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RESUMO 

 

No presente trabalho é apresentada uma simples análise do sistema 

formado pelos íons cobalto(II) e tiocianato que apresenta uma coloração azul cuja 

intensidade varia com alguns quesitos como concentração disponível de ligante, 

acidez do meio, presença de solvente apolar, entre outros. A partir do fato de que 

o complexo absorve radiação eletromagnética na região do visível, pensou-se na 

possibilidade de aplicação desse sistema na quantificação de cobalto em matrizes 

que comumente o possuem, como esmaltes de unha e bijuterias (brincos). Para 

tal, a amostra foi digerida adequadamente e solubilizada em água, para em 

seguida ser adicionado o ligante tiocianato em meio ácido. Posteriormente a isso, 

foi realizada uma extração com o acetato de etila, como solvente apolar. O 

material extraído foi analisado por espectrometria molecular na região do visível. 

O sinal analítico se mostrou proporcional à concentração, cuja curva de calibração 

foi obtida no intervalo de 5,0 a 50,0 mg L-1, fornecendo limites detecção e de 

quantificação do método de 2,0 e 6,7 mg L-1 respectivamente. Entretanto, a 

amostra de bijuteria apresentou uma interferência que impossibilitou a 

determinação de cobalto, a qual acredita-se que seja a prata, muito comum em 

bijuterias em geral. Já as amostras de esmalte mostraram-se passíveis a 

aplicação da metodologia, porém há a necessidade de utilizar a técnica de adição 

padrão.  

 

Palavras-chave: Espectrofotometria, tetratiocianatocobaltato (II), Determinação, 

Cobalto 
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ABSTRACT 

 

In this current work, is presented a simple analysis of the system formed 

by cobalt(II) ions and thiocyanate, system that presents a blue color in which its 

intensity varies with some factors such as available ligand concentration, medium 

acidity, presence of nonpolar solvent, among others. Based on the fact that the 

complex absorbs electromagnetic radiation in the visible region, it was thought of 

the possible applicability of this system in the cobalt quantification in matrices that 

commonly have it, such as nail polish and costume jewelry (earrings). For such, 

the sample was properly digested and solubilized in water, followed by the addition 

of the thiocyanate ligand in acid medium. Subsequently, an extraction with ethyl 

acetate, as a nonpolar solvent, was performed. The material extracted was 

analyzed by molecular spectrometry in the visible region. The analytical sign was 

proportional to the concentration, where the calibration curve was obtained in the 

range of 5,0 to 50,0 mg L-1, providing detection and quantification limits from 2,0 

and 6,7 mg L-1, respectively. However, the costume jewelry sample presented 

interference that made the cobalt determination impossible, interference which it’s 

believed that comes from the silver, commonly present in costume jewelry. On the 

other hand, the methodology was successfully applied to the polish nail samples, 

although it was necessary the use of the standard addition method. 

 

Key words: Spectrophotometry, Cobalt(II) thiocyanate, Determination, Cobalt.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Metais 

 

Metais são definidos como “elementos que conduzem eletricidade, 

possuem brilho metálico, são maleáveis e dúcteis, formam cátions e possuem 

óxidos básicos” (ATKINS; JONES, 1997).  

O aprendizado do manuseio dos metais por parte dos homens a partir de 

3000 A.C. mudou o rumo evolutivo da humanidade (BLAINEY, 2004). A partir 

desse ponto os homens passaram a criar ferramentas que auxiliaram em 

atividades básicas, porém fundamentais, como agricultura e pecuária. 

Alguns milênios depois, a capacidade do homem extrair e manipular 

metais e ligas metálicas aumentou muito, e com isso a aplicação dessas 

espécies. Elementos metálicos (seja na forma de íons, sais ou complexos) se 

encontram nas mais diversas aplicações, como em alimentos, medicamentos, 

bijuterias, tintas, materiais tecnológicos, etc. 

Muitos dos metais conhecidos são essenciais para o bom funcionamento 

do organismo humano, como exemplo o sódio e o potássio, que fazem a 

manutenção da “bomba sódio-potássio”, diretamente ligada a processos de 

contração muscular e condução de impulsos nervosos. A ausência de alguns 

deles como ferro, cálcio, zinco e manganês podem levar a doenças como, 

anemia, má formação da estrutura óssea, retardamento no crescimento e 

problemas na função reprodutora, respectivamente. 

Entretanto, nem todos os metais apresentam função biológica essencial 

no organismo humano. Ao contrário, algumas dessas espécies produzem ações 

biológicas deletérias, sendo por isso consideradas como tóxicas, e sua presença 

no organismo deve ser evitada. Alguns autores chamam esses metais de “metais 
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pesados”, embora essa não seja uma nomenclatura bem definida (DUFFUS, 

2002). Por exemplo, alguns autores os classificam como sendo aqueles 

elementos químicos cuja densidade atômica é maior do que 6 g cm-3 enquanto 

outros os definem como elementos cujo número atômico é maior que 20. Dentre 

os componentes deste grupo, os popularmente conhecidos como tóxicos são 

chumbo e mercúrio (OLIVEIRA; COSTA, 2004). 

A toxicidade de qualquer composto está intimamente ligada à via e 

quantidade administrada, ao tempo de exposição, à forma física e química dos 

elementos e da sua absorção no organismo (VENEZUELA, 2001). 

Há registros na literatura que classificam os metais pesados em três 

grupos, de acordo com a toxicidade de cada um. O primeiro grupo engloba 

aqueles que são considerados pouco tóxicos dependendo da concentração 

encontrada. Na maioria das vezes eles são micronutrientes para os seres vivos, 

porém, quando presentes em elevadas concentrações, acabam por retardar ou 

inibir processos biológicos, sendo tóxicos nessas condições. Esse grupo é 

composto pelos metais: alumínio, cobalto, cobre, manganês, molibdênio, selênio, 

vanádio, zinco e estanho. Já o segundo grupo reúne elementos que são 

potencialmente carcinogênicos, sendo composto por arsênio, berílio, crômio e 

níquel. No terceiro grupo são encontrados os elementos que apresentam 

significativa toxidez e não são enquadrados nos grupos anteriores. É o caso do 

chumbo, cádmio, mercúrio e tálio (CRAVO; MURAOKA; GINÉ, 1998). 

 

 

1.2 Cobalto 

 

Em 1735, o químico e mineralogista sueco George Brandt descobriu e 

isolou, a partir de uma amostra de esmaltita (CoAs2), um metal branco-

acinzentado que foi chamado de cobalto. Este nome é originado do alemão 

“kobold”, que tem como significado: espírito maligno, secreto, subterrâneo 

(MEDEIROS, 2003; SADER, 2002). 

O cobalto é um elemento químico, cujo símbolo é Co, que possui número 

atômico 27 e massa atômica 58,933 u.m.a. Embora na natureza somente seja 

encontrado o isótopo 59Co, quando este sofre um bombardeamento de nêutrons 
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em um reator nuclear, é possível se obter sinteticamente o isótopo radioativo 60Co  

(MEDEIROS, 2013). De acordo com a classificação periódica dos elementos, é 

classificado como um metal de transição, situado no quarto período da tabela 

periódica. Possui dureza e ductilidade semelhantes ao ferro e níquel, bem como 

propriedades ferromagnéticas, ou seja, pode ser permanentemente magnetizado 

(SADER, 2002). 

Este metal pode ser encontrado nos estados de oxidação 0, +1, +2, +3 e 

+4. Entretanto, os estados principais e mais estáveis do cobalto são: +2 e +3, 

sendo mais comum a forma divalente (SADER, 2002).  

Sua ocorrência na crosta terrestre é de 0,001 a 0,002%, sendo por isso 

considerado relativamente raro. Na natureza pode ser encontrado agrupado a 

outros elementos, como ferro, níquel, cobre, chumbo e prata, formando minérios.  

Os mais visados comercialmente são cobaltita (CoS2.CoAs2), linaeita (Co3S4), 

esmaltita (CoAs2) e eritrita (3CoO.As2O5.8H2O) (ALVES; ROSA, 2003). 

Os maiores consumidores deste metal são as indústrias de tintas, onde 

ele é utilizado como pigmento de coloração azul e agente secante para tintas a 

óleo, e as indústrias de cerâmica, sendo nesta utilizado para fornecer a cor 

branca, harmonizando com o possível tom amarelado que surge quando há 

impurezas de ferro (III). Também é muito utilizado na síntese de ligas resistentes 

a corrosão. Já na indústria química é usado como catalisador de reações 

orgânicas, como reações de hidrogenação de alquenos. Além disso, possui 

aplicação na medicina, onde se aproveita a grande quantidade de radiação  

liberada pelo isótopo radioativo 60Co quando este sofre decaimento . Os raios  

são utilizados na radioterapia, a fim de atingir determinadas células cancerosas, 

provocando sua destruição (MEDEIROS, 2013; SADER, 2002). 

No organismo humano, o cobalto é considerado um micronutriente 

essencial, estando presente em algumas enzimas e como íon central da estrutura 

da cobalamina, popularmente conhecida como vitamina B12 (Figura 1). Esta última 

atua no processo de síntese de moléculas essenciais para o funcionamento do 

organismo, como ácidos nucleicos e aminoácidos. Quando consumida numa 

concentração inferior a requerida pelo organismo pode causar anemia perniciosa, 

cujos sintomas são: fadiga, diarréia, icterícia, adormecimento e parestesia 
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(formigamento, sensação de queimação e/ou dormência de mãos e pés). (ALVES; 

ROSA, 2003) 

 

Figura 1. Fórmula estrutural da cobalamina, também conhecida como vitamina 

B12. 

 

Assim como os demais micronutrientes essenciais, o cobalto apresenta 

dois pontos cruciais: tanto a sua ausência quanto o seu excesso no organismo 

podem levar à doença ou morte. 

Em geral, a principal fonte de exposição ao cobalto é a dieta alimentar. 

Ele está presente em alimentos como arroz, batata, germe de trigo, carnes e 

queijo. Outras fontes podem ser citadas como solo, água e ar, e suas 

concentrações relativas são encontradas na Tabela 1 (ALVES; ROSA, 2003). 

Após estudos experimentais, foi sugerido que o cobalto é bastante 

absorvido pelo trato gastrointestinal e pela via respiratória. A contaminação por 

este metal pode causar inativação de enzimas, alterações no metabolismo de 

carboidratos e na captação de oxigênio, hipoglicemia, prejuízo da função hepática 

com infiltração gordurosa, doenças renais graves, diminuição da captação de iodo 

pela glândula tireoide, entre outros. (ALVES; ROSA, 2003) 
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Tabela 1. Fontes de exposição e relativas concentrações total de cobalto 

relatadas na literatura. 

Fonte de exposição Concentração 

Solo 1-40 mg/kg 

Dieta alimento 1,7-100 g/dia 

Alimento 13-36 g/dia 

Água potável 0,1-5 g/L 

Ar 10 ng/m3


 

O cobalto também pode causar o que os médicos e especialistas chamam 

de dermatite de contato, cujos sintomas são típicos de uma alergia: coceira, pele 

avermelhada e/ou eczema (descamação e prurido). A sensibilização ao cobalto 

ocorre, principalmente, associada a alergias a outros metais, como é o caso da 

presença em objetos que também contém níquel.  

Segundo o site da Asacpharma, renomado grupo farmacêutico espanhol, 

o cobalto pode estar presente sob a forma de cloreto de cobalto em diversos 

materiais comumente utilizados no dia a dia de qualquer pessoa, como: adesivos, 

aditivos para agricultura, cerâmica, cimentos, detergentes, esmaltes naturais e 

sintéticos, graxas, lubrificantes, corantes, níquel (como impureza), objetos 

esmaltados, tintas em geral, vidros e cerâmicas (como corantes), entre outros. 

Segundo Brandão e Gontijo (2012), os metais níquel, cobalto e cromo são 

importantes alérgenos de contato que afetam crianças, principalmente através do 

uso de bijuterias, em especial os brincos. 

Os materiais escolhidos para serem analisados neste trabalho foram 

esmaltes e bijuteria (brinco). A importância de determinar cobalto nas amostras 

escolhidas é alertar pessoas alérgicas ao cobalto, a fim de evitar reações 

inflamatórias. 
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1.3 Métodos para determinação de cobalto 

 

Existem vários métodos para determinação de cobalto em diferentes 

matrizes. Segundo pesquisa feita na base de dados “Scopus”, nos últimos 6 anos 

(2010-2016), utilizando as seguintes expressões de busca: ”cobalt determination”, 

foram encontrados 5089 resultados. A Figura 2 representa o número de 

publicações por ano sobre esse assunto. 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

100

200

300

400

D
o
c
u
m
e
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s

Ano

 

Figura 2. Artigos publicados sobre a determinação de cobalto por ano. 

  

Pode ser observado pelo gráfico representado na Figura 2 que embora 

não haja uma tendência clara de publicação por ano, a quantidade de artigos 

publicados é sempre superior a 250 em cada ano. Praticamente todas as técnicas 

instrumentais estão abordadas nesse intervalo, como técnicas de absorção 

atômica em chama e eletrotérmica, técnicas de espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado, técnicas eletroquímicas e técnicas de absorção 

molecular.  

Tomando como base os últimos seis anos, embora se tenha várias 

técnicas instrumentais que possibilitem a determinação de cobalto, as técnicas 

espectroscópicas foram as mais utilizadas, sendo as principais: absorção atômica 
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(AAS), emissão atômica (AES) e absorção molecular na região do 

ultravioleta/visível.  

A técnica de AAS é uma das mais utilizadas na determinação de baixas 

concentrações de metais e alguns ametais, sendo utilizadas diferentes formas de 

atomização, como eletrotérmica e em chamas. Ela consiste na quantificação da 

energia absorvida da radiação incidente em determinados comprimentos de onda 

característicos de cada elemento. Em geral, apresenta simplicidade, boa 

seletividade, alta sensibilidade e relativamente baixos limites de detecção, na 

ordem de ng L-1 e g L-1. Entretanto, a determinação direta de metais pode ser 

dificultada devido à baixa concentração em determinadas amostras. Neste caso, 

utiliza-se como artifício métodos de separação e pré-concentração antes de fazer 

a análise propriamente dita, como extração em fase sólida, extração líquida, 

coprecipitação, deposição eletroanalítica e troca iônica. 

Como exemplo de absorção atômica com atomização eletrotérmica (ET-

AAS) tem-se os trabalhos de Berton e Wuilloud (2010), no qual foram analisados 

traços de cobalto em amostras ambientais e biológicas, Berton et al (2012), onde 

foi determinado cobalto em suplementos nutricionais, e Scaccia e Mecozzi (2012) 

que desenvolveram um método capaz de determinar traços de cádmio, cobalto e 

chumbo em amostras de carvão com alto teor de enxofre (Sulcis, Itália) com a 

finalidade de obter um carvão limpo para produção de eletricidade. A técnica de 

absorção atômica em chama (FAAS) foi abordada por Ulusoy et al (2012) em seu 

trabalho, no qual se determinou cobalto em amostras de bebidas, como água, 

cerveja e vinho, a partir da complexação deste íon com o ácido calcon carbônico 

(CCA), como agente quelante. Lemos, Santos e Bezerra (2010) também a 

utilizaram para determinação de cobalto e manganês em temperos alimentícios 

(pimenta, caldo em pó, páprica, manjerona, entre outros), pré-concentrando os 

metais com espuma de poliuretano com 2-hidroxiacetofenona.  

As técnicas de AES também são muito utilizadas, como emissão óptica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Elas consistem na detecção da 

radiação eletromagnética emitida por átomos, tanto neutros quanto íons, quando 

estes são submetidos a determinadas condições, levando a sua excitação. Possui 

como vantagem sobre a AAS o fato de ser conceitualmente estabelecida como 
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técnica multielementar, apresentando uma maior faixa de trabalho. Entretanto, 

requer equipamentos de maior custo para sua aquisição e manutenção, além de 

acarretar uma maior possibilidade de interferência por sobreposição de linhas. 

Dobrowolski et al (2014) analisou o teor de diversos metais (chumbo, alumínio, 

zinco, cádmio, cobre, níquel e cobalto) em amostras de tecidos cancerosos de 26 

pacientes por ICP-OES. Nos casos em que as concentrações estavam abaixo do 

limite de detecção (LD), as concentrações foram determinadas por AAS. 

A técnica de absorção molecular na região do ultravioleta/visível é 

utilizada para a determinação e quantificação de compostos que possuem grupos 

absorventes. Por isso, há a necessidade de formar complexos coloridos. Como 

significantes vantagens, tem-se que é uma técnica de baixo custo operacional, é 

de fácil utilização e, geralmente, produz como resultado espectros de simples 

interpretação. Säbel, Neureuther e Siemann (2010) empregaram esta técnica, 

utilizando o Zincon (2-carboxi-20-hidroxi-50-sulfoformazilbenzeno) como agente 

complexante para determinar zinco, cobre e cobalto em metaloproteínas. Já 

Hoshino et al (2011) aplicam o método para determinação de íons cobalto(II) e 

cobalamina tendo como agente complexante a vanililfluorona na presença de 

tetraborato de sódio e Zep (dimetilbenziltetradecilamônio), um surfactante 

catiônico. 

Além das técnicas espectroscópicas, foram utilizadas as eletroanalíticas, 

que podem ser conceituadas como aquelas que fornecem informações 

quantitativas e qualitativas baseadas nas propriedades elétricas de uma solução 

contendo o analito em questão. Recentemente um trabalho foi publicado por 

Zhang, Pan e Liu (2016), no qual no qual foi determinado teores de íons 

cobalto(II) pela primeira vez utilizando um eletrodo de liga estanho-bismuto. 

Zhang et al (2010) propôs um método aliando eletroforese capilar e detector 

óptico de quimioluminescência para determinação de traços de íons cobalto (II) 

em amostra contendo um único fio de cabelo coletado em cena de crime. A 

vantagem desta técnica em comparação com ICP-OES é que a quantidade de 

amostra necessária é muito menor, ou seja, esta possui sensibilidade muito 

maior. 

O permanente objetivo da química analítica é o desenvolvimento de 

tecnologias simples, rápidas, sensíveis e de baixo custo com precisão adequada.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Complexos 

 

Um íon complexo é constituído por um átomo central, que é um íon 

metálico, ligado a espécies doadoras de pares de elétrons desemparelhados, 

denominadas ligantes, situadas na “esfera de coordenação”. Em 1916, o físico-

químico Gilbert Newton Lewis justificou a formação dos complexos devido à 

atração sofrida pelo par de elétrons isolado do ligante ao átomo central (VOGEL, 

1981). 

Segundo a Teoria de Lewis, uma espécie é considerada um ácido quando 

é receptora de pares de elétrons e base quando é doadora de pares eletrônicos. 

Essa teoria pode ser aplicada no estudo de reações que envolvem espécies 

metálicas na forma de íons, onde o íon metálico atua como ácido, recebendo um 

ou mais pares de elétrons dos ligantes, que atuam, assim, como bases.  

Os complexos podem ser eletricamente neutros, positivos ou negativos. O 

que determinará a carga do complexo é o somatório das cargas de cada espécie 

que compõe o composto. As Equações 1, 2 e 3 são exemplos de complexos 

positivo, neutro e negativo, respectivamente. 

 

Positivo:                
                  

  (Eq. 1) 

Neutro:                
                   (Eq. 2) 

Negativo:               
                  

  (Eq. 3) 
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 O átomo central possui na sua vizinhança imediata uma quantidade “x” de 

átomos ou íons. Este número é conhecido como “número de coordenação” do 

metal, e está constantemente incluído no intervalo de 2 a 9. Entretanto, para um 

mesmo metal, este número pode variar dependendo das circunstâncias, cujas 

causas são desconhecidas. Como exemplo pode ser citado os complexos de 

cobalto (II), que, conforme descritos na literatura, podem ser encontrados com 

números de coordenação 4, 5, 6 e 8, sendo este último mais raro. (CABRAL, 

1970).  

 O número de coordenação depende de alguns fatores, que, basicamente, 

são: 

 

i) A natureza do próprio íon metálico; 

ii) O número de oxidação do metal; 

iii) A natureza dos ligantes; 

iv) Tipo de ligação; 

v) Efeitos de impedimento. 

 

Os ligantes são classificados de acordo com o número de pares de 

elétrons livres que possuem para a reação. Existem ligantes que possuem apenas 

um par de elétrons que se liga ao átomo central, como é o caso da amônia, NH3, 

e do íon hidroxila, OH-, e são conhecidos como “monodentados” ou “unidentados”.  

Os ligantes que se coordenam a um íon metálico por dois ou mais pontos de 

coordenação são chamados de “polidentados” e também “agentes quelantes”. 

Esses ligantes quando reagem com o metal formam um anel heterocíclico muito 

estável, denominado quelato. Tal complexo formado por esse tipo de ligante 

possui maior estabilidade do que os complexos compostos de ligantes 

monodentados. Um exemplo de agente quelante bidentado é a etilenodiamina, 

H2NCH2CH2NH2, e está representado na Figura 3, onde compõe o composto 

cloreto de diclorobis(etilenodiamina)cobalto III. 
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Figura 3. Fórmula estrutural do cloreto de diclorobis(etilenodiamina)cobalto III. 

 

Um exemplo clássico de agente quelante hexadentado é o ácido 

etilenodiaminotetracético, EDTA (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Fórmula estrutural do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

 

Os complexos possuem importante aplicação em análise qualitativa 

inorgânica. Eles são amplamente utilizados na identificação de certos íons, 

geralmente apresentando coloração, o que torna o processo mais rápido e fácil, já 

que não é necessário dispor de algum equipamento. Como exemplo há o teste de 

identificação dos íons ferro (III) com tiocianato em meio ligeiramente ácido, no 

qual ocorre a formação do complexo hexatiocianoferrato (III), [Fe(SCN)6]
3-, cuja 

coloração vermelho sangue é bastante característica (Figura 5). Há também a 

reação de identificação de íons cobre (II) com amônia, que ao reagirem formam o 

complexo tetraminocuprato, [Cu(NH3)4]
2-, cuja coloração é azul escuro (VOGEL, 

1981). 
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Figura 5. Tubo de ensaio contendo o complexo hexatiocianatoferrato (III) em meio 
aquoso. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Outra aplicação é como agentes de mascaramento. É comum se 

adicionar ligantes específicos em uma solução contendo o analito e alguns íons 

que causam interferência em sua análise. Ao reagirem, ligantes e íons metálicos 

interferentes, formam complexos estáveis. Assim, deixam de interferir na análise 

por não estarem livres. Como ocorre, por exemplo, no teste de detecção do íon 

cádmio com gás sulfídrico. Se na solução estiver presente o íon cobre, pode-se 

mascará-lo com a adição de íons cianeto (VOGEL, 1981). 

 

 

2.1.1 Equilíbrio de complexação 

 

Para se conseguir maiores informações quantitativas a respeito dos 

complexos, utiliza-se a constante de estabilidade, a qual se baseia na constante 

de equilíbrio para a reação de formação do complexo. 
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Os ligantes reagem com o íon metálico formando uma ligação metal-

ligante (M-L), conforme a geral abaixo (Equação 4), onde as cargas dos íons 

foram omitidas a fim de generalizar. 

 

              (Eq. 4) 

 

Na equação representada acima se tem o M como o íon metálico, o L 

como um ligante e ML é o íon complexo gerado. A constante de estabilidade é 

obtida a partir da constante de equilíbrio químico de formação do complexo ML e 

está representada na Equação 5. 

 

  
    

       
   (Eq. 5) 

 

Quanto maior for o valor da constante de estabilidade, maior será a 

estabilidade do complexo.  

As Equações 6, 7, 8 e 9 apresentam as etapas de formação dos 

complexos, respeitando o número de coordenação máximo de cada átomo 

central, como mostrado no exemplo abaixo. 

 

1ª etapa:              (Eq. 6) 

2ª etapa:              (Eq. 7) 

3ª etapa:              (Eq. 8) 

                         

Nª etapa:                 (Eq. 9) 

 

As constantes de formação de cada etapa estão representadas nas 

Equações 10, 11, 12 e 13. 

 

   
    

      
 (Eq. 10) 

   
     

       
 (Eq. 11) 
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 (Eq. 12) 

   
     

          
 (Eq. 13) 

 

As equações parciais, bem como suas constantes de formação, quando 

são multiplicadas entre si geram, respectivamente, a equação total (Equação 14) 

e a constante de estabilidade do complexo, . 

 

            
     

       
  (Eq. 14) 

 

 

2.2 Sistema cobalto(II)-tiocianato 

 

O tiocianato é um íon muito conhecido como agente complexante, 

principalmente como identificador de íons ferro (III). Conforme já citado, ele é um 

fácil revelador de íons Fe3+ em solução ligeiramente ácida, já que reage com o 

mesmo formando um complexo colorido, cuja coloração vermelho-sangue é 

bastante característica (Figura 5). Este íon também forma um complexo colorido 

com íons cobalto, entretanto a coloração somente é observada em presença de 

solventes orgânicos, tais como éter, acetato de etila, álcool amilíaco e 

tetrahidrofurano. 

 Na literatura há uma reação denominada “reação de Vogel”, que consiste 

em um ensaio identificador de cobalto, a partir de adição de tiocianato de amônio 

e solvente orgânico. Segundo descrição feita por Vogel (1981), a uma solução 

neutra ou ácida contendo cobalto (II) quando se adiciona tiocianato de amônio, 

ocorre a formação de um composto azul (Figura 6), em decorrência da formação 

de íons tetratiocianatocobaltato (II). A reação de formação do complexo está 

descrita na Equação 15. 

 

    
          

               
  

    
  (Eq. 15) 
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Figura 6. Tubo de ensaio contendo o complexo cobalto(II)/tiocianato na fase 

orgânica (superior). 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 Quando o solvente orgânico é adicionado, ocorre a formação do ácido 

H2[Co(SCN)4], solúvel no solvente. É possível favorecer a formação deste ácido 

ao se acrescentar algumas gotas de ácido clorídrico concentrado, deslocando o 

equilíbrio no sentido a formação do mesmo (Equação 16) (Vogel, 1981).  

 

   
               

  
    

                   (Eq. 16) 

 

 Como característica dos sais de cobalto, quando em ambiente anidro a 

coloração azul torna-se mais intensa. Portanto, ao ser adicionado um solvente 

orgânico à solução descrita, o complexo fica preferencialmente nesta fase, uma 

vez que o ligante coordenado possui uma maior afinidade com moléculas 

orgânicas do que com a água (SADER, 2012). 

 O complexo cobalto(II)/tiocianato absorve em um comprimento de onda 

de 620 nm, o que faz com que o cobalto quando complexado com este ligante 

possa ser analisado por espectrofotometria. Geralmente se usa extrair o 
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complexo com composto orgânico, garantindo a completa formação da cor azul, e 

em seguida analisando sua absorbância no comprimento de onda próximo a 620 

nm (SADER, 2012). 

 

 

 

  



17 
 

2.2.1 O ligante tiocianato 

 

O íon tiocianato compõe um grupo conhecido como pseudos-haletos ou 

halogenóides. É chamado assim devido ao fato dos componentes serem 

agrupamentos de átomos eletronegativos que apresentam propriedades químicas 

e físicas análogas às dos halogênios e haletos.  

Todos os compostos que pertencem a este grupo possuem em sua 

estrutura o nitrogênio, e uma grande parte apresenta também o carbono. 

Exemplos dos componentes estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Alguns exemplos de pseudo-halogênios. 

Exemplos de Pseudo-halogênios ou Halogenóides 

Halogenóides livres Íons halogênicos 

(CN)2, cianogênio CN-, cianeto 

(SCN)2, tiocianogênio SCN-, tiocianato 

(SeCN)2, selenocianogênio SeCN-, selenocianato 

(TeCN)2, telurocianogênio TeCN-, telurocianato 

 

 

Após uma revisão bibliográfica acerca do tema, Santos e Neves (1984) 

conseguiram resumir algumas das características em comum entre os halogênios 

e os pseudo-halogênios. São elas: 

i) Assim como os halogênios, os halogenóides, quando no estado 

livre, são voláteis. 

ii) Os ânions    apresentam grande afinidade com metais, formando 

sais. 

iii) Seus sais de    ,    
   e      apresentam um produto de 

solubilidade extremamente baixo, sendo considerados insolúveis 

em meio aquoso. 

iv) Reagem entre si, tanto    como   , formando compostos tais como 

     ,     e         . 
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v) Em presença de agentes oxidantes apropriados, seus complexos 

metálicos podem ser oxidados, passando de X- a X2. 

vi) Seus ânions são capazes de reagir com radicais alquilas formando 

compostos covalentes RX. 

 

Este grupo desperta grande interesse na área de química analítica devido 

ao fato de formarem complexos estáveis com a maioria dos metais de transição. 

Em especial, o tiocianato atrai pelo fato de funcionar como ligante ponte, fazendo 

ligação entre dois átomos metálicos. Este íon pode se ligar ao átomo central tanto 

pelo átomo de nitrogênio, quanto pelo de enxofre. 

Para o íon tiocianato, são propostas três estruturas de ressonância, 

descritas na Equação 17. 

 

                               (Eq. 17) 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Aplicação do sistema cobalto(II)/tiocianato para determinação 

espectrofotométrica de cobalto nas seguintes amostras: bijuteria (brinco) e 

esmalte. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estudo da influência das condições de complexação sobre o sinal analítico. 

 Estabelecimento dos parâmetros de mérito, como limites de detecção e 

quantificação. 

 Estudo das melhores condições de preparo de amostra. 

 Aplicação do método a amostras de esmalte e bijuteria. 
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

4.1 Equipamentos utilizados 

 

Para o preparo das soluções foram utilizadas uma balança analítica da 

marca Sartorius (Göttingen, Alemanha), modelo APX-200, e uma placa agitadora. 

Para o pré-tratamento das amostras foi usado um banho de areia. O 

espectrofotômetro da marca Shimadzu Corporation (Kyoto, Japão), modelo UV-

1800, foi utilizado para a construção da curva analítica e análise das amostras. 

 

 

4.2 Reagentes 

 

• Acetato de etila P.A., C4H8O2 (Reagen, Brasil) 

• Ácido clorídrico 37% P.A., HCl (Vetec, Brasil) 

• Ácido nítrico 65% P.A., HNO3 (Vetec, Brasil) 

• Ácido sulfúrico 96%, H2SO4 (Merck, Alemanha) 

• Tiocianato de potássio P.A. , KSCN (Merck, Alemanha) 

• Solução 1000 mg L-1 de cobalto(II)   

 

 

4.3 Preparo das soluções padrões 

 

A água utilizada para o preparo das soluções foi deionizada em um 

sistema Milli-Q adquirido da empresa Millipore Corporation. 
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Para a realização da curva analítica foi necessário a obtenção de três 

soluções padrão: 50, 500 e 1000 mg L-1 de cobalto(II).  

A solução estoque de 1000 mg L-1 de cobalto(II) foi cedida pelo 

departamento de química analítica do IQ-UFF. A partir desta solução, foram 

preparadas soluções padrão de 50 e 500 mg L-1 de cobalto (II). Para o preparo de 

cada uma, respectivamente, foram retiradas alíquotas de 500 L e 5,00 mL da 

solução inicial (com pipetadas automáticas adequadas), as quais foram 

transferidas para dois balões volumétricos de 10,0 mL, avolumados com água. 

Uma solução aquosa de tiocianato 0,10 mol L-1 foi preparada a partir da 

pesagem de 0,97 g de tiocianato de potássio, que foi colocado em um béquer e 

solubilizado com água deionizada. Em seguida, a solução translúcida foi 

transferida para um balão volumétrico de 100 mL, o qual foi avolumado com água. 

 

 

4.4 Construção da curva analítica 

 

Para a construção da curva analítica foram utilizadas soluções de cobalto 

de concentração 1, 5, 10, 25 e 50 mg L-1. O procedimento para o preparo de tais 

soluções foi o seguinte: transferiu-se o volume adequado da solução padrão 

(Tabela 3) para um tubo Falcon, fez-se a adição de 3,00 mL de ligante, adicionou-

se água deionizada até o volume total de solução de 5,00 mL.  

 

Tabela 3. Volumes utilizados de cada solução padrão para obtenção das soluções 
aquosas, cujo volume final foi 5,00 mL. 

Solução 
Concentração da 
solução padrão 
utilizada (mg L-1) 

Volume adicionado 
da solução padrão 

(L) 

Concentração de Co 
obtida (mg L-1) 

1 50 100 1,00 

2 50 500 5,00 

3 50 1000 10,00 

4 500 250 25,00 

5 1000 250 50,00 
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A solução foi homogeneizada e, em seguida, foram adicionados 100 L 

de ácido clorídrico concentrado e 2,00 mL de acetato de etila. A solução foi 

agitada, e, após deixar em repouso até completa separação de fases, foi retirada 

uma alíquota de 1,00 mL da fase orgânica. Esta alíquota foi transferida para um 

segundo tubo Falcon e diluída em 2,00 mL de acetato de etila.  

A fase orgânica diluída em acetato de etila foi então lida no 

espectrofotômetro, no qual foi realizado uma varredura, e os valores de 

absorvância obtidos no comprimento de onda de aproximadamente 620,0 nm 

foram utilizados para a construção da curva analítica. 

 

 

4.5 Preparo da amostra 

 

Quando o método analítico vai ser aplicado para quantificar uma espécie 

química que não se encontra no mesmo ambiente químico ao qual o método foi 

desenvolvido (como em solução aquosa), ou quando o analito não está sobre a 

mesma forma química (como iônico e não participando de uma ligação metálica) 

ou quando existe a possibilidade de outras espécies presentes na matriz terem a 

capacidade de interferir no método analítico, é necessário iniciar a quantificação 

por uma etapa de tratamento de amostra.  

Nesse projeto, todas as amostras estudadas apresentavam todas as 

dificuldades relatadas anteriormente: o cobalto não estava em solução aquosa, 

muito menos na forma iônica livre, e ainda possuía a presença de outras espécies 

capazes de interferir no método. 

A etapa de pré-tratamento de amostra é, portanto, indispensável para a 

conversão da matriz para a fase aquosa, com conversão do analito para a forma 

desejada, com eliminação dos interferentes, ainda tendo o cuidado de não 

promover perda do analito. 

Os procedimentos utilizados nas amostras de interesse estão descritos a 

seguir. 
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i. Amostra: bijuteria (brinco)  

 

O pré-tratamento do brinco foi iniciado com a pesagem de sua massa 

(1,01 g) em um béquer de 50,0 mL. A ele foi adicionado 80 mL de água régia (20,0 

mL de ácido nítrico concentrado e 60,0 mL de ácido clorídrico concentrado). A 

amostra ficou em imersão por 2 dias, gerando uma solução de coloração verde 

esmeralda. 

 

ii. Amostra: esmalte de unha 

 

Duas amostras de esmaltes de marcas distintas, Luar (transparente) da 

Impala e Paris (cremoso) da KiCor, foram pré-tratados segundo a metodologia 

descrita por Capri (2016), que foi a seguinte: foram pesados 101,3 mg do Luar e 

106,2 mg do Paris em dois béqueres de 50,0 mL distintos e foram adicionadas 10 

gotas de ácido sulfúrico a cada um. A mistura foi aquecida em banho de areia a 

aproximadamente 250ºC por 1 minuto, carbonizando as amostras. Em seguida, 

adicionou-se 10 gotas de ácido nítrico concentrado e esperou-se 5 minutos. O 

procedimento de adição do ácido nítrico foi repetido até que cessasse o 

desprendimento de gás. Em seguida, as soluções de coloração amarela foram 

transferidas para balões volumétricos de 25,0 mL, os quais foram avolumados 

com água deionizada. 

 

 

4.6 Obtenção dos espectros de absorção molecular. 

 

Os espectros de absorção molecular foram construídos utilizando o 

espectrofotômetro e uma cubeta de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico, sendo 

realizada uma varredura de 400,0 a 800,0 nm. 
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5 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

5.1 Estudos preliminares 

  

Foram realizados estudos espectrofotométricos preliminares dos reagentes 

envolvidos na formação e extração do complexo cobalto(II)/tiocianato neste 

trabalho, a fim de se descartar possíveis interferências. Utilizando um 

espectrofotômetro acoplado a um computador, foram realizadas varreduras no 

espectro de absorção nos comprimentos de onda de 400,0 a 800,0 nm. 

Conforme o procedimento adotado na construção da curva analítica, no 

qual houve a extração do complexo formado com o solvente orgânico, as 

soluções analisadas dos reagentes utilizados foram preparadas seguindo o 

mesmo procedimento, a fim de analisar uma possível interferência causada pelo 

excesso dos mesmos na mesma condição de extração. 

Primeiramente foram preparadas soluções aquosas de 5,00 mL de volume 

total em quatro tubos Falcon, onde cada tubo continha uma espécie investigada. 

Os volumes e concentrações de cada espécie utilizada estão representados na 

coluna de “solução sintética” da Tabela 4. Em seguida foram adicionados 2,00 mL 

de acetato de etila a cada um dos tubos Falcon, ocorrendo a formação de duas 

fases, uma aquosa e outra orgânica.  

Para a realização da análise, foi retirada uma alíquota de 1,00 mL da fase 

orgânica de cada tubo, a qual foi diluída em mais 2,00 mL de acetato de etila. O 

mesmo ocorreu no preparo do branco de cada análise. 
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Tabela 4. Volumes e concentrações utilizadas no preparo das quatro “soluções 
sintéticas” contendo as espécies investigados. 

Espécie 

Investigada 
Solução do branco Solução sintética 

Ligante 

(SCN-) 

100 L de ácido 

4,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

3,00 mL de SCN-  

(sol. 1,0 mol L-1) 

100 L de ácido 

1,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

Metal 

(Co2+) 

100 L de ácido 

4,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

1,00 mL de Co+2 

(sol. 1000 mg L-1) 

100 L de ácido 

3,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

Ácido (HCl) 2,00 mL de acetato de etila 

100 L de ácido 

4,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

Complexo 

100 L de ácido 

3,00 mL de SCN-  

(sol. 1,0 mol L-1) 

1,90 mL de água 

2,00 mL de acetato de etila 

1,00 mL de Co+2 

(sol. 1000 mg L-1) 

3,00 mL de SCN-  

(sol. 1,0 mol L-1) 

100 L de ácido 

900 L de água 

2,00 mL de acetato de etila 

 

 

Foram realizadas medidas da solução estoque do ligante, do metal livre e 

do ácido utilizado para acidificar o meio, o ácido clorídrico concentrado. O 

espectro obtido encontra-se na Figura 7. 
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Figura 7. Espectro de absorção dos reagentes envolvidos na formação do 
complexo cobalto(II)/tiocianato.  

[Co2+] = 200 mg L-1 e [SCN-] = 0,6 mol L-1 

 

 A Figura 7 mostra que os regentes individualmente não absorvem radiação 

eletromagnética na região do visível. Dessa maneira pode-se afirmar que a banda 

de absorção é exclusivamente do produto formado, no caso, o íon complexo 

tetratiocianatocobaltato (II). 

 

 

5.2 Estudo da concentração do ligante no sinal analítico 

 

O estudo da concentração do ligante tiocianato teve como objetivo avaliar 

o efeito da concentração sobre o sinal analítico a fim de se obter a condição de 

máxima sensibilidade analítica. 

Para isso foram avaliadas as concentrações 0,1, 0,2, 0,4, 0,6 mol L-1 de 

tiocianato na solução final para 200 mg L-1 de cobalto (II). O resultado para este 

estudo está apresentado nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 8. Espectro de absorção do complexo Co(II)/SCN em função da variação 
da concentração do ligante para 200 mg L-1 de Co2+ 

 

 

Figura 9. Efeito da concentração do íon tiocianato na absorvância do complexo 

Co(II)/SCN, nas condições: Co2+ = 200 mg L-1,  = 620 nm. 
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 Como pode ser observado na Figura 9, quanto maior a concentração do 

ligante, maior o sinal analítico. A explicação para este fenômeno reside no fato 

que o sinal analítico obtido é proporcional à quantidade de complexo formado. 

Quanto maior a concentração de ligante mais deslocado para a direita o equilíbrio 

estará (Equação 15, pág. 14), resultando em maior formação do complexo.  

 Conforme a equação de formação do complexo (Equação 15) indica, a 

relação molar entre os íons cobalto(II) e tiocianato é de 1:4. Sendo assim, foram 

utilizadas concentrações de tiocianato suficientes para que houvesse um 

considerável excesso do ligante, garantindo a complexação de todo cobalto 

presente na solução. Devido a isso não houve necessidade de aumentar a 

concentração do ligante até que a curva ficasse constante. 

 Então, para dar prosseguimento ao método para os demais procedimentos, 

foi utilizada a maior concentração de ligante estudada. 

 

 

5.3 Concentração do ácido 

 

Como reportado na literatura, quanto maior a acidez do sistema maior 

será tanto a formação do complexo quanto a extração do mesmo para a fase 

orgânica (VOGEL, 1981).  

Para desenvolvimento do método foi utilizado um volume de 100 L de 

uma solução de ácido clorídrico concentrado, a fim de manter o pH das soluções 

próximo a 1,00. 

 

 

5.4 Curva analítica 

 

Definida a melhor condição de complexação, foi feita uma curva analítica 

para obtenção dos parâmetros analíticos de mérito, como limite de detecção e 

limite de quantificação. A curva analítica foi realizada com triplicata das medições, 

em um intervalo de 5 a 50 mg L-1 de íons cobalto(II), e está representada na 

Figura 10. 
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Figura 10. Curva analítica para o sistema cobalto(II)/tiocianato, a 620 nm, em 
meio orgânico. 

 

O coeficiente de correlação (R²) obtido foi de 0,9993, o que mostra uma 

excelente relação linear entre os pontos aferidos. Diante disso, a sensibilidade do 

método é a própria inclinação da curva, ou seja, o coeficiente angular. 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados 

segundo as Equações 18 e 19, mostradas abaixo, em que   corresponde ao 

desvio padrão do sinal de três soluções de 5,0 mg L-1 de cobalto(II) e S à 

sensibilidade da curva analítica. 

 

   
  

 
 (Eq. 18) 

 

   
   

 
 (Eq. 19) 

 

 A equação da curva analítica e os parâmetros de mérito estão descritos na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Parâmetros de mérito 

Parâmetro  

Curva analítica y = 0,0015x + 0,0104 

R² 0,9993 

Limite de detecção 2,0 mg L-1 

Limite de quantificação 6,7 mg L-1 

 

 

5.5 Aplicação do método 

 

O método estudado foi aplicado a dois tipos distintos de matriz: bijuteria e 

esmalte, sendo ambos muito utilizados na atualidade por crianças e adultos, em 

especial as mulheres.  

 

i. Bijuteria (brinco) 

 

Foi estudada a melhor condição de dissolução de uma amostra do brinco 

mostrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Amostra de brinco utilizado para análise. 

 

Em um primeiro momento houve a tentativa de dissolução da amostra 

com ácido clorídrico concentrado. Para isso, pesou-se um dos brincos, cuja 
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massa era de 1,01 g, em um béquer de 100 mL, adicionou-se 80 mL do ácido, 

deixando em repouso durante 2 dias. No entanto, esse procedimento não foi o 

suficiente para dissolver a amostra. A solução permaneceu límpida e o brinco 

continuou exatamente com a mesma massa. Sendo assim, foi realizado uma nova 

tentativa, mas com água régia (1:3 HNO3:HCl) conforme descrito no item 4.5. 

Poucos minutos depois da adição da mistura ácida já era evidente a formação de 

bolhas na superfície do brinco. Esse novo procedimento foi eficiente e dissolveu 

totalmente o material.  

Normalmente a mistura de água régia é mais eficiente que o ácido 

clorídrico e/ou o ácido nítrico individualmente. Isso ocorre devido às 

características oxidantes do ácido nítrico, que oxida grande parte do material, que 

são complementadas com as propriedades complexantes do ácido clorídrico, 

impedindo, assim, que a solução fique saturada (VOGEL, 1981). 

Para a quantificação do teor de cobalto, uma alíquota de 2,00 mL da 

amostra foi transferida para um tubo Falcon, seguido da adição de 3,00 mL da 

solução de tiocianato. O esperado nesse momento seria a formação do complexo 

tiocianato de cobalto, confirmado pela sua coloração característica. No entanto, já 

na adição da 1ª gota de solução de tiocianato foi observada a formação de um 

precipitado coloidal de coloração preta. Para tentar eliminar essa interferência, o 

restante da solução foi aquecida e levada até a secura, sendo então retomada 

com água destilada até 25,00 mL. 

Em seguida, foram adicionados a um tubo de ensaio 3,00 mL de uma 

solução de SCN- 0,1 mol L-1, 1,00 mL da solução obtida com a abertura da 

amostra, 1,00 mL de água deionizada e, por fim, 2,00 mL de acetato de etila. 

Ocorreu a formação de um precipitado branco e a fase orgânica apresentou a 

coloração verde musgo, não sendo, portanto, evidenciada a formação da 

coloração característica do complexo do íon tiocianato com o cobalto. 

 A fim de saber se o cobalto poderia ser determinado nesta matriz, foi 

adicionado 1,00 mL de uma solução de cobalto 1000 mg L-1 a um novo tubo de 

ensaio, contendo exatamente os mesmos volumes e componentes presentes no 

primeiro tubo. Então, o precipitado branco foi novamente formado e a coloração 

da fase orgânica foi diferente, desta vez estava amarela (Figura 12). Como a cor 
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do complexo é azul e há algo interferindo cuja cor é verde, ao misturar estas duas 

cores apareceu a coloração amarela. 

 

 

Figura 12. Ensaio para determinação de cobalto utilizando o sistema 
cobalto(II)/tiocianado em bijuteria (brinco)  

 

Foi pensado em uma possível interferência pelo íon Ni2+. A fim de excluir 

a possibilidade de o níquel estar impedindo o cobalto de interagir com o 

tiocianato, foram realizados alguns ensaios. 

Pegaram-se quatro tubos de ensaio e a cada um deles foi adicionado 3,00 

mL de uma solução de 0,1 mol L-1 de SCN- e 2,00 mL de acetato de etila (Figura 

13).  

 Ao tubo 1 foi adicionado 1,00 mL da amostra do brinco diluída (fator de 

diluição = 100); 

 Ao tubo 2, 1,00 mL de uma solução de 1000 mg L-1 de Co2+; 

 Ao tubo 3, 1,00 mL de uma solução de 1000 mg L-1 de Ni2+; 

 Ao tubo 4 foram adicionados 500 L tanto da solução de Co2+ quanto da 

de Ni2+.  
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As soluções foram agitadas e pode-se observar que as soluções dos 

tubos 1 e 3 apresentaram uma coloração levemente amarelada. As dos tubos 2 e 

4 apresentaram a coloração característica do complexo. 

 

 

Figura 13. Ensaio para analisar a possível interferência dos íons Ni2+ no sistema 
cobalto(II)/tiocianato  

 

Com isso pode-se concluir que o níquel não interferiu na formação do 

complexo, conforme pode ser evidenciado no tubo 4. A matriz mais diluída não 

apresentou a formação do precipitado branco, diferentemente da mesma antes da 

diluição. Entretanto, não foi possível determinar cobalto nesta matriz nestas 

condições. Provavelmente a mesma possuía prata, a qual reage com tiocianato 

formando um precipitado branco (VOGEL, 1981). Para aplicar o sistema tiocianato 

nessa amostra seria necessário eliminar a prata na etapa de preparo de amostra 

ou pelo menos mascarar a sua presença.   

 

ii. Esmaltes 

 

Dois esmaltes de marcas distintas foram escolhidos como amostras para 

este ensaio, sendo um deles o Luar da marca Impala, que é uma marca 

tradicional, e o outro, Paris, da KiCor, uma marca mais nova e com preço inferior. 

As amostras foram pré-tratadas, conforme descrito no item 4.5, para 

posteriormente serem analisadas. O procedimento utilizado para a análise foi o 

seguinte: em um tubo Falcon foram adicionados 1,50 mL da amostra, 3,00 mL de 
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uma solução 0,1 mol L-1 de tiocianato e 500 L de água deionizada. Conforme 

realizado no preparo da curva analítica, foram adicionados 2,00 mL de acetato de 

etila, a fim de se extrair o complexo formado. Em seguida foi retirada uma alíquota 

de 1,0 mL da fase orgânica, a qual foi adicionada mais 2,00 mL do mesmo 

solvente utilizado anteriormente. Os espectros obtidos estão mostrados na Figura 

14. 

 

Figura 14. Espectros de absorção obtidos das amostras de esmaltes. 

  

De acordo com os espectros apresentados, tanto o esmalte KiCor quanto 

o Impala não apresentam absorção no comprimento de onda característico do 

complexo cobalto(II)/tiocianato. Entretanto, o espectro do esmalte KiCor 

apresenta um pico em aproximadamente 500,0 nm, típico da absorção do 

complexo ferro(III)/tiocianato. Esse resultado mostra que as amostras não 

possuíam cobalto, ou pelo menos, dentro do limite de quantificação do método. 

Para averiguar que o problema era mesmo esse e não uma interferência de 

matriz, foi realizado um teste de adição e recuperação, e foi obtido um espectro 

de varredura (Figura 15). Os valores de absorvância obtidos neste espectro foram 
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convertidos em concentração analítica (mg L-1), interpolando estes valores na 

curva analítica cujos dados foram representados na Tabela 7. 

 

 

 

Figura 15. Espectro de absorção referente à amostra de esmalte KiCor, sendo:  
   Solução 1: amostra de esmalte com o íon SCN- 
  Solução 2: amostra pura,  
   Soluções 3, 4 e 5: amostra, SCN-, adição padrão de Co2+ 

 

Tabela 6. Tabela de adição e recuperação do esmalte KiCor 

Solução 
Concentração de Co2+ adicionada 

 (mg L-1) 

Concentração de Co2+ encontrada 

(mg L-1) 

3 20,0 16,4 

4 60,0 48,4 

5 100,0 80,4 
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Figura 16. Espectro de absorção referente à amostra de esmalte Impala, sendo: 
   Solução 1: amostra de esmalte com o íon SCN- 
  Solução 2: amostra pura,  
   Soluções 3 e 4: amostra, SCN-, adição padrão de Co2+ 

 

Tabela 7. Tabela de adição e recuperação do cobalto na amostra de esmalte 
Impala 

Solução Concentração de Co2+ adicionada 

 (mg L-1) 

Concentração de Co2+ encontrada 

(mg L-1) 

3 60,0 50,9 

4 100,0 86,7 

 

Pode ser observado que as amostras sofreram uma interferência de matriz, 

que diminuiu o sinal em cerca de 15% para todos os valores encontrados. Essa 

interferência de matriz é facilmente contornada pelo uso da técnica de adição de 

analito, possibilitando a determinação de cobalto. No entanto, as amostras 

estudadas não possuíam cobalto ou a quantidade presente estava abaixo do 

limite de detecção do método. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O uso do sistema tiocianato/solvente orgânico e meio ácido para 

identificação do cobalto é um sistema clássico bastante difundido na literatura, 

sendo visto inclusive no nosso curso de química analítica 1. Também existem 

vários trabalhos publicados na literatura sobre o uso desse sistema para 

determinação quantitativa do cobalto em diferentes amostras.  No entanto, na 

hora da aplicação desse sistema para diferentes amostras é que reside a grande 

dificuldade. A presença de outros concomitantes é capaz de interferir o resultado, 

seja amplificando o sinal, diminuindo ou eliminando por completo, devendo ser 

estudada e sempre que possível eliminada, caso contrário, deve-se procurar uma 

forma de contornar essa interferência. 

No presente trabalho o sistema cobalto/tiocianato foi testado para duas 

amostras relativamente complexas, que exigiam etapas de tratamento de 

amostra. Em nenhuma das amostras analisadas foi possível determinar cobalto, o 

que pode ser atribuído a um possível erro no preparo das amostras, alguma 

interferência, a extração pode não ter sido 100% eficiente, entre outros. No 

entanto, posteriormente deve-se fazer um estudo mais aprofundado sobre a 

aplicação da metodologia com uma diferente calibração, com a técnica de adição 

de padrão no lugar da calibração externa. 

O presente trabalho de monografia apresentou uma oportunidade de aplicar 

algumas das técnicas analíticas e laboratoriais estudadas ao longo do curso para 

amostras reais, aonde foram observados problemas diferentes dos encontrados 

em sala de aula. Além disso, buscou-se resolver os problemas encontrados ou 

pelo menos explicar o porquê das observações encontradas.   
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