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Como a variação de ~ em 515 nm é bem mais ace~

tuada na região de baixa concentração de ligante, isto é, on

de predomina a primeira com contribuição significativa da

segunda espécie, os
valores encontrados para 61 e S2 nes-

sa região estão menos afetados de erro. Em 590 nm a varia-

ção de € na região inicial é pouco acentuada, sendo menor

ainda em 615 nm.
Assim um valor incorreto de SI acarreta er-

ros subsequentes na determinação das constantes das demais

espécies. Além do mais os dados revelam a baixa predominâ~

cia das espécies com 3 e principalmente com 4 ligantes no i~

tervalo de concentração estudado, o que torna difícil o cál-

cul0 de 64 quer pelo método gráfico de Leden quer pelo méto-

do numérico (itens II.5.l e II.5.2).

Como a contribuição das espécies complexas ao

valor da absorbância é diferente nos comprimentos de onda es

tudados, a região ótima de concentração de ligante, isto
-
e,

onde ocorre maior variação de ;, ê diferente em cada compri-

mento de onda.

Uma curva média de n vs ISCN-' também represe~

tada na figura 4.13, foi traçada considerando no trecho ini-

cial (O ~ n .::0,4) os valores obtidos em 515 e 590 nm, em

concentrações maiores de ligante (0,4 < n ~ 1,6) apenas os

valores referentes a 615 e 590 nm, e após n = 1,6 considerou-

-se os dados obtidos em 590 nm.

As constantes obtidas considerando a curva de

formação média, conforme os dados da tabelaIV.9, pelo método

gráfico (figura 4.14) foram:
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TABELAIV.9 - Dados obtidos a partir da Integração da curva de formação média resultante de medidas cspcc t rofo-
tométricu ell 515. 590 e 615 nm para o sistema Co(II)/SCN

-

ISCN-' ii Fo(L) FI (L) F2 (L)
ISCN-I ii

Fo(,L) Fi (L) FZ(I.) F3(L) F4(L)(M) (M)

O.OOSO 0,03334 1.0345. 0,3100 1,396 6,1498 16,61 31,19

0,0100 0,06816 1.0715 7,153 0,3200 1,423 6,4313 16,97 31,34

0,0150 0,1032 1. 1094 7,294 0,3300 1,451 6,7221 17,34 31,52
0.0200 0,1383 1,1486 7,4 3l 0,3400 1,476 7,0222 17, 7l 31,68
0,0250 0.1735 1,1893 7, 57l 0,3500 1,495 7,3312 18,09 31,86
0,0300 0,2087 1,2315 7,715 0,3600 1,52 O 7,6493 18,47 32,03
0.0350 0,2437 1,2751 7,861 0,3700 1,541 7,9769 18,86 32,22
0,0400 0,2786 1,3204 8,010 0,3800 1,562 8,3138 19,25 32,39
0,0450 0,3132 1,3672 8,161 0.3900 1,583 8.6605 19,64 32,56
0.0500 0,3475 1,4157 8,313 0,4 O00 1,603 9,0169 20,04 32,75
0,0550 0,3813 1,4657 8,467 0,4100 1,622 9,3832 20,45 32 ,95
0,0600 0,4146 1,5173 8,622 0,4200 1,635 9,7587 20,85 33,12
0,065 O 0,4474 1,5706 8,778 0,430 O 1,658 10,144 21,27 33,33
0,0700 0.4795 1,6255 8,935 0.4400 1,675 10,540 21,68 33,50
0,0750 0,5108 1,682 O 9.093 0,4500 1,692 10.947 22.10 33,69
0,0800 0,5413 1,7400 9,250 0,4600 1,707 11 . 363 22,53 33 ,89
0,0850 0,5710 1,7997 9,408 0,4700 1,723 11 ,790 22,96 34,09
0.0900 0,5996 1,8609 9,566 0,4800 1,737 lZ,228 23,39 34,27
0.0950 0,6272 1,9237 9.723 0.4900 1.750 12,675 23,83 34,47
0.1000 0,6537 1.9879 9,879 0,5000 1,765 13,133 24,27 34,66
0,1050 0,6790 2,0536 10, O3 0.5100 1,777 13 ,60 2 24, 7l 34,1104
0,1100 0,7030 2,1207 10,19 0,5200 1,789 14,081 25,16 35,04
0.1150 0,7256 2,1891 10,34 0,5300 1,800 14,571 25,61 35,23
0,1200 0,7467 2,2588 10,49 0,5400 1,811 15,071 26,06 35,41
0,1250 0,7664 2,3296 10,64 0,5500 1,821 15,582 26,51 35,58
0,1300 0,7892 2,40] 8 10,78 0,56 OO 1,83] ] 6, ]03 26 ,97 35,77
0,1350 0,81]5 2,4755 ]0,93 0.5700 ],840 ]6,635 27,43 35,95
0,1400 0,8336 2.5506 ]] ,08 0.5800 1,848 17,] 77 27.89 36,12
0,1450 0,8>5 3 2,6273 11.22 0,5900 ],856 17,729 28,36 36,31
O,I 500 0,8767 2,7056 ] I, 37 0,6000 ] ,870 ]8,293 28.82 36,47
0,1550 0,8979 2,7855 11 ,52 0.6]00 1,875 18.868 29 .29 36,64
0.1600 0,9] 86 2 ,8670 ] 1,67 0,6200 ] ,883 19.454 29,76 36,81
0,1650 O,939 O 2,9501 11 ,82 0,630 O 1,891 20.050 30,24 36.98
0,1700 0,959] 3,0349 ]],97 0,6400 1.898 20,657 30,72 37,] 6
0,1750 0.9789 3,1213 12,] 2 0,6500 ] ,904 2] ,275 3] .19 37,31
0,1800 0,9984 3.2095 12,28 0,6600 1,9 J O Zl ,904 31,67 37,47
0,1850 ] ,O] 8 3,2994 ]2,43 0.6700 ] ,916 22,50 32.15 37,63
0,1950 ] ,036 3,3910 12,58 0,/,800 1,924 23.194 32,64 37,79
0,2000 1,055 3.480 12,74 29,00 0,6900 1,931 23,855 33.12 37,94
0,2050 I, O73 3,5794 12,90 29, O7 0,7000 1,937 24.529 33,6] 38,10
0,2100 1,091 3,6764 13,06 29.14 0,7200 ].9:,0 Z5 ,909 34,60 38,42
0,2] 50 ] , ]09 3,775] 13,22 29,2 I 0,7400 I ,9<i 2 27 ,335 35, S9 38,72
0,2200 ] , 14 3 3,978] ] 3,54 30,00 0,7600 ] ,(173 28,808 36,59 39,0 I
0,2250 ] .160 4.0824 13.70 30.04 O, 80no 1,993 31,892 38,62 39,60
0,2300 ] , 176 4,] 886 ] 3, 86 30,09 0,8200 2,001 33,504 39,64 39.88
0,2350 ] ,]92 4.2966 14.03 30,] 7 0.8400 2,0 10 35. ] 63 40,67 4 O,I 5
0,2400 ] ,208 4,4065 ] 4,] 9 30,21 0.8600 2, 018 36,870 41,7J 40,43
0,2450 1,223 4,5184 14,36 30,29 0,8800 2, O2 5 38.624 42,75 40,69
0,2500 ] ,2:18 4,632] ] 4,53 30,36 0,9000 2,032 40,425 43,81 40,97
0,2550 1,253 4,7478 14,70 30,43 0,9500 2,048 45,139 46,46 41,60
0,2600 ] ,267 4,8654 14,87 30,50 1,000 2, O55 50,148 49,16 42,22 13 ,35 1,25
0,2650 1,282 4,9849 15, 0.1 30,57 ] ,O 50 2,067 55,453 51,86 42,78 13,26 1,1
0,2700 1,295 5, ]064 15,2 ) 30,63 ],100 2,095 61,090 54,63 43,35 ] 3 ,I 7 0,97
0,2750 1,309 5,2299 ] 5,38 30,69 1,] 50 2,155 67,142 57,51 0,97 13,10 0,81
0,2800 1,322 5,3553 15,56 30,79 1,200 2,226 73,702 60,59 44,7] 13,20 0.92
0,2850 ],335 5,4828 15,73 30,84 1,250 2,3]6 80,862 63,89 45,56 ] 3,35 1,00
0,2900 J, 348 5, 122 15,90 30,90 I, .'00 2,4) 7 88,726 67,48 46,57 13,(,2 1.17
0,2950 I, }(oO 5,7436 16,08 30,n I, }50 2,525 97, 3!19 71 ,41 47,76 13 ,\19 1,40
0,3000 I, '72 5,8770 16,:r, JI ,07 I ,400 2,6:16 ) 01" !18 75,70 49, J I 14 ,.Ir, 1,6!1
---'U_-'-' '-"'---.-._- -'---.---- - -...... -'-_-____h__._... ........._---- --------.........--.----.----------- ------..---
.valor <"1<'ul.;:lo (om 11 "'IU'çõo 11.3",
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FI (L)

54 34

38

F4(L) F2(L) FI (L)

58

50 32
.

..
46 28

F2(L)

42 24

38 20

34 16

o

.o .o 'O o e F3 (L)o o

:; 30

0,6

F4(L)1 26

0,2 O, LI
L

0,8

F I GURA 4 ..14 - S i s tem a c ob a 1 to ( LI ) / SCN-. Ex t r a po 1a ç ã o g r á -

fica para obtenção de 61' 62' 63 e 64. Da-

dos obtidos a partir da curva de formação m~

dia.

t- +... +- + f-

I I

] ,° 1,2 ] ,4



148.

Pelo m~todo dos minimos quadrados com nivela -

mento das equações foram obtidas:

considerando a formação de quatro esp6cies complexas obteve-

-se um valor negativo para 63'

Na figura 4.15 encontra-se o diagrama de dis -

tribuição das espécies considerando os valores de Bl = 6,9 M-l,

62 = 28 , 9 f-.1-2 ,
-3 -4

63 = 12,1 M e B4 = 1,3 M . A justificati-

va da escolha desse conjunto será dada no proXlmo capitulo.

A curva de formação calculada com essas constantes traçado

sobre os pontos experimentais está representada 11(\ r i g!! ra

4.16.

Para uma melhor comp:lLlçUO a t:!bcla IV.I0 rell-

ne os vários conjuntos de constantes obtidos.

Resta ainda a dGvida de qual conjunto final de

constantes a ser aceito: os valores resultantes de cálculos

matriciais ou os obtidos através do método gráfico, um con -

junto com três ou com quatro ligantes?

O melhor conjunto será aquele que reproduz com

menor erro os valores de E experimentais. Para tanto é neces

6,90
+

M-1
Bl

= 0,51

B2 28,9
+ -2= - 0.5 M

B3 12,1
+

M-3= - 0,5

Q 1,30
+ -4

"'4
= - 0,25 M

B] 7 ,02
+

"1-1= - 0,04

26 , 2
+ -2

i3 ')

= - 0,3 M

B3 16,3
+ -3= - 0,3 M
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loglSCN-1- 2 .() o-1 .O

FIGURA 4.15 - Sistema cobalto(II)/tiocianato. Diagrama de distribuição das esp~cies comple-
. -1 _7 -3

xas conslderando as constantes: SI = 6,901 . 32 = 28,901 -, 63 = 12,1 01 e
6 - 1 - O 1\1- 4 f-'

4 - ".) j . .p.\D
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FIGURA 4.16 - Sistema cobalto(II)/tiocianato. Curva de formação calculada com as

constantes de estabilidade obtidas considerando a curva média de li

vs. ISCN-I. (1) SI = 6,9 M-l, S2 = 28,9 M-2, S3 = 12,1 ~3, S4 = 1,30 M-4.
-1 -2 -3

(2) SI = 7,0 M , S2 = 26,2 M , S3 = 16,3 M

~

log!SCN-1
f-'
(J1
<::)



TABELA I\~10 - Constantes de estabilidade obtidas

mação media. Sistema Co(II)/SCN-.

515, 615 e 590 nm e considerando a curva de for

T = 25,00C. Força iônica 2,0 M (NaC104).

À (nm)
r----

6 in ! -

-- I --~-- I ---.
1 2~-2

81 eM-1) I 1
i

82 (M-2) I

I

I
I

63 (1v1-3) iI

I

64 (M-4) i

I

1

6.:S~HO,27 5,34:1:0,90

36 ,-+ :1:O ,2 15,7:1:0,5

11,7:1:0,5 8,41 :'::0,26 22,4:1:0,4 16,3:1:0,3 12,1 :1:0,5

1,29:':0,19 1,30:t0,25

f-'
VI
f-'

Média
I

615 590

5,60:1:0,47 8,08:1:0,05 7,02:1:0,04 6,90:1:0,51

I

17,2:':0,6 I 28,5:1:0,3 26,2:1: 0,3 28,9:t 0,5
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sário o cálculo da absortividade molar de cada espécie, nos

tr~s comprimentos de onda, utilizando um determinado conJt~

to de constantes (equação IV.6).

No próximo capítulo são apresentados os
~

va-

rIos métodos utilizaJos para o c51CtIlo Jas absortividades.



PARTE V ALGUNS METODOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS

ABSORTIVIDADES MOLARES DAS EspEcIES COMPLEXAS
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V.1 - Cálculo das absorti vidades molares e o melhor conjunto

de constantes de estabilidade

As absortividades molares das espécies em solu

çao, em um determinado comprimento de onda, podem ser calcu-

ladas a partir da equação TV.6, da qual se chega facilmente a:

E . F (L) =o 1J +
2 3 N

E 1 811 L I + E 2 8 21 L I + E 3831 L I +... + ENSN IL I

(V. 1)

Rearranjando essa equação e dividindo-a por

!LI obtém-se a função subsidiária ~l.

<P =1
~F (L) - (Oo

ILI
E18l + E2821LI + (3831L12 + ... + EN8NIL!N-l

(V.2)

onde

lim

11,1-"0
,p1 = c I P 1 (V.3)
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Com o valor de 61 já conhecido, obtem-se El'

Urna vez obtido El' valor de E2 pode ser determinado a partir

da função

cp2 =
cp 1 - E 1 61

I L I

= E 262
+

B3E31LI + ... + EN6NILIN-2

(V.4)

onde

lim
CP2 = E262 (V. 5)

I LI ~ O

Assim sucessivamente, os valo~es subsequentes

de En' podem ser obtidos de maneira análoga ao tratamento de

Leden descrito no item II.5.l,utilizado para o cálculo das

constantes de estabilidade. Esse m6todo permite o cálculo

~proximado dos valorcs de c , aprescntando tamb6mn prohlcmas

na extrapolações para ILI = O.

Para a verificação da compatibilidade das con~

tantes de estabilidade, obtidas nos diversos comprimentos de

onda, com os dados experimentais, foi elaborado um programa p~

ra o computador HP9825, que a partir das constantes de esta-

bilidade, ~exp e CSCN-' permite obter através de cálculo por

aproximações sucessivas os valores de n e jSCN-' (equação

II.15) para cada valor de CSCN- e CCo' Conhecidos os vaIo -

res de 6 , EO ' ~ e F (L) para cada concentração den exp o .

gante Iivrc, ISCN-I, os coeficientes da equação V. I

li-

foram

determinados pelo m6todo dos mfnimos quadrados com nivelamen

t o de m:lnc ira a n5 1011,3 3 ut i li Z :lda no cálculo das constantes

de estabilidade a partir da função Fo(L) (descrito no item

I1.5.2). Nesse caso também utilizou-se o mesmo fator de ni-
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velamento, l/F (L). to 1

Para uma comparação ,gráfica com os dados exper~

mentais, foi necessário o cálculo da concentração analítica

de 1igante, CSCN-' correspondente a cada ~ca1c..

ção 11.14 rearranjada

Com a equa-

C -
SCN (calc)

= n C + ISCN-jcalc. Co calc (V.6 )

calculam-se os valores de CSCN-' utilizando n 1 e !SCNnl Ica c ca c

obtidos, cons i der ando as cons tan t es de es t abi 1idade (equação

11.15).

Acoplado ao computador há um "plotter" com o

qual são traçados as curvas calculadas de ~ 1 vs CSCN
-

ca c s0-

bre os pontos experimentais.

Com os vários conjuntos de constantes obtidos

(tabela TV.TO) foram calculados os vaIares de E .

fi
Os menores

desvios entre os valores de € 1 e € , nos três comprimen-
ca c exp

tos de onda, foram verificados quando a formação de quatro

espécies complexas foi considerada. Entretanto mantendo-se fi-

xo os valores de 61 e 62' que se acredita serem os mais prec!

sos e variando-se 63 e 64 de até 50% em seu valor, um novo

conjunto de E é calculado,e um pequeno desvio ainda é obsern

vado, existindo portanto uma compensação entre os valores de

E e 6. Em certos casos encontrou-se valores negativos paran n

E3 (referente a espécie ICo(SCN)3'-).

Deve- se ressal tar que para cada conj unto de cons

tantes de estabilidade um novo conjunto de E ê calculado,n e

portanto para o estudo de um sistema com quatro espécies tem-

-se oito inc6gnitas: as constantes de estabilidade e as ab -
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sortividades molares para cada espécie, Alem do mais, como

se pôde concluir no capítulo anterior, esse metodo nao
-.

e

adequado para o c5lculo de c3 e c4' uma vez que a

ção das espécies com 3 e 4 ligantes é muito baixa

contribui

(figura

4.15) .

Fixando-se os valores das absortividades mola-

res calculados com um conjunto de constantes que parece ser

o mais adequado e variando-se somente os valores de 63 e 64

observa-se um grande desvio entre o E e E 1 .

exp ca c

Dessa maneira fica difícil a escolha das melho

res constantes de estabilidade (supondo a formação de quatro

espécies) e os respectivos valores de E , uma vez que váriosn

conjuntos de S e En n mostraram-se igualmente bons.

Apenas como ilustração nas figuras 5.1, 5.2 e

5.3 encontram-se as curvas de ~ vs CSCN- calculadas conside

rando somente a forrnacão ele tres
- .

especles complexas

(RI = 7,0 r-1-,P,2 = 26,21'-1-2 e P,:; = ]6,:;M-3). Nota-se Que

em 615 e 590 nm há maior incompatibilidade com os dados exp~

rimentais.

Também os valores das constantes de estabili-

dade determinadas pelo método potenciométrico indireto, as-

sumindo a formação de quatro espécies, levaram a baixos des-

vios.

Além desse método vários outros foram realiza-

dos de acordo com a depend~ncia de ~. A seguir apresentar -

-se-a o cálculo de E nos tr~s comprimentos de onda, considen -

r anel o o s valor e s lie r:; 11 o b t i lio 5 a t r ,1vês dom ê t o d o e s p e c t r o f 0-

tométrico a partir U{1 curva de formação média ( r~ = () <) M
-I

1 ,. ,
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exp

32,0

24,0

16,0

8.0

0,2 0,1 0~6 0;8 1:0 1,2 1;4 1,6 CSCN- (~-1 -2 -3
FIGU~~ 5.1 - Curvas calculadas considerando Sl = 7,0 M ,S2 = 26,2 M e S3 = 16,3 ~I ,tra

çadas sobre os pontos experimentais obtidos em 515 nm.

* CCo = 0,0100 M G CCo = 0,0500 M + CCo = 0,1000M
~
un
00
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t:..exp

16,0

12,0

3,0

-+,0

.
o ,'2 O, 4 O;6 ° " 8 1",° I', 2 1 , 4 1 , 6

-1 -2 -3
FIGURA 5.2 - Curvas calculadas considerando 81 = 7,0 M ,82 = 26,2 M e 83 = 16,3 M tra

çadas sobre os pontos experimentais obtidos em 615 nm.

* CCo = 0,0100 M G CCo = 0,0500 M + CCo = 0,1000 M

CSCN- (M)

f-'
U1
\.O



4

s
exp

16,0

12,0

1,0 1,2 1,4 1,6 CSCN- eM)!
-1 -2 -3

FIGURA 5.3 - Curvas calculadas considerando 61 = 7,0 M , 62 = 26,2 M e 63 = 16,3 M tra
çadas sobre os pontos experimentais obtidos em 590 nm.

* CCo = 0,0100 M Q CCo = 0,0500 M + CCo = 0,1000M

0,2 0,4 0;6 0,8

f-'
. 0\
o

..
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,..2 -3

S2 = 28,9 M ,S3 = 12,1 M e S4 = 1,30 M-4)

V.2 - Cilculo das absortividades molares em 515 nm

V.2.1 - Método dos mínimos quadrados em combinação com o mé-

todo grifico

A resolução dos coeficientes da equaçao V.l

nivelada, pelo método dos mínimos quadrados levou aos segul~

tes resultados:

Esse método não é muito adequado para o cilcu

10 de [3 e [4 uma vez que não se dispõe de dados na região de

predominância das espécies com três e quatro 1igantes.

Fixando os valores de [1 = 26,2 e E2 = 21,6 e

substituindo-os na equação IV.6 rearranjada tal que

€FO(L) - [O - EIILI - Ei621LI2

ILI~

= E3B3 + E4B41L1 (V. 7)

e com a representação gri1fica d~1equação dessa reta de coefi

ciente linear e angular [3.63
e

[4.64' respectivamente, con

siderando somente os pontos na região de alta concentração de

1ignntc,ohteve-se os seguintes resultados:

[1
= 26,2

€2
= 21,6

[3
= 62,5

[4 = -32,3
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El = 26,2

E2 = 21,2

E3 = 57,1

E4 = 4,28

V.2.2 - A relação entre Eexp e ncalc

Na figura 5.4, observa-se que a variação de

E , em função do TI calculadocom as constantesde estabiliexp -
dade em 590 e 615 nm, somente é acentuada com a entrada do

segundo ligante. Entretanto, em 515 nm há urna relação li-

near em um longo intervalo (0,4 ~ TI ~ 2,4), enquanto que na

região inicial (n < 0,4) não se observa linearidade devido à

absorbância do aquocomplexo. Como n aumenta apenas loga-

dêritmicamente com a concentração de ligante, em regiões

concentração elevada somente é possível efetuar uma variação

linear na mesma, de modo que o valor de n passa a crescermui

to lentamente e sendo a dependência de E com TI linear, ocor-

re urna varlaçao pequena de absorbância nessa reglao, ao con-

trãrio do que se observa em 615 e 590 nm (figura 4.3).

Supondo que essa dependência linear se

nha até a região de TI= 4, e efetuandoum ajuste da

mante-

melhor

reta por mínimos quadrados, pode-se fazer urna extrapo1ação

de E para TI = 4 e como se trata de um sistema de quatroexp

espécies,nesta condição de TI tem-se apenas a espécie com

quatro ligantes, e o valor extrapolado de E para Ti = 4 deexp -
ve corresponder a E4' Assim elimina-se uma incógnita do sis

tema



_u_---------

E:

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

163.

'.

515

615

590

0,2 0,6 0,8 1,0 2,0 2,4 "cale.2,2 2,61,4 1,6 1,81,20,4

FIGURA 5.4 - Dependênciade E com fi 1 em 515, 615 e 590
exp ca c

nm.
-1

n calculado com as constantes 61 = 6,9 M , B2
-2 - - -3 -4

= 28,9 M , B3 = 12,1 M c B~ = 1,30 M .
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S4
= 50,3

Tal procedimento foi anteriormente empregado nos
- ( 146 ) 2+ - ( 5 ?)

sistemas Cu(II)/N3 e U02 /N3 .
Rearr.anj ando a equação V.1 e mul tip1icando-,apor

um fator de nivelamento s /~ , onde E ê o próprio va-
max exp max

lar de E4 (50,3) tomado no gráfico para n = 4 tem-se:

~(Fo(L)EmaxIL I
4

E - E E - E SE [L I ) =
exp O max 4 4 max

2
E l Sl E + E 2 S2E [LI + E 3

S3 E ILImax max max (V. 8)

Substituindo nesta equação os valores das cons

tantes de estabilidade e de E4 e introduzindo os valores

ISCN-I calculados com as constantes de estabilidade, e re-

solvendo por mínimos quadrados montando uma matriz 3x3, obte

ve-se os seguintes valores:

Uma outra tentativa realizada foi considerar os valo-

res de € ic;uais a € corres pondentes aos valores de Ti. Assim,
exp , n

obteve-se do gráfico (figura 5.4) os valores:

El

E:2

r:;

E:4

18,4

28,9

n = 1

Ti = 2

Ti = 3

Ti= 4

39,6

50,3

El
= 22,6

E2
= 26,28

E3
= 42,77

E4
= 50,24 (fixado)
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A base desse processo esta no ~ato de as espe-

cies com maior número de ligantes se encontrarem contrabalan

ceadas com as de menor número de ligantes para em média dar

o valor de n = n. No entanto, a distribuição do íon central

nas várias espécies complexas, com diferentes números deliga~

tes de acordo com a concentração de ligante (figura 4.15) se-

rá determinada pelas constantes de estabilidade,mas comoo va-

riação de ~ com n ê linear tal aproximaçãopara estimarexp

os valores de s é válida. Contudo,como.há apreciável con -n

tribuição do aquocomplexo na região inicial de concentração,

isto ê, o gráfico de s vs n não passa pela origem, o va -exp

lor de sI assim estimado não é muito satisfat6rio, notando-

-se na região inicial um acentuado desvio entre os valores

de ~ e o ~ 1 considerando esse conjunto de absortivida-exp ca c

des molares (tabela V.3).

Esses valores juntamente com as constantes 81

e 82 já calculadas foram substituídos na equação IV.6 rear -

ranjada

o =
s
e~ sO~sl- ~)81ILI

- 3

(s3-s) ILI

(s2-~)s2ILI2
s -s

83+S4( 4 _)ILI
s3 - s

(V.9)

que e a equaçao de uma reta de coeficiente angular e linear

igual a 84 e 83' respectivamente.

A função o está representada na figura 5.5 e

os respectivos valores de 83 e 84 encontrados foram 12,6

1,26, concordantes com aqueles j5 citados.

e

A )inearidade de !- com n ji! foi verificada nos

sistemas Cu(II)/N= (146,147)
. .) IIO~+/N; (.')7)e Cu(II)/Br- (58)
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nos quais, de acordo com o comprimento de onda, observa-se dois

segmentos de reta ascendentes que se interceptam em n = 2,5 ,

reg130 onde ocorre a formação de espécies anionicas. Esse

comportamento ê atribuído pelos seus autores a urna intensifi-

cação da pot~ncia de oscilação no fenomeno de transfer~ncia de

carga apos a entrada no segundo ligante.

Para o sistema Fe(III)/SCN-(76), com medidas na

reglao do visível também observou-se urna "quebra" no gráfico

de € vs n na transição de espécies cationicas ou neutras para

as anionicas, isto é em TI : 3,0, havendo um decréscimo do coe

ficiente angular. No entanto, na região do ultravioleta urna

segunda "quebra" é verificada em n : 4,0 (onde deve ocorrer

urna variação da configuração com a entrada do quinto ligante)

com o aumento do coeficiente angular. Segundo o autor ISSO

pode ser atribuído ao fato de que na região do ultravioleta,

onde se verifica um pico mais sensível, as espécies anionicas

contribuem mais para as transições verificadas do que no visi

vel, onde participam mais ativamente as espécies cationicas ou

neutras.

Pode-se notar pelos resultados desses trabalhos

a imIJOrtãncia da verificacão da depend~ncia de ~ com
~. exp

sendo interessante efetuar estudos em sistemas onde 115 a

n,

va-

riação de geometria durante a formação sucessiva das espécies

complexas.

V.2.3 - Determinação de €l fixando os demais valores de €n

Fixando os valores de €2' €3' E4 obtidos no me-

todo anterior, o valor de EI foi calculado considerando os da-

dos no intervalo de TI = O a 1,5, segundo a expressão:
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Eexp.Fo(L) - EO - E2621LI2 - E3E31LI3 - E4E41LI4

s11LI

:= E
1

(V.10)

o valor médio obtido para El foi:

V.Z.4 - A relação entre c e aexp n

A função a (equação 11.17) é a relaçãon
entre

a concentração da espécie com n ligantes e a concentração t~

tal de metal, isto é, a fração do metal convertido na espé -

cje complexa ,\1L .n Portanto, é interessante analisar a depen-

dência de ~ com essa variável.
exp

Os valores de a foram calculadospara cadaconn -

centração de ligante livre, considerando as constantes de es

tabilidade conforme a equação 11.17. Esses valores corres -

pondentes a cada ~ relativos a uma certa concentração deexp

metal encontram-se na tabela V.l.

Nas figuras 5.6 e 5.7 observa-se a depcndên -

cia linear de cexp com aI' aZ' a3 e a4 na regiao de predomi-

nincia das espécies, evidência de que todas as espécies ab -

sorvem nesse comprimento de onda, justificando de certa for-

ma os métodos anteriores de cálculo de E através de extrapon -

lações gráficas. As baixas inclinações das retas de

E

1
:= 22,6

E2
:= 28,9

E3
= 39,6

I fixos

c4
= 50,3
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TAIIElA V.l. Valores de ,: e" e ISCN-I I calculados com "' conslantes I . b,90 fi-I; 82 . 28.9,..-2; 83-3 cxp "-4 cao
12.1 M c 4 . 1,.\ M .

CCo )SCN-Icalc o: ;: r
"OxIOO "lxlOO °2x100 "3xl00 "4xl0

(M) (fI) CXPb15 cXPSI5 cXP590

0.04674 0.44 10,1b 0,66 7Z ,10 ZJ.25 4,55 0.09 4. 34xlO-4
0.09380 0,64 14,05 1.18 52. H 33.86 13.30 0,52 0,01

0.1894 1.06 18.87 1. 81 29.18 38,14 30,25 2.38 0,05

0.2865 1,53 2 I, 89 2,40 17, 7J 35,05 42.06 5,00 0.15

0.3845 2.12 23.70 3,01 11.58 . 30, 7Z 49,48 7,90 O,H

0.4831 2.99 25,50 3.83 8.00 26.67 53,96 10.82 0.55

0.01000 0.5819 3,89 26.69 4,59 5,78 ZJ.19 5b, 53 13,66 0,83

0,6810 4,85 l7, 10 5.37 4, 3Z 20,29 57. 8b 16,36 1.11

0,7802 6,19 l8, 70 6.46 3,H 17,86 58.36 18,91 1.55

0,8796 7.45 29.40 7,44 2,61 15,83 58.30 lI.29 1,97

0,9790 8.71 29.87 8,35 2,09 14,11 57,86 B,52 2.42

1.178 11.60 31.04 10,46 1,40 11.40 56.27 27.52 3.40

1.377 15.00 32.09 12,88 0,99 9,39 54,17 30,97 4.48

1,576 18,10 32,68 15,05 0,72 7,85 51, 8b 33,94 5,62----
0,03702 0,37 9.34 0,60 77.18 19, 7l 3.06 0,05 1,83XIO-4

0,07465 0.52 13.16 0,86 59.48 30,64 9.58 0,30 2, 33xlO.3

0.1540 0.97 17.84 1.40 35,81 38,05 24,55 1.57 0.03

O. B89 1.36 21.02 2,13 22.39 36.91 36,94 3,66 0,09

0.3279 1.82 B,10 2,64 14,69 33.23 45,65 6.22 0.21

0.4198 2,48 25,00 3.33 10,09 29,l1 51,36 8,95 0.39

0.05000 0,5134 3.22 26.20 4.00 7.2 I 25.54 54.92 11,11 0.63

0,6083 4.00 27,18 4,62 5.33 22,37 56.99 14.39 0,92

0,7040 5,06 28,54 5,72 4,05 19,68 58,04 16,91 1.25

0.8004 6,52 29,00 6,68 3,15 17,42 58.39 19.41 1.63

O,897Z 7,68 29.86 7,53 2.50 15. se 58.25 21.70 2.04

1,092 10,50 30,90 9,54 1.66 12.47 57,04 25,86 2.96

1.281 13,70 31.70 12.10 1.15 10. B 55.15 29.48 5,99

1,483 16,30 32,50 14 ,00 0,83 8,52 52,95 32.62 5,08

0,02936 0,32 8,21 0,53 81. 45 ] 6.50 2.03 0,02 7,63x10.5

0,05913 0.43 11,67 0.77 66,16 26.99 6,68 0,16 1.02xlO.3

0.1226 0,70 16.11 1. 24 43,n 36.74 18.86 0,96 0,01

0.1928 1,04 19,45 1,80 28, b4 38.09 30.76 2.46 0.05

0.2694 1.45 21.62 2,26 19,24 35,76 40,35 4,51 0.13

0.3512 2.00 B.68 2,83 13.28 32.19 47.36 6,91 0.25

0,1000 0,4369 2,58 Z4 ,95 3,40 9,45 28,50 52.15 9.46 0.43

0,5254 3. ZJ 26,09 3.99 6,93 25,11 55.25 12,05 0.66

0,6159 4.43 27.48 4,78 5,21 22,14 57.10 14,60 0.94

0.7078 5.31 28,B 5,73 4.01 19.59 58.07 17.07 1.27

0,8008 6,33 28,77 6,51 3,15 17.41 58,39 19.41 1.63

0,9891 8,88 30.25 8.45 2,04 13,95 57,80 H,H 2,47

1,179 11,90 31,62 10.70 1,40 11,39 56.2S 27,55 3.41

1,371 14,50 32,22 12.60 1,00 9,44 54,B 30,88 4,45
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€exp vs ~3 e ~4' cons~derando a região de altas
concentra-

çoes de 1 i gant e, índí cam que a terc eir a e quarta espêci e contri.

buem muito pouco, e esse fato somado à baixa estabilidade

dificulta o c~lculo das constantes e das absortividades mola

res.

Em vista da linearidade de E com a um ou-
exp n

tro processo de c~lculo foi desenvolvido considerando que a

contribui ção de cada espécie ao ~ obtido é Íl:Tuala a . E
exp "n n

Assim:

- + + + +
Eexp - aOsO alEI a2s2 a3E3 a4s4

(V.11)

Rearranjando a equação anterior tem-se:

<Pl
:::

Sexp - aOEO - a2s2 - a3s3 - a4s4
:::

SI . C/I

(V. 12)

isto é, descontando do S medido a contribuição de todasexp

as espécies exceto a primeira, o valor de <jJlrepresenta so-

mente a parcela devido a primeira
- .

especle.

Considerando como uma primeira aproximação os

valores de
So::: 4,31, s2'::: 28,9, E3 :::39,6 e s4 ::: 50,3

ob-

tidos a partir do gr~fico ~ vs~, e substituindo-os naexp

equação anterior pode-se chegar ao valor de sI que correspo~

de ao coeficiente angular dessa reta que passa pela origem.

A figura 5.8 representa a função <jJlvs aI'
Efetuando uma re

gressão linear considerando apenas os pontos na região ini -

cial obteve-se

SI 25,1
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.

r-
1: 25,1

10 Cl1X10020 30

FIGURA 5.8 - Determinação de sI (coeficiente angular) em 515 nm.

So = 4,31, s2 = 28,9, s3 = 39,6 e s4 = 50,3.

~l = S - ClO SO - Cl2s2 - Cl3s~ - Cl4s4 = Cll.s lexp - -
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Com esses valores (EI = 25,1, E3 = 39,6 e E4 =

= 50,3), efetuou-se o procedimento análogo para o cálculo de

E2 através da função

tp2 = Eexp - aOEo - alEI - a3E3 - a4E4 = E2.a2
(V.13)

o valor de E2 obtido foi 25,7 (figura 5.9)

Com esse novo valor de E2(25,7) recalculou-se

o valor de El (figura 5.10) como sendo igual a 26,0.

O valor de E3 foi então calculado fixando
os

valores de El = 26, E2 = 25,7 e E4 = 50,3 considerando ape-

nas os pontos na região final. O valor obtido foi 43,7 (fi

gura 5.11).

5 .12) .

Com esses valores recalculou-se E4 = 50 (figu-

Nota-se uma maior Jispers50 dos pontos nesse caso.

De posse desses valores mais refinados de E2 =

= 25,7, E3 = 43,7 e E4 = 50,3, novamente se recalcuou EI e

a seguir E2 (figuras 5.13 e 5.14). O conjunto final foi:

V.2.5 - Aproximação de En : n.E4/4

Um outro critério possIvel para a avaliação dos

valores En seria basear-se no valor disponfvel de E4 de
modo

EI
= 26,0

E2
= 24,0

E3
= 43,7

E4
= 50,0
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FIGURA 5.10 - Determinação de El em segunda aproximação considerando

4,31, E2 = 25,65, E3 = 39,62 e E4 = 50,25.

~i = Eexp - aoEo - a2E2 - a3E3 - a4E4 = al.El
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E3: 43,72
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FIGURA 5.11 - Dcterminaç~o de E3 em 515 nm considerando EO =
. - J

( ) ( ) r - 'J r:: ( ) S (
' l
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() '7 r

I 1 - ~ , .). I .2 - ~.J.. 11 - .) . ~ .J .

4,31,

~3 = Eexp - O'.OEO- alEI - O'.ZEZ - 0'.4E4 = 0'.3E3
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FIGURA 5.12 Determinação de E4 em 515 nm considerando EO = 4,31, E1

26,05, E2 = 25,65 e E3 = 43,7.
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FIGURA. 5.13 - Determinação de El em terceira aproximação, em 515 nm.
E = 4,31, E2 = 25.7, E- = 43,7 e E4 = 50.
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Determinação de E2 em segunda aproximação, em 515 nm para EO

4,31, E1 = 26,05, E3 = 43,65 e E4 = 50,00.
<P'2'=E -'o. E -CI.E -CI.E -CI.4E4 =CI.2,E2exp o o 1 1 3 3
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que

(4- n---
(n 4

(V .14 )

Tal aproximaçãoestá no fato de que cada liga~

te que entra tcm urna oscilação aditiva e independente dos o~

tros resultando em um espectro que seria a somatõria das con

tribuições individuais, o que concorda com a linearidade ob-

servada no gráfico de E vs n, dessa maneira tem-se:exp

V.Z.6 - Escolha do melhor conjunto de ( em 515 nmn

Ternos portanto seis conjuntos de valores de ( ,n

que se encontra]1] na tabela V.Z para fins de comparação.

A tabela V.3 apresenta os valores de E 1 (equaca c -

ção IV.6), o desvio relativo médio e o desvio padrão, para

cada conjunto de E .n

Tod3S as altcrnativas de cálculos são intcrcs-

santes.
Valores !1luito baixos de c] (18,4 e lZ,6) acarretaram

um maIor desvio principalmente na região inicial. Os valo-

res obtidos pelo m6todo dos minimos quadrados em combinação

com o m6todo gr5fico apresentaram o menor desvio como cra

de se esperar, uma vez que matematicamente esse método
...
e o

mais preciso, mas não leva aos melhores resultados principal

(1
= 12,6

(Z
= Z5,1

(3 = 37,7

(4
= 50,3
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TABELA V.2 - Diversos conjuntos de E obtidos atravésn
dos

v~rios m~todos de c~lcu10 considerando as cons

tantes de estabilidade obtidas pelo método es-

pectrofotométrico e potenciométrico.

À = 515 nm.

Método E1 E2 E3 E4

EO ='4,31

*para 61 = 6,90 M-1 ,

64 = 1,:')0 M-4

62 = 28,9 M-2 , 63 = 12,1 M-3 e

(cspcctroroto1l1ctria) .

**para 61 = 11,0 M-l ,

64 = 1,63 M-4

62 = 22,0 M-2, 63 = 11,0 M-3 e

(potenciometria).

1* 26,2 21,6 57,1 4,28

2* 22,6 26,3 ! ::: ,8 50,3

3* 18,4 28,9 39,6 50,3

4* 22,Ô 28,9 39,6 50,3

5* 26,0 24,0 43,7 50,0

6* 12,6 25,1 37,7 50,3

1** 20,9 30,8 40,4 34,6

3** 20,9 29,9 38,9 47,9
-

5** 21,5 30,4 38,1 47,0



TARELA

Rca lc

0,326
0.620
1.060
1.349
1,548
1.694
1,808
1.900
1.978
2.045
2.104
2.205
2.290
2,364---
0.260

0,507

0.920

1.2ZZ

1.441

1.605

1.732

1.834

1.919

1,992

2.056

2.164

2.253

2.330

0.206

0,409

0.774

1,072

1,306

1,488

1.631

1,746

1.841

1.922

1.992

2.109

2.206

2.2 R8
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V.3 - Desvios entre os EeX) c aqueles caLculados COmos y;;rios conjuntos de €n conforme laheLa V.z.- - I -I -2 -3 -4
Rcalc e ISCNIcalc foram calculados considerando 81 . ".9 ~I ; 82 . 28.9~I ; B3' 12,1 ~I e B4. 1..\OM,

ISCN-I cn Ic
-.-Q!L-

0,04674

0.09380

0.1894

0.2865

0.3845

0.4831

0.5R19

0,6810

0,78 O2

O. 8 79 6

0.9790

1.1780

1,3771

1,576

0.03702

0.07465

0.1540

0,2389

O. 3279
0.4198

0.5134

0.6083

0.7040

0.8004

0.8972

1.092

1.287

1.483

0.02936

0.05913

0.1226

0.1928

0.2694

0.3512

0,4369

0,5254

0.6159

0,7078

0.8008

0.9891

1,179

1,371

9.34

13,16

17.84

21.02

23.10

25,00

26.20

27.18

28,54

29,00

29.86

30.90

31.70

32.50

8,21

lI.67

16.11

19.45

2 I, 62

23,68

24,95

2b ,09

27.48

28,23

28.77

30.25

31,62

31, ZZ

6cxp
AE.(I) . A(.(2) .

0.55
0.41

-0.02
-0,09
-0,25

O, O1
0,05

-0.49

0,29

0,16

0,08

0,10

0,16

-0,13

A6(3) .
1.43
1.55
0.85
0,39

-0,07
-0,02
-0.12
-0.75
-O. OL
-0,05
-O. Z3
-0,15
-0,02
-0,1 L------

0,73

1. OI

0.54

0,37

0.17

0,42

0.34

0.27

0.75

0,43

0.60

0.44

0,20

0.09

1.49

2,07

1.54

1.04

0.51

0.50

0.25

0,06

0,48

0.13

0.29

O.] 5

-0.01

-0,04

AE.(4) .
0,44

0,08

-0.74

-1.05

-1,32

-L, 09

-1,02

-1.51

-0.67

-0.91

-0.72

-0.53

-O ,29

-n,43

0.65

0,77

-0,06

-O .50

-0.85

-0.67

-0.76

-0,79

-0.26

-0.51

-0.26

-0,26

-0.33

-0,19

0.37

0.7l

0.08

-0.31

-0.85

-0,77

-0,99

-] .0]

-0.56

-0,60

-0,74

-0.39

0.05

-O,] 5

""( 5)'

-O.13
-0.43
-O .64
-0,36
-O .23

0,25
0.43

-0.01
0,84
0.86
0.7l
0.75
0,80
0,48

0,13

0.20

-O .19
-0.06

0.03

0.52

0.62

0.68

1.25

1,00

1. 2 1

1,08

0.85

0,7]

-O ,09

0.11

-0.27

-O ,18

-0,24

0.21

0.25

0.38

0,92

0,91

0.77

1.03

1.32

0,96

A~(6).

4.29
4.18

. 3.82

3.88

3.74

3.06

3,73

3.62

3.37

3.31

3,32

0,23

2.74

4.22

4.73

4.70

4.36

4,41

4.14

3.92

4.27

3.86

3.95

3.68

3.38

3.23

2.10

3.68

. 4.50

4.74

4.38

4.42

4.06

3.87

4,14

3.92

3.62

3.69

3.88

3,4 R

At,( L)"

2.95

3,99

-O ,37
-0,33
-O. L9

-0.06
-O. Z4
-O. 07
-0.14
-0.77
-0.04
-O,10
-0.29
-O,16
-0,01
-O.L 2

10.16

14. OS

18.87

21.89

23,76

2>,50

-0,07

-0.24

-0,27

-0.01

-0,01

0,19

0.29

-0.32

0,38

0,28

0,03

-0.04

-O .01

-0,24

0.42

0.88

0.55

0.43

0.09

0,28

O,lI

0.08

0,50

0,41

0.20

0.40

0.67

0,32

1, O7

1.86

1.63

1.28

0.63

0,55

0,16

-0.02

0.29

0.13

-0.10

0.09

0.42

0.14

0,05

0.27

0.14

O.ZZ

0.10

0.30

0.20

-0,02

. 0.44

0.10

0,21

0.08

-0.05

0,01

-0.02
0.25

-0.01
0.08

-O.13
0.09

-0.12
-0,21
0,18
0,03,
0,22

-O .01
0.35
0,13

0.7146
0.7273

a'7~~T-'---~1:i83 j-:4'88---2.581-----2-:-õ9914:!';--'
sr x 10 Z 0.8137 2.060 5.052 1.753 1.132 8.725

26.69

27.10

28,70

29.40

29.87

3L.04

32,09

32,68

0.17

0.34

0.13

0,31

0.33

0.68

0,61

-0.50

0.90

0.51

0.60

0.32

0.03

-0.06

-0,07

0,22

0,00

0.19

0,12

0,48

0.37

0,35

0.72

0,56

0,28

0.34

0.53

0,15

~(3) ..

-0.36
-0,26
-0.01
0.22
O.lI
0.33
0,28

-0.35
0.35
0.26
0.03

-0.02
0.00

-0,29

0.06

0.31

0.29

0.47

0.41

0.67

0.55

0.42

O. R2

0.44

0.56

0.32

0.04

-0,08

-0,02

0.27

0.09

0.27

0.14

0.43

0,26

0.20

0.57

0.41
0.17

0.29

0.52

0,14

1,227

0.8505

Ai,(5)"

-0,57
-0.58
-0.41
-O .20
-0.29
-0.04
-0.05
-O ,64

0,10
0.05

-0.14
-0.11
-O, O2
-O. Z4

-0.11
0.03

-O.10
0.06
0.01
0.29
0.19
0.10
0.54
O. Zl
0.36
0.20
0.00

-O .06

-O .16

0.04

-0,27

-O .13
-0.27

0,02
-O ,li
-O .14
0.26
0.15

-0,07
O.] 3
0.43
0.13

0.8825
1.063
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mente para as espécies super~ores como já mencionado,

falta de mais dados em altas concentraçoes de ligante.

pela

o valor de EI ~ E2 encontrado em alguns ca~

sos pode ser atribuído a maior simetria da segunda espécie

complexa, pois esta sendo octraédrica possue dois ligan-

tes aniônicos, possivelmente em posição trans devido a fato

res de repulsão eletrostática.

Na tabela V.3 também encontram-se os desvios

calculados considerando as constantes de estabilidade obti

das através do método potenciométrico indireto (61 = 11,OM-l,
-2 -3 -4

62 = 22,0M ,63 = 11,2M e 64 = 1,63M ).

Na figura 5.15 nota-se a linearidade de E comn

11para algw1s conjuntos obtiuos consielerilJ1UO as llIediuas espe~

trofotométricas e potenciométricas.

V.3 - Cálculo das absortividades molares em 615 nm

Como pôde se observar, através da figura 5.4 de

E vs n, a variação acentuada da absorbância somente é ob-exp

servada a partir de TI = 1,6, evidenciando que somente as es-

pécies superiores absorvem nesse comprimento de onda, poden-

do ser atribuida uma variação da geometria da espécie compl~

xa com a formação de espécies tetraédricas.

A fim de verificar qual espécie complexa que

5.17, 5.18 e 5.19 revelam urna linearidade de ~ somente com
exp

(1.4'Isto significa que segundo a lei de Beer-Lambert somen

mais contribu,j para a absorbância em 615 nm, foram traçados

gráficos
-

os de E VS a (tabela V.l). As figuras 5,16
exp n
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te a esp~cie com quatro 1igantes contribui significativamen-

te. O fato da reta de Eexp vs a4 (figura 5.19) não passar

pela origem significa que existe uma baixa contribuição das

demais esp~cies.

.- . (13-20)
Como Ja fOl apontado em outros trabalhos,

aqui tamb~m se conclui que a especle com quatro ligantes,

predominantemente tetraédrica, é a única que praticamente

cont ribui para a absorbância nesse comprimento de onda, en-

quanto que em 515 nm todas as espécies absorvem em virtude da

linearidade de E vs TI (figura 5.4).exp

Em primeira aproximaçâo o valor de a4 pode ser

obtido a partir da reta de E VS a4 (figura 5.19), àexp

ajusta-se a melhor reta por regressâo linear, assumindo

qual

que

o valor de E4 ~ aquele correspondente a a4 = 1 extrapo1ado.

Nessa condição somente a espécie com quatro Jiguntes preclomi

na na solução. Assim obteve-se:

E4 296,2

Como o gráfico de E vs a4 nao passaexp

orlgem, uma pequena fração das esp~cies com um, dois e

pela

tres

ligantes deve contribuir para a absorbância. Descontado de

s a contribuiçâo da espécie com quatro ligantes e do aquoexp -

complexo, e assumindo que c = n(c4/4), uma vez que o cilcu-n

10 das absortividades molares das tr&s primeiras espécies
-
e

muito dificil devido à baixa contribuição, tem-se:

G=E - I'(CI(
exp EOaO - (X4C4 = 1 4 1

(X 2 c 4 K 2 :'in:{ 4 .J(3+ + ----
2 4

(V.lS)
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onde
Kn representa a fração da esp~cie

ML na forma tetraé-n

drica, de maneira que atetraédrico = Kn . an'
Os valores

de e foram calculados para cada valor E , para as três sê-exp

ries de soluções (CC02+ 0,0100, 0,0500 e 0,1000 M) e

apos o nivelamento segundo um fator 1/0 e posterior agrupa-

mento (item II.5.2 ) os valores de K foram obtidos
n segundo

a resolução de urna equação matricial de ordem 3. Os valores

iniciais obtidos foram:

para s4 296,2 e K4 = 1

O valor de E4 pode então ser recalculado

um melhor refinamento a partir da equação:

para

81
KlalE4 K2a2E4 3K3a3E4

Eexp - aO EO -

=
a4 . E44 2 4

('1.16 )

A inclinação da reta que passa pela origem, obt:!:..

da pela representação gráfica de °1 vs a4' (figura 5. 20) forn~

ceu o valor de E4 = 297. Substituindo novamente esse valor

na equação V.IS, recalculou-se os valores de K (tabela V.4)n

obtendo-se:

Kl
= 1,0 10-2.

K

2
= 1,1 10-2

K3
= 0,93 10-2.

K -- I,O ]0-2
I

'

K -)
= l.I ]0-2

K = O.S7 ]0-2
.)

.

K4
= 1
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TABELA V.4 - Matriz 3 x 3, para o sistema Co(II)/SCN-, obtida com as equaçoes

simultâneas niveladas (eq. V.15), para as quais usaram-se os va-

lores de an da Tabela V.l e €4 igual a 297.

al'€41::-
48

aZ'€41::-
28

3a3'€4L
48

1
L-
8

-2 -2 -2
Kl = 1,0339xlO , K2 = 1,1250xlO e K3 = 0,86665xlO

~
~
tN

638,86 Kl
+ 606,26 K2

+ 66,252 K3
= 14

191,62 Kl
+ 843,54 K2

+ 291,84 K3
= 14

83,314 Kl
+ 755,66 K2

+ 535,18 K3
= 14
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para

Cabe salientar que estas absortividades mola-

res referem-se às espécies tetraédricas com um, dois, três

e quatro ligantes, e que o valor de ~ relativamentebaixo
exp .

para baixas concentrações de ligante é devido à baixa fração

das espécies tetraédricas inferiores, como pode ser verifi-

cada pelos valores de K .n Como seria de se esperar as ab-

sortividades molares das espécies tetra6Jricas são 11\:11ores

que a das espécies octaédricls, em virtude da ausênda de

centro de simetria na geometria tetraédrica.

A aproximação feita de que En : n(E4/4) , em

615 nm, onde E não varia linearmente com n,pode ser dis-exp

cutÍvel. No entanto,se considerarmos que somente as espé-

cies tetraédricas contribuem para o valor da absorbância, e

se o comportamento linear de E (referente a essas espécies)n

com TIse mantém também nesse comprimento de onda, a nao li-

nearidade observada de Eexp com TI (figura 5.4) pode ser atri

buida ã baixa fração das esp6cies com um, dois e três ligan-

tes na forma tetraédrica. Essa aproximação parece ser v5li-

da em virtude dos valores pr6ximos entre si de K], KZ
-'7

(da ordem de 10 ~).

e
K:)

No entanto, a suposição de uma fração das três

prImeIras espécies na forma tetraédrica pode não ser correta,

uma vez que a pequena contribuiçãodessas espécies à absor -

El
= 74

E:2
= 148

E3
= 227

E4
= 297
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bancia em 615 nm pode ser um alongamento da banda de 515nm(148),

Sendo assim o método que levaria ao melhor conjunto de s se-n

ria aquele resultante da resolução dos coeficientes da equa-

ção V.l pelo método dos mínimos quadrados, no qual se obtem

valores de sI' s2 e I::3 pequenos.

Temos assim uma situação ambígua, não devidamen

te esclarecida quanto às espécies de um, dois e três ligan -

tes, não havendo dGvida de que a com quatro ligantes é domi -

nantemente tetraédrica.

Através do método dos mínimos quadrados, (equa -

ção V.l) descrito no início desse capítulo, os valores obti -

dos foram:

Como seria de se esperar esse método de c~lcu-

10 leva a valores baixos de cl' c2 e E3 pois as
-. .

especles 1n

feriores se predominantemente na forma octaédrica absorvem

pouco nesse comprimcnto ue onui1.

Outro método de c~lculo foi realizado fixando

o valor de 1::4= 296, obtido por extrapolação para a4 = 1 (fi

gura 5.19) e calculando os valores dos demais I::n'
através

da equação a seguir, utilizando o fator de nivelamento igual

a 1::4'

1::0
=

O , 2 () (fixo)

sI
= 1,1

I::2
= 0,96

1::3
= 5,7

c4
= 270
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- 4
Eexp.E4.Fo(L) - EOE4- E4S4E41LI

IL]

2
= ElRlE4 + E2B2E41LI + E3S3E4!LI

(V. 17)

Os valores obtidos for am :

Como a reta de E vs a 4 não passa pela orl-cxp

gem para melhor esti~ativa no valor de E4' descontou-se

contribuição das tr6s primeiras esp6cics do valor de ~
exp

a

cjJ4 Eexp - Eoao - alEI - a2E2 - a3c3 = a4c4 (V. 18)

Assim,o gr~fico cjJ4 vs a4 apresenta urna inclin~

ção referente ao valor de E4 = 294. De posse desse novo va-

lar recalculou-se os valores de E (equação V.17) referentesn

às primeiras especles. o conjunto final obtido foi:

A tabela V.S traz os desvios entre E
exp

e o

EO
= 0,20 (fixo)

El
= 0,93

E2
= 1,5

E3
= 1,8

E4
= 296

EO
= 0,20 ( fi xo)

El
= 0,90

E2
= 1,5

E3
= 2 ,2

E4
= 294
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TABELA V.5.- Desvios calculados considerando os vários conjuntos de n' À = 615 nrn,
t.e: = E - E

exp ca1c'

CC02+ (14)

CSCN-

I

0,01000 I 0,05000 I 0,10GO

(M) exp
t.. t...

t.... I

E f::,. f::,..
f::,." I

f::,. t... l';...
exp exp

0,05000 0,44 -0,01 0,00 -0,05 0,37 -0,01 -0,03 -0,03 0,32 -0,02 -O,O -0,05

0,1000 0,64 0,00 0,00 -0,00 0,52 -0,03 -0,04 -0,04 0,43 -0,05 -O,Oi -0,06

0,2000 1,06 0,01 0,03 0,04 0,97 0,08 0,09 0,09 0,70 -0,06 -0,05 -0,05

0,3000 I 1,53 -0,02 0,01 0,02 1,36 0,07 0,10 0,09 1,04 -0,03 0,00 -0,02

0,4000 2,12 -0,06 -0,05 -0,02 1,82 0,02 0,04 0,03 1,45 0,00 0,03 -0,01

0,5000 2,99 0,02 0,02 0,05 2,48 0,03 0,04 0,02 2,00 0,05 O,Oi 0,01

0,6000 3,89 -0,01 -0,02 0,01 3,22 -0,02 -0,02 -0,05 2,58 0,00 O,CO -0,07

0,7000 4,85 0,03 -0,12 -O,lI 4,00 -0,17 -0,18
-0,21 I

3,23 -0,12 -0,12 -0,21

0,8000

I

6,19 0,04 0,04 0,03 5,06 -0,17 -0,18

-O'23!

4,43 0,18 O,17 0,07

0,9000 7,45 0,01 0,03

0,01 I

6,52 0,12 0,12 0,05 5,31 0,04 0,03 -0,11

1.000 I 8,71 -0,12 -0,06 -0,14 7,68 0,00 0,03 -0,07I 6,33 -0,08 -O,13 -0,22

1,200

! 11,60

-0,25 O,Ia

-0,23 I 10,50

-0,01 0,10

-0,05 I 8,88

-0,10 -O,O3 -0,22

1,400 15,00 -o,lI 0,18 -0,01 13,70 0,11 0,31 0,11 11,90 0,03 0,19 -0,04

1,600
I 18,10

-0,46 0,00 -0,22 I 16,30 -0,63 -0,25 -0,48 I 14,50 -0,51 -0,22 -0,47

d 102 2,42 2,87 3,35
f'

Sx102 2,61 3,58 3,79

o " 0.20

. 1 . 0.90 2" 1,5 3 = 2,2 E4" 294 -1 -2 -3 --4

**1 . 1,07 2. 0,96 &3" 5,71 4" 269,9
81 " 6,90 M ; 82 " 28,9 M ; B3 " 12,1 1 e 84 = 1,30 M

* ** 1 . 0,82 2" 1.59 3" 6,00 4. 193,8
-1 -2 -3 -4

81 " 11,0M ; 82 " 22,0M ; 83 " 11,0M e 84 " 1.63M
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~ 1 considerando os v~rios conjuntos de E , sendo que esca c n-

te último levou a menores desvios. Constam também nessa ta-

bela os desvios de € calculados (pelo metodo dos mínimos

quadrados) considerando as constantes obtidas potenciometri-

camente, os quais levaram também a baixos desvios.

V-4 - Cálculo das absortividades molares em 590 nm

Nesse comprimento de onda uma grande variação

da absortividade molar também só ocorre a partir de n = 1,4,

havenJo no entanto uma .major, mas aSSIm mesmo pequena, con-

tribuição das espécies jnferiores do que em 615 nm, uma vez

que a reta € vs a 4 (figura 5.21) não passa pela origem.
exp

A depend~ncia de ~exr com aI' aZ e a3 não foi linear (figu -
r as 5. ZZ, S. Z3 e 5. 24) . Na figura 4.3 nota-se aue o aumen-

to da absorbância em 59.0 nm é menor mas proporcional àquela

observada em 615 nm.

o valor a4 obtido a partir da extrapolação gr~

fica para a 4 = 1 no gráfico ~ vs a 4 (figura 5.21) foiexp

Fixando-se esse valor e substi tuindo-o rw equaçilo V.17218.

chegou-se a:

€o
= .0,29 (fixo)

€1
= 1,33

c')
= :;,25

c3
= 1,49

€4
= 218 (fi xo)
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Efetuando o mesmo tipo de cálculo cíclico da-

quele em 615 nm (equação V.17 e V.18) chegou~se ao conjunto

final:

Através do método dos mínimos quadrados (equa-

ção V.l) pela resolução de uma e~uação matricia1 de ordem 4,

obteve-se

A tabela V.6 traz os desvios entre o E e
exp

€ 1 considerando os diversos conjuntos de E. O conjuntoca c n

que apresentou o menor desvio foi aquele no qual se obteve

E4 por extrapolação gráfica para a4 ::: 1, como também se veri

ficou em 615 nm.

EO
::: 0,29 (fixo)

El
::: 1,32

E2
::: 3,22

E3
::: 3,86

E4
::: 215

EO
::: 0,29 (fixo)

El
::: 1,65

E2
::: 2,29

E3
::: 9,50

E4
= 184



TABELA V.6 - Desvios calculados considerando os vários conjuntos de En'
~c = E - E .

exp cale

À = 590 nm.

CC02+ (M)

d1"<1O2

Sx102

1,878

1,940

2,263

2,364

2.5H

2,333

EO = 0,29

°El = 1,32 E2 = 3,22

E2 = 2,29

E3 = 3,86

E3 = 9,50

E 4 = 215

E4 = 184

-1 -2 -3 -4
;\=6,90~1 ;62=28,9M ;63=12,lM e64=1,30~1 N

<::)
+:>

HEI = 1,65

OOOe:l = 1,29 E2 = 3,63 E3 = 7,83

-1 -2 -3 -4
E4 = 136,6 1\ = 11,0 ~I ; 62 = 22,0 M ; 63 = 11,0 M e 64 = 1,63 M

CSCN- 0,01000 0,05000 0,1000

(I) E E o E o o E o 00
EexD

:\E o EoO EoOO
EeXD

Eo EoO E 00.
exp

0,05000 0,66 -0,01 -0,05 -0,06 0,60 0,01 -0,02 0,03 0,53 0,01 -0,03 -0,02

0,1000 1,18 0,12 O,lI 0,10 0,86 -0,04 -O,O7 -0,07 0,77 0,00 -0,04 -0,03

0,2000 1,81 0,05 0,09 0,11 1,40 0,11 -0,09 -0,09 1,24 -0,04 -0,04 -O,O

0,3000 2,40 0,00 0,04 0,07 2,13 0,04 -0,09 0,09 1,80 0,02 0,05 O,O

0,4000 3,01 -0,04 -0,02 0,01 2,64 O,O3 0,00 0,00 2,26 0,03 0,02 -0,01

0,5000 3,83 0,08 0,06 0,09 3,33 0,04 0,04 0,03 2,83 0,01 0,03 -0,01

0,6000 4,59 0,07 0,01 0,04 4,00 0,02 -0,01 -0,03 3,40 -0,01 -0,02 -0,08

0,7000 5,37 0,00 0,08 -0,06 4,62 -0,12 -0,19 0,21 3,99 -0,08 -0,12 -0,19

0,8000 6,46 0,18 0,08 0,08 5,72 0,15 -0,06 0,02 4,78 -0,02 -0,09 -O,17

0,9000 7,44 0,17 0,08 0,06 6,68 0,2O -0,11 0,06 5,73 0,12 0,03 -0,06

1,000 8,35 0,04 O,O3 -0,08 7,53 0,08 -0,01 -0,13 6,51 0,03 -0,07 -0,17

1,200 10,46 0,09 -0,08 -0,18 9,54 -0,02 -0,04 -0,16 8,45 0,03 -0,04 -0,17

1,400 1,88 -0,08 0,06 -0,07 12,10 0,24 0,32 0,18 10,70 0,13 0,14 -0,01

1,600 15,05 -0,44 -0,12 -0,27 14,00 0,30 -0,06 -0,23 12,60 0,29 -0,15 -0,32
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VI.l - Compara~l.o dos resultados com a literatura

A tabela VI.l reune os valores das constantes

de estabilidade encontrados na literatura atrav6s de medi-

das eletrom6tricas e espectrofotom6tricas para o sistema co-

balto(II)/tiocianato.

No m6todo potenciom6trico indireto, utilizado

no presente trabalho, tanto as esp6cies octra6dricas como as

tetra6dricas contribuem na propriedade fisica medida, o que

nao ocorre no m6todo espectrofotom6trico. Assim m6todos di-

ferentes, bem corno medidas em diferentes comprimentos de on-

da, n~o s~o igualmente sensiveis ~ concentraç~o das
- .

varIas

esp6cies complexas presentes em equilibrio formadas entre o

cobalto(II) e o tiocianato.

Nota-se no levantamento bibliográfico que os

diferentes m6todos empregados por outros autores n~o leva-

ram ~ determinaç50 das constantes de estabilidade de espe-

cies ~om mais de dois ligantes em meIO aquoso. A formaç~o

da esp6cie tetra6drica, com quatro ligantes 6, na maIoLla
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TABELA VI .1 - Valores das constantes de estahilidade encontrados por alguns autores para o sistema

to(II)/tiocianato.

cobal-

.extração com metil isobutilcetona

------
(M-I) 182 (M--2)MGtodo força iônica TOC 81 8 3 (I-'» 84 (M-4) Referência

potenciometria
2.0 M (KaCI04) 25.0 6,2 8,9 0,22 1,2 62(eletrodo de mercúrio)

---------.--------.-.- ----_.__._--- -- ..---.-- ----- ---_o -.--.-.

potenciometria
(eletrodo Ag/AgSCN) 0,1 M (K:-<°3) 24 82

extrapolado para 73,S 35
força iônica zere

polarografia 0,7 M 25,0 8,8 68,85
(observação da onda cinética 0,85 M 25,0 9,6 68,85do Ti(IV))

espectrofotometria 0,6 M (NaCl04) 20,0 12,HO,4 86
(Fe(III)/SCN como

0,3 I (NaCl04) 20,0 15,3O,5 86
ind icador)

0,15 I (:-<aCI04) 20,0 18,90,45 86

0,54-0, 71 I entre 12 e 90,91
21

ciné tico 1,0 M (NaCI04) 25,0 8,23 92
--_o
espcctrofotomctria 0,5 M (NaCI04) 1,5 16 140

I, O M (KaCI04) 25,0 10,09 137

1,0 M (NaCI04) 25, O 10,38 137

1,5 I (KaCI04) 20,0 7,5 91

1,5 M (NaCI04) 9,9 139

variável 20,0 103 103 200 184 136

1,0 M 20,0 2,5 14

1,5 M 25,0 9,0 40tl 5" 60 20" 0,5!O,3" 91"

0,16 M 25,0 52,4 34

variável 8,9 120

O, 3 ! (NaCI04) 20,0 15,3 86

f.<:u:4;.a iônica ...0 75 R 35

potenciomctria
2,0 M (NaCI04) 25,0 li, O 22,0 11,2 I ,63 presente

(eletrodo Cd(Hg)) trabalho

espectrofotometria 2, O I (KaCl04) 25,0 6,9 28,9 12,1 1,30 presente
trabalho
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dos trabalhos encontrados, atribuída com base na variação da

cor da solução de rosa para azul intenso após a adição de

. (19 20)
um grande excesso de llgante, ou em temperatura elevada ~ .

Os complexos de número de coordenação maior seriam formados

em meio de solventes com baixo poder de solvatação, uma vez

que a formação dos complexos envolve uma competição entre o

solvente e o ligante pelo sítio de coordenação também sol-

vatado. Portanto, as constantes de estabilidade tenderão a

ser maIoreS quando a solvatação do ligante e do acep-

tor forem menores, daí o pequeno número de informações quan-

titativas encontradas em meIO aquoso.

Num estudo comparativo realizado por Ahr-

land(149) sobre complexos de haletos e tiocianato com zln-

co(Il), ciídmio(lf), mcrcúrio(lI) e cobre(ll) verifica-se que

esses complcxos são muito mais cstáveis cm solventes apróti-

cos, pois esses ligantes possuem afinidade com o íon hidro-

genlo, sendo portanto fortemente solvatados em solução aquo-

sa.

Com relação ao íon SCN-, efeitos de solvata-

ção podem ser verificados observando a dependência com a na-

tureza do solvente, da banda em 220 - 240 nn" atribuída
~

a

transferência de carga para o solvente, sendo que com essa

transferência de carga o estado excitado é menos simétr~co

que o estado fundamental, de maneira que a transição dccres-

ce em energIa em solventes mais polares refletindo maior sol
- ( 150)vataçao .
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VI.2 - Variações da geometria na formação sucessiva dos com-

plexos de cobalto(II)

Conforme apresentado na introdução destc tra-

balho,mudanças na estereoquÍmica nos sistemas cobalto(II)/
_

( 13-20 )
_

( 60) (751-153 ) .

SCN , N3 ou haletos - , nos dIferentes sol-

ventes e em diversas condições experimentais, tem sido ad-

mitidas por muitos autores. A maioria dos pesquisadores atri

bui a geometria octra~drica para a esp~cie CoX+ e tetra~dri-

ca para CoX e CoX2-(154)3 4 .
Em alguns casos conclui-se que

a esp~cie CoX2 existe em equilíbrio entre a conCiguração oc-

taédriGlc te1r;lédricae que a l1lu,!;mç;\ de estcrcoquílllica ocor

re preuominantelllente ;10 se fOrlll;Jrel1l;] segunda e terceira cs-
-.

( 151) d - _1 -.,-
pecIes , seno que a conversao ua especle LoX3 para a

configuração tetra~drica ~ considerada como um resultado da

dificuldade de acomodação de um terceiro haleto, necessarla-

mente na poslçao CIS, enquanto que a esp~cie com dois li-

gantes seria octa~drica com os ligantes em posição trans.

. - - (60)
Para o sistema cobalto(II)/N3'Suarez ob-

teve em meio aquoso as constantes de estabilidade para cIn-

co espécies em ,força iônica 2,0 M (NaClO4)' sendo Kl =
-1

> K2 = 3,44 > K3 = 0,334 < K4 = 2,42 > KS = 0,290 M ,

cluindo que a formação da segunda esp~cie é favorecida

S,67

con-

de-

vido a fatores entr6picos pois h5 a formaçao da espécie neu-

tra. menos hidratada, a partir do íon met~lico altamente hi-

dratado. ° maior valor para K4 com relação a K3 seria atri-

buido i maior estabilização devido ~ geometria tetraêdrica

da esp~cie com quatro ligantes, sendo que a espécie com três
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ligantes existiria em equilíbrio entre a configuração

traédrica e octaédrica, enquanto que o valor de KS < K4

te-
-
e

explicado em função de uma nova mudança de configuração para

octaédrica com a entrada do quinto ligante.

Em geral observa-se que o logarítmo das cons-

tantes de estabilidade sucessivas (K ) decresce linearmenten
-

d
. d d (155 156)

com o aumento do numero e llgantes coorena os .. .Gran

des variações nessa linearidade tem sido observadas em mUl-

tos sistemas e podem ser atribuídas a uma alteração na es-

d 1 f . d d - (157)
tereoqulmlca o grupo centra e a e -eItos e retro oaçao .

Na figura 6.1, log K vs (n - l),para o siste-n

ma cobalto(TI]/tiocianato. observa-se urna inflexão para n =

3. Alguns autores afirmam que as mudanças de estercoquímica

ocorrem jusLlrncnte nos p,ontos de mínimo Oll dc maXllno,

tipo de gráLico.

nesse

' f
-

1 1
.

Y k (u) li) 1
.

Lonorme Jem sa lcntou amana a. ana lsan-

do os resultados e conclusões obtidas para os sistemas câd-

mio(II)/Cl-, Br- ou I- através de estudos realizados por

Ahrland(149), para se afirmar com exatidão a(s) etapa(s) em

que deve ocorrcr a mudança de estereoquímica é
- .

necessarlO

dispor também dos valores de ~G ,~H e ~S para cadan n n

sucessiva, sendo que mudanças de estereoquímica podem

etapa

ocor-

rer mesmo sem a incidência de mínimos (ou máximos) no grâfi-

co de log Kn vs (n - 1).

Se a formação de um complexo envolve somente a

substituiç30 sucessiva das moléculas do solvente na camada

de solvatação por um ligante, a entropia de solvatação (fa-
-

d . -. ~. (159) .

voravel quan o o llgante e anlonlCO ) decresce lentamen-

te em cada etapa sucessiva. Se no entanto ocorrer varlaçao
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- 0,2

- 0,4

- 0,6

- 0,8

-1,0
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0,8

0,6

0,4

0,2

o
1 3

( n-1)

FIGURA h.1 - Sistema cohalto(11 )/tiocianato. Ver i fi-

cl{-ão ela lincaridaue entre lo gr k com" . n
(n-1).

-1 2~ = (1 q M B =)0 q ' 1
-

B =
I' 1 ' . . 7 ~ o ..!' '. <;

~I-~ c B4 = 1.:;0 ~I-'I. '

12. [
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na configuração ao redor do íon metálico em alguma etapa,

de maneiraque haja uma brusca mudança na solvatação, uma gran-

de variação entre os valores consecutivos de 6H e 6S € ob-n n

d (149-,33) E . "d
" .

serva a . m mUItos casos eVl encla-se assIm a eta-

pa onde ocorre uma variaçao na geometria, a qual € frequen-

temente observada quando o íon metálico forma solvatos oc-

taédricos e prefere o número de coordenação menor.

. (33 35) -Na lIteratura -' encontram-se parametros

termodinimicos somente para a formação do monotiocianato co-

baltato, não sendo possível tirar conclusões estereoquÍmicas

a partir desses resultados. Em solução aquosa, devido à ele

vada solvatação,a reação de entrada do primeiro ligante

dirigida por fatores entr6picos.

e

Há alguma dúvida sobre a linearidade da liga-

ção metal tiocianato, sendo que a ligação M-NCS tem sido con

siderada linear enquanto que a ligação M-SCN € não linear,

d f
" - ." - I . (33-,14 1)sen o os e eltos esterlcos maIores neste u tlmo caso.

VI.3 - Análise dos métodos utilizados para a determinação do

número de espécies em solução

Muitos estudos espectrofotométricos do siste-

ma cobalto(II)jtiocianato foram realizados, e a conclusão

sobre a formação das várias espécies em equilibrio foi ba-

seada, na maioria deles, na alteração da cor da solução e no

aparecimento de picos em várias regiões do espectro com a va

riação do solvente e da concentração de ligante.
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Vários métodos quantitativos foram utilizados

na tentativa de elucidar o numero de espécies presentes no

equilíbrio. Observa-se em alguns casos que esses métodos,

já bem antigos, tem sido utilizados sem as devidas conside-

raçoes quanto às suas limitações, as quais por vezes não são

facilmente percebidas no estudo de sistemas em que pouco ou

quase nada se conhece sobre a estabilidade das espécies com-

plexas formadas.

Com a maior facilidade de acesso e de progra-

mação de microcomputadores, que atualmente vem sendo intro-

duzidos no mercado brasileiro, muitos estudos tem sido fa-

cilitados, efetuando-se simulações de experimentos conside-

rando sistemas hipotéticos, levando a resultados teóricos

que permitem concluir sobre a viabilidade da utilizaçilo de

determinado método. No presente trabalho, com os resultados

obtidos, foi possível a simulação de alguns métodos que

rão abordados a seguir.

se-

VI.3.l - O método da razão molar ou da titulação espectrofo-

tométrica

. (13) ... d dWest e De Vrles . . empregaram o meto o a ra-

zão molar ou da titulação espectrofotométrica no estudo do

sistema cobaltoCII)/tiocianato, efetuando medidas de absor-

bãncia em uma série de soluções contendo 8,85 mM de cob a 1-

toCII) e concentrações de ligante variáveis de O a 15 vezes

a concentração do íon metálico. em meio aquoso e misto con-
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tendo água e etanol. o número de coordenação foi então de-

terminado a partir das "quebras" na inclinação da curva de

absorbância vs CSCN-/CCo.

meios levaram ao mesmo resultado.

Medidas em 510 nm em ambos os

Embora a inflexão na cur-

va não fosse pronunciada, os autores observaram duas "que-

bras" correspondentes a CSCN-/CCo igual a 1 e 6, concluindo

então pela existência de duas espécies, ICo(SCN)1+ e !co(SCN)614:

Em 615 nm somente foi possível efetuar medidas em meIO mIs-

to de água e etanol, concluindo-se também pela formação da

espécie com seis ligantes.

Segundo esses últimos autores, em solventes

mistos ocorre a atração seletiva de moléculas não aquosas do

solvente pelo I igantc coordenado ao metal, acarretando lima

desidr3tação 00 complexo originando uma solução de coloração

azul, característica do sal anidro. Explica-se aSSIm a ex-

tração da maioria dos tiocianato complexos de soluções aquo-

sas por solventes orgânicos não polares, o que não pode ser

observado quando se usa solventes polares miscíveis com a

água, pois não se observa fases distintas, entretanto nes-

tas soluções resultantes ocorre uma menor solvatação por mo-

léculas de água ao redor do complexo. Já a maioria dos au-

tores atribui a coloração azul a formação da espécie tetraé-

drica com quatro ligantes.

..
1(40) b

-

MIsuml et a tam em empregaram esse méto-

do, no estudo de cobalto(II)/tiocianato em meio contendo ace

tonitrila. Efetuando medidas em 625 nm esses autores con-

cluiram a presença da espécie com quatro ligantes. o gráfi-

co de A vs CSCN-/CCo obtido apresentou duas porções linea-

res de inclinações bem distintas, sendo que a partir da abs-
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clssa CSCN-/CCo = 4 a variação da absorbância com o
aumento

da concentração de ligante é desprezível, de modo que o

gundo segmento de reta é paralelo ao eixo das abscissas.

se-

Para uma análise mais detalhada da interpreta-

ção dada por West e De Vries efetuou-se a simulação de uma

titulação espectrofotométrica, uma vez que se dispõe dos va-

lores das constantes de estabilidade e das absortividades mo

lares de cada espécie complexa em solução, determinando en-

tão a viabilidade da utilização desse método. Escolheu-se o

estudo no comprimento de onda SlS nm em virtude da maior con

tribuição à absorbância de todas as espécies presentes

equilíbrio.

no

Para tanto foi.elaborado um programa em l1n-

guagem BASIC, para o computador JR Sysdata, recentemente ad-

quirido por este Instituto. o programa encontra-se no apen-

dice 2. Para uma certa relação CL/CM' sendo fixa a concen-

tração analítica do metal, é calculada inicialmente a con-

centração de ligante livre, através de aproximações suces-

slvas conforme descrito na página 84. Com o valor encon

trado calcula-se o número médio de ligantes (equação 11.15)

e a concentração de cada espécie complexa através das equa-

çoes 11.16 e 11.20. A absorbância total da solução é dada

pela equação IV.S. Assim,são fornecidos ao computador os

dados: número de complexos formados, valores das constantes

de estabilidade e das absortividades molares de cada
e s pe -

cie complexa e do íon metálico, a concentração analítica de

metal, o caminho áptico e a relação CL/CM' Sendo então cal-

culados a concentração de ligante livre, o número médio de ligan-

tes, a absorbância e a absortividade molar média.
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As figuras 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, re ferem-se a

titu1ações espectrofotométricas simuladas em 515 nm consl-

derando as concentrações de cobalto(II) iguais a 0,01, 0,1,

0,3 e 0,4 M, respectivamente. A análise comparativa dessas

figuras indica que a variação na inclinação da curva é acen-

tuada com o aumento da concentração no ron metálico, sendo

que para CCo = 0,01 M essa variação é muito pequena.

segurança pode-se traçar apenas dois segmentos de reta, cujo

Com

valor da abscissa no ponto de intersecção se aproxima do nú-

mero de ligantes coordenado calculado somente quando a con-

centração de metal é elevada (0,4 M - figura 6.5). No en-.

tanto se conclue apenas a fo~mação de uma espécie.

Um nGmero maior de segmentos de reta pode ser

traçado (linha pontilhada na figura 6.3), como o fez De Vries,

apos traçar um segmento em cada extremo da curva, levando en

tão à conclusão de um maior nGmero de complexos. No entanto

pôde-se perceber que isso é feito de maneira bastante lnse-

gura e suhjetiva.

No caso particular de sistemas onde há a for-

mação de complexos fracos, em concentração de metal muito bai

xa como a empregada por West e De Vries (8 mM), ocorre uma

acentuada dissociação da espécie formada. Na figura 6.6 po-

de-se notar a evolução de TI com a concentração do ron metá-

lico para várias relações CSCN-/CCo' Fica demonstrado que o

efeito da dissociação pode ser diminuido com o aumento

concentração do íon metálico.

da

Esse programa (ap6ndice 2) permite ainda a ve-

rificação da ionização dos sais. Assim, mantendo-se rixa a re

lação CL/CM = 2 e variando-se CM pode-se verificar (figura
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8 97 10

CSCN-/CCo

Curva resultante da simulação do método da razão mQ

lar para o sistema cobalto(II)/tiocianato, conside-

rando: Co = 4,31, cl = 22,6, c2 = 28,9, E3 = 39,6-1 -1
e c 4 = 5 O, 3 em M (À = 515 nm).

-1 -2 -3
81 = 6,9 M , 82 = 28,9 M , 83 = 12,1 M e 84-4
1,30 M .
C = O 010 MCo '
Caminho áptico = 1 em.

n=3,0

1

I I I 1
2 3 4 5 6



Curva resultante da simulação do método da razão molar para

tema cobalto(II)/tiocianato, considerando: So = 4,31, sI =
~1 -1

s2 = 28,9, E3 = 39,6 e s4 = 50,3 cm M (À = 515 nm).
-1 -2 -3 -4

SI = 6,9 M , S2 = 28,9 M , S3 = 12,1 M e S4 = 1,30 M .

CCo = 0,10 ~1. Caminho óptico 0,1 cm.
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........

I

3 6
7 C~CN-/CC4 5

I:IC\JI<.J\ (1.4 - Cllrv:1 rcs\1lt:111t(' d:J simlll;lç~O do método da ra-

Z:10 1110!;H pura o sistcma l:obalto(ll)/tiociana-

to, considerando: '.0 = 4,31. [1 == 22,6, [2 =- 1 - 1
28,9, [3 == 39,6 e E4 == 50,3 em M . (À == 515

81 = 6,9 M-l, 8) = 28,9 M-2, 8 3 == 12,1
-4 -

84 = 1. 30 M .

eCo = 0,300 M - caminho áptico 0,1 CII1.

nm) .
-:)

M . e
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FIC;URJ\ 6.5 - Curva resultante da simulação do método

da razão molar para o sistema coha]-

to(]l)/tiocianato, considerando: f =
. o

4,31, E] = 22,6. E2 = 28,9, E3 = 39.6 e
- -]-1

[4 = 5O, j em M . (,~ = 5] 5 nm). BI =-] . -2 . -3
() , 9 M ,67 = 2 S .~) M ,6 3 = I 2 ,] M e

~-4
64 = 1,30 ~1 .
C

( = O,40() M - caminho áptico O,I cm.00
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cobalto(II) para várias relações CSr N-/Cr, con-
- 1 ' \. \, o - :)

sidcrando 61 = (),~)!'vI ,62 = 2H,~) M-2, r)~ "'12,lM'0

B,~ = 1.30 \r4.
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6.7) que para eletrólitos fracos como Co(SCN)2' Cd(SCN)2'

Zn(SCN)2(114) e U02(SCN)2(162), cujas constantes já são co-

nhecidas, há dissociação para baixa concentração de metal.

Para efeito de comparação efetuou-se a mesma

simulação da titulação espectrofotom~trica para os sistemas

-(146) 2+ / -(160 162) .
Cu(II)/N3 e U02 SCN ~ cUJos valores das cons-

tantes de estabilidade e das respectivas absortividades mo-

lares são:

Cu(II)/N; UO~+/SCN-

o

Bn

1

s ( '\=390 nm) Bn . n t~ (À=2 90 mn)n

o 1 130

1 362

3.104

1520 11,3 1402

2 3040 52.5 2~HJ3

:; :;.!O() iJOIO () () , 7 55S3

4 7
6,5.10 5330 178 4500

5 44 10681

6 14,1 12000

Em ambos os sistemas a absortividade molar m6-

dia varia linearmente com o numero m6dio de ligantes. Foram

encontradas as mesmas dificuldades daquelas do sistema co-

balto(II)/SCN- para se traçar os vários segmentos de reta na

curva A vs CL/CM' sendo que no caso do sistema UO~+/SCN- que

apresenta complexos de baixa estabilidade e altas absortivi-

dades molares a dificuldade de se observar quebras na curva

~ bem maior, por serem estas muito pouco pronunciadas, menos

ainda que a observadas nos sistemas citados. Para o s is te-

ma Cu(II)/N;, onde as constantes de estabilidade das

cies com 2,3 e 4 ligantes são próximas, conseguiu-se

espe-

preca-
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Verificação da ionização dos sais Cd(SCN) G, UOZ(SCN) ,
Zn(SCN) + e Co(SCN) 6.
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riamente identificar a formação de três espécies complexas,

embora as intersecções nos segmentos de reta para determina-

dos CL/CM não coincidissem com o respectivo nGmero médio

ligantes calculado.

de

Alguns sistemas teóricos foram ainda analisa-

dos com a finalidade de verificar a influência dos valores

relativos das absortividades molares e das constantes de es-

tabilidade. Para um sistema hipotético de três espécies cu-

jas absortividades molares são: So = 1, sI = 1000, s2 = 2000

e s3 = 3000, e as constantes de estabilidade SI = 1.105 M-l,
9 -2 13 -3

6) = 3,3.10 M e 63 = 4,3.10 M , de modo que o log K
- n

varia linearmente com (n - 1), obteve-se as curvas 6.8, 6.9

e 6.10, para diferentes concentrações de fon met~lico. Ve-

rifica-se que h5 uma gradual variaç~o na inclinaç~o da cur-

va, aproximando-se assintóticamente de um valor de absorb~n-

cia constante para relações CL/CM elevadas.
As "quebras"

nas curvas silo mais proI1uI1ci:ldas em soluções de maior con-

centraçâo de íon met5lico. o valor de CL/CM referente ~ in-

tersecção dos segmentos de retas traçados teve boa concor-

dância com o nGmero médio de ligantes calculado para essa

condição (n = 3), sendo possível a verificação de apenas

uma intersecção.

d (163) - d
- .

Segun o Meyer e Ayres esse meto o e apll-

c5vel quando a relação entre as duas constantes sucessivas é

Kn ~ 600 Kn+l' Ainda assim as "quebras" observadas são de-

terminadas pelas absortividades molares.

Da anâlise dos sistemas considerados pôde-se

concluir que os resultados obtidos por esse método, só tem

significado qU;1I1do os complexos formados são altamente es-
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62 = 3,3.10 M e 63 = 4,3.10 M e

€o = 1, €1 = 100U, €2 = 2000 e 83 = 3000 (cm-1M-1).
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Simulaçi]o do método da razão molar para

um sistema hipotético onde: CM = 0,001 M,.
I

- .
1 5 -1

eannn 10 OptlCO = O, em e SI = 1.10' tvl ,
- . 9 -2 13 -3

S2 - 3,3.10 ]VI e S3 = 4,3.10 M e
-1 -1

s 1 = 1 OOO, s 2 = 2 OOO e s 3 = 3 OOO (em ]VI ) .
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táveis porém de absortividades relativamente baixas, distin-

tas e crescentes. Ainda assim, haverá clara evidência so-

mente do número de coordenação máximo, quando se observa um

patamar no gráfico. Retas referentes às espécies intermedi~

rias só podem ser obtidas, quando uma dada espécie predomi-

na em solução por um amplo intervalo de concentração, depen-

dendo ainda do valor relativo das absortividades molares de

todas as espécies complexas, pois uma certa espécie, embora

não predominante, pode apresentar absortividade molar rela-

tivamente alta.

- . -.. (164)
VI.3.2 - Metodo das varlaçoes contInuas ou de Job

o sistema cobalto(II)/SCN- foi estudado por v~
(1334165) . _I'

1
.

rIOS autores ~ ~ em meIo etano lCO e aquoso pe a utl-

1
. -

d
-

d d b(164) . - ..
lzaçao o meto o e Jo ou das varlaçoes contInuas,

com a finalidade de identificar as espécies presentes

equilíbrio.

em

Esse método consiste na verificação da varla-

ção da absorbância ao longo de uma série de soluções nas

quals a soma das concentrações (variáveis) de metal e de li-

gante é mantida constante. A diferença (Y) entre a absorbân

cia da solução contendo o íon metálico e o ligante e a abso~

h3l1ci.:1da solução contendo apenas o íon metálico atinge um

máximo quando:

li
x

-------- (VI.I)
1 - x
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onde n é o número de coordenação e x a fração molar do li-

gante, na qual a concentração do complexo com n ligantes
~

e

máxima. Se um complexo apenas é formado, o máximo observado

na curva de Y vs x independe do comprimento de onda, sendo

possível o cálculo da constante de estabilidade. A cons-

tante obtida por esse método só é precisa quando há a forma-

- (166)
çao somente do monocomplexo .

Quando ha a formação de varios complexos o va-

lor de n varia com o comprimento de onda, pois os valores re

lativos da absortividade molar de cada espécie complexa po-

dem variar. Dessa forma o valor obtido para a constante de

estabilidade não será constante.

Esse método tem sido utilizado inadequadamen-

te no estudo de vários sistemas envolvendo o íon cobalto(II)

I" _ ( 167) -
l l:-; ;;.1165'

I
( 165 168)

e os 19antes N03 ' SCN '.. ) e 1alctos" em

solventes org511icos como acetona, metanol e etanol onde h5 a

formação de v5rias esp6cies complexas.

Segundo Vosburghc Cooper(169), se mais de um

complexo é formado, esse método pode ser utilizado na deter-

minação da estequiometria dos complexos suficientemente es-

táveis quando há uma diferença apreciável entre as absortivi

dades molares de cada espécie complexa, de modo que em um d~

terminado comprimento de onda somente a espécie de maior ab-

sortividade contribua significativamente. Assim estes auto-

res realizaram estudos nos sistemas Ni(II)/o-fenantrolina ou

etilenodiamina e CU(TT)/NII;,nos quais h5 um deslocamento da

banda de ahsorç50 com a adiç50 de ligante. Os autores sc-

lecionaram os v5rios comprimentos de onda tirando v5rios cs-

pectros cuja relação CL/CM era variada de 1 a 4 concluindo
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aSSIm sobre o comprimento de onda onde havia maior contri-

buição da espécie com um, dois, três e quatro ligantes.

Nessa mesma linha de raciocínio Bobtelsky e

Spiegler(165) aplicaram esse método no estudo do sistema co-

balto(II)/tiocianato, em meio etanólico efetuando medidas em

660 e 690 nm, onde só as espécies superiores absorvem predo-

minantemente, concluindo pela formação de um complexo

quatro ligantes em soluções cujas concentrações variavam num

com

intervalo de O a 0,1 M. Os mesmos resultados foram obtidos

para os sistemas cobalto(II)/Cl-, Br ou I

. (13) b
-

West e De VrIes empregaramtam em esse me-

todo, além do método da razão molar, em meio misto contendo

5gua c ctanol e concentraçõcs dc cohalto(Tf) e tiocianato va

riávcis no intcrvalo de O a 0,2 M. Os autores vcrificaram o

máximo ua curva ue Y vs x CIIIbIS nlll,revelanuo a formação uc

espécies com seis ligantes. No entanto para a conclusão de

um número de coordenação (equação VI .1) igual a 4, 5 ou 6, os

respectivos valores das abscissas (x) seriam 0,800, 0,833

0,857, e um pequeno erro no preparo das soluções ou na

e

ve-

rificação da posição do máximo é suficiente para produzir a

variação de uma unidade no número de coordenação.

Através de medidas em 520 nm, em meio aquoso

e nas mesmas condições de concentração, esses autores con-

cluiram quc 115 somcntc a formaçilo da cspécic
+

I Co(Sr.N) I .
Mc

didas em diferentes comprimentos de onda (560, 520, 500 e

480 nm) mos t ra ram o UC sI ocamen t o UO IIlaXllT\O na c urv a obtida

indicando a existência de complexos superIores.

Considerando os valores das constantes de es-

tabilidade e das absortividades molares em 515 nm, determi-
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nadas no presente trabalho, com o mesmo programa do

ce 2, foi possível o cálculo da curva nas condições

apêndi-

experl-

mentais empregadas por West e De Vries e,de fato, o máximo é

observado quando CSCN-/CCo = 1 (CCo e CSCN- = 0,1 M) que co~

responde no entanto, ao número médio de ligantes calculado de

0,4. Uma comparação entre a curva obtida por esses autores

em 520 nm e a calculada é feita na figura 6.11.

A interpretação dos resul tados obtidos nos

últimos trabalhos citados, divergem quanto às espécies

sentes no equilíbrio. No emprego desse método atenção

ser dada quanto ao intervalo de concentração de metal

ligante utilizado, devendo ser o maior possível favorecendo

m~l1or grau de formação, sendo Cjue a posição do máximo na cu~

va de Y vs x dependerá também das constantes de estabilida-

de. o fato de determinada espécie absorver muito mais num

certo comprimento de onda, como é o caso do cobalto(ll)/SCN-

em 615 nm, não indica necessariamente que é esta espécie que

predomina no equilíbrio, principalmente se sua constante de

estabilidade for baixa. ~ importante enfatizar que a dis-

tribuição das várias espécies complexas em equilíbrio é

terminada pela concentração de ligante livre.

de-

Uma análise crítica desse método foi realiza-

da por Woldbye(166)ao considerara interpretação erronea

efetuada por Vosburgh c Cooper(169) nos sistemas por eles es-

tudados, nos quais havia a presença de várias espécies

equilíbrio.

em

Trabalhos posteriores para a avaliação desse
A

d f - .
fi.

(170-77n Kl ' (173)meto o oram iettos por mus e ausen et a

concluindo que a evidência de mais espécies complexas pode

dois

pre-

deve

e de
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FIGURA 6.11 - Curvas obtidas por West e De Vries(13)
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de SCN-

utili-

zando o método das var i a<.,:õcs con t tnuas, crnprc-

gando CCo = 0,200 M (cone. m5xima).

1 - 560 nm

2 - 460 nrn

3 - 480 nrn

4 - 500 nm

5 - 520 nm

. - pontos calculados em 515 nrn com os

do presente trabalho.

dados
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ser dada pela verificação de uma porção parabólica na curva

de Y vs x, em regiões próximas a x = O e 1. No entanto para

complexos muito estiveis a inflexão parabólica pode não ser

muito pronunciada mesmo quando há a formação de mais
~

espe-

cles, além daquela com apenas um ligante. Estudos foram fei

tos para sistemas nos quais havia a formação de especie do

tipo M2L2'

Se o complexo é muito estável a curva obtida

consiste em duas porções lineares. Em casos de complexos m~

deradamente estiveis considera-se somente a porção linear

próxima ao máximo para se efetuar a extrapo1ação determinan-

do o ponto de intersecção entre as duas retas traçadas.

Depreende-se desta avaliação que os resultados

obtidos por este método devem ser aceitos com reserva, a nao

ser que o sistema apresente características favoráveis à sua

aplicação.

VI.3.3 - Titulação condutométrica

Alguns autores que estudaram os tiocianato com

plexos de cobalto fizeram tentativas para a determinação

espécies complexas, através da verificação de inflexão

de

na

curva de condutividade versus CL/CM' o decréscimo observa-

do na condutividade de uma solução contendo Íon metálico com

o aumento da concentração de 1igante aniônico é atribuído
,
a

formação de complexos. As inflexões nessa curva indicam as

regiões de formação dos complexos sucessivos. Nesse caso
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pode-se esperar a verificação de uma variação mais nítida na

propriedade física medida, quando há a formação de uma

pécie complexa neutra de condutividade igual a zero.

es-

Também nesse método, para o estudo de comple-

xos fracos, há a necessidade do emprego de elevada concen-

tração de metal para diminuir assim efeitos de dissociação.

Bobtelsky e Spiegler(165) através de medidas

condutométricas em soluções contendo cobalto(II) e tiocia-

nato, nitrato, cloreto ou brometo em álcool etílico, conclui

ram que havia a formação de complexos cuja relação CSCN-/CCo

era 2:1.

Também Senise e Barone(174) a partir de estu-

do de extrações com solventes orgânicos de soluções aquosas

de cohalto(IT) e com concentrações variáveis de tiocianato,

verificaram uma extratibilidade máxima quando a relaçãoCSCN-/

CCo era 2:1 ao efetuarem medidas de condutância na fase or-
~ .

ganlca.

Mendicelli(62) realizou titulações condutomé-

tricas em solução de 0,4 M de perclorato de cobalto com uma

solução dez vezes mais concentrada de tiocianato. Os resul-

tados em meio aquoso não foram conclusivos, enquanto que em

meio aquo-cet6nico duas inflexões nítidas foram observadas,

referentes ao primeiro e ao segundo complexo, e inflexões qu~

se imperceptíveis para as espécies com três e quatro ligan-

tes.

A interpretação dos resultados obtidos a par-

tir desses tl'(~S métodos ;qJrescnL1Jos deve ser l'C;l!iZ;ld;lcom GlUtela,ve

rificando o intervalo de conccntraç~o de metal e de ligante, sen

do conveniente a comparação dos resultados obtidos por
~

me-
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todos mais confiáveis.

Cotton et al(175) interpretando espectros ob-

tidos em soluções de cobalto(II) em presença de haletos con

cluiu que mesmo em elevadas concentrações de haletos f o rm a-

se pouca fração de espécies com três e quatro ligantes.

Um outro método espectrofotométrico que levou

1 d o f
- o f o 0

1
0 d S o (137)

a resu ta os satls atorlos 01 utl lza o por enlse no

estudo do sistema cobalto(II)/SCN- através de medidas na re-

gião do ultravioleta, na qual a absortividade molar do

plexo formado é bem maior do que aquela da região do

com-
o ..

VISl-

vel. Os resultados levaram ao cálculo da constante de es-
+

tabilidade da espécie ICo(SCN) I . Este método proposto por

McConell e Davidson(138) consiste na medida da absorbância

em uma série de soluções na qual a concentração de metal
-
e

elevada c fixa e a concentração de ligante é variável e bai-

xa, de maneira que somente a espécie com apenas um ligante é

formada.

Com o exposto pode-se concluir a dificuldade

do estudo do sistema cobalto(II)/SCN- através de medidas con

dutométricas e espectro fotométricas. Dos métodos espectrof~

tométricos o mais seguro é o método das soluções correspon-

dentes empregado no presente trabalho, mesmo assim com a des

vantagem de que as espécies complexas presentes no equilí-

brio não contribuem igualmente no valor da absorbância nas

duas bandas observadas na região do visível. Essc método

aprescnta duas gr:lndes vantagens sohre os métodos espectrorQ

tométricos ci tados: I) os resul tôdos são quanti tati vos

is constantes de estabilidade;2)e a insegurança na

levando

precisão

das medidas e na interpretação dos resultados é claramente
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indicada nos resultados experimentais, e dependerá da esta-

bilidade e das absortividades molares, sendo mais adequado

no estudo de complexos fracos (veja página 113) e com eleva-

da absortividade molar.

No caso de complexos estáveis, de modo a nao

haver suficiente superposição das várias espécies em equilí-

brio no intervalo de concentração utilizado e ainda valores

convenientes de absortividade molar, o método da razão mo-

lar é o mais indicado, quando comparado com o método das va-

rlaçoes contínuas, para a determinação da presença de
~

espe-

cies com 4, 5 ou 6 ligantes, em virtude da incerteza na de-

terminação do máximo obtido na curva neste Gltimo método.
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VII.l - Potenciometria

1 - Potenci6metro

As medidas de potencial foram realizadas com

um multímetro de 41/2 dígitos, !IP 34Ô5J\, da Ilewlett Packard.

Corno as medidas exigiam grande precis50 (~O,Ol mV) foram re~

lizadas leituras na escala de 0,2 V. Para poder aprovei tar ao

máximo a faixa de :I.:: 0,2V, utilizou-se um compensador de po-

tencial inicial entre os eletrodos, constituídos de urna fon-

Assim foi possível aju~

tar em 0,00 mV o potencial inicial da solução em que se adi-

te de tensão estabilizada e filtrada.

cionava o titulante, medindo-se dessa forma diretamente o va

lor de 6E.

Para as medidas de pH foi utilizado o potenci~

metro da Orion Researc]l, modelo 801 A, com precisão de 0,002

unidades de pH.
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"

2 - Eletrodo de amálgama de cádffiio

Desenvolveu-se um eletrodo de gota pendente de

amálgama de fácil manuseio. o esquema desse eletrodo está

representado na corte da figura 7,1.

o eletrodo é constituído de uma seringa de VI-

dro de I ml que se adapta, por um encaixe, a um capilar de

Teflon de I mm de diâmetro. Com este capilar a penetração

de água em seu interior é menos crítica, quando comparado

com o capilar de vidro. A formação da gota é feita empurra~

do o êmbulo de seringa com um sistema de rosca acoplado. o

contato elétrico foi feito com um fio de níquel-cromo.

Para encher o eletrodo adapta-se uma agulha a

serInga de vidro e recolhe-se o amálgama conservado em um

frasco hermético. A seguir retira-se a agulha recolocando o

capilar.

Ao encher o eletrodo com amálgama, foi necessá

rio fazê-Io sob vácuo, com a finalidade de eliminar complet!

mente o ar em seu interior, evitando-se assim a oxidação do

amálgama, vazamento e retração da coluna após o destacamento

da got~ com consequente penetração de solução no interior do

capilar. A penetração de água pode provocar um estrangula -

mento da coluna de amálgama ocorrendo então a queda da gota.

A presença de ar no interior do eletrodo, po-

de ser verificada observando a variação na posição do menis-

co no interior do capilar invertendo o eletrodo.

Como somente foram efetuadas medidas de poten-

cial, a reprodutibilidade no tamanho das gotas não foi ne-

- -

cessarIa.
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FIGURA 7.1 - Eletrodo de Amálgama de gota pendente.
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3 - Eletrodo de referência

Foi utilizado o eletrodo de referência de calo

melano fabricado pela Beckman. o eletrólito usado foi

NaCI04 1,9 M NaCl 0,1 M, obtendo assim uma melhor estabili-

dade do potencial de junção, com o que foi possível observar

a estabilidade das medidas em ~ 0,01 mV.

4 ~ Eletrodo de vidro

Para as medidas de pH utilizou-se o eletrodo de

vidro combinado da Methrohm, modelo EA-121. o eletrólito usa

do foi NaCl 3,0 M.

Inicialmente o eletrodo de vidro foi mantido

durante uma hora em solução de perclorato de sódio 2,0 M, ter

mostatizada a 25,0 ~ O,loC.

A calibração do potenciômetro foi feita pela

imersão do eletrodo em uma solução de força iônica 2,0 M
~

mantida com perclorato de sódio, contendo concentração de

ácido perclórico próxima a das soluções a serem medidas (pH

0,5, 1 e 2).

As soluções estoque utilizadas foram previame~

te borbulhadas com nitrogênio e durante as medidas

tambGm foi efetuado o borbulhamento.

de pH

L

~
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5 - Célula

Usou-se células da Metrohm EA-880-2 de 20 e

5 ml. A vedação hermética permite a adição do titulante, atra

ves de uma bureta de pistão, e o borbulhamento de nitrogenio

puro e pré-saturado.

6 - Titulação potenciometrica

Inicialmente foram tomados 10 ml da solução con-

tendo apenas o metal e o eletrólito para o ajuste de força

iônica, e adicionou-se volumes crescentes da solução conten-

do o ligante alem do íon met~lico. Dessa forma efetuou-se me

didas na faixa de O a 1 M de ligante com incrementos de con-

centração aproximadamente logarítmicos. Com a finalidade de

se obter pontos numa região mais ampla de concentração de

ligante, ~ solução contendo o ligante e o íon met5lico foi

diluída pela adição da solução de íon met5lico, assim também

foi possível efetuar medidas na faixa de 2,0 a 1,0 M de li-

gante.

Após cada adição, uma nova gota de am~lgama

c~dmio era gerada para se efetuar a leitura de potencial.

de

o borbulhamento de nitrog~nio foi realizado du

rante todo o decurso da titulação, não sendo necess5rio a in

terrupção durante a leitura de potencial.

A temperatura foi mantida constante de 25,0
+

:: O,loC.
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As adições sucessiva.s de volume de titulante-

permite a obtenção de um grande numero de medidas, utili-

zando pequenos volumes de reagentes. No entanto especial

cuidado deve ser tornado nas medidas de volumes, tanto o

inicial corno o das adições a serem efetuadas.

VII.2 - Espectrofotometria

As medidas espectrofotométricas foram obti-

das com um espectrofotômetro Zeiss DMR 10, munido de um re

gistrador e dispositivo para termostatização. Um multíme

tro digital Fluke modelo 8200 A, de 4 1/2 dígitos, acopla-

do ao espectrofotômetro permitiu aumentar a preclsao

leituras (! 0,002 em absorbãncia).

das

VII.3 - Reagentes e soluções

Foram utilizados neste trabalho reagentes q~

micamente puros, em alguns casos efetuou-se a purificação.

1 - Mercúrio

o mercúrio empregado para a preparaçao do

amalgama de cadmio foi previamente tratato com acido nítri

co 10%, a seguir com hidróxido de sódio 20% e depois
,..

agua
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destilada, sempre sob vigorosa agitaçao com um jato de

Após secagem foi bídestilado sob v~cuo.

ar,

2 - Amálgama de cádmio

o amálgama de cádmio foi preparado de
-

d . (176)
ra analoga a escrIta por Gutz .

manei-

Inicialmente coloca-se em um pequeno frasco

uma quantidade conhecida de cádmio metálico limpo e seco.

A seguir o frasco é fechado com uma tampa de borracha. Pa-

ra uma melhor vedação a tampa é então envolvida com "Para

fi1m". o oxigênio foi removido introduzindo nitrogênio atr~

vés de uma agulha hipodérmica, servindo outra como saída de
-

gas. o mercúrio é injetado com uma serInga.

Para garantir a formação de uma fase homoge -

nea, pOIS o potencial depende da composição do amálgama, o

frasco é aquecido em banho maria (50oC) durante 15 minutos,

mantendo continuamente a passagem de nitrogênio em seu In-

terior.

A concentração de amálgama preferida foi 30mM.

3 - Nitrogênio

o eletrodo de amálgama de cádmio só apresen-

ta elevada estabilidade quando o oxigênio das soluções e do

interior da célula é adequadamente eliminado.
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Com a finalidade de verificar a influência do

grau de pureza do nitrogênio no potencial medido, as medidas

foram realizadas com o nitrogênio purificado de duas manei-

raso Uma delas, a mais comum, consiste no borbu1hamento atra

vês de vários frascos contendo soluções ácidas de íon cro-

mio(II I) que é con tinuante regenerado por contato com zinco ama1

gamado. A outra maneira é passar o nitrogênio através de um

cata1isador (BTS da BASF) que consiste de cobre finamente

dividido preso a um suporte inerte na forma de pastilhas, que

quando saturado de oxigênio pode ser recuperado por

com hidrogênio a 1500C(1?6).

redução

o nitrogênio purificado de ambas maneiras se

mostrou igualmente adequado.

Ao sair do purificador o nitrogênio passou por

um recipiente contendo o mesmo solvente (água) encontrado na

célula.

4 - Perclorato de sódio

As soluções de perclorato de sôdio foram prep~

radas com o sal Merck de pureza analítica. A solução conce~

trada (em torno de 6,0 M) deu teste negativo para c10reto. A

padronização foi feita gravimetricamente tomando-se um volu-

me conhecido de soluç~o secando-o em estufa a 1100C até pe-

so constante.

Neste trabalho, principalmente no estudo da
+

viabilidade do uso do sistema auxiliar H /HSCN, foi necessã-

rio a ausência de quantidades apreciáveis de íons H+ ou OH-
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na solução de perclorato de sadio empregado para manter a for

ça iônica constante.

Para efetuar a correção do pH da solução esto -

que de concentração conhecida, foram preparadas inicialmente

duas soluções, a primeira contendo 1,000 . 10-3 M de HCl04 e
-2

1,99 M de NaCl04' e outra com 1,000 . 10 M de HCl04 e 1,99 M

de NaCl04' sendo esta última utilizada para calibração do po-

tenc~metro em pH = 2,000, para a seguir medir o pH da primei-

ra solução (pH = 3). Dessa maneira pode-se calcular a conce~

tração aproximada de H+ (ou OH-) que deve ser adicionada a so

lução de NaCl04 estoque.

Preparando duas novas soluções id~nticas ~s an-

teriores, pH = 2,000 e pH = 3,000, de força iônica 2,0 M aju~

tada com perclorato de sódio já corrigiJo, repete-se o mesmo

procedimento tantas vezes quanto necessário, até que a solu-

ção a qual é adicionado 1,000 . 10-3M de HCl04 acuse pH = 3,000.

Finalmente mede-se o pH de uma soluç50 2,0 M de NuCIO~,

deverá estar entre 6 e 7.

que

5 - Perclorato de cobalto(II)

A solução estoque foi preparada dissolvendo ca!

bonato de cobalto p.a., num volume conhecido de ácido percló-

rico. Quando não houve mais dissolução de carbonato, a solu-

ção foi fervida, filtrada, acidificada e purificada por cris-

talização sucessivas.

Da mesma maneira preparou-se perclorato de co-

balto pela adição de ácido perclórico a óxido de cobalto(II).
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A padronizaçâo foi feita eletrogravimetricame~

te(I??).

Para a determinação do pH da solução estoque

(1,000 M), o potenciometro foi calibrado com solução conten

do 1,000 . 10-2 M de HCl04 e 1,99 M de NaCl04' Verificou-se

também o pH da solução contendo 0,100 M de Co(Cl04)2 e 1,80 M

de NaCl04' sendo essa a condição das medidas

na utilização do sistema auxiliar H+/HSCN.

e xp e r i me n t a i s

6 - Tiocianato de sódio

Foram preparadas vári3s soluções de tiocianato

de sód io pc Ia di ssol uç ão dos a1 de di vcrs as proc cdênc i as (RPE

ACS, Baker e Eastman) em ~gua previamente fervida e desaira-

da. Em algumas dessas soluções efetuou-se a extração com cIo

rofórmio.

Após a diluição adequada, a padronização foi

feita potenciometricamente com solução de nitrato de prata,

que também foi padronizada da mesma maneira com cloreto de

sódio p.a.

Foram feitas leituras de potencial com eletro-

do de am~lgama de c~dmio em v5rias soluções id~nticas conte~

do c~dmio(II) e tiocianato de sódio das diversas proced~n

cias, com e sem extração com clorofórmio. o potencial obsc!

vado em todas foi concordante dentro do erro experimental.
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7 - Perclorato de cádmio e perclorato de Zlnco

Foram preparados de maneira análoga ao perclo-

rato de cobalto. A padronização foi feita com EDTA utilizan

do o eletrodo de amálgama.

8 - Ácido perclórico

A solução de ácido perclórico foi preparada p~

Ia diluição do produto concentrado p.a. (Qeel - Ccrtificcl ACS)

A padronização foi feita com soluç50 de hidr6xido de s6dio ,

cujo título foi determinado previamente com hidrogenoftalato

de potássio.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho levou is seguintes conclu-

soes:

1 - No equilíbrio do sistema cádmio(II)/tioci~

nato há formação de quatro espécies complexas,o que concor-

da com a maioria dos trabalhos encontrados na literatura.

2 - A utilização do método potenciométrico in-

direto, tendo cornosistema indicador Cd(SCN)~2-n)/Hg, no es-

tudo do sistema cobalto(II)/tiocianato, levou a resultados

satisfatórios, mesmo apresentando o incoveniente de ser bai-

xa a variação de potencial, cerca de 9 mV, provocada pela

adição de cobalto(II) à urna solução contendo cádmio(II) etio

cianato.

3 - Urna avaliação crítica do uso desse sistema

indicador, pôde ser feita, utilizando-o no estudo do sistema

zinco(II)/tiocianato, de estabilidade próxima a verificada

para o cobalto(II)/tiocianato: As constantes de estabilida-
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des obtidas, tamb~m com base em pequena variação de poten-

cial, para as esp~cies com um, dois e três ligantes foram

próximas as obtidas por m~todo potenciom~trico direto uti-

lizando eletrodo de amálgama de zinco. Contudo o valor de

64 foi significativamente menor, possivelmente devido a for-

mação de esp~cies polinucleares em regiões de elevada

centração de ligante, tendo o SCN- como ligante ponte

os íons zinco(II) e cádmio(II)(178). Com esse estudo

con-

entre

pôde-

se verificar que a variação do potencial do eletrodo de amá}

gama de cádmio, com a adição de zinco(II), foi cerca de 0,5

a 1,2 mV menor do que a esperada para que as curvas de for-

maçao obtidas pelos dois m~todos potenciom~tricos, indireto

e direto, fossem sobreponfveis. Conclue-se ~SS.i1llque um~ p~

quena diferença no potenci~l medido leva a valores de nZn

significativamente diferentes.

4 - O tratamento dos dados experimentais obti-

dos, tanto pelo método potenciométrico indireto como pelo

espectrofotométrico, utilizando soluções correspondentes,

revelou a predominância de complexos com um e dois ligantes,

havendo pequena contribuição das esp~cies com três e quatro

ligantes.

5 - Em 515 nm todas as esp~cies complexas ab-

sorvem, o que se evidência pela linearidade entre a absorti-

vidade molar m~dia com o nGmero m~dio de ligantes, ~, e com

o gráu de formação, an°

6 - 115evidências de que as esp~cies tctraédri

cas se formam mesmo em condição de baixo n, acentuando-se

para n ?-1,6, a partir do qual observa-se urna brusca Varl(l-
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ção da absortividade molar média em 615 e 590 nm.

7 - A espécie com quatro ligantes está predo-

minantemente na forma tetraédrica e contribui mais signifi-

cativamente que as demais no valor da absorbância medida em

615 e 590 nm, conforme pôde-se notar pela linearidade da

absortividade molar média com o graú de formação a4'

dois comprimentos de onda.

nesses

8 - A simulação dos métodos espectrofotométri-

cos da razão molar e das variaç6es contínuas, revelou serem

esses métodos, de um modo geral, inadequados para a deter-

minação das espécies presentes em equilíbrio, inclusive para

o estudo no sistema cobalto(II)jtiocianato. No estudo de

complexos fracos, com várias espécies em equilíbrio, não se

pode tirar conclus6es seguras em virtude da dissociação que

ocorre em baixas concentraç6es do íon metálico. f! importan-

te os valores relativos das absortividades molares e das

constantes de estabilidade de todas as espécies presentes no

equilíbrio.
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PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS

Nenhum trabalho 6 completo e suscita nossas

id6ias a novas possibilidades de investigações. Assim as

seguintes id~ias a serem trabalhadas trarão novos elementos

ao presente estudo:

1 - Em virtude da diferente contribuição

esp~cies complexas nos valores das absorbincias medidas

elas

em

515 e 615 nm, seria interessante a utilização do método de

McConne11 e Davidson(138) p;ua a detcrminaçilo ela copstante de es-

tabilidade, SI' referente a esp~cie Co(SCN)+. Se essa es-

pecle estiver somente na geometria octa6drica, a análise dos

dados experimentais obtidos nesses comprimentos eleonda Je-

verá resultar em valores concordantes de SI. No entanto,

uma grande diferença será verificada se essa espécie exis-

tir tamb6m na forma tetraédrica e se somente os complexos

tetraédricos ohsorverem em 615 11m.

Esse método é adequado porque permite medir a

absortividade molar elocomplexo e consequentemente sua con-
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centração. Daí se obter diretamente a constante de equilí-

brio global (condicional) quando as medidas espectrofotomé-

tricas forem obtidas em 515 nm e diretamente a tetraédrica

em 615 nm. Se porém em 615 nm tivermos apenas a "cauda" da

banda a espécie octaédrica, a constante de equilíbrio

a mesma magnitude, embora, é claro, sujeita a um maior

terá

erro

experimental.

2 - Estudos espectrofotométricos do sistema

cobalto(II)/azoteto, em condições em que não há oxidação,

poderiam ser realizados para posterior comparação com os re-

sultados obtidos por medidas potenciométricas utilizando o

.. + .1. (60) f
. b

- .
t

. -

lon H como aUXl lar, e ornecerlam tam em contrl )UlçaO

a elucidação dos equilíbrios configuracionais dos complexos

de coba 1 to (T f) .

Uma razão para isto é que o método potenciomé-

trico usado apresentou boa precisão e confiabilidade, inclu-

Slve para o processo de tratamento de dados. As constantes

obtidas foram do tipo global, sem distinção das espécies oc-

taédricas e tetraédricas. Um extenso estudo poderia ser fei

to nesse sistema tendo como ponto de partida o ítem anterior.

3 - Vários trabalhos encontrados na literatu-

ra, nos quals se efetuaram estudos comparativos do sistema

cobalto(II)/tiocianato em vários solventes org~nicos, apon-

tam ser a acetona o melhor solvcntc, r e 1 :1 t i v a me n t e a o 51-

cool e a 5gua. no uso desse sistema com finalidades anall-

ticas, por elevar a sensibilidade em medidas coJorilllétricas

d~vido à intensificação da coloração azul. Portanto há a

necessidade de estudos detalhados elllmeio cetõnico, não so
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dos complexos formados entre o cobalto(II) e o tiocianato

como também aqueles formados entre cádmio(II), cobre(II) e

zinco(II) com haletos e pseudohaletos, no sentido de escla-

recer se o efeito da acetona está em apenas diminuir a cons-

tante dielétrica e a atividade da água, favorecendo dessa

maneira a formação de complexos com maior número de ligan-

tes, ou se esta se coordena também ao íon metálico dando orl

gem a complexos mistos.



256.

RES UMO

° sistema cobalto(ll)/tiocianato foi estuda-

do em meio :Jquoso com o ohjetivo de se ohter d:H]os reais das

constantes de formaç~o globais dos complexos. Foram utili-

zados os métodos potenciométrico indireto e espectrofotomé-

trico em meio de força iônica 2,0 M (NaCl04) a 25,0 ! O,loC.

° sistema cádmio(ll)/tiocianato foi utilizado

como indicador no método potenciométrico indireto com o e1e-

trodo de gota pendente de amá1gama de cádmio. As seguintes

constantes de equilíbrio foram obtidas para os complexos fo!:.

mados entre o cádmio e o tiocianato, a 250C e força
. ~ .
lonlca

-1 -2
2,0 M (NaC104): 61 = 21,51 ! 0,09 M , 62 = 123,3 ! 1,2 M ,

-3 -4
63 = 129,9 ! 3,1 M e 64 = 173,5 ! 1,2 M .

Valores do n0mero médio de ligantes, ~, foram

obtidos para várias concentrações de tiocianato, até 2,0 M,

pela adição de Co(C104)2 (0,1 M) à solução contendo cádmio(II)

e tiocianato. A integração da curva de formação e o trata-

mento das funções de Leden, pelo método dos mínimos quadra-
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dos desenvolvido, levou às seguintes constantes de forma-

çao globais para o sistema cobalto(II)/tiocianato: 61
-1 -2 -3 -4

11,0 M , 62 = 22,0 M , 63 = 11,2 M e 64 = 1,63 M .

=

Um estudo do sistema zinco(II)/tiocianato foi

realizado com o objetivo de avaliar o método potenciométrico

indireto, visto que esse sistema foi anteriormente estuda-

do por um método direto confiável. A curva de formação ob-

tida apresenta uma boa concordância até TI = 1. Depois des-

se ponto um desvio negativo é observado, com relação a cur-

va obtida pelo método direto, devido à causas não bem com-

preendidas.

Virias curvas de absortividade molar média, E

vs. concentr;lçâo an;l1ítica de ligante [oram obtidas em três

comprimentos de onda (515, S~)Oe 615 nm) em tres concentra-

çoes de cobalto(II) diferentes: 0,01, 0,05 e 0,1 M. A ana-

lise com base no método das soluções correspondentes per-

mitiu obter a curva TI vs. concentração de tiocianato livre,

com as seguintes constantes de equilíbrio: 61 =
-2 -3 -4

62 = 28,9 M , 63 = 12,1 M e 64 = 1,30 M .

6,9 M-l ,

Ambos os métodos revelaram uma tendência à for

maçao de duas espécies e uma diminuição acentuada na afini-

dade com o ligante para formar os complexos
2-

I C o (S CN) 4 I .

ICo(SCN)3'- e

lima relação linear entre o número médio de li-

gantes c a absortividade molar média foi observado em 515 nrn,

o que permitiu obter o valor de E4' Entretanto, em 590 e

615 nm, observou-se somente uma linearidade entre E e o grau

de formação calculado, Ci.4' correspondente a
- -

especle
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ICO(SCN)412-, com uma intersecção muito próxima da origem.

Isto é uma evidência que o ICO(SCN)412- existe virtualmente

como uma espécie tetraédrica com absortividade molar rela-

tivamente alta. Foram obtidos os seguintes valores de E lnn

dividuais: a) EO = 4,31, El = 22,6, E2 = 26,3, E3 = 42,8 e
-1 -1

E4 = 50,3 cm .M em 515 nm; b) EO = 0,29, El = 1,3, EZ =
-1 -1

3,2, E3 = 3,9 e E4 = 215 cm . M em 59° nm; c) Eo = 0,2O, E 1
-1 -1

= 0,90, E2 = 1,5, E3 = 2,2 e E4 = 294 cm .M em 615 nm.

Especulações com os dados sugerem que somcn te

1% das espécies tetraédricas estão em equilíbrio com as es-

pécies octaêdricas correspondentes com 1,2 e 3 tiocianatos

coordenados.

Com o emprego de um computador foi realizado

um estudo efetuando uma simulaç;lo dos métodos cspectrofoto-

métricos da razão molar e das variações continuas. As Sl-

mulações, com sistemas reais e hipotéticos, foram muito úteis

para mostrar as conclusões ambíguas que podem ser obtidas,

a partir de dados experimentais, para se estimar o

de espécies complexas.

-
numero
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ABSTRACT

lhe coh:llt(II)/thiocY:ln:ltc:;ystc1lI in :H!U{'OlIS

medium was studied with the purpose to obt::1in rcli:lhlcs d:lt:!

of ovcrall stepwisc formation constants of compJcxcs. I\n

indirect potentiometríc mcthod and a spectrophotornctric one

were used at 2,0 M ionic strength (NaCI04)' at 25,0 í O,loC.

Thc cadmium(II)jthiocyanate system was used as

indicator in the indirect potentiometric method with hanging

drop electrode with cadmium amalgam. The fol10wing equili-

brium constants of the cadmium(II)jthiocyanate complexes were

ob t a i n e d a t 25oC an d 2, O M i cn i c s t r e ngh t (Na CIO4) : S1 =
-1 . -2. . -3

21.51 í 0.09 M , 62 = 123.3 í 1.2 M , S3 = 129.9 ! 3.1 M
-4

and 64 = 173.5 1: 1. 2 1\1 .

I\verage ligands number data, n, were ohtained

for several thiocyanate conccntrations, up to 2 M, by adding

Co(C104)2 (0.1 M) to the working solution of cadmíurn(II)j

thiocyanate. The integration of the forrnation curve and
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treatment of Leden's functions by a se1f deve10ped 1east

square method, 1ead to the fo110wing overa11 formation cons-

tants of the coba1t(II)/thiocyanate system: 61 = 11.0
-2 -3 -4

62 = 22.0 M , 63 = 11.2 M and 64 = 1.63 M .

M-1 ,

A study of the zinc(II)/thiocyanate system was

performed with the purpose to check the indirect potentiome-

tric method inasmuch as this system was former1y studied by

a re1iab1e direct method. The formation curve presented a

good agreement unti1 the average 1igand number 1. After this

point a negative desviation is observed with regard the

direct method by not we11 understood causes.

Severa] curves of ;!verage molar ahsorbtivity ,

E vs the analytical ligand concentration were obtained at

thrce wave lengths (515, 590 and 615 rull)and thrcc diffcrcnts

coba1t(II) cation concentrations: 0.01, 0.05 and 0.1 M. The

ana1ysis on base of corresponding solutions permited

obtain ~ vs free thiocyanate ion concentrations, with

to

the

fo110wing equilibrium constants: 61 = 6.9 M-l, 62 = 28.9 M-2,
-3 -4

63 = 12.1 M and 64 = 1.30 M .

Both methods revea1ed a tendency to form two

specles and a marked decrease in affinity with the 1igand to
- 2-

form ICo(SCN):; I ~Jnd ICo(SCN) iJ I .

A linear re1ationship hetween ca1cu1ated n

and E was observed at 515 nm and this permited to obtain E4'

However, at 590 and 615 nm 1inearity of E was achieved on1y

for ca1cu1ated formation degree, a4' corresponding to specie

!CO(SCN)412-, with an intercept very close to the origino

This is an evidence that the !CO(SCN)412- exists virtua11y
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as tetrahedral specle with relatively high molar absorbtivi

ty. The following individual En were obtained: a) EO = 4.31,
-1 -1

El = 22.6, E2 = 26.3, E3 = 42.8 and E4 = 50.3 cm .M

515 nm; b) EO = 0.29, El = 1.3, E2 = 3.2, E3 = 3.9 and E4
-1 -1 ,

215 cm .M at 590 nm; c) EO = 0.20, El = 0.90, E2 = 1.5;
-1 -1

E3 = 2.2 and E4 = 294 cm .M at 615 nm.

at

Speculations with the data suggest that only

1% of tetrahedral species are in equilibrium with thc corres

ponding octahedra1 ones with 1, 2 and 3 thiocyanate ligands.

An extension of the study was a computer as-

sisted simulation of the molar ratio spectrophotometric ti-

tration as well as the continuous variations method. This

simulation study with real and hypothetical systems,was vcry

usefull to show how ambiguous Cln be the conclusions, taken

from experimental data,when the nurnber of species are to be

estirnated.
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GLOSSÁRIO DE S!MBOLOS E ABREVIAÇOES

A ab s orb ância

b caminho óptico (em em)

cale. calculado

CM concentraçao analítica do Íon metálico

CL concentraçao analítica de ligante

dr
desvio relativo médio

exp. experimental

E potcl1ci;J]

E.
J potenci;Jl de junção líquida

Eref potencial do eletrodo de refer~ncia

Es potencial da célula em meio não complexante

EOI
S potencial formal em meio não compiexante a

certa força iônica fixa.

uma

Ex potencial da célula em meio complexante

EOIX potencial formal em meio complexantc a uma certa

força iônica fixa.

EI/2 potencial de meia onda

f fator de correção para diluição



f.
1

FoCL)

F n C L)

FOCL)i

6Gn

6Hn

IH+I

IllSCN I

1

Kn

I L I

L'

IMI

M'

n

n

N

fator de nivelamento do grau de complexação

grau de complexação

função subsidiária de Leden para a espécie

plexa com n ligantes.
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com-

grau de complexação referente a certa concentra-

ção de ligante livre.

variação de energia livre na etapa suceSSIva

formação da espécie complexa ML .n

varIaçao de entalpia na etapa sucessiva de

mação da espécie complexa MLn.

concentração de íons 11+ livre

COI1CCI1tra~:io de jcido isotiociilnico livre

corrente

constante parcial de formação da especie MLn

concentração de ligante livre

ligante auxiliar

concentração de íon metálico livre

íon metálico auxiliar

numero de ligantes

numero médio de ligantes

nGmero de coordenação m5ximo

de

for-
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ne número de elétrons

2r coeficiente de determinação (mínimos quadrados)

S desvio padrão

6Sn variação de entropia na etapa suceSSIva

mação da espécie complexa ML .n

de for-

v.
ln

volume inicial

vad
volume adicionado

y diferença entre a absorb~ncia de uma solução co~

tendo o íon metálico e o ligante e a absorb~ncia

de uma solução contendo apenas o metal (método

das variações contínuas).

Cin grau de formação da espécie complexa

gantes, MLn'

com n li-

Gn constante global de formaçilo da especie complexa

com n ligantes, ML .n

'r'M
coeficiente de atividade do íon met~lico

6 varIaçao

En absortividade molar da esp~cie complexa com n li
-1 . -1

gantes, MLn' em cm .mol .1..

EO
absortividade molar do íon met~lico hidratado em

-1 -1
cm .mol .1.

E
- -1 -1

absortividade molar media em cm .M

Kn fração de espécie com n ligantes, MLn'
tetraédrica.

na forma
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APENDI CE 1

Programa para o cálculo de 6E através da equação 11.29, co-

nhecendo-se as constantes de estabilidade das espécies com-

plexas dos sistemas cádmio(II)/tiocianato e cobalto(II)/tio-

cianato, as concentrações analíticas de cádmio(II), cobal-

to(II) e tiocianato. Calculadora HP-47.

A - LISTAGEM

001 * LB LA 0,% 1 071 2 106 RCLi
002 STOO 037 ST+6 072 X 107 X
003 ST05 038 RCL7 07.3 S'l'+ 7 108 P-':'S
004 *LBLD 039 RCL6 074 RCLC 109 RCL5
005 RCL5 010 075 RCL] 110 X2
006 4 041 S7'08 076 X 111 P+('-(-,J
007 yx 012 RCLA 077 5'1'+6 112 RCL2
008 RCL4 013 X 078 S'1'+7 113 X
009 X 011 RCLO 079 1 114 +
010 ST06 015 X-,:,y 080 S'1'+6 11.5 P5
011 4 046 - 081 RCL7 116 RCL5
012 X 017 5TOC 082 RCL6 117 3
013 5'1'07 018 P-':'S 083 118 yx
014 RCL5 049 4 084 5T08 119 Pt5
015 3 050 yx 085 RCLB 120 RCL3
016 yx 051 RCL4 086 X 121 X
017 RCL3 052 X 087 RCLC 122 +
018 X 053 5T06 088 Xy 123 PS
019 ST+6 054 4 089 - 124 RCL5
020 3 055 X 090 P5 125 4
021 X 056 S'1'07 091 DSP5 126 yx
022 5T+7 057 RCLC 092 P5E 127 P5
023 RCL5 058 3 09.3 P5E 128 RCL4
024 X2 059 yx 094 P5E 129 X
025 RCL2 060 RCL3 095 5T05 130 +
026 X 061 X 096 *LBLC 131 1
027 ST+6 062 ST+6 097 G5BD 132 +
028 2 063 3 098 RTN 133 pt5
029 X 064 X 099 *LB LB 134 LOG
030 ST+7 065 ST+7 100 RCL8 135 2
031 RCL5 066 RCLC 101 PRTX 136 9
032 RCLi 067 2 102 RTN 137X .
033 X 068 RCL2 103 *LBLE 138 5
031 ST+6 069 X 104 RCL5 1,39 8
035 S'1'+7 070 ST+6 105 P-:-5 110 X

111 Ris
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B - INSTRUÇOES

3 - fornecer o valor de (SCN- e pressionar o comando A.

Ser5 entuo calculado o vu]or de /sCN-1 por aproxirna-

çoes sucessivas, e quando este permanecer constante,

pressIonar o comando R/S.

4 - pressionar o comando B. Será fornecido o número mé-

dio de ligantes coordenados ao cobalto (equação

11.15) .

5 - pressionar o comando E. Será fornecido o valor de

fiE.

1 - introduzir o programa

2 - dados a serem armazenados:

(C
STO A

JO

CCd STO B

81 STO 1 8 STO l'
Co lCd

82 STO 2 8 STO 2'
Co 2Cd

83 STO 3 B STO 3'
Co 3Cd

B 5TO 4 B 5TO 4'
4C 4Cd,o
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APtNDICE 2

Programa elaborado para o computador JR SY sdata, que perml-

te o cálculo da absorbância através da equaçâo IV.6, conhe-

cendo-se as constantes de estabilidade e as absortividades

complexa em equilíbrio.

molares, em um certo comprimento de onda, espeCle

A - LISTAGEM

30 INPUT J
'7() FOR I :::: 1 TO ,J
/)0 FR1N'l' "1','N'/'RAR ;;;':'I'A" 1

6() INPUT J1(I)
'/ O N1~'X'I'1

80 POR I :::: () 'J'O J
90 PRINT "ENTRAR EPSILON" I

100 INPUT E(I)
110 NEXT I
120 PRINT "ENTRAR CM"
130 [NPUT CM

135 PRINT "CAMINHO OPTICO~ CM"
138 INPUT BB

140 PRINT "ENTRAR RELAÇÃO CL/CM"
150 INPUT R
155 C :::: O
160 IF R :::: 1234 COTO 120
170 CL :::: CM*R

175 L :::: CL

180 L :::: L - L/0
190 GOSUB 500
200 1P Z > CL COTO 180
210 L :::: L + L/29
220 COSUB 500
230 IF Z < CL COTO 210
240 L :::: L - L/50
250 COSUB500

B - INSTRUÇOES

de cada

260 IF Z > CL COTO 240

263 L :::: L + L/2000
;:(j/) (,'Oi;'UIi /J(){)

;Wfi TF ;~ < C/, COTO ;;D;;

;;(() AA ::;:"1','(O)

;:(10 FOH I :::: 1 '/'0 ,J
290 AA :::: AA + E(I) *B(I) *LtI
300 NEXT I

305 A :::: AA*CM*BB/F
310 PRINT '~ICANTE LIVRE :::: '~
,320 PRINT "CL :::: "CL "z :::: "z
330 PRINT "ABSORBANCIA :::: "A

335 PRINT "EPSILON MEDIO :::: "A/(CM*BB)
340 PRINT '~.MEDIO :::: '~M

350 PRINT "F( O) :::: "F

355 PRINT "CICLOS ITERATIVOS"~ C
360 PRINT ":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"

370 COTO 140
500 C :::: O: F ::::: 1
510 FOR I ::::: 1 TO J
520 C :::: C + I*B(I)*Lt]
,530 F ::::: F + B([)*LtI
540 NEXT I

550 NM ::::: C/F
560 Z :::::L + NM*CM
565 C :::::C + 1
570 RETURN
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1 - introduzir o programa

2 - pressionar o comando RUN

3 - são fornecidos os seguintes dados, pressionando após

cada um o comando ENTER

- nGmero de constantes de estabilidade

- os valores de cada constante de estabilidade

- os valores das absortividades molares das espécies

complexas.

- a concentração ana1ftica do ron meti1ico

- o caminho óptico

- a relação CL/CM

4 - dados de saída após a introdução de cada valor de

CL/C~,

- concentr;1ç?ío de ligante livre

- número médio de ligantes

- absorbanc ia

- absortividade molar média

- o valor da função P Lo

5 - introduzir novo valor de CL/CM' pressionando apos

comando ENTER.

o

6 - para introduzir um novo valor de CM' pressionar 1234

ENTER.



nao

L = L - L /5 O

suposição de
L = CL

sub-ro-
tina 500 L = L + L /29

suh-ro-
tina 500

cálculo de E

€ = A/b,CM

cálculo de A

A=E +L:E B Lno n n

N N
2:11(3 L
1 n----

F (L)o

2- Cálculo de Z = L + D,CM

SlIB-ROTINA SOO; }- C51culo de n =

DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROGRAMA DO APtNDICE 2.
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L = L - L/Ia

sub-ro-
tina 500

nao SU11

l1ao
L = L + L /200(

sub-ro-
tina 50

nao s~m
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