onda. Assim, a equa-

çao 17 foi aplicada ao cálculo de F (X) em vez da equação
o

2~, porque também não se dispõe do (El/2 )s referente ao

sistema cobre (I)/Cu(Hg) e sim, o seu potencial formal ,
o t

E + apresentado na Tabela XII, Capítulo IV.I. ,Cu /Cu(Hg),

que é + O,195V e está incluído na Tabela XVI no lugar do

A Figura 20 mostra como varia o (EI/2 )c

com o log [SCN-]. Observa-se um longo trecho linear cujo

coeficiente angular, calculado pela equação 28 ou 32, do

Capítulo IV.6., dá um valor de 3,6 para o número médio de

ligantes de tiocianato~ n, para os íons de cobre (I). A
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TABELA XV

Variações do (E1 / 2)C' medidas com precisão, a 25 0 C, em diver 

sas concentrações de tiocianato de força iônica 4,OM.

[SCN] log [SCNJ id,pa
E1 / 2 -"AE112 -li E1/ 2 Fo(X)

V V 0,05915

4,00 0,6021 27,2 -0,6578 0,8528 14,418 2,61x1014

3,50 0,5441 27,0 -0,6435 0,8385 14,176 1,50x1014

3,00 0,4771 27,0 -0,6272 0,8222 13,900 7,94x1013

2,50 0,3979 27,0 -0,6145 0,8095 13,686 4,85x1013

2,00 0,3010 27,0 -0,5933 0,7883 13,327 2,12x1013

1,50 0,1761 27,0 -0,5632 0,7582 12,818 6,58x10 12

1,25 0,0969 26,4 -0,5500 0,7450 12,595 3,94x1012

1,00 0,00 26,4 -0,5266 0,7216 12,199 1,58x1012

0,85 -0,0706 26,2 -0,5106 0,7056 11,929 8,49x1011

° 65(*) -0,1871 25,0 -0,4914 0,6864 11,604 4,02x1011,
° 50(*) -0,3010 15,8 -0,4778 0,6728 11,374 2,36x1011,
° 00(**) +0,195 0,000 1,00,

(*) - -A1teraçoes de so1uçoes saturadas que perderam cobre(I) por

precipitação parcial de Cu SCN.

C**)Potencia1 formal do sistema Cu+/Cu(Hg) em perc1orato 4,OM

(tabela XIII)
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TABELA XVI

Valores de eEl/2)o tomados sobre a curva de variação eEl/2)c

experimental vs [SCN-], a 2SoC, em força iônica 4,OM.

Cálculo de F eX) e n •
o

- [E 1 .t\E
1/2[SCN-] log [SCNl 1/2

J
c 6E1 / 2 F eX) -n

mV 0,05915 o

0,5011 -0,300 0,4777 0,6727 11,373 3,36x1011

2,93x1011 1,89
0,5623 -0,250 0,4833 0,6783 11,467

3,71x1011 2,03
0,6309 -0,200 0,4893 0,6843 11,569

4,96x1011 2,54
0,7079 -0,150 0,4968 0,6918 11,696

6,99x1011 2,97
0,7943 -0,100 0,5056 0,7006 11,845

1,02x1012 3,28
0,8912 -0,050 0,5153 0,7103 12,008

1,54x1012 3,62
1,000 0,000 0,5260 0,1210 12,189

2,37x1012 3,72
1,1221 0,050 0,5370 0,7320 12,375

3,61x1012 3,65
1,2590 0,100 0,5478 0,7428 12,558

5,44x1012 3,48
1,4126 0,150 0,5583 0,7533 12,735

8,21x1012 3,58
1,5849 0,200 0,5689 0,7639 12,915

1,24x1013 3,58
1,7183 0,250 0,5795 0,7745 13,094

1,88x1013 3,62
1,9953 0,300 0,5902 0,7852 13,275

2,84x1013 3,58
2,2388 0,350 0,6008 0,7958 13,454

4,28x1013 3,55
2,5119 0,400 0,6113 0,8063 13,631

6,49x1013 3,62
2,8184 0,450 0,6220 0,8170 13,812

1,01x1014 3,82
3,1623 0,500 0,6333 0,8283 14,003

2,62x1014 4,06
4,000 0,602 0,6578 0,8528 14,418
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FIGURA 20. Variação do potencial de meia onda do cobre (I)

em tiocianato variando de 0,50 M a 4,0 M, a 250C,

e forç~ i~nica 4,0 M. ( ver tabela XV).
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reta muda ligeiramente de inclinação (em alta concentra

ção do ligante) que corre~ponde a um valor limite de ~,O

para n, sugerindo complexação total do cobre (I). Somente

abaixo de 1,0 M ~ que o n~mero m~dio de ligantescai apre-

ciavelmente, atingindo um valor de 1,9 , nas imediações

de tiocianato 0,5 M. Infelizmente não se dispõe de medi

das de El / 2 em concentrações abaixo desta, para se dispor

de potenciais em regiões onde n = 1,0.

. 12-16Em trabalhos anter10res se comprovou

largamente a conveniência de se tornarem pontos sobre a

curva, de (El / 2)c' referentes a diversas concentrações do

complexante para, com estes dados, obterem valores de n

ou F (X), mais exatos, pela eventual exclusão gráfica de
o

pontos experimentais menos exatos, ou contendo erro aci-

dental facilmente perceptível.

A Tabela XVI contém tais dados de E1 / 2 vs

[SCN-] com os quais se calculou n que pertence a cada par

de log [SCN-]. A Figura 21 traz a curva de formação que ,

infelizmente, não é completa na parte tracejada. Foi obti

da com valores de n da Tabela XVI vs log [SCN-] interme

diário, isto é, m~dia dos dois valores de log [SCN-] com

os quais n foi calculado.

Os valores de F (X) sao muito elevados da
o

da a alta tendência do tiocianato complexar cobre (I). O

valor de F (X) em [sCNl = 1,0 M é igual à soma das cons
o

tantes, já que todos os termos exponenciais da equaçao

lIA do Capítulo IV.3., são unitários. A soma dessas cons-

tantes .. 12e, pois, 1,5 x 10 ,u~ dado elevado.

~ interessante, a estas alturas, comparar
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dos experimentais.
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as tendências do cobre (11) e cobre (I) a reagir. Como foi

visto na parte anterior, Capítulo 111.10., dispõe-se da me

dida potenciométrica do potencial formal do sistema cobre,
(II)!cobre (I) em tiocianato 4,0 M, na Tabela IX. Este EO

é + 0,360. O potencial formal do sistema Cu++!Cu+ em meio

não complexante está apresentado nesta parte, na Tabela

XII, sendo - 0,039V. Isto permite calcular pela equação 19

o valor

F (X) = 1,8 x 10-7
o ox,red

referente ao sistema cobre (II)!cobre tI) em

4,0 M.

tiocianato

O grau de complexação do cobre (I) em tio-
..

cianato 4,0 M e

F (X) d = 2,6 x 10
14

o re

O valor F (X) , referente à complexação do
o ox

cobre (11) pelo tiocianato é calculado combinando este va-

lor com o valor de F (X) d' acima, pela equação 6.
o ox,re

F (X)
o ox

14 -7= 2,6 x 10 x 1,8 x 10
7= 4,7 x 10

Admitindo-se que o cobre (11) se encontra

quantitativamente na forma de CU(SCN)~- em tiocianato 4,OM

então a eqtlação lIA fica na seguinte forma, quando aplic~

da ao presente sistema:

7= 4,1 x 10

Então,



= [cu(SCtn~-J

[Cu++] [SCN-] 4

5 -4= 1,8 x 10 M
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Este é apenas um valor aproximado.

Deverá ser confirmado através de outras me

didas potenciométricas em que o cobre (11) possa, por e-

xemplo, ser determinado espectrofotometricamente, desde

que se disponham de valores de €. Tal € poderia ser obti

do com base em antigas observações de que alguns agentes

oxidantes poderiam garantir estabilidade de cor de tais

soluções contendo cobre (11).

Cabe mencionar que o valor de 84 acima di

fere totalmente do dado espectrofotométrico de TANAKA e

14 -4TAKAMURA que atribuem o valor de apenas 980 M , para

esta constante. Entretanto, o valor acima, 1,8 x 105 M-4 ,
.. .... 13esta prOX1mo daquele encontrado por OUDINET e GALLAIS ,

3 x 106 , para 84 em meio acetono-aquoso que, sabidamente,

aumenta a tendência ã formação de complexos. Note-se que

o complexo análogo de cobre (lI) com azoteto apresenta um

valor da ordem de 107 4,10

5O valor da ordem de 10 para 84 deve estar

mais próximo do valor real que aquele da ordem de 10 3 de

TANAKA e TAKAMURA14 , onde a instabilidade de cor e as ten

tativas de extrapolação de absorbâncias ao tempo inicial

da mistura podem ter afetado marcadamente os resultados.

IV.9. Etapas do Cálculo das Constantes de Formação para

o Sistema Cobre(I)/SCN-

Discutiu-se no Capítulo IV.4. o significa-
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do da função de LEDEN F (X) e sua obtenção por medidaso

potenciométricas ou polarográficas. Os dados de F (X) em
o

diversas concentrações de tiocianato, presentes na Tabela

XV, foram utilizados na determinação das constantes de e

quilíbrio.

o processo clássico de tratamento desses

dados é a extrapolação gráfica de funções subsidiárias,

F.(X) contra a concentração do ligante, confor
J

me amplamente descrito na literatura77 ,79,83,84.

Tal processo nao poderá ser aplicado aqui

porque não se dispõe de valores de F (X) correspondentes
o

à região onde deve predominar a espécie de um ligante,

CuSCN. Na concentração mais baixa considerada, 0,50 M, já

se dispõe de um valor muito elevado de F (X), 2,36xlOll ,
o

correspondente a um deslocamento de 673 rnV, no potencial

de meia onda, quando o desejável seria obter valores de

(6E I/2 )c,s iniciais, da ordem de 10 mV. Há pois, deficiê~

cia de dados experimentais nesta região inicial o que im-

pede o tratamento usual dos dados.

Dever-se-iam utilizar, então, equaçoes si-

multâneas com os presentes dados experimentais, de acordo

com a equaçao lIA ou llB.

A Tabela XVII traz as equaçoes simultâneas

referentes aos valores de F (X) reunidas na Tabela XVI .
o

Estas equações foram multiplicadas pelo fator F, da Tabe-

la XVI, que converte todas as equações simultâneas para

um mesmo valor de F (X), o mais alto, 2,61 x 1014 . Este
o

fator é um peso dado ã equação simultânea, para nivelar o

efeito do erro absoluto cometido em cada dado experimen -



TABELA XVII

Sistema de 18 equações simultâneas conforme equação 11, utilizando os dados da tabela XVI

F (X)
o = 1 + 8

1
' SCN- + 8

2
' SCN-2 + 8 3 ' SCN- 3 + 8 4 ' SCN-4

Fator

2,36 x 1011 

2,93xl0ll 

3,71 xl0ll =
4,96xl0ll =
6,99 x 1011 =
1,02 x 1012 =
1,54 x 10

12 =
2,37 xl0 12 =
3,61x1012 =
S,44xl012 =
8,21x1012 

1,24xl013 =
1,88 xl013 =
2,84xl013 =
4,28xl013 =
6 , 4'9 x 1013 =
1,01 x 1014 =
2,61xl014 =

1 + 81 ,0,5011 + 8 2 ' 0,2511 + 8 3 ,0,1258 + 8 4 ' 0,0630

1 + 81'O,562~ + 8 2 ' 0,3162 + B3 , 0,1778 + 84 ' 0,0999

1 + 81 ,0,6309 + 82 ' 0,3980 + 8 3 , 0,2511 + 84 ' 0,1584

1 + 8
1

,0,7079 + 8 2 , 0,5011 + B3 ' 0,3547 + 84 , 0,2511

1 + Bl ,O,7943 + 8 2 , 0,6309 + 83 ' 0,5011 + 84 , 0,3980

1 + 81 '°,8912 + 82 , 0,7942 + B3 ' 0,7078 + 84 , 0,6308

1 + 61 ,1,000 + 82 ' 1,000 + 83 ' 1,000 + 84 , 1,000

1 + 81 ,1,122 + 8 2 ' 1,259 + 8 3 , 1,413 + 8 4 , 1,585

1 + B
1

,1,259 + 82 , 1,585 + 83 , 1,996 + 8 4 , 2,513

1 + 81 ,1,413 + 82 ' 1,995 + 83' 2,819 + 8 4 , 3,982

1 + 81 ,1,585 + B2 ' 2,512 + B3 ' 3,981 + 8 4 , 6,310

1 + 81 ,1,778 + 82 ' 3,162 + B3 ' 5,624 + 8 4 , 10,00

1 + 81 '1,995 + 82 , 3,981 + 8 3 , 7,944 + B4 ' 15,85

1 + 81 ,2,239 + 8 2 ' 5,012 + 83 ,11,22 + 8 4 ' 25,12

1 + 81 ,2,512 + B2 ' 6,310 + 8 3 '15,85 + 8 4 , 39,81

1 + 81 ,2,818 + 8 2 , 7,943 + 8 3 ,22,39 + 84 , 63,10

1 + 81 ,3,162 + 8 2 ,10,00 + 83 ,31,62 + 84 ,100,0

1 + 81 ,4,000 + 82 ,16,00 + 83 ,64,00 + 84 ,256,0

1106

890,8

703,5

526,2

373,4

255,9

169,5

110,1

72,30

47,98

31,79

21,05

13,88

9,190

6,100

4,022

2,584

1,000

te • • _ • _ •
Fator que se deve mult1p11car todas as equaçoes s1mu1taneas para n1ve1ar os

valores numéricos de FoeX) em 2,61 x 1014 (ver texto),

~
o
-..J
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tal. Testes anteriores com tais equaçoes modificadas leva

ram a excelente solução das equações simultâneas, dando

valores de constantes comparáveis com aqueles provenien

tes de extrapolações gráficas, efetuadas em condições bem

favoráveis 89 . A Tabela XVIII contém tais equaçoes simultâ

neas modificadas pelo fator da Tabela XVII.

Como na faixa de concentração de tiociana

to predomina a espécie de quatro ligantes e, em menor pro

porção, a de três ligantes, resolveu-se depois de várias

tentativas, seguir um cálculo por etapas, cuja descrição

se segue:

la. etapa - Se a espécie de quatro ligantes predomina na

região próxima a 4 M de tiocianato, é lícito supor que

- [: -J4na equaçao 11 o termo B4 .SCN predomine

De onde

F (X)
o

(eq. llC)

(eq. 36)

Pondo-se em gráfico F (X) / [SCN-] 4 vs [SCN-] pode-se veri
o

ficar se a condição acima é satisfeita, ao se atingir um

valor constante, em altas concentrações do ligante. A Fi-

gura 22 mostra que a curva da função acima tende para um

valor constante que seria o valor aproximado de B4 , valen

do como uma primeira aproximação.

o valor real deve ser, provavelmente, um



TABELA XVIII
.'

Modificação das 18 equações da Tabela XVII após a multiplicação pelo fator de nivela -
mentoo

(Fo(X) - -2 -3 -4= 1 + SI .• SCN + 62 o SCN + 63 o SCN + à4 o SCN ) o F }

2,61xl014 = 1106 + 131 05 54,22 + 620277,72 + (33 0139 ,13 + 64 o 69,678

2,Slx1014
= 890,8 + 131 0500,90 + 1320281,67 + 63 0158,38 + 640 88,991

2,61xl0 14 .- 703,5 + 1310443,84 + 1320279,99 + 1330176,,65 + 64 0111 ,43
2,61x1014

= 526,2 + 131 • 372 ,50 + 620263,68 + 630186,64 + 64. 132 ,13
2,61x1014 :: 373,4 + 1310296,59 + 1320235,58 + 1330181,11 + 640148,61

14-2,61x10 = 255,9 + 1310228,10 + 1320203,24 + 1330181,12 + 64. 161 ,42
2,61x1014

= 169,5 + 1310169,50 + 1320169,50 + 63 0169 ,50 + 84 0169 ,50
142,61xl0 ~ 110,1 + 131 0123,54 + 13 2 0138,63 + 1330155,55 + 84 0174 ,54

2,61x1014
= 72,30 + 81 " 91,026 + 62 "114,60 + 8301~4,28 + 64"181,65

2,61x1014 = 47,98 + 1310 67,780 + 82 • 95,740 + 83 0135 ,24 + 84 0191 ,05
2,S1x1014 = 31,79 + 131 0 50,384 + 820 79,853 + 1330126,56 + 13 4 • 200 ,58

2,61x1014 = 21,05 + 81 0-' 37 , 432 + e2 " 66,566 + 83"118,38 + 84"210,50
2,61x1014

= 13,88 + 131 • 27,695 + 13 2 0 55,260 + 13 3 0110,26 + 13 4 02 20,00
142,61xl0 = 9,19 + 13 1 • 20,575 + 1320 46,062 + 8301il3,12 + 84 0230 ,87

2,61xlO14
= 6,10 + 13 1 " 15,318 + 13 2 0 38,476 + 1330 96,647 + 1340242,77

2 61x10 14 = 4,022 + 81 0 11,335 + 13 2 0 31,948 + 13 3 0 90,040 + 64 .253,77,
2,61x1014

= 2,584 + 1310 8,171 + 62 o 25,840 + 13 3 " 81,714 + 84 0258,40
2,61x1014

= 1,000 + 61 , 4,000 + 1320 16,000 + 630 64,000 + 64. 256 ,00
.....
o

*Fator F proveniente da Tabela XVII
U)
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pouco menor, porque deve existir pequena contribuição da

espécie de três ligantes na tal região limite.

2a. etapa - Este primeiro valor aproximado de 84- foi sub~

tituído nas nove primeiras equações simultâneas da Tabela

XVII, reduzindo-se o número de incógnitas para três. So

mando as equações simultâneas em grupos de três, conver

teram-se as nove equações em três. Estas, quando resolvi-

das deram os seguintes valores de constantes, em primeira

aproximação:

13 1 9 1010 -1= x M

8 2 3 1011 ·-2= x M

6 3 = 1,8 x 1011 M- 3

o valor de 13 3 foi muito baixo porque foi

obtido de valores de F (X) correspondentes a uma região
o

de concentração de tiocianato ainda pouco favorável.

3a. etapa - Como a espécie de um ligante contribui pouco

em toda a faixa de concentração de tiocianato j resolveu

-se introduzir o valor de 9 x 1010 M- l em todas as 18 e-

quações simultâneas da Tabela XVIII, transformando-as em

outras lB equações com três incógnitas. Somando-as em gru

po de nove, foram convertidas em três equações. A solução

delas, levou aos seguintes valores de constantes, em se-

gunda aproximação:

/3 2 = 2,2 x 1011

/3 3 = 7 x 1011

134- = 8,1 x 1011
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Adotou-se agora o valor de 6 2 como sendo

o definitivo.

4a. etapa - Como as espécies de 3 e 4 ligantes predomi

nam em altas concentrações de tiocianato, os valores de

finitivos destas constantes foram obtidos com a utiliza

ção das 12 últimas equações simultâneas, nas quais a con

7
..

numero

nificativa. Introduziram-se os valores de 61
e 8 2 = 2 x 1011 nas equações simultâneas de

tribuição das espécies de 1 e 2 ligantes seria pouco si&

= 9 x 1010

a 18, da Tabela XVIII, obtendo-se 12 equações com duas

incógnitas. Somando grupos de seis, elas foram converti

das em duas equações que, resolvidas, levaram aos segui~

tes valores, em terceira aproximação, considerados fi-

nais:

8 3 = 5,5 x 1011

13 4 = 8,5 x 1011

Sa. etapa - Os valores mais exatos da série sao, sem dú

vida, os de ~4 e 8 3 , Vem em seguida o 8 2 que perde algo

de sua exatidão pelo fato de ser um equilíbrio interme

diário. O valor menos exato é o de 13 1 , pelas razões já

expostas, de dificiência de dados experimentais na re-

gião onde tal complexo predomina.

Sua reavaliação para um valor mais exato

se torna necessária, já que se obtiveram os valores fi

nais referentes aos outros três equilíbrios predominan-

teso Tomaram-se os sete primeiros valores de F (X) (eno

tre 0,5 e I M) para obter uma equação substituindo - se

nesta equação as outras três constantes - Bl , 8 2 e 8 3
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concluiu-se que o seguinte valor de 81 pode ser aceito c~

mo o mais exato que o valor encontrado em primeira apro

ximação:

Este valor, embora apreciavelmente diferen

te daquele obtido em primeira aproximação, nao precisa

ser reintroduzida nas equações simultâneas para recalcu 

lar 8 2 , 8 3 e 8 4 , porque o termo 8 l [SCN-J passa a ser urna

contribuição pouco significativa para os valores de F (X)
o

a partir de 1,0 M do ligante. E foram justamente os val~

res de F (X) acima desta concentração, aqueles usados no
o

cálculo final de 6 2 , 8 3 e 84 •

A Tabela XIX reune os valores finais das

constantes referentes aos quatro equilíbrios homogêneos ,

estudados.

A formação do primeiro complexo a partir

dos íons hidratados de cobre (I) e tiocianato para dar

uma espécie neutra muito pouco hidratada, CuSCN (e pouco

solúvel), é altamente favorecida pois um efeito entrópi

co, com aumento do número de partículas (e desordem) devi

do ã liberação das moléculas de água de hidratação:

Cu+ + SCN
aq aq

+ CuSCNaq (reac. 12)

Alem deste efeito há evidentemente um efei

to entálpico, resultante da energia de ligação, que re-

presenta um fator adicional para o alto valor observado
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TABELA XIX

Equi1íbrioE homogêneos no sistema cobreCI)/tiocianato e as cor

respondentes constantes de formação, a 25 0 C e força iônica 4,OM,

determinados neste trabalho

Equilíbrio homogêneo Constante

eu+ + SCN- < ;.. CuSCN SI =~ = 3 x lOlOM- l
[Cu+J [SCN-]

Cu+ + 2SCN- ~Cu(SCN); 62
[Cu(SCN)i]

2,2 x 10l1M- 2=
[eu+J [SCN-] 2 =

+ 3SCN <:: "> Cu ( SCN) ~- /3 3

[Cu(SCN) ;-1
= 5,5 x lo11M-3Cu + =

[eu+J [SCN-] 3

Cu+ + 4SCN- ~ ~ CU(SCN)~- 64

[Cu ( SCN) ~-}
8,5 x lOllM-4

=
[Cu+J [SCN-] ti

=
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são muito frequentes valores elevados para

81 , com diversos complexantes, especialmente se iônicos

e mononegativos, como CN .

A entrada dos outros 1igantes nao é favore

cida entropicamente e se dá de maneira progressivamente

menos acentuada até o quarto 1igante. As constantes entre

etapas, B , obtidas por B /13 1 mostram bem o acentuadon . n n-

decréscimo na entrada sucessiva de 1igantes:

[CuSCN]

8 2 [Cu(SCN)2] 2,2 x 1011 M- 3
7,3 M-1K2 = -- = = =

13 1 [CuSCN] [SCN-] 3 x 1010 H-I

6 3 [cu (SCN) 32] 5,5 x 1011 --3 -1MK
3 = - = = = 2,5 M

8 2 [Cu' SCN);J [SCNl 2,2 x 1011 M-2

84 [Cu (S-CN) ~-J 8,5 x 1011 -4 -1,- MK4 = -- = = 1,5 M
x 1011 -38 3 [cu(SCN)~l [SCN-] 5,5 M

Discussão sobre a formação de complexos de

cobre (I) é feita, entre outros autores, por COTTON e

WILKINSON90 .

IV.IO. Cálculo da Distribuição dos Complexos

Com as constantes de formação, é possível

calcular as porcentagens dos complexos em diversas con-

centrações do comp1exante e assim, obter um interessante

diagrama de composição.

A fração a dos íons de cobre (I) existen
o
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te no equilíbrio se obtém pela equaçao 5, Capítulo IV.2.,

onde se considera CH como sendo a concentração

(1 M) de íons de cobre (I):

unitária

(eq. 37)

Esta concentração de cobre (I), a, podeo

ser utilizada para o cálculo da concentração de cada um

dos quatro complexos, a , através de suas constantes den

formação (equação 8, capítulo IV.2.):

(eq. 38)

Multiplicando cada valor de a por 100 ob

tém-se a contribuição percentual de cada complexo.

As Tabelas XX e XXI trazem as etapas do

cálculo. A Figura 23 mostra a composição percentual dos

quatro complexos.

A concentração de Cu+ no equilíbrio é tão

baixa que nao pode ser incluída no gráfico de distribui

ção. A Tabela XX, entretanto, mostra os valores numéricos

em diversas concentrações de tiocianato.

A espécie de dois ligantes passa por uma

contribuição máxima em torno de 0,18 M de tiocianato. A

espécie de três ligantes passa por valor percentual máxi

mo em tiocianato 0,63 M. Acima de tiocianato 1 M somente

as espécies de 3 e 4 ligantes predominam.

o diagrama de distribuição mostra ainda

porque o valor de aI não é tão confiável e se modificou
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TABE.LÁ XX

PrImeira etapa do cálculo das porcentagens das espécies no sis

tema cobre(I)/tiocianato.

[SCN-] logo [sCNl 13 1 [sCN-l 13
2

[SCN-] 2 13 3 [SCf'(] 3 13 4 [SCN"'J4 Fo(X)

4,000 0,6021 l2,Oxl01O 3,SxlO12 3,5xlO13 22xle14 2,S9xlO14

2,000 0,3010 6,Oxl010 a,axloll 4,4xlO12 1,4xlO13 1,93xlO13

1,000 0,0000 3,Oxl010 2,2xlOll S,Sxl01l 2,SxlO11 1,6Sxl01S

O,SOOO -0,3010 1,SxlO10 5,Sxl010 6,9xl010 5,axlo10 1,92xl011

0,2500 -0,6021 9 1,4xl010 a,6x10 9 . 9
3,a4xl0107,5xlO 3,3x10

0,1250 -0,9031 9 3,4xl09 9 2,9xl0 8 a,51XlO 93,axlO 1,lxlO

0,06250 -1,204 9 a 1,3xl08 7 2,90xl0 91,9x10 8,6xlO 1,3xlO

0,03125 -1,505 8 2,lx108 7 a,lxlO S 99,3xlO 1,7xlO 1,16xlO
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FIGURA 23. Diagrama de distribuição ?crcentual dos complexos de cobre (I)/SCN-,

a 25°C, e força iônica 4,0 M, calculado com os dados de constantes.

( ver tabelas XX e XXI ).
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apreciavelmente durante os cálculos. O valor final desta

constante foi calculado com a soma de 7 equações simultâ-

neas numa faixa de tiocianato em que a contribuição de

tal espécie variava de 8% até 1% apenas. Daí ser expresso

seu valor em apenas um algarismo significativo.

A Tabela XXI contém ainda os valores de

n correspondentes às diversas concentrações logaritmicas..
de tiocianato. O cálculo de n foi feito aproveitando as

porcentagens dos complexos.

n =
%CuSCN + 2 [%Cu(SCN)2] + 3 [%Cu(SCN);]+ 4 [%CU(SCN)~

100
(eq. 89)

A Figura 24 mostra a curva de formação do

sistema cobre (I)/tiocianato, em forma logaritmica.

Cabe aqui comentar que a solução definiti

va do equilíbrio só poderia ser feita por método de solu-

bilidade. Poder-se-ia estudar a solubilidade do sólido

CuSCN em soluções de tiocianato que variem dentro da fai

xa de 0,05 M a 0,5 M de tiocianato. Nesta região ter-se

-iam condições de se obter os melhores valores para 81 e

8 2 , Os valores atuais destas duas constantes seriam ain

da provisórios, embora 8 2 seja bem aceitável.

Calculando F (X) pela equação 11 e compa
o

rando com o F (X) experimental, observa-se uma concordân
o

cia da ordem de 4%, em média, entre os dois valores.

IV.ll. Equilíbrios Heterogênfos no Sistema cobre(I)!SCN-

A espécie CuSCN é pouco solúvel, com um



TABELA XXI

Utilização dos dados da Tabela XX para o cálculo das porcentagens das espécies no

sistema cobre(l)/tiocianato. Cálculo de n.

[SCN-] Fo(X)
[Cu+] % % % % % -

[Cu+] Cu ( Scm; Cu(SC~ eu<son~-
n

ao CuSCN

4,000 2,59xlO 14 -15 -13 -2 1,35 13,5 84,9 3,833,86xlO 3,86xlO 4,63x10

2,000 1,93xlO13 -14 -12 -2 4,56 22,8 72,5 3,685,18xl0 5,18xlO 3,11xlO

1,000 1,65xlO
13 -14 -12 -2 33,3 51,5 3,366,06x10 6,06xl0 1,82x10 13,3

0,500 1,92xlOll -12 -10 28,6 35,9 27,6 2,835,21x10 5,21xlO 7,81

0,2500 3,34xlO lO -11 -9 41,9 25,7 9,9 2,232,99x10 2,99x10 22,4

0,1250 9 -10 -8 39,8 12,8 2,5 1,738,51xlO 1,17x10 1,17xl0 44,5

9 -10 -8 29,7 4,4 0,44 1,400,06250 2,90xlO 3,45x10 3,45x10 65,6

0,03125 1,16x10 9 -10 -8 18,1 1,5 0,07 1,218,62x10 8,62x10 80,2

I-'
I'V
o
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FIGURA 24. Curva de formação, n vs. log. [SCN- ] para o sistema cobre (I) / SCN-, calcula-

da co~ os nados ~a t~~p,la XX!.
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produto de solubilidade da ordem de 7 x 10-14 a 6 x 10-15

conforme dados compilados por SILL~N e MARTELL 2 . Há tam

bém valores de Ks compilados, completamente discordan-,o

tes dessa ordem de grandeza. ~ também interessante e po~

sível obter neste trabalho, informações sobre os

veis equilíbrios heterogêneos.

"POSS1-

Embora o produto de soiubilidade seja, sem

dúvida, de valor muito baixo - justificando

"1· .... 69 . h dem ana lse gravlmetrlca - a aSSlm c ama a

seu emprego

solubilidade

intrínseca pode apresentar valor muito mais elevado do

que o previsto pelo simples equilíbrio de dissolução do

precipitado:

CuSCN <--> Cu+ + SCN (reac. 13)

A solubilidade intrínseca é a contribuição

do equilíbrio acima e dos quatro outros equilíbrios hete

rogêneos representados por:

CuSCN + n SCN --->

(n varia de O até 3).

n
Cu(SCN)n+l

(reac. 14)

A solubilidade intrínseca, 8, é a soma de

todas as espécies presentes no equilíbrio heterogêneo:

S = [Cu +J + [CuSCN] + [Cu ( SCN );:J + [Cu ( SCN ) ~ l +

+ [CU(SCN)~J (eq. 4 O)

-De acordo com as reaçoes 13 e 14 tem-se as
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equaçoes referentes aos equilíbrios heterogêneos. são o

produto de solubilidade, K e constantes de disso1us,o

çao, Ks,n' que também são produtos de solubilidade.

K = [cu(SCN)nCn - l1s,n

[SCN-]n-l

(n variando de 1 a 4 ligantes)

(eq. 41)

(éq. 42A)

Estes equilíbrios heterogêneos estão rela

cionados com os equilíbrios homogêneos (constantes Bn )

através da seguinte relação:

Ks,n (eq. 43)

A seguinte soma de reaçoes serve como e

xemplo para mostrar como os dois equilíbrios se relacio

nam quando a fase sólida, CuSCN, está em equilíbrio hete

rogênio com solução contendo íons tiocianato, para for

mar a espécie de quatro ligantes

CuSCN

~ + 4 $eN- ~ CU(SCN)~-

3CuSCN + 3 SCN < -> Cu(SCN)4

(reac. 15)



K = a" . Ks,.n '1" s,o
[CU(SCN)~-J [cf+J [S,éN].

= ----.;...;.--------- -
[c/] [SfN-] 4
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[Cu (SCN)~-J

[SCN-] 3

(eq. 42B)

IV.12. Determinação do Produto de Solubilidade e demais

Constantes Heterogêneas

Na região de tiocianato 1 M a solubilidade

intrínseca do precinitado está acima de I mM; em 0,5 M

de tiocianato está abaixo deste valor e passa a ser um

sério fator limitante para o estudo dos equilíbrios homo

gêneos, já estudados em capítulos anteriores desta parte.

Imaginou-se que se poderia determinar o

produto de solubilidade saturando uma das soluções em es-

tudo, com CuSCN. Sabendo-se o teor de cobre (I) nesta so

lução, por análise polarográfica~ poder-se-ia também ob

ter o correspondente F (X). Esta função, em sistemas mo-
o

nonucleares, depende apenas da concentração do ligante e

não da concentração analítica dos íons metálicos, no caso

o cobre (I). O F (X) levaria ao valor [Cu+:J presente no
o

equilíbrio. O produto desta concentração de cobre (I) nao

complexado com a concentração de tiocianato daria, pela ~

quação 41, o produto de solubilidade.

Diluindo-se em balões volumétricos solu-

çao de tiocianato 5,00 M, contendo cobre (I) 20,0 mM, já

mencionado na parte anterior, como sendo a maneira ideal

de preparar soluções de cobre (I).

No presente estudo do equilíbrio heterogê-

neo, prepararam-se três soluções de cobre (I) 4 mM em tio
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cianato 1,0 M, com a força iônica ajustada em 4,0 M, com

perclorato de sódio. Em poucos segundos a solução supers~

turada acima precipitou o tiocianato cuproso. Deixou-se

entrar em equilíbrio durante dois dias, em temperatura a~

biente, permanecendo depois no termostasto por 8 horas.

Sõ então as soluções foram polarografadas e, comparando

-se o id com aquele de solução homogênea 2,0 mM chegou-se

ao seguinte resultado analítico:

S = 2,63 mM,

escolhido entre três valores analíticos, mM: 2,61, 2,63

e 2,63.

Combinando esta solubilidade intrínseca em

tiocianato 1,0 M com F (X) para tiocianato 1,0 M, tirado
o

da Tabela XVI tem-se, pela equaçao 5, Capítulo IV.2.,

S

F (X)
o

-32,63 x 10 M
= =

1,54 x 1012

Como o tiocianato está na concentração

1,0 M, então o produto de solubilidade é:

K = [Cu+J [sCNls,o
-15 2= 1,7 x 10 , M

Este valor está na ordem de grandeza pre-
~15 ~ ~. - .vista, 10 . Foi tambem confirmado por calculo ldentlco,

com base na solubilidade observada com tiocianato 0,50 M.

-15 2 o o dO -O valor de 1,3 x lO M f 01 Obtldo, nessas con lçoes ,

baseado na corrente de difusão observada com a solução

parcialmente precipitada (ver Tabela XV). Para tiocianato
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0,65 M (ver também Tabela XV) o produto de solubilidade

calculado foi de 1,5 x 10-15 M-2 . Entretanto, o valor con

fiáve1, porque obtido de soluções em verdadeiro equilí

brio, foi o de 1,7 x 10-15 M-2 .

A Tabela XXII traz os cinco equilíbrios he

terogêneos, com as respectivas constantes de dissolução

calculadas pela equação:

Ks,n
ri -] (n-1). LSCN (eq. 1J2C)

A Tabela XXIII mostra o cálculo da concen-

tração das diversas espécies, presentes no equilíbrio he

terogêneo. Observa-se uma solubilidade intrínseca que se

mantém em torno de 0,05 mM para baixas concentrações de

tiocianato, resultado este proveniente da alta contribui

ção da espécie CuSCN em solução. Esta solubilidade intrín

seca limite é muito superior ao valor esperado levando-se

em conta apenas o produto de solubilidade, K . Em tals,o

caso a solubilidade seria igual a\~~ = 4 x 10-8 mo1es/v 1\.s,o -

litro. A solubilidade intrínseca na ausência de tiociana-

to é mais de mil vêzes este valor calculado, mencionado

acima, levando-se em conta o K ,podendo afetar a deters,o

minação analítica de baixos teores de cobre.

Uma visão melhor de solubilidade intrínse

ca se tem por via gráfica. As Figuras 25 e 26 apresentam

dois diagramas de solubilidade, um deles na forma logari!

mica, com os dados da Tabela XXIII.
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TABEI.A XXII

'Eqúil!brios heterogêneos no sistema euSCN!SCN- e os corre~

pondentes produtos de solubilidade em força iônica 4,OM, a

2SoC, determinados no presente trabalho.

Equilíbrios heterogêneos Constantes

(1)

euSCN t + SCN- K [eu+J [SCN-]Cu + = . =s,o

:; 1~7 x 15~15 M2

(2)

CuSCN -+ CuSCN K [CuSCN]+ = =s,l

-5= 5 x la M

(3)

- -+ Cu(SCN) ; K JCu(SCN);lCuSCN + SCN + s,2 =
[SCN-]

-4= 3,7 x 10 M

(4)

CuSCN + 2SCN- .... 2- K Jeu(SCN)~l =+ Cu(SCN) 3 =s,3 [SCN-] 2
-4 -1= 9,4 x 10 M

(5)

3SCN- .... 3- K JC':(SC~);lCuSCN + + Cu(SCN)4 = =s,4 LSCNJ

= 1,4 x 10-3 M- 2
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TABELA XX!!!

Cálculo da solubilidade total, S, do tiocianato de co

bre(!J em soluções de tiocianato de força iônica 4,0 M, a

25 0 C

[SCN-] [Cu+] [Q1SCN] [Cu(SCN);J [Cu(S~~-] [CÜ~-] SmM

4,000 4-,3x10-1S -5 1,SX10-3 -2 -2 1075,OxlO 1,5xlO 9,OxlO

2,000 8,6xlO-16
"

-4 -3 -2 15,57,4-xlO 3,8xlO 1,lx1O

1,000 1,7xlO-1S 11 -4- -4 -3 2,763,7x10 9,4x1O 1,4x10

O~500 3,4xlO-15 11 -4 -4 -4- 0,6601,9xlO 2,4x1O 1,8xlO

0,250 6,8x1O-15 11 -5 5,9x10- 5 -5 0,2249,3x1O 2,2xlO

1,4-x1O-14 11 -S -S -6 0,1140,12S 4,6xlO 1,5x1O 2,7xlO

0,0625 2,7x1O-14 11 -5 -6 -7 0,07702,3x1O 3,7x1O 3,4-x1O

5,Sx10-1 4- "
-S -7 -8 0,06290,0312 1,2x10 9,2xlO 4,3x1O

1,lxl0-13
"

-6 -7 -9 O, 05600,0156 5,8x1'0 2,3x10 5,3x10

'2,2x1O-13 11 -6 -8 -10 0,05300,00780 2,9xlO 5,7x10 6,7xlO

4,4x10- 13 11 -6 -8 8,3x1O-1l O,OS150,0390 1,4-x1D 1,4xl0
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FIGURA 25. Diagrama logarítmico de solubilidade

total, intrínseca, do CuSCN em s2

luções de tiocianato 4,0 M,

( ver tabela XXIII).

oa 25 C.
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V. Perspeptivas de Trabalho. Dados Complementares

o presente trabalho é, ainda, um trabalho

inaompleto. Os estudos deverão prosseguir no sentido de

esaZareaer uma série de pontos ainda obsauros no trabalho

e aompletar outras observações aom mais dados esperimen

tais.

Uma série de observações é feita a seguir,

complementando os dados experimentais obtidos quando este

trabalho já se achava em fase final de impressão.
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V.l. Medidas em Condições de Estabilidade de Cor

Mencionou-se na Introdução que certos au
47 48

tores ' observaram estabilidade de cor nas soluções de

cobre(II)!tiocianato na presença de certos oxidantes, co

mo persulfato e ácido nítrico. Conclue-se que a formação

prévia de tiocianogênio impede a redução do cobre (11) p~

lo ligante.

Dever-se-ão fazer experiências em tais con

dições para que se possam obter absortividades molares do

cobre (11) em tiocianato, €, com as quais se poderiam me

dir a verdadeira concentração de cobre (11) numa solução

em que o sistema cobre(II)!cobre(I) se acha em equilíbrio

com (SCN)2!SCN-. Isto permitiria obter . valores de

F (X) d que combinadoso oX,re
bre (I), permitisse chegar

to já foi feito em

com F (X) d' referente ao coo re
ao F (X) ,do cobre (11). Iso ox

condições pouco favoráveis, neste tra-

balho, conforme se mostrou no Capítulo 111.10.

V.2. Perda de HSCN de Soluções Ácidas

Cabe mencionar aqui que estudos recentes

da bolsista Shih Man Lin, relacionados com o presente tr~

balho, mostram haver perda apreciável de tiocianato de so

luções ácidas, quando borbulhadas com nitrogênio.

Isto ocorre apesar do ácido tiociânico ser

considerado muito forte. A explicação é que, mesmo exis-

tindo em soluções ácidas uma baixa porcentagem de

pouco ionizado, esta espécie deve ser muito volátil.

f possível que a tal terceira onda

HSCN

seja
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pouco perceptível nos polarogramas de MEITES SO , devido a

borbulhamento muito prolongado de tais soluções para eli

minar o oxigênio normalmente dissolvido.

A perda de tiocianato de tais soluções,

com possibilidade de recuperação num frasco lavador, mer~

ce ser melhor estudada, podendo inclusive, ter aplicações

analíticas.

V.3. Desdobramento do Componente Catódico 1

Em soluções de tiocianato oxidadas com cé

rio (IV) aparece o componente catódico 1, na Figura 7, Ca

pítulo III.6., que acaba desaparecendo com o tempo.

Observa-se naquela figura um desdobramento

desse componente catódico, formando uma pequena onda adi

cional que merece ser investigada. Esta pequena onda pod~

ria ser proveniente da hidrólise parcial do tiocianogê

nio, HOSCN, conforme discutido no Capítulo III.7. Neste

caso, sua altura seria dependente da acidez do meio.

Tal componente catódico adicional poderia

ser também causado por redução de tiocianogênio adsorvido

no eletrodo gotejante. Poderia desaparecer com a adição

de poliacrilamida que removeria o filme de adsorção.

Poderia ainda, tal componente ser causado

pela redução de tiocianogênio parcialmente polimerizado .

Em tal caso, a adição de poliacrilamida não teria efeito

sobre a onda. Nem a acidez, tampouco.

Caberia fazer um estudo para verificar o

comportamento do referido componente catódico em função

do tempo, da acidez, da adição de supressor de máximo e
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da altura da coluna de mercúrio.

A medida do decréscimo da corrente limite

desse componente catódico, com o tempo, poderia ser uma

maneira de avaliar a decomposição do tiocianogênio com o

tempo, de modo análogo ao que foi feito para o cobre (II)

no Capítulo III.IO. Poder-se-ia também avaliar o efeito

da presença de íons de manganês (lI) adicionados que, e

ventualmente, poderiam exercer um papel catalítico na de

composição do tiocianogênio, conforme foi mencionado no

Capítulo III.ll. A literatura menciona a existência de

formação intermediária de complexo de manganês (III) com

t
.. 9110c1anato .

De qualquer forma a maior estabilidade do

tiocianogênio em soluções de conteúdo maior de cério (IV)

merece ser investigada.

V.4. Medidas Potenciométricas em (8CN)2/8CN-

A variação anormal do potencial de eletro

do indicador de platina nas soluções contendo tiocianogê

nio, obtido por oxidação coulométrica ou reagente quími 

co, pode muito bem ser devido a se tratar de sistema ir

reversível. A equação de Nernst nao seria obedecida para

concentrações muito baixas da forma oxidada. A irreversi-

bilidade não seria, porém, total, como num sistema tipo
2- 2-804 1803 . Para concentrações maiores da forma oxidada ,

acima de 2 mM, o eletrodo indicador poderia funcionar

mais satisfatoriamente, aproximando-se de uma condição re

versível.

LAITINEN92 discute alguns exemplos que se
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assemelham ao presente sistema (SCN)2/SCN-. Em tal caso

a colocação de pequena concentração de forma oxidada ou

d . d d . ., - 3+ 2+re uz~ a e s~stema revers~vel, como 12/1 ou F IF
e e

poderia levar o eletrodo indicador a dar uma resposta

mais rápida e correta para o sistema, cdnforme discute

GLASSTONE 93
• Em exemplo dado pelo autor os próprios íons

de cério funcionariam como "potential mediator".

Outro fato poderia estar acontecendo. Se o

tiocianogênio estiver se decompondo na superfície do ele

trodo, como foi mencionado nos cap!tulos finais da parte

111, a resposta do eletrodo de platina fica prejudicada

e indicaria um "potencial misto" como bem exemplifica LAI

TINEN92 para diversos sistemas. Isto também explicaria a

resposta precária em baixa concentração de tiocianogênio.

Em concentrações mais altas o "potencial misto" medido

se aproxima do verdadeiro potencial do

V.S. Oxidações do Tiocianato com Cério (IV)

Temperatura

em Baixa

Em conecção com os problemas discutidos no

ítem anterior e também com o Capítulo 111.11, resolveu-

-se, ainda em tempo, efetuar oxidações do tiocianato com

cério (IV) em condições de menor temperatura que a ambie~

te, a oOe, a fim de 0i~inuir a tendência do tiocianog~

nio se decompor (ver Figura 27).

A Tabela XXIV contém os dados de oxidação

ao tiocianogênio, comparáveis com aqueles da Tabela XI ,

Capítulo 111.11. Houve, porém, grande estabilidade nas
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TABELA XXIV

Medidas potenciométricas a OOC no sistema (SCN)2ISCN-, com

tiocianogênio formado por adições de volumes de Cério(IV)

0,20M a 100,0 m1 de tiocianato 4,0 M, com [H+J = 0,10 M.

(ver Tabela XI, capítulo III.11).

v .. . ( ) C('SCN) ,mM CSCN-,M logI(sOO~ E,V O'EVcerlO IV 2 corrigida fScNJ2- -

0,05 0,05 4,00 -5,506 0,247 0,396

0,10 0,10 4,00 -5,200 0,334 0,475

0,20 0,20 3,99 -4,899 0,397 0,530

0,40 0,398 3,98 -4,600 0,432 0,557

0,80 0,794 3,97 -4,297 0,451 0,567

1,60 1,57 3,94 -3,996 0,464 0,572

3,20 3,10 3,88 -3,686 0,474 0,574

6,40 6,02 3,76 -3,371 0,483 0,574

12,80 11,30 3,55 -3,044 0,491 0,573
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FIGURA 27. Variação do potencial, a oOe, com o logaritmo do volume

de solução de cério (IV) 0,20 M adicionado a 100,0 rol de

tiocianato 4,0 M. (ver tabela XXIV).
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leituras e medidas de potenciais mais elevadas. A Figura

16 mostra o comportamento de E vs 10g V. O cálculo do po

tencial formal pela equação de Nernst (equação 3, Capítu

lo 111.11) indica para o sistema (SCN)2/SCN-o valor de

o 'E = + 0,573 V

o t
Este valor de E difere apreciavelmente

daquele obtido a 250C, + 0,48V, quase 100 mV de diferen-

ça. Sabendo-se que os coeficientes de temperatura de di

versos sistemas raramente excede 1mV/grau93
, a medida

mais alta do potencial formal a OOC, do que a 250 C, suge

re que há apreciável decomposição de tiocianogênio em te~

peratura mais altas. Levando-se em conta que o ECSNaC1

tem um potencial de aproximadamente + 0,25V vs E.N.H. ,

vê-se que os potenciais formais de tiocianogênio, acima

mencionados, apresentam os seguintes valores vs E.N.H.

o'E = + 0,73V;

~

EO = + 0,82V

. 64 95 ~
O valor apresentado na 11teratura' e

+ 0,77V.

Cabe, então, efetuar medidas potenciométri

cas a OOC, em diversas condições de acidez e concentração

de tiocianato, com tiocianogênio obtido por oxidação cou

lométrica e por outros agentes oxidantes.

Medidas polarográficas em baixa temperat~

ra seriam altamente interessantes, na altura do componen-

te catódico 1, da Figura 7 (ver também ítens anteriores
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e Capítulo 111.11), para obter dados sobre a velocidade

de decomposição do tiocianogênio.

V.6. Equilíbrios Heterogêneos

o produto de solubilidade obtido neste

trabalho, Capítulo IV.12., embora pareça ser um bom re-

sultado, precisaria ser confirmado através de ~ .uma ser1e

maior de medidas da solubilidade do cobre (I) no equil!

brio heterogêneo. Dever-se-iam fazer medidas de solubili

dade em concentrações do ligante variando entre 0,6 M e

1,5 M, faixa onde a solubilidade apresenta valores facil

mente mensuráveis.

o estudo da solubilidade em ampla faixa

de concentração poderia servir para estudar a formação

dos complexos sucessivos. Obter-se-iam as quatro constan

tes de dissolução, Kl ... K4 , com as quais, pela equaçao

43 do Capítulo IV.ll., poderiam determinar as constantes

de formação globais, 8 1 ..• 8 4 . Estes resultados pode

riam confirmar os valores já conhecidos e mesmo propor

cionar um valor mais exato para 81 , objeto de críticas

no Capítulo IV.lO.

V.7. Hidrólise do Tiocianogênio. Oxidações Coulométri-

cas

Na oxidação coulométrica do tiocianato p~

ra gerar tiocianogênio, Capítulo 111.9., acompanhou-se

• • ~ H+81multaneamente o aparec1mento de 10ns em solução

os quais seriam resultantes da decomposição do tiociano

gênio, conforme a reação 5 do Capítulo 111.7. Assim, pa-
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ra cada mo1 de tiocianogênio decomposto, aparecia 2,33 mo

+1es de H .

o aparecimento de H+ poderia em parte

explicado pela reação de hidró1ise do tiocianogênio,

ser

com

formação de HOSCN, conforme reação 9 do Capítulo TI!.ll.

De acordo com esta reação devem-se formar 1,00 mo1 de H+

para cada tiocianogênio hidro1izado. Mas a própria acidez

liberada impede, progressivamente, o processo de hidréli-

se.

Dever-se-á, pois, calcular novamente -a

porcentagem de decomposição com base na constante de equi

líbrio conforme a reação 9.

Outras oxidações coulométricas poderiam

ser novamente feitas, mas na presença de ácido adiciona-

do, pelo menos 0,10 M, para inibir a decomposição do tio

cianogênio conforme a reação 5 ou 9. O potencial do ele -

trodo indicador seria medido, mas as soluções oxidadas d~

veriam doravante conter um "mediador de potencial" confor

me descrito no ítem 4 desta parte. No presente caso as

soluções poderiam ter Ce (111), pelo menos 10 mM, como

"mediador". Este, então, entraria em rápido ·éqúi~íbrio

. () / - . C 4+/C 3+com o s1stema SCN 2 SCN , formando o S1stema e e

que daria resposta rápida no eletrodo de platina. Como o

Eo t 4 + / 3+... • •1 ~b . •do Ce Ce e mU1to elevado, este equ1 1 r10 ser1a

estabelecido com uma concentração muito baixa de

consumindo relativamente pouco de tiocianogênio.

C 4+e ,

Outros mediadores poderiam ser experiment~

dos, até mesmo manganês (11), apesar da possibilidade já

levantada de que possam funcionar como catalisadores de
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decomposição.

v.s. Possível Influência do HCN no Sistema Cobre(I)/SCN

Conforme foi amplamente discutido forma-se
+HCN e H na oxidação do tiocianato pelo cobre (lI) que

passa a cobre (I).

Sabe-se que o íon cianeto forma complexos

muito estáveis com cobre CI) de tal forma que nao se con

segue manter o cobre no estado CII), pois há oxidação do

ligante para passar a cobre (I).

Em vista disso dever-se-ia esperar que o

HCN formado reagisse com o cobre CI) ou participar da re

dução do cobre (lI). Isto, porém, não deve ocorrer por vá

rias razoes:

1. O tiocianato também reage com cobreCI),

formando espécies muito estáveis, embora menos

que os complexos de cianeto.

estáveis

2. Apesar dos complexos de cianato serem

mais estáveis, no meio de estudo sempre haviam concentra

çoes muito elevadas de tiocianato tornando difícil a com-

petição por outro ligante.

3. Com a liberação de H+ o íon cianeto ten

de a ficar na forma de HCN, um ácido muito fraco de cons

-latante de ionização da ordem de la . Assim a competição

com tiocianato seria do HCN e não CN-, o que só ocorreria

em meio neutro ou alcalino.

4. Além do mais, ao se borbulhar as solu

çoes com nitrogênio haveria eliminação rápida de HCN, vo

látil.



VI - PARTE EXPERIMENTAL
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VI.l. Aparelhagem

1. Espectrofotômetro

As medidas espectrofotométricas foram rea-

lizadas com o espectrofotômetro ZEISS modelo PMQ 11, com

cela espectrofotométrica de quartzo de 1 cm de espessura,

modificada e adaptada ao presente trabalho, semelhante à

quela utilizada por CILENTO e SANIOTO GO , nas dimensões e

formas descritas no esquema da Figura 28.

2. Polarógrafo

Os polarogramas foram obtidos com a utili

zaçao de um polarógrafo da linha SARGENT modelo XV, com

registrador, cuja precisão no eixo de potencial é de-10mV

e no eixo da intensidade de 1,0 ~A mm para a menor sensi

bilidade. Empregou-se célula polarográfica convencional,

t . '·'H" Ih .. d . I . 96 t . 1 .lpO , seme ante a escrlta na lteratura e u 1 lza

d d . I· 97,98a em estu os anterlores neste nstltuto .

3. Potenciômetro

O potencial aplicado ã célula polarográfi

ca, quando necessário, como nas medidas precisas de pote~

cial de meia onda, era conferido com potenciômetro digi-

tal da linha ORION Research, modelo 801 A, sensível a dé-

cimo de mV. Este mesmo potenciômetro foi ainda utilizado

nas medidas de potenciais formais do sistema Cu++/Cu+ e
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conforme CILENTO e SANIOT0 60 , para

determinação espectrofotométrica de

constantes de equi1ibrioo



145

4. Coulômetro

Para as medidas de oxidações coulométri 

cas, usou-se o coulômetro da METROHM HERISAU, modelo E

211 A, com cronômetro próprio.

5. Voltametria Cíclica

Os voltamogramas foram registrados com o

sistema eletroanalítico PAR, modelo 170, da Princeton AE

plied Research Corporation. O eletrodo de gota pendente

da BECKMAN, modelo 39016.

6. Medidas de pH

Os registros de pH com o tempo foram rea-

lizados com o auxílio de um sistema eletroanalítico ELE-

TROSCAN, modelo 30, da BECKMAN. Usou-se um eletrodo de

vidro combinado, com um eletrodo de prata/cloreto de pra

ta, em NaCl saturado. A calibração foi feita com solução

de tiocianato 4,00 M e [H+] = 0,0100 M, com a mesma for

ça iônica da solução cujo pH se queria medir, efetuando-

-se deste modo medidas de pH formal. A esta solução foi

atribuído pH 2,00. As medidas de pH obtidas contra este

padrão correspondem a concentrações hidrogênicas e nao

atividade hidrogeniônica, como nas medidas

9pH .

usuais de

7. Para as padronizações por eletrodeposição das

soluções de trabalho, de cobre (II), utilizou-se o apar~

lho ELETRO-ANALYSER SLOMIN da SARGENT, por 1 hora, com

passagem de corrente da ordem de 2 A com 3 V de aplica-
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ção de tensão, conforme procedimento sugerido por VOGEL69 .

VI.2. Reagentes e Soluções

Foram sempre empregadas substâncias de pur~

za analítica, de procedência Merck ou Baker. Em alguns ca

sos, os produtos utilizados foram submetidos a tratamento

visando alcançar maior grau de pureza; eventualmente se

prepararam sais, corno perclorato de sódio ou cobre (11).

1. Perclorato de Cobre

o preparo dessas soluções era feito por tr~

tamento de ácido perclórico 1-3 M com excesso de carbonato

de cobre de pelo menos 30%. Deixava-se agitando por cinco

dias, a frio. Sem este período de espera, a reação não era

total e a solução ficava muito ácida. Deixava-se decantar

e, finalmente, filtrava-se em "gooch" de placa porosa.

A solução resultante era padronizada por

d . - I l~' 69eposlçao e etro ltlca .

A pequena acidez da solução pode ser deter

minada, se necessário, por diluição apropriada da mesma

com perclorato de sódio, sendo então efetuada urna medida

de pH formal.

2. Tiocianato de Sódio

Preparavam-se soluções estoques, de concen

tração elevada, quando necessário. O controle das soluções

. - ... . 69 .. d'l.era feito por tltulaçoes argentlmetrlcas ,apos a l Ul-

ção apropriada.
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3. Perclorato de Sódio

Para manter a força iônica constante, uti

lizou-se perclorato de sódio, o qual foi preparado a par

tir de carbonato de sódio e ácido perclórico segundo a li

t t 99 d·f· - 100 .era ura com mo 1 1caçoes . A segu1r preparou-se solu

çio concentrada, da qual foram feitas as diluiç5es neces

sárias. A padronização foi feita pela passagem de sblu-

ç5es adequadamente diluídas, através de resina catiônica

fortemente ácida (Merck I) e titulação do ácido liberado

com solução padrão de hidróxido de sódio de fenolftaleí

na.

Outro processo de padronização é secar

estufa, a 110oC, volumes da ordem de 1,00 ou 2,00 ml,

soluç5es concentradas, deixando o peso filtro esfriar

tampado, dentro de dissecador com cloreto de cálcio.

em

de

,

Por

pesagem fica-se sabendo a massa de perclorato de sódio e

xistente no volume solução analizado.

4. Tiocianato Cuproso

A preparaçao foi feita por redução com sul

fito em meio ácido, na presença de tiocianato, seguindo

"'1· .... 69 f· dos passos da ana 1se grav1metr1ca ,ou com 1ns e prepa

- 70raçao

Utilizando o sólido como padrão primário ,

preparou-se solução padrão de cobre (I) 20,0 mM em tioci~

nato 5,00 M. Esta solução foi, por precaução, borbulhada

com nitrogênio e guardada no escuro. De qualquer forma

perfeitamente estável mesmo na presença do ar.

..
e



As outras soluções mais diluídas,

preparadas por diluição deste padrão.

S. Outros Reagentes
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foram

o mercúrio utilizado nas medidas polaro

gráficas, de várias procedências, sofreu prévio tratamen

to com ácido nítrico 10%, depois com hidróxido de sódio

20%, lavagem rigorosa com água destilada, secagem e fi

nalmente destilação por duas vezes, em aparelhagem ade-

quada.

o nitrogênio utilizado para borbulhar as

soluções para eliminar o oxigênio do ar dissolvido, foi

purificado por passagem em frascos lavadores, dispostos

na seguinte ordem: dois frascos contendo soluções de cl~

reto cromoso 0,10 M, amálgama de zinco e ácido perclóri

co 1,0 M. A solução deveria apresentar tonalidade azul e

o aparecimento de coloração verde significaria insufici

-contendo agua

ência de acidez, devendo-se adicionar mais

frascos. A seguir, em série, dois frascos

ácido aos

destilada e, por último) um frasco contendo solução de

composição semelhante à utilizada para preencher o com

partimento intermediário da cela polarográfica.

VI.3. Alguns Detalhes Experimentais

1. Cela Polarográfica e Potenciométrica

A cela polarográfica por nós utilizada

semelhante àquela utilizada neste Instituto por NEVES e

97 98 .outros ' ,era de vldro "pyrex" e apresentava três com
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partimento, como mostra a Figura 29.

Nos compartimentos A e B era colocada a

solução a ser estudada, e no compartimento C, o eletrodo

de referência de ca1omelano saturado com cloreto de só

dio. A utilização do cloreto de sódio em lugar do clore

to de potássio é largamente utilizada, visto que a difu

sao dos íons perclorato para o compartimento C ocasiona

ria a precipitação do pere1orato de potássio. Os compar

timentos eram separados por placas porosas de vidro(G) e

ainda existia uma camada de Agar, a 4%, contendo cloreto

de sódio saturado, entre os compartimentos B e C, com a

finalidade de dificultar a difusão dos íons cloreto pre

sentes na solução do eletrodo de referência.

Os compartimentos A e B da cela eram aber

tos, no fundo, para facilidade de troca de solução e la

vagem, e eram fechados com tampas de tef10n CF).

A cela era colocada dentro de urna cuba ,

com água de circulação proveniente de um banho termosta

tizado à temperatura de 2SoC, por 20 minutos e em segui

da eram traçados os polarogramas.

2. Eletrodo Gotejante de Mercúrio

Sua característica foi modificada ao lon

go do trabalho realizado, por troca de capilar e por va

riação da coluna de mercúrio. Com a intenção de diminuir

as variações das características capilares, montou - se

uma coluna de mercúrio adaptada a um suporte de crema

lheira do tipo Cambridge. Na extremidade inferior, adap

tou-se o eletrodo capilar de vidro de 8 centímetros de
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ESQUEMA DA CELA

ao polaróérafo

<>--

polarógrafoao

o
\

Y1
A

---- AGAR 4%
No cf sat.

.-, -:~~ .
B

:.- C.<f-

G G

g .ffi
FIGURA 29. Cela polarográfica de PECSOK96 utilizada,

tambem, em medidas potenciométricas.

A - Compartimento da solução de estudo

( 15 a 20 ml de capacidade).

B - Compartimento intermediário (2,5 ml).

C - ECS NaCI
,

D - Entrada para borbulhar gas N
2

E - Reservatório de mercúrio.

F - Rolhas de teflon torneadas.

G - Placa porosa de vidro.

R - Eletrodo gotejante de mercúrio.
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comprimento. Um reservatório de mercúrio foi conectado
...
a

coluna por meio de tubu1aç~o de "Tigon", com di;metro in

terno de 5 milímetros, que permitia a variaç~o da coluna

de mercúrio (ver Figura 29). A característica de
. 2/3 1/6 2/3 -1/2cáp1lares, m . t ,era 1,88 mg • seg .

um

A

dos

de-

terminaç~o do fluxo de mercúrio, foi feita por pesagem de

mercúrio que fluía na cela polarográfica por tempo supe

rior a 900 segundos, medidos com cronômetro.

o sistema de cremalheira facilitava o manu

seio do eletrodo durante a operaç~o de introduzir e reti-

rar o capilar da cela, onde todo o conjunto constituído

de capilar, coluna de mercúrio e reservatório se movimen

ta. Após o uso, o capilar foi lavado exaustivamente com

água destilada, soluç~o de ácido nítrico 1:1, novamente

com água destilada e finalmente com álcool destilado, p~

ra remover toda água, sendo então, enxugado cuidadosamen-

te com papel absorvente. A seguir o capilar foi adaptado

a um recipiente limpo e seco, mantendo-se a altura da co

luna de mercúrio na altura de 20 a 25 centímetros, permi-

tindo gotejamento lento.

3. Medidas Precisas de E1 / 2

Tomou-se previamente um po1arograma da so

lução, para determinar as regiões de início e término da

onda po1arográfica. Isto se fazia com boa margem de folga

para que, com um único po1arograma, se pudesse prever p~

ra diversos outros eletrólitos de suporte, constituídos

de tiocianato e perc1orato, os potenciais entre os quais

se mediria a altura da onda polarográfica. A corrente re-

sidual era conhecida em toda região de potencial, sendo
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quase desprezível na sensibilidade de corrente utilizada.

Uma vez conhecida a região de potencial on
. -

de se situava a onda po1arográfica, aplicava-se
..
a cela

contendo a solução desaerada, o potencial correspondente

ao início da onda, ajustando-se o zero do galvanômetro

mediante um compensador de corrente de que dispunha o po

1arógrafo. Em seguida, aplicava-se o potencial correspon

dente ao término da onda po1arográfica, determinando-se a

corrente limite, da qual se descontava um pequeno valor

de corrente residual, previamente determinado. Efetuavam-

-se, então, medidas de intensidade de corrente (também

corrigidas da corrente residual) que caiam nas proximida-

des de id!2, correspondentes a potenciais cuidadosamente

conferidos com potenciômetro digital Orion. Os incremen

tos de potenciais eram da ordem de 4 a 5 mM. Obtinha-se o

valor de EI / 2 por interpolação conforme MEITESIOI . Prefe

riu-se, porém, calcular o EI / 2 pela equação da onda pola

rográfica, relacionando cada valor de E' com o log

i/Cid-i) correspondente, pela equação 35,

IV.?

no Capítulo

Como a concentração era de apenas I mM e a

resistência da cela inferior a 200 0, não se fez correçao

dos potenciais de meia onda para a resistência da cela.

Cada solução colocada na cela polarográfi

ca permitia calcular até seis medidas de i, que proporci~

navam até seis medidas de E1 / 2 . Tomava-se o valor media

no. Em seguida outra solução idêntica era novamente pola

rografada, obtendo-se outro valor de E
I

/ 2 , mediano. Os

dois valores medianos, provenientes de duas séries de me-

didas deveriam concordar dentro de 0,5 mV. Não havendo
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tal concordância, media-se o Eí/2 com uma terceira . ou

quarta série de medidas, até obter a concordância dentro

de 0,5 mV.

o valor tabelado era a média de dois valo

res concordantes dentro de 0,5 mV.

4. Medidas Potenciométricas

Medidas potenciométricas foram efetuadas

na própria cela polarográfica, para o sistema cobre(II)/

cobre(I), a 25 0 C, contra o eletr.odo de referência ,

ECSNaCl '

Nas medidas no sistema (SCN)2/SCN-, quer

por oxidação com cério (IV) ou permanganato, usou-se uma

cela "H", bem maior que a cela polarogr~fica, podendo-se

colocar no compartimento da solução em estudo até 100ml.

A Figura 30 mostra a cela com a montagem

feita para a oxidação coulométrica do tiocianato.

o compartimento A é o ECSNaClo No B en

contra-se a solução de trabalho de tiocianato 4,0 M. Nes

te compartimento ~ estão dois eletrodos: ~, • eletrodo

indicador de platina;~, eletrodo de trabalho, ânodo de

platina de 8,3 cm2 . No compartimento C tem-se um eletro

do auxiliar de platina, Ci), imerso em solução de clore

to de sódio saturado.

~ importante notar que os eletrodos 2 e

3 estão ligados ao coulêmetro de corrente constante e

constituem um circuito elétrico à parte, independente do

circuito compreendido entre os eletrodos Ci) e o de refe
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3, eletrodo auxiliar.
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rência (em ~), ligados ao potenciômetro. O potencial en

tre 1 e ECSNaC1 se refere ao sistema (SCN)2/SCN-.
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GLOSSÁRIO DE SfMBOLOS E ABREVIAÇOES

concentração molar de equilíbrio

absorbância

fração do ~âtion metálico no equilíbrio

formação de complexo

fração do complexo no equilíbrio

de

c

c

d

o t
E

ENH

ECSNaCl

e:

.E:

constante de formação de complexo de n ligan-

te

concentração analítica em moles/litros

concentração analítica do ligante, em moles/l

concentração analítica do cátion metálico, em

moles/l

sub-índice indicativo de meio complexante

o o 0f - 2-1coef1c1ente de d1 usao, em cm osec

variação de

potencial normal de eletrodo, contra ENH

potencial formal

eletrodo normal de hidrogênio

eletrodo de calomelano saturado com NaCl

-1 -1absortividade molar, em tomol cm

absortividade molar média, referente a



Eref.

E.
]

Ec

F eX)
o

f.i

j

K
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distribuída em várias espécies, t.mol- l cm-l

absortividade molar de complexo de n ligan
-1 -1tes, t.mol cm

potencial de eletrodo de referência, contra

ENH

potencial de junção

potencial em meio complexante

\

potencial em meio nao complexante

potencial de meia onda

grau de comp1exação

função de formação de complexos em meio homo
..

geneo

força iônica

coeficiente de atividade individual

altura da coluna de mercúrio, corrigida para

eback pressure)

corrente de difusão

corrente limite

número máximo de ligantes

constante de equilíbrio

produto de solubilidade
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tfl+

rfl+
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ligante

litro

comprimento de onda em nm

complexo de cãtion metálico com n ligantes L

cátion metálico (forma de maior número de 0-

xidação)

cátion metálico (número normal de oxidação;

forma reduz:lda)

m fluxo de mercúrio do eletrodo
-1mg.seg

gotejante

m

mV

n

n

nm

ox

red

s

..
numero de ligante da forma oxidada

número de elétrons (referente a Mm+)

milivolts

..
numero de ligantes

número médio de ligantes

número de elétrons (referente a ~+)

nanometro

ohms

sub-índice referente a forma oxidada

sub-índice referente a forma reduzida

sub-índice indicativo de meio nao complexan-

te



s

seg

T

t

v

159

solubilidade em moles ou milimoles por litro

da solução

segundo

transmitância

tempo

volts
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RESUMO

Estudou-se o comportamento de íons~e cobre

(lI) em soluções de tiocianato de sódio por via espectr~

fotométrica e po1arográfica.

O estudo espectrofotométrico em força iô

nica 2,OM, a 25 0 C, levou ã determinação da constante de

formação da primeira espécie, Cu SCN+, com máximo de a~

sorção a 342 nm, sendo Bl = 56 M-I e €l = 495t.mo1-1
,max

cm-l . Tentativas de estudar a formaçãó sucessiva dos ou-

tros três complexos não levaram a resultado satisfatório

devido ã instabilidade de cor do sistema cobre(II)/SCN-.

Extenso estudo levou ao esclarecimento do

comportamento polarográfico do cobre (lI) em tiocianato,

onde havia sérias discordâncias na literatura. Comprovo~

-se que parte do cobre (lI) oxida o ligante, passando a

cobre (I), havendo formação de S04 e HCN. Há três ondas

polarográficas: a primeira, catódica, mas sem desconti

nuidade com o componente anódico de dissolução de mercú

rio pelo eletrólito suporte, devido ao cobre (II) rema-

nescente; a segunda trata da redução do cobre (I) ao a-

málgama de cobre; a terceira é a onda de redução dos

íons de hidrogênio liberados pela oxidação do ligante.

Fizeram-se estudos de medidas de poten

cial no sistema (SCN)2/SCN- com tiocianogênio gerado co~

lometricamente, ou por agentes químicos oxidantes. Novas

perspectivas de trabalho são discutidas.

Polarogramas no sistema cobre(I)/SCN-, em

força iônica 4,OM, a 25°C, levaram ao primeiro estudo
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completo de equilíbrio do sistema, caracterizado pelas se

guintes constantes de equilíbrio:

K [Cu+J [SCN-] 1,7 x 10-15 -2= = M
s

[CuSCN]
3 x 1010 M-1

81 = =
[Cu+J [sCNl

[Cu(SCN)2]
2,2 x 1011 M- 2

B2 = =
[Cu"1 [SCN-] 2

6 3

[Cu (SCN) ;-]
= 5,5 x 1011 M- 3

=
[Cu+J [sCNl 3

[cu(SCN)~-J
8,5 x 1011 -4

(34 = = M

[Cu+] [SCN-] 4

Para o cobre (lI) foi estimado o seguinte

valor de constante:

[Cu (SC~J) ~ -J
[Cu++J [SCN-] 4
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ABSTRACT

The behavior of copper (11) in sodium

thiocyanate solutions was examined by polarography and

spectrophotometry.

The spectrophotometric study performed

in an ionic strength 2.0M at 25 0 C, lead to the determi

. . -1
natlon of the formatlon constant 8

1
= 56 M , referred

to Cu SCN+ specie. Its absorption maximum is 342 nm and

-1 -1
€l,max = 495 i.mol .cm . Attempts to study the forma-

tion of the others successive complexes were unsuccess

full due to color instability in the copper(II)/SCN- sy~

tem.

Extensive study lead to the elucidation

of the polarographic behavior of copper (11) in thiocya-

nate supporting electrolite. Severe disagreement was

found in the literature about this subject. It has been

found that copper (11) oxidises partially the ligand to

SO~ and HCN, with partial formation of copper (I). Three

waves were well characterized: the first one is catho-

dic, but with no discontinuity vJith the anodic wave of

mercury dissolution by thiocyanate, resulting from the

presente of the remaining copper (11); the second one

is referred to the reduction of copper (I) to copper a

malgam; the third wave in the reduction of hydrogen ion

released during the oxidation of the ligand~.

Potential measurement were carried out in

the (SCN)2/SCN system, with thiocyanogen generated by

coulometry, or by the action of chemical oxidising a-

gents. New prospects .and ideas to be worked were dis-
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cussed.

Polarograms from the copper(I)/SCN- sys

tem, were obtained in 4,OM ionic strength and 2SoC. They

lead to the first complete equilibrium study of this sy~

tem, with the determination of the following

brium constants:

equili -

[CuSCN]

[CU (SCN);J
2,2 x 1011 -2

B2 = = M

[Cu+J [SCN-] 2

8 3

[Cu ( SCN ) ~ -]
= 5,5 x 1011 M- 3

=
[Cu+J [sCNl 3

[Cu (SCN) ~-]
8,5 x 1011 M-4

B4 = =
[CuJ [sCNl 4

With regard to copper (lI) the following

formation constant was estimated:

[CU (SCN) ~ -]

[Cu+1 [SCN-] 4
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