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transi-importância dos complexos formados pelos metais de

çao, principalmente os da primeira série de transição.

O estudo dos compostos de coordenação repre

senta uma parcela significativa dentro da pesquisa em Quími

ca. De aplicação vasta, torna-se desnecessário ressaltar a

gânicos. Dentre os últimos destaca-se os haletos e pseudo

haletos pois despertaram um interesse maior dentro do grupo

de pesquisa em Química Analítica, neste Instituto. Eviden-

A coordenação dos íons metálicos é encontrada

para uma grande série de ligantes, sejam orgânicos ou inor-

I N T R O D U ç Ã O

cia-se, neste caso, a grande diversidade de objetivos nos

trabalhos realizados, tais como obtenção de dados de equilí

brio para caracterização das espécies em solução e determi

nação das respectivas constantes de estabilidade; desenvol

vimento de instrumentação para obtenção de dados eletroquí

micos e termodinâmicos; introdução de novos processos e aper

feiçoamento de outros já existentes para tratamento de dados

experimentais assim como estudos que visam a aplicações ana

líticas.

Sobre a química de coordenação dos haletos e

pseudo-haletos, os estudos iniciais no Instituto de Química

foram realizados por SENISE l quando analisou o comportamento

dos íons cobalto(II) em presença de azoteto de sódio, NaN 3 .

Nessa linha de pesquisa iniciada por SENISE 2

diversas publicações são encontradas entre as quais desta-

~..

~ ..

.,-
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para

diversos

Entre os

7NEVES estudou o comportamento de

3-6ca-se a colaboração de NEVES .

características eletroquímicas desses sistemas.

c~tions em soluções contendo azoteto, visando determinar as

íons considerados destaca-se a presença do cobalto(II) e

níquel(II). Este extenso trabalho abriu perspectivas

novos estudos que se encontram publicados em teses ou arti

8-15gos

Em relação aos sistemas CO(II)/N; e Ni(II)/

N;, objetos do presente trabalho, diversos estudos foram re~

1 · dI' l6-l8' f b" d l'lza os neste nstltuto . Dl erentes o ]etlvos e lnea-

ram estes trabalhos e como se observar~ na pr6xima parte de~

ta tese, onde são discutidas e relacionadas as publicações

existentes sobre esses sistemas, não se encontra um estudo

os sistemas cobalto(II)/azoteto e níquel(II)/azoteto visan-

sistema

Obtiveram-

para oUm estudo potenciométrico

A realização deste trabalho tem como objeti-

vo, então, dar continuidade aos estudos j~ realizados para

do, especificamente, a identificação dos complexos formados

e a determinação das respectivas constantes de estabilidade.

completo visando a determinação da composição dos mesmos e

se três conjuntos de constantes de formação para os comple-

1
+2- nxos \Co(N 3)n e a escolha de um destes, pelo melhor aju~

te aos dados experimentais obtidos, permitiu calcular a com

posição percentual do sistema.

CO(II)/N; é apresentado na parte 11 desta tese.

as constantes de estabilidade dos complexos existentes em

equilíbrio.



truturais e experimentais.

mação de complexos polinucleares, envolvendo aspectos es-

,
a

sistema

- 4 -

o mesmo estudo foi realizado para o

Ni(II)/N;. Observou-se, no entanto, um comportamento diver-

formação de complexos polinucleares. Este fato conduziu a

realização de um estudo monográfico (parte 111) sobre a for-

so do apresentado pelo primeiro sistema estudado devido

Finalmente, devido à complexidade do sistema

Ni(II)/N;, três estudos complementares (potencio, conduto e

espectrofotométrico) foram realizados para verificar a for

maçao de espécies polinucleares, em condições de excesso de

metal em relação à concentração de azoteto.

. ~
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1.1 - CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O ÁCIDO AzorfDRICO E SEUS

COMPOSTOS.

A química do grupo azido teve seu início

1866 quando GRIESS 19 preparou o composto fenil-azida,

em

con-

tendo o grupo - N3 •

mas propriedades semelhantes.

sais

azotídrico

nomenclatura

O processo de redução química do ácido azo

tidrico foi analisado, sendo identificados como produtos da

O radical azoteto,entre outros, apresenta se-

tídrico. Sintetizou, tambêm, a partir do ácido
,

tilação com ácido sulfúrico, em solução aquosa, o ácido azo-

os primeiros sais inorgânicos, obtendo os azotetos de bário,

análoga à dos ácidos dos halogênios, já que apresentam algu-

prata e mercúrio(I). Determinou algumas propriedades desses

compos tos, ci tando entre e las o caráter expl os i vo do Hg2(N3)2.

inorgânicos. Fazem uma referência à nomenclatura diversifi-

blicaram uma revisão sobre o ácido azotídrico e seus

Após duas dêcadas, foi sintetizado por THEO

DORE CURTIUS 20 o azoteto de sódio e a partir deste, por des-

cada do ácido e consideram mais apropriada a

A preparação e determinação das propriedades

de compostos inorgânicos contendo o grupo azido teve um de

senvolvimento muito grande e, em 1904, DENNIS e BROWNE 2l pu-

redução a amônia e o nitrogênio. O ácido azotÍdrico apre-

. d d . d Ih -"d ~ . 22,23senta proprle a es OXl antes seme antes ao aCl o nltrlco .

melhanças com os ions haIogênicos. Os radicais N3,
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dades desses compostos.

tra-

mesmo

. ~.

lnorganl-

sobre as propriedades fí29dada por MELLOR

Dois outros artigos de reVIsao, com o

Uma excelente reVIsao sobre o ácido azotídri-

Em 1971, PATAI 32 editou um conjunto de

sais é

As propriedades de alguns halogenóides, en-

tre êles o azoteto, são apresentadas por WALDEN e AUDRIETH 26 .

CNO e outros receberam, por isso, a denominação geral de

"halogenóides" dada por BROWNE e colaboradores 24 e mais tar

de, de "pseudo-haletos" dada por BIRCKENBACH E KELLERMANN 25 .

objetivo, foram publicados por EVANS, YOFFE e GRAy 30 e GRAy 3l .

No primeiro sao relacionadas tambêm as propriedades físicas

de azotetos inorgânicos, a1êm das propriedades químicas.

Verifica-se tamb~m a formação de compostos interhalogênio-h~

logenóides 27 incluindo o N;.

Em 1934, AUDRIETH 28 publica uma reVlsao com-

pleta sobre o ácido azotídrico e seus derivados

balhos, de diversos autores, sobre a química do grupo azido,

sicas e químicas desses compostos. Os efeitos tóxicos do

ácido azotídrico são tamb~m mencionados.

co e seus

cos, relativa a aspectos de preparação, estrutura e proprle-

na forma de compostos orgânicos e inorgânicos. São aborda

dos aspectos estruturais, de síntese e das propriedades quí-

micas desses compostos.

Quanto à estrutura do ácido azotídrico e seus

derivados, muitos estudos tem sido feitos desde a preparaçao

da fenilazida, em 186619 . Este composto foi mais tarde pre-
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tetizado.

a

rea

dois

33parado por FISCHER ,ao reaglr bases diluídas com o compos-

to correspondente nitrohidrazina:

8 com base nessa reação estabeleceu a estrutura cíclica ou

tivas similares dos ácidos azotídrico e nítrico, propôs

de anel do grupo azido. Esta estrutura foi mais tarde acei

ta por CURTIUS 20 tamb~m para o ~cido azotídrico, por ~le Sln

A estrutura proposta por TURRENTINE foi de

finitivamente abandonada quando HENDRICKS e PAULING 35 estu-

Essa estrutura cíclica, no entanto, foi aban

donada quando TURRENTINE 22 , ao comprovar as propriedades

considerou a fórmula estrutural do íon azoteto corno (N=N=N)-.

e azotetos. Baseado, então, num isomorfismo entre os

existência do nitrogênio pentavalente, como era considerado

no nítrico, e como estrutura: H-N=N=N.

daram a estrutura dos azotetos de sódio e de pot~ssio, por

m~todos de raios-X, e decidiram pela estrutura colinear do

íon azoteto. Descartaram, então, a idéia de urna dupla e urna

tripla ligação para o nitrogênio central.

LANGMUIR 34 foi o primeiro a apontar a simila

ridade entre as propriedades químicas e físicas dos cianatos

A unidade N3 em azidas met~licas e no ~cido

azotídrico ~, então, considerada linear. No íon azoteto (si
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No caso do ácido azotídrico e das azidas co-

métrico) as distâncias de ligação sao iguais a 1,16 ~36. Is

ou se j a
~ .

canonl.cas,formas

- + - + •. 2- 2-" +_
:N=N=N: ..... :N=:N-N: -- :N-N=N:

Isso significa que há duas formas canônicas pre-

to sugere a existência de três

terminal.

valentes, a distância N-N interna se aproxima da ligação N=N
o

(1,20 A), que corresponde a um decréscimo na distância N-N

I I-,

d . . d . d ~ . 37 38omlnantes para as aZl as lIga as por cova1encla ' :

.. + .. -
R-N=N=N:

.. +
R-N-N=:N:

Em contraste às azidas cova1entes ou iônicas,

com

onde

as configuraç6es de equilíbrio das azidas de coordenação nao

sao previsíveis. Este aspecto da formação de complexos

f . d . - d I 39azoteto 01 apresenta o numa reVlsao e DOR e ZIOLO

os complexos foram cÍassificados em três grupos:

I) complexos contendo um grupo azido ligado

a um íon metálico;

cionando como ligante-ponte entre dois íons metálicos, atra

vés do mesmo nitrogênio

11) complexos contendo um grupo azido fun-



o

e

e

ter-

entre

azote-

difração

que caracterizam os três gru-

azoteto como ligante-ponte

alguns complexos com

e

de

Alguns dos complexos estudados,

FEHLHAMMER e DAHL 43 analisaram por

propriedades
. ~. 40melO organlco

BECK e colaboradores sintetizaram e determi-

to, em

pos citados.

naram as

111) complexos onde o grupo azido age como li

gante-ponte entre dois íons metálicos através dos dois ni-

trogênios extremos

êles o IAsCC6HS)4IzlpdZCN3)61,

ICCH 3)ZAuCN 3) Iz ' apresentam o

- 10 -

foram caracterizados, através da determinação de seus pesos

-. d" 41 4Zmoleculares, como especles lmeras '

de raios-X a estrutura do composto IAsCC6HS)4IzlpdZCN3)61. O

ânion !Pd z CN 3)6 Iz - apresenta os dois átomos de paládio sime

tricamente ligados ao átomo terminal do azoteto formando um

anel, PdZNZ' com quatro membros. O complexo é classificado

então dentro do grupo 11. O grupo PdZN Z e os 4 ligantes N;

que nao funcionam como ponte apresentam uma estrutura quase

planar. Verifica-se uma similaridade nos comprimentos de

ligação do azoteto funcionando ou não como ponte, o que in

dica uma equivalência estrutural entre o azoteto ponte e o

terminal. Isto sugere não haver uma apreciável mudança no

grau de assimetria devido à coordenação de um azoteto

minaI com um segundo íon metálico, pelo uso de um par de elé

trons livre do átomo de N do N; fazendo com que este seja um

.. .. .".
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ligante-ponte.

A habilidade de o Íon azoteto funcionar como

ponte entre dois íons metálicos de transição através de dois

átomos de nitrogênio terminais foi proposta pela primeira

vez por SNELLGROVE e KING 44 e HAIM45 atravês de estudos Cl-

néticos. Um exemplo desse comportamento é o dimero do com

plexo Cu(N 3)(P(C6 HS)3)Z' estudado por raios-X 46
, que aprese~

-ta predominantemente a estrutura, nao planar, de anel com

oito membros:

Os fatores que determinam a forma de ligação

do Íon azoteto como ligante-ponte em complexos binucleares,

ou seja se coordenado através de um nitrogênio formando um

anel com 4 membros ou atravês dos nitrogênios terminais num

anel 8 membros, ainda conhecidos 38 A primeiracom nao sao .
estrutura, no entanto, representa uma distância pequena en-

tre os íons metálicos o que, sem dúvida, aumenta as repul-

s6es não ligantes. Assim, a segunda estrutura torna-se mais

f -I f -. 39avorave quanto ao ator esterlCO .

terminais, ao contrário do NCO-. Os cálculos de distribui-

Ni(II) e Mn(II) com 4-cianopiridina. O azoteto, no entanto,

Um estudo comparativo entre os íons cianato

- 47(NCO ) e azoteto mostra aspectos estruturais e espectrais

semelhantes, na formação de complexos. Ambos funcionam como

ligante-ponte e através de um único átomo em complexos de

nitrogêniosé coordenado a íons de prata através dos dois
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Diversos estudos tanto estruturais como de

- 0,7108

- 0,806

- 0,4463

- 0,1846

+ 0,612

+ 0,1943

+ 0,2345

- 0,0442

- 0,806

- 0,4826

- 0,7712

- 0,3941

Soluções de nitrato cobaltoso, em misturas de

de eletrônica cada átomo
, -çao carga para nos lons NCO , N3 '

NCS e NCSe (nxy) evidenciam o comportamento duplo do N3,
NCS e NCSe e mostram o NCO com a maior parte da carga 10-

calizada no átomo de nitrogênio indicando a coordenação ape-

1
. ~. 48nas pe o nltrogenlo

NCO

NCS

NCSe

1.2 - REVISÃO DA LITERATURA SOBRE OS SISTEMAS NfQUEL(II)/AZQ

TETO E COBALTO(II)/AZOTETO.

ção aos íons Co(II) e Ni(II).

coordenação ou eletroquímicos tem sido realizados em rela-

Observa-se, no caso do cobalto(II), a existê~

cia de uma série muito grande de trabalhos determinando a

formação de complexos com haletos e pseudo-haletos e a rela

ção entre as espécies formadas, as suas estruturas e a colo

ração das respectivas soluções 49 - 55

-
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alta

- .necessarla

álcool etílico e água, sofrem variação de cor rosa para azul

d 1 d·· -. d 1 "'d o 56 bOI ° dquan o a e as se a ICIona aCI o c orl rICO . A esta I I a-

de da coloração azul aumenta gradativamente com a concentra-

ção alcoólica e, ao mesmo tempo, a concentração

os complexos azuis são instáveis e formados apenas em

de HeI para tal estabilização diminui. Em soluções aquosas

concent ração do íon hale to (> 5 N). Os compl ex os de Co (I I)

cum Br-, I e SCN apresentam comportamento análogo,

ficando-se a formação de espécies !coX412-.

As primeiras referências à preparação de com-

postos de Co(Il) e Ni(II) com azoteto foram de CURTIUS e RIS

SOM57 e CURTIUS e DARAPSKy58. WOHLER e MARTIN em 1917 sin-

tetizaram e determinaram as propriedades dos compostos CoN 6

e NiN6
59

O comportamento de íons Co(II) em presença de

N; foi posteriormente estudado por SENISE, em 1957 60 que,

observou a autooxidação de Co(11) em soluções contendo ex

cesso de N; e a formação de complexos de Co(III) com N3 numa

razao de até 1:6. Essa autooxidação, que ocorre mesmo em

meio levemente ácido, é um processo lento mas que pode ser

consideravelmente acelerado pela presença de quantidades mí

nimas de sulfitos solúveis. Baseado nesse comportamento de

senvolveu um método analítico para detecção de sulfitos.

SENISE6l ,1, a seguir, estudou a formação de

complexos em soluções de cobalto(II) e azoteto. Estas so-

luções sofrem mudança de cor, rosa a violeta, quando são a

elas adicionados solventes orgânicos, mostrando um comporta-

mento semelhante ao do tiocianato. Soluções contendo uma
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ocor--nao

estruturaisAs características espectrais e

nho. devido à oxidação do Co(II) a Co(III), o que

relação alta entre as concentrações de azoteto e cobalto(II)

mudam lentamente de cor, passando de vinho a amarelo-casta-

re na presença de tiocianato. A espécie CoN; foi identifi

cada e apresenta uma banda de absorção bem definida na re-

+muito maior para a constante de formação de CuN 3 , em relação
+ . +ao CoN 3 e NIN 3 .

Sob o aspecto estrutural verifica-se ser a

- - - 64configuraçao tetraedrica a mais favoravel para os comple-

xos de CO(II). COTTON e GOODGAME 65 analisaram as caracterís

ticas estruturais e eletrônicas das espécies ICO(N 3)4 12 - e

!CO(NCO)4 12 - confirmando a estrutura tetraédrica, sendo que

os dois compostos apresentam ligações metal-ligante com sig-

a partir daí, estabelecidas.

-. -glao do ultravioleta, cujo maXlmo e em 290 nm~ Em excesso

de azoteto tem-se a formação da espécie !CO(N3 )4 12 -, com es

trutura tetraédrica.

nificativo caráter covalente.

Numa análise preliminar, SAINI e OSTACOLI 62

estudaram a formação de complexos CO(II)/N; e Ni(II)/N; e

comprovaram a formação das espécies CoN; e NiN;. Obtiveram

também um valor aproximado (8 1 ~ 10) para a constante de fo~

mação dos complexos 1:1. Confirmaram a regra de IRVING-WIL-

63 -LIAMS tambem para o caso do azoteto, encontrando um valor

de complexos de haletos e pseudo-haletos, e entre estes o

azoteto, com íons Co(I1) foram analisadas por diversos auto

res 66 ,67. As séries espectroquímica e nefelauxética foram,

-
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sos solventes orgânicos, através de medidas conduto, poten-

mesmas condições, por método potenciométrico, a constante de

de

nas

0,1 .

diver-

cobal-

azoteto

contendo

em

O primeiro valor,

No caso do cobalto, a es-
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Quanto à coloração dos complexos de

I -, 2+N3 = ICo I uma constante igual a 3,0.

Os complexos de Co(II) e Ni(II) com

foram também estudados por GUTMANN e LEITMANN68 ,

cio e espectrofotométricas.

pécie ICO(N 3)4 12 - foi identificada como a de número de coor

denação mais alto e apresentando estrutura tetraédrica.

muito alto, foi justificado em função da existência de ou

tras espécies em equilíbrio, como 1:2, 1:3 e até 1:4. O

valor muito baixo, três, para 81 pode ter resultado da pro

tonação do ligante para formar HN 3 .

Em meio aquoso também, SENISE e GODINHO 16 ,70

to(II) observa-se que, geralmente, os complexos octaédricos

sao rosa, enquanto que os tetraédricos tem a cor azul 69 . Os

determinaram por método espectrofotométrico a constante

formação da espécie CoN;, obtendo um valor igual aS,3 ±

E, mais recentemente, GODINHO e STEIN 7l redeterminaram

na-se mais intensa com adições crescentes de azoteto. A es

pécie predominante no sistema, em meio aquoso, é o complexo

com a fórmula ICO(H20)5N31+. A constante de formação desta

espécie foi determinada em soluções contendo IN;I » IC0 2+1

espectros de soluções de Co(II) e azoteto mostram uma banda

de absorção a cerca de 500 nm, cuja intensidade é proporcio

nal à concentração de íons Co (I I), e é relacionada a uma tra!!.

sição no campo octaédrico. A banda que aparece em 290 nm tor

resultando um valor igual a 57,5 e, em soluções
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responsável

larográficos e potenciométricos sobre a complexação de íons

azoteto com uma série de cátions metálicos. Para o cohalto

Um estudo bastante detalhado sobre o mecanis-

SENISE e NEVES 7Z ,7 iniciaram os estudos po-

ü comportamento do cobalto nos seus diversos

estabilidade do CoN;. Encontraram um valor igual a 5,8 ± 0,5

concordante com o previamente obtido.

mostravam um deslocamento a potenciais mais positivos, ha-

vendo uma diminuição da irreversibilidade do sistema. Por

oxidação química, obtiveram Co(III) que, em presença de azo

teto, mostrou uma tendência mais pronunciada à formação de

complexos do que o CO(II). NEVES 7 observou ainda que solu

çoes do Co(II) em azoteto e ácido azotídrico produzem urna

onda catalítica de alta intensidade.

mo de formação de onda catalítica de Co(II) em soluções de

azoteto/ácido azotídrico foi realizado por TüKüRü e NEVES 73 .

Observaram que o componente catalítico da onda polarográfica

aumenta com a concentração do ácido presente na sOlução.

Identificaram o processo de redução do Co(II) como ocorren

do em duas etapas. A primeira reação de eletrodo é rápida,

pela redução irreversível dos complexos de Co(II).

Co(II) e Co(I), enquanto que a segunda, Co(I) a (O), a eta-

pa determinante da velocidade do processo, é a

observaram que os polarogramas de soluções de íons cobalto

sos em azoteto de sódio, utilizado como eletrólito suporte,

estados de oxidação (O, I, 11, 111 e IV) pode finalmente, nu

ma abordagem mais geral, ser avaliado em algumas revisões da

literatura 74 - 78 .
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plexos formados.
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espécies

comportamento
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Em relação aos íons Ni(II), o

A formação de complexos de níquel(II) com is~

quanto a sua coordenação a diferentes ligantes, incluindo o

azoteto, foi inicialmente citado por CSÁSZÁR e BALOG 79 . Os

espectros de absorção do niquel(II) são analisados em fun

ção da basicidade do ligante e da estabilidade de alguns com

de complexos de Ni(II) em presença de azoteto. Nas

mente, classificaram os três ligantes na ordem de suas ca-

Utilizando método competitivo, MAGGIO, ROMANO

e PELLERIT080 determinaram potenciometricamente a formação

de concentração de ligante e de metal utilizadas não obser-

68 -GUTMANN e LEITMANN estudaram a formaçao de

complexos de Ni(II) e N3 em diversos solventes organlcos,

chegando a diferentes resultados. Em acetonitrila, dimetil-

varam a formação de complexos polinucleares e consideraram a

existência, apenas, da espécie NiN;, cuja constante de es

tabilidade foi por êles determinada.

pacidades doadoras: CN > NCS > N3 "

1:2 e 1:4 e, somente em fosfato de trimetila, a espécie 1:6,

de estrutura octaédrica.

ventes orgânicos e os resultados foram utilizados para ana

lisar as propriedades doadoras desses solventes 81 . Em PDC

e DMA observaram a formação do complexo INi(N 3)4 12 - tetraédri

co enquanto que em DMSO, TMP e AN verificaram a formação de

tetraazido complexos de estrutura pseudo-octaédrica. Final-

su1fóxido e fosfato de trimetila identificaram as
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bilidade da primeira. Caracterizaram também, através de ti-

e

maior

es ta-

F

confir-

- .especles

Estes efeitos favorecem o aumento da sobreposição (overlap-

~ 4" \ \4-ping) e da covalencia dentro do lon Ni(N 3)6 .H 20,

N; são comparados e entre êles o azoteto aparece com

polarização em relação a INiF614- e !Ni(H ZO)6 IZ +.

SENISE e GODINH0 70 estudaram espectrofotome-

Uma estrutura octa6drica foi encontrada para

o composto K4Ni(N 3)6' sintetizado por FRITZER e TORKAR83 . Os

elétrons dos orbitais Q do íon metálico apresentam-se delo

calizados, havendo também efeitos de polarização do ligante.

espécies NiN; e Ni(N 3)2' e calcularam a constante de

tulação condutométrica em meio aquo-acetônico, as

2-
Ni(N 3)2 e Ni(N 3)4 .

EGGHART 84 fez um estudo semelhante,

A primeira referência à formação de complexos

binucleares de Ni(II) com azoteto é de WERNER c BECK 85 . Sin

tetizaram o complexo I (diphos)Ni(N3)2Ni(diphos) 1
2

+ a partir

da espécie monômera fazendo o mesmo em relação aos íons iso-

aparecimento de uma banda de absorção em 292 nm. O espectro

de absorção do hexaaquoníquel(II) na faixa do visível foi,

mando a formação de complexos de níquel(II) com azoteto pelo

tricamente a formação de complexos Ni(II)/N3, evidenciada na

região do ultravioleta pelo aparecimento de uma banda de ab-

- 83 - -sorçao com maximo em 293 nm. Determinaram a formaçao das

comparativamente, pouco alterado pela adição de azoteto de

sódio. Foi evidenciada a formação da espécie NiN; e sugeri

da a existência de complexos com uma razão N;/Ni(II) mais aI

ta em soluções contendo excesso de azoteto.



- 19 -

eletrônicos Ródio(I) e Irídio(I). Neste caso os dois íons

covalentealto. Indicam também a existência de um caráter

maior no monoazido do que no aquocomplexo.

Estudos potenciométricos e calorimétricos fo-

da formação de complexos Ni(II)/N; com a acidez do meio. De

terminaram a constante de formação da espécie 1:1 encontran

do um valor igual a 42,6. Este valor não se mantem constan

te à medida que a razão N;/Ni(II) se torna muito grande, evi

denciando a existência de complexos com teor de azoteto mais

O 87 . f· d d~·s mesmos autores verl lcaram a epen enCla

Os espectros de absorção de soluções de Ni(II)

mesmo comportamento foi observado para complexos de paládio

com N; ou NCO-. Este último é ligado aos dois íonsde Pd(II)

através do nitrogênio.

dois íons azoteto, formando um anel com quatro membros. O

metálicos estão coordenados através de um íon azoteto enqua~

to que no complexo de níquel(II) a coordenação é feita por

com azoteto em solventes orgânicos foram também estudados

por ABU-EITTAH e ELMAKABATy86. Verificaram que o íon

\Ni(H 20)6 12 + apresenta configuração octaédrica mesmo quando

dissolvido em algum solvente orgânico, podendo apresentar-se

com moléculas de água substituídas pelas do solvente. Quan

do se adiciona N;, o deslocamento das moléculas de solvata

çao depende do solvente usado, encontrando-se complexos com

uma razao de Ni(II)/N; de até 1:4, mas no caso da água so

mente uma molécula é deslocada. As espécies INi(N 3)n l+2-n em

meio orgânico apresentam constantes de formação bastante al

tas (> 10 6 , até 10 14 para n = 4).



cial a valores mais positivos, assim como uma diminuição na

dos

mais

poten-

Ni(II)/N;.
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ram feitos por AHRLAND e AVSAR 88 para o sistema

Os primeiros permitiram determinar as constantes de formação

das espécies 1:1; 1:2; 1:3. Para isto, o tratamento dos da

dos foi feito até uma concentração livre de azoteto igual a

teto de sódio, quando observaram um deslocamento de

- 120 mM onde nao há evidências da formação de complexos po-

irreversibilidade da redução do Ni(II). O fenômeno é

linucleares. Observa-se no entanto que, mesmo nessa faixa,

há uma definição inicial da existência de espécies polinu

cleares. Para IN;I mais altas são definidas curvas diferen

tes de n/IN;I vs. IN;I para diversas CNi 2+ mas que, pratica

mente, nao se diferenciam em função da concentração de ácido

presente nas soluções de medida. Este fato confirma, então,

a formação de complexos polinucleares. Medidas calorimétri-

três complexos identificados.

picamente há, portanto, uma estabilização crescente para os

cas mostraram entalpias crescentes para os complexos forma

dos com coordenação pelo azoteto, fato já esperado pelo su

cessivo enfraquecimento da hidratação do níquel(II). Entro-

A formação de pré-ondas durante a redução po

larográfica de Ni(II) foi observada na presença de p-feni-

devido à presença do azoteto, um aumento na diferença

Um estudo polarográfico inicial foi feito por

72 ~ ~ (SENISE e NEVES para os lons nlquel 11) em presença de azo-

pronunciado na onda polarográfica do níquel do que em rela

çao ao sistema análogo do cobalto(II). Verificaram também,

El / 2 do cobalto(II) e do níquel(II).

fi

i

a

m

s

e

)

1
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lenodiamina, assim corno em presença de naftalenodiaminas e

azoteto, sendo por estes catalisada89 . DANDOY e GIERST 90

conc1uiram que na redução dos íons de níquel as espécies ele

troativas são complexos formados pelo níqueleII). Neste ca-

so o azoteto não é fortemente adsorvido na superfície do mer

cúrio. Entretanto, esta possibilidade, apesar de desfavorá-

vel, deve ser considerada já que a velocidade da reação e su

fi cientemente grande. Mas .consideram também os autores que

a redução do íon níquel(II) , em presença de azoteto, envolve

a formação de complexos mistos água-azoteto, mais facilmente

reduzidos.

A formação de complexos prevIa ao processo de

transferência de carga e também o mecanismo de reação de

eletrodo no sistema níquel(II)/azoteto foram estudados por

KUTNER e GALUS 9l . Em estudos espectrofotométricos prelimi

nares comprovaram a formação da espécie NiN;, determinando a

sua constante de estabilidade. Detectaram também a formação

de complexos com números de coordenação mais altos, até

Utilizando processos de troca iônica conclui-

a irreversibilidade na redução do Ni(II), verificando a for-

aumento

ram pela existência de complexos aniônicos, portanto, com

alto teor de azoteto. Em medidas polarográficas confirmaram

da altura da pré-onda foi observado em função da concentra

ção de azoteto até 0,10 M. Em soluções diluídas de azoteto

a pré-onda apresenta um caráter cinético que juntamente com

mação de uma pré-onda após a adição de azoteto. O

a ordem da reação de eletrodo depende da formação do comple-

Com base na ordem da reação estabeleceram que estaN· +XO IN 3 .

é a espécie que reaje diretamente com o eletrodo. Sugerem,



mentos diversos, entretanto, encontram resultados contradi-

a

com-

depo-

coor-

exis-

estudo

etapas
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ainda, que a reaçao de eletrodo se processa em duas

mais pormenorizado sobre a onda catalítica do Ni(II)/N;/HN3

sendo lenta a transferência do segundo elêtron. Por experi-

JüNASSEN e DüUGLAS 94 , em 1949, estudaram

mite a análise da onda catalítica deste último. Um

tórios quanto à espécie que participa da reação de eletrodo;

NiN;, Ni(N3)2 ou Ni(N 3);.

Paralelamente ao trabalho de KUTNER e GALUS,

TüKüRü92 num estudo detalhado sobre a existência de onda ca-

talítica em soluções de cobalto(II), azoteto e ácido azotí

drico pesquisou, tambêm, o comportamento do níquel(II). Ve-

tência de duas ondas catalíticas. A primeira muito pequena,

rificou, então, o aparecimento de uma corrente catalítica de

elevada intensidade e que na presença de cobalto(II) nao pe!

e muitas vezes imperceptível, está relacionada com a

93foi realizado, a seguir, por TüKüRü ,comprovando a

plexos polinucleares com ligantes-ponte.

Em relação à formação de compostos de

denação observa-se ainda que o Ni(II) forma diversos

formação de complexos de níquel(II) com trietilenotetraami

na (trien) e as respectivas estruturas. Atravês de mêtodos

espectrofotométricos identificaram a existência das espécies

I Nl" " I Z+ IN" " 1 4+ "" d 1trlen e l ztrlen 3 . Foram slntetlza os os c ore-

to, nitrato e tetracloroplatinato do íon INiztrien314+ e dis

sição do níquel e pode estar diretamente ligada ao ataque do

amálgama de níquel pelo HN 3 , enquanto que a segunda onda apr~

senta intensidade muito maior, envolvendo outro mecanismo.

a

m

o

o

TI

TI
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binucleares.

trons desemparelhados em íons de níquel(II) com coordenação

octaédrica.

elé-

Ni (I I)

possíveis

magnética

complexosGOODGAME e VENANZI 96 estudaram os

E b Ih 105 h' d ~l' dm um tra a o recente a 1 ro 1se o

- Z3 -

cutidas as respectivas estruturas octaédricas e

isômeros formados. Medidas de susceptibilidade

deram resultados compatíveis com a existência de dois

do Ni (I I) .

95SACCONI , por sua vez, di detalhes experime~

tais sobre a obtenção de .complexos binucleares de níquel(II)

com derivados de dihidrazina. Os compostos obtidos são dia

magnéticos, indicando uma configuração quadrado planar.

A formação de complexos polinucleares é tam

bém observada nos diversos estudos99-l04 sobre a hidrólise

As propriedades magnéticas e espectrais de aI

guns complexos binucleares de Ni(II) foram estudadas por di

versos autores 97 ,98. O níquel aparece coordenado a radicais

orgânicos e inorgânicos formando complexos mistos e mono ou

Ni(EtzN·ICHZlz·NHZ)ZXZ' com X = BPh4, BF4, Cl04, I, Br,

NO;, NO;, 1/2 SO; e NCS-. Com os três últimos o Ni(II) for

ma complexos paramagnéticos enquanto que com as demais es

pécies forma complexos diamagnéticos. No caso do NCS-, ob-

servaram através de dados magnéticos e espectrais a formação

de uma estrutura octaédrica distorcida. Sugerem, então, a

polimerização dessa unidade, o que estaria de acordo com a

insolubilidade do composto em solventes orgânicos comuns. A

função do NCS- como ponte foi indicada através do espectroi~

fravermelho do sólido.
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cias 0, I, 111 e IV.

espa-

Ni(II)

encontrada a es-

Este resultado é coin-

e

Foram, nos dois casos, determinadas as

Finalmente, o comportamento geral do
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foi estudada na presença de D20

pécie Ni 4 (OD)1+ como a predominante.

- 106se em agua leve

respectivas constantes de formação.

As características espectrais de uma serle de

visão sobre a estereoquímica, os aspectos estruturais na for

NYHOLMl07 , em 1953, publicou uma extensa re-

ou do Níquel em outros estados de oxidação (O, I, 111 e IV)

cidente com o de outro trabalho para verificação da hidróli-

pode ser avaliado através de diversas revis6es da literatu-

maçao de complexos e os estados de valência do níquel. °
estado bivalente é o mais favorável ã formação de complexos,

apresentando uma grande variedade de configuraç6es

Os complexos p~nta-coordenados de metais da

primeira série de transição tem sido largamente analisados.

ciais. São analisadas detalhadamente as propriedades dos

complexos tetra, penta e hexacoordenados. Nota-se também um

desenvolvimento muito grande no estudo do níquel com valên-

níquel(II) hexacoordenado é citado, incluindo espécies mo

nomêricas e polimêricas com ligantes ponte 67 ,108

Excetuando-se o cobre(II), os íons mais estudados são o

complexos de Ni(II) são analisadas, permitindo uma correla

çao com as respectivas estruturas tetraédricas, quadrado pl~

nares e octaédricas. Um grande número de complexos com o

75 76quel(II) e o cobalto(II) , . Nota-se que, com raras exce-
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e

areas

visível,

portanto,

çoes, os comp)exos de niquel(II), cujas estruturas tem si

do determinadas por raios-X, são formados com ligantes po-

atuais de maior desenvolvimento é a cinética e,

orbitais d para o níquel(II) e cobalto(II) são praticamente

lidentados ou, menos frequentemente, com ligantes monodenta

dos volumosos (exceto no caso do INi(CN)5 13-). Essas estru

turas são, portanto, consideradas incomuns e favqrecidas p~

lo uso de ligantes polidentados e volumosos que dificultam a

configuração octaédrica. São citados também os complexos PQ

des químicas dos complexos formados por esses íons de

te, uma banda de absorção na mesma posição.

bitais d de complexos quadrado planares de cobre(II),

quel(II) e cobalto(II). As magnitudes do desdobramento de

complexos de Ni(II) e Co(II) apresentam, com o mesmo ligan-

Numa revisão da literatura, apresentada por

NIS 77 - d dHIDA e KIDA , sao analisa os os esdobramentos dos or-

as mesmas para um mesmo ligante mas, consideravelmente maio-

quel.

métodos de síntese, as estruturas, assim como as proprieda-

justifica-se o estudo de uma espécie como o níquel nos seus

res para os complexos de cobre(II). Na região do

Os três estados de oxidação menos comuns do

níquel (I, 111 e IV) são mostrados numa extensa e primeira
109reV1sao feita por NAG e CHAKRAVORTY são considerados os

Com diferença de apenas um ano foi publicada

uma outra revisão da literatura sobre o níquel O, I, 11

111, dando-se maior evidência ao Ni(II)llO. Uma das
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diversos estados de oxidação e compostos. No caso do Ni(II)

sao analisados aspectos estruturais e de síntese de comple-

coordenantesxos formados por ligantes mono e polidentados

pelo N, S, P ou o. São dadas referências, também, a comple

xos polinucleares com ligantes macrociclicos.

PQ

Ps:.

de

nte

or-

por

lO-

:a-

11 a

Tel,

do

~ira

5 os

eda-

cada

e

reas

nto,

seus



PARTE II

ESTUDO POTENCIOMÉTRICO DO SISTEMA COBALTO(II)/AZOTETO
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e

dos

grande

tese detir da década de 1940, m8rcada pela publicação da

importância, elaborar novos processos analíticos de separa

ção ou de identificação, "convencionais" ou instrumentais.
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pesquisadores em determinar constantes de estabilidade de

compostos de coordenação. Em 1902, BODLANDER e FITTIG l12 p~

blicaram um estudo sobre a formação do complexo Ag(NH 3); de

grande importância na química analítica. Observa-se, en

tretanLo, que o desenvolvimento maior nessa área foi a par-

11.1 - GENERALIDADES

Diversas razões justificam a determinação de

constantes de estabilidade de complexos, não sendo, na maior

parte das vezes, objetivo único estabelecer a composição dos

complexos. A determinação de valores numéricos que corres

pondem à extensão da formação dos complexos permite uma se

rie de aplicações; como o cálculo das concentrações de di

versas espécies em equilíbrio, ou de outras constantes de

estabilidade e funções termodinâmicas, obtenção de propried~

des espectroscópicas, como absortividades molares, ou dados

cinéticos e discutir uma série de fatores que determinam a

formação dos complexos. Permitem ainda, o que é de

JANNIK BJERRUM sobre a formação de complexos com aminas e o

cálculo das respectivas constantes de estabilidade.

A formação de um complexo mononuclear, MXn ,

é determinada pela interação entre um íon metálico, M, e um

Publicações como as de SILLbN e MARTELL 99

YATSI~IRSKII e VASIL'EVlll mostram o grande interesse
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dades sao praticamente iguais as concentrações,

..
lon

con-

cada

característi-

dada em meio aquoso. Deve-se considerar, entio, que o

b) em soluções levemente diluídas onde os coe

ficientes de atividade podem ser te6rica ou semi-empiricamen

a) em soluções muito diluídas - concentrações

dos eletró1itos menores do que 10- 3 M - nas quais as ativi-

gante ocorre em etapas sucessivas e que a extensio de

A formaçio de complexos é, normalmente, estu-

metálico encontra-se fortemente complexado por moléculas de

água e a coordenação do cátion a um outro ligante vai acon-

ligante, X, que pode ser uma molécula ou um ânion e que se

comporta como uma base de LEWIS, ou um "doador" de elétrons.

cas eletrônicas do metal e do ligante, número de átomos doa

dores no ligante, fatores estéricos e termodinâmicos.

de naturalmente de uma série de fatores como

modinâmicas podem ser obtidas somente em determinadas

dições, de acordo com o sistema em análise:

tecer somente se este formar uma ligação mais forte do que

a agua. Ocorrerá, assim, o deslocamento de uma ou mais mo

léculas de água da esfera de hidrataçio do íon metálico. O

número de moléculas de água deslocadas por um ligante depen-

A formaçio de complexos depende ainda das ati

vidades relativas do íon metálico e do ligante, bem como da

probabilidade de colisão entre as partículas. Pode-se con

siderar que a substituiçio das moléculas do solvente pelo li

'etapa destas ê dada pela re1açio entre as atividades das es

pécies envolvidas, ou seja, pela respectiva constante de equ~

l "'b . d' ~. 113 A d' l"b .I rIo termo InamIca . s constantes e equI I rIo ter-
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plexos de alta estabilidade, podendo ser o sistema amplamen-

~

a

iônicas

encontra-

o perclorato de sódio é o sal mais frequen-.

Nas segunda e terceira condições

c) em soluções de diferentes forças

1\ primeira condição somente se aplica a com-

te obtidas, ou

fazendo-se a extrapolação das constantes de equilíbrio obti-

te analisado.

pécies iônicas, presentes em pequenas frações em relação

soluções permanece constante (força iônica constante). A

base deste método, já utilizado por BODLANDER no início des

te século, está no princípio de BR~NSTED e PEDERSENl14 que

das, a uma diluição infinita.

Tornou-se frequente, então, utilizar soluções

contendo um eletrólito inerte em alta concentração de ma

neira que a concentração total de eletrólitos presentes nas

Este problema torna-se mais acentuado quando são analisados

de uma solução.

se uma série de dificuldades na obtenção dos coeficientes de

atividade individuais das diversas espécies em equilíbrio.

estabelece que os coeficientes de atividade de todas as es-

Um estudo bastante detalhado é também apre

sentado por BECK l17 , incluindo as propriedades necessárias

ao eletrólito adequado para manter constante a força iônica

concentração total do eletrólito,são constantes num meio de

força iônica total constante. O assunto é amplamente dis

cutido em diversos textos como de BIEDERMANN e SILLgN l15 e

de ROSSOTTI e ROSSOTTI ll6 .

complexos fracos ou moderadamente estáveis, cuja formação de

pende de uma concentração alta de complexante.

n

e

s

a

1

1

\

>.



condicionais.

Os produtos sucessivos das constantes de es-

ligante

globais

complexos.

estabilidade

IMX 2 1/ IMX I . IX I

IMX I/ IMI . IXI
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MX

----

M + X

MX + X ~ MX 2

MX
n

_ l + X

Um estudo realizado nestas condiç6es permite

temente utilizado e a sua substituição pelo sal do

ani6nico pode ocorrer em atG 20% sem variaç6es consideriveis

considerar as concentraçoes das esp6cies em moles/litro, em

nos coeficientes de atividaue, se a concentração total de

eletr6litos ~ mantida em 3 molar.

A extensao de cada etapa suceSSIva de forma

çao de complexos mononucleares ~, então, avaliada atrav~s de

uma constante de equilíbrio estequiométrica (*):

equilibrios de complexação, ao inv6s de atividades obtendo-

tabilidade individuais (K n) fornecem as constantes

se, então, as constantes de equilíbrio estequiom~tricas ou

dos experimentais utilizados na determinação de

Os equilíbrios e as respectivas constantes de

de formação que, muitas vezes, são mais adequadas aos méto-
!
I

! '

*Para maior simplificação, as cargas e a presença do solven-

te serão omitidas.



(2)

(3 )

(1)

pro-

métodos

conheci -

encontrados,

lMxl/IMI·IXj

=S =2

Observa-se de maneira geral que os

M + X ~ MX

brio, além das concentrações totais evidentemente

Detalhes experimentais e os respectivos pro-

M + nX ~ MX
n

- 32 -

das. Há diversos métodos, baseados nas mais diversas

priedades físicas e químicas, que permitem fazer tais deter

minações - solubilidade, interação com solventes, elétricas,

ópticas, coligativas, calorimétricas, etc.

Basicamente, a formação de complexos pode ser

avaliada através de duas funções simples - número médio de

ligantes e grau de comp1exação - determinadas através de uma

A determinação de constantes de estabilidade

depende de determinações experimentais que forneçam as con

centrações livres de metal e/ou de comp1exante em equi1í-

cessos de cálculo aplicados a cada método são

potenciométricos são os mais frequentemente utilizados por

d · ·1 . d d . - 118serem e maIor versatl I a e e preCIsa0

(Sn) sao, então:

série de métodos experimentais.

com profundidade, em diversos textos clássicos como: ROSSOT

TI e ROSSOTTI l16 , BECK l17 , ROSSOTTI l18 , CROW1l9 e JONES 120 •

-
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(6)

(4)
n
L: IMX· I. O I.I.=

n
= IXI + L: i IMx·1 (5)

. I I.I.=
IXI + IMXI + 2\ MX 2 1 + ••• + nlMXnl

CM = IM\ + \MX\ + \ MX 2 1 + ••• + IMXnl =

A concentração total ou analítica do Íon me-

e

ou

CM = IMI + 81 \M1I XI + 82 IMI Ixl 2 + ••• + 8n IMII XIn

A relação de CM e Cx com as constantes de equilíbrio é obti

da utilizando-se IMXnl = 8n \MIIXl n (da eq. 3), resultando:

tâlico, CM' e dada por:

De forma análoga, a concentração analítica do ligante, cx' é

dada por:

lho e aplicadas à formação de complexos mononucleares.

11.2 - NOMERO MEDIO DE L1GANTES, n

A seguir, serao dadas algumas informações so

bre as funções matemáticas utilizadas nesta parte do traba-



(9)

(7)

(8)

médio

i13·lxI
1

1

n
L:

i=l

Iligante coordenado I
=

Ixl + IMI

sllxl + ZSZ!X!Z + ••• + nSnlXjn

1 + Sllxl + SzIX\2 + ••• + 8n iXln

- 34 -

jMXI + zlMXzl + •••• + nlMXnl
n =

IMI + IMXI + IMXZ\ + •••• + IMXnl

-
n =

-n

Substituindo-se Cx e CM através das equaçoes

(4) e (5), obtem-se:

ou

ou n
L: iB. Ix \ i

i=l 1-n = n
BilXl

i
L:

i=O

A extensão da formação de complexos pode ser caracterizada,

conforme descrito por BECK lZ1 por urna função, introduzida

que relacionada às constantes de estabilidade, através das

por BJERRUM, chamada "função de formação" ou "número

de ligantes", fi:

equações (6) e (7), fornece:

-
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livre permite calcular as constantes de estabilidade dos com

po-

outra

pode-se

Além do número médio de ligantes uma

No caso de complexos mononucleares,

~ a relação entre a concentração analítica,SM,

Cx), a um número máximo que, em alguns casos,

função pode ser utilizada. O " grau de complexação" ou fun-

çao de FRONAEUS 122 que indica, também, a extensão da forma-

çao de complexos mas através de uma expressa0 mais simples

que a de n.

11.3 - GRAU DE COMPLEXAÇAo, Fo(X)

íon" metálico ou um numero menor já que representa a existên-

do íon metálico e a sua concentração livre, IMI, em equilí-

cia de diversas espécies, MX n , em equilíbrio e em concentra

ções diferentes.

tes pode variar então de zero, quando não há complexação (o~

de ser o próprio número máximo de coordenação do ligante ao

plexos em equilíbrio.

I

observar graficamente a variação de n através de uma curva
I

de formação única, n vs~ loglxl. O número médio de ligan-

de Ixl

cimento de pelo menos ~ diferentes concentrações de ligante

Algumas observações podem ser feitas com re

lação ao número médio de ligantes na forma da equação (9) .

A determinação experimental da concentração de equilíbrio do

ligante permite, sem o uso das concentrações analíticas de

metal ou de ligante, o cálculo de n e este torna-se, então,

uma função única da concentração de ligante livre. O conhe-



(12)

(10)

respectivas

(eq. 3):

Fo (X)

IMI + IMXI + IMX I2 + ••• + IMXn I
Fo(X) = (11)

IM\
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tração de ligante livre.

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

é, como o nimero médio de ligantes, função direta da concen-

E natural que as características do sistema

em estudo vão determinar o método experimental e o procedi-

e, a introdução das constantes de equilíbrio pode ser feita

mento de cilculo a utilizar para determinar as

brio:

Na equação (9) observa-se que o denominador é

igual à função Fo(X), enquanto que o numerador pode ser re-

resultando:

A relação de Fo(X) com as concentrações das diversas espe

cies em equilíbrio pode ser obtida através da equação (4) ,

constantes de estabilidade. A aplicação de uma ou outra fun

ção (Fo(X) ou n) pode ter vantagens diferentes. ~ interes

sante, então, conhecer a relação existente entre ambas e co

mo a partir de uma delas se obtém a outra.
s

a

J



· .'

-e

(16)

(15)

(13)

FRO-

(14)

fi . d log Ixl

2,303 log Z a eq. (14)

Ixl

=f
O

a log Fo(X)

a log Ixl

-
n

-
a log Fo(X) = n d log Ixl

n =

d F (X)
o . IX I

a IXI

- 37 -

ou ainda,

-n =

ção de ligante livre de O a Ixl resulta na função de

NAEUS
122 :

A integração da equação anterior no intervalo de concentra-

ou, rearranjada, em:

transformada em:

Lembrando que az/z = alnZ e lnZ

A equaçao (9) torna-se então:

presentado pela derivada de Fo(X) em relação a IXI e multi

plicada por Ixl, ou seja:



(18)

(18a)

(17)

valores

,I

vs . log

introduzida

-n . d log Ixl

IMX·I
J

- 38 -

a. =
J

Ix I·

A mesma integr~ção pode ser feita em intervalos menores de

concentrações de ligante livre fornecendo:

-Hst:1 equa<.~ao c muito importante pois permite ohter

de log FoCX) por integração grifica da curva de ~

11.4 - GRAU DE FORMAÇÃO DA ESPtC1E

A interpretação de diversos fenômenos depen

de muitas vezes do conhecimento da proporção relativa das

diversas espécies em equilíbrio num sistema. Uma outra va-

" .

riivel denominada grau de formação foi, então,

a· =
J

por BJERRUM, representando a fração de metal convertido em

. - . 121determInada especle

ou, utilizando as equaçoes (3) e (4):

Portanto:



..'

(22)

(19 )

(21)

(20)

diversos

composlçao

1

Fo(X)

2
8 2 1 X I +

- 39 -

=>

a· =
J

I
Como se observa, então, as funções a j , Fo(X)

A equaçao (20) pode ser, então, reescrita co-

Sendo o denominador desta equaçao igual a

o somatório das diversas frações de metal re-

a· =
J

e n, relacionadas às c9nstantes de equilíbrio dos

complexos existentes numa solução, são funções diretas da

concentração de ligante livre.

mo:

onde ao e a fração de metal nao complexado, ou seja:

e através desta equação final pode-se chegar a

percentual do sistema em análise.

Fo(X) pode-se considerar que:

presenta a unidade:
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DEN e FIWNAliUS, senuo a escolha feita de acordo com as ca-

-e ,

con-

equa-

função

disponí-

tratamento- d 123.O meto o de LEDEN baseIa-se no

Diversos métodos tem sido propostos e utili-

todos está baseada no tratamento das funções de BJERRUM, LE-

zados para a obtenção de constantes de estabilidade de com
111 116-118plexos mononucleares' A maior parte destes me-

11.5 - O TRATAMENTO GRÃFICO DE Fo(X), PELO METODO DE LEDEN

vels.

racteristicas do sistema e os dados experimentais

da função Fo(X), cujos valores podem ser diretamente obtidos

quando se determina a concentração de metal livre ou indire

tamente, a partir de ~, utilizando-se a equação de FRONAEUS

de-se obter os valores correspondentes da primeira

A obtenção das constantes de equilíbrio, Sn'

é feita através de extrapolações de funções sucessivas, FfX),

em curvas Fi(X) vs. IXI, onde i varia de 1 a n; já que

F.(X), da mesma maneIra que F (X), é função direta da
1 o

centração de ligante livre. A partir de uma série de dados

de Fo(X) e as respectivas concentrações de ligante livre po-

sucessiva, Fl(X). A primeira constante de estabilidade

então, obtida graficamente através da extrapolação da curva

Fl(X) vs. Ixl a uma IXI igual a zero.

Os valores de Fl(X) são extraídos da

çao (12), do seguinte modo:

(eq.16).

~.

' ..



..
. ~ .. r.. ... .,.

-e

(23)

(24)

(25)

especIC

13 IX In
+=

lim F2 (X) = 13 2
Ixl+O

I n-2= 13 2 + 13 2 !X! + •••• + 13 n Xl

- 41 -

I 2 n-l
= 13 1 + 13 2 IX + 13 3 IXI +. •• + Bn IXI

Assim,

=

Quando se chega ao penúltimo complexo existe~

Conhecido o valor de SI' relativo à

MX, calcula-se os valores da função seguinte, F2 (X):

Conhecido o valor de 13 2 , repete-se o processo

F
2

(X)

suce S5 i vamente

com

te em equilíbrio, MXn _l , a respectiva função, Fn_I(X),

linear em relação à Ixl:

Fn-l (X)

Assim, o gráfico de F I(X) vs. Ixl é uma ren-
ta cujo coeficiente linear é igual a 13 n - 1 e cuja inclinação

representa 13 n .
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pro-

princi-

métodos

vantagens

tantes; o 1ue possibilita a aplicação posterior de

, .
.t··

podemos, no entanto, ressaltar que permite obter,

A última função, FnCX), é numericamente igual

à constante Sn do último complexo, MXn , e os seus valores re

presentam uma reta paralela ao eixo das abscissas. O

palmente, as informações preliminares sobre o número de es

pécies formadas e a ordem de grandeza das respectivas cons-

tantes de formação de complexos.

cesso gráfico das extrapolações apresenta vantagens e des

vantagens em relação aos métodos estatísticos, como foi ob-

servado por 130ND124 e TAVARES 125 . Entre as suas

nimização de erros e de tempo consumido no cálculo de cons-

11.6 - DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DE ESTABILIDADE PARA O

SISTEMA COBALTOCII)/AZOTETO.

estatísticos.

Uma das preocupaçoes no grupo de Química Ana

lítica deste Instituto tem sido a de aprimorar os métodos de

obtenção de constantes de estabilidade 126 . O método de LE-

DE N f o d f . . - 12 7 12 8 o -tem so rI o algumas so lstlcaçoes ' ,assIm como me-

d ., o °d d "d 125-129 "to os estatlstlcoS tem SI o esenvolVl OS , para a ml-

A determinação de constantes de formação de

complexos exige, como foi visto nos capítulos anteriores, a

obtenção de algum parâmetro experimental; tal como a concen

tração de metal de equilíbrio ou a de ligante, que permita

obter as funções auxiliares FoCX) ou n.
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te estabelecidas.

pre-

mistos

respec-

- .espeCles

complexos

competição

Isto ocorre devido à inexistência de ele-

No caso de dois ligantes diferentes em

VELLOS013l e MENDICELLI 12 analisaram a for

presente sistema.

cianato foram previamente determinadas nas condições expe-

um segundo íon metálico M') que forme complexos ou

protonadas de composição e constantes de formação previamen-

tas vezes, ser feita de maneira direta, o que se aplica ao

trodos seletivos reversíveis e precisos que permitam um es

tudo potenciométrico direto da formação de complexos.

Observa-se, entretanto, que a determinação e~

perimental dessas concentrações de equilíbrio nao pode, mui-

A competição entre dois íons metálicos tem si

constantes de formação dos complexos de Co(II).

mação de complexos Co(II)/SCN utilizando os sistemas

. ,+2-n 2-!Cd(SCN)n /Cd(Hg) e Hg(SCN)4 /Hg, respectivamente, como

indicadores. As constantes dos complexos de Cádmio com tio-

A formação de complexos MXn pode, então, ser

determinada por m6todo indireto que se baseia na adição de

uma terceira espécie (tal como H+, um segundo ligante L ou

contendo os dois íons metálicos, o que permitiu obter as

complexos1 30

rimentais estabelecidas para o estudo do sistema Co(II)/

SCN-. O consumo do ligante foi então analisado em soluções

sença de um íon metálico, observa-se também uma

do utilizada, neste Instituto, para estudar a formação de

mas que, em alguns casos, resulta na formação de

mistos do tipo MX L. GUTZ 129 e PETERS 132 fizeram,p q

tivamente, estudos sobre os equilíbrios em sistemas
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sul-

cons-

fatores

metáli-

Detalhes

+

indicador para

4' +ou lons H

metal, ligante

-

-eo equilíbrio

formado

solução na qualsemi-célula

de referência

prótons e o 10n metálico em relação ao ligante. As

tendo as respectivas constantes de estabilidade.

Eletrodos metálicos e de amálgama podem ser

tantes de estabilidade podem ser, então, obtidas através de

maiores sobre Jiversos m~todos competitivos podem ser en

contrados em textos como os de JONES 120 .

Cd(II)/piridina/cloreto e Cu(II)/py/N;, Cu(II)/bipy/N;, ob-

med i das de pll, as qua is cons t i tuem o mé todo e let rométrico mais

133-135comum Um trabalho excelente foi apresentado por BA-

TES 136 analisando os mais diversos aspectos envolvidos nas

.. +Na pre sença de lons H obse rva- se que uma gra!!

de parte dos ligantes constitui ácidos fracos e a complexa-

ção representa tamb~m uma co~petição, neste caso entre os

medidas de pH; desde considerações conceituais até

experimentais de fundamental importância.

Estudos potenciométricos sobre os equilíbrios

químicos sao feitos geralmente por meio de células do tipo:

mais reversíveis e favoráveis desde que qualquer traço de

oxigênio das soluções tenha sido eliminado. A concentração

cos. Os de amálgama são geralmente mais satisfatórios; sao

utilizados como indicadores para uma série de íons

de uns poucos ligantes aniônicos, tais como haletos e
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trabalhos de precisa0.

repre-

pequena

realizada

que inclui o potencial de refe-

os potenciais padrão e assimétrico do

-1
termo considerado constante, RTF .lnYh'

o'O termo E

licos e ~nions simples tem aumentado sensivelmente pela ln-

d - d d 4' ---f o 137 b .tro uçao e eletro os 10n-especl-lcoS mas, em ora mUltos

E' = EO ' + RI 1 h En + o

F J

-

Eletrodos que respondem a íons hidrogênio são

fato, podem ser obtidas com eletrodos de segunda ordem tal

corno Ag/AgCl/Cl-. A utilização de eletrodos para íons metá-

rência da semi-célula,

íons metálicos ou ligantes. A grande maioria dos estudos de

desenvolvimento acentuado para que possam ser utilizados em

las e na ponte-salina. Assim, quando somente uma

concentração de cletrólito suporte, torna-se necessário um

tro da célula; seu valor será mantido o mais baixo possível

mantém-se constante. O termo Eo representa o potencial to
J

tal de difusão gerado em qualquer junção líquido-líquido den

eletrodo de vidro, e o

deles funcionem satisfatoriamente, mesmo na presença de alta

com eletrodo de vidro. O potencial da c~lula acima

fração do cátion do eletrólito suporte é deslocado por

equilíbrio em sistemas X, H+ e M, X, H+ tem sido

evi tando-se grandes gradientes de concentração. O mesmo meio

iônico deve então ser usado nas soluções das duas semi-c~lu-

sentada, que cont~m um eletrodo de vidro na semi-c~lula da

direita, ~ dado por

mais frequentemente usados do que aqueles que respondem a
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uma incerteza da ordem de 0,001 unidade de pH.

Se a complexação ocorre com competição entre

metal-

medida

adequa-

Para esse fim, o sistema de

Jigantc.

azoteto livre e, a partir destes, as constantes de estabili-

+2-n -..
dade dos complexos Co(N 3)n ,como sera descrIto adIante.

o eletrodo de vidro pode ser, então, satisfa-

Em relação ao presente sistema, através de me

didas de pH pode-se obter valores de TI e concentrações de

e sensibilidade e potenciômetros que permitem medidas com

~ + -o ligante e lons H , o estudo pode ser efetuado atraves de

complexação. Atualmente existem eletrodos de alta precIsa0

toriamente utilizado - em condições experimentais

No estudo de compostos de coordenação traba

lha-se sempre em soluções de força iônica constante para de-

igual à solução de medida.

terminar as constantes de estabilidade de complexos

das - para acompanhar as variações de pH que ocorrem com a

medidas diretas de pH.

deve ser calibrado com soluções de referência contendo uma

concentração conhecida de íons H+ em meio iônico constante e

o'o valor de (E + E.) apresenta-se frequentemente cons-
J

tante, indicando que E. ~ desprezível. Entretanto, para um
J

o' +grau de deslocamento grande (E + E.) varia com Itl I.
J



per-

......./'0

.:-.
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II .6.1 - Obtenção de concentração de ligante liv~e,_~~é

to~!~competitivo, em sistemas do tipo X-/HX, e cál

culo de n.

O Íon azoteto, N3 , apresenta um comportamento

que permite utiliz;lr um método competitivo para verificar o

seu gr:lu de complexação com Íons metálicos. forma, na pre

sença de Íons H+, o ácido azotídrico, fraco, cuja constante

de ionização é da ordem de 10-5. O N3 age, então, como li

gante em relação aos íons metálicos e como componente de uma

solução tampão constituída pelo ácido fraco, HN 3 , e seu sal

sódico, NaN 3 . Uma solução contendo NaN3 e um ácido forte,

este em concentração menor, constitui uma solução tampão cu

jas concentrações de equilíbrio podem ser obtidas atraves de

b 138 - I -alanços de massa e da medIda de pH. A re açao entre as

concentrações de equilíbrio, N; e HN 3 , e o pH da solução é

dada pela equação de HENDERSON-HASSELBALCH e permite obter o

1 d K139 d - -d 4 d - E d- - d .va or e p o aCI o azotl rICO. ssa con Iça0 e equI-

líbrio pode ser alterada pela adição do íon metálico i so

lução tampão. A concentração de ligante diminui, devido i

formação de complexos, e o pH da solução sofre uma alteração

que representa a nova condição de equilíbrio.

No estudo do sistema Co(II)/N; efetuaram-se

medidas de pH formal, ou condicional, em soluções contendo

uma concentração analítica de azoteto variada e ácido

clórico (em concentração menor) para formar HN 3 . A estas

soluções com força iônica 2,0 M, ajustada com perclorato de

sódio, foram adicionados pequenos volumes de solução de co-

..



(27)

(26)+ log

= pKHN + log
3

A seguir, adicionou-se um volume também peque

lar de pH obtido (pH l ) que corresponde a:

Partiu-se sempre de um volume de solução con

tendo o íon N;, VN-, de concentração analítica CN- e força
3 3

iônica 2,0 M. Em seguida, adicionou-se um volume pequeno,

- 48 -

Utilizando as concentrações analíticas de tra

balho, as medidas de pH (pH~ e pH 2), os balanços de massa e

a equação de HENDERSON-HASSELBALCH, pode-se fazer um trata-

balto(II). A alteração do equilíbrio a cada adição do íon

de n e IN;I.

no, VM, de solução de Co(II) de concentração CM; resultando

uma nova condição de equilíbrio e uma segunda medida de pH

menta rigoroso dos equilíbrios envolvidos e obter os valores

metálico permitia uma nova leitura de pH. Em suma, realiza

ram-se titulações de soluções tampões N;/HN 3 com soluções de

Co(II), mantendo a força iônica constante durante todo o pr~

cesso e a temperatura em (25,0 ± O,l)oC.

(pH2) sendo:

VH+, de solução padrão, CH+, de ácido perclórico, com a mes

ma força iônica, resultando a solução tampão e o primeiro va



(32)

(31)

(30)

(29)

(28)

= CM .

C'+ deve ser levada em conta na análise dos equilí-
H ,M'

A concentração de ácido livre presente na so-
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Cabe observar que a pequena diluição sobre a solução tampão

inicial, provocada pela adição de metal, não afeta de manei-

tão, ao volume final:

e as concentrações analíticas iniciais devem ser corrigidas

A comparaçao entre as duas condições de equl

librio - antes e após a adição do íon metálico - deve levar

utilizando os respectivos fatores de diluição:

lise,

lução estoque do íon metálico necessária para evitar hidró-

em conta as diversas diluições provocadas pelas adições de

ácido e de metal. Todos os cálculos devem referir-se, en-

brios formados.



(35)

(36)

(37)

(34)

(33)

escrita

antilog (-pH l )

+
= C - - C + + IH IN3 H 1

pKHN = pH 1 - log
3

IN;I I

A e4uaçao (34) pode também ser

Essa condição de equilíbrio e deslocada quan-
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como:

nlca constante.

balanços de massa e do pH I medido:

ra significativa o valor de pH 1 obtido j~ que este se refere

ao logaritmo da razão das concentraç6es de N; e HN 3 , e esta

mantém-se constante, desde que se mantenha também a força iô

A solução tampão inicial formada com C
N

- e
3

CH+ contém as espécies N;, HN 3 e 11+ em equilLbrio. As res-

pectivas concentraç6cs podem, então, ser obtidas através de

o valor de pK do HN 3 pode, então, ser obtido

nessa primeira etapa j~ que:



-
..

.~:'.. '

so-

(38)

(27a)

podem

presentes
+

Os íons H

+ C 2+ + C + MCo H ,
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+

= pKHN + log
3

+
A concentração de equilíbrio de H

+ y HN 3HM +

I HN 3 1 2 IN;1 2...~ IH 1 2
+

C
2+o +

As novas concentrações de equilíbrio

ser, então, obtidas através de:

ionização do ácido.

da seguinte maneira:

nesta solução adicionada, CH+ M' acarretam protonação de azo,
teto modificando a IHN31, devendo ser considerada também a

fre também urna alteração evidenciada pela medida de pH (pH2) .

Essas concentrações e a concentração de N; são também afeta

das pela complexação dos íons Co(II) com N3 • Em forma es

quemática os equilíbrios envolvidos podem ser representados

do se faz urna adição de íons Co(II).



(40)

( 43)

(44)

.-apos

( 39)

ligante complexado = IN;l cpx-n =

o numero médio de ligantes dado pela equa-
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Rearranjando a equaçao (27a) e substituindo

com metal: C 
N3

sem metal: C 
N3

ção(8):

a eq. (39), obtém-se IN;1 2 :

log \N;1 2 pH Z - pKHN + log IHN 31z3

ou

IN;l z
+log = pH Z - pKHN + log (I HN3Il + SH+ M - ólH I) (41)

3 ,

e

sendo

pode ser obtido relacionando todas as concentrações obtidas

e considerando os balanços de massa do ligante antes e

a adição de metal:

..•



..

(45)

(48)

(46)

(47)

experimen-para tratamento dos dados

-n =

Representando (IN;I I - IN;l z) por 61N;1 tem

61 N;1 - CH+ M + 61H+1 e a equação (8) torna-se:.

Substituindo IHN31z da equaçao (45) pelo Z9

termo da equação (39). tem-se:
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programa (apêndice)

Os cilculos para obtenção de IN;I e n, atra

ves dessa sequência de equações, foram efetuados com o auxí

lio de uma calculadora programivel HP-97. Elaborou-se um

e

Igualando (43) e (44) pode-se obter a iN;1

consumida no processo de complexação:

tais, utilizando-se os volumes de cada solução, as respecti

vas concentrações analíticas e os valores de pH medidos. O

programa permite também avaliar a incerteza que ocorre nos

valores de n, (sn)' resultante da incerteza atribuida às me

didas de pH, ou seja; O,OOZ unidades. O cilculo dessa ln-

se IN 3-' cpx
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tes nas soluções de medida foram 29,56; 48,78; 58,25 e 95,24mM.

da sistemática descrita. As concentrações de metal presen-

mais

desse

solu-

através

Com a finalidade de obter valores de n

gante respectivamente, obtidos experimentalmente e

Através de borbulhamento de nitrogênio, o oxi

As soluções contendo concentrações de Co(II)

nho para roxa. Essas alterações foram observadas em

gênio foi cuidadosamente eliminado para evitar a oxidação de
-140Co(ll) a Co(III). Este forma complexos fortes com N3 e a

solução apresenta-se amarronzada com eventual formação de

precipitado, em altas concentrações de azoteto.

ções contendo azoteto livre em concentrações maiores que 0,5

malores que 60 mM e concentrações elevadas de azoteto de só

dio apresentavam uma turvação e mudança de coloração, de vi-

certeza é feito utilizando-se (pH 2 + spH) ao invés de pH 2 ,

na equaçao (42).

A TABELA I apresenta os valores de n e IN;1 2 ,

número médio de ligantes e concentração de equilíbrio do li-

dia de todos os pK determinados. A principal razão

procedimento é que a atividade da forma neutra (HN3 , para e~

te sistema) pode ser afetada pela presença de ligante li

vre, como foi discutido por BJERRUM14l para o sistema aná

logo da piridina, py/pyH+. Além disso, uma variação do po-

exatos, utilizaram-se os valores de pK obtidos para cada so

lução de medida, ou seja, os valores individuais e não a mé-

molar. Conforme o estudo realizado anteriormente por SENI

SE 61 o precipitado formado pode ser Co (N 3) 2 (rosa) e Na2Co(N3)4

(azul) .

.... ""'........ ~..
.,-
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lABELA [ - Valores experimentais obtidos para o sistema Co(JI)/N;, em I • Z,O M (NaC10 4 ) e T

(Z5,O ~ O,l)oC,

IN;1 1
4 IN;l zC' C'+ CM

C
H

+
M

.10 -N3 fi pH 1 pK pH Z n s-n
_®_-- ..Q!L----- (M) (~l)

.._-~--_ .._.._------- (M)

0,2000 0,1000 4,574 0,09524 4,574 0,09524 4,762 4,390 0,06265 0,3420 0,0030

0,2500 0,05000 5,188 0,1942 4,583 O,058Z5 2,913 5,074 0,1502 0,7540 0,012

0,3000 0,1000 4,895 0,1951 4,594 0,04878 2,439 4,801 0,1575 0,7705 0,0010

0,3000 0,1000 4,895 0,1905 4,594 0,09524 4,762 4,713 0,1259 0,6781 0,0015

0,4000 O, 100 O 5,095 0,2955 4,618 0,02956 1,478 5,041 0,2614 1,156 0,041

0,400 O 0,1000 5,095 0,2912 4,618 0,05825 2,913 4,983 0,2257 1 ,125 0,018

0,4000 0,1000 5,048 0,2927 4,571 0,04878 2,439 4,961 0,2401 1,077 O,OZO

0,4000 0,1000 5,048 0,2857 4,571 0,09524 4,762 4,879 0,1946 0,9569 0,015

0,3500 r,05000 5,370 0,2912 4,588 0,05825 2,913 5,260 0,2274 1,096 O, O19

0,6000 0,3000 4,596 0,2857 4,596 0,09524 4,762 4,422 0,1917 0,9870 0,009

0,4500 0,05000 5,498 0,3883 4,589 0,05825 2,913 5,399 0,3110 1,327 0,024

0,5000 0,1000 5,166 0,3902 4,564 0,04878 2,439 5,082 0,3224 1,390 0,019

0,5000 O, 100 O 5,166 0,3809 4,564 0,09524 4,762 4,999 O,Z606 1,263 0,020

0,8000 0,4000 4,572 0,3810 4,572 0,09524 4,762 4,423 0,2707 1,158 0,013

0,5500 0,05000 5,589 0,4854 4,582 0,05825 2,913 5,489 0,3879 1,674 0,030

0,6000 0,1000 5,312 0,4854 4,613 0,05825 2,913 5,217 0,3912 1,617 0,031

0,6000 0,1000 5,253 0,4762 4,554 0,09524 4,762 5,098 0,3349 1,483 0,023
1,000 0,5000 4,565 0,4760 4,565 0,09524 4,762 4,411 0,3344 1,489 0,016

0,7500 0,05000 5,736 0,6796 4,580 0,05825 2,913 5,648 0,5583 2,083 0,044

1. 000 0,1000 5,567 0,8737 4,613 0,05825 2,913 5,495 0,7425 2,254 0,059

1,050 0,05000 5,896 0,9709 4,582 0,05825 2,913 5,818 0,8161 2,656 0,064

1,100 0,1000 5,574 0,9524 4,574 0,09524 4,762 5,459 0,7345 2,288 0,051
1,25 O 0,05000 5,968 1,165 4,572 0,05825 2,913 5,899 0,9998 2,836 0,079

1. 550 0,05000 6,064 1,456 4,568 0,05825 2,913 6,000 1,264 3,296 0,100
1,750 0,05000 6,118 1,650 4,565 0,05825 2,913 6,060 1,453 3,394 0,115
2,000 0,05000 6,178 1,893 4,562 0,05825 2,913 6,126 1,690 3,490 0,130

55 -

Volume inicial = ZO,O m1 contendo C
N3

e

!N;1 1 e IN;1 2 • concentração de 1igante
- , . +

CH+ M • concentr~çao ana11tlca de H do

(M ~ concentração analítica de (0(11).

C~+ • concentrações analíticas de N; c H+.

livre antes e após a adição de metal.

metal, na solução de medida.
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sultados mais exatos.

As constantes de estabilidade dos complexosde

n

função

permi te

pequenas

A FIGURA 1 apresenta a curva de formação,

azoteto de sódio. A utilização do pK condicional

tencial de junção resultante da troca de íons perclorato por

Outras possíveis fontes de erro serlam a va-

íons azoteto seria compensada usando-se esse pK condicional,

riação do potencial assimétrico do eletrodo de vidro e pe-

calculado para cada solução tampão N;/HN 3 .

cobre com piridina encontradas por BJERRUM foram por ele re-

d 142 "d d "- d '"d d d .calcula as conSl eran o as varlaçoes a atlvl a e a P1-

quantidades de hidr6xido residual nas soluç6es estoque de

quenos desvios da resposta NERNSTIANA, assim como

compensar essas possíveis fontes de erro e a obtenção de re-

um pK condicional.

ridina. Este procedimento equivale então, ao da adoção de

vs. IN;I 2' para o 5 is tema. Como pode ser observado, os va

lores de n e IN;1 2 obtidos para as diferentes concentrações

de CO(II) representam uma única curva, evidenciando a ine

xistência de complexos polinucleares na faixa de concentra-

ção de metal empregada.

na-se, então, mais apropriada se feita através da

Obtidos os valores de n. pode-se determinar as

constantes de estabilidade dos complexos de Co(II)/N;. Sen

do o número médio de ligantes máximo obtido igual a 3,4, po

de-se concluir pela existência de pelo menos quatro espécies

em equilíbrio e a determinação das respectivas constantes tor

<)

~O

SO

2

10

15
]

8

O

5

.3

\0

H

23

16

~4

59

64

51

79

00

15

30

9

.4

.9



i- ~

~"l,; ~'~
i 'i-')

~,

,~, ..,

I,
;o ."".'"

U1
'-I

I ,50[N3]2 (M)1,000,500

FI GURA 1 - Cu rva de forrnaç ão Ti. vs. I N; 1 2 para ° s is terna Co (I I) IN;. Temper~

tura = (25,0 ± O,l)oC e Força iônica = 2,0 M (NaCI0 4). Concen

tração analítica de Ni(II) = ° 29,56; 6, 48,78; 058,25 e. 95,24

mM.

fi
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va de fo rrnação .

NAEUS lZZ e deve ser iniciado com valores de TI suficiente-

As constantes de estabilidade podem, então,

ser obtidas pelo m~todo grifico de LEDEN atrav~s das fun-

(49)

FRO-

pelo

outro

forma-

- 58 -

SlIX!

1 + Sllxl

- -n

Os valores de Fo(X) podem ser obtidos

0,5. Neste caso a equação (9) fica reduzida a:

I1.6.Z - Obtenção dos valores de Fo(X) por integração da cur

va de formação.

o processo de integração da curva de

ção, n vs. log IN;l z, baseia-se na equação (17) de

mente baixos, que representem a predominância da primeira

espécie e do cition metilico não complexado. Esta condição

é satisfeita quando o número médio de ligantes' é inferior a

processo de integração da curva TI vs. log IN;l z. Esta In

tegração pode ser feita utilizando-se a equação (17) ou por

pesagem do papel milimetrado na irea representada pela cur-

m~todo que consiste no tratamento dos diversos valores de

Fo(X) por câlculo matricial e foi desenvolvido, neste Ins-

tituto de Química, por MILCKENIZ6 .

ções sllcess ivas ri (X). Pode-se, ainda, aplicar um

:2:
l:::
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Outros intervalos de integração,

Como pode ser observado na FIGURA 2, a inte-

Para que se possa considerar como um triingu-

Baseado nas equações (SI) e (23) elaborou-se

um programa para o cálculo dos valores de Fo(X) sucessivos

e os respectivos Fl(X). Os valores de n e IN312 obtidos di

retamente sobre a curva de formação, assim corno os de Fo(X)

lo a parte superior de cada incremento da curva (parte som

breada), é necessário tomar valores de 6n e 61xI pequenos, o

que exige um grande número de valores de fi e Ixl. Estes po

dem ser obtidos por interpolação gráfica direta na curva de

formação média, traçada com base nos pontos experimentais e

em escala bastante ampliada para minimizar o erro do método.

mados, partindo de log Fo(X)i'

graçao de um pequeno intervalo da curva corresponde à soma

das áreas de um retingulo e um triingulo sob o mesmo. Assim:

sao obtidos através da equação (17) e consecutivamente so-

Relacionando-se a equação (12) com a anterior

chega-se com facilidade à expressão que dá o valor integral

residual 143 e que correspondc ao Fo(X) inicial, Fo(X)i' no

processo de integração:



-n

- 6() -

log [X]

FIGURA 2 - Representação gen~rica da integração suces

siva de uma curva de formação (n vs. log IXI),

para obtenção de valores de Fo(X).

-",

"2 -------------
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·"- ~ .-«

.....
• "c.-'..

- 61 -

estabilidade.

foi visto anteriormente, obter as constantes de estabilidade

como

primeiraOs dados de Fn(X) que permitiram a

o tratamento gráfico de LEDEN permite,

e Fl(X) calculados, sao apresentados na TABELA 11.

te, apresentam uma dispersão alta em regiões de concentra-

11.6.3 - º~tenção das constantes de estabilidade pelo méto

do de LEDEN e refinamento.

As constantes de estabilidade obtidas em pri-

implica numa menor exatidão nos valores das constantes de

análise do sistema Co(II)/N; encontram-se na TABELA 11.

através das funções sucessivas Fn(X), assim como conhecer o

número de espécies em equilíbrio no sistema.

meira aproximação podem, no entanto, ser refinadas recorren-

do-se a um processo de linearização das funções Fn(X). Este

consiste na subtração de alguns termos dessas funções redu

zindo-as, então, a re lações lineares cuj o tratamento pode

ser feito pelo método dos mínimos quadrados (regressão li

near), conferido de uma alta exatidão.

çoes baixas de ligante, ou apresentam uma curvatura acentua

da. Essa dificuldade encontrada nas extrapolações gráficas

A principal crítica ao método de LEDEN refe

re-se ao erro cometido nas extrapolações gráficas; principal

mente no caso das funções intermediárias que, frequentemen-
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TAIH:LA 11 - Valores de l'o CX) e das funções sucessivas I'nCX), calculados para o

sistema CoCJI)/N~.

IN~12 n FoCX) F1 (X) F2 (X) F3 (X) F4 (X) F5 (X)

l~1) COO)

0.01000 0,05560 l,059C *) 5,900

0,02500 0,1396 1,158 6,320

0,05000 0,2786 1,339 6,770

0.07500 0,4170 1,541 7,216

O, 1000 0,5500 1,771 7,712

0.1250 0,6700 2,030 8,236

0,1500 0,7800 2,316 8,775

0,1750 0,8850 2,634 9,334

0,2000 0,9750 2,982 9,909 20,29

0,2500 1.160 3,784 11,14 21,14

0,3000 1.360 4,761 12,54 22,29

0,3500 1.500 5,935 14,10 23,57 14,49

0,4000 1.620 7,304 15,77 24,81 15,77

0.5000 1,840 10,75 19,51 27,31 17,63

0,6000 2,050 15,33 23,88 30,06 19,26

0,7000 2,250 21,35 29,08 33,18 20,97 18,02

0,8000 2,460 29,24 35,31 36,82 22,90 18,18

0,9000 2,660 39,54 42,82 41,08 25,09 18,58

1,000 2,870 52,91 51,91 46,06 27,56 19,20

1,100 3,060 70,19 62,90 51,86 30,33 19,97

1,200 3,190 92,11 75,93 58,40 33,25 20,74 4,740

1,250 3,260 105,1 83,30 61,96 34,77 21,13 4,841

1,300 3,300 119,4 91,08 65,56 36,20 21,42 4,875

1,400 3,380 153,0 108,6 73,39 39,21 22,04 4,944

1,500 3,420 193,3 128,2 81,55 42,03 22,45 4,915

1,600 3,460 241,5 150,3 90,28 44,86 22,81 4,814

1,700 3,500 298,0 174,7 99,33 47,55 23 ,OS 4,679

(*) Valor inicial de I'o (X) calculado através da equação 50,

( * *) Valores obtidos a partir de 610gF o (X) somados ao 10gFo (X) inicial,

......

~; ...
.....

-
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iguais a 8,36 e 18,18 e, respectivamente, correspondentes a

con-

valor

....
mlnlmos

curvatura
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Devido a essa incerteza, o valor de B2

Como pode ser observado na PIGURA 3, a curva

FI (X) vs. IN;1 2 apresenta um trecho ni tidamente linear, que

corresponde ao intervalo de ~ de 0,14 a 0,67, onde h5 pre

dominância da primeira espécie. Nesta reglao foi possível,

quadrados para extrapolação da curva a IN;1 2 igual a zero. O

acentuada, além de uma dispersão maior dos pontos na reglao

A função F4 (X), cujos valores foram obtidos a

partir de 83 e estão representados na FIGURA 6, mostra uma

relação linear com IN;l z indicando a existência de apenas

mais duas espécies, ou seja, ICO(N;)4 Iz - e Ico(N;)5 13-. Nes

então, obter o valor de SI aplicando o método dos

-. -proxlma a origem.

S2' As duas constantes SI e S2' assim determinadas, corres

pondem a 5,85 e 18,5, respectivamente.

coeficiente angular obtido representa, neste caso, o

extrapolação incerta pois a curva apresenta uma

res de n variam de 1,5.a 2,46, e que pode ser tratado por

mínimos quadrados obtendo-se coeficientes linear e angular

A FI GURA 5 representa a função F3 (X) vs. IN;Iz..

Evidencia-se nesta, também, um trecho linear, onde os valo-

A FIGURA 4 mostra a varlaçao de F2 (X), cal

culado utilizando o SI encontrado, em função de IN;1 2 e uma

siderado para o c5lculo de F3 (X) será aquele obtido através

da curva FI (X) vs. IN;I 2' ou se j a, o seu coeficiente angul ar .

e que, provavelmente é o que mais se aproxima do valor real.
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FIGURA 3 - Extrapolação das funções F1 (X) e Fi(X) VS. IN;l z para obtenção de SI para osi~

tema Co(II)/N'3.
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FIGURA 4 - Valores de FZ(X) vs. IN;l z para o siste

ma Co(Il)/N;.
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FIGURA 5 - (a) Valores de F3 (X) vs. IN;l z para obtenção de 8 3 para o sistema

CO(II)/N;,

(b) Valores de F3(X), obtidos através da equação (56), vs, IN;l z,
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FIGURA 6 - (a) Valores de F4(X) vs, IN;l z utilizados para o cálculo de 84 e 85 p~

ra o sistema Co(II)/N;.
(b) Valores finais de FS(X) cuja média fornece o valor de 85 ,
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que

(52)

(53)

(55)

obtidos

seguir.

= 85

+ 13 2 IN; I, + 13 3 1N; 1
2

+ B4 IN;I 3 + 8 5 IN; 1
4

..
Fi (X)

- - 2 - 4
Fo(X) - (1 + BI I N3 1 + B2 1N3 1 + ••• + 1341N31 )

IN;I
S

te caso, a função F4 (X) pode ser diretamente tratada pelo mé

todo dos mínimos quadrados ou, considerando-se o valor de 84
anteriormente obtido, pode-se calcular apenas o valor de 85

j~ que as constantes 81 , 13 Z' 13 3 e 13 4 são, numa primeira apr~

ximação, conhecidas. Adotou-se este último procedimento,

F
S

(X)

calculando-se a função FS(X) a partir da equação (12),

Neste caso obtem-se diretamente a constante da espécie 1:5.

se reduziu a:

o valor de FS(X) pode ser obtido subtraindo

se alguns termos do respectivo Fo(X) e dividindo-se por IN31~

ou seja:

O refinamento das constantes foi. a

em Co(II): N;. O valor de 13 5 médio resultou igual a 2.9. O

tratamento da função F4 (X) forneceria um valor mais baixo pa

ra 13 4 (15,4) e um valor mais alto para 13 5 (4.64).

por regressao linear para n > 3,190.

efetuado utilizando-se as seguintes equações:

onde

lfl
(J)

~

o
...-i
ro
>

(J)

"O

~

o
-t
ro
>
o

LI")

:a.

.' l.
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(56)

1i

Fl(X) - (8 1 + 82 1N;1

IN;1 2

o processo de refinamento consiste então no

F 3(X)

procedimento utilizado:

o esquema abaixo mostra com maior clareza o

- 69 -

A representação final das funções Fi(X) e

F3(X) e FS(X) está nas FIGURAS 3, 5 e 6, respectivamente"

riem.

cálculo de Fi(X) com os valores iniciais de 83 , 84 e 85 " Com

os valores de Fi(X) recalcularam-se 81 e 82 , a seguir utili-
,

zados no cálculo de F3 (X), que permite obter, em segunda

aproximação, os valores de 83 e 84 " Com as quatro constan

tes recalculadas obtém-se um novo 85 " Repete-se o processo

partindo de Fi(X) e até que os valores de 8n não mais va-

e

sendo
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Feito o refinamento, foram obtidos os seguin-

complexosos

13 1 5,86 -1:: M

13 2 17,7 -2
:: M

83 9,23 -3:: M

13 4 14,9 -4M

13 5 4,83 -5:: M

tes valores finais das constantes para

- +2-n
ICo(N 3)n l :

A integração da curva fi vs. log\xl pode ser

feita, de modo alternativo, através da pesagem do papel mi-

l " d 144 d - - d 1lmetra o que correspon e a area representa a pe a cur-

11.6.4 - Obtenção dos valores de Fo(X) por pesagem de papel

e determinação das constantes de estabilidade.

va. Essa integração feita também para trechos da curva per-

mite obter os valores de 6log Fo(X).

-Como pode ser visto na FIGURA 7 a curva de n

vs. 10gjxI ê dividida em trechos que são recortados e pesa

dos. A massa de cada trecho é convertida em área (cm 2) atr~

vês da pesagem de uma área conhecida de papel milimetradocog

siderada padrão. Por exemplo, se a massa de um padrão de

2 - 2 d -3250 cm e 1,78263 g; um cm deste correspon e a 7,13052 xlO g.

ser convertida em 6log Fo(X), o que pode ser feito conside-

Se a massa do trecho A for, por exemplo; 0,42783 g, a area

- 2 - 2 -respectiva sera de 60,00 cm. Esta area em cm deve, entao,

:.. :J

... . ',:'1 \. .
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3

2

FIGURA 7 - Representação generlca da divisão da curva

de formação em trechos que recortados e p~

sados fornecem, por comparação com padrão,

os valores de l'.log Fo(X).



log/X/ é feita. Por exemplo, se 5 cm no eixo das ordenadas

en-

(58)

Neste

pesa-

unida-

-n vs.

0,002 unidades de log Fo(X)

X unidades de log Fo(X)

- 2 -A area de 1 cm correspondera,

A TABELA 111 apresenta os valores das

mtrecho

7,13052 x 10- 3 g

/\10g Fo(X) = il . (10g1X1 2 - 10g\xl l )
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tão, a 0,2 x 0,01, ou seja; 0,002 unidades de log Fo(X).

A massa de cada trecho pode então ser conver-

pesagem e transformada nos respectivos 6log Fo(X). Os va-

caso, a equaçao se reduz a:

A relação entre distincia no papel e

des de n e 10glXl ~ dada pela escala em que a curva

correspondem a 1 unidade de ~, 1 cm corresponderi a 0,2 uni

dades de n; enquanto que se 5 cm no eixo das abcissas cor-

cias de áreas diferentes ou, unidades padrão de log Fo(X) por

cm 2 diferentes. Esses trechos compreendem as IN; 1 2 de 0,0100

a 0,200; de 0,200 a 1,00 e de 1,00 a 1,70. Cada trecho des-

rando a equaçao (51) aplicada a um trecho quadrado.

tida diretamente em 6log Fo(X), atrav~s da seguinte relação

obtida a partir do exemplo acima:

0,01 unidade de 10glxl.

ses foi dividido em trechos menores cuja irea foi obtida por

respondem a 0,05 unidade de 10g1XI, 1 cm corresponderâ a

gens feitas para cada sub-irea sob a curva fi vs. log IN;1 2 .

Esta curva foi dividida em três trechos que foram represen

tados em escalas diferentes, sendo, então obtidas referên-

-
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TABELA [li - Valores de Fo(X), obtidos pelo m~todo de pesagem, e das funç6es su-

cessivas Fn(X) calculados para o sistema Co(II)/N;,

IN;1 2 peso
ó10gFo(X)

Fo(X)
F1 (X) F2 (X) F3 (X) F4 (X) F5 (X)

(M) (g) (**)

0,024840
0,0100 1,059(*) 5,900

0,13473 0,037031
O,U250 1,153 b,I20

0,22557 O,Ou I ~')R
O,05()(J 1,330 (1,60U

0,22124 U,0608U8
U,0750 I ,530 7,067

0,21639 O,U59475
0,100 1,755 7,550

0,21247 0,058398
0,125 2,007 8,056

0,20805 0,057183
O,ISO 2,289 8,593

0,19590 0,053843
0,175 2,592 9,097

0,19292 0,053243
0,200 2,930 9,650 20,00

0,10603 0,10921
0,250 3,767 1 I ,07 21,68 10,59

O,U9685 0,099759
0,300 4,740 12,47 22,72 12,31

0,09171 0,094465
0,350 5,892 13,98 23,7~ 13,60

0,08875 0,091416
0,400 7,272 15,68 25,08 15,12 16,52

0,16491 0,16986
0,500 10,75 19, 51 27,71 17,36 17,71

0,14832 0,15277
0,600 15,29 23,81 30,27 18,73 17,03

0,13807 O, l4.2 22
0,700 21,21 28,87 33,17 20,20 16,70

0,13290 0,13689
0,800 29,07 35,09 36,79 22,21 17,12

0,12542 0,12919
0,900 39,14 42,38 40,81 24,20 17,43

0,12454 0,12828
1,00 52,59 51,59 45,94 26,91 18,40

0,44003 0,12343
1,10 69,87 62,61 51,78 29,77 19,33

0,41578 0,11662
1,20 91,39 75,33 58,07 32,53 20,02

0,39728 0,11143
1,30 118,8 90,62 65,36 35,64 20,87 2,987

0,38177 0,10708
1,40 152,1 107,9 73,04 38,58 21,48 3,205

0,35993 0,10096
1,50 191,9 127,3 81,10 41,38 21,91 3,266

0,34321 0,096282
1,60 239,5 149,1 89,66 44,14 22,27 3,288

0,32260 0,090484
1,70 294,8 172,8 98,32 46,64 22,43 3,195

( ') Valor inic:ilil d. "o(X) calculado através da equação 50.

(**) Valorêli obtido. a partir de ólogFo (X) somados ao 10gFo (X) inicial.



O refinamento das constantes de estabilidade

As FIGURAS 8 c 9 mostram respectivamente as

-apos

res-

TABELA

obtidas

.. .m1n1mos

evi.-

As constantes de estabilidade foram
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A B

81 5,65 5,67

8 2 19,03 17,9

S3 8,51 9,51

S4 17,01 13,5

B5 3,25 5,41

lores de Fo(X) e F1(X) sao tamb~m apresentados na

1 [ I.

conforme a sequência já aplicada no capítulo anterior. Os

As constantes de estabilidade obtidas em pri-

funções Fl(X) e F 3 (X) vs. /N;i 2 . Os trechos lineares

dados de r (X) que permitiram a primeira análise do sisteman

Co(II)/N; encontram-se na TABELA 111.

O valor de 85 foi obtido, também neste caso,

atrav6s da equação (53).

denciados nas mesmas foram tratados pelo método dos

quadrados para obtenção de SI e 82 e, a seguir, de 83 e 84 .

do as funções finais de Fi(X) e F3(X) representadas,

pectivamente, nas FIGURAS 8 e 9.

foi realizado da mesma maneira que no capítulo anterior, sen

meira aproximação (conjunto A) e as constantes obtidas

o refinamento (conjunto B) são as seguintes:

. <"
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FIGURA 8 - (a) Valores de FI(X), calculados a partir de Fo(X) obtido pelo método

da pes agem, vs. IN; \z .
(b) Valores de Fi(X), obtidos através da equação (54), vs. \N;l z para

o sistema Co(II)/N3'
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FIGURA 9 - (a) Valores de F3(X) vs. IN;l z para obtenção do valor de S3 para o sis

tema Co(II)/N;.
(b) Valores de F~(X) vs. IN;l z.
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A utilização de um fator de nivelamento para

estas

equaçoes

s imul tâ-

constantes

de Químicu,

tes de equilíbrio. Na resolução de um sistema de

os valores de Fo(X) mais baixos é que são representativos.

afetando sensivelmente a obtenção das primeiras

11.6.5 - Cálculo das constantes de equilíbrio a partir de

~uações simultâneas niveladas.

de equilíbrio, como 81 e 82 , tendo em vista que para

com valores de F (X) variando numa ampla faixa de ordem deo .

grandeza, apenas os mais elevados se tornam significativos,

neas.

destacar o método desenvolvido neste Instituto

as equações simultâneas é de extrema importância para que o

sistema de equações seja compatível com as diversas constan-

res nivelados representam um conjunto de equações

por MILCKEN 126 , e que utiliza a função de LEDEN cujos valo-

Entre os diversos métodos de resolução de

equaçoes simultâneas obtidas a partir de dados potenciomé-

.... ~ . 145 dtrlcos, polarograficos ou espectrofotometrlcos po emos

métodos tem como principal vantagem minimizar os erros ine

rentes às extrapolações gráficas assim como o tempo consu-

equaçoes simultâneas tem sido amplamente utilizados. Estes

Paralelamente aos m6todos gráficos, impresci~

díveis à detecção e exclusão de pontos experimentais afeta

dos de grande erro, assim como à identificação do número de

espécies em equilíbrio, os métodos que utilizam uma série de

mido, fazendo uso de calculadoras programáveis.
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sucesso em diversos trabalhos, realizados no Instituto de

,
a

(59)

par-

esta-

justifica-e

f·
1

f· + SlIXI.f. + ••• + S IX!n. f . (60)
1 1 n 1

F (X) = r: (X) .• f·o . max o 1 1

2. Tratamento gráfico de LEDEN, para identi-

Este fator de nivelamento j~ foi aplicado com

MILCKEN126 propôs, então, um nivelamento de

todos os valores de F (X) através do fator:o

o método de obtenção das constantes de

tes:

vela todos os valores de Fo(X) ao valor máximo, conforme a

equação abaixo:

sendo r (X) o maXlmo valor que a função Fo(X) adquire, co_ro max

respondente também ao maior valor de Ixl. Este valor nl-

Química além de já ter sido bem esclarecido

d 125,127,130o .

bi1idade através do agrupamento de equações semelhantes

equaçao (60) consiste, essencialmente, das seguintes

assim como desprezar valores grosseiramente afetados por er-

ficar o nGmero de espécies presentes no sistema em estudo,

ros experimentais.

1. Obtenção de valores experimentais de Fo(~'

dentro de uma ampla faixa de concentração de ligante, e re

presentativos para todos os complexos em equilíbrio.

>.
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que

-espe-

através

-equaçoes

Sistemas

-equaçoes

. .

4. Resolução do sistema de

Os valores de Fo(X) disponíveis foram, en-

(61)

a diferentes grupos.

tão, divididos em quatro grupos, obtendo-se quatro
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3. Agrupar as equaçoes em tantos grupos quan-

ligante, observando a faixa de predominância de cada

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

pamento seja feito na ordem crescente de concentração de

cie, e que cada grupo tenha o mesmo número de equaçoes

po. Estas equações assim como os valores das constantes de

de calculo matricial em calculadora programavel, onde são ob

tidos os valores das constantes de estabilidade.

semelhantes representando cada uma o somatório de cada gru-

os demais, evitando-se assim a atribuição de pesos desiguais

O sistema Co(11)/N;, nas condições em que foi

analisado, apresenta a existência de cinco complexos em equ~

líbrio e a obtenção das respectivas constantes de formação,

pelo método das soluções simultâneas, exigiria a elaboração

de um sistema com cinco equações cuja resolução só pode ser

com até quatro equações podem ser facilmente obtidos e re-

feita com uma calculadora com mais recursos de programaçao.

Considerou-se, então, conhecida a constante de formação do

quinto complexo, ICO(N3)sI3-, obtida no capftulo 11.6.3, e

fez-se a transformação da equação (60) a:

solvidos utilizando uma calculadora HP-97.



contram reunidos no quadro abaixo.

O pr1melro conjunto corresponde ao método de

-me-

do

-me-

encon-

integraçio

Devido aos erros inerentes ao segundo

..-
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tram-se na TABELA IV.

11.6.6 - Cálculo de n e do respectivo erro percentual a par

tir das constantes de estabilidade e compos1çao do

sistema Cobalto(Il)/Azoteto.

formaçio encontrados por rcsoluçio da matrix 4 x 4

MtTODO DE MtTODO DE MtTODO
LEDEN LEDEN MATRICIAL

(CÃLCULO) ( PESAGEM)

SI 5,86 5,67 5,67

13 2 17,7 17,9 19,5

13 3 9,23 9,51 6,52

13 4 14,9 13,5 15,8

13 5 4,83 5,41 4,83

Os três métodos utilizados permitiram a obten

çio de três conjuntos de constantes de formaçio, que se en-

todo da pesagem.

LEDEN aplicado aos valores de Fo(X) obtidos por

todo, tais corno diferenças de até 2% encontradas em diversas

gráfica, enquanto que o segundo corresponde à aplicaçio

método de LEDEN usando os valores de Fo(X) obtidos pelo



TABELA IV - Matrix 4 x 4, para o sistem~ Co(II)/Ni, obtida com as equações simu1ti

neas niveladas (eq. 61), para as quais usaram-se os valores de Fo (N3) e

IN;I da tabela 11 e de 85 igual a 4,83.

,
'. "....

~
I

7,39581.10 2 81 .8,87793.10 82 .1,14240.10 83 .1,57716 -1= + + + 84 .2,30033.10

1,15319.10 3 = 81.9,23459.10 + 82 .2,72314.10 + 83 .8,48391 + 84 .2,77246 00
~

1,35109.10 3 = 81 .5,02306.10 + 82 .3,33949.10 + 83 .2,31638.10 + 84 .1,67224.10

I
>

.:..{

1,24898.10 3 .-
= 81 .1,78603.10 + 82 .2,15602.10 + 83 . 2 ,69398.10 + 84 .3,49313.10

81 = 5,67 82 = 19,5 83 = 6,52 84 = 15,8
,.

I~
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(62)

con-

expe-

apresen-

n - n
exp. cale. x 100

n exp.

Os valores da média dos erros relativos

A escolha entre os dois conjuntos de constan-

as constantes a partir dele obtidas foram consideradas ape-

Os desvios dos valores de n calculados com os

de papel sob curva de formação e a soma de ambos fatores;

massas padrões utilizadas, erros nas massas de cada trecho

tes, provenientes dos métodos de LEDEN por cálculo e matri-

nas para apresentar um modo alternativo de obtenção de va-

cial, pode, então, ser feita através do cálculo inverso, ou

lativo (E o ) em relação aos fi experimentais, sendo:
1J

lares de Fo(X) por pesagem e de constantes de estabilidade dos

complexos formados.

tam-se praticamente iguais (3,3%) para os dois conjuntos de

LA V.

tuais. Estes valores são apresentados na TABELA VI e

to, ser observada quando se calculam os valores de

através da equação (52), e estes são comparados aos

ligantes através da equação (9) assim como o seu desvio re-

constantes utilizados. Uma diferença maior pode, no entan-

dois conjuntos de constantes e os desvios relativos percen

tuais assim como a média destes são apresentados na TABE-

seja; conhecidas as constantes calcula-se o número médio de

rimentais através do cálculo de seus erros relativos percen-

dos erros re I a t i vos pe rcentuais de Fo (X) um valor renor (0,39)

forme está indicado o método matricial apresenta como média

-



·..

- 83-

TABELA V - Cálculo dos desvios (fi -Íl I ) e dos erros relativos percen-
eXJlo ca Co

tua is (I:.) dos va lores de fi 1 ,considerando os valores das• ca C o

constantes ohtidas pelo método matricial (*) e pelo método de I.e-

de n (* *) .

.- ---------_.

IN;l exp . (i\xp. -nca1c .) E (nexp.-nca1c.) E

" %
n exp .

(M) (*) (*) ( * *) ( * * )

0,06265 0,3420 -0,016 -4,678 -0,017 -4,971
0,1259 0,6781 -0,002 -0,280 +0,003 +0,457
0,1502 0,7540 -0,035 +4,642 -0,028 -3,714
0,1575 0,7705 -0,050 -6,424 -0,043 -5,516
0,1917 0,9870 +0,030 +3,040 0,038 3,850
0,1946 0,9569 -0,011 -1,160 -0,004 -0,428
0,2257 1,125 +0,043 +3,822 +0,049 +4,356
0,2274 1,096 +0,008 +0,730 +0,014 +1,277
0,2401 1,077 -0,055 -5,107 -0,049 -4,550
0,_2606 1,263 +0,063 +4,988 +0,068 +5,384
0,2614 1,156 -0,046 -3,979 -0,041 -3,547
0,2707 1,158 -0,074 -6,390 -0,070 -6,045
0,3110 1,327 -0,028 -2,110 -0,027 -2,035
0,3224 1,390 +0,001 +0,072 +0,002 +0,144
0,3349 1,483 +0,059 +3,978 +0,058 +3,911
0,3344 1,489 +0,066 +4,433 +0,066 +4,433
0,3912 1 ,617 +0,039 +2,412 +0,034 +2,103
0,3879 1 ,674 +0,104 +6,213 +0,100 +5,974
0,5583 2,083 +0,096 +4,609 +0,083 +3,985
0,7425 2,254 -0,126 -5,590 -0,141 -6,256
O, 7345 2,288 -0,076 -3,322 -0,091 -3,977
0,8161 2,656 +0~133 +5,008 +0,120 +4 ,518
0,9998 2,836 -0,006 -0,212 -0,012 -0,423
1,259 3,205 0,000 0,000 +0,005 +0,156
1,264 3,296 +0,085 +2,579 +0,090 +2,731
1,453 3,394 -0,025 -0,737 -0,014 -0,412
1, 690 3,490 - O, 136 -3,897 -0,121 -3,467
----------

a l,556x10- 3
E" 3,34 a -3

Ê" = 3,28= 2,704x10
+ 0,06715 + 0,06577
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(65)

(63)

(64)

média

partir

confiança

N
=

N - 1

N

t =

L: d.
1

d = 1

o valor de "t" é, então, calculado a

Uma outra avaliação dos dois grupos de cons-

a 2,06. No quadro abaixo encontram-se os valores da

- 85 -

tantes pode ser feita através da aplicação do teste "t" ou

permite considerar mais confiiveis, então, as constantes de

No presente trabalho estabeleceu-se um limite de

de 95% e para (N - 1) = 26 encontra-se um "t" teórico igual

do que aquele apresentado pelo método de LEDEN (0,49). Isto

e comparado ao valor tabelado, em relação a N - 1 observa-

- ., 1 d f· . b 1 . d 146çoes, para um n1ve e con 1ança prev1amente esta e eC1 o .

formação obtidas pelo método matricial.

da seguinte equaçao:

onde N é o número de valores considerados e

"Student" aos dois conjuntos de n calculados. A verificação

se faz através da relação entre a média dos desvios (d) apr~

sentados em cada conjunto e o respectivo desvio padrão (sd)'

sendo:



dois conjuntos de constantes de estabilidade obtidos.

tantes foi efetuada por cálculo direto de cada constante de

cons-

"t"

0,2136

. -reg1ao

0,1204

estabi-

calcula-

0,06715

0,06577
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0,001556

0,002704

Neste caso também evidencia-se uma maior con-

A avaliação da incerteza no valor das

dos desvios padrões assim como os valores· de "t"

MATRICIAL

dos usando a equação (65) e os dados da TABELA V, para os

LEDEN

tabilidade obtidas por este método.

fiabilidade no método de obtenção de constantes de

lidade por agrupamento de equações simultâneas niveladas, e

resolução da matrix resultante, do que no método gráfico de

LEDEN, visto que o valor de "t" encontrado é menor para o

primeiro método. Serão adotadas então as constantes de es-

estabilidade, a partir dos valores de Fo(X), Fn(X) e

Os cálculos são efetuados, para cada constante, na

onde a respectiva espécie predomina e utilizando todas as ou

tras obtidas pelo método matricial. O cálculo de, por exem

plo, 61 e 62 é efetuado, respectivamente, através das se

guintes equaçoes:

"

....

. .
I!'.•-
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, ,

(67)

(68)

cons-

respectivos

pode ser efetuado
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e

Assim, os valores finais das constantes de

O erro percentual e obtido para cada

tante Bn através da equação:

Tomam-se então os valores de 8 calculados
n

nas respectivas faixas de predominância e obtém-se a média

de cada conjunto, Sn. O mesmo cálculo

desvios, são:

e aplicado às constantes obtidas pelo método matricial.

partindo-se de valores de Fo(X) recalculados a partir de va

lores de fi (TABELA 11) afetados de um erro de ± 3,3% - erro

percentual médio - (TABELA V). são obtidas então as fun

ções Fn(X) afetadas de erro, Fn(X)af' e a partir destas uma

série de valores de 8n (af) obtidos em cada região de predo-

I I+2-nestabilidade dos complexos Co(N 3) , com os

minância dos complexos e, finalmente, a média de



encon-

grande

equilí-

..
~.
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SI 5,67 ± 0,20

S2 19,5 ± 2,1

S3 = 6,52 ± 4,66

S4 = 15,8 ± 2,0

85 = 4,83 ± 0,31

A análise das constantes de formação

Finalmente, a existência de diversas espécies em

A constante de estabilidade obtida para a es-

- . +pec1e CoN3 , no presente trabalho, apresenta-se razoavelmen-

te concordante com os outros valores encontrados na litera-

brio, assim corno a composição percentual do sistema, pode

ser verificada através do diagrama de distribuição na FIGU

RA 10 e construído com os valores de a j x 100, obtidos uti

lizando-se a equação (22).

11.6.7 - Conclusões finais.

formn encontrados dados na literatura para se fazer urna com-

tradas mostra uma variação irregular. As duas primeiras evi

denciam que as coordenações dos primeiro e segundo ligantes

paração. Há no entanto evidências da formação de outras es-

- 2- 61,69pecies corno Co(N 3)2 e Co(N 3)4 .

tura provenientes de outros métodos e conforme pode ser ob

servado analisando-se a TABELA VII. Em relação às constan

tes de estabilidade das outras espécies em equilfbrio, nao

são favorecidas. Este comportamento sugere que um
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FIGURA 10 - Diagrama de distribuição das espécies em equilíbrio no sistema Co(II)/N;,
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TABELA VII - Valores de SI para o sistema Co(II)/N; obtidos por diferentes autores .
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de Co(II) uma variação na hidratação pode envolver um meca-

concen-

variação

complexo

As soluções contendo Co(II) e N; em

Em relação à formação de onda catalítica do

fator entrôpico está afetando a reaçao, o que realmente oco~

re na formação da espécie neutra, menos hidratada, a partir

de íons metál~cos altamente hidratados. Em relação aos íons

nismo de esfera interna e externa, com um possível decrés-

I 2+cimo no número de coordenação seis do Co(H 20)6 1 para qua-

tro pela coordenação dos dois primeiros íons azoteto. Com

base neste comportamento, a formação da terceira espécie nao

já havia sido observada, por SENISE, para soluções em meio

. . . -. 61aquoso e, maIS Intensamente, em melo organlco .

Co (I 1) em soluções de azoteto/ácido azotídrico, TOKORO e NE

VES 73 observaram um aumento acentuado da corrente quando n

tende a um valor próximo de 1. Para valores de n maiores a

roxa. A alteração de cor deve-se à formação do

Co(N3)~ tetraédrico e de coloração azu1
67

Esta

~

seria favorecida, o que e confirmado pelo baixo valor de 83

encontrado.

corrente catalítica segue aumentando mas, o faz com veloci-

o valor maior encontrado para 84 está em con

cordância com o fato de a configuração tetraédrica conferir

uma estabilização maior a complexos de Co(II) com quatro mo

léculas de ligante coordenad0 67 . Enquanto que o valor bai

xo de 85 seria explicado em função'da necessária mudança de

configuração pela entrada do quinto ligante.

trações maiores que 60 mM e 0,5 Molar, respectivamente, apr~

sentavam uma turvação e mudança de coloração, de vinho para
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+tem-se uma contribuição máxima da primeira espécie, CoN 3 ,

que por ser catiônica deve ser mais fortemente absorvida na

superfície do eletrodo, na região catódica de trabalho.

Conforme observação feita também por TOKORO e

NEVES 73 a diminuição da irreversibilidade na redução de íons

Co(II) em presença de azoteto de sódio é mais acentuada quag

do se tem uma concentração de azoteto igual a 0,10 M. O dia

regiãograma de distribuição, FIGURA 10, mostra que nessa

dade menor. Observando-se, então, a curva de formação (FI

GURA 1), traçada com base em valores de n calculados com as

constantes de estabilidade obtidas, verifica-se que para

n ~ 1 tem-se uma concentração de azoteto livre aproximadame~

te igual a 0,2 M, que no diagrama de distribuição das espé

cies em equilíbrio, representado na FIGURA 10, corresponde a

uma faixa de predominância das espécies Co(N3)+ e CO(N 3)Z.
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FORMAÇAO DE COMPLEXOS POLINUCLEARES - ESTUDO MONOGRÁFICO

. .. .



- 94 -

Considera-se, usualmente, o elemento mais ele

Há,

~10ns

mais

do

liga-

trata-

polinu-

apresentaou nGcleos e ligantes. Um complexo polinuclear

mais do que um átomo central (n~cleo) e um ou mais átomos ou

A formação de complexos polinucleares deve-se

grupos ligantes.

A formação de complexos dá-se pela reaçao en

tre duas ou mais espécies classificadas como átomos centrais

Em relação à formação dos complexos

111.1 - CONSIDERAÇOES GERAIS

dos como polinucleares.

dos como complexos mononucleares.

tropositivo como o átomo central de um complexo. Assim, em

exemplos como Ag 21+ ou Ag 312+ e H3P04 a prata e os íons H+

- 3-são considerados átomos centrais enquanto I e P04 sao os

ligantes e os compostos de Ag+ e H+ citados são classifica-

entretanto, algumas exceções de complexos que contem

- 147 148 d d . 1çoes metal-metal ' ,po en o cItar-se como exemp °
comum o íon Hg~+ Entretanto, devido à não dissociação

cleares verifica-se que, de maneira geral, entre dois

metálicos encontra-se um ligante que age como ponte.

111.2 - ASPECTOS TE6RICOS DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOSPOLINU

CLEARES

Hg(I) em solução, os complexos por êle formados são

.
-~



~.-.
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nar como ligantes ponte monoatômicos. Podem ser citados co-

ou

..
10ns

con-

BECKll7 ,

doadores

Isto ocorre

IAg - I - Agl+exemplo;por

Neste caso, somente átomos doadores

tando os átomos doadores, coordenados aos diferentes

bilidade de "doar" um segundo par de elétrons.

No caso de ligantes ponte poliatômicos pode-

ao fato de um ligante coordenado a um íon metálico ter a ha-

tendo mais do que um par de elétrons disponível podem funcio

o ligante ponte pode apresentar-se com dife-

a dois íons centrais,
H

IZn - 6 - ZnI 3
+.

quando o átomo doador coordenado tem ainda um par de elé

trons disponível, quando o número de grupos doadores no li

gante excede o número máximo de coordenação do íon central,

ou ainda quando o arranjo estérico dos átomos doadores de

dores sejam coordenados ao mesmo íon central.

como monoatômico ou poliatômico. Em complexos contendo um

ligante ponte monoatômico o mesmo átomo doador e coordenado

se citar dois tipos. O primeiro em que os átomos

rentes características sendo classificado, segundo

coordenados aos íons metálicos são vizinhos ou separados por

-. - 152-154um unlCO atomo • Por exemplo: Me-CN~Me, Me-O-O-Me ou

Me-SCN~Me. Os ligantes ponte poliatômicos podem, constitui~

- 155-162do o segundo tipo, ser extremamente varlados aprescn-

um ligante polidentado não permite que todos os átomos doa-

mo exemplos os haletos, PtCl 2 .NH 3 ou os ânions contendo os

elementos dos grupos V (elementos N, P) e VI (elementos O,

S). Oxigênio (OH-) e nitrogênio (NHi) também agem como li

gante ponte em complexos formados em soluções aquosa e de

amônia líquida149-lSl.



1icos diferentes.

Pode-se ainda classificar os complexos po1i-

-e

de

mui-

Mn( 11)
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A nuclearidade dos complexos (número

metálicos, separados por alguns, em certos casos por

tos, outros átomos. Neste caso a maioria dos trabalhos re-

fere-se ao estudo de complexos polinucleares formados por

ligantes como os ácidos poliaminopolicarboxílicos. A exis

tência de tais complexos foi demonstrada por diversos méto-

d 155-160,163os .

íons ~etálicos que os formam) é diferente mas, usualmente,

formam-se somente complexos bi e trinucleares. Com etileno

diaminotetraacetato alguns íons metálicos e oxi-ânions for-

nucleares corno homopolinuc1eares ou heteropo1inuc1eares. No

nucleares foi também observada. Alguns exemplos foram da

dos por SCHMID e REILLEy162 ao demonstrarem por experimentos

potenciométricos a interação do complexo Hg(II)-EDTA com va-

mam complexos binucleares, por exemplo; U(IV), Tl(III) ,Sn(II)

e Mo(VI). Em alguns casos a formação de complexos heterobi-

rios íons metálicos bivalentcs como Cu(Il), Cd(II),

a estabilidade dos complexos polinucleares aumenta com o

d - d f·· 163aumento o numero e grupos unC10na1S .

primeiro os dois íons metálicos são idênticos enquanto que

no segundo caso os complexos contém dois ou mais íons metá-

em 1896, que a cor de complexos contendo Pt(II) e Pt(IV)

e Ca(II). Para este tipo de ligantes, observa-se ainda que

Em relação aos complexos heteropo1inuc1ea-

164res, conforme citado por BECK ,WERNER já havia observado,

muito mais escura do que os correspondentes complexos mono

nucleares desses íons metálicos. O exemplo mais comum, no

-



e

-e

caso

mes-
..lons

momento,

os

analisaram

entre

165-168DAVIDSON e colahoradores

A condição de mesmo número atômico apresentada aqui

no entanto, necessária para que a formação de um com

ferro(II) ~ branco esverdeado e hidróxido deferro(III)

vermelho amarronzado; hidróxido de ferro(II) - ferro(III)

pre to.

volvidos.

terações entre os íons Sb(III)-Sb(V), Sn(II)-Sn(IV), Cu(I)-

cor escura. O complexo Cs 2Ag(I)Au(IIl)C1 6 6 muito mais es

curo do que se esperaria sem a interação apresentada. l~a

interação desse tipo é possível devido à estreita similari-

nao e,
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entanto, é dado pelos hidróxidos de ferro. Hidróxido de

dade na configuração eletrônica dos dois íons metálicos en-

.~.. .

plexo polinuclear seja acompanhada pelo aparecimento de uma

A formação de complexos polinucleares envol

ve sempre reações de deslocamento e (ou) de condensação. Rea

modinâmicas são preferencialmente baixas e, até o

Cu(II) e Fe(II)-Fe(III) foram encontradas em soluções aquo-

as interações acima citadas encontrando uma tendência maior

nenhuma interação foi observada entre os correspondentes aqu~

complexos, isto é; a formação desses complexos só ocorre na

presença de íons Cl- ou de outros ligantes ponte. Da

estes apresentem altas absortividades, suas estabilidades ter

4- 3-Fe(CN)6 e Fe(CN)6 ou entre os complexos tris-(fenantroli-

na) ferro(II) e tris(fenantrolina) ferro(III).

i formação de complexos binucleares intervalentes e, embora

sas de ácido clorídrico. Cabe observar que no último

ma maneira, nenhuma interação se observa

suas constantes de estabilidade não foram determinadas. In-



poli-

MI (OH) 2M1 nou
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+

..-

nucleares envolvenJo hiJróxiJo como ligante ponte. O átomo

çoes características sao as de formação de complexos

de oxigênio do grupo OH coordenaJo ainda é nucleofílico e é

capaz de Jeslocar grupos lábeis, tais como a água de aquo-compl~

xos. A interação mútua de dois hidroxoaquo-complexos pode

169resultar na formação de um di-oI complexo

A facilidade com que esses processos ocorrem

assim como as concentrações de equilíbrio das espécies con

censadas dependem da concentração dos hidroxoaquo-complexos .



2-

-sao

e a

cátions

apresen-

repetidas,

representada

lenta--

continuadamente,

Se os equilíbrios

unidades

OH

2-

rápida

+
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Se algumas posições de coordenação

2-

tetravalentes como Ti(IV), Th(IV), etc ..

Este fator é particularmente importante no caso de

As consequências desse conceito de condensa-

pela deposição de um hidróxido ou de um sal básico.

tam-se ocupadas por ligantes fortemente coordenados, por exe~

pIo NH 3 , os produtos de condensação são complexos binuclea-

outras espécies além das binucleares.

nuclearidade do sistema pode então variar

linucleares com .número crescente de

res. Nestas reaçoes, verifica-se que a etapa crítica

perda de uma molécula de água do hidroxoa4uo-complcxo:

"links", até o estágio de agregação infinita

dinâmicos e as constantes de acidez são apropriadas, a for

mação de pontes de OH pode ie repetir indefinidamente. A

Se as posições de coordenação sao ocupadas

por moléculas de água, as etapas de ionização (dissociação

ácida) e condensação podem se repetir, havendo formação de

em função da concentração de íons H+ em solução, desde aquo

complexos mononucleares em soluções ácidas até complexos po-



a

a

eVl-

-e

fa voráve 1,

eIU(OII) I U(+4+n)
3 n
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Em muitas reaçoes se o ligante é

IFe ( OH) 2 In Fe ( +n +3); ISc ( OH) 2 In Sc ( +n+ 3) ;

ITh(OIl)3 In Th(+4+n);

dências experimentais numa série importante de trabalhos rea

lizados por SILLtN e colaboradores170-l73.

çao em soluções foram desenvolvidas e relacionadas a

oeria ser analisaoo pcrIJliLinL!u obter UIII;I ioéia qU:llltit;ILiva

GRANBR e SILLBN174 mostraram que o equilíbrio

envolvendo os íons de hidrogênio durante a deposição de oxi-

das reações sucessivas envolvioas. Os resultaoos evioencia-

sais de bismuto a partir de soluções de sais de bismuto po-

ram que quanto menor é a concentração de íons H+ maior

formação de cátions polinucleares, produtos da hidrólise

através da formação de pontes de oxigênio entre íons Bi 3+;

IBin+lOnl (n+3)+ ou IBi(BiO)n l (n+3)+. Outros exemplos de for

plexos binucleares pode ser importante em rcaçoes catalíti-

mação de hidroxo-complexos polinucleares mostram também

- 175-179 .existência de reações de condensaçao , tals como:

111.3 - IMPORTÂNCIA CINtTICA DE COMPLEXOS POLINUCLEARES

pode haver formação de um complexo ou série de complexos bi

nucleares intermediários de reação. A existência destes com

.,
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rios onde os haletos agem como ligante ponte.

ou

envol-

enquanto

poliden-

mecanis-

intermedii-

coordenados

a participação de ligantes-pontes como o OH- ou 0 2-casos

tadas que agem como catalisadores em polimerizações

- 180 181aceleram a hidratação de fluor-complexos '

vezes ~ catalisada por ions metilicos que mostram afinidade

Em relação às reações de óxido-redução envol-

Nos processos de polimerização observa-se tam

cas, como se observa em diversos processos principalmente de

polimerização e de óxido-redução. Observa-se em todos os

ainda ~nions de diferentes tamanhos ou estados de oxiJaç50.

por haletoscoordenados. Os ions 1\l(III) , Th(IV) e Fe(III)

A hidratação de complexos de haletos muitas

volvem a formação de complexos binucleares como intermedii-

os metais em diferentes estados de oxidação e

vendo complexos, incluindo obviamente os aquo-complexos, ob-

atrav~s de um ligante-ponte. A aplicação de complexos bi-

b~m a formação de complexos polinucleares como

Tl(I), Hg(II) e Ag(I) catalisam a reação dos complexos de

182
haletos mais pesados . Os mecanismos desses processos en-

rios. Alguns exemplos são os complexos de aminas

ralmente binucleares e que catalisam o processo de troca de

serva-se de forma acentuada a formação de intermediirios, g~

el~trons. Diversos estudos tem sido realizados e

vendo radicais livres de butadieno e estireno, em solução h~

sica. Esses catalisadores desenvolvem colorações muito in

tensas que tem sido atribuídas a complexos binucleares com

nucleares como catalisadores em reações de polimerização tor

- - . 1 d· -. 183nou-se, entao, uma are a mUlto amp a em estu os Clnetlcos
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des-

geral

anali-

comporta-

BALL e KING189

- .As especles Co(III)(NH 3 )SL agindo como

Cr(Il e 111), Fe(Il e 111) e Ru(ll e 111)184. Muitas

dados por TAUBE 18S .

o clássico exemplo dos complexos de Co(III) e Cr(II) estu-

mos propostos, principalmente para os cátions Co(II e 111),

ao outro Íon me tál ico, j á que os produ tc,s ob tidos são Co (I I) (aq)

to e azoteto com Cr(I1). Estabeleceram, então, a ordem da

sas reações apresentam um mecanismo de esfera-interna como

oxidantes e contendo L, um ligante capaz de coordenar-se cQ

2+mo ponte, ao reagir com aquo-complexos redutores, Maq (onde

M = Cr, V, Ru, Fe), provocam a formaçio de intermediários bi
111 11 4+ _

nucleares como I(NH 3)S CO ... L •.• Cr(H 20)sl e, alem da

troca de el~trons, permitem a coordenaç~o do ligante somente

Diversos outros estudos foram realizados em

cuidadosos.

para explicar esse comportamento. A identificação de qual

especle - mono ou binuclear - é responsável por uma catálise

complexos de Cr(III) - fluoreto, cloreto, brometo, tiociana-

de el~trons: Br-, N3 > Cl > OH > F > NCS > H20.

Segundo JONASSEN e RAMANUJAM 183 a formação de

relação às reações de óxido-redução assim como ao

. 183 186-188mento de llgantes-ponte '

complexos binucleares ê responsável por efeitos catalÍticos

em muitos sistemas, entretanto, não existe uma regra

efetiva ê muito difícil, exigindo experimentos extremamente

eficiência desses ligantes em facilitar o processo de troca

saram a influência de diferentes ligantes nas reações dos



-,'

ele-

equilí-trodo de hidrogênio. Determinou as constantes de

mente seriam explicados pela existência de complexos de

3+ -Cr /OH polinucleares. Em sua dissertação, apresenta as

O primeiro a considerar o equilfbrio de for

maçao de complexos polinucleares catiônicos, em solução, foi

NIELS BJERRUM, em 1908, ao estudar a hidrôlise de fons Cr 3
+,

especialmente através de medidas de condutância e com

Através de estudos feitos por WERNER, PFEIF-

.~.. .

Os prlmelros trabalhos sobre complexos poli-

-ter preparativo e qualitativo, sao apresentados em alguns

textos1 90,19l. Mesmo antes de ALFRED WERNER, algumas fórmu-

- 103 -

111.4 - DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DA FORMAÇÃO E DAS ESTRU

TURAS DOS COMPLEXOS

FER, J0RGENSEN e outros, foram conhecidos diversos compos-

cadas com base numa interpretação correta sobre a estereoqui

mica desses compostos inorgânicos. Por exemplo, sua suges

tãoI9Z-194, em 1907, que muitos sais "básicos" contém pontes

nucleares catiônicos ou aniônicos, muitos dos quais de cará-

Z+ +brio para a formação de CrOH e Cr(OH)Z' mas em algumas fai

xas de concentração observou que os dados experimentais so-

las estruturais de compostos polinucleares foram sugeridas.

Entretanto, as fórmulas de WERNER foram as primeiras expli-

M-OH-M foi confirmada por estudos feitos posteriormente.

tos com átomos que funcionam como ponte, usualmente grupos

OH - I t grupos como NH Z-, OZ-, mas a gumas vezes por ou ros ou

Z-Oz .
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a predominar numa

2-Cr 20 7 foi também

só1 idos como K2Cr20T

3+ + 3+Cu ZOH , PbOH , PhZOH ,2+
CUZ(OH)Z '

4+Pb 4 (OH)4 .

2+ 2+
- Sn Z(OH) 2 ' Be 2 (OH) 2

2+
- Cu 2(OH) Z

Um interesse maior sobre o estudo de equi1í-

Até 1947, somente quatro pesquisadores (três

da Scandinávia) dedicaram sua atenção à determinação de con~

tantes de equilíbrio na formação de hidroxo-comp1exos po1i

nucleares, através da hidró1ise de cátions:

d ., - " (4+ 6+constantes e equillbrio das especles Cr 2 OH)2 ' Cr 6 (OH)12 e
6+

Cr l2 (OH)30'

M. PRYTZ, 1928-1931

A. HOLMQUIST, 1936

K.J. PEDERSEN, 1943-1945 -

de 1947, como pode ser observado numa revisão feita por SIL

LEN195 .

grande faixa de concentrações. A fórmula

brios de complexos po1inuc1eares surgiu, somente, a partir

° primeiro estudo de um equilíbrio de um po

1961iânion foi feito por SPITALSKY , em 1907, para o cromato.

Amplas evidências qualitativas têm sido en

contradas sobre a formação de complexos po1inuc1eares em so-

H. HAGISAWA, 1939

Seus dados cinéticos somente poderiam ser explicados assu-

- . Z- - 2-mindo a presença das especles Cr0 4 HCr0 4 e Cr Z0 7 . Pos-

teriormente, em 1962, estudos muito mais exatos 197 indicaram

evidenciada pelas estruturas de compostos

- . - .ser realmente aquelas as unlcas especles

._o,



a

tais

com-

como

-e
6+

Th 2(OH)2 '

classificá-
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- Complexos com ligantes polidentados

-

- Complexos com ligantes ponte -OH ou -0-; os

posição dos complexos tem sido até recentemente uma questão

- Complexos com ligantes ponte -0-0-. Cons-

Principalmente nas últimas três décadas, nu-

lução, até para elementos como V, Nb, Mo, W, B, mas a

tificados assim como diversos tipos tiveram suas estruturas

agua. Um exemplo típico é o complexo de Th 4
+,

determinado por HIETANEN e SILL~N199.

tituem uma parte predominante em oxidações catalisadas por

complexos metálicos, envolvendo oxigênio molecular. O exem-

- Complexos com ligantes ponte do tipo: -NH 2

ou -NH-. são especialmente comuns nos complexos polinuclea-

multaneamente. Para alguns heteropoli-fons estiveis,

lo fato demuitos complexos polinucleares serem formados Sl-

de muita incerteza e qualquer anilise dos dados é dificil p~

los, então, em algumas classes:

determinadas por difração de raios-X. Pode-se

quais sao bastante comuns em sistemas onde o solvente

merosos exemplos de complexos polinucleares foram já iden-

res de Co(III). Como exemplo pode-se considerar a mistura

de complexos designada de sulfato de VORTMANN 200 .

PMo 120 40 , há evidências de estrutura obtidas por raios-X as-

- - 198sim como metodos de preparaçao, desde 1930 .

pIo mais fácil de se preparar é o pentaaminocobalto(III)-~

peroxopentaaminocobalto(III), formado pela ação de oxigênio
2+em soluções amoniacais de sais de Co(II): 2Co(NH 3)6 + O2 --

4+
--> I (NH 3)SCo-O-0-Co(NH 3)sl + 2NH 3 ·



tros ânions corno sulfato, acetato ou cianeto agem corno li-

os complexos de cilcio, são de considerivel importância sob

pro-

pode

tais
~

orga-

agente

apresen-

Complexos

especialmente

polinucleares

Qualquer espécie
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priedades gerais dessa espécie de complexos

nica que contenha um grande nGmero de grupos ligantes

formar complexos po1inucleares com íon metilicos. As

po1iméricos, aminas, etc .. Esses complexos,

são determinadas principalmente pela estrutura do

o ponto de vista bio16gico assim como na verificaç~o do pa-

- Complexos nos quais os íons haletos ou ou-

coordenante. Exemplos típicos incluem complexos com icidos

pe1 do cilcio nos fluidos de um organismo.

gantes ponte. Complexos nos quais os íons haletos agem como

grupos ligantes são conhecidos no estado s61ido mas tais po~

tes são destruídas por dissolução em igua. Acetato, sulfa

to e cianeto funcionam também como ligantes ponte em muitos

complexos mas apresentam-se estiveis mesmo em solução aquo-

corno as encontradas na hemoglobina.

te não são simples. No acetato férrico a composição corres-

ponde a Fe(C ZH30Z)3' mas as propriedades correspondem a

tam-se na forma de complexos po1inuc1eares. Corno exemplo,

tem-se as formas dÍmeras (FeC1 3)Z e (A1C1 3)Z191, no estado

gasoso, em que cada íon meti1ico ê o centro de um tetraedro,

e o PdC1 Z que no estado s61ido consiste de infinitas cadeias

sa. Alguns cloretos, brometos e iodetos anidros

Z01de grupos PdC1 4 de estrutura quadrado planar .

contendo grupos acetato corno ligantes ponte foram também es

tudados. Sais férricos de icidos monocarboxílicos geralmen-

corno proteínas, polímeros sintéticos ou estruturais



....•-

como

de

tipos

podem

poli-

radicaldo

complexos poljnucleares

° ligante azoteto também se apresenta
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Um outro exemplo pode ser visto na estrutura

RZAuCN, possivelmente tetramera:

Comportamento semelhante se observa para os

complexos de Pd(II), Pt(II), Ni(II) e Cu(I) com cianeto191 ,Z04.

de câtions nessa espécie de

Fe(III) :

Complexos onde o grupo cianeto age como li

gante ponte são também encontrados. No azul da Prússia ou

de Turnbull supõe-se esse comportamento do CN sendo as res

pectivas estruturas bastante semelhantes. ° complexo de nÍ

quel KzINi(CN)31 é provavelmente constituído por espeCles

K4INiZ(CN)6' contendo o grupo CN agindo como ligante ponte.

IFe3(CZH30Z)61 (C zH30 Z)3' onde os acetatos ionizáveis

ser deslocados sem haver destruição do íon complexo

nuclear ZOZ . WEINLAND e HOLTMEIR ZÜ3 encontraram três

Um comportamento análogo foi observado para o crômio(III), e~

contrando-se complexos do tipo ICr3(CzH30Z)6XYIZ+ onde X e Y

são -OH ou HZO.
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cobre

lido com dimetilglioxima, ou uma interação forte como no

M06C11+ mantida mesmo em solução aquosa. Pode-se citar como

ligante ponte em diversos complexos, cujas estruturas foram

já determinadas. Alguns exemplos podem ser dados com os

íons Je PJ(II)4l-43, Cu(I)46 I ZOS, Ni(I[)47 e Mn([1)47,Z06.

Finalmente, complexos polinucleares são for-

mados também com ligações metal-metal. Tais ligações sao

A formação de complexos polinucleares não re-

dação menos estáveis e podem representar uma interação fra

ca, como a encontrada entre átomos de níquel no composto so-

formadas por elementos que se encontram em estados de oxi-

drólise do íon uranilo, embora os principais produtos de rea

plexos polinucleares são formados em reações muito lentas en

estudados por FRONAEUS, em sua dissertação, os complexos po-

exemplos também os complexos MnZ(CO)lO' MoZ(CO)lO'

CO
2

(CO)8 e Fe z(CO)g191,ZOl,Z07.

espécies mononucleares. Ao contrário, são considerados como

linucleares são rapidamente formados. FRONAEUS eliminou es-

Em relação ao aspecto quantitativo da forma

çao de complexos polinucleares, acredita-se que o primeiro

çao nesse caso sejam complexos polinucleares.

trações, onde os complexos mononucleares predominam. Um

179procedimento similar foi seguido por AHRLAND para a hi-

quanto que em outras, tais como para os complexos de

presenta, no entanto, um interesse igual ao da formação de

sa "interferência" extrapolando seus dados a baixas concen-

um impedimento à determinação dos últimos. Algumas vezes,
3+como na hidrólise do Cr estudada por N. BJERRUM, os com-

>-;"'--
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vel, quando um complexo predomina numa certa faixa de con-

no

es-

pro-

mui to

(f,d)

Parece,

lentamente, de maneira que eles podem ser separados e cada

espécie estudada individualmente ou, num caso mais favorá-

Ao se estudar um equilíbrio entre dois ou tr~s

Esse estudo é facilitado quando os complexos reagem

trabalho a desenvolver um mecanismo quantitativo foi o de

GRAN~R e SILL~Nl74 em 1947, ao estudar a hidrólise de Bi 3+,

explicada pela formação de complexos polinuc1cares Bin+10n(n+3)~

numa série ilimitada. Posteriormente, BROSSET 2üS sugerlu p~
3+

ra o íon alumínio a formação de complexos i\ln(OH)3(n_l) numa

faixa ácida e Aln(OH);n+l numa faixa alcalina de concentra

ção. Observa-se, a partir destes, que o maior número de tra

priedade melhor atribuída à água do que à estrutura eletrô-

. d -. 218nIca o catIon .

componentes e os complexos por eles formados tem-se como um

dos objetivos identificar as espécies presentes na solução.

111.5 - COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS ENVOLVENDO A FORMAÇÃO DE COM

PLEXOS MONO E POLINUCLEARES

balhos dedica-se ao estudo de espeéies polinucleares produ-

- d ~ -. 209-217 -tos da hidrolise e lons metallCOS . Em relaçao a es-

tes Íons, verifica-se que apresentam todos os tipos de

1 -. 2 6 S 3+ Th 4+ e A1 3+., s2 p6dlOtrutura e etronlca: s p no c ,

I 3+ 2 6 d lO 2 B· 3+ 2 6dlO-x F 3+ C 2+n ; s p s no 1 s p no e eu;
2 6 4+. ~ 2+ 2+s p no U e, fInalmente os OXOlons U0 2 e VO .

então, que a formação de complexos polinucleares é uma



- 110 -

-nu-

ana-

com-

fór-

poli-

maiores

separadamen-

~ mais comum, entretanto, que diversos

te e com concentrações compariveis, em equilíbrio. A

centração, nao sendo consideradas as outras espécies.

tal caso os dois ligantes podem ser estudados

res. Com uma série de complexqs, ML n (com n = O-N), o

lise deste equilíbrio é muito mais complicada para sistemas

com espécies polinucleares do que para complexos mononuclea-

plexos polinucleares sejam formados e existam simultaneamen-

mero de complexos possível é usualmente pequeno, 5 ou 6 no

miximo. Suas constantes de formação podem ser determinadas

com um número relativamente pequeno de dados experimentais,

ji que em princípio somente a concentração analítica de li

gante necessita ser variada. Naturalmente, duas ou três con

centrações analíticas de metal seriam usadas na obtenção des

nucleares.

que 10. Certamente, todas as combinações (p,q) não parecem

mulas possíveis (p,q) mesmo que nem p nem q sejam

Mesmo com dois ligantes, o número de espécies

possíveis, MLnL~, não é muito maior: por exemplo, 5 para um

número de coordenação miximo igual a 2, ou 14 para N = 4. Em

te e em outro experimento os dois ligantes misturados. Po

de-se, também, fazer uma primeira estimativa para os valo-

lores das respectivas constantes de formação. Há 120

ses dados, ara confirmar a inexistência de espécies
v

res de S (constantes de estabilidade) mistos por alguma fór-

- ~. 132mula aproximada, assumindo uma distribuiçao estatlstlca .

Com complexos polinucleares, MpXq , hi muito

mais possibilidades e menos indicações para calcular os va-



~•

de

~

va-

(70)

(69)

dada

COM-

envolvi-

+pM

A constante de equilíbrio nesse caso é

dos, ou seja:

balanços de massa aplicados ao metal e ao ligante

cies envolvidas.

e a composição do sistema pode ser representada através dos

pela expressa0 abaixo:
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A formação de complexos pode ser genericamen

te representada através do equilíbrio

onde, para simplificação foram omitidas as cargas das espe-

igualmente favorecidas mas nao há, a priori, urna maneira

mononuclear.

111.6 - EQUAÇOES GERAIS QUE DEFINEM OS EQUILrBRIOS DE

PLEXOS POLINUCLEARES

separar as predominantes ou prever a relação entre as

rias constantes de formação. Assim, para se tomar uma de-

cisão razoavelmente correta entre vários modelos, uma gran-

de quantidade de dados experimentais e um tratamento mais

apurado são necessários do que para um sistema estritamente
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(73)

(74)

(75)
!Xlcoordenado

CM

P Q p q
= Ixl + L: L: q.(3 ·IMI .IXI

p=l q=l pq

Z =

P Q p q
CM = IMI + L: L: p. B • IMI . IXI

p=l q=l pq

p Q
CM = IMI + L: L:plMxl (71 )

p=1 q=1 P q

e

p
~ qlM X ICx I xl + L: (72)

p=l q=l P q

Utilizando-se a equação (70) pode-se substi

tuir o termo IMpXq I das equações (71) e (72) e introduzir as

constantes de formação, resultando:

onde CM e Cx sao as concentrações analíticas e IMI e Ixl as

concentrações de metal e ligante livres, respectivamente. O

e

-de complexos polinucleares, e representada por Z - denomina-

ção atribuída por SILLSN2l8 - e dada pela expressão:

somat5rio que aparece nas equaçoes (71) e (72) engloba todos

os pares (p,q) possíveis excluindo (1,0) e (0,1) que corres

pondem a IMI e Ixl, respectivamente.

A extensão da formação de complexos pode ser

evidenciada através da clássica função de BJERRUM "número mé

dio de ligantes" que relaciona a concentração de ligante co-

d d - 1 ... · d 1121or ena o e a concentraçao ana ltlca e meta e, no caso



Tornou-se frequente, no entanto, analisar a

A extensão da formação de cada complexo é da-

for-

exem-

representados
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Se somente complexos mononucleares sao

o valor m~dio de q, ij. Se os complexos suo

por MmX n e m = 1, então Z = n.

No caso da existência, também, de co~p]exos

polinucleares, Z nao e mais a m~dia de qualquer coeficiente

e o símbolo TI ao invés de Z não é justificado. Por

mados, p = 1 então, de acordo com a definição, Z representa

formação de complexos em soluções contendo um e1etrólito

inerte em alta concentração de maneira que a concentração

total i6nica permanece constante (força iõnica constante) .

As concentrações dos reagentes são mantidas suficientemente

baixas quando comparadas às dos íons que compõe o meio iõni

co e as escalas de atividade são definidas de modo que, pa-

111.7 - FATORES QUE AFETAM A DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES DE

ESTABILIDADE

da pela equação (70) que deve relacionar as atividades das

esp~c{es envolvidas, ou seja, pela respectiva constante de

. 14'b . d . -. 113equ1 1 r10 termo 1nam1ca .

pIo, se M e X formam apenas complexos mononucleares, MXn , e

o sistema apresenta predominância da espécie MX 2 , Z = TI = 2.

Se, entretanto, existem complexos polinucleares escritos co

rno MmXn e urna solução contém principalmente M2X3 , então, nes

sa solução Z = 1,5 enquanto TI = 3.
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Especialmente para sistemas que envolvem a

-a

-e

-espe-

cons-

traba-

condi-

Entretanto, o mais comum é expressar

A grande vantagem do meio iônico constante

plexo é dada pela relação entre as concentrações das

tantes de equilíbrio é bastante facilitada quando se

lha num meio iônico constante, já que uma extrapolação

tantes estequiométricas, obtidas em diversas forças iônicas,

cies em equilíbrio, ou seja, pela constante estequiométrica

ou de concentração. O assunto é amplamente discutido por

BIEDERMANN e SILLgNllS e BECKl17 .

ra cada espécie, a razao atividade/concentração se aproxima

da unidade. Neste caso a extensão da formação de cada com-

apresenta muitas dificuldades, ou extrapolando-se as

as constantes de equilíbrio obtidas em determinadas

formação de complexos polinucleares, a determinação de cons-

à diluição infinita.

diluição infinita exigiria diversos conjuntos muito grandes

de dados experimentais. Mesmo que o objetivo de um experi

mento fosse somente identificar as espécies formadas, os co~

Os valores de constantes de equilíbrio ter

modinimicas podem ser obtidos a partir de constantes este

quiométricas fazendo-se a correção destas através da deter

minação dos coeficientes de atividades envolvidos, o que

çoes, incluindo uma única força iônica.

plexos polinucleares geralmente apresentam cargas elevadas

evitar, praticamente na totalidade, as variações nos coefi-

e isto exigiria sensíveis correções nas respectivas ativi

dades das esp~cies em equilíbrio em r~lação a um meio aquo

so altamente diluído.

, ..

. '
...... -

, .
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de

em

dife-

-espe-

-que sao

similares,

polinuclea-

liboratos - e constantes de equilíbrio bastante

teração e (ou) identificação podem em alguns casos ser eVl-

rentes modelos de sistemas contendo complexos

equilíbrio tão bem definidos que permitem distinguir

Pode haver, no entanto, limitações no uso de

cientes de atividade. ~, então, possível obter dados de

res.

denciadas por determinação de estruturas cristalinas por

Em estudos de equilíbrios hidro1íticos é fre

quente a mesma composição, mesmo em diferentes e1etró1itos.

INGRI 219 ,220, por exemplo encontrou as mesmas espécies - po-

pIo alguns produtos de hidrólise de íons metálicos

luz. A verificação da existência de tal interação pode ser

feita através de estudos em diferentes meios i6nicos e, qua~

do possível, utilizando métodos que permitam obter as estru

turas das espécies formadas.

usualmente representados como hidroxo-complexos, não haven-

d d . d d Bl'6(r.L.J'l6+z.o na a a respeIto e suas estruturas, como no caso e Vll'l

cujos dados experimentais são também compatíveis com os oxo

complexos como Bi6o~+ ou Bi604(OH)~+. Já em meio iônicoaj~

tado com NaCI04 a concentração das espécies Bi6(OH)~; é me-

lhor representada pela soma das concentrações das

cies IBi6liI2(H2o)x(Na+)y(CI04)zl(6+Y-Z)+, evidenciadas

experimentos baseados em ultracentrifugação e difração

raios-X ou espectros moleculares. Pode-se citar como exem-

um meio com força iônica ajustada, devidas à interação en

tre as espécies formadas e o eletrólito utilizado, e a nao

distinção entre diferentes espécies em equilíbrio. Est~s in
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de per-

interaçãoalguma

em meio

° método foi aplicado na determinação da
2+ -U0 2 em soluçoes contendo uma concentra-

os produtos indicados na hidrólise de UO~+

1 . 1 221c orato, nItrato e coreto , apresentam

exemplo o íon metilico M, for utilizada para ajustar o meio.

Essa limitação do melO iônico pode, no entan

to, ser transformada numa vantagem, aplicando-se o método do

meio iônico própri0 222 ,196 se uma das espécies reativas, por

Neste caso, é impossível distinguir entre espécies contendo

diferentes quantidades de M mas possível a distinção do núm~

em meios de NaCl04 , LiBr, NaBr e KBr, 3 M. Por outro lado,

com o meio iônico e esta, em alguma extensão, influi nas es-

tabilidadesrelativas dos complexos. Entretanto, parece nao

haver alteração das fórmulas das espécies predominantes,

BURKOV e colaboradores 223 estudaram a hidró

lise do Ni 2+ em meio iônico ajustado com NaCl0 4 , mantendo

INi 2+1 em diferentes valores fixados. Para cada INi2+ltotal'

as soluções poderiam ser hidrolisadas com cerca de 0,01 OH

por Ni 2+ antes de ocorrer precipitação. A variação na com

posição geral da solução foi tão pequena que o método do

meio iônico próprio poderia ser aplicado e os dados experi

mentais explicados pela existência de duas espécies H+ e

hidroxo-complexos são provavelmente binucleares.

ro de ligantes, L.

hidrôlise de Th 4+ e

soluções com diferentes concentrações de M resultou que os

çao elevada do metal. Em ambos os casos, os dados foram ex

plicados em termos de espécies H+, (H+)_l e (H+)_2' ou seja;

H+ e espécies hidrolíticas com 1 e 2 OH-. Da comparação de

-
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lati vo aos OH-.

a

~

e,

claro,

fórmula

Isto pode, ~

dicaram que o complexo predominante cont~m 4Ni, na

tornar suspeito o primeiro 4 na fórmula mas raramente o 4 re

Ni 4 (OH)1+. Existe talvez a d~vida sobre os coeficientes de

atividade, se permanecem constantes quando as concentrações

111.8 - METODOS EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇAO DA FORMAÇÃO

DE COMPLEXOS POLINUCLEARES

de Ni são variadas numa grande faixa.

O objetivo da análise de um equilíbrio

através de medidas experimentais adequadas, determinar

ou seja, que forneçam dados adequados numa faixa, tanto qua~

to possível, grande de concentração para encontrar um mode

lo que apresente a melhor concordância com esses dados ex

perimentais. Especialmente quando se trabalha com complexos

polinucleares, é importante não conceber qualquer idéia pre

via sobre as fórmulas dos complexos, para minimizar a in-

(H+)_4' Isso indica a predominincia do complexo com 4 OH-o

A comparação de diferentes curvas para diferentes INi 2+1 in-

composição do sistema em estudo, conhecendo os valores de

(p,q), assim como as constantes de equilíbrio, Spq' das es

pécies M X formadas numa quantidade significativa. Atrav~sp q

de um "modelo" poder-se-ia chegar a um número de complexos

e às constantes de estabilidade, através de um conjunto de

valores (p,q,8pq)' Deve-se, então, selecionar m~todos ex

perimentais que permitam distinguir entre vários modelos,
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xa de concentração.

-me-

sol-

equilí-

bastante

polinucleares

A determinação da compos1çao de um

empregados para distinguir entre diferentes modelos. Textos

excelentes corno ROSSOTTI e ROSSOTTI l16 , BECKl17 , ROSSOTTI l18

metal, IMI, e (ou) de complexante, Ixl, em equilíbrio. Tal

dados experimentais relacionados as concentrações livres de

te os mesmos utilizados para o estudo dos complexos mononu

cleares, mas somente os métodos de alta precisão podem ser

Em geral, prepara-se urna série de soluções p~

ra as qua1s são conhecidas as concentrações totais do metal,

M, e do ligante, X. Os métodos experimentais são basicamen

detalhada.

fluência de erros experimentais e trabalhar numa ampla fai-

e JONES 12ü apresentam diversos métodos e de forma

o estudo envolvendo a formação de complexos

corno para os complexos mononucleares, diversos métodos podem

brio e de constantes de estabilidade é possível a partir de

ser utilizados; potenciométricos, de distribuição em

ventes, de solubilidade e ópticos, sendo competitivos ou nao.

Observa-se no entanto, que de maneira geral os métodos po

tenciométricos são os mais frequentemente utilizados por

. °lOd d . - 118 Al~ dOapresentarem ma10r versat1 1 a e e prec1sao . em 1SS0,

todo da titulação pode ser facilmente obtido.

Alguns métodos experimentais envolvem medidas

de valores de Y = EYpq.Cpq ' onde Ypq é urna constante, ca

racterística do complexo (p,q) correspondente. Tais méto

dos envolvem medidas de susceptibilidade magnética, condu-

exige um grande número de dados experimentais que pelo
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brio, inclusive de complexos polinucleares, mas o uso des-

deter

complexos

DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES DE ESTABILIDADE DE COM

PLEXOS POLINUCLEARES

111. 9

Conforme se observa no capítulo anterior, os

Uma reVlsao geral sobre equilíbrios hidrolí-

característico para ser usado como ullla "impressão digital".

deles tem sido usado para determinar constantes de equilí-

podem ser previamente obtidas através de outros métodos. Es

tividade elétrica, calor de reaçao e espectrais. Cada um

111.9.1 - Considerações gerais

excelente monografia sobre complexos polinucleares, dando dl

versos detalhes sobre os principais métodos experimentais

225adequados ao estudo de tais complexos Métodos potencio

e espectrofotométricos mais específicos foram apresentados

d " 226-231 .. d "d "f" - dpor lversos autores , permltln o a 1 entl lcaçao os

complexos M X em equilíbrio, assim como o cálculo das resp q

pectivas constantes de estabilidade.

minações independentes de valores (p,q) a não ser alguma po~

sÍvel exceção onde o espectro é suficientemente detalhado e

ses métodos não são, até o momento, suficientes para

ses métodos só é possível quando as fórmulas dos

ticos, envolvendo métodos experimentais, foi apresentada por

224
SILL~N ,em 1959. O mesmo autor apresentou em 1971 uma
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terminar as constantes de estabilidade dos complexos que com

com-

(76)

. ~

varla-

Q p q
2: q.B ·IMI ·lxl

q=l pq
P Q p q
2: 2: p. B • IM I .1 XI

p=l q=l pq

P
2:

p=l

IMI +

Z =

De forma similar aos complexos mononuclea-

trações livres de ligante e (ou) de metal em equilíbrio

métodos potenciométricos sao, também, os mais adequados ao

poe o sistema em análise ou, mais especificamente, que per-

estudo de complexos polinucleares hidrolíticos ou nao. Atra

vés destes métodos podem ser obtidas as variáveis - concen-

que permitem, como no estudo de complexos mononucleares, de-

vel Z às constantes de formação, ou seja:

por Z e dada pela equação (75). Utilizando-se as equaçoes

res, o conhecimento das concentrações de ligante livre em

equilíbrio permite obter com facilidade diversos valores pa

ra a função de BJERRUM, "número médio de ligantes", que no

caso da existência de complexos polinucleares é representada

mitem chegar às funções que definem a composição e as cons

tantes de formação dos complexos.

Verifica-se, então, que nos casos onde há for

maçao de complexos polinucleares a variável Z é função tam

bém da concentração de metal livre, IMI, e não somente da

concentração de ligante livre, Ixl, como acontece para a fun

plexos mononucleares (eq. (9), pág. 34). Este comportamen-

ção ~ definida para sistemas onde são formados apenas

(73) e (74) chega-se a uma expressão que relaciona a

......



(77)

cons-

- .unlca

Obtem-se,

polinuclea-

A.

i·-
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P Q p-l q
L L q.B ·IMI .Ixl

p=l q=l pq

36, "grau de complexação", ou seja:

P Q p-l q
1 + L L p.B .IMI .Ixl

p=l q=l pq

Z =

to permite verificar a existência de complexos

ção (10) da pág.

Para sistemas extremamente favoráveis em que

vos a soluções cuja concentração analítica de ligante varla

res ou de somente mononucleares num determinado sistema. Pa-

Entretanto, as constantes de estabilidade podem ser obtidas

- - d S122de forma mais simples atraves da funçao e FRONAEU , equ~

curva quando, em equilíbrio, existirem somente complexos mo-

nonucleares. Entretanto, nos casos em que ocorre a formação

é possível determinar experimentalmente as concentrações de

de n ou Z em função de 10glXl fornecerá, então, uma

ra este fim, basta determinar os valores de fi ou Z relati-

fica na FIGURA 11.

de complexos polinucleares as curvas de formação, ou seja

Z vs. 10g1XI, não serão coincidentes em função das diversas

metal, IMI, e de ligante, Ixl, livres a obtenção das

tantes de estabilidade dos complexos em equilíbrio pode, em

princípio, ser feita através da equação (76), que pode ser

numa ampla faixa e para pelo menos duas concentrações dife

rentes do íon metálico. A representação gráfica de valores

concentrações analíticas do íon metálico, conforme se verl-

então:

simplificada dividindo todos os termos por IMI.
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aumenta

lo; [X]

FIGURA 11 - Representação genérica do comporta

mento da função Z (número médio de

1igantes) para um sistema com for

mação de complexos po1inuc1eares.



valores

substituin-

",.-.
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Da mesma maneira que a função Z, os

-

p Q p q
eM IMI + L L p.B .IMI .lxl

Fo (X) = = p=l q=l pq
(78)

IMI IMI

vu

p Q p-l q
Fo (X) = 1 + L L p.B .IMI .lxl (79)

p=l q=l pq

to pode representar uma dificuldade inicial na obtenção das

constantes de formação de complexos po1inucleares. Em re

lação às determinações experimentais observa-se que, via de

Utilizando, então, a eq. (73) e

do-se em Fo(X) obtem-se

de Fo(X) sao relacionados às constantes de estabilidade atra

vês das duas concentrações de equilíbrio, ou seja; do metal

e do 1igante, comportamento diverso do encontrado para os

-complexos mononucleares (comparar com eq. (12) da pago 36)

em que Fo(X) é função única da concentração de equilíbrio do

ligante.

Os tratamentos da função de BJERRUM, Z, ou

da função de FRONAEUS, Fo(X), exigem, então, o conhecimento

das concentrações de equilíbrio do íon metálico e do ligan

te, assim como as respectivas concentrações analíticas. 1s-



=

( 80)

(81)

cal-

for-

entre

...... -

P Q
L L B .IMIP.lxl q

p=l q=l pq
s =

HEDSTROM232 desenvolveu um método para

de número de dados experimentais da mais alta precisão.
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Utilizando a equaçao (70), onde IM X Ip q

B • !MIP.lxl q , a equação (80) ~ transformada em:pq

trações de equilíbrio das duas esp~cies envolvidas na

regra, nao ~ possivel obter as duas variiveis IMle Ixl para

um mesmo sistema. Neste caso, uma das concentrações ~ de-

terminada experimentalmente enquanto a outra pode ser obti

da atrav~s de m~todos grificos ou m~todos mais sofisticados

envolvendo o uso de computadores, exigindo, ambos, um gran-

cular concentrações de equilíbrio de uma esp~cie a partir de

concentrações experimentalmente obtidas para uma segunda es

p~cie. Demonstrou as relações que existem entre as concen-

tem em equilibrio, ou seja:

IMI e IXI foi obtida a partir da função "soma de complexida

de", S, de finida por SI LLgN170 . Es ta função repre senta o

somatório das concentrações de todos os complexos que exis-

mação de complexos, mostrando como a concentração de equili

brio de uma delas ~ determinada pela concentração da outra,

em quaisquer circunstâncias. Uma relação universal



..--

(83)

(82)

('d1n a) .
\ 'dCM C

X

=

(

'd1n 8)
'dC X C

M

Ixl
log

ou
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Esta função sofreu sucessivas derivações par-

Dependendo das medidas experimentais realiza

das tem-se duas variações de cálculo, obtidas através da in

tegração da equação (83). Supondo que, experimentalmente, a

concentração de equilíbrio obtida seja a de metal, ou seja,

IMI, o valor de Ixl pode ser obtido por meio da equação:

A equaçao anterior pode ainda ser modificada

pela introdução de duas outras variáveis, a = Ixl/cx e S =

\MI/C
M

, substituindo, respectivamente, Ixl e IMI; resultan

do numa equação mais adequada:

ciais em relação a IMI e a Ixl, chegando-se a uma equaçao g~

ra1, onde CM e Cx são as variáveis independentes:



(85)

(84)

integra-
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=
IM I

10gB =

=

log

Essas relações sugerem um método relativamen-

Ioga.

ou

riável independente e a integração da eq. (83) conduz a:

te simples e direto para calcular os valores de Ioga. ou 10gB.

No caso contrário, considera-se Ixl como a va

presentar os valores de 10gB obtidos experimentalmente em

função de Cx e determinar as respectivas derivadas. Final

No primeiro caso, para cada série de experimentos, realiza

da com a mesma concentração analítica de metal, deve-se re-

mente, o valor de Ioga. pode ser obtido através da

Um exemplo de aplicação e comprovação do mé

todo foi dado por HEDSTRÕM175 ao utilizar a equaçao (84) pa-

ção da curva representada por (alogB/aCX)C em função das
M

diferentes CM. Para obtenção de 10gB procede-se de modo in-

verso.



-

es-

(86)

.,
lons

con-

(87)

através

transfor-

. - .varlavelS

=

A equaçao (82) pode ser rearranjada em:

= log C1.1
IMI
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., +
ra calcular os valores da concentração de lons H ,

de valores de CM' CH(=Cx) e IMI, em soluções contendo

fe(III), com a finalidade de determinar as constantes de

tada por erros na faixa de I a 5 por cento,

forme a concentração de metal utilizada.

Este método, no entanto, apresenta um lncon-

valores dessa maneira calculados com os respectivos valores

tabilidade dos hidroxo-complexos formados. Comparando os

tor encontrou uma concordância relativamente boa, represen-

veniente representado pela necessidade de um número muito

grande de combinações de Cx e CM' para tornar possível a uti

lização das equações (84) ou (85).

determinados diretamente utilizando eletrodo de vidro, o au-

Uma alternativa de cálculo foi dada por SIL

LEN 233 , ao desenvolver um método mais conveniente para cal

cular valores de IMI a partir de um número menor de dados ex

perimentais CM' Cx e Ixl·

-mada com relativa facilidade na expressa0 (*):

. j-XI [z + (_ az) ]dloglXI

O \;lnCM Ixl CM

(*) A dedução detalhada da eq. (87) foi elaborada por SILLEN23~

e, utilizando-se as equaçoes (77), (79) e (81),



..

-a
seu

cor-

~10ns

centração de equilíbrio de ligante representa diversos va-

lores de Z que permitem calcular o termo (aZ/alnCM)C ou na
X

realidade, a inclinação das curvas Z vs. InCM·

A aplicação deste método pode ser encontrada

tal.

Os valores de (aZ/alnCM) Ixl sao obtidos atra

ves da diferencial gráfica de Z vs. lnCM. Para isso, medi

das experimentais devem ser obtidas numa ampla faixa de con-

O uso de computadores foi também desenvolvido
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centração de ligante e para diversas concentrações de me-

A determinação experimental da concentração

de equilíbrio do ligante permite a obtenção dos respectivos

valores de Z (eq. 75), através dos quais se obtém, em fun

ção de 10g1XI, tantas curvas de formação quantas sejam as

diferentes concentrações de metal utilizadas, devido à for

mação de complexos polinucleares. Portanto, uma mesma con-

rigidos através da equação (87), para cada Ixl e, através

- I az Ida integração grafica das curvas de Z + (alnc
M

) Ixl em fun-

ção de loglx\, para cada concentração analítica de metal, ob

tém-se os valores de log Fo(X) diretamente relacionados

concentração de equilíbrio do íon metálico permitindo o

em diversos trabalhos sobre o estudo da hidrólise de

metálicos 20 9 ,212,215,234. Os valores de Z são, então,

Outros métodos para calcular uma das concen

trações de equilíbrio foram também elaborados por SILL~N en

tretanto é mais adequada a aplicação do mEtodo acima citado

apesar de mais trabalhosoll 9 .



determinação

primeiramente

Diversos m~todos grificos para

os virios métodos desenvolvidos para o estudo geral dos com-

obtidos muitas aproximações são feitas para

111.9.2 - Métodos grificos para obtenção de constantes de es

tabilidade.

- 129 -

.~.. '

plexos polinucleares. De acordo com os dados experimentais

de constantes de estabilidade foram desenvolvidos principal

mente na década de 1950. ROSSOTTI e ROSSOTTl l16 apresentam

constantes de estabilidade. ' Entretanto, para 'sistemas que

envolvem complexos polinucleares, ou seja, com um grande nú

mero de espécies, os programas necessirios sao bastante com

plexos e. portanto, de difícil aplicação e adaptação ji que

devem ser genéricos.

identificar as espécies formadas e, a seguir, calcular as

constantes de formação.

para a obtenção de uma ou outra variável necessária a de-

o - d d b O °d d 235 d o -term1naçao e constantes e esta 111 a e A eterm1naçao

experimental da concentração de equilíbrio do ligante~, de

maneira geral, mais favorável que a do cition envolvido na

formação de complexos. Assim, a maior parte dos m~todos de

cilculo envolve os dados de CM, Cx e Ixl e são baseados em

processos de aproximações sucessivas, que fornecem ao mesmo

tempo a concentração de equilíbrio do cátion metilico e as

Como ji foi citado anteriormente, o maior de-

senvolvimento inicial deveu-se aos estudos das reações de
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de

para-

compo-

diver-

curvas

diferen-

-sao

-numero

Se as curvas de Z vs. 10g1XI, para

xos "core + links". Nesses dois trabalhos clássicos,

tante e não necessariamente inteiro, enquanto que n é um nú-

... .
ponlvels.

siç6es dos complexos, assim como dos dados experimentais dis

As curvas de Z (número médio de ligantes) ou

Nesse sentido deve-se considerar a importante contribuição

1'" 170 171dada por SILLcN ' ao desenvolver a hipótese dos comple-

hidró1ise envolvendo a formação de complexos polinucleares.

sos exemplos são analisados em função das possrveis

inteiro. De acordo com essa hipótese "core + links", nem to

leIas e o espaçamento horizontal entre duas curvas, 6loglXI,

n (definida como log cM/IMI, portanto igual a 10g Fo(X)), em

função de 10g1XI, para diversas concentrações do ron metáli

co, representadas por Z(loglxl)C e n(log!XI)c respectiva-
M M

mente, apresentam-se frequentemente paralelas numa faixa de-

terminada de ligante. SILLI!N demonstrou que, se as

lução podem ser escritos na forma de "core + 1inks", M(XtM)n'

ou seja; contendo uma parte fixa (core) e uma unidade que se

repete n vezes (links). Nesta formulação, t é um valor cons

tes concentrações analíticas do íon metálico, CM'

dos os complexos M X podem existir em equilíbrio, mas so
p q

mero inteiro e tal que multiplicado por t fornece um numero

mente espécies contendo um "core" e um certo

é proporcional à diferença entre os dois valores de

correspondentes, 6log CM' pode-se considerar a formação de

são exatamente paralelas, os complexos predominantes em so-

"links".
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uma série de complexos do tipo "core + links". O valor de

(9 O)

(89)

(87)

(88)

n+l e q = nt e

-t

Z

t
y =

p - 1
t =

q

x = t 10g\xl + log CM

(
6l0

g CM~ = constante

. 6log IXI)z

A representação gráfica de y vs. x fornece,e~

tão, uma única curva para todos os dados experimentais, ob-

-e, a segunda relativa aos valores de Z e representada por y:

o valor de t já determinado atraves da eq.

(87) permite a obtenção de uma única curva a partir dos da

dos de Z (logX)C utilizando duas funções também definidas
M

por SILLbN. A primeira é diretamente relacionada ao 10g\xl

na forma de:

Na formulação dos complexos MpXq como M(XtM)n

obtém-se uma relação entre os valores de t, p e q. Comparan-

do, então, as duas formulações tem-se que p

pode-se facilmente chegar à expressão:

t pode ser obtido através da relação dos diversos espaçamen

tos, relativos a cada valor de Z, através ua equação:



(92)

(93)

(91)

(SOa)

re gl.ao

curva

então,

mono nu-

especles

complexos

-a

IMIn+1 • IXI tn
B =n

N
S = E IM( XtM) n I

n=l

O valor de t 6 facilmente obtido, na

Da equaçao (92) obtém-se:

O equilíbrio geral de formação de
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forma-se em:

onde as diversas curvas Z ou n vs. loglXI são para1elas,atr~

vês da equação (S7). Torna-se, agora, necessário introduzir

a função "soma de complexidade" definida por LEDEN170 na

equação (SO) e que no caso dos complexos "core + 1inks" trans

tidos para diferentes valores de eM' e semelhante

formada para sistemas envolvendo apenas complexos

"core + links" pode ser representado da seguinte maneira:

cleares. O tratamento dessa curva y vs. x permite,

a obtenção das constantes de equilíbrio, Bn , das

sendo a respectiva constante de formação dada por:

"core + links" formadas.

, ,.

..-
, .
~ .



..
"

a uma função que envolve as constantes de estabilidade das

diversas espécies em equilíbrio:

(95)

(96)

(94)

gnS •u = f (u)
n

S = IMI.f(u) (9Sa)

S = IMI.

N
E

n=l

N
S::: E IMI.Sn.(\MI.IXlt)n

n:::1
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-00

Os valores de u da equaçao (95) podem. en-

A equaçao (95) pode. agora. ser reescrita co-

Substi tuindo-se a eq. (93) em (80a) chega-se

10g u = x - y • 10g e - f x y d x ( 97 )

tão, se! obtidos a partir da integração da curva y vs. x.

através da equação:

mo:

onde

Para simplificar essa equaçao SILL~Nl71 uti

lizou uma função auxiliar representando o termo IMj .Ixl t por

u e transformando a equação (94) em:
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(98 )

(99)

determinados

o

~ y dx + 10g (1 - y) + y 10g e
-00

No caso mais comum em que sao

Sendo g = f(u) (eq. (98)), os valores de f(u)

1 + g = 1 + f (u)

log (1 + g)

função S permite, finalmente, a obtenção das constantes de

Calculados os valores de u, o tratamento da

estabilidade. Para isto, duas possibilidades existem em fun

ção dos dados experimentais disponíveis. No caso mais fa

vorável em que são conhecidos os valores de IXI, IMI, Cx e

CM a determinação de u permite diretamente chegar-se a f(u)

através da integração representada na equação:

tamente utilizando-se a equação (95).

constantes de estabilidade podem, então, ser obtidas dire-

Conhecidos os valores de f(u) e IMI, a fun

çao S é diretamente calculada através da equação (95a). As

onde g = f(u).

experimentalmente os valores de Ixl, CM e Cx e nao se obtém

IMI, torna-se necessário utilizar a função g cujos valores

podem ser obtidos através da equação:

sao então indiretamente calculados através da eq. (99) e sem

o conhecimento de IMI obtém-se, utilizando a equaçao (95a),

, ,

t'



; ,~'.....

",-..1 -.

nos

(95b)

(100)

hipótese

N n
l: 8n.u

n=l

f(u)

f(u) =

Diversos exemplos de aplicação da

S.IMI- l

-1
o valor de S.IMI , ou seja:
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Finalmente através das equações (95b) e (95);

obtêm-se as constantes de equilíbrio já que:

do a equação (95) ou a equação (100) de acordo com os dados

ria ser feita por somente dois ou três parâmetros e que os

vés do método gráfico das extrapolações suceSSlvas utilizan-

"core + links" são encontrados na literatura, tanto para co!!!.

plexos de composição geral como para produtos de hidrólisede

íons metálicosI 72 ,209,211,213,218,224,236,237. A beleza des

estudos de hidrólise como na análise de outros complexos, um

experimentais disponíveis.

Os valores de 8n assim como a composlçao dos

complexos "core + links" podem, então, ser determinados atra

complexos poderiam ser considerados como fragmentos de ca-

se modelo foi que, quantitativamente, a sua descrição pode-

deias infinitas como aparecem nas estruturas cristalinas de

sais básicos ou hidróxidos. Este modelo, no entanto, nao

concorda satisfatoriamente com os fatos 238 ,239. Tanto

número limitado de complexos parece fornecer uma melhor con

cordância com os dados experimentais do que uma série infi

nita de complexos. Essa conclusão foi registrada pelo pro-
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cações restritas, ajustando-se apenas a alguns sistemas e,

ti. .. .

c - IMIM
FI = (101)

IxllMI

ou

p Q
p.S .IMIP-l.IXl q- l

FI = L L (102)
p=l q=l pq

havia pensado

Outros métodos gráficos foram reunidos por

ROSSOTTI e ROSSOTTI l16 , e SILLEN 225 mas estes apresentamapli

complexos core-links não parece ser tão frequente como eu

de complexos core-links tem frequentemente fornecido uma

aproximação útil, mas casos com um considerável número de

240prio SILLEN , autor do modelo; " ... um conjunto limitado

Para utilizar a equaçao acima, com a finali-

dade de avaliar a formação de complexos polinucleares, ou

portanto, não serão aqui discutidos.

Um método gráfico geral para determinação de
.. 232

constantes de formação foi apresentado por HEDSTROM . Es-

te método baseia-se, na realidade, numa adaptação feita ao

método das extrapolações sucessivas das funções Fn(X) desen-

123volvido por LEDEN . O tratamento dos dados consiste na ob

tenção de valores de Fo(X), conforme procedimentos já des

critos para complexos mononucleares (eq. 10 ou 16). Esta

função é relacionada às constantes de estabilidade através

da equação (78) e pode ser transformada numa função suces

siva, FI' obtendo-se:

"



-
..

.~.. '
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grau

(l04)

(103)I = Ef3 IX\q-l
1 q lq

seja, os valores de p e q assim como as constantes de es-

tabilidade1é fundamental, ao contrário dos complexos mono

nucleares, que as duas concentrações de equilíbrio, do mc-

conta-se os termos relativos aos complexos mononucleares,I l ,

da função total FI' obtendo-se:

Através dos gráficos de FI vs. IMI obtém-se a

intersecção para IMI tendendo a zero, 11' que representa ap~

nas a contribuição dos complexos mononucleares, ou seja; a

relativamente simples.

pode ser difícil mas alcançada através de um método gráfico

Para cada Ixl disponível o~tém-se, então, o respectivo va

lor de 11 que permite calcular a função sucessiva F2 relati

va às diversas concentrações de metal livre, ou seja; des-

diante. A resolução de curvas de polinômios de alto

tal e do ligante, sejam conhecidas. A nuclearidade dos com

plexos pode, então, ser facilmente obtida representando gra

ficamente os valores de FI vs. IMI para um certo valor de

Ixl. A obtenção de uma reta, com intersecção denominada por

equação (102) fica reduzida a:

11' indica a presença de somente complexos mono e binuclea

res. Se, por outro lado, uma parábola for representada es

tão presentes também complexos trinucleares e, assim por
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(106)

(107)
F - IP p

IMllxl

1p = p. E • B IXIq-p
q pq

As constantes de estabilidade sao, então, ob

.~,

• <~

.: ..

Esse processo e, então, repetido até que se

12 = 2EB IXl q -
2 (lOS)Zq·q ,

tidas através das funções Fp em relação as di versas concen-

trações de ligante livre. Assim, FI vs. Ixl permite obter as

constantes dos complexos mononucleares, F2 vs. Ixl as dos

seja:

Novamente, os valores de F2 sao representados

graficamente vs. IMI para cada Ixl, o que permite obter,atr~

vés do limite de F2 para IMI --> O, a função 12 que repre

senta somente a contribuição dos complexos binucleares, ou

e

obtenha uma relação linear entre Fp e IMI. As "etapas" (p=l ,

2, 3 ... ) do processo serão sucessivamente evidenciadas atra

vés das intersecções:

complexos binucleares, e sucessivamente as de outros comple-

o método apresenta-se trabalhoso mas de apli

caça0 geral e não envolve qualquer consideração prévia so

bre as espécies formadas assim como não se baseia em um me-

xos polinucleares.
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........ f

Todos os processos gráficos disponíveis

canismo pré-estabelecido. Muitas vezes este método

A partir da década de 1960, uma grande varie-

te a desenvolver métodos para efetuar o cálculo de constan-

.. '

.;..

se rápido quando a resolução das constantes de estabilidade

é bastante simplificada devido a existência de poucas

cI'es 'l~b . 175,211em equI I rIo .

tes de estabilidade com computadores digitais, o que reduz

mais sofisticados por mínimos quadrados ou até aqueles ba-

cessos numéricos para determinação de constantes de

obtenção de constantes de estabilidade baseiam-se em algumas

extrapo1ações, que em alguns casos são difíceis de realizar

implicando em erro, como já foi ressaltado por diversos au

tores 124 ,125,129. Observa-se, então, uma tendência crescen-

dade de programas de computador foi elaborada, alguns in

cluindo, também, o tratamento dos erros relativos à obtenção

1idade a partir de dados obtidos através de medidas de pH.

A dissertação de MILCKEN126 , apresentada neste Instituto, tr~

ta também da aplicação de computadores digitais na determi

nação de constantes de estabilidade, apresentando uma nova

sistemática de cálculo com os respectivos programas uti1i-

cia de erros subjetivos.

sensivelmente o tempo consumido e elimina também a incidên-

seados em técnicas altamente complexas de busca não

foram discutidos numa revi~ão de ROSSOTI et a1}4l.

recentemente, FIELD e McBRYDE 242 analisaram diversos

de constantes de estabilidade. Os programas nessa

envolvendo desde tratamentos não estatísticos até
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esses

dados

métodos

detecta-

complexos

computacio-

a obtenção de bons resultados exige

erros sistemiticos nao podem ser

computacionais, assim como vantagens e desvantagens.

a determinação de constantes de estabilidade de

apresentou uma anilise critica sobre os diversos

a algumas conclusões. As vantagens apresentadas por

alguns casos, desvantajoso o uso de programas

polinucleares assim como dos respectivos limites de erro.

- os dados devem ser corretamente nivelados,

E, mais uma vez, deve-se salientar a impor-

o o - ~ b 235 243-245tante partlclpaçao de SILLcN e cola oradores' ao

elaborar métodos computacionais altamente sofisticados para

zados. Neste Instituto também, mais recentemente, TAVARE~2S

A análise destes trahalhos permite chegar-se

via;

métodos computacionais, tais como rapidez, precisão e ob

tenção dos limites de erro inerentes às constantes de esta-

bilidade, dependem de determinadas condições que algumas ve

zes são de difícil alcance. No tratamento dos dados algumas

dificuldades podem, então, ser encontradas, tornando, em

nais:

experimentais de alta precisão e adequadamente distribuídos;

dos, tornando-se necessária, então, uma análise gráfica pré-

considerando a distribuição dos erros experimentais, para

que cada constante de estabilidade seja determinada na re-

.- d d· - . d . ... . 125glao e pre omlnanCla a respectlva especle .

- diferentes constantes de estabilidade podem

d ... d d· f 242 ...ser encontra as atraves e programas 1 erentes , ou ate
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dade como é o caso da formação de complexos polinucleares.
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- finalmente, a resoluç5o de sistem~s

todos computacionais, é então rccomend<Jda à dctermiJwção

tas espécies em equilíbrio.

ter acesso a computadores com alta capacidade de

quer maneira conveniente como preliminar i aplicaç~o de

constantes de estabilidade para sistemas de alta

xos polinucleares, exige programas mais complexos e que, po~

tanto, são de difícil implantação.

b " 124mesmo constantes com valores am 19UOS

complicados, como aqueles que envolvem a formação de comple-

çao e memória. A utilização de métodos gráficos, de

A seleção e a implantação de um programa ade-

quado podem exigir um grande consumo de tempo, j á que nao



PARTE IV

ESTUDO POTENCIOM~TRICO DO SISTEMA NiQUEL(II)/AZOTETO
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aquoso, observa-se que os estudos realizados, com diferentes

fa-

sido

reune

~

e

~

numero

Na maior

complexos

diferentes

de

Isto permitirá, en-

Assim, o objetivo desta parte da tese

tados na PARTE I desta tese, o sistema Ni(II)/N; tem

Como se pode observar das informações encon-

tradas nos trabalhos publicados por diversos autores e rela-

objetivos, restringem-se a condições que nao permitem uma

IV.l - CONSIDERAÇOES PRELIMINARES

meios.

Em relação à formação de complexos em meio

análise completa dos complexos de Ni(II) com N3 .

analisado sob os mais variados aspectos e em

pantes entre si.

tão, a comparação direta com a formação

das na literatura, as determinações da constante de forma

çao da primeira espécie levaram a alguns valores com certa

concordância enquanto que outras apresentaram valores discre

zer uma análise mais detalhada da formação de complexos, ou

em ordem cronológica as constantes de estabilidade encontra-

respectivas constantes de estabilidade.

maior de complexos Ni(II)/N;, assim como a determinação das

seja em condições que permitam a existência de um

parte desses estudos foi identificada apenas a formação de

NiN; e determinada a sua constante de estabilidade; em ou

tros foi apenas evidenciada a existência da espécie NiN; e

(ou) de complexos com número maior de azotetos coordenados.

Além disso, como se pode observar na TABELA VIII, que



TABELA VIII - Valores das constantes de formação (principalmente Bl ) para o sistema Ni(II)/N3,
obtidos por diversos autores.

I I

I
1

Força Temperatura Constantes de formação
Método Meio Referência

Iônica (oC) Bl B2 B3
J "

Espectrofotométrico - NaClO4
20±1 ;; 10 - - 62

Potenciométrico 3 M NaCI04
25 ll±l - - 80

f-l
~

~

Espectrofotométrico 1,0 M NaClO 4 25, O 6,9±0,1 - - 70

Espectrofotométrico

I t

- - 42,6 - - 87
~-

-

Espectrofotométrico 2 M NaClO 4
20 6±1 - - 91 I ..

Potenciométrico 1,00 M NaCI0 4
25,00 7,4±0,4 l8±6 20±10 88
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quel(II) em presença de azoteto (PARTE I).

devido

equi-

-parame-

tretanto, ser feita de maneira direta. Isto ocorre

A determinação de constantes de formação exi-

tro experimental, tal como a concentração de metal de

ge, como foi visto na PARTE 11, a obtenção de algum

As condições para realização deste estudo se-

+2-n
ICo(N 3)n l (onde n varia de 1 a 5) cujas constantes de

formação foram determinadas na PARTE 11 desta tese e, prin

cipalmente, será possível uma futura interpretação da for

maçao de ondas catalíticas no sistema Ni(II)/N3/HN3 , obser-
91-93 .vadas por outros autores e apresentadas em trabalhos c~

tados na Revisão Bibliográfica sobre o comportamento do

IV.2 - MEDIDAS EXPERIMENTAIS PRELIMINARES E COMPORTAMENTO DO

SISTEMA Ni(II)/N;

Para o presente sistema a determinação expe-

rimental dessas concentrações de equilíbrio não pode, en-

librio e (ou) a de ligante, que permita obter os valores das

funções auxiliares F (X) ou n.o

rao, portanto, as mesmas utilizadas nos trabalhos acima ci

tados, ou seja, as soluções contendo N;, HN3 e Ni(II) terão

a força iônica ajustada a 2,0 M com NaCl04 e a temperatura

mantida em 25,0 ± O,loC.

à inexistência de eletrodos seletivos reversíveis e preci

sos que permitam um estudo potenciométrico direto da forma-

~.
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IN;l z, respectivamente) permitiu, então, o cálculo dos va

lores da função TI através da equação (48) da pág. 53. As

lução assim preparada foram feitas três adições da

trações analíticas de Ni(ll) utilizadas. Isto, conforme foi

fim foram as mesmas aplicadas no estudo dos complexos de

sistemáticas experimental e"de cálculo utilizadas para esse

cobalto(ll) com azoteto.

de azoteto livre antes e após a adição de Ni(II)

direto para a obtenção da concentração de ligante em equilí

brio, método este idêntico ao aplicado para o sistema Co(II)/

N; e explicado no capítulo 11.6.1.

apresentado no capítulo 111.9.1, indica a formação de

de metanosulfonato de níquel e os respectivos valores de pH

foram medidos.

sulfonato de níquel - Ni(CH 3S03)2)' ou seja; realizaram-se

titulações de soluções tampão N;/HN3 cuja concentração ana

lítica de azoteto variou de 0,1500 a 2,000 M e com uma con

centração constante de HCl04 igual a 52,83 mM. A cada so-

çao de complexos, além de a redução do Ni(II) ser irrever-

~ 1 f 0- f o °fo d d" 72 91Slve , con orme Ja 01 verl lca o por lversos autores '

em estudos polarográficos. Utilizou-se, então, um método in

mentais de TI em função de IN;1 2 , na FIGURA 12, mostra a for

mação de três curvas diferentes e relativas às três concen-

três concentrações diferentes de níquel: 29,74,

86,22 mM (utilizou-se nesta parte uma solução de
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1,5

o

1,0

6

0,5

o

[N3]2(M)
Valores experimentais preliminares de TI (número médio de ligantes) \'s.

/N;1 2 flara o sistc::1a ~~i(II)/N;. Concentração analítica de Ni(O;3S03)2 =

029,74 mM /':,58,46 m\! 086,22 mM

T = 25,0 ± 0,1 °C I = 2,0 M (NaCI0
4

)

FIGURA 12 -

1,0

2,0

n
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plexos polinucleares no sistema Ni(II)/N;, num comportamen

to diverso daquele apresentado pelos complexos de Co(II) com

azoteto. Pode-se notar também que para uma concentração de

N; de equilíbrio maior que 0,7 molar os valores de TI apre

sentam uma tendência a decrescer e uma dispersão muito gran

de devida, talvez, à alteração das características do meio

azo-provocada pela troca sensível do ânion perclorato por

teto.

A obtenção das constantes de estabilidade dos

complexos formados neste sistema pode, como no caso de com

plexos mononucleares, ser alcançada através de valores de

TI ou Z, conforme denominação dada por SILL~N218 à função que

representa o número médio de ligantes e, a partir de agora,

adotada para o sistema Ni(II)/N;. Entretanto, o que se exi

ge no caso da formação de complexos polinucleares é um nu

mero significativamente maior de dados disponíveis, ou se

ja, medidas experimentais que representam uma ampla faixa de

concentração de ligante e relativas a diversas concentra

ções analíticas do Íon metálico cobrindo cada uma toda a fai

xa de concentração de ligante utilizada, de modo que para c~

da concentração do cátion metálico uma curva de Z vs. IN31z

possa ser representada.

Desde que, mesmo para os complexos polinu-

cleares, pode-se utilizar a função Fo(X) para mais facilmen

te chegar às constantes de estabilidade, a sistemática para

obtenção de dados experimentais será mantida, ou seja, atra

vés de medidas de pH das soluções tampão N;/HN 3 com e sem a

presença de Íons de Ni(II) e a consequente obtenção das res

pectivas concentrações de azoteto em equilíbrio, os valores
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de Z experimentais podem ser calculados e a partir destes,

por integração gráfica, pode-se chegar aos valores da fun-

o tratamento da função Fo(X) será realizado,

a seguir, por dois processos diferentes e representados por:

método direto

- método indireto

o primeiro baseia-se no tratamento direto da

função Fo(X) para obtenção das constantes de estabilidade ..

O segundo exige um desdobramento da função Fo(X) em funções

que representem os complexos mono, bi, ~rinucleares, etc.

IV.3 - OBTENÇÃO DOS VALORES EXPERIMENTAIS DE Z E CÁLCULO DA

FUNÇÃO Fo(X)

Soluções tampão N;/HN3 contendo azoteto em

concentrações analíticas que variaram de 0,1000 a 1,950 M e

HCl04 0,05000 M foram tituladas com solução de Ni(Cl04)2.Ad~

tou-se o sistema de titulação e injeção das soluções de HCI04

e Ni(C104)Z através de buretas de pistão, o que permitiu um

número maior de medidas num tempo reduzido e com uma maior

exatidão. A cada solução tampão N;/HN3 foram feitas 11 in

jeções de solução de Ni(II) variando de 4,963 a 112,5 MM. En

tretanto, as cinco primeiras adições de metal (4,963; 7,583;

10,18; 14,99 e 20,05 mM) nao foram consideradas para a ob

tenção das constantes de estabilidade já que, como se pode
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As medidas experimentais utilizadas foram, e~

tor-

for-

altas,

observar nas TABELAS IX a XIII, as variações de pH provoca

das pela adição de metal não foram maiores que 0,041 unida

des, mesmo na faixa de azoteto mais favorável ou seja a de

menor concentração. Isto provoca uma incerteza muito gran

de nos valores de Z a partir daí calculados e, portanto, es

tes não serão utilizados.

tão, relativas as seIS concentrações de Ni(II) mais

Dos valores experimentais encontrados resul

taram seis curvas de formação (Z vs. IN;1 2) que estão repre

sentadas na FIGURA 13. Como se pode observar as curvas so

frem um deslocamento para a esquerda em função do aumento da

concentração analítica de Ni(II). Este deslocamento é mais

acentuado na faixa de 0,1 a 0,4 M de IN;1 2 . Enquanto que

para IN;1 2 maior que 0,5 molar verifica-se uma sensível dis

persa0 dos dados além de uma nítida diminuição nos valores

de Z. Este decréscimo dos valores de Z pode, talvez, ser

explicado através da definição do número médio de ligantes,

ou seja; 29,93; 39,51; 59,51; 78,26~ 95,90 e 112,5 mM e

constam das TABELAS XIV a XIX que contém também os respecti

vos valores de Z.

dada no capítulo 111.6, para um sistema que envolve a

mação de complexos polinucleares.

respectivas constantes de estabilidade. Entretanto,

Conhecidos os valores de Z que definem as

seis curvas de formação do sistema Ni(II)/N;, para as seis

concentrações analíticas do íon metálico, pode-se então de

terminar a composição dos complexos formados assim como as
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de

de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

e T = (25,0 ± O,l)oC.

m1, contendo CN- (concentração. ana1í-
- 3tica de N3).

concentração de 1igante livre antes e após a

adição de metal.

concentração analítica de H+ do metal na solução

medida igual a 1,682 x 10- 5 M.

concentração analítica de HC104 na solução de medida

igual a 50,00 mM.

concentração analítica de Ni 2+ = 4,963 mM.

,
IN;1 1 IN;1 2C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 (M) Z

N3

0,1000 4,603 0,04969 4,602 4,595 0,04880 0,1762

0,1500 4,876 0,09922 4,575 4,864 0,09655 0,5351

0,3000 5,233 0,2482 4,534 5,223 0,2426 1,118

0,4000 5,433 0,3474 4,588 5,425 0,3412 1,251

0,4500 5,486 0,3970 4,583 5,479 0,3908 1,249

0,5000 5,522 0,4467 4,568 5,514 0,4386 1,609

0,5500 5,564 0,4963 4,564 5,558 0,4896 1,335

0,6000 5,635 0,5459 4,594 5,628 0,5374 1,719

0,6000 5,638 0,5459 4,597 5,631 0,5374 1,719

0,6500 5,657 0,5955 4,578 5,649 0,5849 2,147

0,7000 5,727 0,6452 4,613 5,721 0,6365 1,737

0,7500 5,752 0,6948 4,606 5,746 0,6855 1,871

0,8500 5,814 0,7940 4,610 5,809 0,7852 1,774

0,9500 5,851 0,8933 4,596 5,848 0,8875 1,175
1,050 5,939 0,9926 4,638 5,935 0,9838 1,763
1,150 5,936 1,092 4,594 5,932 1,082 1,940
1,250 5,972 1,191 4,592 5,968 1,181 2,116
1,350 6,009 1,290 4,594 6,005 1,279 2,293
1,450 6,044 1,390 4,597 6,041 1,381 1,830
1,550 6,075 1,489 4,598 6,073 1,483 1,274
1,650 6,105 1,588 4,600 6,103 1,581 1,359
1,750 6,133 1,687 4,602 6,131 1,680 1,444
1,850 6,160 1,787 4,604 6,157 1,775 2,354
1,950 6,171 1,886 4,591 6,169 1,878 1,614

TABELA IX - Valores experimentais

em I = 2,0 M (NaC104)

Volume inicial 20,0

, .
S-i.

,,-

,~'

-
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TABELA X - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;.

em I • 2,0 M (NaC104 ) e T • (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial· 20,0 m1, contendo CN- (concentração analí-
- 3tica de N3).

IN;l
l

e \N;1 2 = concentração de 1igante livre antes e após a

adição de metal.

C
H

+ M concentração analítica de H+ do metal na solução de

, medida igual a 2,569 x 10- 5 M.

C
H

+ concentração analítica de HC10 4 na solução de medida

igual a 50,00 MM.

C
M

concentração analítica de Ni 2+ = 7,580 mM .

.
IN;\l IN;1 2C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04949 4,602 4,590 0,04806 0,1861

0,1500 4,876 0,09883 4,575 4,858 0,09487 0,5197

0,3000 5,233 0,2472 4,534 5,220 0,2400 0,9419

0,4000 5,433 0,3474 4,588 5,421 0,3368 1,218

0,4500 5,486 0,3955 4,583 5,475 0,3858 1,275

0,5000 5,545 . 0,4449 4,591 5,535 0,4350 1,303

0,5000 5,522 0,4449 4,568 5,511 0,4340 1,435

0,.5500 5,564 0,4943 4,564 5,554 0,4833 1,448

0,6000 5,635 0,5438 4,594 5,624 0,5304 1,755

0,6000 5,638 0,5437 4,597 5,628 0,5316 1,593

0,6500 5,657 0,5932 4,578 5,643 0,5747 2,440

0,7000 5,727 0,6726 4,613 5,718 0,6298 1,692

0,7500 5,752 0,6920 4,606 5,743 0,6782 1,823

0,8500 5,814 0,7909 4,610 5,807 0,7787 1,612

0,9500 5,851 0,8898 4,596 5,844 0,8760 1,814

1,050 5,939 0,9886 4,638 5,931 0,9711 2,311

1, 150 5,936 1,088 4,594 5,931 1,076 1,565

1, 250 5,972 1,186 4,592 5,966 1,171 2,064

1,350 6,009 1,285 4,594 6,004 1,271 1,850

1,450 6,044 1,384 4,597 6,040 1,372 1,577

1,550 6,075 1,483 4,598 6,072 1,474 1,243

1,650 6,105 1,582 4,600 6,102 1,572 1,326

1,750 6,133 1,681 4,602 6,130 1,670 1,409

1,850 6,160 1,780 4,604 6,156 1,764 2,028

1,950 6,171 1,878 4,591 6,168 1,866 1,575



TABELA XI - Valores experimentais

em I = 2,0 M (NaC104 )

Volume inicial 20,0
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de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

e T = (25,0 ± O,l)oC.

m1, contendo CN- (concentração ana1í-
- 3tica de N3).

concentração de 1igante livre antes e apos a

adição de metal.
+

concentração analítica de H do metal na solução de

medida igual a 3,449 x 10- 5 M.

concentração analítica de HC10 4 na solução de medida

igual a 50,00 mM.

concentração analítica de Ni 2
+ = 10,18 mM.CM

C +
H ,M

C +
H

,
IN;1 1C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 IN;1 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04930 4,602 4,584 0,04722 0,2009

0,1500 4,876 0,09844 4,575 4,853 0,09343 0,4894

0,3000 5,233 0,2462 4,534 5,219 0,2386 0,7478

0,4000 5,433 0,3447 4,588 5,417 0,3324 1,199

0,4500 5,490 0,3939 4,587 5,486 0,3790 1,456

0,4500 5,486 0,3939 4,583 5,470 0,3799 1,371

0,5000 5,545 0,4431 4,591 5,531 0,4294 1,349

0,5000 5,522 0,4431 4,568 5,507 0,4284 1,446

0,5500 5,564 0,4924 4,564 5,549 0,4760 1,607

0,6000 5,635 0,5416 4,594 5,619 0,5224 1,886

0,6000 5,638 0,5416 4,597 5,625 0,5260 1,530

0,6500 5,657 0,5908 4,578 5,639 0,5673 2,315

0,7000 5,727 0,6401 4,613 5,714 0,6216 1,809

0,7500 5,752 0,6893 4,606 5,739 0,6695 1,948

0,8500 5,814 0,7878 4,610 5,805 0,7722 1,531

0,9500 5,851 0,8863 4,596 5,841 0,8667 1,920

1,050 5,939 0,9847 4,638 5,929 0,9630 2,133

1,150 5,936 1,083 4,594 5,929 1, 067 1,625

1,250 5,972 1,182 4,592 5,964 1,161 2,036

1,350 6,009 1,280 4,594 6,003 1,264 1,636

1,450 6,044 1,379 4,597 6,039 1,364 1,454

1,550 6,075 1,477 4,598 6,071 1,465 1,227

1,650 6,105 1,576 4,600 6,101 1,562 1,309

1,750 6,133 1,674 4,602 6,129 1,660 1,391

1,850 6,160 1,773 4,604 6,155 1,754 1,870

1,950 6,171 1,871 4,591 6,168 1,859 1,134

-.'
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C +
H

,
IN;1 1 IN;1 2C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04894 4,602 4,574 0,04582 0,2045

0,1500 4,876 0,09772 4,575 4,843 0,09066 0,4676

0,2500 5,182 .0,1955 4,580 5,155 0,1839 0,7702

0,3000 5,233 0,2444 4,534 5,210 0,2320 0,8217

0,4000 5,433 0,3421 4,588 5,406 0,3218 1,350

0,4500 5,490 0,3908 4,587 5,475 0,3668 1,565

0,4500 5,486 0,3910 4,583 5,459 0,3678 1,544

0,5000 5,545 ,0,4397 4,591 5,521 0,4165 1,512

0,5000 5,522 0,4399 4,568 5,496 0,4148 1,673

0,5500 5,564 0,4888 4,564 5,539 0,4619 1,789

0,6000 5,635 0,5374 4,594 5,609 0,5069 2,002

0,6000 5,638 0,5376 4,597 5,617 0,5128 1,654

0,6500 5,657 0,5865 4,578 5,630 0,5517 2,317

0,7000 5,727 0,6354 4,613 5,707 0,6074 1,862

0,7500 5,752 0,6843 4,606 5,732 0,6541 2,006

0,8500 5,814 0,7820 4,610 5,798 0,7545 1,832

0,9500 5,851 0,8798 4,596 5,834 0,8469 2,191

1,050 5,939 0,9775 4,638 5,924 0,9453 2,145

1,150 5,936 1,075 4,594 5,925 1,050 1,718

1,250 5,972 1,173 4,592 5,960 1,142 2,050
1,350 6,009 1,271 4,594 6,000 1,246 1,649

1,450 6,044 1,369 4,597 6,036 1,345 1,570

1,550 6,075 1,466 4,598 6,068 1,444 1,461

1,650 6,105 1,564 4,600 6,098 1,541 1,558

1,750 6,133 1,662 4,602 6,126 1,637 1,656

1,850 6,160 1,760 4,604 6,155 1,741 1,220

1,950 6,171 1,857 4.591 6,166 1,838 1,288

TABELA XII - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaC104) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 ml, contendo CN- (concentração analÍ-
- 3

tica de N3).

concentração de 1igante livre antes e apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 5,080 x 10- 5 M.

concentração analítica de HC10 4 na solução de medida

igual a 50,00 mM.

concentração analítica de Ni 2+ = 14,99 mM.
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TABELA XIII - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaCI0 4 ) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 ml, contendo CN- (concentração ana1í
- 3

tica de N3).

iN;il e iN;i2 concentração de ligante livre antes e apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 6,794 x 10- 5 M.

CH+ concentração analítica de HCI04 na solução de medi

da igual a 50,00 mM.

CM concentração analítica de Ni 2+ = 20,05 mM.

,
IN;l l jN;1 2C - ( M) pH l (M) pK pH 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04856 4,602 4,562 0,04424 0,2120

0,1500 4,876 0,09696 4,575 4,835 0,08835 0,4264

0,2500 5,182 0,1940 4,580 5,145 0,1784 0,7746

0,3000 5,233 0,2425 4,534 5,199 0,2246 0,8920

0,3500 5,352 0,2910 4,574 5,302 0,2777 0,6626

0,4000 5,433 0,3395 4,588 5,392 0,3093 1,501

0,4500 5,486 0,3880 4,583 5,448 0,3560 1,593

0,5000 5,545 0,4362 4,591 5,509 0,4021 1,673

0,5000 5,522 0,4365 4,568 5,484 0,4005 1,793

0,5500 5,564 0,4850 4,564 5,527 0,4460 1,941

0,6000 5,635 0,5332 4,594 5,598 0,4904 2,101

0,6000 5,638 0,5335 4,597 5,607 0,4974 1,795

0,6500 5,657 0,5820 4,578 5,620 0,5352 2,330

0,7000 5,727 0,6304 4,613 5,698 0,5906 1,987

0,7500 5,752 0,6790 4,606 5,723 0,6360 2,140

0,8500 5,814 0,7759 4,610 5,791 0,7370 1,942

0,9500 5,851 0,8729 4,596 5,827 0,8272 2,280

1,050 5,939 0,9699 4,638 5,920 0,9297 2,003

1,150 5,936 1,067 4,594 5,920 1,030 1,850

1,250 5,972 1,164 4,592 5,956 1,123 2,018

1,350 6,009 1,261 4,594 5,996 1,225 1,766

1,450 6,044 1,358 4,597 6,032 1,323 1,750

1,550 6,075 1,455 4,598 6,065 1,424 1,549

1,650 6,105 1,552 4,600 6,095 1,519 1,653

1,750 6,133 1,649 4,602 6,123 1,614 1,756

1,850 6,160 1,746 4,604 6,152 1,716 1,467

1,950 6,171 1,843 4,591 6,164 1,816 1,340
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TABELA XIV - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaC10 4) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 m1, contendo CN- (concentração ana1í-
- 3tica de N3).

IN;1 1 e iN;i2 concentração de 1igante livre antes e apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 1,014 x 10- 4 M.

CH+ concentração analítica de HC10 4 na solução de medi

da igual a 50,00 mM.

C
M

concentração analítica de Ni 2+ = 29,93 mM.

I

i N;1 1 IN;i 2C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04781 4,602 4,538 0,04125 0,2160

0,1500 4,876 0,09548 4,575 4,813 0,08276 0,4217

0,2000 5,072 0,1433 4,595 5,011 0,1248 0,6152

0,2500 5,182 0,1910 4,580 5,120 0,1660 0,8341

0,3000 5,233 0,2388 4,534 5,171 0,2075 1,044

0,3500 5,352 0,2865 4,574 5,286 0,2467 1,329

0,4000 5,433 0,3343 4,588 5,366 0,2871 1,573

0,4500 5,490 0,3820 4,587 5,423 0,3281 1,798

0,4500 5,486 0,3820 4,583 5,420 0,3289 1,773

0,5000 5,545 0,4298 4,591 5,479 0,3700 1,995

0,5000 5,522 0,4298 4,568 5,457 0,3708 1,967

0,5500 5,570 0,4776 4,570 5,510 0,4168 2,026

0,5500 5,564 0,4776 4,564 5,503 0,4159 2,058

0,6000 5,635 0,5253 4,594 5,578 0,4617 2,123

0,6000 5,638 0,5253 4,597 5,580 0,4606 2,158

0,6500 5,657 0,5731 4,578 5,603 0,5071 2,199

0,7000 5,727 0,6208 4,613 5,680 0,5583 2,085

0,7500 5,752 0,6686 4,606 5,705 0,6013 2,246

0,8500 5,814 0,7641 4,610 5,776 0,7016 2,086

0,9500 5,851 0,8596 4,596 5,814 0,7911 2,286
1,050 5,939 0,9551 4,638 5,910 0,8953 1,995
1, 150 5,936 1,051 4,594 5,910 0,9917 1,966
1,250 5,972 1,146 4,592 5,947 1,084 2,062
1,350 6,009 1,242 4,594 5,987 1,183 1,962
1,450 6,044 1,337 4,597 6,024 1,280 1,917
1,550 6,075 1,433 4,598 6,058 1,381 1,737
1,650 6,105 1,528 4,600 6,088 1,473 1,853
1,750 6,133 1,624 4,602 6,117 1,568 1,848
1,850 6,160 1,719 4,604 6,147 1,672 1,572
1,950 6,171 1,815 4,591 6,158 1,765 1,660
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de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N3,
e T = (25,0 ± O,l)oC.

m1, contendo CN- (concentração ana1í-
- 3tica de N3).

concentração de 1igante livre antes e apos a

adição de metal.

concentração analítica de H+ do metal na solução

medida igual a 1,339 x 10- 4 M.

concentração analítica de HCI04 na solução de medida

C +H ,M

Valores experimentais

em I = 2,0 M (NaC104 )

Volume inicial 20,0

.
IN;l l \N;\2 (M)C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 ZN3

0,1000 4,603 0,04710 4,602 4,516 0,03865 0,2105

0,1500 4,876 0,09404 4,575 4,794 0,07808 0,4007

0,2000 5,072 0,1411 4,595 4,989 0,1169 0,6097

0,2500 5,182 0,1881 4,580 5,094 0,1541 0,8591

0,3000 5,233 0,2352 4,534 5,140 0,1904 1,131

0,3500 5,352 0,2822 4,574 5,256 0,2269 1,397

0,4000 5,433 0,3293 4,588 5,337 0,2647 1,630

0,4500 5,490 0,3763 4,587 5,394 0,3025 1,864

0,4500 5,486 0,3763 4,583 5,391 0,3032 1,846

0,5000 5,545 0,4223 4,591 5,452 0,3427 2,038

0,5000 5,522 0,4233 4,568 5,430 0,3435 2,017

0,5500 5,570 0,4704 4,570 5,484 0,3870 2,108

0,5500 5,564 0,4704 4,564 5,478 0,3870 2,108

0,6000 5,635 0,5174 4,594 5,555 0,4316 2,169

0,6000 5,638 0,5174 4,597 5,558 0,4316 2,169
0,6500 5,657 0,5644 4,578 5,583 0,4774 2,201
0,7000 5,727 0,6115 4,613 5,661 0,5268 2,141
0,7500 5,752 0,6585 4,606 5,687 0,5686 Z,27Z
0,8500 5,814 0,7526 4,610 5,760 0,6665 2,1'lfl
0,9500 5,851 0,8467 4,596 5.799 0,7533 2,361
1,050 5,939 0,9407 4,638 5,900 0,81124 .~ ,980
1,150 5,936 1,035 4,594 5,900 0,IH52 2,011
1,250 5,972 1,129 4,592 5,938 1,047 2,073
1,350 6,009 1,223 4,594 5,979 1,144 1,980
1,450 6,044 1,317 4,597 6,016 1,238 1,989
1,550 6,075 1,411 4,598 6.051 1,339 1,820
1,650 6,105 1,505 4,600 6,082 1,432 1,859
1,750 6,133 1,599 4,602 6,111 1,525 1,886
1,850 6,160 1,693 4,604 6,141 1,626 1,714
1,950 6,171 1,787 4,591 6,153 1,720 1,710

TABELA XV -

-
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/ TABELA XVI - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N3,
em I = 2,0 M (NaC104) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 m1, contendo CN- (concentração analí
- 3tica de N3).

IN;1 1 e IN;1 2 concentração de 1igante livre antes e após

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 2,017 x 10- 4 M.

C
H

+ concentração analítica de HC10 4 na solução de medi

da igual a 50,00 mM.

CM concentração analítica de Ni 2+ = 59,51 mM.

,
IN;1 1 IN;1 2C - (M) pH 1 (M) pK pH 2 ( M) ZN3

0,1000 4,603 0,04559 4,602 4,473 0,03394 0,1926

0,1500 4,876 0,09105 4,575 4,752 0,06873 0,3717

0,2000 5,072 0,1366 4,595 4,940 0,1013 0,5910

0,2500 5,182 0,1822 4,580 5,037 0,1310 0,8560

0,3000 5,233 0,2277 4,534 5,076 0,1593 1,146

0,3500 5,352 0,2732 4,574 5,190 0,1890 1,412

0,4000 5,433 0,3188 4,588 5,259 0,2145 1,749

0,4500 5,490 0,3643 4,587 5,328 0,2520 1,884

0,4500 5,486 0,3643 4,583 5,323 0,2514 1,894

0,5000 5,545 0,4098 4,591 5,390 0,2881 2,043

0,5000 5,522 0,4098 4,568 5,366 0,2874 2,054

0,5500 5,570 0,4554 4,570 5,424 0,3268 2,157

0,5500 5,564 0,4554 4,564 5,419 0,3276 2,145

0,6000 5,635 0,5009 4,594 5,501 0,3696 2,204

0,6000 5,638 0,5009 4,597 5,505 0,3704 2,190.

0,6500 5,657 0,5465 4,578 5,533 0,4125 2,247

0,7000 5,727 0,5920 4,613 5,615 0,4594 2,224

0,7500 5,752 0,6375 4,606 5,646 0,5028 2,280

0,8500 5,814 0,7286 4,610 5,724 0,5948 2,244

0,9500 5,851 0,8197 4,596 5,765 0,6754 2,421

1, 050 5,939 0,9108 4,638 5,873 0,7858 2,096

1,150 5,936 1,002 4,594 5,874 0,8724 2,172

1,250 5,972 1, 093 4,592 5,914 0,9605 2,222

1,350 6,009 1,184 4,594 5,958 1,057 2,123

1,450 6,044 1,275 4,597 5,997 1,149 2,109

1,550 6,075 1,366 4,598 6,033 1,246 2,021

1,650 6,105 1,457 4,600 6,065 1,335 2,053

1,750 6,133 1,548 4,602 6,095 1,425 2,071
1,850 6,160 1,639 4,604 6,127 1,526 1,899
1,950 6,171 1,730 4,591 6,140 1,618 1,880
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TABELA XVII - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaCl0 4) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 ml, contendo CN- (concentração anal!
- 3tica de N3).

IN;l l e IN;i 2 concentração de ligante livre antes e apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 2,652 x 10- 4 M.

CH+ concentração analítica de HC10 4 na solução de medi

da igual a
c
50,00 mM.

CM concentração analítica de Ni 2+ = 78,26 mM.

I

IN;l l IN;1 2C - (M) pH l (M) pK pH 2 (M) Z
N3

0,1000 4,603 0,04419 4,602 4,425 0,02950 0,1845

0,1500 4,876 0,08824 4,575 4,715 0,06126 0,3413

0,2000 5,072 0,1324 4,595 4,900 0,08963 0,5432

0,2500 5,182 0,1765 4,580 4,990 0,1141 0,7940

0,3000 5,233 0,2207 4,534 5,021 0,1362 1,075

0,3500 5,352 0,2648 4,574 5,125 0,1579 1,362

0,4000 5,433 0,3089 4,588 5,200 0,1817 1,622

0,4500 5,490 0,3530 4,587 5,260 0,2091 1,836

0,4500 5,486 0,3530 4,583 5,255 0,2086 1,842

0,5000 5,545 0,3972 4,591 5,325 0,2408 1,995

0,5000 5,522 0,3972 4,568 5,300 0,2396 2,010

0,5500 5,570 0,4413 4,570 5,361 0,2744 2,130

0,5500 5,564 0,4413 4,564 5,356 0,2750 2,122

0,6000 5,635 0,4854 4,594 5,441 0,3124 2,208

0,6000 5,638 0,4854 4,597 5,450 0,3168 2,152

0,6500 5,657 0,5296 4,578 5,473 0,3488 2,307

0,7000 5,727 0,5737 4,613 5,560 0,3929 2,307

0,7500 5,752 0,6178 4,606 5,596 0,4340 2,346

0,8500 5,814 0,7061 4,610 5,681 0,5229 2,337

0,9500 5,851 0,7944 4,596 5,734 0,6104 2,347

1,050 5,939 0,8826 4,638 5,845 0,7151 2,137

1,150 5,936 0,9709 4,594 5,845 0,7921 2,281

1,250 5,972 1,059 4,592 5,889 0,8801 2.284

1,350 6,009 1,147 4,594 5,936 0,9757 2,191

1,450 6,044 1,236 4,597 5,976 1,063 2,204

1,550 6,075 1,324 4,598 6,014 1,157 2,125

1,650 6,105 1,412 4,600 6,048 1,246 2,121

1,750 6,133 1,500 4,602 6,078 1,330 2,176

1,850 6,160 1,589 4,604 6,111 1,428 2.054

1,950 6,171 1,677 4,591 6,126 1,521 1.990

.,-
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TABELA XVI I I - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaC10 4 ) e T = (25,0 ± O,I)oC,

Volume inicial 20,0 ml, contendo C~: (concentração ana-

lítica de N;). ;)

IN;1 1 e IN;\2 concentração de ligante livre ante c apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução

de medida igual a 3,250 x 10-
4

M.

C
H

+ concentração analítica de HC104 na solução de me

dida igual a 50,00 mM.

C
M

concentração analítica de Ni
2

+ = ~5,90 mM.

,
IN;l l IN;1 2C - (M) pH l (M) pK pH 2 (H) ZN3

0,1000 4,603 0,04286 4,602 4,403 0,02724 0,1597

0,1500 4,876 0,08559 4,575 4,684 0,05542 0,3114

0,2000 5,072 0,1284 4,595 4,867 0,08071 0,4943

0,2500 5,182 0,1712 4,580 4,952 0,1016 0,7230

0,3000 5,233 0,2141 4,534 4,979 0,1202 0,9758

0,3500 5,352 0,2569 4,574 5,087 0,1406 1,209

0,4000 5,433 0,2997 4,588 5,153 0,1584 1,469

0,4500 5,490 0,3425 4,587 5,200 0,1770 1,722

0,4500 5,486 0,3425 4,583 5,193 0,1757 1,735

0,5000 5,545 0,3853 4,591 5,260 0,2014 1,914

0,5000 5,522 0,3853 4,568 5,236 0,2009 1,919

0,5500 5,570 0,4281 4,570 5,298 0,2306 2,056

0,5500 5,564 0,4281 4,564 5,293 0,2311 2,051

0,6000 5,638 0,4709 4,597 5,388 0,2668 2,125

0,6500 5,657 0,5137 4,578 5,415 0,2965 2,262

0,7000 5,727 0,5565 4,613 5,506 0,3371 2,285

0,7500 5,752 0,5993 4,606 5,545 0,3749 2,337

0,8500 5,814 0,6849 4,610 5,636 0,4581 2,362

0,9500 5,851 0,7705 4,596 5,692 0,5384 2,418

1,050 5,939 0,8562 4,638 5,814 0,6469 2,179

1,150 5,936 0,9418 4,594 5,816 0,7198 2,311

1,250 5,972 1,027 4,592 5,861 0,8017 2,350

1,350 6,009 1,113 4,594 5,911 0,8949 2,271

1,450 6,044 1,199 4,597 5,953 0,9794 2,283

1,550 6,075 1,284 4,598 5,993 1,071 2,217

1,650 6,105 1,370 4,600 6,029 1,159 2,199

1,750 6,133 1,456 4,602 6,061 1,243 2,218

1,850 6,160 1,541 4,604 6,095 1,337 2,126

1,950 6,171 1,627 4,591 6,111 1,428 2,073
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TABELA XIX - Valores experimentais de Z obtidos para o sistema Ni(II)/N;,

em I = 2,0 M (NaCI0 4) e T = (25,0 ± O,l)oC.

Volume inicial 20,0 ml, contendo CN- (concentração analí-
- 3tica de N3).

IN;\l e \N;i 2 concentração de ligante livre antes e apos

a adição de metal.

CH+,M concentração analítica de H+ do metal na solução de

medida igual a 3,813 x 10- 4 M.

CH+ concentração analít.ica de HCI04 na solução de medi

da igual a 50,00 mM.

CM concentração analítica de Ni 2+ = 112,5 mM.

I

IN;1 1 IN;1 2C - (M) pH l (M) pK pH 2 (M) ZN3

0,1000 4,603 0,04162 4,602 4,374 0,02478 0,1464

0,1500 4,876 0,08310 4,575 4,656 0,05052 0,2863

0,2000 5,072 0,1247 4,595 4,838 0,07341 0,4525

0,2500 5,182 0,1663 4,580 4,922 0,09219 0,6550

0,3000 5,233 0,2078 4,534 4,946 0,1083 0,8814

0,3500 5,352 0,2494 4,574 5,037 0,1218 1,130

0,4000 5,433 0,2909 4,588 5,095 0,1348 1,384
0,4500 5,490 0,3325 4,587 5,144 0,1513 1,608

0,4500 5,486 0,3325 4,583 5,138 0,1506 1,614

0,5000 5,545 0,3741 4,591 5,193 0,1678 1,830

0,5000 5,522 0,3741 4,568 5,175 0,1698 1,813

0,5500 5,570 0,4156 4,570 5,236 0,1944 1,963

0,5500 5,564 0,4156 4,564 5,232 0,1953 1,955

0,6000 5,638 0,4572 4,597 5,327 0,2254 2,057

0,6500 5,657 0,4988 4,578 5,356 0,2517 2,193

0,7000 5,727 0,5403 4,613 5,450 0,2881 2,238

0,7500 5,752 0,5819 4,606 5,492 0,3227 2,301

0,8500 5,814 0,6650 4,610 5,588 0,3988 2,363
0,9500 5,851 0,7481 4,596 5,651 0,4764 2,412

0,1050 5,939 0,8313 4,638 5,780 0,5817 2,215

O,lISO 5,936 0,9144 4,594 5,784 0,6503 2,344

0,1250 5,972 0,9975 4,592 5,831 0,7276 2,396

0,1350 6,009 1,081 4,594 5,886 0,8216 2,300

0,1450 6,044 1,164 4,597 5,930 0,9033 2,312

0,1550 6,075 1,247 4,598 5,971 0,9904 2,277

0,1650 6,105 1,330 4,600 6,009 1,076 2,254
0,1750 6,133 1,413 4,602 6,044 1,162 2,230

0,1850 6,160 1,496 4,604 6,078 1,250 2,184

0,1950 6,171 1,579 4,591 6,095 1,338 2,142

"
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FIGURA 13 - Valores experimentais de Z vs. IN;1 2 obtidos para

Ni(II)/N;.
oT = 25,0 ± 0,1 C I = 2,0 M (NaC104).

Concentração analítica de Ni(C104)2 (mM) = • 29,93;

• 59,51; o 78,26; 6 95,90; 0112,5.
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dados experimentais obtidos.

pela

cor-

expe-

tratamento
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P Q p-l q
=1+ E Ep.8 .IMI .lxl

p=l q=l pq

na-se claro que o tratamento direto da função Z dada

vre em equilíbrio e que, neste caso, não é conhecida

caso da formação de complexos polinucleares, o

A integração gráfica de Z vs. 10g1N;1 2 nao é,

dos dados exige o conhecimento da concentração de Ni(II) li-

cidas as espécies existentes em equilíbrio. Além disso, no

equação (77) é praticamente impossível já que sao desconhe-

rimentalmente nem pode ser calculada diretamente através dos

tãlico livre em equilíbrio (IMI) já que as concentrações ana

lÍticas (eM) sao previamente conhecidas.

Através da integração gráfica de Z vs. loglN;1 2

pelo método de FRONAEUS 122 utilizando-se a eq. (16) pode

se, no entanto, chegar à função Fo(X) definida pela associa

çao das equações (78) e (79) em:

tal. A formação de complexos polinucleares exige uma

entretanto, direta como no caso em que existem apenas com

plexos mononucleares onde uma única curva de formação é re

gistrada, mesmo se variada a concentração analítica de me-

de (8 ) numa forma bem mais simples do que a apresentada p~pq

la função Z, permitem o cálculo da concentração de íon me-

Os valores de Fo(X) assim obtidos, além de

serem diretamente relacionados às constantes de estabilida-

reçao prévia sobre os valores de Z das diversas curvas de

........
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(l08 )

curvas

correçao

normalização

diferenciação

Zcor. = Zexp. + Ca:~~) xl

~ -termo de correçao

formação existentes. Esta correçao assim como a equaçao que

Os valores de Z corrigidos (Z ) sao ob-cor.

tidos através dos diversos valores de Z experimentais (Z )exp.

to pequenos e exatamente iguais para as diferentes

No presente sistema representado por seis cur

vas de formação experimentais, cada uma delas foi normaliza

lizadas. Os valores de Z obtidos através da

permite a obtenção dos valores de Fo(X) foram obtidas por

SILLENZ33 e explicadas anteriormente no capítulo 111.9.1 des

obtidas para as seis concentrações analíticas de Ni(II) uti-

onde o termo de correçao é obtido através da

através da equação:

a serem aplicados sobre Z e obtidos conforme explicado aci-

gráfica de Z vs. In eM' ou seja; os diferentes valoresexp.

de Z relativos a cada concentração de ligante livre, Ixl,

são derivados em relação aos respectivos valores de In CM.

No caso de uma relação linear entre Z e In CM' o termo de

correção pode ser facilmente obtido através da inclinação da

reta representada por ~Z/~ln CM. As duas etapas estão re

presentadas de forma genérica na FIGURA 14.

das curvas de Z vs. IN;l z assim como os termos de

da de maneira a obter valores de Z em intervalos de IN;lzmui



IOQ [xl

( a )

z
( b )

- 165 -

, <
.i!t' •

.,-

InCM
FIGURA 14 - (a) Representação genérica de Z vs. log Ixl

e obtenção dos diversos valores de Z
relativos a uma Ixl.

(b) Representação genérica de Z vs. In eM
(relativo a uma IXI), cuja inclinação

fornece óZ/ó1nC M.

z
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ma estão reunidos na TABELA XX.

A normalização citada foi realizada na faixa

de IN;1 2 de O a 0,4000 M onde a relação entre Z e In CM se

manteve linear. Além desta faixa torna-se muito difícil ob-

níquel

SISTEMA

apresentados-Os valores de Z corrigidos sao

Para cada concentração analítica de

ter com exatidão o termo de correçao a ser aplicado sobre c~

da valor de Z ji que não se observa mais a mesma variaexp.

ção linear de Z vs. In CM.

tem-se um conjunto de valores de Fo(X), IN;1 2 e INi 2+1. O

tratamento direto dos valores de Fo(X) permitiri, então, ob

ter pelo método das extrapolações sucessivas de LEDEN123 , a

IV.4 - OBTENÇÃO DAS CONSTANTES DE ESTABILIDADE DO

Ni(II)/N; PELO MgTODO DIRETO

gado para o sistema Co(II)/N;, no capítulo 11.6.2, e forne

ceri os diversos valores de Fo(X) relativos ã faixa de IN;1 2

considerada e a cada concentração analítica de Ni(II). Ob

tém-se também a partir de Fo(X) as concentrações de Ni 2
+ li

vre em equilíbrio. Os valores de Fo(X) e INi 2+1 sao apre

sentados nas TABELAS XXII a XXVII para as seis concentrações

de níquel utilizadas.

na TABELA XXI e serão utilizados para a integração das cur

vas Z vs. 10gIN3-'2 através da equação (87). Esta intecor.

gração pode ser agora realizada conforme o processo empre-
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Ni(Il): 29,93; 39,51; 59,51; 78.26; 95,90 e 112.5 mM.
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IN;1 2 2 2 2 2 2 2 62 r 2

(M) (29,93) (39.51) (59,51) (78,26) (95.90) (l12,5) 61nB

0,01000 0,05082 0,05099 0,054007 0.05511 0.05635 0,05738 0.00592 0.9914

0,01250 0,06359 0,06380 0.06759 0,06905 0.07051 0.07166 0.00747 0,9933

0,01500 0,07636 0,07661 0,08112 0,08300 0,08467 0,08595 0.. 00901 0,9943

0,01750 0,08913 0,08942 0,09464 0.09695 0,09884 0,1002 0,01057 0,9949

0,02000 0,1019 0,1022 0,1082 0,1109 0.1130 0,1145 0,01214 0,9948

0,02250 0,1147 0,1150 0,1217 0,1248 0,1272 0,1288 0,01372 0.9955
0,02500 0,1274 0,1279 0,1352 0,1388 0,1413 0,1431 0,01514 0,9958
0,02750 0,1402 0,1407 0,1487 0,1527 0,1555 0,1574 0.01672 0,9962
0,03000 0,1530 0,1535 0,1623 0,1667 0,1697 0,1717 0,01832 0,9959

0,03250 0,1658 0,1663 0,1758 0,1806 0,1838 0,1859 0,01981 0.9959
0,03500 0,1785 0,1791 0,1893 0,1946 0,1980 0,2002 0,02143 0,9961
0,03750 0,1913 0,1919 0,2028 0,2085 0,2130 0.2145 0.02372 0.9982

0,04000 0,2041 0,2047 0,2164 0,2225 0,2285 0,2288 0,02647 0,9988
0,04250 0,2168 0,2175 0,2299 0,2364 0,2442 0,2450 0,02786 0,9979

0,04500 0,2296 0,2303 0,2434 0,2504 0,2600 0,2590 0,02961 0,9982
0,04750 0,2424 0,2431 0,2569 0,2643 0,2759 0,2750 0,03123 0,9983
0,05000 0,2552 0,2560 0,2705 0,2783 0,2918 0,2900 0,03284 0,9983

0,05250 0,2679 0,2688 0,2840 0,2922 0,3078 0,3060 0,03446 0,9984
0,05500 0,2807 0,2816 0,2975 0,3062 0,3239 0,3201 0,03648 0,9994
0,05750 0,2935 0.2944 0,3110 0,3201 0,3414 0,3371 0,04027 0,9983
0,06000 0,3063 0,3072 0,3246 0,3335 0,3591 0,3543 0,04410 0,9944
0,06250 0,3190 0,3200 0,3381 0,3500 0.3769 0,3731 0,05013 0,9948
0,06500 0,3318 0,3328 0,3516 0,3665 0,3949 0,3921 0,05634 0,9940
0,06750 0,3446 0,3456 0,3652 0,3840 0,4129 0,4113 0,06295 0,9937
0,07000 0,3573 0,3584 0,3792 0,4010 0,4323 0,4307 0,06952 0,9929
0,07250 0,3701 0,3713 0,3953 0,4200 0,4525 0,4528 0,07843 0,9939
0,07500 0,3829 0,3841 0,4116 0,4375 0,4728 0,4752 0,08726 0,9941
0,07750 0,3957 0,3969 0,4280 0,4570 0,4933 0,4979 0,09684 0,9951
0,08000 0,4084 0,4097 0,4444 0,4765 0,5140 0,5209 0,1067 0,9957
0,08250 0,4212 0,4225 0,4610 0,4960 0,5361 0,5474 0,1195 0;9948
0,08500 0,4340 0,4353 0,4777 0,5165 0,5588 0,5728 0,1317 0.9949
0,08750 0,4467 0,4481 0,4944 0,5375 0,5817 0,5986 0,1443 0,9950
0,09000 0,4595 0.4600 0,5113 0,5590 0,6049 0,6279 0,1608 0,9946
0,09250 0,4723 0,4739 0,5296 0,5815 0,6298 0,6579 0,1736 0,9921
0,09500 0,4851 0,4879 0,5483 0,6050 0,6546 0,6887 0,1863 0,9933
0,09750 0,4978 0,5019 0,5672 0,6290 0,6797 0,7221 0,1995 0,9943
0,1000 0,5106 0,5160 0,5862 0,6510 0,7050 0,7562 0,2119 0,9947

continua ...

TABELA XX - Valores de 2 obtidos da normalização das curvas 2 vs. IN;1 2 • Termos de

correção para complexos po1inuc1eares (62/61nCM) e os respectivos coefi

cientes de correlação (r2). relativos às seis concentrações analíticas de



!N:31 2 2 2 2 2 2 2 t::.2 r 2

(~1) (29,93) (39,51) (59,51) (78,26) (95,90) (112,5) t::.1nB

0,1025 0,5234 0,5301 0,6054 0,6760 0,7307 0,7910 0,2259 0,9954

0,1050 0,5361 0,5442 0,6247 0,6995 0,7574 0,8251 0,2400 0,9957

0,1075 0,5489 0,5584 0,6457 0,724 O 0,7869 0,8652 0,2567 0,9960

0,1100 0,5617 0,5725 0,6667 0,7495 0,8169 0,9063 0,2744 0,9962

0,1125 0,5745 0,5867 0,6880 0,7750 0,8473 0,9484 0,2922 0,9964

O, 115 O 0,5872 0,6010 0,7095 0,8025 0,8760 0,9914 0,3092 0,9971

0,1175 0,6000 0,6152 0,7311 0,8310 0,9040 1,035 0,3262 0,9978

0,1200 0,6128 0,6295 0,7529 0,8610 0,9348 1,080 O, 3461 0,9980

0.1225 0,6255 0,6455 0,7757 0,8925 O,9h4R I , 126 0,3638 0,9981

0,1250 0,6383 0,6615 0,7993 0,9225 0,9960 1,173 0,3818 0,9982

0,1275 0,6511 0,6776 0,8231 0,9550 1,028 1 ,221 0,4014 0,9980

0,1300 0,6639 0,6937 0,8472 0,9895 1,060 1,270 0,4219 0,9975

0,1325 0,6766 0,7099 0,8715 1,024 1,094 1,320 O,4439 0,9970

0,1350 0,6897 0,7262 0,8960 1,057 1,128 1,370 0,4652 0,9968

0,1375 0,7002 0,7425 0,9208 1,092 1,164 1,415 0,4890 0,9963

0,1400 0,7108 0,7589 0,9458 1,122 1,200 1,456 0,5106 0,9968

0,1425 0,7216 0,7754 0,9709 1,150 1,236 1,495 0,5311 0,9975

0,1450 0,7326 0,7911 0,9963 1,180 1,272 1,533 0,5534 0,9979

0,1475 O, 7438 0,8089 1,022 1,210 1,308 1,569 0,5732 0,9982

0,1500 0,7551 0,8269 1,048 1,241 1,344 1,603 0,5932 0,9984

O,1S25 0,7666 0,8449 1,074 1,274 1,381 1,636 0,6149 0,9984

0,1550 0,7782 0,8630 1,100 1,306 1,418 1,666 0,6361 0,9984

0,1575 0,7901 0,8812 1,126 1,338 1,456 1,698 0,6581 0,9985

0,1600 0,8021 0,8995 1,151 1,367 1,492 1,723 0,6771 0,9987

0,1625 0,8143 0,9179 1,173 1,398 1,530 1,749 0,6992 0,9984

0,1650 0,8267 0,9363 1,196 1,426 1,568 1,774 0,7198 0,9983

0,1675 0,8393 0,9549 1,218 1,456 1,604 1,796 0,7394 0,9979

0,1700 0,8521 0,9735 1,241 1,483 1,644 1,815 0,7612 0,9976

0,1750 0,8782 1,011 1,286 1,538 1,723 1,851 0,8040 0,9966

0,1800 0,9052 1,049 1,331 1,592 1,775 1,881 0,8219 0,9968

0,1850 0,9329 1,087 1,377 1,642 1,816 1,907 0,8282 0,9975

0,1900 0,9615 1,126 1,424 1,690 1,852 1,931 0,8278 0,9982

0,1950 0,9910 1,164 1,473 1,736 1,885 1,954 0,8247 0,9987

0,2000 1, O21 1,203 1,520 1,778 1,913 1,977 0,8146 0,9988

0,2050 1,053 1,241 1,566 1,816 1,940 1,999 0,8033 0,9985

0,2100 1,085 1,275 1,610 1,852 1,964 2,020 0,8009 0,9989

0,2150 1.117 1,309 1,650 1,884 1,987 2,040 0,8032 0,9992

-----
continua ...

....' ~
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CONTINUAÇÃO DA TABELA XX

-------
!N;l z Z Z Z Z Z Z 6Z r 2

(~,) (29,93) (39,51) (59,51) (78,2l» (95,90) (112,5) 61nB._-_ ..

0,2200 1,147 1,344 1,689 1,914 2,009 2,061 0,8047 0,9995

0,2250 1, 178 1,378 1,727 1,942 2,029 2,080 0,8036 0,9996

0,2300 1,208 1 ,412 1,762 1,967 2,047 2,098 0,7996 0,9996

0,2350 1,239 1,447 1,794 1,990 2,063 2,116 0,7915 0,9995
O,24UO 1,27U 1,481 1,825 2, O12 2,079 2,133 0,7824 0,9993
O,245U 1,301 1,513 1,856 2,032 2,092 2,149 0,7724 0,9989
O,250U 1,333 1,544 1,886 2,050 2,106 2,164 0,7597 0,9983
0,2550 1,364 1,575 1,913 2,067 2,119 2,177 0,7459 0,9978
0,2600 1,395 1,606 1,939 2,082 2,131 2,190 0,7300 0,9970
0,2650 1,427 1,637 1,965 2,096 2,143 2,202 0,7123 0,9960
0,2700 1,458 1,668 1,986 2,109 2, ISS 2,214 0,6927 0,9953
0,2750 1,490 1,695 2,008 2,122 2,167 2,225 0,6741 0,9945
0,2800 I. 522 1,722 2,028 2,134 2,177 2,235 0,6538 0,9937
0,2850 1,554 1,749 2,046 2,147 2,188 2,245 0,6337 0,9934
0,2900 1,586 1,776 2,062 2,160 2,198 2,254 0,6129 0,9934
0,2950 1,618 1,802 2,077 2,171 2,208 2,262 0,5903 0,9933
0,3000 1,650 1,829 2,090 2,182 2,218 2,271 0,5665 0,9935
0,3050 1,670 1,856 2,103 2,192 2,227 2,278 0,5525 0,9926
0,3100 1,699 1,883 2,114 2,201 2,236 2,285 0,5289 0,9923
0,3150 1,724 1,907 2,124 2,209 2,245 2,291 0,5086 0.9918
0,3200 1,749 1,930 2,133 2,218 2,252 2,297 0,4893 0,9916
0,3250 1,774 1,952 2,140 2,225 2.260 2,303 0,4678 0,9914
0,3300 1,798 1,972 2,149 2,232 2,267 2,308 0,4487 0,9909
0,3350 1,820 1,990 2,157 2,240 2,275 2,314 0,4326 0,9909
0,3400 1,843 2,006 2,165 2,246 2,281 2,319 0,4146 0,9911
0,3450 1,864 2,021 2,172 2,253 2,288 2,323 0,3993 0,9916
0,3500 1,885 2,034 2,179 2,260 2,294 2,328 0,3847 0,9927
0,3550 1,904 2,047 2,186 2,265 2,300 2,332 0,3701 0,9929
0,3600 1,922 2,058 2,192 2,272 2,306 2,336 0,3585 0,9940
0,3650 1,940 2,068 2.198 2.277 2.311 2,340 0.3456 0,9951
0,3700 1,956 2,078 2,204 2,282 2,317 2,343 0,3344 0,9957
0,3750 1,971 2,087 2,209 2,287 2,323 2,347 0,3241 0,9965
0,3800 1,985 2,096 2,214 2,292 2,327 2,350 0,3146 0,9970
0,3850 1,999 2,104 2,219 2,296 2,332 2,354 0,3047 0,9977
0,3900 2, 011 2,112 2,224 2,300 2,336 2,357 0,2965 0,9980
0,3950 2,022 2,120 2,228 2,304 2,341 2,361 0.2889 0.9981
0,4000 2,031 2,128 2,232 2,308 2,345 2,364 0,2830 0,9979
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TABELA XXI - Valores de 2 corrigidos utilizando os dados da Tabela XX,

------
IN;1 2

2 2 2 2 2 2

l 29,93) (39,51) (59,51) (78,26) (95,90) (112,5)
"--_ ... _-_ ..-

0,01000 0,05674 0,05691 0.05999 0,06103 0,06227 0.06330

0,01250 0,07106 0,07127 0,07506 0,07652 0,07798 0,07913

0,01500 0,08537 0,08562 0,09013 0,09201 0,09368 0,09496

0,01750 0,09970 0,09999 0,105 2 0,1075 0,1094 0,1108

0,02000 0,1140 0,1143 0,1203 O, 1230 0,1251 0,1266

0,02250 0,1284 0,1283 0,1354 0,1385 0,1409 0,1425

0,02500 0,1425 O, 1430 0,1503 0,1539 0,1564 0,1582

0,02750 0,1569 0,1574 0,1654 0,1694 0,1722 0,1741

0,03000 0,1713 0,1718 0,1806 0,1850 0,1880 0,1900

0,03250 0,1856 0,1861 0,1956 0,2004 0,2036 0,2057

0,03500 0,1999 0,2005 0,2107 0,2160 0,2194 0,2216

0,03750 0,2150 0,2156 0,2265 0,2322 0,2367 0,2382

0,04000 0,2306 0,2312 0,2429 0,2490 0,2550 0,2553

0,04250 0,2447 0,2454 0,2578 0,2643 0,2721 0,2729

0,04500 0,2592 0,2599 0,2730 0,2800 0,2896 0,2886

0,04750 0,2736 0,2743 0,2881 0,2955 0,3071 0,3062

0,05000 0,2880 0,2888 0,3033 0,3111 0,3246 0,3228

0,05250 0,3024 0,3033 O, :H85 0,3267 0,3423 0,3405

0,05500 0,3172 0,3181 0,3340 0,3427 0,3604 0,3566

0,05750 0,3338 0,3347 0,3513 0,3604 0,3817 0,3774

0,06000 0,3504 0,3513 0,3687 0,3776 0,4032 0,3984

0,06250 0,3691 0,3701 0,3882 0,4001 0,4270 0,4232

0,06500 0,3881 0,3891 0,4079 0,4228 0,4512 0,4484

0,06750 0,4076 0,4086 0,4282 0,4470 0,4759 0,4743

0,07000 0,4268 0,4279 0,4487 0,4705 0,5018 0,5002

0,07250 0,4485 0,4497 0,4737 0,4984 0,5309 0,5312

0,07500 0,4702 0,4714 0,4989 0,5248 0,5601 0,5625

0,07750 0,4925 0,4937 0,5248 0,5538 0,5901 0,5947

0,08000 0,5151 0,5164 0,5511 0,5832 0,6207 0,6276

0,08250 0,5407 0,5420 0,5805 0,6155 0,6556 0,6669

0,08500 0,5657 0,5670 0,6094 0,6482 0,6905 0,7045

0,08750 0,5910 0,5924 0,6387 0,6818 0,7260 0,7429

0,09000 0,6203 0,6208 0,6721 0,7198 0,7657 0,7887
0,09250 0,6459 0,6475 0,7032 0,7551 0,8034 0,8315
0,09500 0,6714 0,6742 0,7346 0,7913 0,8409 0,8750
0,09750 0,6973 0,7014 0,7667 0,8285 0,8792 0,9216
0,1000 0,7225 0,7279 0,7981 0,8629 0,9169 0,9681

continua ...

29,93;
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para as seis concentrações analíticas de Ni(II):

39,51; 59,51; 78,26; 95,90 e 112,5 mM,
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r.aNTI NlJAÇA.Q IJA TABE LA XXI

._-_.~ -

!N;1 2
2 2 2 2 2 2

(29,93) (39,51 ) (59,51 ) (78,26 ) (95,90) (112,5)
-----
0,1025 O, 493 0,7560 0,8313 0,9019 0,9566 1, 017
0,1050 0,7761 0,7842 0,8647 0,9395 0,9974 1,065
0,1075 0,8056 0,815 J 0,9024 0,9807 1,044 1,122
0,1100 0,8361 0,8469 0,9411 1 ,O 24 1,091 1 , 181
O, 11CS 1l,llhh7 0,8789 0,9802 1,067 1,140 1 , 24 1
lJ, 115u lJ,ll9b4 0,9102 1, (J 19 1 ,1 12 1,185 1 ,301
O, 1J 75 0,9262 0,9414 1, 05- I ,157 1,230 1 ,361
0,1200 0,9589 0,9756 1,099 1,207 1,281 1,426
O, 1225 0,9893 1,009 1,140 1,256 1,329 1,490
O, 1250 1,020 1,043 l,llll 1,304 1,378 1,555
O, 1275 1, 053 1,079 1,225 1,356 1,429 1,622
0,1300 1,086 1 , 116 1,269 1,411 1,482 1,692
0,1325 1, 121 1, 154 1,315 1,468 1,538 1,764
0,1350 I, 155 1 , 191 1,361 1 ,522 1,593 1,835
0,1375 1,189 1,232 1,410 1,581 1,653 1,904
0,1400 1. 221 1,270 1,456 1,633 1,711 1,967
O, 1425 1,253 1,307 1,502 1,681 1,767 2,026
0,1450 1,286 1,345 1,550 1,733 1,825 2,086
0,1475 1, 317 1,382 1,595 1,783 1,881 2,142
0,1500 1,348 1,420 1,641 1,834 1,937 2,196
0,1525 1,382 1,460 1,689 1,889 1,996 2,251
0,1550 1,414 1,499 1,736 1,942 2,054 2,302
0,1575 1,448 1,539 1,784 1,996 2,114 2,356
0,1600 1,479 1,577 1,828 2,044 2,169 2,400
0,1625 1 , 514 1,617 1,872 2,097 2',229 2,448
0,1650 1 ,547 1,656 1,916 2,146 2,288 2,494
0,1675 1,579 1,694 1,957 2,195 2,343 2,535
0,1700 1,613 1,735 2,002 2,244 2,405 2,576
0,1750 1,682 1,815 2,090 2,342 2,527 2,655
0,1800 1,727 1,871 2,153 2,414 2,597 2,703
0,1850 1,761 1,915 2,205 2,470 2,644 2,735
0,1900 1,789 1,954 2,252 2,518 2,680 2,759
0,1950 1,816 1,989 2,298 2,561 2,710 2,779
0,2000 1,836 2,018 2,335 2,593 2,728 2,792
0,2050 1,856 2,044 2,369 2,619 2,743 2,802
0,2100 1,886 2,076 2,411 2,653 2,765 2,821
0,2150 1,920 2,112 2,453 2,687 2,790 2,843

---- --- ..__ . ..

continua ...
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CONTINUAÇ~O DA TABELA XXI

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

IN;1 2
2 2 2 2 2 2

[29,93) (39,51) (59,51) (78,26) (95,90) (112,5)
----- -------

0,2200 1,952 2,149 2,494 2,719 2,814 2,366

0,2250 1,982 2,182 2,531 2,746 2,833 2,884

0,2300 2, 008 2,212 2,562 2,767 2,847 2,898

0,2350 2 , 031 2,239 2,586 2,782 2,855 2,908

0,2400 2 , 052 2,203 2,607 2, 7 '14 2,R61 2, I) 15

(1,2450 2 ,07 :I 2,2 R5 2,ó2H 2,804 2,864 2,nl

0,2500 2,093 2,304 2,646 2,810 2,866 2,924

0,2550 2, I 10 2,321 2,659 2,813 2,865 2,923

0,2600 2,125 2,336 2,669 2 ,812 2,861 2,920

0,2650 2,139 2,349 2,677 2,808 2,855 2,914

0,2700 2, 151 2,361 2,679 2,802 2,848 2,907

0,2750 2,164 2,369 2,682 2,796 2,841 2,899

O, 280 O 2, 176 2,376 2,682 2,788 2,831 2,889

0,2850 2,188 2,383 2,680 2,781 2.822 2.879

0,2900 2,199 2,389 2,675 2,773 2.811 2.867

0,2950 2,208 2,392 2,667 2,761 2,798 2,852

0,3000 2,217 2,396 2.657 2,749 2.785 2,838

0,3050 2,223 2,409 2.656 2,745 2.780 2.831

0,3100 2,228 2,412 2,643 2,730 2,765 2,814

0,3150 2 ,233 2,416 2,633 2,718 2,754 2,800

0,3200 2,238 2,419 2,622 2,707 2, 741 2,786

0,3250 2,242 2,420 2,608 2,693 2,728 2,771

0,3300 2,247 2,421 2,598 2,681 2,716 2,757

0,3350 2,253 2,423 2,590 2,673 2.708 2,747

0,3400 2,258 2,421 2,580 2,661 2.696 2,734

0,3450 2,263 2,420 2,571 2,652 2.68.7 2.722

0,3500 2,270 2.419 2.564 2,645 2.679 2.713

0,3550 2,274 2,417 2,556 2,635 2.670 2,702

0,3600 2,281 2 , 41 7 2,551 2,631 2.665 2.695

0,3650 2,286 2,414 2,544 2,623 2.657 2.686

0,3700 2,290 2,412 2,538 2,616 2,651 2.677

0,3750 2.295 2,411 2,533 2,611 2,647 2.671

0,3800 2,300 2,411 2,529 2,607 2,642 2,665

0.3850 2,304 2,409 2.524 2,601 2,637 2.659
0,3900 2,308 2,409 2,521 2,597 2,633 2.654
0,3950 2,311 2,409 2,517 2,593 2.630 2.650
0,4000 2,314 2,411 2,515 2,591 2,628 2,647
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TABEI.A XXII - Valores de "o(X) obtidos atraves da integração de Z vs. I ; \2 . "unções su-cor.
CCS$ ivas Fn (X) calculauas para o sistellla Ni ( I I ) IN;. I = 2,0 ~1 ( aCI04 ) e T =

(25,0 i O. I) 0(;.

Concentração analítica de Ni ( [I) = 29,93 mM.

.'i: INi 2+I.l0 2
1'0 (Xl FI (X) FL(XI "3 (X) F4 (X).10- 3 F' (X) 10- 5.:>

S •
I ~II l~l)

1I.01000 ~ ,823 1.060 6,015
0.01250 2.783 1 ,O 75 6.030
U.015UO 2.744 1 ,091 6.055
U.1l17511 2,705 I, 106 6.085
0.'J200U 2.667 I , 1 22 b,120
II . 022511 2,629 1,139 6,157
1I.U~5Ul1 L.592 1,155 6,I9b
0.ur5u 2,555 1,171 6,23b
0.0:>00(1 2.5 I 9 I ,188 6,278
U.0:>250 2,483 1.205 6.321
0.03500 2,448 1.223 6,365
II .037 SU 2.413 1,24 O 6.411
o.n~ooo 2.378 1,258 6,459 11 ,65
U. "4 2511 2,344 1.277 6.509 12.20
0.u45UlJ 2,311 1,295 6,559 12,70
0.114750 2,278 1,314 6,609 13,14
O.11500U 2,245 1,333 6,660 13.55
0.05250 2,213 I , 352 6,71 I 13,93
0.05500 2, 182 1,372 b,763 14,29
u.n5750 2,150 1,392 b,817 14,65
il.06000 2,119 1,412 6,873 15.02
U,Ob25U 2.088 1,433 b,932 15,40
0.llb50U 2,057 1 , 455 6,996 15.83
0.ilb750 2 , 027 1,477 7,Ob3 1Ó ,27
O,U7000 1,996 1,499 7,133 16,73 82,44
O. (' 725 O 1,966 1,523 7,207 17,20 8b,34
0.07500 1,935 1,546 7,285 17, 71 90,52
0.07750 1,905 1,571 7,368 18,24 94,69
l1,O8000 1,875 1,596 7,454 18,77 98.59
0.08 50 1.845 1, (,22 7,545 19,34 102,7
0,03500 I, 815 1,649 7, b41 19,92 106,8
0.08750 1,784 1,677 7,741 20,53 11 0,9
0.09000 1,754 1,706 7,847 21,16 11 5, O
0,09250 1,724 1,736 7,958 21,82 119,3
0.09500 1,694 1,767 8,072 22,47 123,2
0,09750 1,664 1 , 799 8,190 23.13 127,0
O,100u 1,634 1,831 8,312 23,79 130,6 1,174

continua ...
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~OHTINVAçAo DA TA8ELA ~XI(

I"'i '2 INi 2.+\ . 10 2
FolX) F I I \ 1 F2 (X) -~

FSlX) .IO- S
F3l XJ F4 I X) .10 .

I ~I) lM)

(), 1025 I. bO <; I. :'16:. H, 437 l ~ ,4 lo 13~ , 1 I , 181

0,1050 1 , ~ 7h I. HlJ9 1l,5lJ~ 2S, 11 137,3 I , I 84

O, llJ 75 1 . 547 1.935 8 , h~) ti 25,79 14 O, (, 1 ,I8S

0,1100 J ,5J 8 1 ,9? 2 8,835 2ó,47 143,8 1, J 9 I

0,1125 1. 4 89 2 , 010 8,977 27, 17 147,0 1, 194

0,1150 I ,461 2,049 9,124 27,87 150,0 1,195

0,1175 1,4:\2 2,090 9,274 28,58 153, O 1,196

0,1200 1 ,404 2, 132 9,431 29,31 156,1 1,198

0,1225 1,37h 2. 175 9,592 30,04 159, O 1,198

0,1250 I , 348 2,22 O 9,757 30,78 161,9 1,198

0,1275 1 ,321 2,266 9,92b 31,52 164,6 1,196

0,1300 1,294 2,313 10,10 32,27 167,4 1,195

O, 1325 1,267 2,362 IO,211 33,03 J 70,1 1,194

0,1350 1,240 2,413 10,47 33,85 J 73,1 1,195

0,1375 1,214 2,466 10,66 34,63 175,8 1,193

0,1400 I ,188 2,520 10,85 35,38 178,1 1,189

0,1425 1, 1u2 2,575 lI, O'> 36,25 181,2 1,190

0,1450 1,137 2,633 lJ ,2lJ 37, O2 183,5 1,186

O, 1475 1,112 2,692 ll, 4 7 37,83 186,0 1,184

0,1500 1,087 2,753 11 ,69 38,68 188,7 1,183

0,1525 1,063 2,816 11,91 39,50 191, O 1,179

0,1550 1,039 2,881 12, 13 40,29 193,2 1, 175 1,276

0,1575 1,015 2,,)47 12,3h 41,13 195,5 1,1 71 1,32S

0,1600 0,9923 3,016 12 ,lJO 42,00 198,0 1,169 1,382

0,1625 0,9696 3,087 12 ,8~ 42,84 200,2 1,165 1,429

0,1650 0,9472 3,160 13.W) 43,72 202,6 1,162 1,482

O,1b75 0,9252 3,235 13,34 44,57 204 ,7 1, 1 58 1,529

0,1700 0,9036 3,312 13,60 45,45 20i,0 1,155 1,583

0,1750 0,8614 3,474 14 , 1·] 47,26 211,6 1,149 1,692

ll,1800 0,8210 3,645 14. iO 49,07 215,9 I, 142 1,794

0,1850 0.7827 3,824 IS,2ó 50,79 219.5 1,131 1,867

0,1900 0,7465 4,009 15.84 52,51 222,9 1,12 O 1,936

0,1950 0,7124 4.201 I h, 4 ~ 54, I h 225,7 1,106 1,980

0,2000 0,6802 4,400 I ,011 5S, n 228.0 1,091 2, O11

0,2050 0,6499 4, (,OS 17 . 5~1 57, 25 nu, O I. 074 2,022

0,2100 0,6212 4,818 1H. 1H 58,71 231,5 1,056 2,019

0,2150 0.5940 5.038 1H, "H bO, 1S 232,9 1,039 2,019
------- -------- ---- --_.~ -- ------------_.

continua ...
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CONT I NUAÇI\O DA TABELA XX II

IN;l z INjZ+I.loZ
FoI);) FI (X I F

2
(X) f

3
( X) -3 FS(X)·10- 5F4 (X) • lO

(M) (M)

0.2200 O,56M2 5,268 19,411 61,61 2.14,4 I , 022 2, O13
0,2250 0,5436 5,506 20,03 63,05 235,6 1,005 2,003
0,2300 0,5203 5,753 20,66 64,43 236,6 0,9881 1,988
0,2350 0,4982 6,008 21,31 65,83 237,5 0,9712 1,967
0,2400 0,4772 6,272 21,97 67,21 238,4 0,9550 1,946
0,2450 0,4573 6,544 22,63 68,54 239,0 0,9383 1,914
0,2500 0,4385 6,826 23,30 69,86 239,6 0,9222 1,881
0,2550 0,4206 7,116 23,98 71,16 240,0 0,9059 1,841
0,2600 0,4037 7,414 24,67 72,45 240,4 0,8902 1,798
0,2650 0,3876 7,722 25,36 73,69 240,6 0,8744 1,749
0,2700 0,3724 8,037 26,06 74,93 240,8 0,8592 1,699
0,2750 0,3579 8,362 26,77 76,15 240,8 0,8437 1,640
0,2800 0,3442 8,695 27,48 77,33 240,8 0,8288 1,579
0,2850 0,3312 9,038 28,20 78,50 240,7 0,8141 1,514
0,2900 0,3188 9,389 28,93 79,67 240,6 0,7999 1,448
0,2950 0,3070 9,750 29,66 80,80 240,4 0,7858 1,377
0,3000 0,2958 10,12 30,40 81,92 24 0,1 0,7718 1,300
0,3050 0,2851 10,50 31,14 83,01 239,8 0,7583 1,222
0,3100 0,2750 10,88 31,88 84,06 239,3 0,7445 1,134
0,3150 0,2653 11,28 32,63 85,11 238,9 0,7316 1,051
0,3200 0,2562 11,68 33,39 86,15 238,4 0,7187 0,9599
0,3250 0,2474 12,10 34,14 87,14 237,8 0,7059 0,8650
0,3300 0,2391 12,52 34,90 88,12 237,2 O,6934 0,7668
0,3350 0,2311 12,95 35,67 89,11 236,6 0,6814 0,6694
0,3400 0,2235 13,39 36,44 90,06 236,0 0,6697 0,5695
0,3450 0,2163 13,84 37,21 90,99 235,3 0,6580 0,4632
0,3500 0,2093 14,30 37,99 91,92 234,6 0,6467 0,3572
0,3550 0,2027 14,77 38,78 92,86 233,9 0,6357 0,2488
0,3600 0,1963 15,24 39,56 93,73 233,1 0,6247 0,1353

0,3650 0,1903 15,73 40,36 94,64 232,4 0,6143 0,02374
0,3700 0,1844 16,23 41,16 95,53 231 ,7 0,6041 -0,08949

0,3750 0,1788 16,74 41,96 9ó,39 230,9 0,5940 -0,2071

0,3800 O, 1735 17,25 42,77 97,25 230,1 0,5841

0,3850 0,1683 17,78 43,58 98,09 229,3 0,5745

0,3900 0,1634 18,32 44,40 98,94 228.6 0,5654

0,3950 0,1587 IM,8ó 45,22 99.76 227.8 0,5562

0,4000 0.1541 19,42 46,05 100.6 227. O 0,5473
--.-_._- ---_..- _____ • ____ 0 __ ' _____ --_0_._-
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TABELA XXI II - Valores de Fo(X) oh tidos através da integração de Z vs. IN:31 Z' Funções su-
cor.

cessivas Fn (X) calculadas para ° sistema Ni(II)/N:3. I = 2,0 M (NaClO4 ) e T =
(Z5,O ± O,l)oC.

Concentração analítica de Ni(II) = 39,51 mM.

iN:3l z INi 2' I . JO?
-3 FS(X) .10- 5

(M) ( ~1)

f o(X) FI (X) F2 (X) f 3 (X) F4 (X) ,lO

0,01000 3,726 1,060 6,034

0,01250 3,673 1,076 6,049

0,01500 3,621 1,091 6,074

0,01750 3,'70 1,107 6.105

0,02000 3,519 1,123 6.139

0,02250 3,469 I, 139 6,175

0,02500 3,420 1,155 6,213

0,02750 3,371 1,172 6.254

0,03000 3,323 1,189 6.297

0,03250 3,276 1,206 6.340

0,03500 3,229 1,223 6,384

0,03750 3,183 1,241 6,430

0,04000 3,138 1,259 6.479 10,60

0.04250 3,093 1,277 6,529 11,24

0,04500 3,048 1,296 6,579 11,81

0,04750 3,005 1,315 6,630 12,34

0,05000 2,962 1,334 6.681 12,81

0.05250 2,919 1.353 6.733 13,26

0.05500 2,877 1,373 6.785 13,66

0.05750 2,836 1.393 6,839 14,06

0,06000 2,795 1,414 6,895 14,47

0,06250 2,754 1,435 6,955 14,90

O,Oó500 2,713 1,456 7,019 15,36

0,06750 2,673 1,478 7,086 15,84

0,07000 2,632 1,501 7,156 16,32 70,80

0,07250 2,592 1,524 7.231 16,83 75,74

0,07500 2,552 1,548 7,310 17,37 80,76

0,07750 2,512 1,573 7,393 17,92 85,58

0,08000 2,472 1,598 7,479 18,48 90,22

0,08250 2,432 1,625 7,571 19,07 94,95

0,08500 2,392 1,652 7,667 19,68 99,63

0,08750 2,352 1,680 7,768 20,31 104,3

0,09000 2,312 1,709 7,874 20,96 108,9

0,09250 2,273 1,739 7,985 21,63 113,5

0,09500 '2,233 .1. 770 8,100 22,30 117, 8

0,09750 2. J 93 1. RO 1 R.219 22.'1R 17.2, (1

continua ...
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CONTINUAÇAO DA TABELA XXIII

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

IN;i 2 INi 2 +i .10 2
-3

I';;(X) .10- 5
(M) (M)

Fo (X) FllX) F2lXJ F3 (X) F4 (X) .10

--_._~-_.~ ---
0,1025 2. 115 1.868 8.470 24.37 130,1

0,1050 2,076 1,903 8,602 25,08 134,0

0,1075 2,037 1,939 8,738 25.79 137,1

0,1100 1,999 1,977 8,880 26,52 141,4

0,1125 1,960 2,015 9,026 27,26 145,1

0.1150 1,922 2,055 9,178 28,02 148,8

0,1175 1,884 2,097 9,335 28,78 152,3

0,1200 1,847 2,140 9,496 29,55 155,7

0,1225 1,809 2,184 9,664 30,34 159,2

0,1250 1,772 2,230 9,836 . 31,14 162,6

0,1275 1,735 2,277 10,01 31,91 165,6

0,1300 1,699 2,326 10,20 32,78 169,3

0,1325 1,662 2,377 10,39 33,62 172,6

0,1350 1,626 2,429 10,59 34,50 176,1

0,13 75 1,591 2,484 10,79 35,35 179,3

0,1400 1,555 2,541 11,00 36,24 182,6

0,1425 1,520 2,599 11,22 37,17 186,1

0,1450 1,485 2,660 11,45 38,13 189,6 1,220

0,1475 1,451 2,723 11,68 39,07 192,9 1,223

0,1500 1,417 2,787 11,92 40,03 196,3 1,226

0,1525 1,384 2,855 12,16 4 0,97 199,3 1,226

0,1550 1,351 2,924 12,41 41,94 202,5 1,228

0,1575 1,319 2,996 12,67 42,94 205,8 1,230

0,1600 1,287 3,070 12,94 43,97 209,1 1,232

0,1625 1,255 3,147 13,22 45,03 212,6 1,235

0,1650 1,224 3,227 13,50 46,06 215,7 1,236

0,1675 1,194 3,309 13.79 47,12 218,9 1,237

0,1700 1,164 3,395 14,09 48, 2 I 222,2 1,239

0,1750 1,106 3,574 14,71 50.40 228,6 1,241

0,1800 1,050 3,764 15,36 52,64 234,9 1,243

0,1850 0,9966 3,965 16,03 54,86 240,7 1,242

0,1900 0,9465 4,175 16,71 57,02 245,9 1,237

0,1950 0,8992 4,394 17,40 59,11 250,5 1,230

0,2000 0,8547 4,623 18,11 61.20 254,8 1,222 1,936

0,2050 0.8129 4,860 18,83 63,24 258,7 I, 211 2,026

0,2100 0,7736 5,108 19,56 65,22 262, I 1,199 2,106

0,2150 0,7364 5,366 20,30 67,16 265,1 1,186 2,178
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CONTINUAÇÃO DA TABELA XXI I [

IN;: 2 !Ni 2<I.I0 2

1'4 lX).10- 3 FS(X).10- 5

(M) (~1)

i'O(X) Fjl X) i' 2('\) F3 (Xl

--------_.~----------_.--_••_----_._--------- -- ___ o

0,2200 0,7012 5,635 21,07 69, J 5 268,2 I ,174 2,254

0,2250 0,6679 5,916 21,85 71,09 271 ,O 1,16l 2,321

0,2300 0,6364 b,20'l 22,65 73,04 273,7 l,148 2,385

0,2350 0,6066 6,5 J 3 23,46 74,94 276, O 1,133 2,431

0,2400 0,5786 6,829 24,29 76,85 278,3 1,120 2,487

0,2450 0,5521 7,157 25,13 78, 71 280,3 1,106 2,532

0,2500 0,5270 7,496 25,99 80.59 282,3 1,092 2,573

0,2550 0,5035 7,848 26,85 82,39 283,8 1,077 2,600

0,2600 0,4812 8,211 27,73 84,20 285,4 1,062 2,623

0,2650 0,4602 8,585 28,62 85,'17 286,7 1,047 2,640

0,2700 0,4404 8,972 29,52 87,72 288,0 1,033 2,659

0,2750 0,4217 9,370 30,44 89,48 289,2 1,019 2,674

0,2800 0,404 O 9,779 31.35 91,1:> 289,9 1,003 2,665

0,2850 0,3874 10,20 32,28 92,80 290,7 0,9888 2,664

0,2900 0,3716 10,63 33,21 94,41 291,3 0,9740 2,654

0,2950 0,3567 11,08 34,15 96,00 291,8 0,9594 2,638

0,3000 O,3427 11,53 35,10 97,57 292,2 0,9449 2,616

0,3050 0,3293 12,00 36,06 99,13 292,6 0,9309 2,594

0,3100 0.3167 12,48 37, O2 100.6 292,6 0,9160 2,555

0,3150 0,3047 12,97 37,99 102, I 292,7 0,9019 2,519

0,3200 0,2933 13,47 38,97 103,6 292,9 0,8886 2,484

0,3250 0,2825 13,99 39,96 105,0 292,7 0,8744 2,434

0,3300 0,2722 14, SI 40,95 106,4 292,5 0,8607 2,383

0,3350 0,2625 15,05 41,94 107,8 292,4 0,8476 2,331

0,3400 0,2533 15,60 42,94 109,2 292,2 0,8347 2,275

0,3450 0,2445 16,16 43,95 110,5 291,8 0,8215 2,209

0,3500 0,2361 16.73 44,96 111,8 291,3 0,8084 2,139

0,3550 0,2281 17,32 45,97 113,1 290,9 0,7960 2,071

0,3600 0,2206 17,91 46,98 114,3 290,2 0,7830 1,987

0,3650 0,2133 18,52 48,00 11 5,6 289,8 0,7713 1,915

0,3700 0,2064 19,14 49,02 116,8 289,1 0,7590 1,829

0,3750 0,1999 19,77 50,05 118, O 283,5 0,7474 1,744

0,3800 0,1936 20,41 51 , 08 119, J 287,6 0,7352 1,647

0,3850 0,1876 21,06 52,11 120,2 286,7 0,7234 1,549

0,3900 0,1818 2l,73 53,15 121. 4 28b.1 O, "1126 1,459

0,3950 0,1'163 22,41 54,19 122,5 285,3 0,7016 1,361

0,4000 0,1711 23,09 55,24 123,6 284,5 0,6909 1,260
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TABELA XXIV - Valores de FaCX) obtidos através da integração de leal'. VS. INi1z" Func;õesosucessivas Fn(X)
calculadas para o siste•• Ni( I1)/N;. [ • 2,0 foi (NaCI04 ) • T • (2S.0 t 0,1) C.
Concentração analítica de Ni(lI) • 59.51 '10M.

I Njl2 INi 2+'.10 2

F4 (X) .10- 3 FS(X) ,IO-S F
6

(X) .IO- S
(foi) (foi)

Fo(X) FI (X) F2 (X) F3 (X)

0,01000 S,S94 1,064 6,382
0.012S0 S, SIO 1,080 6,398
O,OISOO S ,428 1,096 6.424
O,Ol7S0 S,H7 1,113 6,4 S6
0.02000 S,267 1,130 6,493
O,022S0 S,lU 1.14 7 6. S34
O,02S00 S.lll 1,164 6. S76
0.027S0 S,014 1,182 6,620
0.03000 4,9S9 1.200 6,666
0.032S0 4.US 1.2U 6.714
0.03S00 4.112 ' 1.237 6.762
O,037S0 4.740 1.2SS 6.112
0.04000 4.669 1.27S 6.166 17 .17
0.042S0 4. S99 I. 294 6.920 17. S7
O,04S00 4.S29 1,314 6,97S 17.94
0.047S0 4.461 1.314 7.0H 18.29
O.OSOOO 4.394 l,3S4 7.017 18,60
0.OS2S0 4.321 I.HS 7,144 18.91
O.OSSOO 4.263 1,396 7,202 19.20
0.OS7S0 4,191 1.418 7.261 19,41
0.06000 4,134 1.439 7.323 19,79
0.062S0 4,071 1.462 7,389 20,13
0.06S00 4.008 1.48S 7,4S9 20. S2
0.067S0 3,94S 1. SOl 7. S12 20,91
0,07000 3,U3 I.SH 7.610 2l.3S 131,3
o,onso 3,820 1. SS8 7.692 21. 82 131.8
0.07S00 3,7S8 I, S84 7,781 22,34 136,8
o,onso 3.69S 1,610 7.876 22.92 140,4
0,08000 3,633 1.638 7,976 23.S1 143,9
o.onso 3. S70 1,667 8,083 24,16 14 7.9
0.08S00 3. S07 1.697 8.197 24.8S lS2.1
0.087S0 3.444 1,728 8.H7 2S. S7 IS6.S
0.09000 3,381 1.760 1.444 26.H 161. O
O,092S0 3.H8 1.793 8. S77 27,11 16S,S
0.09S00 3.2SS 1.828 8.717 27.92 170,1
0.097S0 3,192 1,864 8,863 28.76 174 .8
0,1000 3,130 1,90 I 9,014 29,60 179.2

continua



CONTlNUAÇAO DA TABELA XXIV

-----------
IN;1 2 I Ni 2+ 1.10 2

r- ~ (X) . 10- J "S (Xl, 10-' "6(X) .10-'
(M) (M)

"o (Xl "I (X) 1'2 (X) "J (X)

--------_.
0,1025 J,067 1,940 9,171 10, ~6 181,6

0,10,0 1,005 1,910 9,134 11,13 187,9

0,1075 2,944 2,022 9,504 12,2J 192,1

0,1100 2,112 2,065 9, bel n,I6 196,7

0,1125 2,120 2,110 9,167 14,12 201,2

0,1150 2,759 2.157 10,06 15.10 205,7

0,1175 2,691 2,206 10.26 16.09 210,1

0,1200 2,6J1 2.256 10,47 17,B 214,7

0,1225 2,577 2,109 10,69 11.21 219.4

0.1250 2,518 2.164 10,91 19,24 22J,6

0,1275 2,451 2,421 11,14 40, n 221, O

O,BOO 2 .~OO 2,410 ll,JI 41,42 212,1

O.IJ25 2,141 2,542 11,64 42,64 2J7,4

0,1150 2,281 2,606 11.90 41,11 242. O

O,B75 2,226 2.671 12.1:' 45,01 246,6

0,1400 2,169 2,741 12,45 46,24 251, 2

0.1425 2,111 2,116 12,74 47,50 255,9

0.1450 2.051 2,892 H.05 41,15 261, O 1,699

0.1475 2.001 2,971 lJ.16 50,15 265,7 1, 70J

0.1500 1, 950 J ,052 lJ .68 51,<8 270,1 1,707

0.1525 1,197 l,BI 14,02 52.19 275,4 1.711

0,1550 1, 145 J,226 14 .16 54.26 210.0 1,717

0.1575 1,79J J.HI 14.72 55.71 285,0 1,722

0,1600 1, 741 1.414 15.09 57,11 219.9 1,727

0,1625 1,694 .3.513 15,47 51,66 294.7 1,7H

0,1650 1,646 1,616 15.16 60,16 299,5 1, 715

0,1675 1,591 l,72J 16,26 61,67 J04.1 1.719

0,1700 1,552 1,114 16,67 61,20 109. O 1.742

0,1750 1,461 4,061 17.51 66,15 J18,5 1,748

0.1100 1,171 4,H9 11,44 69,60 nl,o 1.754

0,1150 1,291 4,515 19. JI 72,14 116,9 1,756

0,1900 1, 22J 4.165 20,H 76,00 144,9 1,751

0,1950 1,151 5,162 21, 14 79.21 152,8 1,750

0,2000 I,O!7 5,471 22.17 12.41 160,1 1.744 1,469

0,2050 1,026 5,801 2J ,42 85,54 166,8 1,715 1,666

0,2100 0.9ó15 6,145 24 ,50 11,67 J71.2 1, 725 1,162

0,2150 0,9146 6,506 25,61 91.79 J79,2 1.714 4,055

continua
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CONTINUAÇAO DA TABELA XXIV

INi 12 INi 2·I.I0 2

F4 (X) .10. 3 FS(X) .10.5 F
6

(X) .10. 5
(101) (101)

Fo(X) FI (X) F2 (X) F,3(X)

0,2200 0,8641 6.887 26,76 94,95 385,0 1, 702 4,244
0,2250 0,8166 7, Z87 Z7 ,94 91.11 390,7 1,690 4,436
0,2100 O,7H2 7,707 29,16 lÔl,3 396,2 1,678 4,627
0,2150 O, B06 8,145 30,41 104,5 401.5 1,666 4,119
0,2400 0,6917 8.603 31,68 107.6 406.1 1.651 4,992
0,2450 0,6554 9.080 32,98 110,7 410,6 1,636 5,163
0,2500 0,6214 9,577 34.31 113.8 414.9 1,621 5,332
0,2550 0,5896 10,09 35,66 116,9 419.0 1.606 5,4U
0,2600 0,5599 10,63 37.04 120.0 422.9 1,590 5.655
0,2650 0,5321 11.11 38.43 123,0 426,3 1,573 5.800
0.2700 0,5061 11.76 39,85 126, O 429,6 1",557 5,948
0,2750 0,4818 12,35 41, 28 128,9 432,4 1,539 6,075
0,2800 O,4S91 12,96 42,72 131,7 434,7 1, 520 6,11'
0,2850 0,4378 13,59 44 ,19 134,6 437,3 1,503 6.310
0.2900 0,4179 14,24 45,66 137,3 439,1 1,483 6,400
0,2950 0,3992 14 ,91 47,14 140.0 440,9 1,464 6,491
0.3000 0.3818 15,59 48,63 142,7 442,6 1,446 6,SlO 5,260
0,3050 0,3654 16.29 50.12 145.2 443,5 1.425 6,636 50414
0,3100 0,3500 17,00 51, 63 147,7 444,5 1,406 6,700 5.515
O,3ISO 0,3355 17,74 53,14 150,2 445,4 1,316 6,747 5.U4
0,3200 0,3219 11,49 54,65 IS2,6 446,0 1,367 6,792 5.Hl
0,3250 0,3091 19,25 56,16 IS4,9 446,2 1, 346 6,109 5,795

0,3300 0,2971 20.03 57,68 IS7,1 446,1 1,326 6,123 5,711
0,3350 0.2857 20.83 59,19 IS9.3 446,1 1,306 6,130 50 759
0,3400 0,2750 U,64 60,71 161, 4 445,7 1,286 6,125 5oU2
0,3450 0,2648 22.47 62,24 163,5 445,3 1,266 6,113 5,606

0,3500 0,2552 21,32 63.77 165,6 445,0 1, 247 6,100 5,511

0,3550 0,2461 24,11 65,30 167,5 444 ,I 1,227 6,767 5,374

0,3600 0.2175 25,06 66,83 169,5 443,5 1,209 6,746 5,266

0,3650 0,2293 25,96 61,37 171,4 442,6 1,190 6,705 5,106

0,3700 O,2U5 26,17 69,92 173,2 441,5 1,171 6,655 4,924

0,3750 0,2141 27,10 71,46 175,0 440,5 1,153 6,607 4,7SI

0.3800 0,2070 28,75 73,02 176,9 439,7 1, 135 6,553 4,566

0,3850 0,2003 29,71 74 ,58 178,6 438,4 1, 117 6,4'6 4,351

0,3900 0,1939 30,69 76,14 110.3 437,1 1,100 6,425 4,IS6

0.3950 0,1871 31,70 77,71 112,0 435,9 1,083 6,355 3,942

0.4000 0,1119 32,71 79,29 113,7 434,7 1,066 6,279 3,719



TABELA XXV - Valores de Fo (X) obtidos através d. integração de Z VS. IN;II' Funções Soucess i vas Fn l X)cor.
calculadas para o sistem.a Ni(I1)/Nj. 1 . 1.0 lo! (H.CI04 ) e T • (15.0 , 0.1 J 0c.

Concentração analítica de Ni(II) . 78.16 mM •

·'Ji i 2 !Ni 1'1.10 I
F I (Xl FI (X) F 3 (X) F4 (X) .10- 3

Fi(X).IO' b F
6

(X).10' 6
(M) (M)

Fo( X)

0.01000 7.348 1.065 6.500

0.01150 7.236 I. 081 6.517

0.01500 7.116 I. 098 6.547

O. O1750 7,017 1.115 6.5B4

il . \12UOO 6.910 1.133 6.616

tl .02!. SLl 6.805 I. ISO 6.671

0.01500 (,.701 1.168 6.718

0.02750 6.598 1.186 6.767

O.O~OOO 6.497 1.105 6.817

0.03250 6.398 1.1l3 6.B69

u.0350::> 6.300 1.241 6.912

O.O3:~O 6.203 1, 262 6.976

J,040UQ 6.108 1.281 7.034 18.45

0.04250 6.0U 1, 301 7.093 18.94

0.04500 5.910 1.321 7.152 19.36

0.04750 5.829 1.343 7.212 19.76

0.05000 5.739 1.364 7.173 20,14
0.05150 5.650 1, 385 7.334 20.48

0.05500 5.563 1.407 7.395 10.79
0.05750 5.477 1.429 7.459 21.11
O. QflQOO 5.392 1.452 7.525 21, 4 5

0.G6150 5.307 1,47S 7.596 21.84
0.06500 5.221 1.499 7.673 11.29
0,06750 5.137 1.514 7.756 22.80
0.07000 5.051 1.549 7.845 13.35 149.1
u.unsu •. 967 1.576 7.941 23.97 153.4
0.07500 4.881 1.603 8.0U 24.64 157.9
0.07750 4.796 1.632 8.154 15.3S 162.7
O.OBOnO 4.710 1.661 8.170 26.09 167.6
0.08150 4.624 1.693 8.395 lb .90 1; 3. O
0,OB500 4,537 1,725 8,527 27.75 178,5
0,08710 4,45 I 1.758 8.667 28.64 184 .1
0.09000 4.364 1.793 8.816 29.57 190. J
0.09250 4.276 1, 830 8.973 30.55 156.1
0.09500 4,189 1, 868 9.138 31,56 201,2
0.09750 4.101 1.908 9.311 32.59 108. I

0.1000 4.015 1.949 9.492 33.66 213.9
~--_.- ---

continua
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CONTI NUAÇAO DA TABELA XXV

INjl1 INi 2+1.10 2

F4 (X).10- 3 FS(X).10- 6 F6 (X) .10-6(M) (104)
Fo(X) FI (Xl FI (Xl F3 (X)

---
0.1015 3.929 1,992 9,679 H.H 219,9
0,1050 3,842 2,037 9.874 35.83 225.7
0.1075 3.757 2,083 lO .08 36,98 231,6
O, 11 00 3,671 2,132 10,29 38,11 237,1
0.,1125 3,586 2,183 10,51 J9,28 2H,7
0,1150 3,501 2,235 10,74 40,48 148,4
0.1175 3,416 2,291 10,98 41,72 254,1
0,1200 3,332 2,348 ll,Z4 0,08 260,6
O. 1225 3,149 2,409 11,50 44,38 266,3
O, 1250 3,166 2,472 11,78 45,78 27Z ,6
O, 1275 3,084 2,538 12,06 47,13 278,3
0,1300 3,002 2,607 12.36 48,59 284.5
0,1325 2,921 2,679 12,67 50,06 290,7
0,1350 2,840 2,75S 13,00 SI,63 297,3
0.1375 2,761 2,835 13,34 S3,21 303,7
0,1400 2,682 2,918 13,70 54,87 310, S
0,142S 2,604 3,OOS 14,07 S6, SS 317,2
0.14S0 2,528 3,096 14,45 S8.Z4 323,7 2,1200,1475 2,453 3,190 14,8S 60, OI 330,6 2,1330,1500 2,380 3,289 15,26 61. 78 337,2 2,1430,1525 2,308 3,391 15,68 63, S6 343 ,6 2,1 SI0,1550 2,237 3,499 16,12 65,41 350,3 2,1610,157S 2,168 3,611 16,57 67,26 356,8 2,170
0,1600 2,100 3,727 17,OS 69,2S 363,9 2,182
0,1625 2,033 3,849 17,53 71,17 370,4 2,190
0,1650 1,969 3,976 18,03 73,15 377, O 2,198
0,1675 1,90S 4,107 18,5S 75,20 383,9 2,208
0,1700 1,844 4,245 19,09 77,30 390,8 2,217
0,1750 1,7ZS 4,536 20,21 81,54 404,3 2,233
0,1800 1,613 4,8S1 21,39 8S,88 417,6 2,147
0,1850 1,509 5,186 22,63 90,31 430.6 2,259
0.1900 1.412 5.543 23.91 94.71 442.7 2,265
0,1950 1,322 5.921 2S,Z4 99,14 454.4 2,268
0,2000 1,238 6.320 28.00 103. S 465,1 2.266 0.4893
0,2050 1,161 6.740 29,44 107.1 47S, O 2.261 0.5201
0,2100 1,090 7,182 30,92 ll2,1 484.4 2.253 O. SSI2
0,2 ISO 1,023 7.648 H.H 116, S 493,8 2.245 O. SI30

---
continua



CONT INUAÇAO DA TABELA XXV

1"'3 12 IN1 2+1 .10 2

F4 (X) .10- 1 FS(X).10- 6 F6 (X) .10- 6
(M) (M)

FO(X) F1 (X) F2 (X) F1 (X)

0.2200 0.9616 a.U9 34.02 120. a 502.1 2.214 0.6U3
0,2250 0.9043 a .654 15.61 125.1 510.4 2.221 0.6433
0.2300 0.8512 9,194 17,28 129.4 518 ,I 2,207 0.6729
O. n50 0.8019 9.760 38,96 133.7 525.5 2,192 0.7022
0.2400 0.7562 10,35 40,67 137.9 512,2 2.175 0,7304
0,2450 0,7137 10,96 42.42 14 2 ,I 538,6 2.158 0.75a6
0.2500 O,67U 11.60 U.19 146.3 5U,7 2,139 0.7a53
0.2550 0,6379 12.27 45,99 150,3 549,8 2.118 0,8105
0.2600 o .604 o 12.96 47,81 154,4 555,1 2,098 0,8359
0.2650 0.5725 13.67 49.65 15a.4 559, a 2.077 0.8601
0,2700 0.5433 14,41 51.51 162.2 563,6 2,051 0.8815
0,2750 0.5161 15,17 53,38 166,1 567,6 2.010 0,9010
0.2aOO 0,4907 15.95 55.27 169. I 570.7 2.005 0,9223
0,2 a50 0.4671 16.75 57.18 173 .4 573 .4 1,910 0,9405
0.2900 O,U51 17.58 59.10 177,0 576. o 1, 955 0,9578
0.2950 0.4245 18.43 61, o 2 180,6 571.4 1, 930 0,9741
0.3000 0,4053 19.11 62.96 184, o 510.2 1.904 0,9815 1, 619
0.1050 0.3873 20.20 64.92 187,3 51l.5 1.877 1, 001 1, 640
0.3100 0.3705 21.12 66,87 190.6 512, I 1, 852 1.014 1.661
0.3150 0.1547 22.06 66,17 191. I 51l.1 1,826 1,025 1,675
0.1200 0.1398 23.03 68.84 196,9 584,4 1.799 1,014 1.612
0.3250 0.1259 24,01 70. I 1 199.9 584.6 1.772 1,041 1.612
0.3300 0.3121 25,02 72,71 202,9 584.9 1.746 1, 049 1.615
0.1150 0.1005 26.05 74.76 205,8 584, I 1.720 1, 055 1,612
0.1400 0,2888 27.10 76,75 208.6 514,5 1.694 1, 060 1,675
0,1450 0,2778 21,17 78.74 211.4 584.2 1.669 1,064 1.666
0,3500 0,2675 29.26 aO,75 214 ,I 51l,5 1,643 1.066 1.651
0.3550 0,2576 30,31 82,75 216,7 582,7 1,618 1, 069 1,639
0,3600 O,241l 31, 52 84,77 219.3 581, 8 1.591 1,070 1,622
0,1650 0.2395 H,68 16.79 221.1 510,7 1.561 1, 070 1.602
0.3700 0,2311 n.17 88.83 224.4 579,9 1,545 1.071 1. 516
0,3750 0,2231 15 .07 90.17 226.8 578.6 1,521 1,069 1.561
O, HOO O,n55 16,11 92.92 229,2 577.3 1,497 1, 067 1.511

0.3a50 0,2013 17.57 94.97 231,6 576, O 1, 4 75 1.066 1, 517

0,3900 0,2015 18,85 97,04 233,9 574,6 1.452 1.062 1,489

0.3950 0,1949 40.15 99.12 236.2 573,1 1,410 1.059 1, 464

0.4000 0,1887 41.H 101,2 238,5 571, 7 1, 409 1, 056 I,UO
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TABELA XXVI· Valores de Fo(X) obtidos através d~ inteiração de teor. vs. 1101;12, Funçõe'o,ucessivas Fn (X)

calculadas para o slste..a Hi(II)/H3 • I· 2.0 M (HaCI04 ) o T • (25.0 • 0,1) C.

Concontraçio analítica do H1(Il) • 95,90 aMo

----
I Hi 12 IHi 2+I.l0 2

Fo(X) FI (X) F2 (X) F3 (X) F4 (X) .10- 3 FS(X) .10- 6 F6 (X) .10- 6

(M) (M)

0,01000 8.993 1, 066 6.641

0.01250 8.853 1,083 6,658

0,01500 8,716 1.100 6.687

0,01750 8,580 1.118 6,724

0,02000 8.447 1, 135 6,765

0,02250 8,316 1,153 6.810

0.02500 8.187 1,171 6,857

0,02750 8,059 1,190 6,906

0,03000 7,934 1,209 6,957

0,03250 7,811 1,228 7,009

0,03500 7,689 1,247 7,063

0,03750 7,569 1,267 7,119

0,04000 7,450 l,2n 7,181 19.40
0,04250 7.332 1.308 7,246 20.02
0,04500 7,215 1.329 7.314 20.63
0,04750 7,100 1.351 7,384 21.21
0,05000 6.986 1.373 7.456 21, 77
0,05250 6,873 1.395 7,530 22, J2
0.05500 6,761 1.418 7.606 22.85
0,05750 6,651 1,442 7,686 23.41
0,06000 6.5U 1, 466 7,770 23.98
0,06250 6,431 1,491 7,860 24,60
0,06500 6,321 1, 517 7.956 25.27
0,06750 6,211 1,5H 8.058 25.98
0,07000 6,102 1,572 8,166 26.72 187,8
0,07250 5.992 1.600 8.281 27.51 193,2
0,07500 5,883 1,630 8,403 28,34 198.8
0,07750 5,773 1.661 8.533 29.22 204,6
0.08000 5,663 1,694 8,669 30,11 210,2
0,08250 5,553 1, 727 8,8l3 31.06 216.2
0,08500 5.44 2 1,762 8.966 32. OS 222,3
0,08750 1,332 1,799 9.128 33,09 228.7
0,09000 5.221 1.837 9.299 34,17 235.1
0,09210 1,110 1,877 9,479 35,29 241 ,6
0,09500 4.999 1,918 9,668 36, H 248.1
0,09710 4.888 1,962 9.864 37,61 214,4
0,1000 4.779 2,007 10,07 38,82 260,9

continua



CONTI NU"'Ç'\O O... TJ.IlELI. XXVI

N;! z INi 2- .10 2

F4lX).10" FS(X) .10. 6 F
6

(X) .10'"Fo( Xl FI (Xl F
2

(X) F3l X)
lM) (M)

----_.
0.1025 4.669 Z,054 10.28 40. OI B6.8

O.105C 4.561 2.103 10.50 4 J. 23 272.8

0,1075 4.451 2,154 lo.n 42.50 278.9

O. 11 00 4.345 2.207 10,98 43,88 285,7

0.1125 4,237 2.263 11,23 45,21 291,8

O, 1150 4, DO 2, ,22 11.50 46.65 198,6

O. I J7 5 4.024 2.383 11,77 48.03 ,04,5

0,1/00 ,,919 / ,447 12.06 49.51 ,11. I

0.1225 3,815 2,514 12. ~tl 51 ,02 317,6

O, 1250 3,712 2,585 12,67 ,2.55 124, O

0.127 5 ,.611 2.056 12.99 54.09 3.\0.2

O, 1300 3,510 2.732 13,33 55, n 33 7. O

0.1325 3.410 Z. 81 2 13 ,68 57.38 343.6

u.1350 5,312 2,896 14,04 59,04 550, O

(.I .1375 3.215 2,983 14.42 60.79 356.8

0,1430 3,119 3,075 14,82 62.62 363,9

C.1425 3.024 3,171 15.23 64.45 370,8

0.14 se 2,931 3.212 15.67 b6. 4 3 378.5

0.1475 !,840 3.377 16,11 68.33 385. ! I. '94

0,1500 2.750 3.487 16.58 70,38 392,9 2.506

0.1525 2.662 3.602 17.06 72.42 400.2 2.514

O.15S0 2.576 3.723 17.57 74.59 408,1 2.527

0.1575 2.492 3.8'9 18,09 76,75 415,7 2,537

0,1600 2.409 3.981 18.63 78,96 '23.4 2,547

0.1625 2.128 4.119 19.19 81,2' 01.2 2.558

0.1650 2,249 • ,26' 19.78 83.62 439,' 2.570

0.1675 2,172 4.415 20.39 86,05 447.6 2.582

0.1700 2,097 4,573 2 I. 02 88.55 455.9 .!. S9S

0.1750 1.953 4.911 22.35 9.L67 472,8 2.620

0.1800 J. 817 5.279 23.77 99. o 1 489,8 2,644

0.1850 1.691 5,672 25.25 104.4 506.1 2.663

0,1900 J .575 6,089 26.79 109,8 521.6 2,677

0.195C 1.468 6.531 28.36 115,1 535,8 2.683

0.2000 1.371 6,996 29,98 120,3 548,7 2,682

0,2050 1,281 7,485 31.64 125.5 561. O 2.678

0,2100 1.199 7,999 33.33 130,6 572.1 2,669

0.2150 1,123 8.5l9 35.07 Il5.7 582.8 2.658--_.•_-
continua
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CONTl NlJAÇXO DA TABELA XXVI

I Ní 1 2 INI 2+I.l0 2

fi (X) f 2 (X) fl(X) f 4 (X) .10- 1 f S(X).10- 6 f 6 (X) .10-'
(M) (M)

fo(X)

0.2200 1.051 9.107 16.85 14 0.7 592.5 2,642
0.2250 0.9181 9.704 18.68 14 5.8 602.1 2.627
O. noo 0.9285 10,13 40.56 150.8 611, O 2.610 0.7902
O. n50 O.ln2 10.98 42,48 155.8 619.4 2.591 0.8246
0.2400 O,82n 11.66 44.0 160.7 627.0 2.569 0.8571
0.2450 0,7751 12.H 46,42 165,5 613.9 2.546 0.8892
0.2500 0.7H5 ll.ll 48.44 170.1 640.6 2.522 0.9201
0.2550 0,6912 ll.87 50.49 175. O 646.6 2.497 0.9501
0.2600 0.6518 14.67 52,57 179.7 652, 1 2.471 0.9791
0.2650 0.6192 15.49 54.67 184.2 657,0 2.40 I, 006
0.2700 0.5870 16.34 56.80 188,7 661.6 2.415 1.013
0.27>0 0,5572 17,21 58,95 191.1 665.7 2.186 I, 057
0.2800 0,5294 18.11 61, lZ 197,4 669.2 2,15 7 I, 081
0.2850 0.5016 19,04 61,11 20 I, 6 672.2 2,126 I, 101
0.2900 0,4795 20.00 65.52 205.8 675.2 2,297 1, 125
0.2950 0.4571 20,98 67, n 209.8 677.4 2.265 1,10
0.3000 0,4161 21.99 69,97 2ll,8 679.4 2. n5 1.162 2.187
0.1050 0,4165 n,02 72.21 217,6 680,8 2,201 1.178 2, 210
O.HOO 0,1981 24 ,09 74,47 221,4 682.1 2, 172 1, 191 2, 229
0.H50 0,1810 25 .17 76, H 225 ,I 681.1 2.140 1,207 2,244
0.1200 0,1648 26.29 79,02 228.7 681,7 2,109 1, 220 2,255
0.3250 0.3497 27,0 81,11 232.1 684 .1 2,079 1.212 2,262
0.1300 0,1354 28,59 83,60 235,7 684,2 2,047 1,241 2.260
0.1150 0,1220 29,78 15,91 n9.1 684,2 2,017 I, 251 2,260
0.3400 0.1094 lI, 00 88,22 242,1 681,6 1, 915 I, 258 2,251
0.3450 0.2975 H,24 90,54 245,6 683.2 1,955 1,264 2, 240
0.1500 0.2862 13,51 92,18 248,7 682.4 1, 925 1, 270 2.228
0.1550 0.27>6 34,80 95.22 25 I, 8 681.5 1, .96 1,276 2.217
0.3600 0.2655 16,12 97.57 254 ,9 680.7 1 ••67 1, 280 2,200
0.3650 0,2559 H,4I 99,91 257 .• 679,1 1, .1. 1, 281 2.111
O.HOO 0.2461 18, '5 102,1 260.8 678.1 1,811 I, 287 2,165
O. J 750 O, n'2 40,26 104,7 261.7 677,0 1,783 1, 28. 2.IH
0.1800 O, noo 41,69 107.1 266.5 675.4 1,755 1,288 2.11 5
0.1850 0.2222 0.16 109,5 269.1 6n.9 1.729 1.289 2.092
0.1900 0,2141 44.65 111, 9 272. O 672.2 1.702 1,288 2.065
0.1950 0,2077 46,17 114.4 274.9 671, 1 1.678 1, 290 2.046
0.4000 0.2009 47, n 116,8 277 ,5 669.2 1,652 1,288 2.017



TABELA XXV [ I - V.lore' de Fo(X) obtidos • t revés da inteiração de I v •• IN; 12 , Funções 5uces~ ivas Fn ( Xl
cor.

calculadas para o siste.a Ni(IIJ/Ni· [ . 2,0 N (NaClO 4) • T • (25,0 t O, [)oC,

Concontração ana1ftlca de N[ (li) . 112,5 aN,

INj l 2 jNi 2+1.10 2
F2 (X) F4 (X) .10- 1 FS(X).10- 6 F

6
(X) .[0. 6

(N) (N)
Fo(X) FI (X) Fl(X)

0,01000 10,51 1,061 6,751

0,01150 10,17 1,085 6,774

0.0[500 10,21 1,102 6,802

0,01750 10,04 1, 120 6,817

0,01000 9,886 1,118 6,877

0,02/50 9,712 1,156 6,920

0,02500 9,581 1,174 6,966

0,02750 9,00 1,191 7,015

0,03000 9,282 1.212 7.065

0.03250 9,139 1,211 7,117

0,03500 8,991 1,251 7,170

0,01750 1,851 1,271 7,225

0,04000 1,714 1,291 7,284 19,41

0,04250 1,575 1, 112 7,146 19,99

0,04500 8,440 1,111 7,409 20,51

0,04750 1,101 1, 155 7,474 21, 05

0,05000 1,170 1,377 7,541 21, 55

0,05250 1,016 1, 400 7,610 22,05

0,05500 7,911 1, 422 7,610 22,50

0,05750 7,780 l,H6 7,751 22 ,91

0,06000 7,651 1, 4 70 7,111 21,49

0,06250 7,525 1, 495 7,916 24 ,OI

0,06500 7,401 1,520 1,001 24,72

0,06750 7,272 1, 54 7 1,107 25,43

0,07000 7,141 1, 575 1.212 26,17 170,5

0,07250 7,014 1,604 1,326 26.99 177,1

0,07500 6,115 1,634 I,HI 27,85 183,7

0.07750 6,757 1, 665 1,510 28,79 191, O

0,01000 6,625 1,691 1,719 29,76 198,2

0.01250 6,495 1,732 1,169 10,11 205,9

0,01500 6,167 1,767 9,029 11,91 2D.1

0,08750 6,211 1, 105 9,200 11,07 221,9

0,09000 6,101 l,8U 9,381 34,28 210,1

0,09250 5,965 1,116 9,575 15,57 218,8

0,09500 5,832 1,929 9,780 36,91 247,5

0,09750 5,696 1,975 9,997 11,30 256,1

0,1000 5,564 2,022 10,22 19,61 264,5

continua
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CDNT INUAÇAD DA TA8ELA XXVII

I Nj I1 \ Ni 2'\ .10 2

FI (X) F2 (X) F3 (X) F4 (X) .10- 3 Fi (X) .10- 6 F
6

(X) .10'6
(M) (M)

Fo(X)

--- -----
~ .102> 5.427 2.013 10.46 41.16 213.4
0.1050 5.294 2.125 10,72 42,76 282,9
\l.1075 5,158 2,181 10,98 44,29 291,3
\l.1100 5,025 2.139 11, 27 46,02 301.2
0,1125 4,889 2,301 11,56 47,67 310, O
0.1150 4,755 2.366 11.88 49.51 HO.O
0.1175 4,620 2,05 12,21 51,36 329,6
0.1200 4,487 2,507 12.56 53.30 3H,6
0,1225 4,354 2,584 12.93 55,32 349,9
0,1250 4.221 2,665 13,31 57,42 360,4
0.1275 4,091 2,750 13.72 59,51 370,3
0.1300 3,961 2,840 14,15 61.76 381, 2
0,1325 3,833 2.935 14 ,60 64.07 H2,O
~, 1350 3, 107 3.03\ 15 .07 66.44 402.9
0.1375 3,582 3,141 15.57 68,94 414,3
0,1400 3,459 3,252 16,09 71,49 425,7
0,1425 3,339 3,369 16,63 74 ,lO 417 ,I
0.1450 3,222 3.492 17,19 76,75 448,4
() ,14 75 3.107 3.621 17.77 79,44 459,5 2.991
0,1500 2,996 3.755 11,17 82,18 470,6 1,018
0,1525 2,888 3.896 11.99 84,95 481.5 3.042
0,1550 2,781 4.043 19.61 87.77 492 ,1 1,065
0,1575 2,681 4.196 20.29 90,62 501, O 3.017
0,1600 2,583 4.356 20,91 93.56 513,9 1,109
0,1625 2,487 4,513 21.68 96,41 524,4 1,128
0,1650 2,H5 4,697 22,41 99,49 53\, O 3,147
0.1675 2,106 4.878 13,15 102,5 545,1 1.161
0.1700 2,221 5,066 13.92 105,5 555,3 3,177
0,1750 2,059 5,465 25,51 111,7 575.4 3,204
0,1800 1, 909 5,194 27,19 118, O 595, O 1,227
0,1850 1,772 6,H9 28,92 124,2 612,9 3,139
0.1900 1,647 6,832 30,69 130,3 629,3 3,242
0,1950 1,532 7,341 32,52 136,4 644,8 3,241
0,2000 1.428 7,17B H,H 142,4 659. O 1,233
0.2050 1,333 8,441 36,10 141,3 672.0 3, 219
0,2100 1, 245 9.031 38.25 154, O 613,4 3,191
0.2150 1,165 9,655 40,26 159,8 694,7 3,177

continua



CONTI NUAÇ.l.O DA TABELA XXVII

._---_.
IN;I~ INI 2+ 1.10 2

F 2 (X) F3 (X) F4 (X) .10- 3 Fi (X) .10- 6 f 6 (X) .10- 6Fo (X) FI (X)
(M) (M)

0./200 1,091 10,31 4/,32 165,6 705,5 3,155

O, Zl 50 1,023 11,00 44 .44 171, 4 715.8 3,1H

0.2300 0,9599 11,72 46,61 177,1 725,2 3,106

0.2 i50 0,9022 12,47 48,83 182,8 734,2 3,079 1,022

0,2400 0.8484 13,26 51,10 188,5 742.8 3,051 1, 062
0.2450 0,7984 14.09 53,41 194,1 750,6 3,OH 1,102

O. noo 0,7530 14,94 55,77 199,6 7S 7.7 2,990 1,138

0,2550 0,7107 15.83 58,17 205,1 764,5 2,959 1,175

0,/600 0.6712 16,76 60.61 210.6 771.1 2,928 1.212
0.2650 0.6352 17,71 63,08 216,0 777,0 2,895 1.246
0./70~ 0,6013 18,71 65,58 2/1.2 782,0 2,861 1,279
0,2750 0.5702 19.73 68,10 226,4 786.7 2.826 I,HO
0.2800 0,5414 20,78 70,66 231,5 790,9 1,791 1,340
0,2850 0.5144 21.87 13,24 236,5 794.7 2,756 1,370
0.2900 0.4893 22,99 75,84 241.4 797,9 2.720 1.397
0.2950 0,4658 24.15 78,46 246,2 800,7 2,683 1,423
0,3000 0.4441 25,33 81,10 ZSO ,9 803,1 2.647 1.448 3,137
0.3050 0,4239 26,54 83,75 2SS.5 805,1 2,610 1.00 3.165
0.3100 0.4048 27,79 86,41 260.0 806.6 2,513 1,491 3,188
0,3150 0.3870 29,07 89,10 264,3 807,5 2,535 1, 510 3.204
0,3200 0,3704 30,37 91,79 268,6 808,4 2.499 1, 528 3.216
0.3250 0,3548 31.71 94.50 171, 8 808,9 2,462 1,544 3.220
O. BOO 0,3401 33.08 97.21 276,9 809,1 2.425 I, SS9 3, H 2
0.B50 0.3263 34.48 99,91 280,9 809,0 1.389 1,513 3.220
0.3400 0,3134 35,90 102,7 284,9 808,9 2,354 1, 586 3.2 I 5
0,3450 0,3011 37,36 105,4 288,6 807.9 2.H7 1,596 3,/01
0.3500 0,2896 H,85 108,2 292,5 807.5 2.283 1, 607 3,190
O,3SS0 0.2787 40,37 110,9 296, O 806, O 2,246 1, 614 3,168
0,3600 0,2683 41.93 113,7 299.7 805,1 Z,2U 1,623 3,152
0,3650 0,2586 43.51 116.5 303.2 803,7 2.179 1, 629 3,128
0,3700 0.2493 45,13 119.3 306.7 802,3 1,146 1,636 3,107
0,3750 0.2405 46,78 122.1 310.1 800.7 2.113 1,640 3,079
0,3800 0.2322 48 .46 124,9 313,4 798,8 2.080 1.643 3,049
0,3850 0.2242 50,18 127.7 316,6 796.8 2,048 1,647 3.022
0,3900 0,2166 51, 93 DO,6 320, O 795,3 2,018 1.651 2,995
0.3950 0,2095 53,71 IB,4 323,0 792,9 1,986 1,650 2.957
0,4000 0,2026 >S,53 D6.3 326,2 791, O 1,957 1,653 2,929



de então ser escrita como:

o que permite transformar a eq. (109) em:

Utilizando a equação (110), a função Fo(X) p~

J

II
'I

(110)

Bpq.IMIP.lxIP

respectivas

IM X Ip q

+ ZIMZxl + ZIMZXzl + 21~lZX31 + .•
, ~ I

••• -I- 31 M3X !
~

trinucleares ( 109)

Da equação (70) tem-se que

mononucleares binucleares

Z Z Z 3 3 n
ZBZZ\Mj Ixl + ZB 23 IMI Ixl + ••• + 3B3n \M\ ·lxl

~ Z 3= --- = 1 + Bll!XI + BlZIX! + B13 !XI + ••. + ZBZllMI Ix\ +
M

ZB 2Z !MIIX\Z + ZB Z3 !MIIX!3 + ••• + L:3B 3n !M!z\X\n (lll)

IMI + IMXI + l~zl + IMX31 +
\ .... j

Fo(X)

Z 3 Z
CM = IMI + Bll!MIIX! + B12 !MIIXI + B13 1MIIXI + ••• + ZB 21 IM\ Ix\ +

Para cada conjunto de valores de Fo(X) rela

tivo a cada CNi(II) pode-se agora, por processo gráfico,apli

car o método das extrapolações das funções sucessivas Fn(X)

- 191 -

C~1

o balanço de massa do íon metálico dado pela

equaçao (71) pode ser reescrito discriminando-se as espécies

existentes em equilíbrio, através de:

compos i ção do s is tema Ni (I I) IN; as 5 im como as

constantes de estabilidade.



nucleares. Para isso, obtém-se a partir da eq. (ll1) a fun-

(114 )

igual

mono-

(113 )

comp1exação,

- 19 Z -

a sua concentração analítica, pois não ocorre

e a equação (113) transforma-se em:

seja, para IN;I Z = O a concentração livre de metal é

o valor de Bl(ap.)' como mostra a eq. (113),

varia diretamente com jMj o que explica o seu aumento em fun

ção de CM. Na realidade, o valor de B deve ser diretamenap.

te relacionado a CM ji que na condição da extrapolação, ou

semelhante ao utilizado na determinação de complexos

A representação grifica dos valores de f 1 (X)

vs. IN;l z para cada concentração analítica de Ni(II) permi

te obter, fazendo-se a extrapolação a IN;l z = O, o valor de

um B aparente (B ap .) que aumenta em função de CNi(II). Na

primeira etapa esta extrapolação fornece um Bl(ap.) e pode

ser representada por:

ção Fl(X) dada por:
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Novamente, aplica-se o processo da extrapo-

lar a função FZ(X) obtida a partir da eq. (112), da seguin-

e

e

-e
de

que

(117 )

(116 )

calcu-

S12

(regressão

I~ + S13 1 XI + ••• +

S12 + 26 22 CMS2(ap.)

B1n + 2B 2n CM + 3S3nCCM)2

IMI

SnCap.)

1im FZ(X)
Ixl-+{)

= F1 (X) - (S11 + ZSzlIMI)
F 2 (X)

12S221MI[ + 2S231MIIX~ + ••• + l.:36 3n !M!2!X!n-2 (115)

tes Sll e S21 pelo método dos mínimos quadrados

linear). Com os valores de 611 e 6 21 pode-se agora

No caso de existirem somente espécies mono

te maneira:

Conhecidos os diversos valores de Sl(ap.) e

os respectivos valores de CM' pode-se calcular as constan-

lação gráfica onde:

binucleares esse método é simplificado em cada etapa já

linear pois:

S C ) varia linearmente com CM· Entretanto, no cason ap.

existirem também espécies trinucleares essa variação não

e através de SZ(ap.) vs. CM obtém-se os valores de

622 o que permite a continuidade das etapas sucessivas com

obtenção de 6nCap .) e os correspondentes Bln e 62n .
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atribuida i faixa de concentração de ligante livre em que se

Uma

fun-

(118 )

menor

verifica-

Z6 Zn + 36 3n eM~n (~_.)_ BIn

CM

linucleares, entretanto, não há condições de usar os valo-

Na aplicação do m6todo das extrapolaç6es gr~-

res de Z como uma indicação exata para escolher a faixa de

ficas algumas dificuldades podem surgir, conforme foi vas-

d · "d d" 124 125 U d 1tamente lSCUtl o por lversos autores ' . ma e as e

polação.

mada em:

ção gráfica para utilizar a reglao que representa a

dispersão de Fn(X) a partir de um dado valor de Ixl.

outra desvantagem do método gráfico ê encontrada nas

near) , pode-se obter os valores de 62 e 63 . Ou, direta-n n

mente e équação (117) pode ser ajustada atrav6s de uma equa-

ção parab6lica obtendo-se os valores de 6In , SZn e B3n ·

predominância de cada esp6cie. Faz-se, então, a

ç6es F eX) onde n ~ 2, pois a curva de Fn(X) vs. Ixl tem seun

início bastante afastado da origem dificultando a sua extra-

A obtenção das tres constantes pode então ser

feita atrav6s da extrapo1ação de Bneap .) vs. CM quc fornece

o valor de Sln. A partir daí a cq. (117) pode ser transfor-

responde a cada esp6cie em an~lise. Para os complexos po-

deve analisar cada função sucessiva Fn(X). No caso da for

mação de somente complexos mononucleares uma orientação di

reta 6 dada pela faixa do número m6dio de ligantes que cor-

c, novamente pelo m6todo dos minimos quadrados (regressão li



cas de Ni(II): 29,93; 39,51; 59,51; 78,26; 95,90; 112,5 mM.

acordo com o aspecto de cada curv:J <ln:llisud<l. Tanto o pro-

versos ajustes de uma curva e a consequente escolha de um de

técn i ca

6,706

utilizado
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5,894 5,886 6,285 6,431 6,600

29,93 39,51 59,51 78,26 95,90 112,5

NO presente sistema utilizou-se uma

BlCap .)

CNi (I 1) (mM)

lações para obtenção de B1Cap .) foram realizadas por ajuste

de uma equação parabólica, pelo método dos mínimos quadra

dos, aplicado ~ faixa de IN;1 2 ig~al a 0,02000 a 0,08000 M.

Os valores de BlCap .) assim obtidos e as respectivas CNiCII)

estão relacionados a seguir:

A determlll<lção dos valores de B1Cap .) atra-

ves dos valores de PlCX) esta representada na FIGURA 15, on

de f or am r e uni das as s e i s cu r v as de F1 CX) vS. IN; I 2 Pa r a as

diferentes concentrações de NiCII) utilizadas. As extrapo-

coeficiente de determinaç50 que possibilita comparar os Ji-

leso O programa para regressão parabólica encontra-se no

lizando-se a calculadora HP-97) como o programa

Os valores das funções sucessivas FnCX) para

o sistema NiCII)/N; estão reunidos respectivamente nas TA

BELAS XXII a XXVII para as seguintes concentrações analÍti-

grama elaborado para se fazer uma regressão parabólica Cuti-

para uma regressão cúbica (HP-4l-CV) permitem calcular um

auxiliar para superar esta última dificuldade. As curvas de

Apêndice desta tese.

FnCX) V5. Ixl foram tratadas pelo método dos mInimos quadra

dos fazendo-se ajustes de equações parahólicas ou cúbicas de



0,1000,050
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----_._-------------.-----.--,,---yy----,

[N3h (M)

FIGURA 15 - Extrapolações das curvas de F1 (X) vs.IN;1 2
para obtenção de B1 (ap.) relativo a cada
concentração de Ni(II): (a) 29,93 mM; (b)

39 , 51 mM; ( c) 59, 51 mM; ( d) 78, 26 mM; (e)

9 5 , 9 O mM; ( f) 112, 5 mM.

7.0

i

a'0r-

I
I

1-

FI (X)

9.0--
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Em relação aos dois primeiros valores de

fazer o ajuste de uma equação de reta representada por (eq.

quadrados,

() , ~) 0 762
r

S21 = 4,06e

h = 8,llb

Gil + 2B 21 ·C Ni (Il)

y = a + bx

Obteve-se então:

é1 = 5,8():)

Sll = 5,80

Destes valores resulta:

(114)):

Bl(ap.)

maIs baixas utilizadas njo favorecem a formação da esp~cie

INi 2 (N 3)!3+. Sendo assim, as extrapolações das curvas Fl(X)

vs. !N;1 2 , neste caso, fornecem djretamente o valor de Sll·

Com estes valores de 611 e 621 , calculou-se a

função F2 (X) através da equação (115). A representação de

F2 (X) vs. IN;1 2 encontra-se na FIGURA 17, reunindo tamb~m as

ou

onde a = Sll e b = 2S21·

Sl(ap.) verifica-se serem bem menores que os demais e con

siderada a sua m~dia chega-se a um valor igual a 5,89 muito

próximo do Sll encontrado a partir dos outros quatro valo

res mais altos de BlCap .). Este fato pode talvez ser expli

cado considerando-se que as duas concentrações de Ni(II)

CNi(II). Isto permite, pelo m~todo dos minimos

Como se pooe observ;Jr O;J rIGlIRA 16, a repre

sentação dos valores de B1Cap .) vs. CNi(II) mostra uma re

lação linear apenas para os quatro valores mais altos de



0,0750 0,125

......
<..,::)

00

re-

CNi
2+ (M)

para obtenção de 611 e 621 ,

0,0250

FIGURA 16 - Valores de 61 (ap.) vs. CNi(II)
1ativos ao sistema Ni(II)/N3.
611 = 5,80 621 = 4,06.

5,8

6,3

6.8

13
1
(ap)



10 1 =
0,025

\.O
\O

[N;]2(M)

FIGURA 17 - Extrapo1ações das curvas de F2 (X) vs. IN;1 2 para obtenção de

B2 (ap.)' relativo a cada concentração de Ni(II): (a) 29,93 m~l;

( b ) 39, 51 mM; ( c ) 59, 51 mM; ( d) 78 , 26 mM; ( e ) 9 5 , 9 O mM; ( f)

112,5 mM.

!2(X)
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Em relação aos dois primeiros valores de

re-

eXl-

deve

tal-

16,7

112.5

concen-

relaciona-

representa-

15,9

95,90

0,99082
r

14,9

78,26

6 22 = 31,8

59,51

13,3

e

b = 63,65

9,22

39,51

612 = 9,69

29,93

Tem-se então que:

Como se observa na FIGURA 18, a

a = 9,692

10,0

igual a 9,61 muito próximo do S12 encontrado através dos

giria uma concentração de níquel mais alta, como nos quatro

quatro valores mais altos de S2(ap.)' Este fato pode

vez ser explicado em função da composição do sistema em

CNi ( I 1) (mM)

6 2 (ap.)

lação a cada CNi(II) utilizada. No caso das duas

trações mais baixas de Ni(U) (29,93 e 39,51 mM) não

ser favorivel a formação da espécie INi 2 (N 3)2 12 +, o que

62 (ap.) pode-se observar que são bem menores que os demais

e al~m disto, se considerada a sua m~dia, tem-se um valor

ção grifica de 62 (ap.) vs. CNi(II) mostra tamb~m uma relaç~o

linear apenas para os quatro valores mais altos de CNilll)

os quais foram utilizados para o cálculo de 612 e 6 22 pelo

m~todo dos mínimos quadrados, resultando:

lares de 6 2 (ap.) e as respectivas CNillI) estão

dos a seguir:

seis curvas relativas às seis CNieII)' As extrapolaçõcs pa

ra obtenção de 6 2 (ap.) foram realizadas por ajuste de equa

çoes parab6licas e cGbicas (estas para as CNilII) mais al

tas) na faixa de jN;1 2 cerca de O,ODOOO a 0,1000 M. Os va-



51 I I I I I
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CNj 2+ (M)

e 622 , para o siste-

0,1000,050

Valores de ~2(ap.) vs. eNieII) para obtençio de 612
ma Ni(II) /N_ .

.)

612 = 9,69 622 = 31,8

FIGURA 18 -

la

15

J32(ap)
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das duas curvas da FIGURA 19 tornaram-se visivelmente difi-

2r = 0,9941

173

345,7b

e7,54

a = 7,540

CNi(II) (mM) 29,93 39,51 59,51 78,26 95,90 112,5

83 (ap.) 18,8 20, O 29,3 32,8 41,3 46,7

Os valores de S3(ap.) vs. CNi (I I) estão na

FI GURA 21 e o ajuste dos mesmos a uma equação de reta for-

nece:

sendo

o ajuste por mínimos quadrados a uma equação de reta. Para

te o valor de S12.

cu1tadas. Consideraram-se então as duas regiões mais favo

ráveis, e que mostraram uma variação linear, para se fazer

as concentrações mais altas de Ni(II) (fIGURA 20) as extra

po1ações foram possíveis atrav~s do ajuste dos dados dispo

níveis a uma equaçao cúbica. Resultaram os seguintes valo-

59,51; 78,26; 95,90 e 112,5 mM em Ni(II). As extrapo1ações

res de S3(ap.):

valores mais altos (59,51; 78,26; 95,90 e 112,5 mM). Com

esta base as extrapo1ações das curvas F2 (X) vs. IN;1 2 , para

as duas concentrações iniciais de Ni 2
+, ·fornecem diretamen-

Conhecidos S12 e 822 pode-se agora calcular

os valores de F3 (X) e atrav~s destes obter os valores de S13

e 823 . As curvas de F3 (X) vs. IN;1 2 encontram-se respecti

vamente nas FIGURAS 19 e 20 para 29,93 c 39,51 mM e para
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FI GURA 19 - Extrapolações das curvas de F3 (X) vs. IN;1 2
para obtenção de 8 3 (ap.) relativo a cada

concentração de Ni(II): (a) 29,93 mM; (b)

39,Sl mM.
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0,2000,100 (N3h (M)

FIGURA 20 - Extrapolações das curvas de F3 (X) vs. IN;12

para obtenção de 8 3 (ap.) relativo a cada

concentração de Ni(II); (a) 59,51 mM; (b)

78 , 26 mM; ( c) 95, 9 O mM; ( d) 112, 5 mM.
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sis-

CN i 2 + (M)0,100

vs. CNi(II) para obtenção de 813 e 823 , para o

= 173

0,050

Valores de 8 3 (ap.)
tema Ni (11) /N3.
813 = 7,54 8 23

FIGURA 21 -

60

J33{ap)
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mento diverso:

nos casos anteriores. Resta, então, explicar esse comporta-

(119)

À medida que se aumenta a concentração de li-

2 Z
••. + 31MI 6 3 ,4 + 31MI 63 ,S!XI + •••

A função F4 (X) pode ser representada pela equ~

Os valores de F4 (X) vs. IN;l z foram, então,

ajustados atravês de uma equação parabólica fornecendo di-

tes que as mononucleares, uma diminuição nos valores de F4(~

em função do ligante, para IN;l z maiores, onde predominam as

espêcies M X com q > 4.p q

do somente is constantes de formação das espécies polinucle!

gante a complexação aumenta e, portanto, a concentração de

equilíbrio de Ni(II), IMI, diminui. Este termo está associa

res provocando então, principalmente se estas forem mais for

çao:

o cálculo da função r4(X) é agora possível

através de F3 (X), B13 e B23 . A sua representação gráfica

em relação a IN;1 2 pode ser encontrada nas FIGURAS 22, 23 e

24 respectivamente para as seis concentrações de Ni(II) uti

lizadas, divididas duas a duas. As curvas de F4 (X) vs. IN;1 2

mostram, como se pode observar, um comportamento inverso ao

apresentado normalmente pelas funções Fn(X). Verifica-se uma

diminuição nos valores de F4 (X) em função de IN;1 2 mas estes

definem uma curva que pode ser tratada da mesma maneira que
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~IGURA 22 - Extrapolações das curvas de F4 (X) vs. IN;1 2 para obtenção de

84 (ap.)' relativo a cada concentração de Ni(II): (a) 29,93 mM;

(b) 39 , 51 mM.
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FIGURA 23 - Extrapo1ações das curvas de F4 (X) vs. IN;1 2 pa

ra obtenção de 6 4 (ap.)' relativo a cada concen

tração de Ni(II): (a) 59,51 mM; (b) 78,26 1Th\1.



FIGURA 24 - Extrapolações das curvas de F4 (X) vs.

iN;12 para obtenção de 84 (ap.)' rela
tivo a cada concentração de Ni(II)

(a) 95,90 mM; (b) 112,5 mM.

F4 (X)x IÕ
3

3,0

2,5

2,0

- 209 -

000000
o o

oo o
o

o
o

o

00000
o 00

o 00
o 00o o

o
0(j

0,200 0,300
[N;]2 (M)



(12 O)

seis concen-

=

46,840 x 10 e

-as

42,06 x 10

Ixl

29,93 39,51 59,51 78,26 95,90 112,5

614 = 534

1910 2156 3206 4219 5131 5999

- 210 -

tam a mesma linearidade encontrada nos casos anteriores. Is

Obteve-se desse ajuste os seguintes valores:

retamente os valores de 64 (ap.) relativos

trações analíticas de Ni(II):

CNi (I 1) (mM)

64 (ap.)

to indica a existência de espécies trinucleares além das mo-

Fez-se, neste caso, o ajuste dos dados atra-

- - - . 2ves de uma equaçao parabollca dada por y = a + bx + cx on-

42,28 x 10 .

Os valores de 64 (ap.) vs. CNi(II) estão repr~

sentados na FIGURA 2S e, como se pode observar, não apresen-

no e binucleares resultando um 64 (ap.) relativo a:

de:

4
a = 533,8; b = 4,113 x 10 ; c

r 2
= 0,9983 e, a partir destes;

Com os valores de 614 , 824 e 834 calcularam

se os valores de FS(X) através da seguinte equação:



~(ap)xI6

FIGURA 25 - Valores de 84 (ap.) vs. CNi(II) para ob
tenção de 814 , 824 e 834 para o sistema

Ni(II)/N;.
8 14 = 534

4824 = 2,06 x 10

4834 = 2,28 x 10

C
Ni

2+ (M)0,1000,0500
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A função FS(X) e representada agora por:

2,060

112,5

(121)

ordena-

1,599

95,9078,26

1,241

F5 ( X) ::: I~ + 816 IXI + 12 IMI8;] + 21M I826 IXI + ••• +

~12S3SI + 31 M I2
S36 olXI + 000

das, ou seja; um valor negativo para 815 . Conclui-se, en

tão, que a espécie !Ni(N 3)sI 3- não deve existir em equilí

brio e portanto deve-se fazer modificações na função obtida

função FS(X):

Considerando-se, agora, a inexistência da es-

I
'

3- 4-
pécie Ni(N 3)S e consequentemente o INi(N 3)6 1 a equa-

ção (121) pode ser dividida por IMI, que e comum a todos os

termos do segundo membro dessa equação, obtendo-se então a

um valor negativo para a interseção com o eixo das

Estes valores de 8s (ap.) vs. CNi(II) estão re

presentados na FIGURA 26 e fornecem, como se pode observar,

a partir de F4 (X). Os valores de FS(X) obtidos atraves da

equação (120) assim como as curvas de FS(X) vs. IN;1 2 nao

são aqui apresentados, pois não apresentaram resultados sa

tisfatórios.

CNi(II) (mM) 29,93 39,51 59,51

-4
8S(ap.)x10 0,1325 0,1722 0,7322

e a extrapolação das curvas de FS(X) vs. 1N; 12 fornece, en

tão, os valores de 8S(ap.) para as seis concentrações ana

líticas de Ni(II), ou seja:
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Ji
5

(ap.)

x 10-4

',6

0,8

0,0

o,o~o

fIGURA 26 - Valores de

trapolação

BIS para o
615 < O

0,100 CNiz+ (M)

BS(ap.) vs. CNi(II) para ex
a CNi(II) -> O e obtenção de
sistema Ni(II)/N;.



(123)

(124 )

(122 )

varlaçoes
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B .5(ap.)

Neste caso a extrapolação dos valores de

As FIGURAS 27, 28 e 29 mostram as

f\ (X)
----

IMI
F~ (X)

J

FS(X) a IN;1 2 == O fornece um B5 (ap.) que corresponde a:

mM (a terceira) em Ni(II). Verifica-se que até a concentra-

tados:

ção de azoteto livre considerada (0,4000 M) foi possível so

mente considerar as extrapolações das curvas da FIGURA 28.

Neste caso observa-se que, nos trechos de IN;1 2 mais alta,

FS(X) varia linearmente com a concentração de ligante em

equilíbrio indicando que a equação (122) fica reduzida a:

o tratamento dos dados de FS(X) e IN;1 2 pelo

método dos mínimos quadrados (regressão linear) aplicado nas

regiões indicadas na FIGURA 28, fornece os seguintes resul-

de FS(X) em função de IN;1 2 respectivamente para 29,93 (a

primeira), 39,51, 59,51 e 78,26 (a segunda) e 95,90 e 112,5
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0,350
[N;]2 ( M)

0,3000,250

FIGURA 27 - Variação de FS(X) em função de IN;1 2 para

CNi(II) = 29,93 mM.
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fIGURA 28 - Extrapo1ações das curvas de F~(X) vs.

para obtenção de 6S(ap.)' relativo a
concentração de Ni(II): (a) 39,51 mM;

59 , 51 mM; ( c) 78, Z6 m~1.
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0,350 [ J 0,400
N32(Ml

0,3000,250

FIGURA 29 - Variação de F~(X) em função IN;1 2
para as concentrações de Ni(II) :
(a) 95,90 mM; (b) 112,5 mM.

1,45

1,30

1,15

-6
F'(X) x 10
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Finalmente, pode-se obter a função F6 (X) atra

ves de FS(X), 625 , 635 e da equação (124), ou seja:

(126)

(125)

2r = 0,9926

b

6635 = 3,51 x 10

7b=1,054xlO

- 218 -

F5(X) - (26 25 + 3 IMI635 )

Ixl

a

4,590 x 105a

Das equaçoes (124) e (125) resulta então que:

625 = 2,30 x 105

39,51 8,615 x 105 - 1,835 x 10 6 - 0,9992

59,51 1,115 x 10 6 - 1,213 x 10 6 -0,9969

78,26 1,269 x 10 6 - 5,314 x 10 6 - 0,9870

Neste caso F6 (X) varia linearmente com IMI e

independe da !N;1 2 o A obtenção de 6 26 e 636 deve então ser

CNi (I 1) Cm!Vfl

o termo a aSSim obtido corresponde ao 65 (apo)

dado pela equação (123) o Os valores de 625 e 635 podem en

tão ser obtidos pelo mesmo processo através de 65Capo) vSo

CM' resultando:

Sendo 3. = 26 25 e b = 36 35 obtém-se, finalmente:



tes valores:

tas: 59,51; 78,26; 95,90 e 112,5 mM. Destas, somente as

par~ ~s qu~tro concentrações analíticas de Ni(II) mais al-

INi 2+1=0.

INi 2+ I,

CNi (I I) (mM) a b r 2

79,26 5 8 0,99787,734 x 10 3,546 x 10

95,90 6 8 0,99871,380 x 10 3,193 x 10

112,5 6 8 0,99692,136 x 10 3,810 x 10

- 219 -

feita através da extrapolação das curvas de F6 (X)vs.

A l:l(amA 30 mostra a variação de F6 (X) em relação a

três últimas puderam ser utilizadas, aplicando-se o método

dos mínimos qu~drados (regressão linear) aos valores indi

cados em cada curva (FIGURA 30). Resultaram daí os seguIn-

Os termos a e Q correspondem, conforme a equ~

çao (126), respectivamente a 2.B 26 e a 3.B 36 . De cada con

junto de valores de ~ e Q pode-se obter, agora, os valores

de B26 e B36 , respectivamente, assim como os valores médios

B26 e 6
36

. Os valores encontrados estão relacionados a se

gUIr:
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t_---'- J

FIGURA 30 - Variação da função F6 (X) em relação a
tNi2 +1 para as concentrações de Ni(II):
( a) 59, 51 mM; (b ) 78, 26 mM; ( c) 95,90 mM;

(d) 112,5 MM.
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e o que ela representa.

esta-

CNi(IJ) (rnM) 6 26 636

78,26 5 83,87 x la 1,18 x la

95,90 6,90 x 105 1,06 x 10 8

]12,5 6 1,27 x 10 81,07 x 10

626 = 7,15xl0 5±3,43xlO 5 - 8 7636 = 1,17xlO ±1,05xlO

tes em equilíbrio estão reunidas na TABELA XXVIII.

bilidade. Estas constantes assim como as espécies existen-

O método consiste no desdobramento da função

F](X) - dada pela equação (112) - nas funções isoladas ~(~ ,

IV.5.l - Considerações gerals.

com azoteto assim corno as respectivas constantes de

IV.5 - OBTENÇÃO DAS CONSTANTES DE ESTABILIDADE PARA O SISTE

MA Ni(II)/N; PELO MtTODO GRÃFICO INDIRETO

Deste tratamento direto dos valores de Fo(X) tornou-se pos

sível, então, determinar a composição dos complexos de Ni(II)

O método indireto de obtenção das constantes

de estabilidade tem como base o método gráfico desenvolvi-
.. 232 ..

do por HEDSTROM e apresentado no capltulo 111.9.2. Fez-

se, no entanto, uma modificação quanto ã função F2 (eq. 104)

"....

~(M )

""



complexos complexos complexos

mononuc1eares binuc1eares trinuc1eares

. + 811 = 5,80 Ni
2

(N
3

)3+ 821 = 4,06 Ni3(N3)~+ 4N1N 3 634 = 2,28 x 10

Ni(N 3)2 812 = 9,69 Ni2(N3)~+ 822 = 31,8 Ni3(N3)~
6835 = 3,51 x 10

N

Ni 2 (N 3); 8 ~-.J

Ni(N 3); 813 = 7,54 823 = 173 Ni 3 (N 3)6 836 = 1,17 x 10 N

Ni(N3)4 814 = 534 Ni 2 (N3)4
4824 = 2,06 x 10

Ni 2 (N3)S 5825 = 2,30 x 10

Ni 2 (N 3)(; 5826 = 7,15 x 10

TABELA XXVIII - Constantes de estabilidade dos complexos jNi (N-3) 1
2p - q ,

P 4

método potenciométrico. I = 2,0 M (NaC10 4) e T = 25,0 ±

obtidas

o0,1 C.

pelo
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respectivas constantes de estabilidade.

analíticas de Ni(II) utilizadas: 29,93; 39,51; 59,51; 78,26;

em

ana-

corno

corno

atra-

(127)

(l27a)

Z vs. 10gIN3-'2 deve ser feicor.

de 10g!N;1 2 . Corno se observa

F~(X) + IMI . F~ (X) + IMI 2
.Fi(X)

A aplicação deste método exige também,

F1 (X)

Q Q Q
= IS l !Xl q- l

+ I2S2 . IMI IXl q- l
+ I3S3 .IMI 2.lx!q-l

1 q 1 q 1 q
F

l
(X)

mento:

ou

tas funções são então tratadas isoladamente para obtençãod~

A equação (112) pode ser agora reescrita em

forma sintetizada para melhor visualização do seu desdobra-

F~(X), Fi(X), . ", que representam respectivamente os graus

de formação dos complexos mono, bi, trinucleares, etc .. ' Es-

ji foi relatado anteriormente, o conhecimento das concentra-

concentração de ligante e para diversas concentrações

ções de equilíbrio do metal e do ligante numa ampla faixa de

líticas do íon metilico. Os valores de Fl(X) obtidos

vés da integração das curvas Z vs. 10g!N-3 1 2 assimcor.

os respectivos valores de INi 2+1 (concentração de metal

ta para os mesmos intervalos

ção das diferentes curvas de

nas TABELAS XXII a XXVII os requisitos necessirios à ap1ica

çao deste método foram efetuados para as seis concentrações

equilíbrio) podem, então, ser aqui utilizados para obtenção

das constantes de estabilidade do sistema Ni(II)/N;. Deve

se acrescentar, no entanto, urna outra exigência: a integra-
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95,90 e 112,5 mM.

espe-

(128)

dados.

equaçao

correspondente

Q -
L:S .IX!ql
1 lq

I I 2 I q-lSll + S12 Xl + S13 Xl + ••• + Slq Xl (128a)F~ (X)

jXl q - Z o que gera uma dificuldade no tratamento dos

No estudo do sistema Ni(II)/N;, cada valor de

IN;l z pode ser relacionado a seis valores de F1(X) relativos

a seis concentrações de equilíbrio de Ni (11). Conforme foi
.. 232

descrito por HEDSTRüM pode-se então atrav~s dos grificos

ou

de Fl(X) vs. IMI obter para cada IN;1 2 a função 11' aquI re

prescnt.JL!a por F7(X), c que envolvE: apenas a formação dos

complexos mononucleares. A partir da equação (127) obtem-se:

Para cada Ixl disponível obt~m-se então ores

pectivo valor de F~(X) que permite calcular a função FZ'

o tratamento grifico de lZ em função de Ixl torna-se então

Considerando a formação de complexos binucleares, MZXq , en

contra-se a probabilidade da formação de esp~cies como M2X,

cie, q = 1, a equaçao (105) cont~m o termo

igual a 2S 21 1XI- l e torna-se:

MZX2 , MZX3 , etc.. No caso da exist~ncia da primeira

equaçao (104), e a partir desta os valores de 1 Z'

(105), qu~ representam somente a formação dos complexos bi

nucleares. Como se observa na equação (105), 1 2 é função de
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difícil. Para eliminar esta dificuldade o grau de formação

ob-

equa-

outra

(129)

(130)

(131)

(130a)

forn~ce

complexos

+ •••

Q
L2B

2
!X\q-l

1 q

,p ( ) - -"', r l X , sera entao

e rT(x) através de urna

F1 (X) - F~ (X)

IMI

r~(x) + IMIF~(X) + •••

lim Fl(X)
IMI~o

Fl(X) =

~2B2 !Xlq-l + ~3B3 IMllx!q-l
1 q 1 q

b
F1 (X) =

Fi (X)

Fi (X)

tido a partir das funç6es Fl(X)

torna-se:

Das equaçoes (127) e (129) verifica-se que o

grau de formação relativo aos complexos pOlinucleares,Fl(X) ,

IM\. Seu tratamento torna-se então mais simples e

diretamente as funções F~(X) e F~(X). Caso haja

çao (130), através de:

com nuclearidade maior que 3 segue-se a sequência da

-equaçao:

dos complexos bi, trinucleares,

No caso da existência de somente complexos mo

no, bi e trinucleares, a função Fi(X) é linear em relação a

ou

A função F~(X) correspondente à formação so

mente dos complexos binucleares pode ser agora obtida gra

ficamente através de Fi(X) vs. IMj, da mesma maneira que pa-

- mra a obtençao de Fl(X):



das e relacionados nas TABELAS XXII a XXVII. As curvas de

com intervalos de 0,01000 unidades. Conforme se observa nas

(132) .

FIGURAS

utiliza-

- 226 -

Q - Q -
= I3B Ix\q 1 + I41MIB4 \Xjq 1

1 3q 1 q

Fl(X) - F~(X)

IMj

dentes às seis concentrações analíticas de Ni(II)

( X) I · 2+ I d I - IFI vs. Nl , para ca a N3 2' encontram-se nas

31 a 35. Consideraram-se inicialmente os valores de

IV.5.2 - Obtenção das constantes de estabilidade dos comple-

j +2-q
xos 1110nonuc lea Te s Ni (N 31ql~_._.

minação das constantes de estabilidade dos complexos forma

dos no sistema Ni(II)/N;. Os valores de F~(X) foram obti

dos a partir dos valores de Fl(X), IN;1 2 e INi 2+1 correspon-

Este método foi então aplicado para a deter-

FIGURAS 31 e 32, para IN;1 2 até 0,09000 M F1 (X) varia linear

mente com INi 2+1. Isto indica, de acordo com a equaçao

(127a), a existência apenas de complexos mono e binucleares

e neste caso obtém-se diretamente os valores de F~(X) (extr~

polação de Fl(X) vs. INi 2+1 a INi 2+1 = O) e F~(X) (incli-

nação das curvas FI (X) vs. INi 2+ I). Na faixa de IN; 12 de

0,1000 M a 0,2400 M verifica-se (FIGURAS 32 a 35) uma va-

rlaçao nao linear entre FleX) e INi 2+j, o que indica a exis

tência de outras espécies além das mono e binucleares. Ob

tém-se nesta etapa unicamente os valores de F~(X) através

das extrapolações das curvas F1 (X) vs. INi 2+1 a INi 2+1 = O.

Para concentrações de IN;1 2 maiores que 0,2400 M o ajuste
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o

CJ

7,7

7, I

6,~

FI (X)

9,0 [N i2+]. 102 (M)~,5

!),91 I I I I I I

2,0

FIGURA 31 - Variação de Fl(X) em função de INi 2+1 para c~
da IN;1 2 : (a) 0,01000; (b) 0,02000; (c)

0,03000 ... (g) 0,07000 M. Extrapolação para

obtenção de F~(X) e F~(X), relativos aos co~
plexos mononuc1eares e binuc1eares respecti

vamente.
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FIGURJ\ 32 - Vélria~ão de F1 (X) em função de INi 2+1 para

o

c

M

d

e

---- -----

(d) 0,1100

Cf) 0,1300

o

cada IN;1 2 " Extrapolação para obtenção de

FI_~ (X) e F~ (X) relativos às IN; 1 2 :
(a) 0,08000 M (b) 0,09000 M

Extrapolação para obtenção de F~CX), rela

tivos às !N;l z:
Cc) 0,1000 M

Ce) 0,1200 M
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3,0 [Ni 2+] X I02(Ml

INi 2+1 para

obtenção de

0,1400 M~

0,1700 M.

2,01,0

FIGURA 33 - Variação de F1 (X) em função de

cada IN;1 2 . Extrapo1ação para

F7(X), relativos às IN312: (a)
(b) O, 1500 M~ (c) 0,1600 M; (d)

II

17

8,0\ I I I I
O

FI (Xl
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18 2' (Ni 2+] X 10 (M)

FIGURA 34 - Variação de Fl(X) em função de INiZ+1 para

cada IN;l z. Extrapolação para obtenção de

F~(X) relativos às !N;l z: (a) 0,1800 M;

(b) 0,1900 M; (c) O,ZOOO M; (d) 0,Z100 M.
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a

Variação de Fl(X) em função de

cada IN;i 2 • Extrapolação para

FT(X) relativos às IN;1 2 : (a)
(b) 0,2300 M; (c) 0,2400 M.

f-IGURA 35 -

I I I

13~ 0~~5 0,750 1,125 [Ni2+] xI(T(M)

INi 2+j para

ob tenção de
0,2200 M;

27
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bica.

eutilizando-se a calculadora HP-4l-CV e o programa colocado

pelos

corres-

complexos

c = 12,00507b = 11,06760

r 2 = 0,9998659

a = 5,849047

d = 577,9307

desta tese). O melhor ajuste foi dado

As constantes de estabilidade dos

pl1l eX) encontram-se na TABELA XXIX.n

O valor de b deve representar, aproximadamen-

Conforme se observa através da equaçao e128a)

dos dados para obtenção dos valores de F~eX) foi se tornan

do muito dlfIcil e, portanto, afetado de grande erro. A

aplicação deste método restringiu-se, então, somente até

811 = 5,85

IN;1 2 igual a 0,2400 M.

"d d (' eX) !N· 2+,. .I o ;1 S ;1 S c u r v ase' I v s • 1 f o r am aJu~

tadas, pelo m~todo dos mfnimos quadrados, a equaçoes de reta

ou parabólicas. Os valores de F7ex) assim como das funções

no "t)êndice

o termo a obtido no tratamento de FTex) vs. IN;1 2

ponde ao valor de Sll. Tem-se então que:

Os valores de F~eX) em função de IN;1 2 estão

representados na FIGURA 36. A constante de estabilidade 811

foi obtida através do ajuste dos dados a uma equaçao cúbica

seguintes parâmetros:

sucessivas

mononucleares foram então obtidas através das funções suces

sivas F~eX), tratadas também pelo método dos mínimos quadra

dos fazendo-se ajustes de equações de reta, parabólica e cú-
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TABELA XXIX - Valores de F~(X) obtidos pelo método indireto,

(*) Estes valores não foram utilizados no tratamento de
m

F 2 (X) .

Fun-

cons -

relativos aos complexos mononucleares.

ções sucessivas Fm(X) para cálculo das
n

tantes de estabilidade.

IN;1 2
Fm(X) F~(X) F~(X)1

0,01000 5,945 9,500

0,02000 6,051 10,05

0,03000 6,210 12,00

0,04000 6,390 13,50

0,05000 6,560 14,20

0,06000 6,713 14,38

0,07000 6,866 14,51

0,08000 7,091 15,51 68,88

0,09000 7,301 16,12* 68,00

0,1000 7,604 17,54* 75,40

0,1100 7,981 19,37 85,18

0,1200 8,367 20,98 91,50

0,1300 8, 772 22,48 96,00

0,1400 9,214 24,03 100,2

0,1500 9,745 25,97 106,5

0,1600 10,33 28,00 112,5

0,1700 10,92 29,82 116,6

0,1800 11,60 31,94 121,9

0,1900 12,35 34,21 127,4

0,2000 13,14 36,45 132,3

0,2100 14,06 39,10 138,6
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te, a constante 6lZ . Fez-se, entretanto, o cilculo da se

gunda [unç~o sucessiva, F~(X), para a obtenç~o de 6lZ . Uti

lizou-se a seguinte equação, id~ntica ~ equação (Z4):

F~ (X)
rfi(x) - (3111

IN:3l z

(133)

fi -
Os valores de FZ(X) vs. IN31z estão represen-

tados na FIGURA 37 e foram ajustados a uma equação parabó-

a = 10,01390 b = Z7,07l0Z c = 5Z8,0806

r Z
= 0,99989 05

lica no intervalo de \N:3l z de 0,ü7000 a O,ZlOO M, excluin

do-se os valores relativos a 0,09000 c 0,1000 M de N:3. Re

sultaram desse ajuste os parâmetros:

O valor correspondente a 6lZ é dado pelo ter-

mo a, portanto:

6lZ = 10,0

Com o valor de (3lZ calcularam-se os

m( - -de F3 X) atraves da equaçao:

Tem-se agora que:

m -
Os valores de F3 (X) vs. IN31z

(135)

(134)

valores

representam,

IN:3l z

F~(X) - 6 lZ
F~ (X)

= 613 + B14 !X! + B15IX\Z + .••F~ (X)



N
V-l
(J\

l

[N3]2(Ml0,200

o

5' ! L
O 0,100

35

FIGURA 37 - Extrapolação de F~(X) vs. IN;l z para obtenção de 612 relativa ao siste
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por ajuste a uma equação de reta, pelo método dos mínimosqu~

Jrados. Utilizou-se a faixa de conccntração de azoteto li-

cxistêncLa ue apenas uuas espécLcS, ou seja Ni(N 3);e Ni(N3)~:

As respcctivas constantcs de estabilidade são cntão obtidas

como se observa 1l;J l:jCUI{}\ 3H, um;1 reL;J. a

0,9990

Isto eviuéncia

2
rb = 525,5

- 237 -

a = 27,63

vre de 0,1JOO a 0,2100 M, obtendo-se:

Resultaram então:

(313 = 27,6 e 614 526

IV.5.3 - Obtenção das constantes de estabilidade dos comple

xos binucleares 1~2(N3lqJ+4-q.

Para determinar as constantes de estabilidade

o

o
~

1/

N
~

C!l

dos complexos binucleares torna-se necessário agora obter os

valores da função F~(X). Estes valores foram facilmente ob

tidos na faixa de IN;l z igual a 0,01000 a 0,09000 M, atra

vê s da incl inação das re tas formadas por FI (X) vs. INi 2+ I (FI

GURAS 31 e 32). Para concentrações de azoteto livre maiores

que 0,09000 M (FIGURAS 32 a 35) procedeu-se da forma des-

crita anteriormente, ou seja, utilizando-se a equaçao (129)

calcularam-se os seis valores de Fiex) relativos a seis con

centrações de Ni(II), para cada IN;1 2 . Para obtenção da fun

çao F~(X), efetuaram-se as extrapolações das curvas de Fi(X)

vs. INi 2+1 conforme está indicado na equação (131). Neste

caso as curvas de Fl(X) vs. INi 2+1 representadas nas FIGU-
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814 = 526

mFIGURA 38 - Valores de F3 (X)
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RAS 32 a 35 foram normalizadas para obtenção de maior nume-

ro de dados.

Para efetuar esta nova etapa de cálculo e com

o intuito de minimizar o erro envolvido no tratamento gra

fico das funções F~(X) serão consideradas agora, também, as

concentrações de azoteto livre a partir de J,OlOOO M com In

tervalos de 0,005. Para IN;1 2 at6 0,09000 Monde s6 existem

de forma significativa complexos mono e binucleares, o ajus-

te de uma reta foi feito para as concentrações de azoteto

livre não consideradas no cálculo das constantes de estabi-

lidade dos complexos mononucleares, ou seja; 0,01500;0,02500;

0,03500, ... , 0,08500 M. Para as concentrações mais altas

de azoteto livre (0,09500; 0,1050; ... ; 0,1950 M) os valo

res de f~(X) necessários ao cálculo de Fl(X) foram obtidos

considerando as constantes Sln e através da equação (128a)

que se reduz a:

F~(X)
2 3

S11 + S1 21 XI + 61 3 IXI + 614 IXI

Os valores obtidos através dos

(136 )

tratamentos

que 0,09000 M onde se observa a existência de complexos tri-

nucleares, os valores de Fl(X) mostram uma relação linear

com INi 2+1 principalmente nas faixas de concentração mais

baixa. Isto indica a existência de apenas espécies bi e tri

mononucleares.

aCIma citados encontram-se na TABELA XXX.

Para concentrações de azoteto livre

nucleares nas faixas consideradas, além das

Assim, por regressão linear dos valores de Fl(X) vs.

maiores

INi 2+ I
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TABELA XXX - Valores de F~(X) - FI (X) relativo aos complexos mononu~~eares

obtidos através do tratamento das curvas FI (X) vs. INi I. pelo

método dos mínimos quadrados: ajuste de equaçào de reta, equa

ção parabólica ou cúbica.

a • FT(X)

b • F~(X), para IN;1 2 , 0,09000 M
c e d • últimos coeficientes de uma equação parabólica e de uma

equação cúbica. respectivamente.

r 2 • coeficiente de determinação.

, .,- I

r 2":1'2
a b c d

(M)

0,01000 5.945 7,707 0,9989

0.01500 5.986 7,991 0,9987

0.02000 6.051 8.:188 0,9996

0,02500 6,129 8.791 0,9988

0,0:1000 6,210 9,292 0,9990

0.C3500 6,297 9.814 0,9966

0.04000 6,390 10.42 0,9971

0.04500 6,477 11,27 0,9894

0,05000 6,560 12,3:1 0,9912

0,05500 6,638 13,59 0,9732

0,06000 6,713 15,16 0,9804

0,06500 6,789 17,16 0,9501

0,07000 6,866 19,69 0,9705

0,07500 6,949 22,79 0,9376

0,08000 7,091 24,67 0,9984

0.08500 7,196 28,90 0,9983

0,09000 7,301 34,23 0,9984

O,09S00 7,SOO'

0,1000 7,604 38,49 207,8 0,99990

0,1050 7,813'

0,1100 7,981 52,0 200,7 0,99998

0,1150 8,16S'

0,1200 8,367 67,71 S10,2 0,99986

0,1250 8,5S9'

0,1300 8,772 125,3 -3,084x10 3 9,975x10 4 0,99995

0,1350 8,997'

0,1400 9,214 146,3 -l,892x10 J 9,333x10 4 0,99996

0,1450 9,484'

0,1500 9,745 184,9 -2,250x10 3 l,563x10 5 0,99998

0,1550 10,02'

0.1600 10,33 239,7 -5.410x103 4,225x10 5 0,99998

0.1650 10,61'

0.1700 10,92 219,8 -7,846xI0 3 7,027x10 4 0,99997
0,1750 11,26'
0,1800 11,60 336,5 -3,063x10 3 9,870xl0 5 1,00000

0.1850 11,98'
0.1900 12,35 574,4 -4,720xl0 4 4,385xl0 6 0,99976
0.19 SO 12,75 •

0,2000 13 ,14 429,5 -5,130x10 3 3,806x106 0,99991
O,Z100 14,06 445,8 -1,441x10 4 7,948>.10 6 0,99984
0.2200 lS.19 S78.4 -7,410xl04 I, 803xlO 7 0.99997
0,2300 16.55 l,199xI0 3 -3,07xl0 5 5,099xl0 7

0.99997

'Estes valores foram calculados a partir das constantes de estabilidade dos

complexos mononuc1eare~
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obtiveram-se os valores de F~(X) e F~(X), funções relativas

à formação de complexos bi e trinucleares, respectivamente.

Os valores de F~(~) e F~(X) relativos a cada

IN;1 2 encontram-se na TABELA XXXI. Os primeiros foram en

tão tratados para obtenção da constante 821 , relativa à pri

meIra especIe binuclear.

A FIGURA 39 mostra a variaçao de F~(X) em fun

ção de IN;1 2 . Por ajuste a uma equação cGbica, na faixa de

0,01000 a 0,1000 M, os seguintes par~metros foram obtidos:

a = 7,244444 b 58,65342

c = -901,4998

r 2 = O, 9999 520 .

d = 3,591333xl0 4

De acordo com a equação (131) tem-se que:

F~(X) = 28 21 + 28 22 !XI + 28 23 !X!2 + ••• + 282qlxlq-l (l3la)

O termo a, obtido a partir da regressão cGbica, corresponde

então ao termo independente de Ixl na equação (13la), ou se

ja; a 28 21 . Resulta assim o valor de 821 :

28 21 = 7,24 ===> 821 = 3,62

Conhecido o valor de 8 21 pode-se calcular a

função F~(X) a partir da equação (13la):

F~ (X)
Fb (X) - 28 211

21 N;1 2
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TABELA XXXI - Valores de F~eX) e Fiex) - FI eX) relativos aos

complexos bi e trinucleares, respectivamente.

Os resultados para IN;!2 ' 0,09000 M foram t~

rados da tabela XXX. Os resultados para

IN;1 2 ~ 0,09500 M foram obtidos ajustando-se,

por mÍninl)s quadrados, uma equação de reta aos

dados de Flex) vs. INi 2+\.
r 2

= coeficiente de determinação.

_____M·___••______________• __

1N;I z F~eX) F~eX)
zr

(M)

0,01000 7,707

0,01500 7,991

O,OZOOO 8,388

0,02500 8,791

0,03000 9,292

0,03500 9,814

0,04000 10,42

0,04500 11,27

0,05000 12,33

0,05500 13,59

0.06000 15,16

0.06500 17,16

0,07000 19,69

0,07500 22,79

0,08000 24,67

0,08500 28,90

0,09000 34,23

0,09500 28,12 3,34lxl0 2 0,9988

0,1000 39,93 l,673xl0 2 0,9997

0,1050 45,56 2 0,99841,688xl0

0,1100 52,02 2,270xl0 2 0,9913

0,1150 59,86 3,094x10 2 0,9990

0,1200 70,77 3,389xl0 2 0,9998

0,1250 76,56 6,694xl0 2 0,9997

0,1300 93,72 4,819x10 2 0,9989

0,1350 96,86 1,612xl0 3 0,9997

0,1400 112,5 l,561xl0 3 0,9967
0,1450 124,8 1,878xl0 3 0,9997

0,1500 139,9 3,400xl0 3 0,9995

0,1550 164,1 3,551xl0 3 0,9999

0,1600 183,2 4,401xl0 3 0,9993

0,1650 207,7 5,699xl0 3 0,9996

0,1700 218,6 8,616xl0 3 0,9995

0,1750 253,7 9,510xl0 3 0,9994

0,1800 274,6 1,261x10 4 0,9989

0,1850 301,6 1,525x104 0,9992

0,1900 322,6 1,881xl0 4
0,9976
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[N;h (M)

- b I -IFIGURA 39 - Extrapolaçao de Fl(X) vs. N3 2 para obten

çao de S2l relativa ao sistema Ni(II)/N;.

821 = 3,62

~-

O' .~ I i I

0,050 0,100 0,150

85---

170~-
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a 2 foi eliminado do segundo membro da equação e13la), re-

(138 )

(139)

envol-

3824 = 7,54 x lae

F~ eX)

8 23 = 170

Com a finalidade de mInImIzar o erro

F~ eX)

sultando:

Como se observa na equaçao acima o fator igual

822 = 21,0

- - b -Calculou-se, entao, a funçao F3eX) atraves da

A FIGURA 43 representa a variação de F~eX) em

função de IN;1 2 , Observa-se uma relação linear que indica a

bA FIGURA 40 mostra os valores de F2eX) em fun

çao de !N;1 2 . O ajuste da curva obtida forneceu o valor de

8 22 :

As FIGURAS 41 e 42 mostram respectivamente as

funçõeSF~eX) e F~eX) vs. IN;1 2 , O ajuste das curvas a

equaçoes cúbica e parabólica forneceu, respectivamente:

vido no tratamento das próximas funções sucessivas F~eX)

efetuou-se a normalização da curva F~eX), principalmente na

faixa de concentração de ligante livre mais alta. Os valo

res de Ffex), na sua totalidade, aSSIm como os valores das

funções sucessivas F~eX) encontram-se na TABELA XXXII.

b
F2eX) - 822

IN; 1 2

.. - b e be aSSIm, suceSSIvamente, as funçoes F4 X) e F5eX).

equaçao:
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TABEI.A XXXI! - Valores das funçoes sucessivas F~(X) para os complexos hi

I
. +4-11

nucleares N1 2 (N:;J n l .

.N3:~ F~ e X) r
b

e X) r~eX)xl0-3 r b eX)x]0-4 F~eX)X]0-42 4
-- - - ---_._-

O,O101l1l 7,7U7 23,35 0,2350

U, 0150 II 7,~91 25,03 0,2687

LJ , LJ 2 1111 (I 8,388 28,70 0,3850

O,0251l() 8, 791 31, 02 0,4008

11, o 3(1(J() t),292 34 ,20 0,4400

0,035UO 9,814 36,77 0,4506 0,8017

0,040()(I 10,42 39,75 0,4688 0,7470

0,04500 11,27 44,78 0,5284 0,7964

0,05000 12,33 50,90 0,5980 0,8560

O,0550U 13,59 57,73 0,6678 0,9051

0,06000 15,16 66,00 0,7500 0,9667

0,06500 17,16 76,31 0,8509 1,048

0,0707] 19,55 87,05 0,9341 1,081

0,074UO 21,25 94,66 0,9954 1,115

0,077]4 22,95 101,8 1,047 1,137

O,080UO 24,67 108,9 1,099 1,161

0,08286 26,35 115,3 1,138 1,168

0,08786 29,75 123,1 1,219 1,194

0,09000 31,45 134,5 1,261 1 ,212 5,089

0,09214 33,15 140,6 1,298 1 ,224 5,101

0,09429 34,85 146,4 1,330 1,230 5,048

0,09721 37,40 155,] 1,379 1,244 5,041
O, 1ao II 39,93 163,5 1,425 1,255 5,010
0,1023 42,50 172,3 1,479 1,280 5,142

0,1050 45,56 182,5 1,538 1,303 5,229

0,1074 48,45 191,9 1,591 1,323 5,298
0,1100 52,02 203,5 1,659 1,354 5,455

0,1136 56,95 218,8 1,741 1,383 5,537
0,1158 60,35 229,3 1,799 1,407 5,639
0,1179 63,75 239,7 1,855 1,429 5,725
0,1209 68,85 254,8 1,934 1,459 5,831
0,1221 71,40 262,7 1,980 1,482 5,962
0,1236 73,95 269,9 2,014 1,492 5,971
J,1257 78,20 282,3 2,079 1,519 6,086
0,1279 82,45 294,0 2,134 1,536 6,114
0,1295 85,85 303,5 2,181 1,553 6,170
0,1309 89,25 313,3 2,233 1,576 6,280
0,1328 93,50 324,8 2,288 1,595 6,333
0,1349 98,60 338,6 2,354 1,619 6,412
0,1364 102,9 350,7 2,417 1,647 6,547

-
continua ...
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CONTINUAÇÃO DA TABELA XXXII

IN;I L F~ (X) F~(X) F~(X)X10-3 F~(X)X10-4 F~(X)X10-4

0,1371 104,6 355,1 2,437 1,654 6,565

0,139.) 110,5 370,6 2,510 1,680 6,648

0,1400 112,5 375,9 2,535 1,689 6,679

0,1421 119, O 393,2 2,619 1,723 6,819

0,1442 125,8 411,1 2,705 1,758 6,963

0,1458 130,9 424,1 2,765 1 ,780 7,037

0,1486 14 0,3 447,7 2,871 1,818 7,160

0,1500 145,4 460,5 2,930 1,840 7,240

0,1514 150,5 473,1 2,986 1,860 7,305

0,1528 155,6 485,5 3,040 1,878 7,356

0,1539 159,8 495,6 3,084 1,893 7,401

0,1550 164,1 506,0 3,129 1,909 7,452

0,1571 171,7 523,4 3,198 1,927 7,467

0,1579 174,3 529,0 3,217 1,930 7,448

0,1593 180,2 542,9 3,276 1. 950 7,508

0,1600 183,2 549,9 3,306 1,960 7,538

0,1614 188,7 562,1 3,353 1,972 7,546

0,1628 194,7 575,7 3,407 1,988 7,580

0,1642 200,6 588,8 3,458 2,002 7,600

0,1664 210,0 609,3 3,535 2,022 7,620

0,1679 215,9 621,4 3,576 2,029 7,594

0,1692 221,9 634,3 3,625 2,042 7,612

0,1700 225,3 641,4 3,649 2,046 7,600

0,1707 228,7 648,7 3,677 2,054 7,616

0,1721 234,6 660,5 3,716 2,060 7,589

0,1735 241,4 674,8 3,768 2,074 7,608

0,1744 245,7 683,7 3,800 2,081 7,609

0,1758 252,5 697,6 3,849 2,093 7,617

0,1764 255,9 704,8 3,876 2,101 7,636

0,1771 259,3 711,6 3,899 2,106 7,634

0,1779 262,7 718, O 3,918 2,107 7,605

0,1793 270,3 733,6 3,974 2,122 7,630

0,1806 277,1 747,1 4,020 2,132 7,630

0,1814 281,4 755,7 4,050 2,139 7,635

0,1821 285,6 764,3 4,082 2,148 7,655

0,1836 293,3 779,0 4,129 2,156 7,636

0,1843 298,4 789,9 4,172 2,171 7,689
0,1850 302,6 798,3 4,202 2,179 7,703
0,1857 307,7 809,0 4,243 2,193 7,749



- 247 -

- bExtrapo1açao de F 2 (X) vs.

tenção de 622 relativa ao

N;.
622 = 21,0

FIGURA 40 -

I I I I I ! I

O 0,05 0,10 [N3J
2

( M)

IN;1 2 para ob
sistema Ni(II)/

255

F2~X)
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0,05

b . -
Extrapolação de F3 (X) vs, IN312 para obte~

ção de 823 relativa ao sistema Ni(II)/N;,

823 = 170

FIGURA 41 -

1,0

2.0 --
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0,140

vs. IN;1 2 " Obtenção de
sistema Ni(II)/N;"

0,1200,100

FI GURA 43 - Valores de F~ (X)
825 e 26 para o

825 = 4,88 x 10 3

S26 = 4,46 x 105

5 OL..- .-(:) ~ ..I.._ ___I_I

, o,oao

6,0 -

7,0

,g>(x>x
104
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existência de apenas duas espécies, ou seja; INi 2 (N 3)sl- e

!Ni 2 (N 3)6 12 - cujas constantes de estabilidade foram obtidas

por regressao linear. Os parâmetros obtidos são:

3 5a = 4,88 x 10 b = 4,46 x 10 2r = 0,9945.

As constantes encontradas correspondem a:

S25 = 4,88 x 10 3 e S26 = 4,46 x 105

IV.S.4 - Determinação das constantes de estabi1idadedos com-

o co I 1\[; +6-qQ!exos trinuclear~3~31ql .

tOs valores de Fl(X) que se encontram na TA-

BELA XXXI e foram obtidos conforme esti descrito no item an-

terior permitem a obtenção das constantes de estabilidade dos

complexos trinucleares existentes em equilibrio.

A função FI(X), conforme se observa na equa-

tes no sistema Ni(II)/N; pode-se fazer uma consideração pré

VIa sobre os valores de q na equação (140). ~ muito pouco

çao (130), é dada pela seguinte equaçao:

(140)

existen-

Q
= L383 jXl q - l

1 q
Fi (X)

No caso dos complexos trinucleares

2 3 Q-l
+ 38 32 1 Xl + 3833 1XI + 3B 34 1X! + .•. + 3B3QIXI

(140a)

ou

Ft(X) = 3B 3l1



quadrados). Diversas tentativas foram realizadas com os da

por

para-

(141)

TABELA

., .
mlnlmos

estariam

simplificada

equaçao

c = 7,95xl0 8b = -1,93xl0 8

- 252 -

- . . ( )5+ . ( )4+especles como N1 3 N3 ' N1 3 N3 2 e

devido à alta densidade de carga pro-

-Neste caso a equaçao (140a) e

7a = -1,28xlO

tOs valores de F4 (X) encontram-se na

F~ (X)

provável a formação de

até, talvez, Ni3(N3)~+

vocada pelos íons metálicos, que nesses casos nao

todos coordenados através do ligante ponte, azoteto. Além

disso, no capítulo anterior onde foram as constantes de es-

Pode-se ainda dividir todos os termos dessa

3.lx!3 reduzindo-a a:

dos dados assinalados na TABELA XXXIII a uma equação

bólica:

dos disponíveis, entretanto não se alcançou em nenhuma delas

um resultado satisfatório. Em todas as considerações resul

7tou um valor de 835 negativo da ordem de 10. Como exemplo,

sao abaixo relacionados os parâmetros obtidos pelo ajuste

XXXIII e, conforme se verifica na FIGURA 44, representam em

função de IN;1 2 uma curva acentuada podendo ser ajustados a

tabilidade determinadas pelo método direto, não se eviden

ciou a formaçao de espécies trinucleares com q < 4. Pode

se então considerar apenas a formação de espécies com q > 4.

já que os três primeiros termos do segundo membro são nulos.

uma equaçao parabólica ou cúbica (pelo método dos



e*) os dados assinalados foram utilizados para se fazer o

ajuste a uma equação parabólica.

tF(j eX) .10-
7tF5eX) .10-

6Fie X).10-
5
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t t
Valores de F4eX) e F5eX) calculados a par-

t -
tir de FleX) e IN312, para obtenção das cons

tantes de estabilidade dos complexos trinu-

clcares.

Ffe x)1~;12

0,1300 481,9

0,1350 1,612x10 3 2,184

0,1400 3 1,896*1,561x10

0,1450 1,878x10 3 2,053

0,1500 3,400x10 3 3,358 2,239

0,1550 3,551x10 3 3,179* 2,051

0,1600 4,401x10 3 3,582* 2,238* 1,399

0,1650 5,699x10 3 4.229* 2,563* 1,553

0,1700 8,616x10 3 5,846 3,439 2,023

0,1750
3 5,915* 3,380* 1,9319,510x10

0,1800
4 7,207 4,004* 2,2241,261x10

0,1850
4 8,028* 4,340* 2,3461,525x10

0,]900 4 9,141* 4,811* 2,5321,881x10

TABELA XXXIII -
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FIGURA 44 - Variação de F~(X) em função de !N;l z. Extra

polação da curva para obtenção de 634 para o

sistema Ni(II)/N;.

634 < O



lhe J constante de estabilidade e culculou-se a função F~(X)

obtida a partir da equação (141) e através de:

Considerou-se, então, a possibilidade da
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existência ua espécie 3:4 ou da uificuldaue em

-nao

determinar-

F~ l X)
I
, t
'4 l X)

IXT- ==
B35 + 8 36 !X! + ••• (142)

Os valores de ri(Xl encontram-se na TJ\I3ELJ\

XX Xl II e. r e p r e S c II t ados gr a fi GIITI C nt c em f li nç i1 o de IN"3 I2 ' mos

tram uma relação linear, conforme se observa na FIGURA 45.

Isto indica a exist~ncia apenas de duas espécies, I Ni 3 (N 3)5r
e Ni 3 (N 3)6' cujas constantes de estabilidade podem ser ob

tidas pelo ajuste dos dados disponíveis a uma equação de re

ta, pelo método dos mínimos quadrados. Utilizando-se os va-

lares de F~(X) assinalados na TABELA XXXIII os

obtidos foram:

parâmetros

a == -1,18IxI0 7
b = 8,736x10 7 1'2 = 0,9976

Considerar-se-~, então, como possibilidade fi

nal a determinação da constante de estabilidade da espécie

3:6, calculando-se a funçio F~(X) a partir da equação (142),

através de:

t
t F5 (X)

F6 (X) = = 8 36 (143)
Ixl

Os valores de F~(X) representam então a cons-

tante de estabilidade do complexo Ni 3 (N 3)6 e encontram-se na

TABELA XXXIII. Foram considerados os cinco valores mais al

tos de F~(X) e a partir deles calculou-se o valor médio de
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de

urna

0,190

7-1,18lxlO

8,736xl0
7

0,170

coeficiente angular

Variaç~o de F~(X) em funçio

IN;1 2 " Ajuste dos dados a

equação de reta;

coeficiente linear =

FIGURA 45 -

o2
,
0 L...-_-=-__.L- .l..- ...L- ....J-..__..J

0,150

3,0

4,0

5.0
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8 36 :

8 3 () = (2,21 ± 0,24) x 10 7

Finalmente, reuninJo toJos os resultados do

tratamento gr~fico indircto tem-se as constantes de estabi-

lidade das espécics espcclficatlas na TABELA XXXIV.

IV.6 - RESULTADOS FINAIS E DISCUSSÃO

Os dois métodos de cálculo utilizados para a

obtenção das constantcs dc estabilidade dos complexos

INi (N 3) 1+ 2p - q foram totalmente concordantes quanto ao tipop q

de espécies existentes em equilíbrio. Ambos definiram a

formação de espécies mono, bi e trinucleares. Entretanto,

corno se observa nas TABELAS XXVIII e XXXIV, algumas diferen-

ças quantitativas são encontradas.

As espécies mononucleares mostram, com exce-

ção da terceira, urna concordância excelente para os valores

das respectivas constantes de estabilidade. Para 813 en

controu-se, pelo método direto, um valor mais baixo em re

lação a 812 enquanto que pelo método indireto obteve-se a

relação inversa. Deve-se salientar, no entanto, que confor-

me se ra visto a segui r nos diagramas de distribuição a

cie INi(N 3)3 1 - não aparece já que não chegou, na sua

~

espe-

faixa

de m~xima predominância, a atingir o nivel de 5% conside-

rando-se 813 = 7,54 e não chegou a 10% considerando-se 813 =



TABELA XXXIV - Constantes de estabilidade dos complexos jNi (~3) 1
2p - q , obtidos pelop q

m~todo grifico indireto. I = 2,0 M (NaCI0 4) e T = 25,0 ± O,loC.

----

complexos complexos

mononuc1eares b inu c1e are s

. +
/3 11 = 5,85 N" N3+ /3 21 = 3,62N11~ ., 1 121 3

J

Ni(N 3)2 812 = 10,0 Ni2(N3)~+ /3 22 = 21,0

Ni(N 3); 13 13 = 27,6 Ni 2 (N 3); 13 7 " = 170
~J

Ni(N 3)4 814 = 526 Ni 2 (N 3)4 313 24 = 7,54 x 10

Ni 2 (N 3)S 13 25 = 4,88 x 10 3

Ni 2 (N 3)(; /3 26 = 4,46 x 105

Ni 3 (N 3)6

complexos

trinucleares

7
13 36 = 2,21 x 10'

t-..J
ll1
00
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27,6. A determinação da constante de equilíbrio desta es

pécie é então afetada de um erro maior em relação às outras.

Torna-se assim difícil julgar qual das duas está mais

xima do valor real.

~

pro-

Quanto aos complexos binucleares observa-se

também uma raz05vel concord~ncia entre as constantes de es-

tabilidade, exceto para as relativas às espécies !N: 2 (N 3)4 1 e

INi 2 (N 3)5 1 -. Observar-se-i também nos diagramas de distri-

buição que a espécie 2:4 apesar de apresentar uma constan-

te de estabilidade relativamente alta representa uma percen

tagem pouco maior que 5 na sua faixa mais favorável de for-

mação, resultanto um valor de 624 afetado de um erro maior

em relação às outras espeCles.

Em relação aos complexos trinucleares não foi

possível pelo método indireto determinar as constantes das

espécies !Ni 3 (N 3)4 12 +. Isto talvez se deva à faixa de IN;i 2

utilizada nos dois métodos, para o c5lculo das constantes de

equilíbrio. Para o método direto trabalhou-se numa faixa

de O a 0,4000 M de azoteto de equilíbrio, enquanto que a re-

solução pelo método indireto restringiu-se a uma faixa me-

nor de concentração, cujo miximo foi 0,1900 M (TABELAXXXIII).

Neste caso, a determinação da espécie INi 3 (N 3)6 1 pelo últi

mo mêtodr talvez tenha sido possível em função do seu me-

canismo de formação. Não se deve considerar corno possibili

dade única os processos sucessivos de entrada de ligante.

tados, adotou-se como final o conjunto de constantes de es

tabilidade da TABELA XXVIII, encontrado através do método di

Levando-se em conta todos os fatores comen-
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pcrmitcm somcntc reprcscnt;lr ;1 pCt'L"CIlLlgCIII d;ls CSpCCICS C 11I

do aplicados a sistemas envolvendo complexos polinucleares,

de-

ex-

des-

quan-

ligan-

predo-

qualquer

envo 1-

- "especIes.

equi-percentuais

Pode-se, no entanto, fazer diver-

Informam apenas em que faixa de con-

P 1 "" - 'lJ'fZ 129ara superar estas lmltaçocs, L

Os diagramas dc distrihuiç~o convcncionais,

te ou a do Íon metálico.

função de uma das conccntrações dc equilíbrio: a de

sistema.

trair, semi-quantitativamente, a distribuição das

ponto destas curvas, a especle a que se referem estará con-

reto (capítulo IV .4).

Informações mais detalhadas podem, ainda, ser

obtidas atrav6s da Jetcrmjnaç~o da composiç50 pcrccntual do

por de um grande numero destes diagramas, o que ~ pouco con-

247gante e de metal . Uma s~rie de curvas

centrações determinada esp~cie predomina sobre as demais.

dois ligantes. No caso da formação de complexos polinuclea-

VIa a formação de complexos mistos, Cd(II)/py/Cl , e em cada

sos diagramas mantendo fixa uma das concentrações. Mas para

se ter uma Vlsao global do sistema, torna-se necessário dis-

um deles os eixos correspondiam às concentrações livres dos

veniente. Por outro lado, os diagramas de áreas de

"- "d -" 246 1 "I" dmInanCIa as especIes , argamente utl Iza os para

res o mesmo tipo de diagrama pode ser construído mas, neste

caso, os eixos correspondem às concentrações livres de li-

é, então, representada para cada espécie. Sobre

bastante incompletos.

crever sistemas com formação de complexos polinucleares, são

senvolveu um novo tipo de diagramas, dos quais se pode

Estes diagramas foram efetuados para um sistema que
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tribuindo com a percentagem indicada.

Para o c5lculo da composição do siste-

ma Ni(II)/N;, que envolve a formação de complexos polinucle~

res, nao se pode considerar unicamente a equação (18) da

pag. 38 A contribuição de cada espécie -sera, então, da-

da pela expressão:

(X pq
~-~~

c;1
(144 )

Utilizando-se as equações (70), (73) e (144)

obtém-se a seguinte equação:

a pq
IMj +

p.B~.IMIP.IXlq

P Q
2: L: Bp=l q=lP pq.1 M!p.lx!q

(145)

dindo-se o numerador e o denominador por IMI, resultando no

~ltimo um somat6rio que corresponde i equação (79) e é re

presentado por Fo(X). A equação acima pode ser escrita co-

mo:

A equaç~o (145) pode ser simplificada divi-

a pq

= p.Bpq.IMIP-l.IX!q

Fo (X)
(146)

A composição do sistema Ni(II)/N; foi calcu

lada utilizando-se e equação (146), explorando-se as faixas

de concentrações molares do ligante de - 2 ~ loglN;1 ~ O e



lhido de 5 %•

tal livres foram, respectivamente, 0,4 e 0,1 M. Neste caso,

De forma similar aos diagramas de distribui-

foram

polinu-

realizado

considera-

o complexo

- 262 -

Para obter u distr.ihui<;uo aproximada em cer-

para as 14 espécies cujas constantes de estabilidade

A representação gráfica torna-se maIS provel-

determinadas. Os diagramas de todas as esp~cies quando so-

t a c once n t r a ç ão de 1 i g <'Jn t e e de me tal has LI e s t ima r , por

brepostos, são pouco "legíveis". Foram, portanto, separados

cleares, desde que seja fixada uma concentração de metal ou

mInimIzar a sobreposição das curvas das diversas espccIes.

tosa do que qualquer descrição que se queira fazer sobre as

de ligante. No presente sistema achou-se interessante co-

ter um diagrama para sistemas que contém complexos

informações que encerram. Deve-se, no entanto, lembrar que

as faixas de concentração de ligante e de metal

em quatro gráficos (FIGURAS 46 - 49) e agrupados de forma a

do metal de - 4 ~ 10g1NiL+1 ~ O. O cálculo foi

ção representados para complexos mononucleares pode-se ob-

INi 2 (N 3) ,+ formado somente em condições de grande excessode

Ni(II) .

além das espécies acima citadas não apareceria

das excedem as utilizadas para o cálculo das constantes de

estabilidade. As concentrações máximas de ligante e de me-

interpolação, a percentagem de cada ~spécje, examinando os

- 2+quatro gráficos. As esp~cies INi(N 3)3' , INi 2 ( 3)2 1 '

INi Z(N 3)3 1 + e !Ni 3 (N 3)4'Z+ não aparecem nas figuras repre

sentadas, porque não chegaram a atingir o nível mínimo esco-
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0.. 01 i' I i < I (i I , I

tJ"l
O

r-1

:8

'"N
IM
Z

log INi 2 +t / M

, ., II ' It , '

-2.01 -3,0 2,10 1,0

FIGURA 46 - Distribuição das espécies do sistema Ni(II)/N;

Curvas equipercentuais do Ni 2
+ e Ni2(N3)~' As

curvas correspondem, a partir da externa, aos

seguintes valores de ex. : 5, la, 20, "', 90%.pq
OBS.: as cargas foram omitidas na indicação das- .especles.
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tJ1
O

r-l

-1,Or -
Ni(N 3 )2

Ni 2 (N 3 )4

I I l II ' I ! I 1 O 2+- 2p - 3,0 2,0 • log INi I / M

FIGURA 48 - Distribuição das esp~cies do sistema Ni(II)/N;.

Curvas equipercentuais do Ni(N 3)2' Ni 2 (N
3
)4 e

Ni 3 ( N316 • As curvas correspondenl. a partir da

externa, aos valores de a : 5, 10, 20, ... , 90%.pq
08S.: as cargas foram omitjdas na indicação das- .especles.



- 266 -

0.0 +r-~r-~I"""T-~.....----..~~:-----t----~---t-----'r-----t

:8

"N

IM
Z

-1,0

- 2,0~ .J.... .J- .L- I- .J.... t- "--~-.a..-..

- 3,0 - 2,0 - 1,0 log I Ni 2+ I / M

FICURA 49 - Distribuição das esp~cies do sistema Ni(II)/N;.

Curvas equipercentuais do Ni(N 3)4' Ni
2

(N
3
)3+ e

Ni 3 (N 3);. As Curvas correspondem, a partir da

externa, aos valores de Ct pq 5, 10, 20, ,

90%.

OB5.: as cargas foram omitidas na indicação das

espccH~S .
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experimentais utilizadas. Os respectivos diagramas de dis-

tribuição são representados nas rrC;UIV\S 50 e 51.

condições

nhecer a respectiva composição relativa a duas concentrações

de niquel fixas e extremas: la e 100 mM, para as

Uma análise mais aprofundada sohre a estabili

dade das diversas espécies em equilíhrio pode ser feita exa-

minando a TABELA XXXV, que contém as diversas constantes pa!.

ciais de adição e de associaçi:ío. As primeiras podem ser ob-

tidas através das equações representadas a seguir, suceSS1-

vamente, para os complexos mono, bi e trinucleares:

Ni(N3)q_l + N; ~ Ni(N3)q Klq =
INiCN3)ql

INi(N3)q_ l l.!N;1

13 lg

131 (q-l)

(147)

Ni ZCN3)q_l + N; ~ Ni ZCN:;) q I\Zq
INi Z(N3)ql

iNiZCN3)<.t_ll.!N;1
-_~

BZC<.t- l )

(148)

Ni 3CN3)q_l + N; ~ Ni3CN3)q K3q =
INi 3CN3)ql

INi3(N3)q_ l l.IN;1

133~

13 3 (q-l)

(149)

As constantes de assocíaçao representam a

formação de algumas espécies a partir de dois ou mais com-

plexos já existentes na solução. Como exemplo pode-se ter:

ZNi(N3)q ~ NiZ(N3)Zq Ka(Zq)
INiZ(N3)Zi l_ = 13Z(zq~

INi(N3)q I (13 lq)
(15 O)







TABELA XXXV - Constantes parciais de adição e associação dos complexos INi (N~) 1+ 2p - q .P J q
As cargas das espécies foram omitidas.

N
-...,J

~

~

o

o
r-...

51,29 x 10

I
N' (N) 1 , 67 N' (N' O, 78 N' (N) 7O, 8 N' (N )1 j 3 ----> 1 3~2 > 1, 3 3 > 1 3 4

~jl~": ~
,~ :::::~~

N' (N) 7,83 N"(N) 5,44 N' (N) 119 N' (N) 11,2 N' (~) 3,1 N' (\)12 3 >11 2 1 3 2 >11 2 3 3 > 12 1 3 4 > j 1 2 . 3 5 --> ,12 '3 6

°l~~
~ ~I~j

I 2,28 x 10
4

'-1' (N) 153~> N"-(N) 33,3 > N' (~_) <'-----------------------:.---------> ;ü3 . 3 4 j 1,) '3 5 J 1 3 'j 6

Ni 5,80 >
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Ni(N3)q + Ni(N3)r ~ Ni 2(N3)q+r Ka(q+r)
INi 2(N3)g+r I

i(N3)ql.INi(N3)r l
82 (q+r)

81q ·8lr

(151)

3Ni(N3)q ~ Ni 3(N3)3q Ka (3q)
INi3(N3) 3q l

3
INi(N3)ql

83(3q)
3(8 lq)

(152)

Essas constantes parciais podem, como se ob-

serva das equações (147) e (152), ser obtidas diretamente da

relação entre as constantes globais de formação das

cies envolvidas.

espe-

o diagrama da TABELA XXXV permite relacionar

as diversas constantes parciais de adição e de associação.Em

relação is esp~cies existentes em equilíbrio pode-se fazer

então diversas considerações quanto ao mecanismo de forma-

çao:

entrada sucessiva de ligante

- adição de íon metálico e

- associação de complexos

Pode-se utilizar tamb~m as informações dadas

pelos diagramas de distribuição representados nas FIGURAS

46 - 49.

A entrada de um N3 não ~ favorecida nos casos

da formação das esp~cies Ni(N 3); e Ni 2 (N 3);. Esta última

parece ser mais favoravelmente formada a partir da primei-

ra por adição de um Ni 2+ Nenhuma das duas, entretanto, e

formada em quantidades significativas.
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metal livres consideradas.

qual-

trinu-

- .especle

especles

a formação daDa mesma manelra,

parece ser mais favorável através do processo de

Cabe lembrar, finalmente, que todas essas con

que predominam nas faixas de concentrações de ligante e de

quer decisão. Resta, então, a identificação das

pécie Ni(N 3)2 e a de associação de Ni(N 3)2 com Ni 2 (N 3)4' Das

tr6s espécies envolvidas nestes processos, a binuclear exis-

te em uma percentagem pequena numa regiQo comum de predomi-

dados disponíveis. Estes. no entanto, não permitem

da associação. Para a espécie trinuclear neutra duas possi-

nância das outras duas espéci(;s, como se observa na FIGURA

bilidades podem ser consideradas: a de trimerização da es-

dimerização do Ni(N 3);, do que pela adição de um N3 ou pela

associação das espécies 1:2 e 1:4 (K a = 138).

sideraçôes sobre os mecanismos de formação, principalmente,

dos complexos bi e trinucleares são especulaçôes baseadas nos

babilidade a um processo de trimerização.

A adição de um N; é favorável para a forma

ção das espécies neutras Ni(N 3)2' Ni 2 (N 3)4 e Ni 3 (N 3)6' En

tretanto, nas duas Gltimas parece mais favorável o mecanismo

clear. A sua formação talvez se deva, então, com malor pro-

49. Em percentagens elevadas encontra-se a espécie
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V.l - CONSIDERAÇOES GERAIS

o estudo efetuado para o sistema Níquel(II)/

Azoteto permitiu determinar a distribuição e as constan-

tes de formação das diversas esp~cies existentes em equili-

brio. Entretanto, como se observa na TABELA VIII (p~g. 144),

ele NiN; apenas o valor obtido por KUTNER e GALUS 9l
(B l =

6 ± 1) ~ concordante com o encontrado neste trabalho (PARTE

ae

espe-entre as constantes de equilíbrio encontradas para a

IV) - 811 = 5,80. Aquela constante foi determinada na mes

ma força iônica, mas a 20 0 C e por método espectrofotométrico.

Dois outros estudos realizados em força iônica 1,0 M

25 0 C forneceram valores mais altos para Bl , por método es-

f ~. 70 (6 9 O 1) . ~ . 88 (pectro otometrlco , ± , e potenclometrlco 7,4 ±

0,4) .

três

dis-

rea-

Devido a essas variações encontradas e aos di

versos m~todos utilizados, um estudo complementar foi

estudos: espectrofotométrico e potenciométrico em condições

de excesso de metal em relação ao ligante e condutométricoc~

lizado objetivando uma melhor comparação com os dados

poníveis na literatura. Esta parte ~ constituída por

jo objetivo é detetar a formação de complexos polinuclea-

ou seja, força iônica 2,0 M ajustada com NaCl0 4 e temperatu

ra igual a (25,0 ± O,l)oC.

res. As condições serão as mesmas mantidas anteriormente,
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çoes experimentais indicadas.

Diversos estudos mostram o aparecimento de

constan-

perclora

absorção

estabilidade

espectrofotomé-

Nesta região onde o poder de

trico.

nhecidos e vastamente aplicados a determinação de

Alguns métodos espectrofotométricos são co-

to de níque1 70 ,84

Isto permitir~ a determinação da constante de

ção dos complexos mononucleares assim como a obtenção das

" d bOl"d d 229 R "respectlvas constantes e esta 1 1 a e . estrlnge-se, no

tes de equilíbrio ou mesmo ~ identificação dos complexos fo!

ma do S 248 . N d f - d 1 1 " 1o caso a ormaçao e comp exos po lnuc eares,

dispõe-se de um método gr~fico que permite a sua diferencia-

adiciona azoteto de sódio a uma solução contendo

uma banda de absorção na região do ultravioleta, quando se

V.2.l - Viabilidade da aplicação de método

de uma solução de perclorato de níquel é praticamente nulo,

a adição de azoteto de sódio d~ origem a bandas de absorção

bastante intensas, conforme se observa na FIGURA 52. Pode-

se ainda observar que é possível trabalhar com soluções que

contém excesso de Ni(II) em relação ~ concentração de N;.

V.2 - ESTUDO ESPECTROFOTOMSTRICO PARA DETERMINAÇÃO DAS CONS

TANTES DE ESTABILIDADE, EM CONDIÇOES DE EXCESSO DE NI

QUEL(II)

da espécie NiN;, que deve ser predominante, assim como a ve

rificação da formação de complexos polinucleares nas condi-
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A

e

0,6

0,4

0,2

270 295 320 34~

>.(nm)

FIGURA S2 - Espectros de ahsorção do sistema Ni(II)/

N3 •
CNi(Il)

(M) _ 2
(a) 2,239 x 10_2
(b) 2,239 x 10_2
(c) 2,239 x 10_2
(d) 2,239 x 10_2
(e) 2,239 x 10

CH+ (HC104) = 4,818 x 10- 4

caminho ótico = 1,000 em

c 
N3

(M)

- -3
3,124 x 10_3
7,029 x 10_3
9,372 x 10_2
1,172 x 10
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(153)

equi-

1
----.CM
(EI-E

O
)

+
1

A existência de apenas uma espécie em

onde:

CM concentração analítica de metal

Cx = concentração analítica de 1 igan te

A* = absorbância da solução contendo CM e Cx
A' abs orbância da solução con tendo CM

E l = absortividade molar da espécie MX

entanto, a um sistema com poucas espécies em equilíbrio e a

complexos fortes. Nas condições em que se efetuará este es

tudo, lmpoe-se a primeira mas conforme se verificou na PAR

TE IV uesta tese ~ segunda condição não é satisfeita.

V.2.2 - O método espectrofotométrico de McConnell e Davidson

Quando se trabalha em condições que permitem

a formação de um complexo apenas, ou melhor, a espécie MX,

a obtenção de sua constante de estabilidade pode ser alcan

çada através do método espectrofotométrico de McCONNELL e

DAVIDSON 249 modificado às condições em que o ligante forma

um ácido fraco.

líbrio, MX, permite a aplicação do método de McCONNELL e

DAVIDSON 249 para o cálculo da sua constante de formação. A

equação básica consiste em:
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E
O

absortividade molar de M

Kl constante estequiométrica da espécie MX

Por ques tão de s impl i ficação os termos (A*-A' )

e (El-E ) serão representados por A e E respectivamente.Quano -

do o metal não absorve, A é igual a A* e E é igual a El .

Esta equação é aplicável somente quanto o li-

gante 6 um ãnion forte, ou quando forma complexos na

protonada. Em casos onde o ligante forma um ácido

forma

fraco

aplica-se, então, urna equação derivada por SAINI e OSTACO-

A partir da equação (154) e considerando que

onde o primeiro membro foi representado por k' por ser cons-

desprezível em relação aos outros termos, chegaram à expres-

cons-

(154 )

(155)

IMXI

IMI (lxl+IHXI)
=

A/E
A- ---

CM·CX-E(CM+CX)+(A/E)2
=

Kl

Kl

l+IH+I/K a

l+IH+I/K a

k' =

IMXI = A/E obtiveram então:

Desprezando o termo (A/E)2, por considerarem

L1
62 . A partir dos balanços de massa aplicados ao metal e

ao ligante e da constante de ionização do ácido obtiveram a

tante em condições de pH, temperatura e força iônica

equaçao:

tantes.



cuja

equa-

(158)

(157)

(156 )

x

x

1

1

1

Ek'

A

A

CM,C X

NEVES e SENISE 6 dividindo os termos da

A(l+!H+!/K )
\ v a {

y

y'

CM,CX
---------- +
A(l+IH+I/K)

, __ a"

y
~-------~-----_.....I
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Há casos, entretanto, em que o termo (A/E)2

inclinação corresponde a l/E o que permite, então, calcular

interseção com o eixo das ordenadas é igual a l/EK l e

são final:

contendo excesso de metal em relação ~ concentração de li

gante. Levando-se a gráfico y vs. x, obtém-se uma reta cuja

Os termos ~ e r da equaçao (157) podem ser

obtidos, experimentalmente, através de medidas de absorbân-

da equação (155) não pode ser desprezado e a equaçao deve

ser transformada, conforme PETERS 132 em:

cia em comprimentos de onda adequados e de pH em soluções

ção (156) por (l+IH+I/K a ) obtiveram uma outra expressão, que

pennitc trabalh;u em condições de pI-! variável:
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Neste caso é necessário conhecer-se, também,

o v:t1 ar de E: para o cálculo de y'. Assim, para se calcular

o valor da constante Kl pode-se, em primeira . -aproxlmaçao,

calcular E: e Kl usando a equação (157), conforme já foi des-

crito. Conhecendo-se o valor de E: pode-se calcular o ter-

mo y' da equação (158) (x não varia em função de E) e ob-

ter, através do gráfico de y' vs. x, um valor mais adequado

de E: e de K1 . Este processo é repetido até que estes valo

res sejam constantes. Os valores de E: e Kl , em cada aproxi-

mação sucessiva, são encontrados com maior exatidão

cando-se o processo dos mínimos quadrados (regressão

near) aos valores x e y' .

apli

li-

V.2.3 - Determinação da constante de estabilidade, 611 , pelo

método espectrofotométrico.

Com a finalidade de evidenciar a formação das

Até o momento considera-se apenas a formação

tes de formação, cada série de soluções será feita de manei-

~

me-

Pa-

varlaçao

constan-

mesma CNi(II) (em excesso) e CN; variável.

de CNi(II) constante obter-se-á um valor

da espécie MX, no sistema em estudo. Portanto, a

Ta a conter a

de CM ou Cx deve resultar num único valor médio de E: e Kl .

Entretanto, no sistema Ni(II)/N; pode ocorrer a formação da

espécie binuclear Ni 2 (N
3
)3+ além da mononuclear, dependendo

da concentração do cátion metálico utilizada.

tq tada série

espécies mono e binuclear e obter as respectivas
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mantida constante.

a constante aparente a ser obtida.

providasPor melO de duas buretas de pistão

dio de Kl · A formação da - . binuclear poderáE: e espeCle ser,

então, verificQda atraves da possível - de Kl fun-varlaçao em

çao de CN· 2+. Neste caso adotaremos a representação S' para, I 1

luiç6es na amostra e no branco.

Medidas experimentais foram obtidas para qua-

na parte experimental) e que permitiu fazer as diversas di-

Para este estudo partiu-se sempre de solução

de perclorato de níquel(II) contendo azoteto de sódio em con

Para efeito de preparo de soluções aprovei

tou-se um dispositivo modificado por SANTOS 128 (ver detalhes

Uma solução preparada da mesma maneira, não contendo entre-

tanto azoteto era utilizada como solução de diluição para o

azoteto. A concentração analítica de Ni(II) era neste caso

tro serles de soluções com concentrações analíticas de Ni(II)

centração pelo menos dez vezes menor c ácido pcrclórico

9,720 x ]0-
4

M, a fim de evitar a hidrólise do níquel(II).

de capilares injetava-se a solução diluente da amostra e a

solução diluente de perclorato de sódio no branco, fazendo

se variar, deste modo, a relação CM/CX' mas mantendo cons

tante a concentração CM.

iguais a: 21,49; 32,23; 50,14 e 60,89 mM. Os resultados sao

apresentados nas TABELAS XXXVI a XXXIX. Os valores de Kl

(ou Si) obtidos em cada tabela e para cada comprimento de

onda foram calcu1 ados por apl i cação da equação (157). Uti

1izando a equação (158) e através de processo iterativo ob-



A 4y.lO

C - pH x.l0 2
N3 299 296 293 290 287 (nrn) 299 296 293 290 287 (nrn)

D:!l._

l,250xlO- 2 5,922 3,241 0,525 0,582 0,593 0,585 0,572 4,879 4,401 4,320 4,379 4,478

-2 5,783 2,951 0,420 0,466 0,474 0,469 0,459 4,795 4,322 4,249 4,294 4,3881,000xlO

-3 5,600 2,630 0,311 0,345 0,352 0,348 0,342 4,239 4,2767,500xlO 4,702 4,155 4,202
N

6,250xlO-:l 5,477 2,443 0,255 0,284 0,289 0,286 0,282 4,638 4,165 4,093 4,136 4,194 00
N

I

E 333,9 346,3 351,9 332,0 283,4

B' 7,66 8,33 8,35 8,85 10,6(*)
1

(*) Este valor não foi considerado no cálculo de B.

e2,0 ~I l'JaCI0 4 )

-4x 10 M.

21,49 mM.

Cálculo rle Bi e E para ° sistema Ni(II)/N;, utilizando a equação (15').

T = (25,0 ± O,l)oC.

CH+ = concentração analítica de H+ = 9,720

CNi(II) = concentração analítica de Ni(II)

CM + Cx CM . Cxx = y =
1 + IH+I/Ka A(l + IH+I/Ka )

Si = 8,30 ± 0,49

TABELA XXXVI -



TABELA XXXVII - Cilculo de Bi e E para o sistema Ni(ll)/N;, utllizando a equaçio (157). I = 2. O ~f (NaClO4)

Ie T = (25,0 ± O,l)oC.
- ~. d + -4

I
CH+ = concentraçao analltlca e H = 9,720 x 10 M.

CNiOI ) = concentração analítica de Ni(II) = 32,23 mM.

I

A 4 Iy.lO
3 pH x.l0 2CN-·IO

I
3 299 296 293 290 287(nrn) 299 296 293 290 287(nrn)
(M)

6,248 5,207 3,072 0,334 0,359 0,371 0,368 0,363 4,814 4.479 4,334 4,369 4,430 I
5,355 5,133 2,893 0,279 0,300 0,310 0,307 0,305 4,761 4,428 4,285 4,327 4.355 I

IN
4,686 5,061 2,728 0,237 0,256 0,264 0,263 0,261 4,709 4,360 4,228 4,244 4 .276 00

VJ
4,165 5,003 2,593 0,205 0,222 0,229 0,228 0,226 4,665 4,308 4,176 4,194 4,231

3,749 4,941 2,455 0,180 0,193 0,199 0,198 0,197 4,580 4,272 4,143 4,164 4,185

e: 274,2 287,3 312,7 282,2 248,8

B' 9,85 10,2 9.54 10,8 12.6(*)1

CM + Cx CM . Cxx = y =
1 + IH+I/Ka A(l + !H+ I/Ka )

ãi = 10,1 ± 0,54

(*) Este valor nio foi considerado no cilculo de B.



A 4y.10
3 pH x.10 2CN-·10

3 302 299 296 293 290 287 (nm) 302 299 296 293 290 287 (nm)
~

6,542 5,011 4,059 0,470 0,506 0,541 0,561 0,553 0,544 4,998 4,643 4,342 4,187 4,248 4,318

5.997 4,969 3,908 0,424 0,456 0,488 0,506 0,499 0,492 4,937 4,590 4,289 4,137 4,195 4,254

5,535 4,928 3,762 0,385 0,414 0,443 0,459 0,454 0,447 4,871 4,530 4,233 4,086 4,131 4,196

5,140 4,893 3,637 0,351 0,378 0,405 0,419 0,415 0,409 4,830 4,485 4,186 4,046 4,085 4,145
N
00

4,797 4,861 3,522 0,323 0,348 0,372 0,385 0,381 0,376 4,774 4,431 4,145 4,005 4,047 4,101 .,.

€ 242,4 254,8 270,6 295,7 262,3 247,5

8 ' 12,4 12,9 13 ,0 12, O 14,1 15,1(*)1

TABELA XXXVIII - Cálculo de 8i e € para o sistema Ni(II)/N;, utilizando a equação (157).

(25,0 ± O,l)oC.
- , . + -4CH+ = concentraçao ana11tlca de H = 9,720 x 10 M.

CNi(ll) = concentração analítica de Ni(ll) = 50,14 mM.

x =
CM + Cx CM . CxY =

1 + IH+I/K a A(l + IH+!/K a )

8i = 12,9 ± 0,79

(*) Este valor não foi considerado no cálculo de ã.

2, O M (NaC104) e T



TABELA XXXIX - Cálculo de Si e c para o sistema Ni(II)/N~, utilizando a e4uação (157). I = 2.0 M (:-;<1Cl0-1) c T

(25 ,O ± 0,1) °C.

CH+ = concentração analitica de H+ = 9,720 x 10-4 M.

CNi(II) = concentração ana1itica de Ni(II) = 60,89 mM.

A 4y.l0
3

x.10 2CN-·10 pH
3 302 299 296 293 290 287 (nm) 302 299 296 293 290 287 (nm)
(M)

6,542 4,980 4,730 0,545 0,587 0,629 0,654 0,646 0,636 5,127 4,760 4,442 4,272 4,325 4,393

5,997 4,949 4,590 0,495 0,534 0,572 0,593 0,587 0,575 5,063 4,693 4,381 4,226 4,269 4,358

5,535 4,903 4,404 0,449 0,483 0,517 0,537 0,531 0,523 4,977 4,626 4,322 4,161 4,208 4,273
N

5,140 4,860 4,230 0,409 0,440 0,472 0,488 0,484 0,478 4,902 4,556 4,247 4,108 4,142 4,194 00
V1

4,797 4,822 4.074 0,374 0,404 0,433 0,447 0,444 0,439 4,831 4,483 4,184 4,053 4,080 4,126

c 222,1 243,1 257,5 300,8 271,2 238,9

S' 15,0 14,6 14,9 12,3(*) 14,3 17,3(*)
1

x =
CM + C

x CM . CxY =
1 + IH+I/Ka A(l + IH+ I/K a )

Si = 14,7 ± 0,32

(*) Estes valores não foram considerados no cálculo de ã.
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se o valor médio igual a 2,46 x 10- 5 M, determinado em for

ça iônica 2,U ~l e a (25,0 ± O,1)oC.

tiveram-se os valores finais de E e Si. Os resultados es

tão contidos nas TABELAS XL a XLIII. O valor de Ka corres

pondente ao ácido azotÍdrico foi determinado potenciometri-

carnente conforme ser~ apresentado no capitulo V.3. Adotou-

Para todos os casos, observou-se uma boa li-

Com os dados das TABELAS XL a XLIII cons-

Ilcaridadc entre os valores de x e y' da equação (158). As

fIGURAS 53 a S6 evidenciam a correlação linear existente en

tre x e y' para o sistema Ni(II)/N;, nas quatro concentra

ções de Ni(II) utilizadas.

par-truiu-se a TABELA XLIV que reune os valores de Si. A

tir destes obteve-se para cada concentração analítica de

Ni(II) o valor de Si, que representa a média dos Si encon-

A representação gráfica de 8i vs. CNi(II) mo~

tra, como se observa na FIGURA 57, uma curva levemente acen-

tuada. A extrapolação dessa curva a CNi(II) igual a zero

permitirá então obter o valor de Sll' relativo i espécie

Ni(N 3)+. Uma extrapolação melhor será, no entanto, obtida

fazendo-se o ajuste dos dados a uma equação parabólica, pe

lo método dos mínimos quadrados. Os parimetros obtidos fo-

a variação de Si em função da concentração analítica de

quel, comportamento contririo ao esperado se somente a

pecle Ni(N 3)+ estivesse presente em equilíbrio.

..
nl-

es-

evidente

2 3
1,0450xlO c = 1,1820xlü6,8964 b

0,9995

a
7

r~

trados em cada comprimento de onda utilizado. e

ram:



A 4y. 1O

C - pH x.l0 2
N3 299 296 293 290 287 (run) 299 296 293 290 287 (run)

(M)

-2 5,922 3,241 0,525 0,582 0,593 0,585 0,572 4.937 4,462 4,380 4,446 4,5731,250xlO

-2 5,783 2,951 0,420 0,466 0,474 0,469 0,459 4,841 4,370 -1,296 4,347 4,463l,OOOxlO

-3 5,600 2,630 0,311 0,345 0,352 0,348 0,342 4,735 4,273 4,189 4,240 4,3307,500xlO
N

6,250xlO- 3 5,477 2,443 0,255 0,284 0,289 0,286 0,282 4,664 4,l92 4,120 4,166 4,238 00
'-.I

I

E 294,3 301,5 307,1 287,6 239,6

S' 8,86 9,79 9,78 10,5 12,9(*)
1

TABELA XL - Cálc~lo de Si e E para o sistema NitII)/N;, utilizando a equação (158).

T = (25,0 ± O,l)oL.

CH+ = concentração analítica de H+ = 9,720 x 10-4 M.

CNi(II) = concentração analítica de Ni(II) = 21,49 mM.

CM + Cx CM . Cx A
x = Y = +

1 + IH+I/K a A(l + IH+ I/K a) (2 (l + IH+!/K a )

8i = 9,73 ± 0,67

(*) Este valor não foi considerado no cálculo de B.

2,0 ~1 (NaC104 ) e



A
4y.lO

3 pH x,l02CN-·IO
3 299 296 293 290 287 (run) 299 296 293 29 O 287 (run)
(M)

6,248 5,207 3,072 0,334 0,359 0,371 0,368 0,363 4,857 4,521 4,371 4,415 4,489

5,355 5,133 2,893 0,279 0,300 0,310 0,307 0,305 4,796 4,462 4,315 4,364 4,403

4,686 5,061 2,728 0,237 0,256 0,264 0,263 0,261 4,737 4,388 4,252 4,274 4,316 N
00

4,165 5,003 2,593 0,205 0,222 0,229 0,228 0,226 4,689 4,331 4,196 4,220 4,264 00

3,749 4,941 2,455 0,180 0,193 0,199 0,198 0,197 4,600 4,291 4,160 4,185 4,212

( 248,7 259,5 283,6 253,6 220,5

B' 11,1 11,5 10,7 12,3 14,7(*)
1

TABELA XLI - Cilculo de Si e ( para o sistema Ni(II)/N~, utilizando a equação lI58). I
T = (25,0 ± O,I)oC.

- ~ . + -4
CH+ = concentraçao analltlca de H = 9,720 x 10 M.

CNi(ll) = concentraçio analitica de Ni(II) = 32,23 mM.

CM + Cx CM . ex A
x = y = +

1 + !H+I/Ka AO + IH+!/K a ) (2 (l + IH+I/K a )

Bi = 11,4 ± 0,68

(*) Este valor nio foi considerado no cálculo de B.

2.0 M (NaCI04) e



A 4y.l0
3 pl-l x.l0 2CN-·I0

3
302 299 296 293 290 287 (run) 302 299 296 293 290 287 (nm)

(101)

6,542 5,011 4,059 0,470 0,506 0,541 0,561 0,553 0,544 5,071 4,713 4,410 4,245 4,322 4,402

5,997 4,969 3,908 0,424 0,456 0,488 0,506 0,499 0,492 5,001 4.652 4,348 4,187 4,260 4,328
N

5,535 4,928 3,762 0,385 0,414 0,443 0,459 0,454 0,447 4,928 4,584 4,286 4,130 4,188 4,260 00
I.D

5,140 4,893 3,637 0,351 0,378 0,405 0,419 0,415 0,409 4,880 4,534 4,233 4,086 4,137 4,203

4,797 4,861 3,522 0,323 0,348 0,372 0,385 0,381 0,376 4,819 4,474 4,187 4,040 4,093 4,153

E 215,1 226,0 239,7 263,2 231,1 215,6

S' 14,6 15,2 15,4 14,1 16,9 18,4(*)
1

TABELA XLII - Cilcul0 de Si e E para ° sistema Ni(II)/N;, utilizando a equaçio (158).
(25,0 ± O,l)oC.

- 4 + -4CH+ = concentraçao anal1tica de H = 9,720 x 10 M.

CNi (lI) = concer:+ração anal it ica de Ni (I I) = 50,14 mM.

CM + Cx CM . Cx A
x = Y = +

1 + IH+I/Ka AO + IH+ I/Ka ) E
20 + IH+i/Ka )

8i = 15,2 ± 1,06

(*) Este valor não foi considerado no cilcul0 de 8.

2,0 M (NaCl04) e T



A 4y.10
3 pH x,10 2CN-·10

3
302 299 296 293 290 287 (nrn) 302 299 296 293 290 287 (nm)

(M)

6,542 4,980 4,730 0,545 0,587 0,629 0,654 0,646 0,636 5,225 4,848 4,527 4,336 4,403 4,495

5,997 4,949 4,590 0,495 0,534 0,572 0,593 0,587 0,575 5,150 4,771 4,457 4,282 4,339 4,448
N

5,535 4,903 4,404 0,449 0,483 0,517 0,537 0,531 0,523 5,053 4,695 4,388 4,210 4,269 4,352 \.C
c

5,140 4,860 4,230 0,409 0,440 0,472 0,488 0,484 0,478 4,969 4,617 4,306 4,151 4,196 4,264

4,797 4,822 4,074 0,374 0,404 0,433 0,447 0,444 0,439 4,891 4,537 4.235 4,091 4,127 4,188

E 197,0 215,8 227,8 269,3 240,8 209,1

6' 18,0 17,5 17 ,9 14,4(*) 17,0 21,3(*)
1

Te(N3C104)2,0 M

CM + Cx CM . Cx A
x = Y = +

1 + IH+I/Ka A(l + IH+I/Ka ) e: 2(l + IH+I/Ka )

Si = 17,6 ± 0,46

(*) Estes valores não foram considerados no cilculo de S.

TABELA XLIII - Ci1culo de Bi e E para o sistema Ni(II)/Ni, utilizando a equação (158).
(25,0 ± O,l)oC.

- ~ . + -4CH+ = concentraçao ana11tlca de H = 9,720 x 10 M.

CNi(II) = concentração analítica de Ni(II) = 60,89 mM,



CM+C x CM,C x A
FIGURA 53 - Linearidade entre x = 1 + e y' = + + 2 +-

(l+IH I/Ka ) A(l+IH I/K a) E: (l+IH I/Ka )

de acordo com os dados da tabela XL, para o sistema Ni(II)/N:, Valo.)

res obtidos para 287, 290, 293, 296 e 299 nm,

CNi(II) = 21,49 mM,

y., lO·

4,8

.,.

4.02,0 2,. 2,8 3,2

299

287

296
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x.10 2
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\.C
N
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287

ACM·Cx
e y' = +

A(I+IH+I/K a ) s2(1+IH+I/K a)

para o sistema Ni(II)/N;. Va

e 299 nm.

CM+Cx---
(1+IH+I/K a )

de acordo com os dados da tabela XLI,

lares obtidos para 287, 290, 293, 296

CNi(II) = 32,23 mM.

4.0 1 I 1 I I I I I I

~4 2~ 2~ ~O x.I0 2

FIGURA 54 - Linearidade entre x =

4,4

4.8

• 4y.IO
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CM+C CM,C x A

FIGURA 55 - Linearidade entre x = (l+IH+I~Ka) e y' = A(l+IH+\/K
a

) + ~2(1+IH+I/Ka)

de acordo com os dados da tabela XLI, para o sistema Ni(II)/N;. va

lores obtidos para 287, 290, 293, 296, 299 e 320 nm.

CNi(II) = 50,14 mM.

401~1 I I I I I j
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CM+C CM·C
FIGURA 56 - Linearidade entre x = + X e y' X +

(1+IH I/K a ) A(I+IH+I/K a )

de acordo com os dados da tabela XLI, para o sistema

lores obtidos para 287, 290, 293, 296, 299 e 302 nm.

CNi(II) = 60,89 mM.

5,0

4,5

y'I0
4



TABELA XLIV - Valores de Si retirados das TABELAS XL a XLIII, obtidos em di

-----

2 \(nm)
CNi(II) .10 6'

302 299 296 293 290 287 1

2,149 --- 8,86 9,79 9,78 10,5 12,9* 9,73 ± 0,67 N
\.O
U1

3,223 --- 11,1 11,5 10,7 12,3 14,7* 11,4 ± 0,68

5,014 14,6 15,2 15,4 14,1 16,9 18,4* 15,2 ± 1,06

6,089 18,0 17,5 17,9 14,4* 17, O 21,3* 17,6 ± 0,46

(*) Estes valores não foram considerados para o cálculo de Si.

ferentes comprimentos de onda e ~i correspondentes

CNi (I I) .

a cada



15

10

3,0

FIGURA 57 - Extrapo1ação dos valores de Si vs. e
NiOI

)

para obtenção de Sll' do sistema Ni(II)/

N3 ·

-1S11 = 6,90 M

- 296 -

51 I I I I I I
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e as constantes de formação nem mesmo identificar a ou as

vavelmente compensou a formação da especle binuclear duran-

rela-

método

Isto pro-

- .especles,

concentração

-na equaçao (157), a "x" igual

]e obtido por SENISE c GODINH0 70 (TABEL/\ VIII), por

co, objetivando identificar a formação de outras

de CNi(II) e CN;' ou seja, com excesso da primeira em

ção à segunda.

realizaram-se medidas potenciométricas nas mesmas condições

Para completar este estudo espectrofotométri-

-1
Sll = 6,90 M

Esse valor extrapolado é coincidente com aqu~

te a extrapolação do termo "y",

analítica de N; e o pH foram mantidos constantes.

Com o método aqui empregado evidenciou-se a

existência de outra espécie em solução além da mononuclear.

Não foi possível, entretanto, relacionar as medidas obtidas

- .especles formadas.

Encontra-se então o valor da constante de

equilíbrio da cspeclc j(N3)+:

a zero. O procedimento utilizado não permitiu detetar a

f - d -. N· (N )3+ormaçao a especle ]2 3 .

espectrofotométrico, em força iônica 1,0 M. A constante Sll

foi obtida a partir de uma única ser]e de medidas onde va-

riou a concentração de Ni(II) enquanto que a
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V.3 - ESTUDO POTENCIOMtTRICO PARA DETERMINAÇÃO DAS

TES DE ESTABILIDADE, EM CONDIÇOES DE EXCESSO

QUEL(II)

V.3.l - Considerações gerais.

Utilizou-se para este estudo o mesmo

CONSTAN

DE Nl-

método

experilnental da PARTE IV desta tese, variando-se apenas as

condições. Medidas de pH foram realizadas a partir de so

luções tampão N;/HN 3 contendo concentrações pratic~nteiguais

de N; e HN 3 (este pela adição de HCl0 4) resultando numa re

lação de concentrações igual a 1. A cada solução foram fei

tas 5 adições de Ni(II) resultando em concentrações de 3 a

13 vezes maiores que a concentração analítica de azoteto.

Como se observa na equação (48) da pág. 53, a

obtenção da função ~ exige o cálculo do consumo de ligante

devido à complexação com o íon metálico. Este consumo de li

gante será representado por ólN;1 e diretamente relacionado

à composição do sistema através de um balanço de massa:

O tratamento das medidas experimentais obti

das, pH l e pH 2 , é idêntico ao utilizado na PARTE IV, exceto

o cilculo da função ~, nGmero médio de ligantes, desnecessi

rio neste caso por não se tratar de um estudo em ampla fai

xa de concentração de ligante (o programa original foi li

geiramente modificado eliminando-se o cálculo de ~).

ÓIN;1 INi(N 3)+\ + INi 2 (N 3)3+ 1 + 2INi2(N3)22+1 + ... (159)
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Os valores de y em primeira aproximação podem

(162)

(163)

(161)

experi-

constante = 13 11y

I 1,2+1 - I -,
eNi(Il) - 6 3

Se somente existir a espécie Ni(N 3)+ em equi-

librio o cilculo de y forneceri, numa série de medidas, o

mesmo valor e corresponderi a 13 11 , conforme se observa na

equação (161) e:

Da equaçao (70) tem-se que IM X I = 13 .IMIP.IXf,p q pq

o que permite transformar a equação (159) em:

A equação (160) pode agora ser simplificada

dividindo-se todos os termos por INi 2+1.IN;I, obtendo-se a

função y dada por:

mentais fornece a concentração de equilibrio de N; e nas con

dições empregadas, CNi(ll) » CN;, a INi 2+j pode ser consi

derada em primeira aproximação como:

ser facilmente obtidos pois o tratamento dos dados



Três séries de medidas foram realizadas com

V.3.2 - Obtenção da função y e determinação das constantes de

formação, Sll~2l'

re1a-

Não se observa, nes

- 300 -

Se outras espécies existirem, a mesma

adições de níquel a soluções tampão de N;/HN 3 com as seguin-.

tes composições:

çao nao sera então observada.

Solução 1 2 3

NaN 3 (M) -2 -2 -21,999 x la 2,799 x 10 3,998 x 10

HClO4 (M) 1,004 x 10- 2 -2 -21,406 x 10 2,008 x 10

NaClO4 (M) 1,98 1,97 1,96

pH 4,609 4,608 4,611

te caso, a obtenção de valores constantes para Y1 dentro de

cada série de medidas. Verifica-se a existência de uma re

lação linear entre a função Yl e a INi 2+1 1 o que evidencia a

As TABELAS XLV a XLVII contém os dados expe

rimentais assim obtidos e os valores de y e INi 2+1 calcu

lados em primeira aproximação através das equações (161) e

(162) e representados por Y1 e INi 2+l l .



TABELA XLV - Variações de pH e concentração de azoteto devido à complexação com Ni(II) em diferentes concentrações.

de y (õ!N;I/!N;lz.INiZ+I) e concentração de equilíbrio de Ni(Ii).
Concentração analítica de azoteto = 1,999 x 10-Z M.

- , . + -ZConcentraçao analltlca de H = 1,004 x 10 M.

Força iônica Z,OO M, com NaCI04 "
T = (Z5,0 ± O,l)oC.

pH (inicial) = 4,ó09.

Cálculo





TABELA XLVII - Variações de pH e concentraçio de azoteto devido i complexaçio com Ni(II), em diferentes concentrações. Cilcu

lo de y (~IN31/IN312' !Ni 2+1) e concentração de equilíbrio de Ni(II).
Concentração analítica de azoteto = 3,998 x 10- 2 M.

~ + -2Concentração analltica de H = 2,008 x 10 M.

Força iõnica 2,00 M. com NaCI04 ·
T = (25,0 ± O,l)oC.

pH (inicial) = 4,611.
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formação também da espécie Ni 2 (N 3)3+. A equação (161) po-

de, então, ser reduzida a:

- 2+
Y1 = 811 + 821 lNi I

Pode-se agora obter pelo método dos

(164 )

mínimos

quadrados (por regressão linear) os valores de 811 e 8 21 , em

primeira aproximação j~ que a equação (162) nao representa

corretamente a distribuição do íon met~lico devido à forma

ção da espécie Ni 2 (N 3)3+ que consome o dobro de Ni(II) em re

1ação ao N3 .

o conhecimento dos valores de 811 e 821 em

primeira aproximação permite agora corrigir a INi 2+1 1 , atra

vés do balanço de massa aplicado ao c~tion, sendo:

•

CNi(II) = INi 2+1 + INi(N 3)+1 + 2INi2(N3)3+1

ou

(165)

A equação (166) rearranjada fornece uma equa

çao de segundo grau em relação à INi 2+1 e que facilmente pe!

c - IW 2+1 I .2+\ I -, .2+ 2 -Ni(II) - 1 + 811 Nl . N3 + 28 21 1N1 I .I N3 1

mite calcular essa concentração:

- I 2+
1
2 \ - I 2+

128211N31. Ni + (1+8 11 N31). Ni
, ... I '....'

a b

ou
2a.x + b.x + C = O

CNi 2+ = O
, J

c

(166)
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3

4,171

7,437

forma-

0,9965

2

7,521

4,453

0,9980

1

7,639

0,9972

4,237

Os valores finais das constantes de

S2l = 4,29 ± 0,15

Conforme se observa no ítem anterior, os da-

Sll 7,53 ± 0,10

tab i 1idade.

As TABELAS XLV a XLVII reunem os valores y e

INi 2+j obtidos atrav~s do m~todo iterativo e a FIGURA 58 mos

tados, sendo:

tra o comportamento elos valores finais obtidos por esse pro-

onde

dos obtidos evidenciaram nitidamente a existência das es-

V.3.~ - Tentativa~ara obtenção de outras constantes de es-

cesso. Por regressão linear aplicada aos valores de Y3 e

I .2+ I b .-Nl 3 o teve-se os segulntes parametros:

ção sao dados, então, pela m~dia dos valores acima represen-

Solução



VJ
o
Q\

( I )

(3 )

( 2 )

CHC104
-21,004 x 10_ 2

1,406 x 10_
22,008 x 10

FIGURA 58 - Valores finais de y, obtidos através da equação

para o sistema Ni(II)/N;.
C 

N3 -2(1) 1,999 x 10_ 2(2) 2,799 x 10_
2(3) 3,998 x 10

Y3

8,2

1,1

I I I', , , , I

1,4 O 0,40 0,80 1,20 [Ni2+]3.IO(M}

I .2+ I(151), vs. Nl



neste caso se restringe aos termos nela indicados. A apli-

-nao

equa-

(170)

(168)

relação

estabilida-
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Resta no entanto verificar se

Essa função S é, então, derivada em

a cada uma das constantes. Obtém-se:

Uma função residual S sera definida por:

A equação (160) será nivelada com o fator de

ponderação a = 1/6IN;\, ou seja, todos os termos da

ção serão multiplicados por a resultando em:

pécies mono e binuclear.

...
mada pela dimerização de NiN 3.

Essa verificação será realizada através do mé

todo dos mínimos quadrados aplicado i equação (160), que

ocorre nestas condições de estudo a formação de outras es

pecles tais como Ni(N 3)2 ou INi 2 (N 3)2 12 +. As condições uti

lizadas permitem restringir essas possibilidades deixando cQ

mo possível a existência da espécie binuclear, talvez for-

cação deste método ao cálculo de constantes de

de foi bem detalhado por TAVARES 125 .

as I .2+
1

-I .2+ 2 , -, 1 .2+ 21 -1 2
-- = o = 2I(8n Nl IN3 a + 821IN1 I . N3 a + 2822 Nl I N3 a- 1)
é) 811

I 2+ - I 2+ 2 - I 2+ 2 - 2 2S I(811 Ni IIN31a + 821 Ni I IN31a + 28 22 Ni I IN31 a-I) (169)
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I .2+11 -I IN·2+12IN-122 IN· 2+1 31-1 2 2 2 IN· 2+13
2: Nl N3 a = Sll 1 3 a + 2:S21 1 N3 a + 2: f:22 1

I -13 2N3 a (l70a)

as 2 ( 1. 2+ 11 -, I .2+ 121 -, ' IN· 2+ 12 1 -1 2 )-- = o = 2: Sll Nl N3 a + S2l Nl IN3 a+ 2S 22 1 N3 - 1
aS 21

INi2+12IN;la (171)

.2+ 2 - .2+ 13 - 2 2 I .2+' 4
1

- 2 2 .2+ 4
2:INl I I N3 1a = 2:Sll lNl IN3 1 a + 2:S21 Nl I N31 a +2:2S22 I N1 I

e

IN;1
3
a

2
(17la)

as .2+ 11 -I .2+ 2 1 -I I .2+ 12 1 -1 2-- = o = 22:(SllINl N3 a + S21 IN1 I N3 a + S22 Nl N3 a - 1)
aS22

2INi2+12IN;12a (172)

.2+ 2 - 2 .2+ 3 - 3 2 .2+ 141 -,3 2
2:21Nl I IN3 1 a = 2:Sll21 N1 I IN3 1 a + 2:SzlZINl N3 a +

.2+
1
4, - 4 2

LS2Z41Nl N31 a (l72a)

As equações (170a), (17la) e (172a) consti-

tuem, substituindo-se INi 2+1 e IN;I pelos valores encontra-

dos nas TABELAS XLV a XLVII, uma matrix 3 x 3 cuja resolu-
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tiana do eletrodo de vidro utilizado.

Como se observa nas TABELAS XLV a XLVII as

obtidos

últimos

constante

- 237

os

concentração

-a

822e

8 21 = 4,48e

821 = 5,558 11 = 7,71

811 = 7,51

Eliminando-se a equaçao (172a) e

V.3.4 - Correção das constantes de estabilidade 811 e 821 ,

todo dos minimos quadrados são concordantes com os

Elimina-se neste caso a existência da espe-

Os valores de 811 e 821 aqui obtidos pelo me-

pH). As duas medidas de pH efetuadas, pH 1 (solução tampão

N;/HN 3) e pH 2 (solução tampão + Ni(C10 4)2)' podem então con

ter entre si algumas variações devidas à resposta nao nerns

termos das equaçoes (170a) e (17la) relativos

Obteve-se para o sistema Ni(II)/N;, nas con

dições estabelecidas no item V.3.2, os seguintes valores:

adições de solução de Ni(II) a soluções tampão N;/HN 3 provo

caram variações muito grandes de pH (até 0,333 unidades de

no ítem anterior (8 11 = 7,53 e 821 = 4,29), confirmando a

existência das espécies NiN; e Ni 2 (N 3)3+.

. . ( )2+ ~b .Cle Nl 2 N3 2 em equi1l rIO, pelo menos numa

que permita a sua deteção.

822 , chega-se a uma matriz 2 x 2 cuja resolução fornece:

çao fornece os valores de 8 11 , 8 21 e 8 22 ,



- 310 -

A correção dos valores de pH obtidos nas três

serles de medidas (TABELAS XLV a XLVII) foi então efetuada

através da determinação do fator de proporcionalidade 250 (S)

- 136 b .na equaçao a alXO:

E = K - S.pH (173)

Essa correção foi obtida em relação ao ele-

trodo de vidro utilizado e numa faixa de pH que compreende

os valores de pH encontrados para o sistema Ni(II)/N;. O

valor de S encontrad0 250 resultou igual a (60,04 ± 0,3) mV

e os valores de pH das TABELAS XLV a XLVII foram então corri

gidos e utilizados para o cálculo de Sll e 8 21 conforme está

descrito no capítulo V.3.2.

A média dos valores de Sll e 821 encontrados

nas três séries de medidas resultou em:

Não se observou então uma diferença acentua

da entre os valores aqui encontrados e os do capítulo V.3.2

8 11 = 7,43 ± 0,13 821 = 3,85 ± 0,31

(8 11 = 7,53 ± 0,10 e 8 21 = 4,29 ± 0,15). Além disso apre-

sentam um desvio maior que permite considerá-los praticamen-

te iguais aos anteriormente calculados.
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(175 )

assim

sejam

(176)

(174)

valores

determi-

A

A composlçao das soluções utilizadas

Conhecidas as constantes 811 e 821

Sendo A = E.b.c e b = 1,000 cm tem-se:

A

Para o cálculo de Ell e E2l torna-se necessa-

tos de onda estão contidos na TABELA XLVIII.

tividades molares, desde que medidas de absorbância

de INi 2+1 e IN;I. Estas concentrações, através de balanços

de massa e das constantes de estabilidade, serão calculadas

V.4 - OBTENÇÃO DAS ABSORTIVIDADES MOLARES DAS ESPtCIES NiN;

E Ni
Z

(N
3

)3+

por processo iterativo.

como as respectivas absorbâncias medidas em cinco comprimen-

e

nadas em soluçoes contendo uma relação CNi(II)/C N; elevada,

pode-se obter os valores de E1l e E21 , as respectivas absor-

rio, como se observa na equação (176) conhecer os

efetuadas. Neste caso pela composição e propriedades do

sistema Ni(II)/N; a absorbância de cada solução é dada por:
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TABELA XLVIII - Valores de absorbância e composição das so

luções (1), (2) e (3) utilizadas para o cál-

culo de E ll e E 21 "



(178 )

que leva, também, à formação de HN 3 ·
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A equaçao (177a) rearranjada fornece:

-° balanço de massa do ligante e dado por:

° valor de IHN31 pode ser obtido através da

c - - IHN31N3

concentração analítica de HCI0 4 adiciona

do à solução contendo N3 , para formar o

ácido fraco HN 3 , e

CH+,Ni(II) = acidez livre presente na solução de Ni(II)

ou

onde:

equaçao:

A IN;I é então calculada através da eq. (177)

considerando a INi 2+1 em primeira aproximação como CNi(II)

(concentração analÍt'ica de Ni(II) presente na solução tam-

r--------------------~---
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pão N;/HN 3) .

Com o valor de IN;I obtido em primeira apro-

. -xlmaçao, a I .2+1 - d - - (Nl e calcula a atraves da equaçao 167). Faz

se então o câlculo iterativo até que valores constantes de
- 2+

IN31 e INi I sejam encontrados (o programa para este

culo pode ser encontrado no apêndice).

cál-

As concentrações de equilíbrio de N3, Ni 2
+ e

HN 3 assim como os valores de E ll e E 2l calculados através da

equação (176) pelo método dos mínimos quadrados encontram-se

na TABELA XLVIII. Conforme se observa nesta tabela, a abso~

tividade molar E ll , da espécie NiN;, alcança um valor máximo

em 293 nm que corresponde ao máximo de absorção encontrado

nesse comprimento de onda. Por outro lado, a espécieNi2(N3~+

mostra um E 2l variando de forma crescente para comprimentos

de onda decrescentes. Essas diferentes tendências podem ex-

plicar a variação da constante aparente, Si, observada na

TABELA XLIV. O valor de Si aumenta para comprimentos de on

da menores, onde a espécie Ni 2 (N 3)3+ absorve preferencialme~

te.

V.S - ESTUDO CONDUTOMeTRICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPbCIES

EM EQUILíBRIO NO SISTEMA Ni(II)/N;

so de azoteto, realizou-se uma titulação condutométrica cujo

existentes em equilíbrio em soluções contendo Ni(II) e N3 em

concentrações variáveis, desde excesso de Níquel até exces-

Com a finalidade de identificar as - .especles
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tométrica.

de estabilidade determinada na PARTE IV desta tese além da

obtida

especle

constanteA espécie identificada teve a sua

Em meio aquoso, medidas de condutância foram

N3 . Conforme se observa na FIGURA 46 (PARTE IV) a

INi Z(N 3)S'- apresenta sua predominância máxima na faixa de

altas concentrações de metal e de ligante. o que coincide can

as condições utilizadas para realização da titulação condu-

valor de x que satisfaz as duas equaçoes para o mesmo va-

tes de solução de azoteto de s6dio, crescendo assim a rela-

te a uma relação CN;/C Ni 2+ igual a 2,43. Este valor foi ob

tido a partir do ajuste dos dados de cada segmento a uma equ~

ção de reta (método dos mínimos quadrados) e do calculo do

define dois segmentos de reta com intersecção corresponden-

resultado esta representado na FIGURA 59.

realizadas a partir de solução de Ni(II) e adições crescen-

sua contribuição percentual na composição do sistema Ni(II)/

lor de y. Caracterizou-se, então, unicamente a formação da

- . - .2+ -.especle com a razao Nl : N3 19ual a 1 : 2,43 ou com os nume-

ros inteiros de 2:S, ou seja, a espécie !Ni 2 (.f 3)S'

ção entre as concentrações de N; e Ni(II). A curva
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VI.l - APARELHAGEM E PROCEDIMENTOS

VI.l.l - Potenciometria

Utilizou-se um potenciômetro digital ORION ~

SEARCH, Digital Ionalyser modelo 801A, que apresenta uma pre

cis~o de 0,001 unidades de pH e uni eletrodo de vidro combi-

nado da Metrohm (modelo EA-12l) com um eletrodo de refer~n

cia Ag/AgCI, contendo solução 3,0 M de cloreto de sódio.

o eletrodo de vidro era mantido, antes das me

didas, em solução de perclorato de sódio 2,00 M, durante pe

lo menos 30 minutos, e termoestabilizado a (25,0 ± O,l)oC.P~

ra calibração do eletrodo utilizou-se uma solução 0,01000 M

de ácido perclórico, com força iônica 2,00 M ajustada com

perclorato de sódio, resultando um pH condicional igual a

2,000. Esta medida de pH refere-se à concentração e nao a

atividade hidrogeniônica.

As medidas de pH para o sistema Co(II)/N; fo

ram feitas em béquers, de 25 ml, adaptados com um tubo de

vidro lateral para permitir a passagem de nitrogênio pela 50

lução de medida, a fim de impedir a oxidação dos íons Co(I!).

Nessas condições, a um volume inicial de so-

lução de azoteto de sódio (VN- = 22,00 ml), ajustada com pe~
3

clorato de sódio a força iônica 2,0 M e de concentração ana-

Trabalhou-se em sistema fechado, termostatizado e sob

tação constante.

agi-
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Utilizou-se, entretanto, uma cela Karl Fischer (modelo EA

eventualmente com pipeta graduada. O valor constante de pH

serle

oxidação.-a

876-20) e partiu-se de um volume inicial de solução de azo

teto de s6dio igual a 20,00 ml.

e os respectivos pH Z eram medidos.

As demais medidas (PARTE V) foram obtidas uti

1 · d d S132 .-lzan o um erlenmeyer a aptado por PETER , Ja que se par-

tiu de volumes menores (iguais a 5,00 ml) de solução tampão

N;/HN3 , preparada em balões volum~trjcos de 10,0 ml. Aqui

também, sucessivas adições de solução de Ni(ll) foram feitas

valor de pH era medido (pH 2). Outras adições de Co(11) eram

As medidas para o sistema Ni(II)/N;, apresen

tadas na PARTE IV, foram realizadas da mesma maneira que pa-

r e f e r e n t c à sol uc ã o t ampão f o r ma da e r a e n tão TIl e d i do. A s e -

gUII, com o emprego de uma segunda bureta, injetava-se um p~

ra o Co(II), sem as desvantagens da tend6ncia

feitas e os respectivos pH 2 medidos. Terminada esta

de medidas, o eletrodo era lavado, seco e recalibrado.

li II e II o vo1um c de sol uç ão de Co (1 1), VM' dc co ncc n t r a ç ão CM.

A pequena acidez livre (CH+,M) presente nesta solução adi

cionada deve ser considerada nos c~lculos. Uma segunda po-

litica inicial CN'-, introduzia-se o eletrodo de vidro re-
J 3

c~m-calibrado. A seguir, um pequeno volume calculado de aCl

do percl6rico (VH+) era injetado, mediante o auxilio de uma

bureta de pistão (Metrohm) provida de capilares flexíveis ou

sição de equilibrio era rapidamente alcançada e o respectivo
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VI.l.2 - Espectrofotometria

Os espectros foram registrados com um espe~

trofotômetro Beckman DB-G com registrador (Recorder 10") aco

pIado.

As medidas em comprimentos de onda fixos fo

ram obtidas com um espectrofotômetro Car1 Zeiss - modelo PM

QII, com monocromador MM 12.

As medidas de transmitância foram feitas em

cubetas de quartzo, de caminho ótico igual a 1,000 cm e com

tampa de teflon para evitar perda de HN 3 .

Quando foi necessário fazer adições sucessi-

vas de outras soluções utilizou-se o sistema adaptado por

SANTOS 128 ou seja, um recipiente de vidro, com formato de

pera e capacidade de 30 ml, adaptado, por meio de juntas es

merilhadas, a uma cubeta de quartzo, de caminho ótico igual

a 1,000 cm. O recipiente era fechado com tampa de teflon (FI

GURA 60).

Todas as medidas foram realizadas com solu-

çoes termoestabilizadas a (25,0 ± 0,1)oC. Partiu-se, nesta

etapa, de volumes iguais a 5,00 ml de soluções tampão

HN 3 , As soluções de diluição da amostra e do branco

adicionadas através de bureta pistão,

N;/

eram



FIGURA 60 - Cela de diluição utilizada nas medidas espe~

trofotométricas.
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a)

c)

(a) tampa de teflon

(b) dispositivo de diluição. com juntas es

merilhadas.

( c ) c ubc ta de qua r t zo, de I. OOO c m de c am i 

nho ótico.

b)
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VI.I.3 - Condutometria

A titulação condutométrica foi realizada uti

lizando-se uma ponte de Wheatstone Metrohm Herisau, modelo

E 382, e eletrodos de I cm 2 de platina platinizada. Par

tiu-se de 32,0 ml de solução de Ni(Cl0 4)2 0,400 M e adições

suces5iv~s de solução de NaN 3 3,904 M foram feitas com uso

de uma bureta de pistão. A temperatura foi mantida em

25,00C.

Vl.2 - SOLUÇOES E REAGENTES

VI.2.1 - Ácido perclórico

Para estudos potenciométricos a solução de

ácido perclórico foi preparada a partir de reagente Merck.

A solução concentrada após sofrer uma diluição adequada foi

padronizada com hidróxido de sódio (Titrisol-Merck) e fenol

ftaleína como indicador.

VI.2.2 - Perclorato de sódio

Utilizou-se sal da Merck e Eastman purifica-



- 323 -

VI.2.3 - Azoteto de sódio

centrada e padronizava-se.

-a

três

-agua

colocado

em

concentrada,

recristalização.

Preparava-se, então, a solução

temperatura ambiente, para que houvesse a

o sal, de procedência Fischer e Eastman, foi

lução mais diluída, - 0,1 M. Tomaram-se então porções de

Para se fazer a padroni zação preparou-se uma 50

- 7 M, e padronizava-se por gravimetria, colocando em

ção. A segulr, a solução ficava em repouso por 24 horas,

Ap6s filtração em funil de placa porosa o sal era

pesa-filtros alíquotas de volumes diferentes (3,0 ou 4,0 ml)

- 0-e levando a estufa, a 110 C, ate obter peso constante.

em cápsula de porcelana e deixado em dessecador por mais 24

horas. A seguir, o sal era colocado em estufa, ~ 1000e.

purificado por recristalização. Após dissolução

vácuo, em dessecador com cloreto de cálcio, por aproximada-

do através de recristalização. A solução preparada por dis

solução em água era filtrada em funil de placa porosa e, a

seguir, evaporada at6 atingir uma condição de super-satura-

mente 12 horas. A partir do sal preparava-se a solução con-

quente, numa quantidade próxima do ponto de saturação, e

filtração a quente, adicionou-se álcool etílico P.A. num vo

lume igual ao da solução para recristalização do azoteto de

sódio. Deixou-se em repouso durante umas 12 horas e fil

trou-se. O sal foi lavado com álcool etílico e deixado sob
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25,00 ml e juntou-se 50,00 ml de solução de H2S04 padroniza

da C- 0,1 M). Após fervura para eliminação do HN 3 formado,

titulou-se o ~cido sulfGrico restanfe utilizando-se hidróxi-

do de sódio padronizado.

VI.2.4 - Perclorato de cobalto

° perclorato de cobalto foi preparado tra-

tando-se carbonato de cobalto com ~cido perclórico 4,0 M, a

temperatura ambiente. Deixou-se em agitação durante três

dias e filtrou-se em funil de placa porosa. A adição de

~cido perclórico foi feita de maneira a fornecer um excesso

de aproximadamente 10- 2 M, para evitar hidrólise do cobal

toCII). A padronização foi feita por titulação com EDTA25l .

VI.2.5 - Perclorato de níquel

Sintetizou-se perclorato de níquel fazendo-se

a reaçao de carbonato de níquel - "Baker Analyzed" - com aCl

do perclórico 4,0 M. A adição de ~cido perclórico foi fei

ta com um excesso de aproximadamente 10- 2 M, a fim de evi

tar a hidrólise. Deixou-se sob agitação durante três dias,

a frio. Após decantação filtrou-se em funil de placa poro

sa. A padronização foi efetuada por titulação com EDTA e

por eletrodeposição na presença de sulfato de hidrazina para
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evitar a oxidação an6dica do tampão de moBIlia utilizado. Nes

+
A concentração de H da solução de Ni(Cl0 4)2

-va-

Sargent-

foi determinada atrav6s de medidas de pll formal, para

te caso utilizou-se o Electrolytic analyzer da

rias concentrações de Ni(II).

Slomin.
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o presente trabalho de tese permitiu chegar

as seguintes conclusões, acrescidas de alguns comentários:

1. Em relação ao sistema Co(II)/N; encontra-

se, através dos dados contidos na literatura, a

ção apenas da constante de estabilidade da espécie

determina-
+Co (N 3) .

o complexo de CO(II) tetracoordenado pelo azoteto foi tam-

bém identificado apresentando estrutura tetraédrica. Em re-

lação à coloração dos complexos de Co(ll) observa-se que,

de maneira geral, os complexos octaédricos são rosa enquanto

que os tetraédricos tem cor azul.

2. As condições empregadas neste trabalho pe~

mitiram determinar as constantes de estabilidade das espe-

cies existentes em equilíbrio pois as soluções utilizadas

apresentavam concentrações de azo teto variando numa ·ampla

faixa (O a 2, O M). Para concentrações baixas de azoteto (em

relação ao .. 2+ soluções com colora-lon Co ) as apre sen tavam - se

çao vinho e chegavam à cor violeta e azul quando com excesso

de ligante. Este fato coincide com o acima citado. O ..
lon

CO(II) hidratado que apresenta configuração octaédrica deve

sofrer urna alteração estrutural chegando a tetraédrico quan

do coordenado a 4 íons azoteto. Essa mudança estrutural po

de ser evidenciada também através da variação dos valores de

~ (constantes parciais de formação), que seguem a

ordem: Kl > K2 > K3 < K4 > KS.

seguinte

3. Verificou-se ainda ser fundamental a eli-

minação do oxigênio das soluções contendo o íon Co(II), pri~

cipalmente na presença de altas concentrações de azoteto. A

. d - () - - d . f 140OXl açao a Co 11 leva a formaçao e complexos malS ortes
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dia afetada de um desvio de 2%.

e ao aparecimento de cor marrom.

-nu

er-

per-

pesa-

erros

pequenas

perclorato

- .ullla serle de fatores que podem provocar

5. Na obtenç~o da funç~o f-o(X) a partir do

trodo de vidro; desvios da resposta Nernstiana ou

-gem do papel para integrar a area. Neste processo,

util.izaram-se os valores de pK individuais, ou seja, rela-

6. Quanto ao estudo teórico sobre a formação

4. Na determinaç~o dos valores da funç~o n

tencial de junção resultantes da troca de íons

tivos a cada solução tampão N;/HN 3 (pK condicional). A nao

por ;ons azoteto; variaç6es de potencial assim~trico do ele-

de complexos polinucleares (PARTE 111) observou-se a predo-

apresenta uma exatidão maior em relação ao m~todo da

utilizaç~o do valor m~dio de todos os pK determinados

de ordem física podem ser provocados, j~ que o mesmo se ba-

quantidades de hidr6xido residual nas soluções estoque de

azoteto de s6dio.

-rificou-se que a obtenção da massa padrão de papel era em me

seia no corte de trechos grandes de papel milimetrado li

mitados pelos eixos das ordenadas e abcissas e pela curva de

formação. O corte de uma ~rea conhecida de papel milimetra

do, utilizada como padrão, tamb~m ~ afetada de erro. Ve-

mitiu compensar

ros nas medidas de L\pll, realizadas em soluções com concentra

ções e composlçoes (equilfbrios) vari~veis. O uso de valo

res de pK condicionais corrige as possíveis varlaçoes de po-

mero m~dio de ligantes (~), o processo de integraç~o por cil

culo da ~rea relativa a pequenos incrementos de ~ e loglN;1 2
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minante aplicação de computadores de alta capacidade de pro

gramaçao e mem6ria no c~lculo de constantes de estabilida-

de, principalmente a partir da d~cada de L960. Os programas

apresentados na literatura são de difícil elaboração e lm-

plantação j~ que exigem um amplo conhecimento de computa-

ção e um acesso facilitado a um computador. Cabe salientar

que alguns programas permitem também obter as concentrações

de equilíbrio de uma das esp~cies envolvjdas na formação dos

complexos. Além dos problemas citados, a utilização de pro-

cessos computacionais exige um número muito grande de dados

experimentais e homogeneamente distribuídos na faixa de con

centrações em que se trabalha, caso contr~rio erros de ordem

quantitativa ou mesmo qualitativa poderão ocorrer.

7. A formação de complexos polinucleares pa-

rece ser frequente nos sistemas onde ocorrem processos de

Encontra-se

ou mais ligantes ponte.

ceçao do íon HgCI) observa-se ainda que, geralmente, a co

ordenação é feita entre os dois íons met~licos através de um

Um

ex-

esse

como

apre-

ocorre

8. Os sistemas constituídos por íons metili

cos e outros ligantes que não o ânion hidroxila nao apresen

tam a mesma frequência na formação de complexos polinuclea

res. Numa an~lise superficial parece que o fenômeno

principalmente com íons de configuração eletrônica d 8

hidr6lise. Uma série muito grande de Íons met~licos

senta esse comportamento, não sendo possível associar

fenômeno a determinadas estruturas eletrônicas.

Rh C1), I r (I), Au CI), Pd ClI), Pt (I 1) e Ni (I 1) .

ainda o mesmo processo em íons d lü como HgCI) e CuCI).

único exemplo foi encontrado com íons d 5 : MnCII). Com
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9. Em relação aos íons Ni(II) observa-se,

através das informações contidas na literatura, a formação

de complexos polinucleares, inclusive de espécies com ligan-

tes mistos incluindo o íon azoteto. Verificou-se neste tra-

balho a formação de complexos polinucleares contendo somente

encontra-se somente a formação de complexos mononucleares eo cál

cur-

com-

~

espe-

dados

mono-

8810. No trabalho realizado por AHRLAND e AVSAR

teto livre igual a - lZO mM. Conforme se observa nas

curvas. Pode-se concluir então pela predominância de

plexos mononucleares. A análise mais detalhada dos

não permite, entretanto, excluir a formação de outras

cies (polinucleares). A detecção da quarta espécie

vas de formação obtidas neste trabalho (FIGURA 13), até

IN;i z ~ 100 mM não ocorre urna definição visível de diversas

os ions Ni(II) e N;. Foram identificadas as seguintes es

p6cies c detelminadas suas constantes de formação:

in ononuclc are s binucleares trinucleares

Ni(N 3)+ Ni
Z

(N
3

)3+ Ni3(N3)~+

Ni(N 3)Z . ( ) Z+ Ni3(N3)~NI Z N3 Z

Ni(N 3); Ni Z(N3); Ni 3 (N 3)6

Ni(N 3)4 Ni Z(N 3)4

NiZ(N3)~

Ni Z(N 3)6

culodasconstantesdeestabilidade das espécies 1:1; l:Z e 1:3.

O tratamento dos dados foi feito até uma concentração de azo
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nuclear torna-se dificil ji que a relação CN:/CNi(II)
~

suficientemente alta para possibilitar a sua formação.

- -nao e

Fi-

nalmente, as constantes de estabilidade encontradas por AHR

LAND e AVSAR apresentam valores mais altos que os obtidos na

PARTE IV desta tese e estão afetados de erros (as segunda e

terceira constantes) relativamente grandes.

11. ° valor de 61] encontrado na PARTE IV apr~

senta urna excelente concordância com o valor encontrado por

KUTNER e GALUS 9l na mesma condição de força i6nica (2,0 M),

ajustada com NaC10 4 e a 20 0 C.

12. Em relação ao tipo de ligação formada nos

complexos polinucleares de Ni(II) com N3 urna anilise reali

zada por método Raman não deu evidências da existência de li

gações metal-metal. A participação do azoteto como

te ponte mostrou-se então mais favorivel.

ligan-

13. Considerando-se as condições experimen-

tais utilizadas na PARTE IV pode-se, finalmente, concluir

através da anilise das FIGURAS 46 a 49 que o sistema Ni(II)/

N; é basicamente constituído pelas seguintes espécies:

mononucleares: 1:1; 1:2 e 1:4

binucleares

trinucleares

2:5e2:6

3:5e3:6
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RESUMO

Desenvolveu-se sistemática de trabalho para

coletar valores da função n vs. concentração de ligante e

processos de cálculo de constantes de equilíbrio.

Os sistemas Co(II)/N; e Ni(II)/N; foram ana

lisados com o objetivo de identificar os complexos formados

e determinar as respectivas constantes de estabilidade. O

estudo desses sistemas foi realizado a (25,0 ± O,l)oC e em

força iônica 2,0 M ajustada com NaC10 4 .

Com base na formação de soluções tampão N;/

HN 3 e na variação de pH provocada pela adição do íon metá

lico Co(II) ou Ni(II), realizou-se um estudo potenciométri

co para cada um dos sistemas acima indicados. Estes estu

dos foram realizados numa ampla faixa de concentração ana

lítica de azoteto (O a 2,000 M) e para diversas concentra

ções do íon metálico, para possibilitar uma análise mais de

talhada sobre a formação dos complexos..

Em relação ao sistema Co(II)/N; foi possível

determinar a formação de cinco espécies mononucleares. As

respectivas constantes de estabilidade foram calculadas por

três métodos diferentes. A comparação dos desvios calcula

dos para os valores de fi obtidos a partir de cada um dos três

conjuntos de constantes permitiu decidir pelo seguinte con

junto de constantes:

SI = 5,67 ± 0,20

13 2 = 19,5 ± 2,1

M- l

M- 2
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Rea-

Co (I I)

814 = 534

813 = 7,54

binucleares

mononucleares

9,69

5,80

83 6,52 4,66 -3
± M

84 15,8 2, O -4
± M

8 5 4,83 0,31 -5
± M

Num comportamento diverso dos
..

ao "tons

Ni
Z

(N
3

)3+ 4,06 Ni 2 (N 3)4
4

821 824 = 2,06xlO

Ni2(N3)~+ 822 31,8 Ni 2 (N 3)S 825 = 2,30xl05

Ni 2 (N 3); 823 173 Ni 2 (N 3)Ó 826 = 7,15xl05

Dois m~todos de cálculo foram utilizados, ado

tando-se o seguinte conjunto de constantes de equilibrio:

tais em relação ao sistema Co(II)/N;, para tornar possível a

determinação da composlçao aSSIm como o cálculo das constan

tes de estabilidade das esp~cies existentes em equilibrio.

lizou-se então um estudo monográfico envolvendo aspectos es-

o sistema Ni(II)/N; foi então analisado atra

ves do m~todo potenciom~trico citado mas em condições que

permitiram a obtenção de um número maior de dados experimen-

truturajs, qualitativos e quantitativos sobre a formação de

complexos polinucleares.

o niquel levou ~ formação de complexos polinucleares.
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trinucleares

" 2+ _ 4
N1 3 (N 3)4 13 34 - 2,28xlO

Ni3(N3)~
6835 = 3,5lxlO

Ni 3 (N 3)6
813 36 = 1,17xlO

tal em relação ao ligante permitiu determinar as constantes

Três estudos complementares foram realizados

para o sistema Ni(II)/N;. A utilização de métodos espectro

fotométrico e potenciométrico em condições de excesso de me-

sim-de estabilidade das espécies mono e binucleares mais

°N+ N" N3+pIes: N1 3 e 1 2 3 .

lor

ceu

o método espectrofotométrico forneceu um va-

-1 -de 13 11 = 6,90 M , enquanto que o segundo metodo fornc-

-1 -2 o13 11 = 7,53 ± 0,10 M e 13 21 = 4,29 ± 0,15 M . Med1das

espectrofotométricas realizadas nas condições do segundo mé

todo permitiram calcular as absortividades molares das duas

espécies, em cinco comprimentos de onda na faixa do ultra

violeta. No comprimento de onda de absorção m~xima dos com-

plexos (293 nm) os valores de E encontrados foram os seguin-

tes:

E ll = 362 e
-1 -1

E 2l = 475 cm moI 1.

Finalmente, um estudo condutométrico feito em

alta concentração de Ni(II) (0,4 M) e para concentrações va-

ri~veis de azoteto permitiu identificar a formação da espe-

cie Ni 2 (N 3)S.
Fez-se uma série de diagramas de distribui-
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çao, os quais mostraram as contribuições de cada especle em

função do ligante e, eventualmente, da concentração total do

íon metálico (sistemas polinucleares).
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ABSTRACT

A systematic approach in order to obtain n

data vs. free ligand concentration was developed as well as

calculation procedures for treatment of the data to

stability constants.

ob tain

The Co(II)/N; and Ni(II)/N; systems were ana

lysed with the purpose to identify the formed complexes and

to compute its stability constants. The equilibria studies·

were performed at 25.0

tained with NaCl0 4 .

± O.loC and 2.0 M ionic strength main

The pH change in azide/hydrazoic acid buffers

caused by the metal cation addition was the basis of the

potentiometric method to study the complex formation. A wi-

de range of azide concentration was used at several metal ca

tion (cobalt or nickel) concentration in order to

reliable results.

provide

With regard to the Co(II)/N; system the for-

mation of five stepwise complexes was detected. The

bility constants were computed from three different

sta-

cal cu-

lation procedures. The best set of formation constants is:

_ -1
SI - 5.67 ± 0.20 M

S2 = 19.5 ± 2.1
-2M

'1
-3

S3 = 6.52 ± 4.66 M

I .. S4 = 15.8 ± 2.0 M- 4

_ -5
S5 - 4.83 ± 0.31 M
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The nickel(II)/azide system presented a quite

different behaviour as compared with the cobalt(ll) one, as

extensive polynuclear complex formation is attained. A mo-

nograpllic study about this kind of complex formation seemed

interesting to he included in this thesis.

An extcnsive study of the nickel(II)/azidesy~

tem was performcd at conditions wich providc enough experi-

mental data to be treated on basis of polynuclear complex fo.!:.

mation.

Two different calculation procedures lead to

the following set of equilibrium constant:

813 = 7.54

trinuclears

binuclears

mononuclear

8
12

= 9.69

8 11 5.80

Ni
2

(N
3

)3+ 4.06 Ni 2 ( 3) 4 8 24
4

8 21
= 2.06xl0

Ni2(N3)~+ 8 22
= 31. 8 Ni2(N3)~ 8 25

= 2.30xl0 5

Ni 2 (N 3); 173
2- 7.15xl0 5

8 23 Ni 2 (N 3)6 8 26
=



+
Ni 3 (N 3)5

Ni 3(N 3)6
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13 35 = 3.51xl0 6

13 36 = 1.17x10 8

Two eomp1ementary studies, potentiometrie and

speetrophotometrie, were performed at high metal eation/1i-

gand ratio in order to ereate eonditions for the existenee

of on1y ~ few species as Ni(N 3)+ and Ni 2 (N 3)3+. 811 from

speetrol'hotometrie method is 6.90 M-
1

; from potentiometrie

method 13 11 is 7.53
-1 -2

± 0.10 M and 13 21 is 4.29 ± 0.15 M .The

molar absorptivities at À , 293 nm, was ea1eu1ated asrnax
-1 -1 -1 -1

c 11 = 36 2 em . mo 1 . 1 and c 21 = 475 em . moI . 1 .

Fina11y a eonduetometrie titration of 0.4 M

nieke1(II) with 3.9 M sodium azide showed a high eontribu-

tion of Ni2(N3)~ in agreement with the potentiometrie study.

A series of distribution diagrarns were p1ot-

ted in order to have the pereent eontribution of eaeh spe-

eies vs. the 1igand eoneentration and, eventua11y, vs. the

metal eoneentration when polynue1ear eomplexes are formed.



desvio de um valor calculado, em relação ao ex

perimental.

concentração de equilíbrio numa determinada eta

pa X.

a

ap.

1\

(\*

A'

~

i\N

b

calco

2cm

"core"

corro

cpx.

c'

CM

Cpq

I I

I Ix

d

d

d
1

dtb

dtpa

DMA
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GLOSSÁRIO DE SfMBOLOS E ABREVIAÇOES

atividade

aparente

absorbância

absorbância de CM mais Cx
ubsorbância de CM

angstron

acetonitrila

caminho ótico ou binuclear

calculado

centímetro quadrado

parte fixa de um complexo "core + links"

corrigido

complexado

concentração analítica de uma especle na

ção estoque.

concentração analítica do íon metálico

concentração da espécie M X
P q

concentração de equilíbrio

desvio ou diferença

média dos desvios

ditiobenzoato

ditiofenilacetato

N,N-dimetilacetamida

solu-



DMSO

exp.

E

Ea

E.
J

El / 2

Et

EDTA

f

f·
I

F
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dimetilsulfóxido

água pesada

experimental

potencial

potencial assimétrico

potencial de junção

potencial de meIa onda

erro percentual

radical etileno

etilenodiaminotetraacetato

fator de correção para diluição

fator de nivelamento do grau de complexação

Faraday = 96487 Coulombs

grau de complexação para complexos polinucleares

funções sucessivas de Leden para complexos poli

nucleares.

grau de complexação de complexos

(exceto os mononucleares) .

polinucleares

Fo (X)

F (X) -o max.

F~ (X)

F~ (X)

F~ (X)

g

h

HP

I

grau de complexação = eM/IM\

valor máximo alcançado para o grau de complexa-
-çao.

funções sucessivas de Leden para crnnplexos bi

nucleares.

funções sucessivas de Leden para complexos mo

nonucleares.

funções sucessivas de Leden para complexos tri

nucleares.

grama

concentração de íons H+

Hewlett-Packard

força iônica



K

Ka
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fator de proporcionalidade entre pH e potencial

constante de ionização ácida ou de associação

Ka (2a)

Ka (3q)

constante de associação para formação de

cie binuclear (dimerização) o

constante de associação para formação de

cils trinucleares (trimerização).

espe-

espe-

Ka(q+r)
constante de associação de espécies Ni(N 3)q

Ni(N 3)r o

+

Kn

Kpq

1

"links"

log

In

L

LI

m

ml

mM

M

Me

MLnL~

MXn

M(XtM)n

M XP q

n

nm

ohm

constante parcial de formação de esp~cies MX n

constante parcial de formação para complexos po

linucleareso

litro

unidades que se repetem

logarítmo com base la

logarítmo com base e

ligo.nte

ligante d]ferente de L

massa ou mononuclear

mililitro

milimolar

metal ou molar

metal

complexo misto

complexos mononucleares

complexos "core + links"

complexos polinucleares

número m~dio de ligantes

nanometro

número de valores de um conjunto

unidade de resistência
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total

volume

me-

me-
..
lon

..
lon

versus (contra)

definido por \MI.jxjt

fosfato de trimetila

trietilenotetraamina

piridina

trinuclear ou valor tabelado do teste "student"

ou espaçamento entre as curvas de formação pa

ralelas para sistemas com complexos polinuclea

res.

antilog da concentração hidrogeniônica

soma de complexidade (Leden) ou função residual

no cálculo por mínimos quadrados ou fator de

proporcionalidade entre pH e potencial.

desvio dos valores de n

valor máximo de q em complexos M X
P q

coeficiente de determinação (mínimos quadrados)

margem de erro atribuída as medidas de pH

antilog da constante de ionização

radical orgânico ou constante universal dos ga
ses (8,314 volt.coulomb.K-l.mol- l ).

desvio padrão

referência

- .paglna

pH de uma solução tampao com adição de

tálico.

valor máximo de p em complexos M X
P q

carbonato de propanodiol-l,2

pH de uma solução tampão sem adição de

tálico.

tot

Ref.

TMP

t

trien

vs.

P

v

R

u

s -n

5 pH

S

Q
2

r

PDC

pK

-pago

py



VH+

VM

V -
N3

Vr
x

y

Ypq
Z

ex

ao

<X,.
J

Q.pq

13

6ap .

~n

Bn

I3n (af.)

/3pq

~ln

f3 Zn

~3n

y

IJ.

E:

E: o
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de - +volume soluça0 de H injetado

volume de solução do íon metálico injetado

volume inicial de solução de azoteto

volume total

ligante

definido por Z/t

constante genérica característica da espécie M X
P q

número médio de ligantes par~ complexos polinu

ele ares.

relação IXI/Cx ou fator de nivelamento de equa

ções simultâneas.

inverso do grau de complexação - Fo(X)

grau de formação da espécie MX.
J

grau de formação da espécie M X
P q

relação IMI/CM

constante de equilíbrio aparente

constante global de formação de MXn

média dos valores de Sn

Sn afetada de um desvio

constante global de formação de complexos M X
P q

constante de formação de complexos mononucleares

constante de formação de complexos binucleares

constante de formação de complexos trinucleares

coeficiente de atividade

varlaçao
-1 -1absortividade molar (em .mol .1)

absortividade molar de M
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absortividade molar da espécies MX

logarítmo da relação eM/IMI

comprimento de onda

somatórÍo



•
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APENDICE

Este apêndice reune os princi

pais programas de cálculo uti

lizados no desenvolvimento da

presente tese.



- 347 -

1. PROGRAMA PARA CÁLCULO DE IN;l z e n.

A. LISTAGEM

001 *LBLA 032 pts 063 FO? 094
002 DSP4 033 STOO 064 PRTX 095 FO?
003 FIX 034 FO? 065 ST09 096 PRTX
001 RCLA 035 PRTX 066 RCLE 097 RCLI
005 RCLB 036 RCL3 067 CHS 098 +
006 + 037 RCLC 068 10 x 099 RCL6
007 RCLC 038 x 069 ST-O 100
008 + 039 RCL6 070 RCLI 101 FIX
00.9 ST06 040 071 102 PRTX
010 FO? 041 ST06 O?2 SCI 103 RCL5
011 PRTX 042 FO? 0?3 STOI 104 RCLE
012 SeI 043 PRTX 0?4 FO? 105 +
013 ReLl 044 RCLD 0?5 PRTX 106 RCL9
014 RCLA 045 CHS O?6 PtS lO?
015 x 046 10 x O?? RCLO 108 RCLO
016 RCL6 047 STOI O?8 109 Loa
01? 048 ST-8 0?9 STOI 110 +
018 STO? 049 ST+O 080 p~s 111 10 x

019 RCL4 050 RCL8 081 RCLO 112 RCL?
020 RCLB 051 FO? 082 FO? 113 X~Y

021 x 052 PRTX 083 PRTX 114
022 RCL6 053 ST-? 084 Loa 115 RCLI
02 .~ 054 ST+O 085 RCLE 116 +
024 ST08 055 RCL? 086 + 117 RCL6
025 RCL2 056 FO? 08? RCL9 118 ...
026 RCLC 057 PRTX 088 119
02? x 058 089 10x 120 PRTX
028 RCL6 059 Loa 090 FO? 121 SPC
029 060 RCLD 091 PRTX 122 RTN
030 v:,s 061 + 092 RCIt? 123 Ris
031 STOO 062 FIX 093 X:tY
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B. INSTRUÇOES

(1) Gravar o programa

(2) Dados de armazenamento:

v - STO A C'- STO 1N3 N3

V
H

+ STO B IH+ IM STO 2

VM S'fO C C' STO 3
M

pH 1 STO D C'+ STO 4H

pH 2 STO E spH STO 5

(3) Pressionar comando A

(4) Dados de saída, na seguinte ordem:

VT ; CH+ , M; CM 1 HN 3 \1; IN; 11 ;

pK; til H+ I; IHN312; IN; 12 til N; I; TI; tln.
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2. OBTENÇÁO DOS PARÂMETROS DE UM POLINÔMIO DE SEGUNDO GRAU,

PELO MbTODO DOS Ir IMOS QUADRADOS.

A. EQUAÇOES E MATRI X UTI L I ZADAS

matrix L:y N + b L:x + L:x 2
a c

L:xy L:x b L:x
2 L:x 3

= a + + C

L:x
2 L:x 2 bl L:x 3 L:x

4
y a + + C

-equaçao: y
2

= a + bx + ex

coeficiente de correlação:

2
r

2 2aL:y + bL:xy + cL:x y - l/N(L:y)

2 2
L:(y ) - l/N(L:y)
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001 *LBLA 056 RCLC 111 x 166 ST-7
002 STOA 057 x 112 RCLI 167 RCL3
003 Ri- 058 RCLE 113 x 168 RCLl
004 STOB 059 x 114 ST06 169 x
005 RCLA 060 ST+4 115 RCLO 170 RCLE

. ',. 006 ST+O 061 RCLC 116 RCLE 171 x
007 X2 062 X2 117 X 172 ST-7
008 ST+8 063 RCLI 118 RCLD 173 RCLO
009 RCLA 064 x 119 x 174 RCLD
010 RCLB 065 ST-4 120 ST+6 175 X2

011 X 066 RCL3 121 RCLD 176 x
012 ST+1 067' RCLE 122 RCLC 177 ST-7
013 RCLB 068 X2 123 X 178 RCL5
014 X2 069 X 124 RCL2 179 RCL4
015 RCLA 070 ST-4 125 x 180 ..
0]6 x 071 RCLD 126 ST+6 181 STOA
017 ST+2 072 3 127 RCLO 182 PRTX
018 1 073 y X 128 RCLC 183 RCL6
019 ST+3 074 ST-4 129 x 184 RCL4
020 RCLB 075 RCLO 130 RCLI 185
021 ST+4 076 RCLD 131 x 186 STOB
022 RCLB 077 x 132 ST-6 187 PRTX
023 X2 078 RCLI 133 RCL3 188 RCL7
024 ST+5 079 x 134 RCLE 189 RCL4
025 RCLB 080 ST05 135 x 190 ..
026 3 081 RCLC 136 RCL2 191 STOC
027 yX 082 RCLE 137 x 192 PRTX
028 ST+6 083 x 138 ST-6 193 RCLA
029 RCLB 084 RCL2 139 RCLD 194 RCLO
030 4 085 x 140 X2 195 X

031 yX 086 ST+5 141 RCLl 196 ST09
032 ST+7 087 RCLD 142 x 197 RCLB
033 RTN 088 RCLl 143 ST-6 198 RCLl
034 *LBLB 089 x 144 RCL3 199 x
035 RCL4 090 RCLE 145 RCLD 200 ST+9
036 STOC 091 x 146 x 201 RCLC
037 RCL5 092 ST+5 147 RCL2 202 RCL2
038 STOD 093 RCLC 148 x 203 x
039 RCL6 094 RCLl 149 ST07 204 ST+9
040 STOE 095 x 150 RCLC 205 RCLO
041 RCL7 096 RCLI 151 RCLl 206 X2

042 STOI 097 x 152 x 207 RCL3
043 RCL3 098 ST-5 153 RCLD 208 .
044 RCLD 099 RCLO 154 x 209 ST-9
045 x 100 RCLE 155 ST+7 210 RCL8
046 RCLI 101 X2 156 RCLO 211 RCLO
047 x 102 x 157 RCLC 212 X2

048 8T04 103 ST-5 158 x 213 RCL3
049 RCL"} 104 RCLD 159 RCLE 214
050 RCLE 105 X2 160 X 215
051 x 106 RCL2 161 ST+7 216 RCL9

052 RCLD 107 x 162 RCLC 217 X"tY
053 x 108 ST-5 163 X2 218
054 8T+4 109 RCL3 164 RCL2 219 PRTX
055 RCLD 110 RCLl 165 x 220 RTN
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c. INSTRUÇOES

( l) Gravar o programa

(2) Obtenção da matrix 3 x 3

L Dados de armazenamento e comando:

xl pressionar a tecla ENTER

)'1 pressionar comando A

x 2 pressionar a tecla ENTER

Y2 pressionar comando A

x
N

pressionar a tecla ENTER

YN pressionar comando A

(3) Resolução da matrix 3 x 3

1. pressionar comando B

2. dados de saída:

a; b;
2c; r
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3. PROGRAMA PARA CÁLCULO DE INi 2
+ I e IN; I. EM

SUCESSIVAS.

A. LISTAGEM

rOl *LBLA 026 x
002 RCLD 027 RCLE
003 x 2 028 RCLB
004 RCLI 029 x
005 x 030 1
006 STOl 031 +
007 RCLD 032 x 2

008 RCLE 033 +
009 x 034 .fX

010 ST+l 035 RCLE
011 1 036 RCLB
012 ST+l 037 x
013 RCLA 038 1
014 RCLO 039 +
015 - 040
016 RCLl 041 4
017 .. 042 ..
018 STOB 043 RCLI
019 PRTX 044
020 8 045 RCLB
021 RCLI 046
022 x 047 STOD
023 RCLB 048 PRTX
024 x 049 SPC
025 RCLC 050 GSBA

051 Ris

APROXIMAÇOES
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l3. INSTRUÇOES

(1) Gravar o programa

(2) Dados de armazenamento:

6 11 STO E

321 STO I

IHN31 STO O

c - STO A, sro B
N 3

CNi 2+ sro C, STO D

(3) Informar ~ calculadora o numero de algarismos signi-

ficativos.

(4) Pressionar comando A

(5) Dados de saída:

IN;I . -em prImeIra aprOXImaçao

I .2+ I aproximaçãoNl .' em prImeIra

IN;I , em segunda aproximação

IN" 2+ I em segunda aproximaçãoI I ,

Quando forem atingidos valores constantes de IN;I e

INi 2+1, PRESSIONAR A TECLA R/S.
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