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INTRODUÇ~O

.
(

o presente trabalho tem por objeto aspectos da parti-

cipação de ãnions na adsorção decãtions metã1icos comp1exados

com aminas heterocíc1icas aromãticas na interface solução aquo-

sa - eletrodo de mercurio. tnfase maior foi dada ao estudo da

adsorção do sistema cãdmio(II)/piridina/c10reto. Tambem foram

investigados os equilíbrios deste sistema em solução.

Trata-se do prosseguimento de uma linha de pesquisa

iniciada por EDUARDO NEVES. neste Instituto de Química. que es-

tabeleceu a participação de diversos ânions no processo de adsor

ção de cãtions comp1exados com a 2.21-dipiridi1a (1-3). O cã-

tion preferido nestes estudos foi o cãdmio(II) que. por ser ele

troativo. pode ter sua adsorção determinada quantitativamente

atraves da cronocou10metria. Estas medidas foram realizadas no

1aboratõrio de Fred Anson. introdutor da tecnica. no Ca1ifornia

Institute of Techno10gy.

Para que as medidas de adsorção do presente trabalho

pudessem ser efetuadas no Brasil. tornou-se necessãrio imp1an-

tar a cronocou10metria neste Instituto. Tendo em conta os mú1-

tip10s problemas surgidos na obtenção de medidas cronocou10me -

tricas precisas com o equipamento disponível. bem como o desen-

vo1vimento de um eletrodo de gota pendente de mercúrio com de-

sempenho superior aos existentes no comercio. toda a quarta pa!

te da tese foi dedicada a este assunto.

Paralelamente ã implantação da cronocoulometria foi

levado a efeito um estudo exp1õratõrio da participação de ãnions
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na inibição da onda po1arogrãfica do Cd (I I) por complexos de

1,10 - fenantro1ina (phen). Apesar dos resultados interessan-

tes, que são apresentados na segunda parte da tese,este sistema

mostrou-se inadequado ã realização de medidas cronocou10metri-

cas. Este impedimento não ocorreu com a piridina (py).

No estudo quantitativo da adsorção dos complexos de

cãdmio com py, deu-se preferência ao ânion cloreto, por motivos

que serão expostos posteriormente. Para conhecer a distribui -

ção dos complexos formados entre o Cd{II), a py e o c10reto nas

soluções examinadas cronocou10metricamente, investigaram-se pr!

viamente os equilíbrios do sistema. A determinação das consta!

tes de estabilidade dos complexos do sistema Cd(II)/py/C1- com-

põe a terceira parte da tese.

A primeira parte da tese objetiva situar os estudos

realizados no contexto do conhecimento existente sobre .adsorção

e1etroquímica.



PARTE I

ADSORÇ~O ELETROQUrMICA
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1.1 - GENERALIDADES

o estudo e a compreensão da dupla camada eletrica fo!

mada na interface eletrodo-solução e dos fenômenos de adsorção

que nela ocorrem são da maior importância em química eletroana-

1ítica e em eletroquímica devido ã sua forte influência no meca

nismo e na cinetica dos processos de eletrodo.

Em razão disso, esta ãrea registra grande produção ci

entífica. tanto no que diz respeito a investigações teóricas ou

fundamentais como a aplicações diretas ou indiretas.

pode ser facilmente aferido pelo volume de trabalhos

Tal fato

publica-

dos no Journal of Electroanalytical and Interfacia1 E1ectroche-

mistry, Journa1 of the E1ectrochemical Society, Applied E1ec-

trochemistry, Electrochimica Acta e Elektrokhimiya (ou Soviet

Electrochemistry, na versão traduzida), principais revistas de-

dicadas ã Eletroanã1ise e Eletroquimica.

Nos capítulos que seguem, procurar-se-â apresentar s~

cintamente o conhecimento existente na ãrea, dando acesso ã bi-

b1iografia, e alcançar, atraves de uma sequência um tanto arbi-

trãria, a linha de pesquisa em que,se situa o presente traba -
lho. Os tõpicos escolhidos, seu conteudo e as referências bi-

bliogrãficas citadas têm, portanto, carãter ilustrativo, não h!

vendo pretensão de tratar exaustivamente do assunto, pois

fugiria dos objetivos de uma tese de doutoramento.

isto
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#

1.2 - DUPLA CAMADAELETRICA E ADSORÇ~O

o conhecimento teórico e experimental sobre a dupla

camada elétrica e adsorção estã acumulado em extensa literatu-

ra que se encontra registrada em diversas revisões e trabalhos

clãssicos (4-19).

Em 1947(4)).GRAHAME escreveu: "praticamente tudo

se possa desejar saber sobre a dupla camada eletrica pode

que

ser

determinado com superfície de mercúrio. se é que é determinãver.

Durante trfs decadas vem se mantendo a preferência pelo eletro-

do de mercúrio por suas notãveis e conhecidas propriedades ele-

troqufmic.s. ratificando assim a ~pintão ttanscrita acima e jU!

tificando o seu emprego neste trabalho.

O modelo de STERNda estrutura da dupla camada elétri

ca, modificado por GRAHAMEno trabalho jã citado(4). continua

em uso corrente9 Segundo este modelo. a carga do eletrodo estã

toda na sua superfiéie. Do lado da solução hã. primeiro. uma

camada densa de íons com carga oposta ã do eletrodo. ou molec~

las com seus dipolos orientados.
- -

Estas especies sao ditas ads~

vidas e. dependendo da sua "afinidade" pelo eletrodo. podem es-

tar dessolvatadas pelo menos do lado que entra em contato com

o eletrodo. sendo. neste caso. consideradas especificamente ad-

sorvidas*. Os centro~ elétricos das espécies adsorvidas estão

*
A exemplo de muitas publica~ões. por motivo de brevidade. a
designação "específica" sera dispensada e deverã ficar suben-
tendida praticamente todas as vezes que se fizer uso da pala-
vra "adsorção". ao longo da tese.
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sobre o assim designado plano externo de HELMHOLTZ (peH)

das especificamente adsorvidas, sobre o plano interno de

e os

HEL

MHOLTZ (piH).

Entre esta camada interna, ou compacta, e o âmago da

solução encontra-se a camada difusa, tanto mais delgada quanto

maior a concentração eletro1ítica da solução. A carga e1etrica

da camada difusa somada ã da camada interna ê igual e inversa ã

carga do eletrodo.

Recentemente, COOPERe HARRINSON(20), propuseram

modelo fenomeno1õgico, com diferenças radicais em relação

um

ao

descrito e outros ~imi1ares, com o qual procuram explicar me-

1hor os fatos experimentais. Segundo este modelo, a interface

pode ser tratada como uma entidade simples, dependendo o seu

comportamento, especificamente, das diferenças entre os citions

e ânions presentes em solução. Conceitos como camada compacta,

plano externo de HELMHOLTZe adsorção tornam-se desnecessãrios.

A repercussão causada por este modelo ainda não se fez sentir,

porque não houve tempo para que fosse analisado pelos

res dos modelos atualmente em uso.

defenso-

Jã no in1c10 do sicu10 conhecia-se a adsorção especí-

fica de virios compostos orgânicos e certos ãnions inorgãni-
(21-23) 1

- .
1cos , pe a depressao que causam nas curvas e1etrocap, a -

res. Inicialmente pensou-se que os citions não adsorvessem, jã

que o ramo catõdico das curvas e1etrocapi1ares parecia indepen-

dente do cition existente no eletrõ1ito.

acredit~ndo-se resultar da sua associação com ânions, o que se-

Sõ em 1957 a escola de FRUMKIN verificou a adsorção

de um cãtion e1etroativo, o Tl(I) em KN03 1 M (24). Atualmen-

te são conhecidos muitos outros casos de adsorção de cãtions,
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rã discutido posteriormente. Encontraram-se evidências de que

mesmo os cãtions dos metais alcalinos, particularmente o Cs(I),

adsorvem fracamente(25).

A maior parte dos estudos de adsorção estã voltada p~

ra compostos orgânicos(7,14), alguns dos quais realizados sobre

eletrodos s~lidos(ll), se bem que osânions inorgânicos usuais

tambem jã foram estudados(19). A intensidade de adsorção de a1
- - - 2- - -

guns dos anions decresce na ordem: I , SCN ,S > Br > C1 >

- - 2- - - (15 )
N03 > C104' S04 > OH > F o

103 - SOBRE A NATUREZA DA ADSORÇ~O

1.3.1 - Complexidade do Fenômeno

O fenômeno da adsorção ê governado pelas interações

entre os constituintes da interface. Em contraste com a adsor-

ção em interfaces ~51ido-gãs, a adsorção e1etroqurmica, via de

regra, trata de situações em que hã recobrimento moderado da s~
I

perficie do eletrodo (0 ~ 1), campos e1etricos intensos, da or-

d 6 -1 -
em de 10 Vcm ,e presença de largo espectro de interaçoes m~

1ecu1ares governando simultaneamente o fenômeno, com a comp1ic~

ção adiciona] da presença do solvente e do e1etr51ito,

par adsorbato-adsorvente.

alem do

A origem da complexidade em descrever rigorosaMente

o fenômeno da adsorção nas interfaces carregadas estã no fato de

se tratar de um sistema de componentes mu1tip10s. A partícula

adsorvida pode estar submetida simultaneamente a interações par

trcu1a-particu1a(de curto e longo alcance)9 interaçõesparti -
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cula-campo elitrico (com efeitos diretos exercidos pela

ou potencial do eletrodo. além de efeitos indiretos. como

carga

mo-

mentos dipolares induzidos e efeitos de polarizabilidade) e in- i

terações part1cula-meio (com o substrato do qual é feito o ele

trodo e com o solvente). Adicionalmente. pode haver vãrios es-

tados de orientação ou agrupamento das partículas do adsorbato.

Experimentalmente procura-se obter informações sobre

a adsorção de determinada especie estudando a dependência entre

sua atividade no âmago da solução e sua concentração (r) na su-

~

perflcie do eletrodo. mantendo constante a temperatura. a pres-

são e o estado eletrico da interface. Esta dependência ê usual

mente expressa através de uma isoterma

visto no prõximo ítem.

de
- -

adsorçao. como sera

Existe controversia sobre qual a melhor maneira de m~

ter constante o estado elétrico da interface. De acordo com

FRUMKIN e colaboradores(26}. isto pode ser conseguido mantendo

~

o potencial do eletrodo constante. enquanto sob o ponto de vis-

ta de PARSONS(27}. é a carga de eletrodo que deve ser mantida

constante. A escolha do potencial pressupõe que a espessura da

camada de adsorção seja independente da quantidade de material

adsorvido. enquanto a escolha da carga admite que a constantem

eletrica da camada seja constante. Nenhuma das duas suposições

e inteiramente satisfatõria(15} e o problema pode ser consider!

do como ainda não resolvido(18}. Não obstante. verifica-se na

literatura preferência pela carga como variãvel eletrica no es-

tudo da adsorção de espécies carregadas e pelo potencial. quan-

do se trata de moléculas orgânicas neutras.

No presente trabalho. ao investigar a adsorção do sis

tema Cd(II}jpiridinajcloreto. escolheu-se o potencial. por se-
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rem as especies complexas eletroativas, vãrias delas neutras, e

por ser o potencial diretamente contro1ãve1 nas medidas experi-

mentais.

1.3.2 - Isotermas de Adsorção

A isoterma de adsorção pode ser simplesmente uma rela

ção empírica üti1, por se ajustar aos dados experimentais,

a aspiração fundamental e obter expressões que separem em

mas

pa -

rãmetros independentes pelo menos as interações partícu1a-subs-

trato (eletrodo) e partícula-partícula. o numero de expressões

de isotermas propostas e usadas com sucesso para um ou mais co~

juntos de medidas experimentais e bastante grande e o assunto~

tã amplamente discutido na 1iteratura(9,lO,12,13,18,28-31). As

isotermas de uso mais frequente são as de HENRY, de LANGMUIR e

de FRUMKIN. A isoterma de HENRY sô se aplica em concentrações

s~ficientemente baixas para que haja pequeno recobrimento do

eletrodo pela especie adsorvida e e expressa por:

e = '~a (eq. 1)

onde e e a fração da superfície do eletrodo ocupada pela espe

cie a~sorvida, a e a atividade da especie no âmago da solução e

B e o coeficiente de adsorção que expressa a intensidade das

interações adsorbato-eletrodo e está relacionado ã energia li-

vre padrão de adsorção por:

e-RT1n B = 6 G (eq. 2 )

Geralmente ê difícil obter medidas precisas na regi-

ão de ap1icabi1idade desta isoterma e em concentrações mais al-

tas de adsorbato e necessãrio levar em conta tambem as intera -
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ções partícula-partícula, que na isoterma de LANGMIUR estão in-

c 1uí das no te rmo do 1ado esq ue rdo da eq uação.

e / {1- e } = Ba {eq. 3}

A isoterma de FRUMKIN e uma extensio empírica da ant!

rior que engloba as interações partícula-partícula num termo A.

e eA e / (1- e ) = aa {eq. 4}

Apesar de aplicada com sucesso em muitos casos, a is~

terma de FRUMKIN{e outras congêneres} nada revela sobre a ver-

dadeira natureza das interações, permitindo disting~ir apenas

se são de carãter atrativo ou repulsivo.

Este tipo de aproximação e criticado por RANGARAJAN{~'
33} d

- -
f

- -
d b

' l .
d d

.
,que a en as e a questao a separa 1 1 a e entre as 1ntera-

ções partícula-partícula, partícula-eletrodo edas influências do

campo elétrico externoo Tambem discute certas inadequações ao

se tratar o complexo problema de derivar isotermas de adsorçãó.

Recentemente, o autor citado publicou um tratamento

teôrico{34} em que procura fazer a micromodelagem da isoterma

construindo uma expressão que engloba as múltiplas

que aparecem no fenômeno da adsorção.

interações

Para tornar o problema tratãvel, RANGARAJAN supri me

todos os componentes do sistema, exceto aquele sob consideração,

o que, ã primeira vista, pode ser questionãvel. Por este cami-

nho o autor chegou a um Hamiltoniano de dois níveis englobando

interações eletrônicas (quimisorção), de dispersão ( Van der

Waals) e coulômbicas de longo alcance {íon-íon, íon-dipo10, for

mação de imagem}.

A imposição de apenas dois níveis a um sistema que de
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fato não é assim, pode acarretar distorçõeso A introdução do nú

mero de n1veis adequado para incorporar a adsorção competitiva

do solvente e do adsorbato ainda não foi conseguidao

1.3.3 - Energias Envolvidas no Processo de Adsorção

Além deste trabalho ambicioso,citado no fim do ítem

anterior, que procura englobar todas as interações, inaplicãvel

ate o momento, existe uma série deles tentando distinguir a

natureza da interação predominante ou, que determina a ocorrên-

cia da adsorção sobre eletrodos, particularmente no caso de
..

10ns. Não parece, entretanto, que haja sido alcançado um con-

senso de opinião sobre qual o fator responsãvel pela escala ex-

perimental de adsorção dos 10ns.

Nestas discussões, o eletrodo costuma ser considerado

no potencial de carga zero (pcz), para que as interações resul

tantes da ação do campo elétrico possam ser desprezadas e as d!

mais interações possam ser discutidas em termos químicos.

Para GRAHAME(4), a adsorção especifica de ânions en -

volve a formação de uma ligação covalente com o eletrodo

mercúrio).

(de

LEVINE et al.(35),por sua vez, propuseramum modelo~e

trostãtico segundo o qual a ligação adsorbato-eletrodo e de ca-

rãter iônico e o fator determinante da adsorção ê a assim chama

da "energia de formação de imagem" sobre o eletrodo.

Ambos os modelos foram refutados por BOCKRIS et al~36t

O primeiro, porque o calor de formação dos compostos de mercu -

rio co. haletos aumenta no se~tido inverso da intensidade da ad

sorção, e o segundo porque com base no raio iônico, que deveria
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determinar a energia de imagem, a ordem de adsorção deveria ser

contrãria i experimental.

Apesar disto, a energia de formação de imagem foi re-

invocada recentemente por FAWCET(37), ao estudar a adsorção de

ânions em soluções de baixa força iônica, e por KUKlIN(38), pa-

ra derivar uma teoria explicando o assim designado "efeito

concentração", que consiste na troca do sinal da adsorção

de

com

o aumento da concentração eletrolitica do meio.

O modelo de ANDERSEN e BOCKRIS(39) exclui qualquerf~

mação de ligação covalente e considera a interação adsorbato -
-metal em termos de energia de dispersão, resultante de retirar

o ion do âmago da ~olução e colocã-lo junto ao eletrodo. Segu~

do este modelo, quanto maior a solvatação do ion, menor sua ad-

sorção específica. Os autores conseguem explicar a adsorção de

íons simples, em particular dos ha1etos, atraves deste modelo.

Existe uma aproximação bastante similar a esta, volta

da, porem, para os compostos orgânicos, segundo a qual hã uma

relação linear entre solubilidade e adsorbabilidade(40,4l).

A formação de ligações químicas entre
- .

o mercurlO e

íons especificamente adsorvidos tornou a ser fortemente defendi

da por lORENZ e KR8GER(42), sendo que lORENZ(43-45) introduziu

um modelo de formação de ligações cova1entes, realizando cãlcu-
"

10s de Orbitais Mo1ecu1ares do tipo de HUCKEl.

O modelo de BOCKRIS foi criticado por BARKlAy(46-48) ,

em cuja opinião a interação adsorbato-metal é semelhante ã 1i9!

ção de coordenação que ocorre nos complexos. Demonstra a ap1i-

cabi1idade da teoria dos ãcidos e bases duros e moles ã intera-

ção, recorrendo ao fato de ânions fortemente adsorvidos no ele

trodo de mercúrio (que no pcz se comporta como mole) serem clas
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sificados como moles e os fracamente adsorvidos, como duros(46).

Recentemente, DORFMAN(49), verificou que as previsões

oriundas da teoria dos ãcidos e bases duros e moles são corre -

tas também para eletrodos de outro~ metais, mas lamenta a ine -

xistência de caracterização quantitativa atraves desta teoria.

Propõe, no seu lugar, o exame da capacidade de realizar intera-

ções a e w e da polarizabilidade dos adsorbatos e adsorventes

para fazer previsões sobre a intensidade da adsorção, que deve-,

rã ser forte quando o par tiver igual disposição para a forma -
ção de ligações w. Com base nesta disposição e na polarizabil!

dade do adsorbato e do metal do eletrodo, este autor conseguiu

explicar semi-quantitativamente diversos resultados experimen -
tais.

Uma outra aproximação foi proposta por VIJH(50), apl!

cando ao processo de adsorção específica um ciclo de Harber-Bom

que inclui as diversas energias envolvidas na formação de um c~

posto de superfície,presumindo a ocorrência de desmetalização da

superfície do eletrodo. Este conceito de completa desmetaliza-

ção da superfície ainda ê motivo de debates(51,52), sendo mais

frequentemente invocada a transferência parcial de carga, como

fazem LORENZ(42-45) e também SHULTZEet al.(53-58}, sendo que

estes procuram combinar vãrios modelos existentes numa teoria

conciliatória compreensível das reações de eletrosorção. VETTER

(53-55) . -e SHULTZE corretaclonaram o valor experimental da valen-

cia de adsorção, y, com dados microscópicos que não podem seroo

terminados experimentalmente e conseguiram fazer estimativas p!

ra alguns sistemas especiais. A seguir, SHULTZE e KOPPITZ(56 ,
57} 1 , ... , -

/ d ' f dcorre aCl0naram emplrlcamente a razao y z e a 1 erença as

eletronegatividades entre o adsorbato (um haleto) e o metal do
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eletrodo. Propuseram haver uma mudança contínua de ligação co-

valente para sistemas onde esta diferença e menor que 0,5, ate

adsorção puramente e1etrostãtica para sistemas onde é maior

que 1,0.

do

Recentemente, OOHNERT, KOUTECKYe SHULTZE(58) aplica-
"

ram o método estendido de HUCKELe calcularam os diagramas de

orbitais molecu1ares dos complexos Hg - X-,na tentativa de dar

uma descrição qualitativa da 'iga~o de e1etrossorção. Ape-

sar das simplificações introduzi das nos cãlculos, pois conside-

raram apenas um modelo diatômico simples, obtiveram como resu1-

tado que uma diminuição na diferença de eletronegatividade en-

tre o metal e o inion adsorvido traz um aumento da transfer~n -
cia de carga do haleto para o metal. e da formação de ligação.

o que estã de acordo com os dados experimentais. Os resultados

sugerem também que as ligações w s~o as mais eficientes na for-

mação de ligações de eletrossorção.bem como na transferência de

carga.

Apesar das vantagens oriundas de aproximações mecini-

co-quinticas como esta, ou outras anteriores(43-45,59), ainda

existem sérias limitações, pois, devido ã complexidade do fenã-

meno da adsorção específica, os resultados obtidos por métodos
u

tão simples como de HUCKEL. mesmo na forma es~endida, devem ser

analisados cuidadosamente e usados com cautela.

Num trabalho bastante recente, TRASATI(60), analisa a

variação da adsorção específica de íons iodeto sobre diversos ~

tais e mostra que a energia envolvida na dessorção das molecu -
las de ãgua que se encontram na superfície, para permitir a ad-

sorção de íons, é, provavelmente. o fator que determina a mudan

ça de adsorbabilidade na serie de metais considerada. Este fa-

tor é usualmente negligenciado ou subestimado namaioria dos mo
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de10s propostos

para TRASATTI,

afora o de ANDERSENe BOCKRIS(39), se bem que

mesmo este parece inadequado ã luz dos mais re-

centes descobrimentos sobre o estado da ãgua na superfície de

metais «61.63).. ap5s o trabalho de TRASATTI,(64-65)).

Apesar de não excluir a participação da transferência

parcial de carga entre adsorbato e eletrodo, este autor afirma

. que. se presente. o efeito associado com este processo deve so-
- '

mar-se ao efeito da dessorçao da agua. Este ultimo deve, no

entanto. sobrepujã-10 no caso de metais mais e1etropositivos

que o mercurioo

Pode-se inferir deste apanhado que a natureza do fenõ

meno da adsorção ainda não e completamente compreendida, mesmo

nos casos mais simples. existindo. portanto. uma grande defasa-

gem entre o conhecimento teórico e as medidas experimentais atu

a1mente praticadas.

1.4 - INFLUrNCIA DA ADSORÇXO NAS REAÇDES ELETROQUrMICAS

1.4.1 - Manifestações da Influência da Adsorção

Em toda a e1etroqu;mica, assim como na química e1etro

analítica. a presença dos fenômenos de adsorção e por demai s

frequente. complicando as reações 'de eletrodo e a sua interpre-

tação. se bem que em muitos casos seus efeitos passam desper -

cebidos enquanto em outros, podem ser aproveitados vantajosame~

te.
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Apesar da importância prãtica de diversos metais uti-

lizados como eletrodo. a maior parte dos estudos fundamentais

da influência da adsorção nas reações eletroquímicas foi real i-

zada com o eletrodo de mercurio e em soluções aquosasQ A tecni

ca preferida nestes estudos tem sido a polarografia. muito embo

ra exista uma tendência crescente de complementã-los com dados

provenientes do emprego de técnicas mais modernas e poderosas.
"

~~ Na polarografia. apesar de jã em 1937 MULLERe BAUM-

BERGER(~ haverem observado pre-ondas anõmalas.foi BRDICKA(67.

68) quem as atribuiu à adsorçãodo produto da reação de eletro-

do. Este autor propôs que os efeitos da adsorção são de nature

za termodinâmica, ao escrever que quando uma reação de redução

reversível estiver acompanhada de uma forte adsorção do produto

de redução. a redução e termodinamicamente facilitada e,com is-

to, hã um deslocamento do potencial de redução para valores mais

positivos na medida da energia de adsorção. Uma forte adsorção

da forma oxidada torna o processo correspondentemente mais difí

cil. e vice-versa no caso de uma reação de oxidação. Tambem se

deve a ele a dedução das primeiras equações para descrever as

ondas polarogrãficas reversíveis e a variação da corrente ins~n

tãnea durante a vida da gota (curvas i vs. t). na presença

adsorção.

de

Com o correr dos anos encontrou-se grande número de

processos de eletrodo em que a adsorção intervinha de uma forma

ou de outra. o agrupamento de observações experimentais simil!

res levou às primeiras generalizações sobre o assunto. que vem

sendo ampliadas e refinadas continuamente. ainda existindo. po-

rem. muitas lacunas.

Tanto os sistemas jã estudados como as teorias expli-
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cativas propostas são revisadas em diversos trabalhos. entre os

quais podem ser destacados os de PARSONS(6.69.70). que tratam

da influ;ncia da adsorçio na cinitica dos processos de eletrodo

em geral. o de DAMASKIN e AFANAS'EV(71).restrito i influ;ncia da
---

adsorção de compostos orgânicos. e que dá acesso ã literatura

russa sobre o assunto e os de REILLEY e STUMM(72). NÜRNBERG. e

STACKElBERG(73). MAIRANOVSKII(74.75). FRUMKIN(76). KASTENING e

HOllEK(77). HEVROVSKY e KUTA(78) e lAVIRON(79). estes sete ulti

mos trazendo diferentes abordagens sobre a influência da adsor-

çio em polarografia.

Os efeitos da adsorção em polarografia são variados.

sendo que a literatura faz refer;ncia a deslocamento. desdobra-

mento. distorção e supressão parcial ou completa de ondas pola-

rogrãficas. aparecimento de ondas cineticas e catallticas. su-

pressão de mãximos polarogrãficos e formação de mínimos na cor-

rente limite das ondas. Os efeitos da adsorção. entretanto.nem

sempre são perceptlveis numa simples inspeção do polarograma.

podendo recorrer-se. neste caso. ao exame das curvas i vs.t pa-

ra gotas individuais(78-80) ou a outras tecnicas como. por exe!

1 1 . (81-82)P o. a po arograf1a de corrente alternada. Tabelas com-

preenslveis.que incluem os criterios para distinguir os proce!

sos polarogrãficos que envolvem adsorção. foram elaboradas por

VlCEK(83).

Estas e outras manifestações da influência da adsor-

ção sobre as reações de eletrodo podem ser tausadas por adsor -

ção dos próprios reagentes e/ou produtos de reação ou presença

de um filme de espécies adsorvidas sobre o eletrodo:
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a) Adsorção dos prõprios reagentes e/ou produtos de reação

Excluindo-se os já mencionados trabalhos pioneiros de

BRDICKA, somente a partir da decada de sessenta surgiram tr~ba-

1

lhos tratando especificamente dos efeitos da adsorção de reage~

tes e produtos sobre a cinêtica das reações de e1etrodo(84-89),

inclusive na voltametria c;c1ica(90-96), na po1arografia~ c.a.

(97-99) e na de pU1sos(100,10l). Tratamentos matemáticos rigo-

rosos da adsorção de reagentes,comp1icada pelo transporte de

mataria por difusão, são árduos. Existem na literatura tratamen

tos em que se considera a adsorção segundo alguma isoterma 1;-

near(102-l05),ou baseados no modelo da camada de difusão de

NERNST(106-l08). Um tratamento genérico exato foi apresentado

por REINMUTH e BALASUBRAMANIAN(109,11O},mas parece ser muito

complexo e inacess;vel para cãlculos. Quando a adsorção ê des-

crita por uma isoterma não linear, podem-se obter soluções rig~

rosas apenas por computação digita1(111} ou ana1õgica(112-ll3),

ou ainda na forma de series de potência(114). Um metodo genêri

co aproximado, que dá precisão razoãve1,foi proposto recenteme~

te por GUIDELLI e PEZZATINI(115} e aplicado a seguir na obten -

ção de expressões para a corrente polarogrãfica midia e instan-

tânea ao longo da onda de adsorção e da onda principal(116}. A

conclusão de um estudo comparativo entre vários modelos para p~

cessos envolvendo adsorção de reagentes e produtos, realizados

por SLUVTERS-REHBACHe SLUVTERs(117},e de não ser satisfatõrio

explicar sua influência sobre o formato das ondas em várias tê~

nicas em termos do aumento e diminuição da energia livre causa-

do pela adsorção, como fazem diversos autores(68,79,92,118} .

Concluem tambem que, apesar de qualquer mudança no formato da
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onda ter necessariamente alguma relação com a energia livre de

adsorção. isto pode ser tomado em conta quantitativamente atra

ves dasequações de transferência de carga. de equilíbrio de ma-

. teria e da isoterma apropriada. Com base nestas ideias.SLUYTE~

et a1.(119) desenvolveram um tratamento prõprio. para descrever

o formato das ondas polarogrãficas quando a adsorção e descrita

pela isoterma de LAGMUIR.

Para sistemas totalmente irrevers;veis. o limitado c~
. - ..

nhecimento existente e apresentado num cap1tu10 do trabalho de

LAVIRON(79). Este autor afirma que somente a adsorção do desp~

1arizador pode exercer influência sobre a reação eletroquímica,

sendo que os produtos de reação sõ podem causar efeitos

se formar um filme de adsorção (a serem considerados na

quando

classe

b).

b) Presença de um filme de espécies adsorvidas sobre o ele-

trodo

Os processos eletroqu;micos influenciados pela prese~

ça de um filme de íons ou mo1eculas adsorvidas podem sofrer uma

inibição ou uma aceleração. Depreende-se da 1iteratura(69-79),

predominância de estudos noticiando a inibição de reaçÕes de es

pecies inorgânicas por mo1ecu1as orgânicas eletroinativas, se

bem que tambem possam ser originadas por especies inorgânicas .

A inibição dos processos de eletrodo de mo1ecu1as orgânicas ele

trdativas foi pouco estudada(78).

A aceleração do processo de eletrodo de certas espeei

es inorgânicas pode ser consegui da na presença de ha1etos (69,

120-126) d -. (127-129)ou e certos compostos organ1cos o
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Essencialmente o mesmo fenômeno pode ocorrer na ausê~

cia de qualquer substância estranha. quando apenas o despo1ari-

zador estã presente em solução. Neste caso. recebe a designa -
ção de ~uto-tnibição(130) ou auto-catãlise (auto-aceleraçio)(l~~

respectivamente. para um decréscimo ou aumento na velocidade da

reação de transferência de carga. A causa da auto-inibição po-

de ser um filme do próprio despo1arizador(2.l30.132.133). de um

intermediãrio da reação(134) ou de seu produto(135.136). A au-

to- ca tãl i se pode ter as mesmas ca us as. mas e pouco freq uen te (131.
136.137) .

1.4.2- Teoriassobrea Influência dos Filmes de Ad -----

sorção. -

Existem. atualmente. diversas teorias e equações que

procuram descrever quantitativamente a influência dos filmes ad

sorvidos na cinetica dos processos de e1etrodoo Os modelos ini

ciais levavam~ conta apenas o bloqueio flsico da superflcie

pelas espécies adsorvidas. que impede o acesso do despolariza-

dor. conduzindo a uma dependência linear entre o grau de reco -
brimento do eletrodo pelo inibidor e a constante de

de transferência de carga(138-141).

ve 1oci dade

Os desvios experimentais. encontrados posteriormente

para esta dependência 1inear(9.142) levaram ã inclusão nas equ~

ções de um termo que representa a interação entre as moléculas

adsorvidas do inibidor(142). O termo foi reinterpretado poste-

riormente como sendo devido ã interação entre o complexo ativa-

do e o inibidor adsorvido(69). ou ainda ã necessidade de agreg~
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ção de certo numero de mo1ecu1as do solvente entre o filme do

inibidor para criar um sítio onde possa ocorrer a reação e1etto

(143) S d . - - d dqU1m1ca . egun o outro conce1to,a reaçao e retar a a na

presença de inibi dores devido ã maior separação entre o plano 00

reação e a superfície do e1etrodo(144).

LIPKOVSKI e GALUS(145) discutiram a compreensão atual
\

do fenômeno e compararam criticamente os resultados obtidos com

a aplicação dos principais modelos a diversas reações eletroquí

micas. Constataram que o fenômeno parece estar ainda longe de

ser compreendido e que os modelos existentes sobre o mecanismo

de inibição podem ser reduzidos ao conceito de adsorção competi

tiva de moleculas de complexo ativado, sol vente e inibidor, di-

ferindo nas isotermas usadas para descrever a adsorção do comple

xo ativado.

Hã modelos que, alem do bloqueio da superfície do ele

trodo pelo adsorbato e de suas interações específicas com ore!

gente, procuram considerar tambem o seu efeito eletrostãtico,ou

seja, a mudança do potencialno peH, onde se encontra o rea-

gente, devido ã presença do filme de adsorção(7l,146). Apesar

de alguns autores(142-144) considerarem pequenas as mudanças do

efeito da dupla camada quando se trata da adsorção de moleculas

orgânicas neutras em soluções com alta concentração de eletrõ11

to, sabe-se que hã uma mudança na carga superficial e, portanto.

do potencial do peH(15).

As correções de FRUMKIN para o efeito da presença da

camada iônica difusa são insuficientes para explicar o aumento

da cinetica de certas reações(147). Em mu~tos trabalhos(148-

152), são introduzidas correções baseadas no postulado de PAR-

SONS(6) de que a unica influência de moléculas neutras adsorvi-
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das sobre a distribuição do potencial na parte difusa da dupla

camada é a de mudar a carga total do eletrodo. Segundo DAMA~

KIN et al.(7l.l53.l54). deve considerar-se um termo adicional in

cluindo o efeito dos dipolos das moléculas de inibidor adsorvi-

das. sendo que SATHYANARAYANA(146).procurou calcular este ter

.

mo através de um modelo eletrostãtico. Apesar das equações de-

duzidas incluirem termos nio acessíveis a medidas diretas. per-

mitem fazer algumas previsões sobre o tipo de estrutura molecu- ~

lar que deve ter o adsorbato para controlar o efeito eletrostã-

tico de modo a produzir uma aceleração ou uma inibição do pro -
cesso de eletrodo.

Um outro aspecto importante é o tipo de reação sobre

a qual deve agir o filme adsorv1do. No estudo de alguns inibi-

dores orgânicos neutros. GUIDELLI e FORESTI(155) observaram qoo.

no caso de reações envolvendo simples transferência de elétrons.

.

a diminuição na constante de transferência de carga não depende.

aparentemente da adsortividade do surfactante. Jã para reações

do tipo íon metãlico-amãlgama do metal. a diminuição ~sta cons-

tante e tanto mais significativa quanto maior a adsortividade do

surfactante. o que é interpretado através de um modelo proposto

por estes autores.

O grupo de GUIDELLI vem conduzindo tambem uma investi

gação sistemãtica do efeito eletrostãt1co de íons eletroina -
tivos adsorvidos. sobre a cinética de reações de eletrodos(155-

166). Em vãrios destes trabalhos(156.l57.16l). da mesma forma

como nos de outros autores(167-l69). procura-se explicar as di-

ferenças no efeito de surfactantes 1ônicos sobre tipos diferen-

tes de reações do eletrodo. Tem sido mostrado(167.l68.l70-l72).

que este efeito pode ser englobado pela correção de FRUMKIN
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da camada difusa, no caso de reduções como as de Eu(III)~Eu(II)

Cr(lll) ~ Cr(II), caracterizadas por rearranjos menores na bai-

nha de solvatação. Por outro lado, esta correção não leva em

conta satisfatoriamente o efeito da adsorção iônica de reações

do tipo 10n do metal - amã1gama do metal, tais como Cu(ll)

~ Cu(O)(173), Ni(II) ~ Ni(O)(174)e Co(II)~ Co(O)(175),

~

ou

mesmo sobre reações de transferência de e1êtrons que envolvam

d - . -' (158 159)rastlca formaçao ou quebra de estrutura' . Este compor-

tamento tem sido explicado assumindo que a partículareagente ,

no estado de transição, se encontra aproximadamente no peH nes-

ta última categoria de reações, e no piH, na primeira(156,157 ,

161,167,169). t necessãrio mencionar, entretanto, que um reex!

me muito recente(176) da redução Co(II) ~ CoCO) mostrou que, em

e1etrõ1ito de ha1etos, a cinetica pode ser considerada dentro

da prevista pela correção de FRUMKIN, em contradição com o que

se supunha anteriormente.

A frequente aceleração dos processos de transferência

da carga na presença de certas especies e1etroinativas adsorvi-

das, quando comparada ã velocidade na sua ausência levou ã hipõ

tese da formação de "pontes" entre os reagentes e estas espicies

adsorvidas. Esta associação dentro da camada interna ou de HEL

MHOLTZ foi postulada e fundamentada teoricamente em vãrios tra-

ba1hos(177-l79). A função destas pontes pode ser ou a de redu-

zir a carga eletrica efetiva dos reagentes ou a de prover meios

para uma transferência de carga em dois estágios, mais favorã -

ve1 energeticamente, entre o metal e o reagente. Neste senti-

do tem particular interesse a formação de pares iônicos na cam!

da de HELMHOLTZdurante a adsorção simultânea de íons com car-

gas opostas. FAWCETT e LEVINE(180) desenvolveram uma teoria q~
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consiste numa modificaçãobidimensiona1da conhecidateoria de

associação iônica em sOlução(181,182), onde consideram os íons

reagentes e os contra-íons no mesmo plano. Existe um trabalho

posterior que permite considerar os ions associados

cias diferentes da superfície do e1etrodo(183).

a distân-

Uma investiga~o muito recente sobre o efeito exerci-

do pela adsorção de 50 compostos orgânicos de estruturasdifere~

tes,contendo ãtomos de nitrogênio ou de enxofre ou os dois, na

cinetica da redução de Zn(II) e 81(111)(184), chegou aos segui~

tes resultados: Hã aceleração do processo de eletrodo quando,no

potencial do El/2 d~ redução do despo1arizador, ocorre uma subi

da da curva de capacidade diferencial acima da do eletr~lito ao

se adicionar o composto orgânico e, ao mesmo tempo, este compo!

to tem um par livre de elétrons no ãtomo de enxofre ou no de ni

trogênio. A magnitude da aceleração depende da diferença obser

vada na capacidade diferencial e do número de pares de e1etrons

livres. o efeito não ocorre quando hã ãtomos de hidrogênio ou

oXigênio ao lado do ãtomo com o par livre de e1etrons. Os com-

postos que causam esta aceleração podem, também, inibir o pro -

cesso de redução de outros reagentes.

ainda estã sendo investigado.

O mecanismo deste efeito

1.5 - ADSORÇ~O DE C~TIONS MET~LICOS

1.5.1 - Adsorção de Cãtions Jnduzida por ~nions

Conforme foi dito no capftulo 1.2, sõ em 1957 p8de ser

constatadaa adsorção de um cãtion, o Tl(I), na presença de

KN03 como e1etrõ1ito(24). A causa da adsorção deste cition ele
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troativo estã justamente na adsorção simultânea do ion nitrato,

o que leva a um grande reforço da ~dsorção especifica de cada

uma das especies iônicas por se tratar de especies com cargas

opostas(185,186). Jã em e1etrõ1itode f1uoreto a adsorção do

T1(I) e muito menor, devido ã baixa adsortividade do ânion f1u~

(187) E t - ~ , .
1

'

reto. ste compor amento nao esta restr,to ao ta 10, mas

é geral e recebe, comumente, a

tions induzida por ânions.

designação de adsorção de
,-
ca-

Atualmente existem estudos quantitativos da adsorção

de diversos ~itions meti1icos e1etroativos comvirios ânions sim

ples, boa parte dos quais realizados por ANSON et alo(188) apõs

o advento da cronocoulometria, técnica muito apropriada para m~

dir a adsorção de espécies e1etroativas. Como exemplo, podem

citar-se os seguintes: Cd(ll) em meio de iOdeto(188,189), brom~

to(189), tiocianato(190,19l), azoteto(192) e tiossulfato(193) ;

Zn(II) em meio de tiocianato(19l,195) e azoteto(192); Pb(II) em

meio de cloreto(195-l97), brometo(198-200), iodeto(198-200), tio

cianato(199) e nitrato(197); Hg(II) em meio de brometo(199), io

deto(199) e tiocianato(199,201); ln(lll) em meio de tiociana

to(202); V(II) em meio de tiocianato(203); diversos tiociano

oomp1exos de Cr(III)(204-21l).

Em 1968, ANSON e BARCLAy(189) apresentaram um modelo

para a adsorção dos citions dos assim chamados "metais brancos".

Segundo este modelo de adsorção induzida, um complexo do cition

metilico, geralmente na forma neutra (por exemplo ÇdI2)' liga-

-se a uma ou mais espécies aniônicas anteriormente adsorvidas 00

eletrodo, aumentando assim seu numero de coordenação. A adsor-

ção do complexo metilico é induzida e controlada primariamente

pela quantidade do ligante jã adsorvido, ou seja, este age
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como sítio de adsorção. Hã, portan to, certas condições para

que ocorra a adsorção induzida (segundo este modelo), quais se-

jam:

a) que haja adsorção do ânion indutor;

b) que este seja capaz

estudo;

de formar complexos com o cãtion en

. c) que a concentração de ligante em solução seja tal que o

numero medio de ligantes n, dos complexos do íon metãli-

co seja inferior ao seu numero mãximo de coordenação.

Este modelo foi precedido, de alguns meses, pela pro-

posta de O'DOM e MURRAy(202), segundo a qual é uma especie com-

plexa jã existente em solução que adsorve na superfície do mer-

curio, mantendo a mesma composição química.

BARCLAYe ANSON(195), entretanto, reuniram evidências

experimentais que favorecem o seu modelo e este vem sendo apli-

cado em diversos estudos de adsorção de cãtions dos metais bran

coso Uma analise crftica deste modelo foi feita por CASELLI e

PAPOFF(198). Segundo MURRAYet al.(200), porem, as medidas de

adsorção de Pb(ll) na presença de haletos são inconsistentesoom

este modelo de adsorção induzida. Interpretam o súbito aumento

d d
- . I ++

I I

-
'
2 .

a a sorçao quando o produto Pb . X atlnge certo valor CO!s

tante, como sendo precipitação bidimensional de PbX2 na superf;

cie do eletrodoo

1.5.2 - Adsorção de cations

orgânicas"

na presença de moleculas

Os processos de eletrodos envolvendo redução ou oxid!

ção de cãtions metalicos realizadas na presença de moléculas or



-27- .

gânicas funcionando como ligantes para formar complexos, ou c~

mo surfactantes do eletrodo, são d~ grande importância prãticao

Basta citar os processos de eletrodeposição realizada na pre-

sença dos assim chamados abrilhantadores(2l2-2l4), a eletrod!

posição de ligas metãlicas(2l5-2l6). a inibição de corrosão(2l7)

e a supressão de máximos pOlarogrãficos(2l8,2l9). Em todos es-

tes processos, a adsorção desempenha papel importante e, com

frequência, as moleculas orgânicas presentes provocam a adsor -

ção simultânea dos cãtions reagentes, podendo ocorr~r, tambem ,

participação as vezes insuspeita de ânions do eletrõlito. Mes-

mo na determinação polarogrãfica de constantes de estabilidade

de complexos formados entre íons metãlicos e ligantes orgânicos,

se houver adsorção, podem ocorrer erros semelhantes aos que ap~

recem, segundo BOND e HEFTER(220-224), quando hã adsorção indu-

zida do metal complexado com ânions inorgânícos, apesar de este

assunto ainda ser pOlêmico(225,226).

Ao contrãrio do que acontece com as moleculas orgâni-

cas e com os ânions inorgânicos, para os quais existe grande nu

mero de estudos quantitativos de adsorção (capitulo 1.2), o nu-

mero destes estudos para cãtions inorgânicos era, proporcional-

mente, muito menor.

Com a introduçãoda tecnica da cronocoulometria por

ANSON et al.(227-23l), tornou-se fãcil medir seletivamente a ad

sorção de especies eletroativas. Como consequência, tornaram-

-se viáveis os estudos da adsorção de cãtions eletroativos indu

zida por ânions (exemplos citados no item anterior).

Investigações semelhantes envolvendo adsorção simul-

tânea de moleculas orgânicas continuavam praticamente inexiste~

tes, apesar da sua importância prãtica e do grande numero de
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trabalhos em que este tipo de adsorção era constatado qua1itatl

va ou semi-quantitativamente.

Um dos poucos trabalhos quantitativos encontrados, e

que estã relacionado ã linha de pesquisas que serã citada a se-

guir, é o da adsorção dos complexos de Fe(ll) com a 2,21-dipirl

dila (bipy), realizado por SAWAMOTO(232),através de técnicas

c1ãssicas.

A linha de pesquisas iniciada por NEVES neste I~stit!

to a, portanto, do maior interesse, pois visa a investigar qua~

titativamente a adsorção simultânea de cãtions inorgânicos e mo

1aculas orgânicas. A atenção inicial destes estudos estã volta

da aos "metais brancos" e a am1nas heterociclicas. o emprego

de 1i gantes neutros trari a a van tag'em da manutenção da mesma c~

ga do ion hidratado após a complexação, enquanto nos estudos an

teriores (item 1.501), a carga variava devido ao emprego de 1i-

gantes aniônicoso

Nos trabalhos até agora realizados nesta linha de pe!

quisa, NEVES preferiu a bipy, antes mesmo do aparecimento do

trabalho de SAWAMATO(232),não apenas por sua importância ana1í

tica, mas tambem porque este ligante bicoordenativo forma com -

p1exos estãveis com os "metais brancos" e porque e fortementead

sorvido no eletrodo de mercúrio. Os extensos estudos polarogrã

ficos realizados revelaram a adsorção dos complexos de

com a bipy, dependente, entretanto. do ânion presente em

ção(l,2) .

Cd(ll)

sol u-

Na presença de certos ânions, aparecia o fenômeno

auto-inibição da onda po1arogrãfica de redução do comp1exoo

da

Ainexist~ncia de equipamento para medidas cronocoulo-

metricas no Brasil levou ã realização destas em colaboração com
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ANSON. introdutor da tecnica. Os resultados obtidos encontram-

-se publicados{2.3}. destacando-se os seguintes:

a} Em relação ao inion fluoreto. todos os outros 15 ânions

estudados induzem certa adsorção dos complexos de Cd{IIV

/bipy sobre o eletrodo de mercurio em ordem crescente.

F- < BF4 < NO; < N°i < C10; < pts. < bz. < PF6 < sali. <
. - - 2- - - 2-

C104 < Cl < N3 < S203 < Br < SCN < C204 .

b} A adsorção ê mais intensa quando o n da bipy em rélação

ao Cd{ll} e 2 ou menor. havendo evidências de que a par-

ticipação dos ânions ocorre numa proporção tal que se

mantenha a eletroneutralidade das especies.

c} Estudo realizado com perclorato ou tiocianato mostrou

que a magnitude da adsorção e determinada pelo produto

ICd++1 lx-I; onde x- e o ânion indutor. e que um grãfico

de excesso superficial {rCd{II}}' em função de valores cres

centes deste produto definem isotermas de adsorção.

d} ° comportamento descrito no item e foi racionalizado co~

siderando o processo de adsorção como sendo anãlogo ã e~

tração de complexos neutros ou pares iônicos. de solven-

te aquoso para não aquoso. como em extração liquido-liq~i

do.

e} Não hã relação direta entre as intensidades de adsorção

observadas com os diversos ânions e o aparecimento da

auto-inibição da onda polarQgrãfica. devendo este fenõ-

meno estar ligado a outros fatores. como a estrutura do

filme de adsorção formada sobre o eletrodo.
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1.5.3 - Contribuição do Presente Trabalho

~

Nesta tese, procurou~se estender as investigações re~

lizadas por NEVES a outras aminas heteroc;clicas e verificar se

a participação de ânions e um fenômeno comum ã adsorção de

tros cãtions complexos.

ou-

Como cãtion metãlico, continuou a ser preferido o ~

Cd(II). Quanto ã amina, havia interesse, por um lado, na fena~

trolina e, por outro, na piridina. Na phen, por ser uma moleau

la mais volumosa e rígida que a bipy, contendo três anéis aromã

ticos cujas ligações ~ devem promover forte adsorção na superf;

cie do mercúrio, e que funciona como ligante bidentado formando

complexos muito fortes com o cãdmio(233,234). Na py, que ta~

bem forma complexos estãveis com o Cd(II)(233,234)(apesar de m~

nocoordenativa) e adsorve fortemente(235), por tratar-se,em pr!

meira aproximação, de metade da molecula de bipy.

Inicialmente, investigou-se o comportamento polarogrã

fico dos complexos de cãdmio com phen. Conforme serã visto na

segunda parte da tese, este sistema apresentou características

desfavorãveis a um estudo cronocolumetrico de adsorção. Este

tipo de dificuldade não ocorreu com a py, escolhida para pross!

guir o estudo proposto.

A realizaçãode um estudo completo da participação de

diversos ânions na adsorção dos complexos de Cd(II) com py era

inviãvel. Isto devido ao tempo necessãriopara realizar medi -
das cronocoulometricas com o equipamento disponível neste Inst!

tuto (descrito na quarta parte desta tese). Por este motivo ,

preferiu-se estudar com mais detalhe o sistema Cd(II)jpyjCl. a



- 31- .

realizar um estudo superficial com vãrios ânions. As medidas

cronocou10metricas foram precedidas de um estudo completo dos

equilíbrios envolvidos neste sistema, para que se pudesse saber

a distribuição das especies em solução e verificar a possibi1i-

dade da formação de especies mistas neutras.

O sistema Cd(II)/py/C1- mostrou-se mais complicado

do que poderia parecer i primeira vista. Foram determinadas 17

especies em solução, 9 das quais mistas, o que veio dificultar

a interpretação dos resultados das medidas de adsorção. Algumas

das especies formadas apresentam pequena solubilidade, obrigan-

do ao uso de concentrações de Cd(II) entre 50 e 200 ~M, tanto

no estudo dos equilíbrios como nos de adsorção. Mesmo nestas

condições foi possível constatar forte adsorção dos complexos

de Cd(II), dependente do potencial e da concentração dos

1igantes, mantidas fixas as demais variãveis.

dois

Parte dos resultados obtidos foram apresentados

Congressos ou Simpõsios{236-239).

em
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~ PARTE I I

INFLUrNCIA DE ~NIONS SOBRE A INIBIÇ~O DA ONDA POLAROGR~FICA DO

Cd(II) POR PHEN E SEUS COMPLEXOS.
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11.1 - GENERALIDADES

A escolha da phen para este estudo polarogrãfico pre~

de-se às razões expostas no Capítulo 1.10. Alem disso.trata-se

de um ligante de considerãvel importância analítica. pois forma

complexos muito fortes com os metais de transição(233 .

234). sendo que a estabilidade dos tris-complexos cresce na se-

guinte ordem: Mn<Cd<Zn<Co<Cu<Fe<Ni(240-242). Os complexos mis-

1

tos de vãrios íons metã1icos com phen e diversos ânions são al-

tamente insolúveis. permitindo sua separação e determinação gr!

vimetrica. Alem disto. estes complexos podem funcionar como i~

dicadores de redox numa ampla faixa de potencial. Estas proprie

dades são amplamente tratadas em duas monografias(243.244) e um

trabalho de revisão(245).

~

Extensiva investigação do comportamento eletroquímico

dos complexos de phen tem sido realizada. principalmente com

íons de Fe(246-250). eo(25l-254). Cu(255-256)e Cr(257-258).p!

ra o Cd(II) sõ se encontrou um trabalho(259). abordando aspec-

tos diferentes dos que interessam aqui. Diversos destes estu -
dos mencionam a presença de fenômenos de adsorção sem. no entan

to. dar-lhes maior atenção. Quanto ao eletrõlito. sõ foi enco"

trada menção a respeito da sua influência na reversim1idade po-

1arogrãfica dos complexos de Co(III) ~ Co(II)(260).

A própria phen e eletroativa e foi estudada po1arogrã

ficamente(26l-263). Os resultados são. no entanto. contraditõ-

rios. Segundo FALQUI(261). em pH baixo ocorre a onda de redu-

~

ção da phen ã semiquinona. com E1/2 = -0.22 V a pH2. Em pH al-
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to.observou duas ondas que desaparecem com o aumento da con-

centração de phen. sendo que acima de pH = 9 encontrou indi-

~ - - ~

caçoes de formaçao de d1mero. Não pôde . todavia. oferecer

uma interpretação para os resultados. Para BORENKOet a1 (263). .

a onda em meio fortemente ãcido ou alcalino ocorre a -1.30 e

-1.42 V vs. ECS. respectivamente. sendo que em meio ãcido a al-

tura da meia onda foi excessiva. indicando redução cata1ítica de

H+. Em pH de 4.0 a 9.5 observaram duas ondas no intervalo

-1.06 a -1.16 Vede -1.35 a -1.40 V. isto para phen 10-4M

de

em

KC1 0.1 t.1. A origem das ondas observadas ness~ estudos não es-

tá completamente esc1arecida.

As constantes de estabilidade dos complexos de Cd{II)

e de Fe{II). de interesse para o presente trabalho. jã foram d~

t .
d

- . .
d (233.234.264.268)

1erm1na as por var10S pesqu1sa ores e os va o-

res criticamente selecionados por IRVINGe MELLOR{240-242) 'en-

contram-se reproduzidos na Tabela I. ao lado das corresponden-

tes aos complexos com a bipy. para efeito de comparação.

TABELA I - Constantes de estabilidade para I = O.lM. a 250C

( 1o 9 6i / mo 1 i1- i)
2.2'-dipiridi1a 1.10-fenantro1ina

Cd{ll) Fe (lI ) Cd(I I) Fe{II)

10g 61 4.3 4.3 6 5.8

10g 62 7.8 8.0 11 .1 11 .1

10g 63 10.4 17 .5 15.3 21 .2
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11.2 - POLAROGRAMASDE Cd(ll) COMPLEXADOPOR PHEN, NA

SENÇA DE V~RIOS ~NIONS

PRE-

.
Iniciou-se este trabalho pelo estudo do comportamen-

to polarogrãfico do Cd(ll) complexado com phen, em analogia do

realizado anteriormente por NEVES(l) com a bipy, onde ficou co~

provada a participação de ânions na inibição do processo de ele
.

.
trodo.

Devido ao numero de variãveis experimentais envolvi

das, decidiu-se adotar uma concentração fixa de Cd(ll) e de phen,

sempre que possível. Como NEVES observou que a inibição da on-

da do cãdmio complexado com bipy se intensifica nas imediações

de n = 2 correspondendoa uma concentraçãode 4,5 mM em bipy p! .

ra 2 mM em Cd(II), decidiu-seusar a phen e o metal nestas mes- w

mas concentrações. A concentração de eletrõlito preferida foi

de 0,5 M, pois permite trabalhar bem, com fluoreto. Verifica-se

na Tabela I que a estabilidade dos complexos de Cd(ll) com phen

e muito maior do que a dos formados com a bipy. Alem disto o

K3( = 63/62) tambem ê muito maior. cãlculos de~uil;brio com

as constantes da Tabela I, cuja validade no eletrõlito e força
.

iônica usadas e discutível, mostram que para a concentração de -

phen indicada, o n e 2,2 e hã predominância da segunda especie.

Todos os polarogramas de~te estudo foram obtidos com

um polarõgrafo provido de um registrador X vs. t de resposta rã

pida (vide parte experimental), que permite registrar a varia -

ção da corrente durante a vida das gotas, ao longo de todo o p~

larograma, desde que se escolha uma velocidade superior a usual

no eixo t (correspondente ao potencial). Nas regiões em que hã
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inibição do processo, a corrente pode atingir um mãximo e decre~

cer novamente, durante a vida da gota. Quando isto ocorre, po-

de-se registrar curvas ampliadas de corrente em função do tempo,

a potencial constante (curvas i vs.t), cuja interpretação pode

fornecer dados adicionais sobre o fenômeno da adsorção. Devido

a estas características dos polarogramas e por causa da dificul

dade em reproduzí-los na tese, preferiu-se apresentar, nas fig~

ras, apenas a corrente mãxima em lugar da usual corrente media

durante o gotejamento do eletrodo. Convem lembrar, entretanto

que, apesar da corrente media situar-se aproximadamente 15%

abaixo da curva de corrente mãxima em polarogramas normais, na

presença de adsorção esta diferença pode ficar muito maior, di-

ficultando comparações diretas de polarogramas obtidos nos dois

modos.

Inicialmente,repetiram-se os polarogramas de Cd(ll)

na presença de bipy em eletrõlito de fluoreto e de nitrato de

sõdio, anteriormente obtidos por NEVES(1,2). Os resultados a

que se chegou com o sistema eletrodo gotejante-celula-polarõgr!

fo aqui empregado foram idênticos. Em fluoreto a onda de redu-

ção do Cd(ll) apresenta aspecto normal, se bem que deslocada P!

ra potenciais mais catôdicos em relação ã obtida na ausência

de bipy (Figura lb e ld), devido ã complexação. Jã em nitra-

to hã auto-inibição do inicio da onda, com passagem subita para

a corrente de difusão, assim que o potencial atinge valor sufi-

ciente para reduzir o Cd(ll) dos complexos que formam o

de adsorção (Figura la e lc).

filme

Experiências similares realizadas com a phen deram re

sultados diferentes. Em fluoreto jã ocorre intensa inibição da

parte inicial da onda, e o aumento da corrente limite e gradat!
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FIGURA 1 - Inibição da onda de Cd(II) na presença de bipy.a)Cd(II)=

. 2rnM.NaN03 = 0.5; h) Cd(II)2mM. NaF=0.5M; c) = a + bipy=

= 4.5 mM; d) = h+hipy=4.5 mM; e) bipy = 4.5mM. NaF=0.5 M.
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vo, sõ alcançando valores iguais aos da corrente de difusão em

potenciais onde a própria phen passa a ser eletroativa (Fig .

2bj 2c e 2e). A presença de 50 mM de nitrato acentua este com-

portamento (Fig. 2d). Não foi possível substituir completamen-

te o NaF O,5M por NaN03 devido a problemas de precipitaçãoo Me~

mo em solução 50 mM em NaN03 e O,5M em NaF sõ não ocorre preci-

pitação visível quando se adiciona o nitrato por último.

Jã ficou demonstrado que o fluoreto não é um eletrõli

to completamente indiferente nestes estudos(l,2), pois, apesar

de isoladamente adsorver muito pouco, ê capaz de induzir certa

adsorção dos complexos de Cd(II) com bipy.
-

Sabe-se tambem que

a forte adsorção dos complexos, induzida por ânions, é condição

necessãria mas não suficiente para que ocorra a inibição da on-

da do Cd(II). Esta depende tambem da estrutura do filme de ad-

sorção formado, pois hã ânionsque induzem alta adsorção sem

que ocorram fenômenos de inibição, como ocorre com ocloreto(1.3).

Para verificar se a diferença de comportamento entre

a bipy e a phen se estendia tambem a outros ânions, selecionou-

-se o perclorato, o sulfamato (sulf-) e o p-tolueno/sulfonato

(pts-). o perclorato, por ter sido capaz de, com os complexos

de bipy, produzir forte auto inibição. o pts-, por ter sido C!

paz de eliminã-la e o sulf-, por ser outro ânion fracamente ad-

sorvido(269), comparãvel ao fluoreto. O polarograma em nitrato

também foi repetido sõ que na concentração de 5mM, a mesma ado-

tada para o perclorato, para afastar a possibilidade de prec;pl

tação.

Os polarogramas na p~esença destes ân;ons encontram-

-se sobrepostos na F;g. 3. Pode-se observar que todas as ondas

apresentam o mesmo formato anormal. e que as diferenças no efei
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FIGURA 2 - Inibição da onda de Cd{II) na presença de phen.

a) Cd{II)=2mM. NaN0320.5M; b)Cd{II)=2mM. NaF =
=0.5M; c) =b+phen=4.5mMi d) =a+phen=4.5mM; e)

phen=4.5mM.NaF=O.5M.
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Efeito da phen sobre a onda do cidmio. a) Cd(II)2mM+
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4,5 mM+NaF O,5M; h) deslocamento calculado com as cons

tantes da Tahela I (vide texto)
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to dos ânions não são marcantes. Aparentemente, o fluoreto, e

em maior extensão, o perclorato, provocam certa auto-inibição no

inrcio ou no "p~" da onda.

Imagina-se que este comportamento possa resultar

atuação combinada dos seguintes fatores:

da

a) Devido ã grande estabilidade dos complexos de Cd(II)/phen,

a concentração de ligante livre, muito baixa no âmago da

solução, sofre grande aumento na superfície da gota ao

ocorrer a redução do cãdmio. Isto pode ocasionar disto!

ção da onda(270,271), deslocando-se para potenciais mais

negativos do que seria previsível a partir do cãlcu10 da

localização aproximada da onda com as constantes da Tabe

1a I.

b) A phen 1iherada na redução, fortemente adsorvida na re-

gião de potencial prõxima do potencial de carga zero,
-e

capaz de inibir parcialmente a redução do Cd(II), acent~

ando a diminuição da corrente limite. Este efeito dimi-

nu; em potenciais mais catõdicos, onde a phen e dessorvi

da. Uma evidência em favor da existência deste bloqueio

e a progressiva diminuição da corrente abaixo da de difu

são, observada em medidas cronocou10metricas, a

levando a resultados errôneos.

-1,0 V,

Pode-se observar evidências da participação de ânio~

no "pi" da onda onde a pequena concentração livre de phen impe-

de a atuação dos fatores a e b. Na presença de fluoreto (Fig .
3a) e, mais acentuadamente, na de perc1orato (Fig. 3e), ocorre
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certa inibição da onda. provavelmente uma auto-inibição causada

pela adsorção dos complexos de Cd(II)/phen. com participação de

ânions no sentido de manter a eletroneutralidade das '- .
espec1es.

a exemplo do que acontece com a bipy(1.2). Estes efeitos
-so

não são mais visíveis por serem sobrepujados pelos fatores a

e/ou b.

Na presença do inion sulfamato (Fig. 3g) e. igualmen-

te. do nitrato 50 mM (supondo inexistência de precipitação)(Fig.

2d). a corrente limite inferior às demais parece ser resultante

também de um efeito destes ânions. o que não pôde ser explica-

do. A participação destes ânions na adsorção da phen é desfavo

recida pelo potencial catõdico do eletrodo e por ser a phen uma

molécula neutra (salvo uma pequena fração. protonada pela

sença de -3.l0-4M de H+. usado para reprimir a hidrõlise

pre-

do

Cd(ll) ).

o comportamento observado não e favorãvel ao estudo

quantitativo da adsorção da especie eletroativa por cronocoulo-

metria. onde a corrente deve ser governada por difusão no pote~

cial final. Isto determinou a interrupção desta parte do exame

polarogrãfico preliminar.

11.3 - POLAROGRAMASDE Cd(ll) NA PRESENÇA

E DE COMPLEXOS DE Fe(II) COM PHEN.

DE V~RIOS ~NIONS

11.3.1 - Resumo dos efeitos anteriormente

dos com a bipy

observa-

Serão apresentados nes te capitulo os resultados do

exame dos efeitos de inibição exercidos pelos complexos de Fe(lI)
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com phen sobre a onda polarogrãfica do Cd(II), na presença de

vãrios ânions. A motivação para este estudo exploratõrio estã

nos curiosos efeitos observados anteriormente(l). A adição de

(Fe biPY3)++ ê capaz de ocasionar inibição da onda do cãdmio a

partir de -0,8 V em eletrõlito de fluoreto, sugerindo forte ad-

sorção do cãtion complexo não associado a ânions. A adição de

perclorato provoca, praticamente, a supressão completa da onda,

o que foi explicado como sendo resultante da associação do com-

plexo catiônico com este ânion. Quando o cãdmio tambem se en -
contra complexado com bipy, a adição de (Fe biPY3)++ não prov~

ca inibição em fluoreto, ocorrendo inibição parcial na presença

de perclorato. A inibição menos acentuada nestas condições foi

atribuida ã adsorção competitiva dos complexos de cãdmio e,pri~

cipalmente, do ligante livre. 1

Em eletrõlito de cloreto, a adição de (Fe bipY3)++

não provoca inibição alguma, mesmo quando o Cd(ll) não estã co~

plexado, apesar do complexo ferroso adsorver neste eletrõlito,

conforme constatado por SAWAMATO(232). A ~ste autor, a decisi-

va participação de ânions na adsorção

inteiramente despercebida.

destes complexos passou

11.3.2 - Efeito da Adição de Ferro;na

Procurou-se obter, inicialmente, uma série de polaro-

gramas de Cd(ll) em eletrõlitos com ânions diferentes, na pre-

sença do complexo tris-phen ferroso (ferroína). o comportamen-

to observado se assemelha ao que ocorre com a bipy, se bem que
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os efeitos de inibição foram mais intensos. Em perc10rato
-
e

suficiente a concentração de ferroina de 0.25 Mm para suprimir

quase completamente a onda do cãdmio. como indica a corrente mê

dia do po1arograma na Fig. 4e~ Em f1uoreto ocorre o mesmo a

partir de -1.15 V (Fig. 4dG). sendo ~ue a parte inicial da onda

tambem sofre inibição maior que quando se usa bipy. Mesmo em

c10reto hã certa inibição. apesar de pequena (Fig. 4b). Em e1e-

trõ1ito de nitrato. alem da inibição. que ocorre aproximadamen-

te na mesma extensão que em fluo reto. hã antecipação ou surgi -

mento de uma onda cata1itica. cuja natureza não foi investigada.

o efeito da concentração de ferroina sobre estes dois fenômenos

pode ser observado na Fig.S. onde se verifica que o seu aumento

determina crescente inibição da onda na região de -0.5 a -0.7 V

e de -0.9 a -1.2 V e progressiva antecipação (ou aumento do pi-

co) da onda cata1itica.

Nestes po1arogramas iniciais. assim como em outros

que serão apresentados mais adiante. pode-se distinguir duas r~

gi~es de potencial. A e B, em ~ue a inibição ocorre com comport!

mento distinto.

A) A primeira estendendo-se do inicio da onda ate. depende~

do do e1etrõ1ito. -0.8 a -1.1 V. Nesta região. a inten-

sidade e a localização do bloqueio de eletrodo para a

e1etro-reduçãodo cãdmio ê fortemente dependente do ânion

presente. situando-se num dos extremos. o efeito do per-I

c10rato. e no outro. o do c10reto. entre os ânions ate

agora apresentados.

B) A segunda região e pouco dependente de ânions. havendo

sempre forte inibição (exceto em c10reto). Apesar da an
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a onda do cãdmio. a) Cd(II) 2mM+NaCl O,5M;
Cd(II) 2mM+NaF 0,5M;d,dl) .c+ferroina O,25mM;

Efeito da ferroina sobre

b) =a+ferroína O,5mM; c)

e,el) =d+NaC104 50mM.
dl,el) corrente polarogrãfica media; os demais, correntes
Soluções polarogrãficas - 15 mino após o preparo.

mãxima.



-47-

16

a

b
12

8

;,

<:
;:1

.........
''-

4

Cd(II).

Soluções: Cd(II) 2mM+NaN03 O,5M. Concentraçãode f~
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FIGURA 5 - Efeito da concentraçãode ferroinasobre a onda do
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tecipação que ocorre em nitrato. onde estã delimitada

por -0.9 e -1.2 V contra aproximadamente -1.1 e -1.4V

para outros ânions. esta região se caracteriza pela se- ~

"me1hança do aspec~o da onda, para qualquer um dos ânions

estudados.

Pode-se ter uma ideia melhor do fenômeno recorrendo

ao exame da corrente instantânea durante a vida das gotas. Ape-

sar do registro de curvas i vs. t ser feito. normalmente, a po-

tencial constante. para fins qualitativos e mais i1ustrativo f!

z~-10 a potencial variãve1, o que equivale a expandir o po1aro-

grama. Isto foi feito para um caso tfpico desta segunda regiio,

resultando a Figura 6.

Examinando esta Figura, observa-se progressiva dimi-

nuição da corrente limite da onda do cãdmio, sendo que,

tir de -1,15 V, jã ocorre um visível bloqueio no fim da

a par-

vida

da gota. A inibição vai se acentuando ate -1,3V, onde sõ flui

corrente apreciãve1 nas primeiras frações de segundo. Entre

-1.3 e -1.4 a corrente media ê de 2 ~A, o que corresponde a um

quinto da corrente de difusão do cãdmio na aus~ncia de ferrofna.

Em potenciais mais catõdicos. a prõpria phen torna-se

e 1etroati va, contri bui ndo para a corrente 'e des trui ndo o

inibidor. sendo que entre -1.4 e -1,6 as curvas i vs. t

fi 1 me

ficam

complexas devido ã ocorrência simultânea de vãrios processos.

Estes resultados sugerem que, nesta região B, mais C!

tõdica, a inibição deva ser causada por um filme de (Fe phenj++

adsorvido. Na região A, que se situa sobre o potencialde ca~

zero do eletrodo, esta especie catiônica sõ adsorve quando ass~

ciada com ãnions, que lhe permitem alcançar a eletroneutra1ida-



8 -'

I I

1 ,'1 1 ~ 2 -E/V I
.t:>.
\.O
I

6 -:

c:::::
;:!.

.......

.~

4

10
segundos

2

-E/V

FIGURA 6 - Polarograma expandido da onda do Cd(II) na região inihida pela ferroina.
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de. Daí a maior influência das características conferi das

ânion ao filme inibidor.

pelo

f

11.3.3 - Cinética de Equilíbrio dos Complexos

As soluções para estes po1arogramas foram preparadas .

na hora. vertidas na célula po1arogrãfica desaeradas com ni-

trogênio e. a seguir. po1arografadas.

ções consumia. em media. 15 minutos.

Esta sequência de oper!

Constatou-se. entretanto.

que as ondas po1arográficas registradas sofriam alteração com o

tempo. conforme ilustra a Figura 7. Ocorre progressiva recupe-

ração da parte inicial da onda. entre -0.6 e -1.2. sem que a .

parte mais catõdica sofra alteração aparente.

Este comportamento pode ser compreendi~ examinando a

Tabela 1 e lembrando que a ferroina e um complexo inerte (a phen

e capaz de passar o Fe(II). d6. para spin baixo no tris-phen

complexo. cuja cinetica de formação e dissociação jã e conheci-

da(272».

A diferença entre a estabilidade dos phen-complexos
i

de Cd(II) e de Fe(II) e menor que a dos correspondentes forma-

dos com o bipy. Por isto. ao se adicionar ferroína ã solução

de cãdmio. sua concentração inicial diminui lentamente ate que

seja estabelecido o equilíbrio entre

um e outro metal.

os complexos de phen com

Estas suposições foram confirmadas atraves das segui~

tes experiências:

a) Registrou-se. espectrofotometricamente. a absorbância de
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FIGURA 7 - Variação da onda do cãdmio após a adição de fer-
...r01na.

Solução: Cd(II) 2mM+NaF0.5M+ferrofna 0.25M.

Tempo após a injeção da ferrofna: a) 4 min.;

b) 9 min.; c) 14 min.; d) 24 min.; e) 29 mine ;

f) 49 min..
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uma solução de Cd(ll)e ferroina recem preparada em fun-

ção do tempo. a 510 nm. Pôde-se constatar um lente de-

crescimo da intensidade da coloração vermelha caracterfs

'tica da ferro;na.
~

b) Os polarogramas de soluções contendo Cd(II). Fe(II) e

phen. que são inicialmente diferentes por dependerem do

metal adicionado por Dltimo. tornam-se iguais ap~s algu-

mas horas.

Apesar de não ter sido feito um estudo mais detalhado

da cinetica deste equilibrio. chegou-se ã conclusão de que era

posslvel obter polarogramas invariãveis com o tempo. empregando

concentrações mais altas de phen. adicionando o Fe(II) por ült!

mo e aguardando 15 mine (tempo necessãrio para as manipulações

e para desaerar a solução). Isto deve ser consequência da mai-

or concentração inicial de phen livre ao se adicionar

e da constante de velocidade maior para a formação que

o Fe(ll)

para a

dissociação da ferroina. conforme pode ser previsto da relação

de GULDBERG e WAAGE.

O comportamento observado na Figura 7 resulta. porta~

to. da lenta diminuição na quantidade de ferrolna e do menor

efeito inibidor dos mono e bis-phen complexos de Fe(ll) ou de

Cd(II). Isto traz consequências tambem na região mais catõdi -

ca. pois a invariabilidade da onda e apenas aparente. Exame das

curvas i vs. t durante a vida das gotas. nesta região de poten-

cial. mostra que o tempo necessãrio para atingir a inibição mã-

xtma aumenta progressivamente quando se passa ~o polarograma

ao f. na Figura 7.

a
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11.3.4 - Efeito da Adição de Fe(II) sobre o Cd(II),

Complexado por Phen.

Conforme foi discutido no item anterior, pode-se ob-

ter polarogramas que não variam com o tempo adicionando o Fe(II)

por ultimo, ao preparar as soluções. Adotaram-se as mesmas con

centrações de Cd(II) e phen jã usadas no Capítulo II.2,ou seja,

2 e 4,5 mM, respectivamente. Os polarogramas foram registrados

em duas concentrações de F.e( 1I) , '1 e 2 mr4. Como eletrõlitos,

empregaram-se os sais sõdicos dos seguintes ânions: fluoreto ,

nitrato, perclorato, sulfamato e p-toluenosulfonato (Figura 8

a 12 respectivamente). As razões da escolha foram expostas no

eapítulo I I. 1. Devido a problemas de precipitação, o perclora-

to foi usa-do na concentração de 5 mM e o ni trato, 5 ou 50 m~1.

Para efeito de comparação, a Figura 8 contem os pola-

rogramas do cãdmio e da ferro;na, em fluoreto.

Ao examinar os resultados, e necessãrio levar em con-

ta que o efeitos de inibição observados não se devem exclusiva-

mente ã ferroína pois, nas concentrações usadas, existe em sol~

ção certa quantidade de outras especies complexas de phen com

Cd(II) e Fe(II). A extensão desta interferência e difícil de

avaliar, mas não deve invalidar a atribui ção qualitativa dos re

sultados observados ã ferroTna.

Em todos os polarogramas registrados, pode-se distin-

gu;r as regiões If e 8, propostas fiO (tem //.1.!. ,4 !tI;(io dtl

Fe(II) 1 mM provoca inibição acentuada na região B na presença

de qualquer um dos ânions, enquanto que na região A, os efeitos
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Onda do cãdmio na

a) Cd(II) 2mM+NaF
c) -a+phen 4.5 ~M
+ NaF 0.5M.

presença de phenm Fe(II) e f1uoreto.
O.5M; b) =a+phen 4.5mM + Fe(II) 1mM;

+ Fe(II) 2~M; d) ferroína 0.5 mM+



16 _i

12

c:(
;:2.

.......
oro-

8

4

o

FIGURA 9 -

-55- .

.'

1 ;0 1.4
- E/V

Onda do câdmio na presença de phen. Fe(II) e nitrato.

Composição comum: Cd(II). 2mM+NaF O.5M. Diferencia-

ção: a) +NaN0350mM + Fe(II) 1mM; b) +NaN03 5mM +

+ Fe(II) 1mM; c) +NaN03 50mM + Fe(II) 2mM.
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Onda do cãdmio na presençade Fe(II). phen e perc1orato
Composição comum: Cd(II) 2mM+phen 4.5mM+NaF O.5M +

+ NaC104 5mM. Diferenciação: a' +Fe(II) 1mM; b) +Fe(II)
2mM; c) =b+NaSCN 5mM.
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FIGURA 11 - Onda do cãdmio na presença de phen. Fe(II) e su1fa-
mato.

Composição comum: Cd(ll) 2mM+phen 4,5 mM+su1f.O.5M.

Diferenciações: a) +Fe(II) 1mM; b) +Fe(II) 2mM;

c) = b+NaSCN 1mM; d) = b+NaSCN 2mM.
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são distintos e dependentes do ânion. Esta diferenciação se

[

torna ainda mais nftida quando a concentração de Fe(II) ê 2 mM.

Enquanto na região B a inibição do processo de transferência de

carga do Cd(II) ê quase completa. na região A esta ê crescente

na seguinte ordem dos ânions: pts- < NO; < F- 4 sulf.- ~ C1O;

(Figura l2b. 9c. 8c. llb e lOb. respectivamente).

~ Apesar da evidente participação de ânions na região A,

não se conhecem as reais razões da ordem encontrada. Três fato

res importantes a serem considerados são: a capacidade do ânion

de se associar com a ferroína: a capacidade de adsorção do prô-

prio ânion e. o tipo de filme de adsorção formado pois. como jã

foi dito. certos filmes. apesar de fortemente adsorvidos.

possuem caracterfsticas inibidoras. Este tipo de filme

ocorrer no caso da pequena inibição causada pela phen em

de cloreto. tendo sido observado anteriormente(l) também,

bipy em pts-.' Na presença de ferrofna. entretanto.

ê capaz de eliminar a inibição na região B.

Um argumento em favor da importância do segundo e ter

ceiro fatores citados surge quando se adiciona tiocianato às so

luções em que houve completa supressão da onda do cãdmio. como

ocorre em sulfamato ou perclorato. Resulta uma recuperação pa~

cial da onda do cãdmio na região A. tanto mais expressiva quan-

to maior a quantidade de tiocianato adicionada (Figura lOc .

lle e 1ld). Mesmo em pts-. ocorre uma recuperação adicional do

início da onda (Figura l2c).

A propriedade dos haletos e do tiocianato de acelerar

processos de eletrodo inibidos por surfactantes orgânicos ji foi

observada anteriormente(273-275) e discutida recentemente por

não

deve

meio

para a
- -

o pts nao
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GUIDELLI e FORESTI(164) para o caso da inibição causada por Tr!

ton X-1OO. Para estes autores. e a habilidade destes ânions

de induzir a adsorção do cãtion metãlico eletroativo que é res-

ponsãvel pelo efeito muito menor do surfactante orgânico.

Na experiência aqui realizada a situação e mais

complexa. Tudo indica que o filme inibidor seja formado pela

ferroína associada com os ânions. provavelmente na forma de pa-

res iônicos. nesta região A. Segundo a explicação dos autores

citados, a ferrotna seria afastada da superfície pelo tiociana-

to, que induziria a adsorção do cãdmio. reacelerando, desta for

ma, o processo de redução.
,

r mais fãcil imaginar que a espécie

neutra ferrotna-ânion associada continue adsorvendo também. e

que o contato com a superfície passe a ser feito mais pelo tio-

cianato que pela phen. o que poderia mudar as características

do filme de adsorção. Isto seria mais condizente com o fato da

ocorrência de adsorção do cãtion complexo (Fe biPY3)++ em clore

to(232), sendo que para a ferroína deve ocorrer o mesmo.

De qualquer forma. não hã dúvidas que a inibição que

ocorre na região B é causada por um filme de ferroína fortemen-

te adsorvida. A dependência dos ânions presentes e pequena por

que sua participação é desnecessãria em potenciais tão catõdi-

COSo Por se tratar de um filme catiõnico. alem do bloqueio ft-

sico proporcionado pela estrutura do filme. existe repulsão ele

trostãtica ã aproximação do Cd(II).
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11.3.5 - Polarogramas de,Cd(ll) na Presença de

e Excesso de Fe(II).

Phen

Uma condição experimental em que não hã interferência

dos efeitos inibitivos dos phen (:omplexos de Cd(II) sobre os

exercidos pelos phen complexos de Fe(II) pode ser consegui da

usando excesso de Fe(II). Por sua pouca solubilidade não foi

possível usar o fluoreto ferroso para conseguir excesso sufici-

ente de ferro. No estudo anterior(l) da inibição da onda do

cãdmio por bipy, o ânion sulfato teve um comportamento não ini-

bidor semelhante ao fluoreto. Decidiu-se, por isso, empregar

sulfato ferroso na concentração de 125 mM (I = 0,5M). Cãlculos

de equilíbrio com as constantesda Tahela 1 revelam que, com es-

te excesso de ferro e a concentraçãoCÉpren escolhida, 0,5 mM, a

complexação do cãdmio por phen é desprezível, havendo larga pr~

dominância da espécie (Fe phen)++ sobre as demais, o que ficou

evidenciado pela prõpria cor alaranjada da solução (a primeira

espécie tem cor amarela, e a terceira vermelha intensa). Esta

condição deveria ser favorãvel pois os efeitos de inihição pod~

riam ser atribuídos a esta especie associada ou não com âni ons.

As associações são inclusive favorecidas em relação ã ferroína,

devido ã possibilidade de formação de complexos mistos e não ~e

nas de pares iônicos.

A dificuldade surgida foi o aparecimen~o de forte ini

bição da parte inicial da onda jã na ausência de outros ânions

além do sulfato (Figura l3c). A suspeita da participação do

prõprio sulfato foi confirmada aumentando a sua concentração, o
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FIGURA 13 - In;b; ~o da onda do cãdm;o por (Fe phen)++.

a) Cd(II) 2mM + FeS04 125 mM; b) =a+phen 0.5mM +

+NaC1 0.5M; c) =a+phen 0.5mM; d) =c+Na2S04 135mM;

e) c+NaC104 50mM; f) = c + NaN03 50mM; g) phen
4.5 mM + FeS04 125 mM.
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que reforçou o efeito inibidor (Figura l3d) e não deve ser

sultante apenas do aumento da força iônica.

re-

De qualquer modo, experimentou-se adicionar os inions

cloreto, nitrato e perclorato, para verificar seu efeito relati

vOe Comparando as ondas obtidas (Figura l3) verifica-se que o

nitrato provoca uma desinibição parcial, o cloreto elimina com-

pletamente a anomalia da onda, enquanto o

uma inibição adicional no início da onda.

perclorato ocasiona

Chama a atenção o fato de haver desaparecido o blo -

queio na região B, sempre intenso na presença d~ ferroina. Isto

acontece ou porque o filme de (Fe phen)++ adsorvido e incapaz

de inibir a eletro-reduçãodo cãdmio, ou porque hã extensi va for

mação de complexos mistos com inions, resultando especies neu-

tras ou até mesmo aniônicas, que vão sendo progressivamente des

sorvidas, a medida que o potencial se torna mais negativo.

O exame das curvas i vS. t durante a vida das gotas r!

vela maior influência dos ânions na parte inicial da onda.

A figura 14 ilustra este aspecto e fornece algumas in

formações adicionais sobre o fenômeno, quais sejam:

a} A corrente media durante a vida das gotas situa-se muito

abaixo da corrente mãxima, representada na Figura 13.

b} Nas soluções e potenciais investigados, o tempo ó, nece~

sãrio para que ocorra o recobrimento do eletrodo pelo fi!

me de inibidor, mostrou-se quase independente da altura

da coluna de mercurio (que determina o tempo de goteja -

mento).

c} A inibição e mais pronunciada em -0,8 V que em -1,1 V.
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FIGURA 14 - Curvas i vs. t dos polarogramas c, d, e, e 9 da Figura
13, identificadas pela mesma letra colocàda ã direita.
Colunas: 1 e 2) . E = -O,8V; 3 e 4) E = -l,lV;

1 e 3) Altura normal da coluna de Hg;

2 e 4) Meia altura.
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d} A adição de 50 mM de perc10rato, em -0,8 V, causa o mes-

mo efeito que a mudança da concentração de sulfato de

125 para 260 mM, enquanto que em -1,1 V chega a provocar

ligeiro aumento da corrente mãxima e do tempo ó.

e} Hã um critirio segundo o qual, quando existe uma depen -
dência linear entre ó e 1/C2 (C = concentração de inibi-

dor), a formação do filme é controlada pela difusão

inibidor(72,80). Este critério pôde ser satisfeito

do

em

-0,8 V, fazendo C = C(Fe phen)++ . Cso;' como se verif!
ca na Figura 15, sem, no entanto, ser aplicãve1 a -l,lV.

Apesar de s~ dispor de apenas dois pontos experimentais,

alim da intersecção com a origem, este resultado é muito

significativo, pois sU!Jere que o filme inibidor ê constitui

do delfe phe~s04' e que a sua formação é rãpida. A não

obediência a este criterio em potenciais mais catõdicos

pode ser interpretada como resultado da progressiva pe!

da de importância da participação do sulfato nestes po-

tenciais onde a adsorção de especies catiônicas fica fa-

vorecida. Este interessante comportamento deverã mere -
cer investigaçio mais detalhada no futuro.

11.4 - CONSIDERAÇUESFINAIS

o estud~ polarogrãfico da influência dos ânions na

inibição da onda po1arogrãfica do cãdmio por phen e seus compl~

xos com Cd(II) e Fe(II), apesar de incompleto e de carãter qua-

1itativo, revelou vãrios aspectos interessantes.
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FIGURA 15 - Tempo de recobrimentodo eletrodo. Constr~ido com

dados da Figura 14.
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Ficou comprovado que a participação de ânions, como se

ria de esperar, não ocorre apenas no caso da bipy, mas e um fe-

nômeno mais amplo. Encontraram-se evidências de que esta parti

cipação e mais significativa na região prõxima ao potencial de

carga zero para os complexos de Fe(II) com phen.

Não foi possfvel achar, porem, uma condição exrerime~

tal em que, num potencial suficientemente catõdico, a redução

do cãdmio ocorra controlada por difusão, sem interferência de 00

troprocesso de eletrodo. Isto impede a realização de um estu-

do quantitativo da adsorção atraves da cronocoulometria. Este

comportamento desfavorãvel determinou o abandono da phen nos es

tudos que seguem. Por este motivo, dirigiu-se a atenção para a

piridina cuja escolha estã justificada no Capftulo 1.5.3.

Num estudo polarogrãfico preliminar, a inibição da on

da do Cd(ll) pela adição de py, na presença de vãrios âni ons,

foi praticamente imperceptfvel. Esta diferença de comportamen-

to em relação ã bipy e ã phen, pode ser devida, entre outros mo

tivos, a uma associação pequena entre o cãdmio, a py e os âni-

ons, ocorrendo exclusivamente a adsorção da py, sob forma de uma

monocamada com propriedades não inibidoras ou ã extensiva forma

ção de um filme de complexos adsorvidos, mas com esta mesma ca-

racterfstica. Tornav~-se, pois, interessante investigar quanti

tativamente a formação de complexos entre o Cd(II), a py e os

ânions e, a seguir,medir sua adsorção, o que serã descrito

terceira e quinta parte da tese.

na
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ESTABILIDADE DO SISTEMA C~DMIO(II}/PIRIDINA/CLORETO
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111.1 - OBJETIVOS DO ESTUDOE RAZOESDA ESCOLHADO SISTEMA

~

O objetivo bãsico deste estudo e verificar quais espe

cies mistas se formam neste sistema e em que extensão; informa-

ções que serão úteis na interpretação posterior das medidas de

adsorção no eletrodo de mercúrio. Nos trabalhos de NEVES e AN-

SON(l,2) ficou comprovada qualitativamente a formação de espe-

cies mistas entre o Cd(II) a bipy e o nitrato,e a adsorção pre-

~

ferencia1 no eletrodo foi atribuída ã especie neutra Cd biPY2

(N03)2. Ju1gou-se,pois, interessante realizar um estudo quanti

tativo conjunto da adsorção de um sistema, e dos seus equilí~r!

o 5 e m sol uçã'o .
O sistema escolhido deveria, portanto, apresentar ca-

'4

racteristicas favorãveis a ambas as investigações. Escolheu-se

o cãdmio e a py pelos motivos jã expostos no item 1.5.3, onde

tambem foi apresentada a impossibilidade de se realizar um estu

do comparativo do efeito de vãrios

dê tempo que isto representaria.

ânions devido ao dispêndio

Procurou-se optar, por isto, entre os ânions que
~

se

mostraram capazes de induzir a adsorção dos bipy complexos de

cãdmio(1,3). Em favor do nitrato, havia a certeza de formação

de especies mistas com a piridina (ao menos no estado sôlido ),

pois jã se conhece a estrutura do complexo CdPY3(N03)2' onde o

nitrato atua como ligante bi-coordenativo(276). Medidas crono-

coulometricas exploratôrias reveJaram, entretanto, pequena ad-

sorção dos complexos deste sistema.

Outros ânions que induziram forte adsorção, com a
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bipy, foram: oxalato, tiocianato, tiossulfato, brometo e clor~

to. Vãrios deles formam complexos pouco soluveis. Outros são

bi-coordenativos, o que poderia ser vantajoso por diminuir o

numero d~ especies. A estabilidade provavelmente alta das es-

pecies traria, entretanto, dificuldades adicionais no cãlculo

da concentração livre dos ligantes. Alem disto, para comparar

a estabilidade dos complexos binãrios com a dos mistos, seria

conveniente que o segundo ligante, tal como a py, tambem fos-

se monocoordenativo. A escolha recaiu sobre o cloreto, quase

que por exclusão, se bem que um ~rabalho de KUTNER e GALLU~277~

publicado naquela epoca, haja exercido certa influência. Nes-

te trabalho, estudaram as reações de eletrodo do Ni(II) na

presença de py e de vãrios ânions e fizeram algumas medidas cr~

nocoulometricas, que revelaram fortissima adsorção de provãveis

complexos mistos formados em eletrõlito CaC12.

A formação de complexos do cãdmio com o cloreto, as

sim como com a piridina, jã foi verificada por vãrios autores,

através de tecnicas diferentes(233,234). Não pôde ser encon-

trado na literatura entretanto, estudo da formação de comple-

xos mistos envolvendo os dois ligantes, o que conduziu ã sua

realização aqui. Nesta terceira parte da tese serão apresent~

dos e discutidos os resultado~ obtidos. Antes, porem, serã

fornecida provisão teõrica suficiente ã compreensão da sistemã

tica medida e de cãlculo adotado.

A investigação do sistema Cd(II)/py/Cl- foi mais di-

ficil do que seria previsivel ã primeira vista. Isto, devido

ao numero de especies complexas encontradas, num total de 17,

9 das quais mistas, sendo alguma(s) dela(s) pouco soluveis, o

que exigiu a realização de medid~experimentais precisas em
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concentrações de Cd(II) tão baixas como 50 ~M.

111.2 - DETERMIMAÇ~O DE CONSTANTES DE ESTABILIDADE DE COM-

PLEXOS MISTOS.

Apesar da existência de complexos com 1igantes mis-

tos jã ser conhecida desde o final do secu10 passado. princi -

palmente devido ao trabalho notãve1 de JORGENSENe de WERNER.

nas séries do cromo e do cobalto. os aspectos quantitativos

dos equi1Tbrios eram quase sempre inteiramente negligenciados.

Na verdade. sõ a partir do trabalho pioneiro de BJERRUM. pai e

filho(278-282). durante a segunda e terceira década deste sêcu

10 passou-se a dar seria atenção ao fato de que mesmo em sis-

temas com um só 1igante. todos os complexos intermediãrios te~

ricamente possTveis devem formar-se de maneira sucessiva e co-

existir no equilíbrio.

Na epoca. entretanto. poucos químicos se preocupavam

com a idéia de que. se um íon metã1ico ê colocado numa solução

contendo dois ou mais 1igantes apropriados. com poder comp1e -

xante similar. deve existir. no equilíbrio. uma mistura de co~

p1exos 1ãbeis compreendendo todos os membros das séries com um

sã ligante e todas as combinações com mais de um ligante. Alem

do mais. jã era suficientemente difícil estudar os sistemas com

apenas um 1igante. envolvendo vãrias etapas sucessivas.

A existência de alguns complexos mistos

no entanto. tão clara que não podia ser ignorada.

lãbeis era

Em meados da

década de 1950 surgiu interesse por parte de vãrios autores em

examinar sistemas envolvendo complexos mistos bem definidos e
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desenvolver metodos para estudar estes equilíbrios quantitati-

vamente. DEWITT e WATTERS(283) recorreram a vãrios metodos

enqaanto MARCUS(284.285) desenvolveu tecnicas de distribuição

líquido-líquido. HUME et al.(286-288)enfatizaramo empregode

metodos espectrofotometricose $CHAAP e McMASTERS(299) mostra

ram a aplicabilidade da polarografia. As equações para compl~

xos mistos do tipo MXiYj podem ser formuladas de vãrias manej

ras. como as oferecidas.-por exemplo. por FRONAEUS(290) e RYD

BERG(29l).

Efetivamente. a maioria dos metodos úteis na determi

nação de constantes de estabilidade de complexos nononucleares

binãrios MXi' podem ser aplicadas também para complexos

rios.

ternã

~
A determinação de constantes estã extensivamente tr~

tada nos excelentes livros de ROSSOTTI e ROSSOTTI(292) e de

BECK(293). tanto sob o ponto de vista das técnicas experime~

tais de medida como dos métodos de cãlculo utilizados. cobrin-

do praticamente toda a literatura ~xistente ate o fim da deca-

da passada. Ambos os livros dedicam um capítulo ao problema do

estudo de complexos mistos.

Os metodos de medida apropriados ao estud~complexos

mistos tambem são brevemente apresentados por MARCUs(294). Nes

te artigo de revisão. o autor compilou e agrupou, conforme a

classe dos ligantes. todas as contantes de estabilidade de com

.
~

plexos ternãrios conhecidos ate o fim de 1968. e discutiu. em

seguida. os fatores que governam a sua formação.

Verifica-se que o numero de sistemas estudados até

aquele ano jã ê significativo. apesar de proporcionalmente pe-
-

d 1 b " -" (233.234)queno em comparaçaocom o e comp exos lnarl0S .
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Ao escolher o metodo apropriado de medidas e necessã

rio levar em conta que o estudo de equilíbrios envolvendo espe

cies mistas requer uma precisão consideravelmente maior porque

o numero de parâmetros usados para descrever o sistema e muito

.

maior, alem de se medirem. geralmente, apenas efeitos de segu~

da ordem. O metodo potenciometrico e, segundo ROSSOTTI e ROSSO

TTI(292), a tecnica mais precisa e de aplicação mais ampla e~s

tente na atualidade. para o estudo de equilíbrios iônicos.Alam

disto, fiaplicãve1 em baixas concentrações de íon metã1ico, c2.

.

racterística indispensãve1 para o sistema estudado. que apre -

senta espécies mistas pouco soluveis. Deu-se-lhe preferência

por estas razões.

Para a realização das medidas potenciométricas neces

sãrias parecia promissor o emprego de um eletrodo íon-seletivo i

de cãdmio. No decurso das investigações ficou evidente. entr!

tanto, a superioridade do eletrodo de amã1gama de cãdmio. Am-

bos os eletrodos permitem medir a atividade de cãdmio, sendo

aplicãvel o ~~smo matodo de cãlculo de constantes. que serã des

cri to a seguir.

.

111.2.1 - Constantes de Equilíbrio Estequiometricas

Como jã se sabe de antemão que os complexos de cãd-

mio com cloreto, que fazem parte do sistema Cd(II)/py/Cl.. são

relativamente fracos. torna-se impraticãvel a obtenção de

constantes de equilíbrio termodinâmicas, devido ã necessidade

de atingir altas concentrações de cloreto. Determinaram-se ,
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por isto, constantes estequiometricas num meio iônico de con-

centração alta e constante, para minimizar a variação dos coe-

ficientes de atividade. A escolha do eletrõlito apropriado p!

ra esta finalidade serã discutida posteriormenteo

Na verdade, o conceito ~e que o coeficiente de ativi

dade de um dado soluto é o mesmo em qualquer solução com a mes-

ma força iônica, foi introduzido por LEWIS e RANDALL(295) para

soluções diluídas de eletrõlitos, e possui fundamentação teõ-

rica somente nesta condição. Em altas concentrações, os coefi

cientes de atividade passam a depender também do prõprio meio

iônico, ou seja, do eletrõlito escolhido para o ajuste da for-

ça iônica. Nestas condições vale, entretanto, o princípio do

meio iônico constante, de BRONSTED(296), segundo o qual o coe-

ficiente de atividade de todos os solutos presentes é constan-

te quando estes participam como pequenas frações da concentra-

ção total de e1etrõ1ito, e esta e mantida ina1terada. Procu -

ra-se, por isto, manter constante não apenas a força iônica ,

mas tambem o meio iônico, ou seja, o eletrõlito de suporte,pr~

sente em alta concentração (1 a 4M). substituindo-o apenas pa!

cialmente por outro, que funcione como ligante no estudo dos

equilíbrios. As constantes de estabilidade obtidas terão vali

dade para o meio e a força iônica escolhidos.

A anãlise detalhada do metodo do meio iônico constan

te foi feita num artigo fundamental de BIEDERMANeSILLEN(297).

A manutenção de um meio iônico constante, frequentemente ajus-

tado com perclorato de sõdio, nos estudos de equilíbrio e uma

prãtica consagrada, de uso generalizado,não obstante em certos

estudos de ions polivalentes po~sa ser satisfatõrio e conveni-

ente ajustar não a força iõnica~as a concentração total de car

gas(298).
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A aplicaçãoda lei de ação das massas para obter con!

tantes de estabilidade ao estudar os equilíbrios que ocorrem em

solução'.estritamente. sõ é vãlida quando se empregam as ativida

des das espécies envolvidas. Como a atividade das espécies e ~

igual ao produto da sua concentração pelo seu coeficiente de

atividade. sempre que estes coeficientes (ou a relação entre

eles). puderem ser mantidos constantes dentro do erro experime!

tal mediante o emprego de meio iônico constante. pode-se obter

constantes de estabilidade estequiometricas. envolvendo apenas

concentrações. Estas constantes estão relacionadas às termodi-

nâmicas atraves do termo con~endo os coeficientes de atividade.

cujo valor costuma não ser conhecido.

Os equilíbrios de formação de complexos binãrios mono

nucleares podem ser representadas por(*):
~

M + iX
~
+ MX.

1.

sendo O < i ~ N = nível de coordenação mãximo. estando as posi-

ções de Coordenação N - i ocupadas por moleculas do sol vente.

Assim. a constante de estabilidade termodinâmica estã relaciona

da à atividade de cada especie pela expressão: ~

Ta. =
1.

aMX.1.
(eq. 5)

aM
i

ax

~

(*) As ca rgas

cidade

das espéei es serão omitidas para maior s i mp 1 i -
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Em termos de concentração(*) das diversas especies

de seus coeficientes de atividade, resulta:

e

~

T
~ =
~

(\1X.
1.

IMXi I )

(~.f I ~11)( Yx I X I ) i

(eq. 6)

ou, por rearranjo:

TS. =
1.

t 14Xi I

IMil Xli

YHX.
1.

(eq. 7)
i

YM Yx

A constante de estabilidade estequiometrica e, portanto:

,.

(eq. 8)

Estas são constantes de estabilidade globais. Para equilíbrios

parciais, do tipo:
I

r'1X. 11- + X
+
-+- HX.

1 (eq. 9)

valem as constantes estequiometricas sucessivas,i~ualmente re-

lacionãveis às correspondentes termodinâmicas por:

ia
K. =

1.
= TK.1.

YMX. Yx
1.-1IMX. I.. 1.

(eq. 10)

IfvI\-lll xl YNX.
1.

(*)Todas as concentrações serão expressas em moles/litro

.~

I r4xi I 1.
T YM Yx= fL(3. =

1.1.

I Ivlll Xli YMX.
1.
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Estas expressões podem ser expandidas para incluir a formação

de complexos mistos mononuc1eares. A constante estequiometrica

global para o equilíbrio abaixo serã dada por: ~

M + iX + jY
+
-+- MX. Y.

J. J
sendo O < (i+j) ~ N

IMX.Y.I
8..=- J. J

J.J
\t.11IXliIYlj

( eq. 11)

4

Tambem são frequentemente usados

equilíbrios parciais.

di versos ti Pos de

Para reações de substituição:

MX. + 1 Y. 1 + Y
1: J-

+
-+- MX.Y. + X

J. J
(eq. 12)

~

denota-se a constante estequiometrica por K(+Y-X).. .J.J
Similar-

mente. para substituições múltiplas:

MX. Y. + qYJ.+P J-q
+
-+- r>1x.Y. + pA

J. J (eq. 13)

a constante de equilíbrio serã

ser igual a q.

K(+qY-pX)... onde p não preci saJ.J ~

Para reações de adição:

y +
t4XiYj-l ! MXiYj (eq. 14)

tem-se a constante de ttJuilibrio K(+Y).. . e. da mesma forma. paJ.J -
ra q Y 1igantes. K(+qY)...

J.J

Em todos estes equilíbrios os 1igantes foram conside-

rados como monodentados. tal como ocorre no sistema Cd(II)/py/C'-.
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mas não hã dificuldades em modificã-10s para considerar 1igan -

tes mu1tidentados. Para o sistema estudado não foram encontra

das espécies po1inuc1eares, não havendo, por isto, razão

considerar seus equilíbrios.

para

111.2.2 - Relações entre as Variãveis de Concentração

e as Medidas Potenciometricas

Nem as constantes sucessivas nem as constantes globais

de um sistema com vãrios complexos podem ser determinadas dire

t a me n te. Para calculã-las e necessãrio recorrer a uma relação

adequada entre as constantes e os parâmetros

mensurãveis.

experimentalmente

As concentrações totais do íon metãlico e dos 1igan -

tes são, evidentemente, conhecidas. A concentração de metal li

vre (não complexado) ou de 1igantes livres pode ser medida

maior ou menor facilidade, por exemplo, atraves do metodo

com

po-

tenciométrico.

A concentração total de íon metãlico é a soma das di-

ferentes especies que o contem.

binãrios:

Para complexos mononuc1eares

CM
=

N
!r.il + Ir.iX I + ... + I MXNI = t I r~x. I

. O 1
1=

(eq. 15)

para complexos mistos:

CM
=

N-j
r

i-O

N-i
t

j-O
IMX.Y. I

1 J
(eq. 16)
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Similarmente. a concentração total de 1igante e a soma pondera-

da das diferentes especies que o contem

Cx = IXI + IMXI + 21MX21+ ... + NIMXNI (eq. 17)

N

C . Ixl + E
x i=1 i IMXi I (eq. 18)

Para complexos mistos:

(eq. 19)

(eq. 20)

Introduzindo-se nestas equações. ai

su1ta:

ou B.. (da eq. 8 e 11). re1.J

Cr.1 = IMI
N

.~ a.lx l i
1= O 1

(eq. 21)

N

Cx = IXI + IMI ~ i Bi IXIi
1-1

(eq. 22)

Para complexos mistos:

N-j N-i ..
CM = IMI E I a.. IX11 IVIJi-O j=O 1J

(eq. 23)

(eq. 24)

(eq. 25)

A extensão em que ocorre a formação de complexospode

ser caracterizada atra~es de uma variãvel secundãria de concen-

tração introduzida por BJERRUM(299). o "nHmero medi o de coorde-

N-j -i iIMX.v.1Cx = IXI + E . O 1. Ji =1 J-
N-j N-i

Cy = IVI + E E jIMX.v.1. 1 1. Ji=O J=

N- j N-i
ia. .IXli IVljCx = Ixl + IMI L E

i =1 j = O 1J

N-j N-i
jaijlXlilVljCy = Ivl + IMI E E

i-O j=l
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naçio" ou "funçio de formação de complexos":

Nos complexos mistos, alem do n, pode-se distinguir o nx e o ny

que seriam o n parcial devido ao ligante X ou V, respectivamen-

te:

Observa-se que os n são independentes tanto da concentração to

tal do metal como dos ligantes.

Outra variãvel secundãria de concentração, de grande

importincia e o "grau de formaçio do enisimo complexo", dado

por:

~ = lr1xml - smlxlm
C - N .1'1 ~ B.lxl].

1.=0 1.

{eq. 30)

Cx - Ixl
N

- i S I Xli
n = = 1=1 i

CM

N (eq. 26)
E

8ilXlii=O

N-j N-i

C]C -I XI
E

iBijlxlilvlj
nx =

i =1 j =O=

CM
N- j N-i

ijlxlilvlj

(eq. 27)

E
i=O j=O

N-j N-i

Cy -I VI
E j8. .Ixlilvlj- i = O j =1

ny = =
1J

CM

N-j N-i
(eq. 28)

r. r.
i j I X I i IV I j

i=O j=O

-
n - - -- nx + ny N (eq. 29)
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Para complexos mistos:

8mnlxlmlVln
(eq. 31)

,41a
mn

=

N- j N-i
E E .

i-O j:::O8ijlXI1.lvlj

Após definir as variãveisde concentração, hã condi-

ções para descrever o metodo de cã1cu10 escolhido. Esta esco-

lha vai depender do tipo de dados experimentais disponíveis,que .

podem ser valores de ri, a , Ixln ou
IMI em função de Cx ou C}f

Cx

(e Cy). o potencial do eletrodo de amã1g~ma varia segundo a

equaçãode NERNST e. na ausência de comp1exante, pode ser expm~

so por(300):

.

o RT
E = E + E. - E

f
+ -- ln CMYM

S S J re nF
+ RT 1n

nF
aHg

aM(Hg)

(eq. 32)

onde aHg e a atividade do mercurio no amã1gama e aM(Hg) a ati-

vidade do metal no amã1gama.

A relação entre estas duas atividades e mantida inal-

~

terada durante as medidaso o emprego de meio iônico e tempera-

tura constantes permite manter fixos todos os termos da expres-

sâo,exceto CM,podendo-se eng10bã-10s no potencial formal do sis

tema:

o' o RT 1 RT 1E = E + E. - E f + -- nYM
+ -- n

S S J re nF nF
aHg

aM(Hg)

(eq. 33)

No presente estudo, as medidas potenciometricas rea-

lizadas com eletrodo íon-se1tivo de cãdmio ou com eletrodo de

arnãlgama forneceram, diretamente, dados de IMI em função de
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Assim. a 2SoC. o potencial medido e:

,

E = EO +
s s

0.05916

n log CM (eq.34)

Na presença de complexante. o potencial Es sofre alteração para

Ec devido ã diminuição na concentração CM para concentração de

equilíbrio IMI. Assim.

,

E = EO +
c s

0.05916
n log I M I (eq. 35)

A diferença entre estes dois potenciais corresponde a:

óE = E - E =-c s
0.05916

n

C
10g -2!-

I ~1 I

(eq. 36}"
~

Da equação 21 sabe-se que:

CM-
IMI

=
N

~ B.lxl1. =
]. =O ].

F (X)o (eq. 37)

ou. para os complexos mistos (da eq. 23):

CM N-j N-i ..
E E B..IXIJ.lvIJ= F (X.V). O . O J.J 00
J.8O J80 .

(eq. 38)--
IMI

as sim:

F (X) ou F (X.V) = antilog ( nóE )
o 00 0.05916

(eq. 39)

A função Fo{X). com o significado conferido pela eq.

37. foi definida por FRONAEUS(290). Anteriormente. ao introdu-

zir o metodo das extrapo1ações gráficas para obtenção das cons-
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tantes de estabilidade. LEDEN(301)

tra função:

jã havia definido uma ou-

F{X) = cM-1r~ I

"\11 I XI

=
N

~ f3.IX l
i-l

~=l ~

~

(eq. 40)

que. na nomenclatura aqui adotada. corresponde a Fl{X).

uma relação simples entre as duas funções. que e:

Exi s te

11

Fl{X) =

F (X) - 1o
( eq. 41)

I XI

111.2.3 - O Metodo das extrapolações gráficas
I

Atraves das equações 39 e 41 podem-se a'proveitar os da

dos experimentais de 6E vs. Cx para aplicar o metodo de LEDEN{3m)

das extrapolações grãficas. que e muito conveniente para deter-

minar vãrias constantes sucessIvas de complexos de estabilidade

fraca ou moderada. quando. em primeira aproximação. e toleravel
-~

usar Cx no lugar de IXI. O metodo tem a vantagem de não

rer conhecimento previo do numero de especies formadas.

requ!

Existe.tambem. uma serie de metodos baseados no co-

nhecimento de n. convenientes quando este pode ser medido dire-

tamente. Sua aplicação a dados de Fo{X). apesar de possível me

diante o uso da expressão:

-
n =

d log Fo{X)

d log IXI'

- 6109 Fo{X)

610g Ixl

(eq. 42)
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não traz vantagens em relação ao metodo de LEDEN, principa1men-

te.devido ã dispersão que aparece nos valores de n

da diferenciação dos dados de Fo(X).

resultantes

Pode-se escrever a função de LEDEN na forma:

Fl(X)
=

N

131 ~ B.IXli-1
1=2 1.

(eq. 43)

Observa-se que um grãfico de Fl(X) contra Ixl (ou Cx' em prime.!.

ra aproximação) permite obter SI no limite grãfico:

1im

IxI~o

F1(X)
=

81 .
(eq. 44)

Se Ixl=O, tanto o numerador como o denominador da função de

LEDEN (eq. 41) são nulos e o limite parece indeterminado. SUl:

LIVAN e HINDt~AN(302) provaram, porem, que o 1imiteêaquantidade

desejada:

N N

CH - Ir~l

}

E Ir1x.1 d E 1~1X I

1 i m { . = 1 i m{ i=1 1. } = ,1im{..JTIJ i =1 i}
Ix I~ O ! ~111 X I I x I -1- O 1M IIx I I x I -1- O I M I

=
1im { 81 + B21xl } = 81

Ix I~ o
(eq. 45)

Se N = 2, Fl(X) uso Ixl e uma linha reta, cuja intersecção com

o eixo das ordenadas e 81e cuja inclinação e 82. Quando N> 2,

obtem-se uma curva e, para avaliar 82' define-se uma nova função:
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F2(X) =
Fl(X) -

I xI

N
131 - Q + I:

- ..,2 i =3
l3ilxli-2 (eq. 46)

..
que permite obter 82 no limite de IXI-+O da curva de F2(X) vs.lxl.

Este procedimento é aplicado ate que se determine

SN-l da intersecção e SN da inclinação da reta FN-1(X) vso Ixl.

Pode-se obter BN também de FN(X) vs. Ixl, que e uma reta paral!

la ao eixo das abcissas e indica ter sido atingida a ultima cons

tante, mas a dispersão dos pontos costuma ser maior.
.

Podem enumerar-se as seguintes

todo grãfico, na sua versão original:

desvantagens para o ~

a) Necessidade de múltiplas etapas de cã1culo, elaboração e

anãlise de grãficos para sistemas com vãrias expecies.

b) Dificuldade de extrapo1ação para Ix!=o quando a função

Fi(X) apresenta acentuada curvatura, dispersão dos pon -
tos e/ou falta de dados para concentraç~es baixas delxl.

.

c) Possibilidade de erros subjetivos (a anãlise dos mesmos

dados conduz a resultados diferentes) que podem ser cumu

lativos ao longo das diversas etapas.

d) Para complexos de estabilidade alta, é necessãrio repe- ..

tir todo o processo vãrias vezes, ate que haja convergê~

cia no valor das constantes obtidas com aproximações ca-

da vez melhores de IXI, usando-se Cx no primeiro ciclo.

e) r difícil estimar os limites de erro das constantes.
~

Por estes motivos, existe uma tendência crescente de

desenvolver ou adaptar metodos para efetuar o cãlcu10 de cons-

tantes de estabilidade com computadores digitais, trazendo uma

>
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redução de vãrias ordens de grandezano tempo dispendido e a

r

eliminação dos erros subjetivos.

MACMASTERS e SHAAP(303) foram os primeiros a usar com

putadores eletrônicos para calcular constantes de estabilidade

tendo aplicado o tratamento de mínimos quadrados aos pontos ex-

perimentais obtidos polarograficamente. Existe atualmente, gr~

de variedade de programas de computador elaborados para esta

finalidade, baseados em diferentes mitodos de cãlculo numirico .

Esses permitem calcular com maior ou menor sucesso as constan-

tes de estabilidade de um sistema a partir de medidas experime~

tais.

Os programas disponíveis ati 1970, desde os mais sim-

ples, não estatísticos, passando pelos tratamentos mais sofisti-

cados por mínimos quadrados e indo ate aqueles baseados em tec.

nicas altamente complexas de busca não linear, foram discutidos

numa revisão de ROSSOTTI et al.(304). Mais recentemente,GAN~305)

publicou uma revisão sobre metodos numericos para problemas de

ajuste a dados, que inclui a aplicação dos diversos metodos ã

determinação de constantes de estabilidade. Numa revisão post~

rior de PERRIN(306), tratando da aplicação de computadores di9l

tais em ~uímica analítica, os principais programas e x i s te n te s

para o cãlculo de constantes de equilíbrio tambim foram discutl

dos. Recentemente, foi apresentada neste Instituto a disserta-

ção de MILCKEN(307), que tambem trata deste assunto, apresenta~

do uma nova sistemãtica de cãlculo.

O exame destes trabalhos leva ã conclusão de que o

cálculo comp~tacional pode oferecer inumeras vantagens, tais c~

mo, rapidez, precisão (obtenção das constantes que melhor se a-

justam a um conjunto de dados) e explicitação dos limites de er
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ro das constantes. Por outro lado, tanto os dados, como o pro-

grama escolhido,precisam preencher uma serie de requisitos, po-

dendo surgir as seguintes dificuldades:

a) sã se obtem bons resultados

adequadamente distribuídos.

com dados muito precisos e

b) Não e possível detectar erros sistemãticos, para o que e

necessãrio recorrer, de qualquer forma, aos metodos grã-

ficos(308).

c) r necessãrio nivelar adequadamente os dados para levar

em conta a distribuição dos erros experimentais e, prin-

cipalmente,para que os dados determinantes do valor de

cada constante sejam provenientes de regiões onde a pre-

sença da espécie é mãxima, dentro da faixa de concentra-

ção explorada (o método grâfico jã possui um nivelamento

inerente ao processo de extrapolação).

d) Muitos programas não incluem criterios de rejeição, que

no metodo grãfico são aplicados automaticamente.

e) Programas diferentes podem calcular constantes

tes para os mesmos dados(309). Também podem

constantes com valor ambíguo(3l0-3l2).

diferen-

calcular

f) sã os programas mais complexos, de implantação e adapta-

ção difíceis, por serem genéricos, permitem o cãlculo de

constantes para sistemas envolvendo complexos mistos com

grande numero de espécies, como o que aqui foi estudado.

A implantação de um programa adequado pOderia exigir

um grande dispêndio de tempo sem garantia de bons resultados;
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mesmo assim. a aplicação previa do, metodo grãfico a um

desconhecido ê sempre recomendada(304.309).

Achou-se mais conveniente. por isto. aplicar o metodo-

sistema

das extrapolações grãficas assistido. porem. por uma nova sist!

mãtica de cãlculo. que permitiu eliminar vãrias das suas limit!

ções. levando a melhores resultados. como serã visto a seguir.

111.2.4 - Sistemãtica de Cãlculo Desenvolvida e Apli-

cada na Determinação das Constantes

Para superar algumas das desvantagens do metodo grãfl

co. enumeradas no item anterior. pode-se recorrer aos seguintes

expedientes:

a) Inicialmente. estima-se Ixl. sem dispor de constantes pre

liminares, construindo a curva de formação. atraves da

equação 42 (empregando Cx no lugar de IXI). para depois

subtrair de cada Cx' o valor de n retirado do grãfico ~
tiplicado por CM.

b) De posse das constantes de estabilidade ohtidas grafica-

mente. pode-se refinã-las -recorrendo ã linearização das

funções Fi(X) o que se faz calculando e suhtraindo a con

tribuição das especies mais altas, atraves da equação:

N .

F'(X) = F (X) -(E B. Ixl1.-c):B + Bc+lIXIc c . 2 1. C
1.o:c+

(eq. 47)

A reta resultante de cada serie de valores de F~(X) pode

ser analisada por regressão linear e apresentarã inter-
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secção igual a 8c e inclinação igual a 8c+1.

O programa de regressão poderá fornecer o desvio padrão

de cada coeficiente, ou seja, °se e °se+l' alem do coe fi 1

ciente de correlação da reta.

c) Pode-se, alternativamente, calcular e descontar a contri

buição de todas as especies acima de 8 , pela equação:e

N
FII(X) = F (X) - (E
e e i=e+l

~il X ,i-e) = 8e (eq. 48) ~

para obter, a seguir, a media e o desvio padrão dos val~

res de 8c. Este procedimento requer, entretanto, conhe-

cimento de constantes jã bastante refinadas. Isto por-

que a contribuição do primeiro termo subraido, 8 l lXI ,c+

pode ser grande e portanto, críti ca na determi nação do no
~

vo 8c.

d) Muito importante para melhorar os resultados, e a esco-

lha dos pontos experimentais mais apropriados ao cálculo

de cada 8c. I s to significa que devem selecionar-se os

pontos que correspondam, na faixa de concentração de Cx

explorada, ã região em que a especie tenha a maior parti ,
1

cipação, ou seja, onde seu crc e mãximo. Obviamente, es-

pecies cujo àc e sempre pequeno, apresentarão uma incer-

teza maior no valor de 8 calculado. Quase sempre, estac

região pode ser convenientemente escolhida pelo exame da

curva de formação. Em geral, salvo quando as medidas ex

perimentais são extremamente precisas, a região útil pa-
.
~

ra determinar

+
= c - 0,5.

8c sitya-se entre valores de Ixl onde ~ =

Este processo de escolha ê feito, a grosso modo, de ma -
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neira automatica, no metodo grafico. Para certo Fc(X) ,

os pontos referentes a baixas concentrações de X aprese~

tos para concentrações muito altas de X não determinam a

extrapolação da curva.

e) Após cada ciclo de refinamento, caso a estabilidade dos

complexos seja significativa, pode-se calcular uma apro-

ximação'melhor de Ixl atraves da equação 22.

Esta sistematica envolve um grande volume de calculo,

principalmente quando estendida a sistemas envolvendo complexos

mistos, como sera visto posteriormente. Sua aplicação só e po~

sfve1 mediante o emprego de calculadoras programaveis com sufi-

ciente capacidade de memória para comportar os pontos experime~

tais. Uma calculadora HP 9810 com 50 memórias, 500 pas sos de

programação, bloco matematico e impressora serviu perfeitamente

para esta finalidade. Atualmente ja existem calculadoras porta

teis com suficiente capacidade de memória e programaçãoo Pos-

suem, entretanto, a desvantagem de serem menos

nos ca1culos, seja na impressão.

velozes, seja

o programa elaborado para a calculadora possui as se-

guintes facilidades:

a) Os pares de dados experimentais Cx e ~E são comhinados

num unico numero de 10 dfgitos. Os dígitos de 1 a 5 Co!

respondem a Cx(mo1es/1itro) e os de 6 a 10 a -AE (Volts.

10-4 em relação ao ponto decimal entre 19 e 29 digitos).

Disto resulta economia de memórias e de endereçamento no

programa.
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b) Qualquer F (X) pode ser calculado diretamente de 6E, conc -

vertido em Fo(X), sem passar pelas etapas intermediãrias,

atraves da fõrmula: i

Fc(X) =

c-l

F (X) - (}:
o í=O

SilXli)
(eq. 49)

IXle

c) o programa calcula Fc(X), F~(X) e F~(X) sequencialmente.

dados c, e o numero do 19 e do ultimo ponto desejado.

d) Após o exame dos valores calculados, basta indicar os

pontos a serem incluídos na regressão linear de F'(X) ec

no cã1cu10 da media de F~(X) (pode-se rejeitar pontos i~

termediãrios. quando necessãrio). Como resultado obtem -

-se Se' Be+l' aS ,aS e r (coeficientede correlação)e e+l

da regressão, e 8c e aB ,da media.c

e) Apõs um ciclo completo de refinamento, permite calcular

as diferenças entre os valores de tE computados com

conjunto de constantes obtidos e os experimentais.

o

Este

e, provavelmente, o melhor criterio para verificar a ade

quação das constantes aos dados experimentais. No final

e calculada a media dos desvios e o seu respectivo

alem da media do mõdulo dos desvios.

a,

f) Caso seja necessãrio um novo ciclo de refinamento, basta

re-introduzir os dados experimentais de Cx e 6E, grava-

dos em cartão magnetico,e acionar uma sub-rotina que

corrigirã Cx para Ixl empregando a ultima serie de cons-

tantes, alem de imprimir os novos valores de Ixl acompa-

nhados de n.



-93-

Devido ã extensão do programa, foi necessãrio dividi-

10 em duas partes de aproximadamente 500 passos para ser compo!

tado pela calculadora. A parte 1 e capaz de realizar os proce-

dimentos ~, ! e f, alem de dispor de uma sub-rotina para prepa -

rar os dados quando existem tambem especies mistas (consiste em

subtrair a contribuição das não mistas, conforme será visto a se

gui r) . A parte 2 agrupa os procedimentos ~, ~ e ~, aplicados

sobre os valores préviamente gravados nas memórias pela parte 1.

111.2.5 - Extensão da Sistemãtica de Cãlculo aos Com-

plexos Mistos

o metodo gráfico de LEDEN e a sistemática descrita no

ítem anterior podem ser estendidos para equilíbrios envolvendo

complexos mistos. Neste caso, mede-se óE para diversas sê ri e s

com Cy fixo em cada uma delas e Cx variãve1, por exemplo. Nes-

te caso, ao fatorar a função Foo(X,Y) (eq. 38), pode-se agrupar

os termos da seguinte forma, para um caso simples em que N=3:

Foo(X,Y) = {Soo + 801lYI + sozlVIZ + s03IVI3}IXI<>

+ slzlV/Z } Ixl+ {SlO + SIIIVI

+ {S20+ 621/V/} /X/2

+ {S 3 o} I X I 3 (eq. 50)

o valor total de cada termo entre "chaves" pode ser avaliado ana

lisando Foo(X,y) em função de )X), du muneira convcn&jonõ}, õtrõ
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-
ves do metodo grãfico. Para poder calcular o valor das cons -
tantes individuais, e necessãrio aplicar este procedimento em

pelo menos três series de medidas com diferentes concentrações

fixas de Y.

Na prãtica, princi~a1mente para um sistema mais com-

p1icado como o Cd(II)/py/C1-(apresentou N=5), resulta mais con-

veniente e preciso determinar previamente as constantes dos co~

p1exos binirios formados pelos sistemas Cd(ll)/py e td(II)/C1-.

Observa-se na equação 50 que a primeira coluna multiplicada por

IXli oorresponde a Fo(X), enquanto a primeira linha corresponde

a Fo(Y)-l. A sua substituição por valores conhecidos permite

deixar como incógnitas exclusivamente as constantes das especi-

es mistas.

Aplicando esta tática ao sistema Cd(II)/py/C1-, resu1

ta a seguinte serie de equações:

Foo(py,C1) = (F (py) - F (Cl) - 1) +o o

+ fI 01 py I + f Z 01 pyl Z + f 301 PY 13 + f 401 PY 14

Cada serie de dados em concentração fixa de c10reto e

variãvel de py, e analisado pela sistemática apresentada no

item anterior com a diferença de serem determinados valores de

onde: fIO = 6II1c11 + 8I21C11Z + B131Cl13 + B141cl14

f20 = B21lClI + BzzIC11z + B231Cl13

f30 = 831lclI + B3ZlC11Z

f40 = 841lC11 ( eq. 51)
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fij no lugar de 8i. pois:

Foo - (Fo{py) + Fo{C1) - 1)

F10 =
(eq. 52)

Ipyl

I py I

e o mesmo
para F30

e
F4 O

A media dos valores de f41 fornece diretamente 841 o

Os valores de' f10. f20 e f3n sio analisados em funçio de IC1 I

como se fossem complexos binãrios. resultando. entretanto as

constantes dos complexos mistos.

A correção de Cx para Ix I e Cy para Iyl em sistemas

que formam complexos mistos fortes não e fãci1. podendo ser rea

lizada por aproximação sucessiva. o que e muito trabalhosoo

No sistema estudado. as especies mistas só se formam

em concentrações suficientemente altas dos 1igantes onde es tas

correções deixam de ser críticas. principalmente considerando as

baixas concentrações de metal empregadas. O erro cometido ao

realizar as correções, levando em conta apenas a formação das es

pecies binãrias. foi desprezível frente aos demais.

Não hã impedimento algum ã inversão do Pàpe1 dos li -
gantes na sistemãtica de cãlculo acima. Hã até quem recomende

fazer as medidas e a anãlise uma vez variando Cx para cada sé-

rie de Cy fixo e outra. procedendo ao contrário. o que deve 1e-
var às mesmas constantes. Todavia observa-se na literatura uma

F 10 = f 10 + f z O Ipy I + f 301 py ,2 + f 401 PY13

FlO - flO

+ f30lpy\ + f40lpylZFz O ... = f zO (eq. 53)
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tendência em variar a concentração do 1igante que forma comple-

xos binãrios mais fortes. em concentrações fixas do outro liga!

te. Este procedimento e bastante 1õgico. pois e interessante

possuir- maior nume~o de dados em função do 1igante que provoca a

maior modificação da p~opriedade medida. No caso do sistema es

tudado. junta-se a este argumento o da maior facilidade opera -

ciona1 de variar a concentração de py dentro de cada serie. de-

vido aos cuidados necessãrios. por tratar-se de substância vo-

1ãtil.

111.3 - ELETRODOS PARA AS MEDIDAS POTENCIOM~TRICAS

111.3.1- Eletrodo de Amã1gama .de Cãdmio

A preferência pela potenciometria como metodo de me

dida jã foi justificada e se prende. entre outros motivos. ã ex

pectativa de obter maior precisão. O sistema binãrio Cd(II)/py

pode ser estudado com eletrodo de vidro. o que jã foi feito(233-

234). Tal não ocorre com o sistema Cd(II)/C1-. se bem que isto

dificulta mas não impede o estudo da formação de complexos mis-

tos.

No caso de complexos de fons metã1icos para os quais

existem eletrodos apropriados. como. por exemplo. para fons de

cãdmio. prata. mercurio e cobre. e mais conveniente medir dire-

tamente o Fo(X) (equação 39. ftem 111.202).

Sabe-se. de longa data. que um eletrodo de amã1gama

de cãdmio ê reverslve1 ao fon cãdmio. permitindo medir sua ati

vidade em solução. Trata-se de um dos melhores eletrodos de
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1 . -

1 (313)
amalgama, apresentando, usua mentet uma preclsao de 0,0 mV. .
Esta propriedade tem sido explorada para diversas finalidades(314-

317), inclusive para a determinação de constantes de estabilid!
. -(138-321)de, por exemplo, do slstema Cd(II)/Cl . Aparentemente,

s5 não encontra aplicação mais frequente por causa das dificul-

dades de conservação do amãlgama, que se oxida com certa facil~

dade, sendo recomendãve1 preparã-lo e conservã-10 em aparelhos

especiais(313,322,323). Alem disto, hã necessidade de excluir

o oXigênio das soluções em estudo.

111.3.2 - Eletrodo Ion-Se1etivo de Cãdmio

Uma alternativa para o eletrodo de amã1gama seria o

emprego de um eletrodo íon-seletivo de cãdmio. Exc1ui-ndo o clãs

sico eletrodo de vidro, o grande desenvolvimento dos eletrodos

seletivos vem ocorrendo hã uma decada. Existe extensa literatu

ra sobre seu preparo, propriedades e, principalmente,-
1 (324,325)çoes, quase sempre ana ,t,cas o

O eletrodo de cãdmio estã classificado entre os assim

aplica-

chamados "de estado s51ido". Este e outros dos eletrodos desta
"'

classe são constituídos basicamente de uma matriz de A92S ãqual

esta associado o sulfeto de outro metal, como CuS, PbS ou CdS .
são considerados entre os melhores, dadas as suas característi-

cas de se1etividade, durabilidade e ampla faixa de resposta li-
....

near. O preparo destes eletrodos e o seu comportamento sob di-

ferentes condições estã descrito na literatura(326,327).

Os eletrodos ion seletivos vem se popularizando ra-
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pidamente em aplicações analíticas. Alguns deles também jã es-

tão sendo utilizados em estudos de determinação de constantes.

como. por exemplo. o de cãdmio(328.329). o de cobre(330.332) e

o de cã1cio(333-336).

.

Havia interesse. pois. em verificar a ap1icabilidade

do eletrodo de A92S/CdS no estudo do sistema Cd(II)/py/C1-.

.

111.3.3 - Comportamento do Eletrodo TOn-Se1etivo

Cãdmio

de

As observações descritas a seguir foram feitas com

um eletrodo ;an-se1etivo de cãdmio marca ORION modelo 94-48. co

locado numa célula assim constituída:

.

Ag AgC1

I
I

NaC1 = 0.1 M : CCd++ = variãve1

: Cx = variãve1

NaC104 = 1.9N :I
I
I
.

I
I
I

CdS

Ag

r = 2M(NaC104)

H+; 10-4M

A92S
i8

Figura 16

Célula empregada nas medidas com eletrodo seletivo.

Temperatura = 25.00C
.

o potencial da ce1u1a. quando Cx = O e CCd = 1 mM .

após imergir-se o eletrodo. apresenta considerãve1 deriva (vã-
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rios milivolts) em função de tempo, existindo tendência à esta-

bilização em perfodos superiores a uma hora.

o potencial do eletrodo e muito dependente da convec
-

çao, ocorrendo diferenças irreprodutfveis da ordem de 10 mV,'

entre o valor medido com a solução agitada e em repouso. ~10s-

trou-se muito sensfvel tambem às variações de pH, principalmen-

te em baixas concentrações de Cd(II). A eliminação do oxigê -

nio, mediante borbulhamento com nitrogênio,
-
nao traz melhora

aos problemas citados, recomenda medir sob agitação e admite

que sô com frequentes repadronizaçõese possfvel alcançar

cisão de 2% nas medidas de concentração.

pre-

Nestas condições, o eletrodo apresenta, portanto, es-

tabilidade de potencial e precisão de 0,1 mV, desejãvel para as

medidas propostas.

Apôs a permanência acidental do eletrodo na celula de

um dia para o outro, verificou-se que seu potencial havia fica

do quase independente da convecçao.

deriva do potencial como resultante

Isto permite interpretar a

da alteração das caracte -
risticas superficiais da pastilha que ocorre por causa da sua

dissolução, necessãria para que seja atingido o produto de sol~

bilidade dos sulfetos na solução. Experimentou-se, por isto,

trabalhar na presença de pequena quantidade de A92S e CdS em pô.

Isto permite, sob agitação, pre-saturar o meio rapidamente an-

tes de imergir o ~letrodo. Devido ã sua grande ãrea superfici-

al,afase so'lida adicionada tambem garante resposta rãpida a qual

quer modificação nas posições dos equilfbrios envolvidos. Con-

des te comportamento e afeta apenas ligeiramente os potenciais

medidos.

O prôprio fabricante(337), apesar de não se referir
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seguiu-se, com isto, melhorar a velocidade de estabilização do

potencial do eletrodo e minimizar a deriva, o efeito das var1a-

ções da convecção e do pH, levando ã adoção deste procedimento .

. nas medidas posteriores. Essa pre-saturação ce rtamen te trarã

vantagens tambem ao se usar este eletrodo em determinações ana-

líticas.

Na literatura, foi possível encontrar uma unica alu-

são a um procedimento deste tipo(338). Refere-se aos eletrodos

de AgC1 e AgBr e a adição previa dos sais em pô tem por fina1i-

.

dade evitar a dissolução da pastilha, cuidado dito desnecessã -

rio para os eletrodos de sul fetos em meio neutro ou moderadame~

te ãcido. Apesar da inexistência de detalhes, pOde-se inferir

que o procedimento se prende exclusivamente ã preocupaçãocom o

desgaste dos eletrodos.

A Figura 17 apresenta a deriva de um eletrodo recem -

ct
U)-

.

-polido colocado na ce1ula da Figura 16, -com CCd++ = 1 mM,

presença de fase sôiida. Verifica-se que a deriva diminui

na

em

função do logarítmo do tempo, sendo de aproximadamente 0,5 mVjh

após a primeira hora. t fãcil imaginar que o grãfico em coord!

nadas lineares mostraria tendência de estabilização do potenci-
JI

a 1 com o tempo. Esta estabilização e mais rãpida quando não se

faz o polimento previo do eletrodo.

A experiência seguinte consistiu em verificar a res-

posta do eletrodo ao passã-10 de uma solução sem 1igante para

outra onde estã presente em alta concentração, ambas contendo a

mesma concentração de cãdmio e pre-saturadas
.

com os sul fe tos.

A Figura 18 mostra que após 5 minutos, o potencial ainda varia

cerca de 0,3 mVjmin., não obstante em experiências consecutivas.

tenda para o mesmo valor final. Esta e. no entanto, uma condi-
-. ~. I "' !::-" A
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FIGURA 17

4

Deriva de potencial de eletrodo ion seletivo

ae cãdmio. Eletrodo recém-polido, CCd= lmM, solução

-saturada com os sulfetos de cãdmio e prata.

pre-

FIGURA 18

Recuperação do potencial ao passar de meio ~

complexante para não complexante. Soluções pre-saturadas

com os sulfetos.

Solução A: NaC104 1,6M + NaCl 0,4M + CdC104 lmM

Solução B: idem A + py O,5M

'1

Curva a: saindo da solução A, colocado na solução B

Curva b: saindo da solução B, colocado na solução A

Curva c: saindo da solução A, colocado na solução B

Curva d: saindo da solução B, colocado na solução A.
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ção extrema. Na determinação de constantes, adotou-se o proce-

dimento de titulação, ou seja, fizeram-se medidas apõs cada in-

cremento da concentração de ligante. Nestas condições, o com-

portamento foi menos desfavorãvel, tendo sido necessãria uma e~

pera de aproximadamente 30 minutos, apenas na solução inicial.

Segundo o manual do e1etrodo(337), este exibe res-

posta nernstniana a partir de 10-6M em Cd(II). Nas condições

da célula da Figura 16, a curva de ca1ibraçãosõ e linear a

partir de So10-4M e, mesmo assim, a inclinaçãoe um pouco infe-

rior ã teórica, como o demonstra a Figura 19a. Repetição na au

sência de oxigênio e com o eletrodo repo1ido não permitiu este~

der a faixa linear (Figura 19b). Curiosamente, nesta condição,

o potencial do eletrodo fica mais negativo, ou seja, ocorre uma
I

modificação do seu [o , pois não houve diminuição na atividade

do Cd(II).

Na presença de piridina o eletrodo tem o mesmo compo!

tamento, demonstrando que a 1inearidade da resposta não depende

de ICdl, como poderia parecer ã primeira vista, mas sim de CCd+~

Ate este ponto, conclui-se que, trabalhando com con-

centrações de cãdmio não inferiores a 1mM, na presença dos sul-

fetos em põ e esperando o tempo suficiente para que ocorra a es

tabi1ização do potencial, não haveria impedimento ao emprego do

eletrodo para a finalidade proposta, desde que erros da ordem

de ~O,3mV fossem to1erãveis. Ficarã claro, posteriormente,que

hã problemas adicionais que tornam duvidosos os resultados obti

dos com o eletrodo íon-seletivo de cãdmio.
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111.4 - ESCOLHA DO ELETROLITO

Muito critico, para o estudo da estabilidade e da

adsorção do sistema Cd(II)/py/Cl-, e a escolha de um meio iôni-

co apropriado. Apesar de não haver problema em usar sais de sõ

dio, o ânion deveria possuir igualmente tendência desprezível ~

adsorver ou induzir a adsorção dos complexos em estudo e de

associar com eles.

se

As primeiras duas condições poderiam ser satisfatori!

mente preenchidas pelo fluo reto. Sabe-se, no entanto, que

forma complexos com o cadmio(233,234) e esta propriedade e inde

sejavel.

Com o perclorato ocorre o contrario. Trata-se do

ânion preferido nos estudos de estabilidade de complexos por

sua pequena capacidade de associação. r capaz, no entanto, de

induzir a adsorçio dos bipy complexos de cidmio(l,3), apesar de

faze-lo em escala menor que o cloreto.

tambem

O nitrato, outro eletrõlito de uso frequente, tam-

e apropriado pois alem de complexar com o cidmio(320) .

induz a adsorção dos seus bipy complexos(l,3).

r necessario acrescentar que mesmooperclorato forma

bem nio

complexos fracos com muitos citions e, nestes casos, as consta~

tes de estabilidade determinadas referem-se não ao deslocamen~o

de moleculas de ãgua do aquo-ion, mas sim, de perclorato(339) .
No caso do cãdmio, hi medidas que indicam a formaçio de comple-

xos fracos(340), mas completamente dissociadas em soluções di-

luídas(34l).

Em certos casos foi possível encontrar um ânion mais
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apropriado ~ue o perc10rato, como acontece para o T1(1),

não complexa aJO faz mais fracamente com o f1uoreto(342).

que

Havia interesse, pois,

possibilidade no ca50 do cidmio.

em verificar este tipo de

Os únicos IIcandidatosll pro -

missores pareci~m ser os sais s6dicos de tris icidos orginicos

muito fortes. são eles os ãcidos metanosu1fônico, trif1uoroace

tico e trif1uorometanosu1fônico,

forte icido conhecido(343).

o terceiro deles talvez omais

~ primeira vista, para certificar-se ~ua1 dos e1e-

trõ1itos e menos comp1exante bastaria medir o potencial da ce-

lula da Figura 16 substituindo o perc10rato por cada um dos

ânions de interesse, numa concentração fixa de cãdmio. Quanto

menos negativo o potencial, tanto maior ICdl, ou seja, menor a

comp1exação. A situação e, no entanto, mais complicada. Simu1

taneamente com o efeito que se deseja medir, poderi ocorrer al-

teração do coeficiente de atividade do íon tãdmio e do potenci-

a1 de junção.

Em soluções moderadamente concentradas, os coeficien

tes de atividade podem variar por mudanças na constante die1e -
trica do meio, e principalmente pela modificação da atividade

ou concentração de ãgua livre, devido ã diferente hidratação dos

íons, ao passar-se de um e1etrõlito para outro.

Apesar dos esforços dispendidos recentemente no sentl

do de calcular ou medir coeficientes de atividade individuais de

especies iônicas(344-35l), ainda não existe um procedimento se-

guro e generico para fazê-10. Assim, continuam pertinentes as

palavras ditas por LEWIS em 1923: IINo presente momento,

que concluir que a determinação da atividade absoluta dos

temos
..,ons

e um problema interessante, mas ate agora sem soluçãoll (apud

ref. 346)0
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Grande parte do problema reside na inexistência de v~

lares confiãveis dos numeras de hidratação primãria dos ;ons,uma

vez que os resultados variam com o método empregado na sua de -

terminação.

~

No presente caso, para sair do impasse, e necessãrio

fazer certas suposições.

hidratados que os ânions.

De forma geral, os cãtion$ são mais

o SÔdio, cãtion comum aos eletrõli

tos que se quer comparar, deve ter um numero de

tuado entre 3 e 6(348,352,353).

hidratação s1- .

Os ânions em estudo serão considerados todos igua1me~

te pouco hidratados. Esta aproximação e bastante razoãve1,pois

trata-se de íons monova1entesde grande tamanho. Em regra, o

numero de hidratação diminui com o aumento do tamanho do ;on(344)

e com a redução da sua carga, sendo praticamente nulo para íons

como iodeto e brometo(348,352) e mesmo sU1fato(353).

.

As demais diferenças nos efeitos destes ânions

o coeficiente de atividade do Cd(II) serão desprezadas.

sobre

111.4.1 - Avaliação do Potencial de Junção .

~ muito difícil avaliar precisamente as mudanças

potencial de junção que ocorrem com a substituição completa

do

de

um eletrôlito por outro, principalmente em altas forças iônicas.

O potencial de junção ou de difusão resulta da desi -

,

gua1dade das mobilidades iônicas e da existência de um 9r~dien-

te de concentração. No caso generico do contato entre duas so-

luções 1 e 11 de composição e concentração diferentes, seria ne
.~
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1 1

- - -
1

(354)cessarlO ca cu a-10 atraves da expressao gera:

II

E - RTf ~ ti--- L~
j F Z1.

I i=O
d 1 n at (eq. 54)

onde. a1im da carga Zi e do nfime~o de transporte ti i necessi -

rio saber a atividade individual de todos 0$ íons ai. ao lon~o

de toda a região de transição entre as duas soluções. Esta equa

ção geral i excessivamente difícil de resolver analiticamente e

todas as soluções existentes requerem certas suposições simpli-

ficadoras.

t o caso da equação de HENDERSON. na qual os coeficie~

tes de atividade são considerados unitãrios e a concentração de

cada íon e suposta variando linearmente na região de transição

entre as g)luções I e 11. pela qual:

onde os ~i são as mobilidades iônicas de cada íon. Sua dedução

encontra-se. por exemplo. nas referências 354 a 356. No caso

mais simples de soluções de eletrõlitos na mesma concentração.

tendo o ânion ou o cation em comum. esta equação se reduz ã fõr

mula de LEWIS e SARGENT(357). Este e exatamente o caso que in-

teressa aqui. pois o cation sõdio i comum aos eletrõ1itos usa -

dos, variando apenas o ânion univa1ente A.

E. = RT 1
J - nF

}J..++ + }JA
-

na T

}lNa+ + }lA-
11

= RT 1n
F

AMAI
(eq. 56)

A}1AII

onde AMA são as condutâncias equivalentes.

Segundo ROCK(358). para que se possa fazer estimati -

II J)
11

'f.}J.Z.C.RT :Pi (Ci - Ci 1n 1. 1. 1.
(eq. 55)E. = - -

J F II I. I
r.)1.Z. (C. - Ci) r}l.z.c.].]. 1. 1. ]. 1.
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Pode haver. no entanto. discrepâncias superiores a 100 mV entre

as variações de potencial destes três -sistemas. registradas po-

1 f
.

d . - (363-
arogra lcamente. ao passar e melO aquoso para nao aquoso

366) O t
. d . d - . .

ercelro estes pares menClona os. que e o malS reco-

..

mendado. não pode ser usado

to(367) .

em meio aquoso contendo perclora-

No presente caso. em que se faz apenas a substitui-

ção do ânion do eletrõlito. sempre em meio aquoso. a situação e

mais favorãvel e procurou-se atacar o problema de forma mais CO!!

vencional. A primeira tentativa consistiu em empregar o siste-

ma redox do ferric1aneto/ferrocianeto. Isto porque. jã em 1909.

LEWIS e SARGENT(357.368) observaram que o seu potencial depende

do cãtion mas não do ânion presente (trocaram Cl-por Br-),e se

aproveitaram disto para fazer medidas de Ej.

Recentemente. FEDOROV et al.(320) empregaram este par

redox Para fazer correcões de E. ao estudarem os complexos mi s-
. J-

tos do sistema Cd(II}/cloreto/nitrato.

Construiu-se um grãfico pondo o E. calculado no eixoJ

das abcissas e o E. medido para os diversos eletrõlitos. no dasJ

ordenadas e não se percebeu a menor correlação entre os pontos.

Pode ser que haja alguma interação do par ferri/ferrocianeto com

os ânions. não observada por LEWIS e SARGENT ao trocarem clore-

to por brometo. Devido ã carga alta (-3/-4). este par tambem

e muito mais sensivel a qualquer modificação na atividade

ãgua disponível no meio.

da

Medidas com o eletrodo de quinidrona. ou seja. o par

hidroquinona/quinona tambem não foram bem sucedidos. mesmo com

as soluções saturadas não sõ em quinidrona mas tamhem em quino-

na. para evitar o assim chamado erro salino(369).
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vas de Ej confiãveis dentro de 1 mV,e necessãrio tambem que a

concentraçio dos dois e1etr51itos" alem de igual, seja inferior

a 0,1 r,1.

Esta condiçio não pode ser satisfeita aquí, pois tra-

ba1ha-se em força iônica I = 2M. Alem disto, hã quem recomende

que as condutãncias equivalentes sejam determinadas na concen-

- - . - (359 360)traçao em que serao usadas na Junçao ' o que, em concen
- - -..

traçoes tao elevadas, e discutlvel. Ao deterMinar as condutan-

ci as equi va 1 en tes do Nar1S, NaTFA e NaTFNS, empregou-se a conce,!!.

tração de 10 mM. Após multiplicação por um fator apropriado,

obtiveram-se as condutãncias equivalentes limites aproximadas,
, 2 -1

respectivamente, 104, 94 e 86 cm ~ . Para o NaC104' o NaN03 e

o NaC1, aproveitaram-se valores da 1iteratura(361).

Devido às condições inapropriadas ã aplicação da f5r-

mula de LEWIS e SARGENT, havia necessidade de comprovar experi-

mentalmente os E. calculados.
J

Uma maneira de fazê-10 e medindo

o potencial de um par de õxido-redução insensível às variações

da composição do meio. Inicialmente mede-se o potencial da ce-

lula colocando no compartimento de medidas a mesma concentração

do mesmo e1etrõlito do eletrodo de referência, situação em C)ue

o E j e n u 1 o . As d i f e r e nç a sem r e 1 a ç ã o a o p o te n c i a 1 me d i d o n e s -

tas condições, ao se trocar o e1etrõ1ito, corresponderão ao Ejo

Na prãtica, este par redox completamente imune aos

efeitos do meio não foi ainda encontrado. Os pares redox que

mais se aproximam da idea1idade talvez sejam certos compostos

organometã1icos volumosos, frequentemente usados para re1acio-

nar as escalas de potencial em meio aquoso e não aquoso. são
.. .. .

1
(362 )eles o ferroclnio/ferroceno,o coba1toclnlo/cobatoceno e,

mais recentemente, o bis-bifeni1 cromo (I)/his-bifenil cromo(o)(363j
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Melhores resultados foram obtidos adicionando aos ele

trõlitos uma pequena quantidade (50mM) de NaC1, Na! ou NaF e m~

dindo a atividade aniônica com eletrodo lon-seletivo, respecti- .

vamente, de cloreto, iodeto e f1uoreto. Dos três eletrodos o

de c10reto oferece maior estabilidade de potencial (centésimos

de rnV), enquanto o de fluoreto apresenta acentuada deriva (vã-

rios decimos de mV). Excelente estabilidade de potencial e con

cordincia quase perfeita com os "Ej" medidos com o eletrodo se-

letivo de cloreto foi conseguida com o par H8/IH9(SCN)41=, medi

4

do com eletrodo gotejante de mercúrio.

Os resultados estão na Figura 20. Em e1etrõlito de

NaC1, não foi possível medir o sistema H~/IHg(SCN)41= e o valor

representado como tendo sido obtido com eletrodo seletivo de

c10reto,vem de uma experiência que serã descrita posteriormente.

Excluindo-se o nitrato, existe uma correlação aproximadamente

linear entre os valores calculados e a media dos valores medi-

dos, com inclinação de aproximadamente 1,60

A razão desta grande diferença entre os valores calcu

lados e medidos não foi esclarecida.Pode tratar-se tanto da

não aplicabilidade das medidas de condutância equivalente (fei-

tas na concentração de 10 mM), como da não validade da equação

de HENDERSON, em concentrações tão altas.

De qualquer maneira, a ji citada coincidência das me-

didas feitas com dois sistemas indicadores diferentes ê muito

significativa, pois trata-se de espécies com diferentes tama-

nhos e cargas, evidenciando que, se hi alteração da atividade da

igua ao trocar o ânion,esta deve ser pequenao
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111.4.2 - Diferenças na Tendência dos ~nions em Com -

p1exar o Cd(II).

...

De posse dos valores aproximados dos potenciais de

junção, supondo que a atividade da ãgua tenha se mantido cons-

tante e que as diferenças nos demais efeitos do meio são despr~

zíveis, pode-se avaliar o grau de complexação dos diversos âni-
~

ons medindo ICdl. Estas medidas foram feitas com eletrodo sele

tivo de cãdmio e polarograficamenteo Os resultados, com o E.
J

jã descontado, encontram-se na Tftbe1a 11.

TABELA 11 - Comp1exação aparente do Cd(II)(3mM) pelos ânions do

e1etrõlito (2M), expressa como ~E em relação ao

NaTFMS, cujo EI_Ej ou Ei/2-Ej e o menos negativo.

1

E1etrõ1ito
-
E./mV
J

ôE/mV

e1tdose1.
6E1/2/mV
po1arog.

id(mm)

NaTFMS

NaCl04

NaMS

~12,O O o 171

197O -7,5 -5,5

NaTFA

NaN03

NaCl

- 5,0

- 9,8

-19,6

-22,7

-18,5

-20,2

174

160

~

3,9

4,1

-23,5

-98,6

-23,9 214

-99,1 219

Apesar da razoãve1 concordância entre as medidas com
~

eletrodo seletivo e po1arogrãficas. não se pode afirmar que as

conc1us5es tiradas desta Tabela sejam seguras. Isto por causa

da incerteza na avaliação dos Ej ~ das aproximações
introduzi-
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das para tornar o proh1ema tratãve1, que podem não ser corre

tas.

De qualquer forma, ambas as tecnicas indicaram a se-

guinte ordem crescente de comp1exação do Cd(II) pelos ânions:

NaTFNS< UaC104 < NaHS < NaTFA < NaN°3' < NaC1. r interessante

notar que o AE obtido posteriormente cem eletrodo de amã1gama

de cidmio ao estudar o sistema Cd(If)/C1- em meio de perc10rato

foi-94,94 mV, em boa concordância com o valor obtido po1arogra-

ficamente (-99,1 + 5,5 =-93,6 mV).

Tudo indica, portanto, que o Cd(II) e um pouco menos

comp1exado pelo NaTFMS que pelo NaCl04. Este fato e muito sig-

nificativo porque para o Cr(III) a complexação pelo TFMS- situa-

-se entre a do C10; e a do NOj (370).

Quanto ao outro aspecto importante no presente estudo,

sabe-se que o comportamento de adsorção do TFMS- ê similar

do C10; (371).

ao

Apesar das evidincias favorecendo 1i gei ramen te o

NaTFMS como e1etrõ1ito menos comp1exante , a quantidade dispon;

ve1 deste sal (ou do ãcido correspondente) era insuficiente pa-

ra levar a efeito a extensa programação de medidas experimen-

tais em força iônica 2M. Sua utilização ficou restrita ao estu

do comparativo da estabilidade dO,sistema Cd(II)/py em NaTFMS,

NaMS e NaC104' que serã descrito a seguir. Nas demais investi-

gações foi empregado o perc10rato de sõdio.
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111.5 - DIFICULDADES NO ESTUDO COM~ARATIVO DA ESTABILIDADE

DO SISTEMA Cd(II)/py EM V~RIOS ELETRGLITOS.

.

Tencionava-se medir a estabilidadedo sistema C d ( I I )/

/py nos três e1etrõ1itos menos comp1exantes, NaTFMS, NaMS e

NaC104 para tirar conclusões adicionais. Isto porque um e1e-

trõ1ito aparentemente apropriado, por nio complexaro Cd(II),

pode não sê-10 na presença dos seus complexos, com os quais po-

..

der ia se associar.

Hã duvidas sobre o significado dos resultados obtidos

por dois motivos:
"

a) O fato de as constantes de estabilidade serem maiores em

certo eletrõ1ito nio garante que o seu inion compita me-
~

nos com o 1igante. Ao contrãrio, pode significar que hã

formação de espacies mistas muito estãveis envolvendo

ligante e o inion do e1etrõlito.

o

b) Ficou provado que, ao menos na presença de py, as medi-

das fettas com eletrodo íon-seletivo de cãdmio apresen-

tam grandes desvios e que as constantes obtidas estio
..

acometidas de erros indeterminados.
"'I

Nio faz sentido, por isto, detalhar a determinações

das constantes pois a conclusão mais importante acabou sendo a

da inadequação do emprego do eletrodo

tipo de sistemaso

seletivo no estudo deste ..

De qualquer forma, todas foram obtidas a partir de m~

didas de toE em cerca de 20 concentrações de py, arranjadas em

incrementos logarítmicos en t re 1 mM e 1 M. As constantes foram
.;:J
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calculadas atraves da sistemãtica descrita no item 111.2.4 e es

tão reproduzidas na Tabela 111.

Em todas as series de medidas, o desvio padrão da me-

dia das diferenças entre o óE experimental o 6E calculado ae

partir destas constantes situou-se dentro de 0,25 mV.

Chamou atenção o aparecimento de uma quinta especie em

perc10rato 2M. Não que houvesse algum impedimento ã sua forma-

ção, pois ate o complexo com 6 py e conhecido(372) (precipita na

forma de CdPY6(C104)2 ao colocar Cd{C104)2.6H20 em piridina pu-

ra) . Acontece que em nenhum estudo anterior foram encontradas

mais do que tr~s ou, no mãximo, quatro especies (veja Tabela XI,

mais em frente), apesar de se referirem ao meio de nitrato.

Como uma das finalidades deste estudo era, exatamente,

investigar a ap1icabi1idade do eletrodo seletivo, nada mais 1õ-

gico do que verificar este resultado atraves de medidas i n de pe.!'

den tes. o eletrodo de amâlgama de câdmio era, indiscutive1men-

te, a melhor opção para atingir este objetivo.

TABELA 111 - Constantes do sistema Cd(II)/py, afe tadas de erro

porque determinadas com eletrodo seletivo, em vã-

rios e1etrõ1itos, a 250C.

t,1e i o 11M
( 8 j 11 imo1 -i )

81 82 83 84 85

NaTFrS 2 53 1200 4550 2550

NaMS 2 28 485 425 530

NaC104 2 20,6 920 530 10580 3290

NaC104 O,1 20,9 179 31 ,5 290
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Para tanto, construiu~se um eletrodo de amãlgama got!

jante simples e fãcil de usar, descrito no próximo capítulo e

na Parte Experimental da tese. As medidas experimentais com es

te eletrodo apresentaram excelente estabilidade potencial e re-

produtibilidade.

letivo de cãdmio

Ao contrãrio do que acontece com o eletrodo se

sua r~sposta a alterações na concentração de

1igante e imediata.

A descrição mais detalhada da determinação das cons-

tantes do sistema Cd(II}/py/Cl- com o eletrodo de amã1gama en -

contra-se no próximo capítulo.

tre os resultados obtidos.

Interessa aqui a comparação en-

Subtraindo-se do ÂE medido com o eletrodo seletivo o

ÂE calculado com as constantes do sistema Cd(II}/py medido com

e 1 e t r o d o d e a m ã 1 9 a ma, e c o 1 o c a n d o os de s v i o s em f u n ç ã o de 1 o 9 I p y I ,

obtem-se a Figura 21a.

Observa-se quero desvio, inicialmente positivo, passa

por zero e se torna progressivamente mais negativo, de manei-

ra linear com 10glpyl, alcançando -6mV quando Ipyl = 1M. Em ou-

tras palavras, quando Ipyl = 1M, o eletrodo seletivo está lIen-

xêrgandoll apenas 60% do ICdl determinado pelo eletrodo de am~l-

gama. Este erro e inexp1icãve1 em termos de deriva ou demora

de resposta do eletrodo seletivo. A prova mais convincente do

fa1seamento das medidas com o eletrodo seletivo e o fato de te-

rem sido encontradas sô quatro constantes de estabilidade para

o sistema (Tabela IV).

Para efeito de
-

comparaçao, realizou-se estudo seme-

lhante com o sistema Cd(II}/C1-. Observaram-se desvios menores

em valor absoluto. como demonstra a Figura 21b.

especies encontradas foi quatro com qualquer um

o
-

numero de

dos e1etrodoso
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As diferenças nas constantes de estabilidade são, no entanto,

grandes, principalmente no valor de 83' como mostra a Tabela IV.

TABELA IV - Constantesde estabilidadedeterminadascom eletro-

do seletivo e com eletrodo de amãlgama de cãdmio, a

25,OoC

8./li.mo1-i
~

Sistema Cd(II)/py por
eletrodo

Sistema Cd(II)/Cl- por
eletrodo

de amãlgama seletivo de amãlgama seletivo

Visando esclarecer a origem destes desvios, determi -

nou-se a concentração de Cd(II) e de Ag(I) numa solução de py

1M e NaC104 2M, previamente saturada com os sulfetos de prata

e de cãdmioo Por absorção atômica, mediu-se uma concentração~

3.10-6M de prata e, por polarografia,5.10-4M de cãdmio. Isto

não resulta de absorção ou oclusão de CdS04 nos sulfetos porque

com um sulfeto preparado adicionando solução diluída de CdS04

a uma solução concentrada de Na2S, obteve-se os mesmos result~

dos. Repetição na ausincia de oxiginio tamhim nio modifica e~-

te quadroo Trata-se realmente de solubilização dos sulfetos ,

pois aquecendo a solução lfmpida para eJjmjnar a py (com o que

pode estar sendo e1iminado tamhem o h2S) e adicionandoNa2S,fo~

81 23,S 20,6 25,36 35,2

82 690 920 96,03 85

83 270 530 48,31 130

84 8450 10580 65,80 57

85
- 8450
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ma-se suspensao coloidal de CdS, de coloraçio amarela.

Esta solubilidade dos sul fetos e surprendentemente al

ta e não pode ser exp1icada pelos equilíbrios que normalmente

estariam envo1vidos,tais como (considerando apenas as ordens

de grandeza):

- Efeito do pH

CdS + H+
-+
~ Cd++ + HS-

= = 10-28 = 10-13 i..g/1
-15

10

(eq. 57)K =
ICd++IIHS-1

IH+I

KSCdS

KaHS-

Em pH3 -+ ICd++1 = 10-8 ;.g./1

- Efeito da comp1exaçio por py

CdS + 4py
-+
~

++ -

Cd(pY)4 + S-

- 10-25 ;.9./1
)

++
II

S- I a - 8,5 .

)ICd(py 4 = KSCdS' 4 - (eq. 58

K = 4
Ipvl

Para py = 1M ... ++1ICd(pY)4
-13 .

= 9,2 . 10 1.g./1

No caso da prata: (log 62 = 4,1 cforef.373).

AQ2S + 4PY
-+
~

2Ag(PY)~ + S-

K =
IA9(PY);12 IS='

4
Ipyl

= KS 2 .

A92S. 62 = 1,5 . 10-41
(eq. 59)

para py = 1M -+
I

+
I

-15 .

Ag(PY)2 = 1,5 . 10 1.g./1
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I"

Especulativamente. pode-se imaginar a formação de es-

pecies mistas muito estãveis envolvendo py e íons SD. HS- ou
+

mesmo H2S como. por exemplo~ Cd{PY)nS; Cd{PY)nSH ; Cd{PY)n(SH2);

podendo acontecer o mesmo com a prata.

As espécies insoluveis poderiam formar-se na superfí-
o I

cie do eletrodo. alterando seu E o

Este assunto deverã merecer investigação futura mais

detalhada. ne qualquer maneira. estas observações são sufici-

entes para invalidar as constantes determinadas com o eletrodo

seletivo de cãdmio. cujo uso.para esta finalidade. não pode ser

recomendado.

111.6 - ESTUDO DA ESTABILIDADE 00 SISTEMA Cd(II)/py/Cl. COM

ELETRODO DE AM~LGAMA

No capítulo anterior ficou demonstrada a impossibili-
- .

dade de se estudar o sistema Cd(ll)/py/Cl com eletrodo 1on-se-

letivo de cãdmio. Decidiu-se. por isto. realizar as medidas

com um eletrodo de amãlgama gotejante. que oferece grande exati

dão e precisão. compensando amplamente as dificuldades de manu-

seio. As características. e aplicações dos eletrodos de amãl-

gama. foram revisadas. sob ângulos diferentes. por KOLTHOFF et

. al.(374) e por BENNETTO e WILLMOTT(3l3). e suas propriedades e~

troquímicas. por GALUS(375).

A popularidade destes eletrodos tem sido algo limita-

da por problemas experimentais que dizem respeito a sua opera -
ção(3l3). A dificuldade principal talvez seja a rapidez com
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que os amãlgamas se oxidam. devendo ser preparadose conserva -
. . (313 322 323)dos em aparelhos especlals. Trata-se. geralmente. . ,

de complicados dispositivos de vidro. construidos para grandes

volume~ de amãlgama. de manejo e limpeza difíceis.
.

Ems1ntese,

são de uso pouco prãtico quando comparados. por exemplo. ao el!

seio.
-
e constituido,Como se pode ver no corte da Figura 22.

essencialmente, de uma seringa de vidro de 1 ml e um capilar fe.!.

to de bulbo de termômetro estirado. detalhes operacionaisOs

encontram-se na Parte Experimental. eletrodoEste mostrou-se

imune a problemas de oxidação e seu potencial e estável dentro

de !O.Ol mV em casos favorãveis. como o do sistema Cd(Il )/Cl-,

estudado com CCd = lmM.

Uma complicação surgida foi a precipitação de clorop.!.

ridino complexos de cãdmio em certas combinações das concentra-

'?
ções dos ligantes. Para evitã-la foi necessãrio diminuir a co~

centração de Cd(II) ate níveis tio baixos como 5.10-5M. Mesmo

nestas condições desfavorãveis conseguiu-se fazer medidas

precisão de :0.2 mV recorrendo a uma elaborada sistemãtica

perimental.

com

ex-

Utilizou-se uma célula hermetica que permite a adição

de ligante e eletrõlito mantenedor da força iônica com a exper.!.

ência em curso. atraves de duas huretas de pistão. O nitrogê-

nio borbulhado na celula procede de um sistema de purificação

capaz de remover traços de oxigênio e passa por um pre-satura -

dor. Por ser a py volãtil. e necessãrio manter na solução do

trodo de vidro. que tem sido a uferramenta de trabalhou prefer.!.

do no estudo de equilíbrios em solução.

Conseguiu-se superar este problema construindo um el

trodo gotejante de amãlgama de cãdmio simples e de fãcil manu-
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pre-saturador a mesma concentração de py da ce1u1a. o que se

conseguiu fazendo adições deste 1igante com uma terceira bure

ta. tambem de pistão.

Devido ao grande número de pontos experimentais nece!

sãrios para avaliar as constantes de um sistema como o estuda-

do. resultou conveniente empregar o procedimento de titu1ação.

Consiste em variar a concentração do ligante na própria ce1ula.

eliminando a necessidade do preparo previo de cada solução a

ser medidâ. Apesar de demandar maior planejamento inicial. es-

te procedimento possibilita maior precisão. alem de grande eco-

nomia de tempo e de reagentes. Como se pOderã verificar nos d!

dos experimentais. dentro de cada !serie realizaram-se medidas
, ,

em cerca de 15 a 25 concentrações de 1igante. escolhidos de fo!

ma a cobrir a faixa de 10-3 a 1M em incrementos aproximadamente

10garitmicos.

111.6.1 - Sistema Cd(II)/C1-

Estudaram-se. primeiramente. os complexos binãrios do

sistema Cd(II)/py/C1- quando py=O. Esta condição e muito favo-

rãve1 experimentalmente. porque o 1igante não e vo1ãti1 e os

complexos não precipitam. permitindo o emprego de CCd = 1mM. Hã.

entretanto. o problema da progressiva troca do perc10rato pelo

cloreto. do que resulta uma variação do E. ao longo da serie deJ

medidas. Este necessitava ser precisamente avaliado e desconta

do das medidas antes de fazer-se o cã1culo das constantes este-

quiometricas.
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Como jã vai visto no item III.4.l. em forças iônicas

tão altas como a adotada (2M). os E. calculados atraves da equaJ -
ção de HENDERSONsão inferiores aos medidos experimentalmente. ~

Por isto. procedeu-se ã sua avaliação experimental. Para tanto.

mediu-se. com um eletrodo ion-seletivo de cloreto (pastilha de

A92S e AgCl). a atividade do íon cloreto durante a troca
des te

íon por perclorato. e vice-versao

Figura 23. na temperatura de 25°C.

A celula empre91da foi a da

..

CNaCl = O.lM CNaCl = xM AgC1

Ag. AgC1 Ag

CNaC10 =1.9M4 CNaC10;(2-X)MIA92s
..

FIGURA 23 - Célula para a avaliação de Ej

o potencial da celula

linear para 109 CCl entre 1.10.2

~ 0,12 mV/decada a inclinação da

variou de maneira praticamente
-1 +

e 1,5.10 M, sendo de 58.43 -

reta calculada por regressão

linear. Em concentrações inferiores a 10 mM ocorre progressivo ~

desvio, originado pela perda de resposta do eletrodo. o signi-

ficativo afastamento da linearidade em concentrações superiores

a 0,25 M foi atribuido ã variação do E.. Como o E. e nulo quan
. J J -

do a composição dos eletrõlitos das duas semi-celulas e idênti-

ca ajustaram-se os dados, em aproximações sucessivas, de fo rma

que a intersecção da curva dos E. com o eixo das abcissas ocor-J

resse na concentração de O,lM em cloreto.

A curva resultante (Figura 24) foi usada para fazer

as correções de E. dos dados experimentais do sistema Cd(II)/Cl-.J
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que se encontram na Tabela V. A Tabela inclui, alem do ÂE e~P!

rimental, do ÂE subtraido de Ej e do Fo(Cl}, o valor de n, que

permite calcular ICl I antecipadamente, sem conhecer as constan

tes, atraves da relação aproximada.

IXI -
Cx - (Cr4 . n) (eq. 60)

As demais equações necessãrias encontram-se no item III.2.2~

Como os valores de n são obtidos por diferenciação,

pequenos erros nos pontos experimentais, principalmente quando

estes são muito próximos, acarretam grandes erros em n. Alem

disto, a cada ni calculado usando Fo(X)i e Fo(X}i+l correspo~

de apr oxi madamente, a concent r ação (1og IXI i + 1og I XIi + 1) /2 . r
conveniente, pois, retirar os dados necessãrios para aplicar a

equação 60 da curva media resultante do grãfico de n vs CX' E~

ta e, praticamente, a curva de formação do sistema (supondo

Cx -; X) e,

25.

para o presente caso, estã representada na Figura

Inicialmente, analisaram-se os dados da Tabela V atra

ves do metodo das extrapolações gráficas de LEDEN (item III.2.~.

Das curvas da Figura 26, obtiveram-se quatro constantes de esta

bilidade, que foram consideradas preliminares.

Estas constantes de estabilidade serviram como valo -
res ini_ciais para a aplicação da sistemática descrita no item

1lI.2.4. Apesar de ser inspirado no metodo grãfico, este proc!

dimento de cãlculo permite refinar sucessivamente os valores das

constantes fazendo uso de calculadora programãvel. Não hã n,e -
cessidade de acompanhamento grãfico, exceto em decisões difíceis

sobre a rejeição de algum dado.
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TABELA V - Sistema Cd(II)/py/C1-, C = O, I = 2 M(NaC104) ,

a PY
t = 25,0 C, CCd = 1 mM.

CC1/ -(l1E+Ej) / -tJ.E/ Fa(C1)
-

IC11/n

mM mM mV mM

0,0 0,02 0,00 1,000 0,00 0,0

10,0 2,86 2,84 1,247 0,19 9,8

13,0 3,65 3,63 1,327 0,24 12,7

16,0 4,43 4,41. 1,410 0,29 15,7

20,0 5,45 5,43 1,526 0,36 19,6

25,0 6,67 6,65 1 ,678 0,43 24,5-

32,0 8,26 8,24 1,899 0,50 31 ,5

40,0 9,87 9,85 2,153 0,56 39...4

50,0 11,76 11 ,75 2,496 0,66 49,3

63,0 14,01 14,00 2,974 0,76 62,2

80,0 16,65 16,64 3,652 0,86 79,1

100,0 19,33 19,33 4,503 0,94 99,0

130,0 22,97 22,99 5,987 1,09 128,9

160,0 26,14 26,18 7,675 1,20 158,7

200,0 29,89 29,95 10,292 1,32 198,6

250,0 33,99 34,10 14,217 1 ,45 248,5

320,0 38,97 39,18 21,113 1 ,60 318,3

400,0 43,81 44,12 31,013 1 ,72 398,2

500,0 49,10 49,61 47,550 1.92 498,0

630,0 54,98 55,85 77,286 2,10 627,8

800,0 61,39 62,83 133,07 2,27 797,5

1000,0 67,97 70,19 235,99 ,57 997,4

1100,0 70,87 73,45 304,16 2,66 1097,3

1300,O 76,11 7 9 'o31 487,96 2,73 1297,2

1400,0 78,50 81,96 589,92 2,78 1397,2



-130-

3, O '

2,0

I~

1 , O

'li

i

~

o ~
1 , O 2,0

pIC'-1

FIGURA 25 - Curva de formação do sistema Cd(II)Cl-.

Os pontos foram calculados diretamente

das medidas experimentais. A curva co~
tínua foi calculada das constantes fi-

nais.
4
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o sistema Cd(II)/Cl- e favorãvel ã aDlicaçãodo meto-

do grãfico. Assim mesmo, podA-se verificara utilidadeda sis-

temãtica adotada na extrapolação de F2(Cl), qlle jã apresenta ce.r
11

ta curvatura. A Figura 27 apresenta F2(Cl), o F2(Cl) e F2(Cl),

jã durante o 39 ciclo de refinamento, em escala ampliada. O grã

fi~o demonstra claramente a superioridade da sistemãtica de~en-

.

I

volvi'da em termos de segurança e precisão. Os valores de F2(Cl)

podem ser convenientemente analisados por regressão linear. Jã

.

'"

11

os de F2(Cl) requerem valores previos de 83 e 84 muito bons pa-

ra que possam f~rnecer 82 correto a partir da media dos valores.

Isto ocorre porque a soma das contribuições das especies com

três e quatro 1igantes jã e grande (cerca de 60% do F2(C1) para
..

ICl I = 0,63 M) e qualquer erro no seu cã1culo faz com que F2(Cl)

deixe deser uma reta paralela ao eixo das ordenadas. invalidando ..

o B2 calculado atraves da media. De qualquer maneira, o cãlcu-
..

10 de F2(C1) é üti1 porque facilita a identificaçãode pontos

afetados de erro, que podem ser rejeitados.

.

As constantes de estabilidade obtidas apõs cada ciclo

de cãlculo encontram-se na Tabela VI. Do segundo para o tercei

ro refina~ento, os valores mantivera~-se praticamente inaltera- .
-

dos, indicando que se alcançaram as constantes finais. A exce-

lente concordância verificada entre os potenciais medidos e cal

culados com as constantes finais (Tabela VII) atesta a precisão

..

das medidas experimentais e da sistemãtica de cãlculo.

A Figura 28 traz a distribuição das espécies calcula-.
..

da com as constantes finais.

Em concentrações de cloreto superiores a l,lM começa

a haver um pequeno desvio entre os ,potenciais calculados e os

me di do s . Este desvio ê visível tambem na curva de formação do

.)
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.

FIGURA 27 - Incertezana extrapo1açãode F2(X) e vanta-. I 11
9em do empr e 9o d e F2 ( X) (o u F2 ( X).
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.

.

(*)Oesvio padrio das constantes do 3Q refinamento. proveniente de

regressio linear incluindo o namero indicado de pontos.

...

-134-

TABELA VI - Constantes de estabilidade do sistema Cd(II)/pY/C1.
o

CpY = O. I = 2M{NaC104). t = 25.0 C

Metodo Re f; n amento s

8. .1
(*)

N9 de
1J grãfico 1Q 29 fina1

moljl-j
a

pontos

601 25 25.32 25.36 25.36 0.08 9

802 100 97 96.18 96.03 0.30 11

(303
40 48 48.5 48.31 0.58 8

804 70 65 66.6 65.8 1 .8 7

TABELA VII - Concordância entre os valores de õEmedidos e os ca1-

cu1ados atraves das constantes ...

IC1II âEexp-õEca11 ICIII !lEexp-õca1 1

mM mV mM mV

9.8 0.11 158.7 0.01

12.7 0.09 198.6 0.02

15.7 0.11 248.5 0.01

19.6 0.07 318.3 -0.05
-4

24.5 0.01 398.2 0.01

31 ,5 -0.02 498.0 -0.02

39.4 -0.01 627.8 -0.06

49.3 -0.03 797.5 . 0.03

62.2 -0.04 997.4 -0.06

79.1 -0.07 1097.3 -0.02

99.0 0,01 1297,2 (0.19) -41

128.9 0,00 1397.2 (0.35)

Media dos desvios
+= 0.00 - 0.05 rnV (22 pontos)
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sistema (Figura 24), onde os valores experimentais começam a C!

ir abaixo da curva continua calculada com as constantes finaiso

Isto poderia ser interpretado como uma correção insuficiente do

Ej' mas ê mais provãvel que se trate de uma ligeira alteração

das características do meio, resultante da acentuada substitui-

ção do perclorato pelo cloreto. Das especies complexas, a qua!

ta ê a mais sensível a modificações deste tipo, porque tem car-

ga mais alta (-2), e ê justamente nesta região que começa a for

mar-se em maior extensão. De qualquer modo, apesar de o 84 ter

sido avaliado antes desta região, mesmo nela as constantes con-

tinuam úteis, porque os desvios parecem ser relativamente pequ~

nos.

o fator limitante da exatidão destas constantes este-

quiometricas estã, provavelmente, na avaliação do Ej. Pode-se

ter uma idéia desta incerteza considerando-a, na melhor das hi-

poteses, igual ao desvio padrão da inclinação da reta ajustada

no trecho linear da curva do potencial da célula da Figura 22.

Este foi de 0,12 mV. Assim mesmo, a correção de Ej adotada pa-

rece ser mais exata que a calculada pela equação de HENDERSON ,

nas condições do presente trabalho.
- ~

Certamente e prefer1vel a

usar um eletrodo de referincia com ~letrõlito saturado em NaCl

ou KC1,e considerar o Ej desprezível, como se vi frequentemente

na literatura.

o sistema Cd(II)/Cl- jã foi estudado dezenas de ve-

zes. Na Tabela VIII, organizada em ordem cronologica, encon -

tram-se conjuntos de constantes determinados em eletrolito de

perclorato e temperatura igualou pr5xima de 2SoC. As constan-

tes aqui determinadas foram incluídas para efeito de comparação.

Levando em conta que se trata de um sistema pouco com



TABELA VIII - Constantes de estabilidade do sistema cãdmio(II)/c1oreto

Metodo
Temp.1 li Log (Si/limo1-i)

°c
Meio

131
Ref.

1 132 133 134

Cd(Hg) 25 2
NaC104

*
1.423 1.949 1 .79 318-

Po1arog. 25 3 NaC104 1 .46 2.24 2.31 - 376

Ca1orim. 25 3 NaC104 1 .59 2.23 2.42 - 377

Po1arog. 25 2 NaC104
* 1.36 1 .64 1 .76 - 378

Po1arog. 27 2.2 NaC104
*

1 .46 2.00 2.18 - 379

Po1arog. 27 2 LiC104
*

1 .41 1 .94 1 .42 1 .86 380

Cd(Hg) - 25 3 LiC104 1 .48 2.22 2.44 2.24 319

Po1arog.
.

NaC104 1 .42 1 .7625 2 *
1 .92

- 381

Cd(Hg) 25 2 LiC104
* 1 .46 1 .83 2.13 - 320

Cd(Hg) 25 4 LiC104 1.66 2.41 2.47 2.29 320

Po1ar..p.d. 25 1 NaC104 1 .34 1 .75 1 .69 - 321

Cd(Hg) 25 1 NaC104 1 .33 1 .69 1 .53 - 321

Po1arog. 25 1 NaC104 1 .20 1 .95 - - 382

Cd(Hg) 25 2 NaCl04
* 1 .404 1.982 1.684 1.818 tese

I
w

(*) Constantes incluídas na media. vide texto.
-..J
I
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plicado, a concordânçia entre as constantes da literatura e po-

bre. o cã1cu10 da media de sete conjuntos de constantes da Ta-

bela (assinaladas com *), determinadas em I ~ 2M, revela um de~

vio pad~io medio relativo de 8, 24 e 61%, respectivamente, nos

valores de a1' 62 e a3. MARPLE(379) sugeriu que parte destas

discrepâncias pode estar relacionada com a presença de H+ ,

apesar de~istirem poucas evidincias neste sentido. Para HEATH

e HEFTER(32l), um dos maiores problemas e, certamente, a dificul

dade em quantificar os complexos relativamente fracos, de or-

dem mais alta, conforme observaram tambem outros pesquisadores(~8,

379 383), Deve-se acrescentar o fato de que nem todos autores

levaram em conta as variações de Ej.

De qualquer forma, os valores das tris primeiras con~

tantes aqui determinadas situam-se dentro do intervalo do des-

vio das medias e se aproximam bastante dos obtidos por VANDER-

ZEE e DAWSON(3l8). Estes pesquisadores estudaram a variaçio d~

constant~s com a força i~nica e com a temperatura e fizeram me-

didas em 11 concentrações de cloreto no intervalo de 25 a 500mM.

Mencionam que, para obter a4' seria necessãrio estender as medi

das ate concentrações mais altas de cloretoo Pareceu-lhes, as-

sim como a LEDEN(30l) e a KING(384) que tambem jã haviam estu-

dado este
sistema, ser 84 ~onsideravelmente menor qUê 83.

Posteriormente surgiram evidincias contrãrias a esta

Pesquisadores russos(3l9,320) determinaram, em meiosuposiçio.

de LiC104 3M, um valor de 84 próximo ao de 83 (K4 ~ 0,65). O

84 encont~ado no presente estudo foi maior do que 83(K4 = 1,36).

MARPLE(380), que obteve 81' B2 e 84 muit6 próximos dos aqui de-

terminados, apresenta um valor menor para 83' resultando um

K4 =,2,75. Nio hã dúvida, pois, de que a formaçio da quarta es

1
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pecie ê significativa em altas concentrações de cloreto.

Assim mesmo, foi publicado muito recentemente um tr~

balho considerando a formação de apenas duas especies(382). As

cons~antes obtidas foram consideradas concordantes, de modo ge-

ral, com as obtidas por outros autores que estudaram o sistema

na presença de NaC104! Estasimplificaçio do sistema deve

ter resultado da suposiçio errônea de que Fl(X) ê uma reta com-'"

inclinaçio igual a 62. Lamentãvel ê o fato de estas constantes

terem sido aproveitadas no estudo da formação de complexos mis-

tos no sistema Cd(11)/Cl-/SCN-, sendo que os resultados levaram

ã seguinte observação: "r interessante notar que, apesar de

nio ocorrer a adição de um terceiro Cl- ao CdC12' a coordenação

de um ânion SCN- para formar o complexo misto \CdC12SCNI- e,co~

tudo, possível".

Hã que se tomar muito cuidado, portanto, ao aprovei-

tar valores de constantes publicados na literatura, principal-

mente quando provenientes de compilações(233,234), onde ê impo~

sível avaliar sua confiabilidade. Uma consulta aos trabalhos

originais ê indispensãvel e, havendo duvidas sobre a validade

dos resultados, ê preferível reestudar o sistemao

111.6.2 - Sistema Cd(11)/py

Numa segunda etapa do estudo do sistema Cd(11)/py/Cl-,

determinaram-se as constantes de estabilidade dos complexos binã

rios formados entre o cãdmio e a py.

Devido ã volatilidade da py, tomaram-se os devidos

cuidados para não haver perdas durante as medidas. Empregou-se
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o processo de titulação, conforme foi dito no iniciado capitu-

10. Evitaram-se ao mãxi mo as manipulações com a py (tóxica,

alem de volãtil) adicionando-a pura ã célula de medidas, atraves

de uma bureta de pistão. Através de uma segunda bureta, adicio

nava-se uma solução contendo eletrõlito e Cd(C104)2' em con~en-

tração adequada para compensar a diluição provocada pela py.

No inicio da sé~ie de medidas, a solução da célula

não continha py, permitindo prolongado borbulhamento com N2 pa-

ra remover o oxigênio. Depois de iniciada a experiência, o N2

passava previamente por uma solução com a mesma concentração de

py que a existente na celula.

Na Tabela IX constam os dados experimentais, Fo(py),

n calcuJado do Fo(py), Ipy/ obtida pela equação 60 e o desvio E!,.n

tre os potenciais medidos e os calculados a partir das constan-

tes finais, que se encontram na Tabela X.

A media dos desvios é nula e a "dispersão" é de 0,13

mV, o que significa que as constantes obtidas explicam muito

es tabi 1idade do sistema Cd/py /Cl
-

TABELA X - Constantes de ,

CCl = O, I = 2M(NaC104)'
o

t = 25,0 C.

í3. . / Método Refinamentos
, J n9

molil-i Grãfico 19 29 Fi na 1 (J pontos

810 22,7 23,5 23,5 23,5 0,3 15

1320 705 701 698 690 6 11

S30 100 167 215 270 23 6

840 8700 8430 8480 8450 94 5
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TABELA IX - Sistema Cd(II)/pYIC1, CC1 = O, I = 2tqN aC104)f t = 25,OoÇ

CCd = 1mM, CH+ = 0,1 mM

.

Cpyl
-I:.EI Fo(py)

-
[pyJ 1 J\Eexp-lIEca1 1

n

mt'i mV mM mV
-...

0,0 0,00 1,000 0,00 0,0 -
4,0 1 ,34 1,110 0,09 3,8 -0,12

f 8,0 2,58 1 ,22f 0,20 7,7 0,00

10;0 3,20 1 ,283 0,26 9,6 0,07

13,O 4,32 1,400 0,36 12,5 0,02

16,0 5,44 1 ,527 0,45 15,5 0,04

20,0 6,97 1,721 0,57 19,3 -0,05

25,0 9,00 2,015 0,71 24,2 -0,23

32,0 11,50 2,448 0,89 31,0 -0,21

40,0 14,12 3,002 1,02 38,9 -0,04

50,0 17,32 3,851 1 ,21 48,7 0,03

63,0 21,19 5,206 1 ,42 61,5 0,09

80,0 25,88 7,500 1 ,62 78,3 0,03

100,0 30,85 11,044 1 ,83 98,1 0,07

130,0 37,01 17,840 2,07 127,8 0,21

160,0 42,73 27,848 2,29 158,1 0,24

200,0 49,60 47,544 2,55 197,4 -0,02,

250,0 57,22 86,048 2,80 247,1 -0,21

320,0 66,21 173,27 3,03 316,9 -0,12

400,0 75,03 344,30 3,23 396,7 0,04

500,0 84,72 732,12 3,41 496,5 -0,04

630,0 95,08 1640,13 3,56 626,3 O,12

800,0 106,18 3892,19 3,68 796,2 (0,33)

1 00 O , O 116,88 8953,37 3,77 996,1 (0,50)
.,

Media dos desvios 0,00 0,13 mV (21 pontos)
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bem as medidas experimentais, ate a concentração de 0,8 M em

py, quando começa a haver desvios.

A concordância entre os n calculados das medidas exp~ .

rimenta1s e a curva de formação gerada com as constantes finais

tambem e muito boa ate perto de Ipyl = 1M, sendo que acima de!

ta concentração ocorre um acentuado desvio (Figura 29).

-se, provavelmente, da alteração das características do

Trata-

meio.

Ao estudar os complexos de Cu(II), Ag(l) e Hg(ll) com py, BJER-

RUM(385,386) observou que uma importante causa de erro na deter

.

minação de constantes de complexos piridinicos relativamente

fracos, através de medidas com eletrodo de vidr~ e o forte efei-

to redutor de atividade, exercido pela py sobre ions piridina-

dos, assim como sobre ela própria. Es te efeito poderia exp1i-

car os desvios, aqui observados, nas concentrações mais altas "

de py.

A Figura 30 traz a distribuição das especies, calcula

da com as constantes finais. Observa~se que a participação da

terceira espécie nunca chega a ser grande. Por isto mes mo, o

valor de 63 é o mais difícil de determinar, estando afetado de

Na Tabela XI estã reproduzi da parte das constantes

determinadas por vãrios pesquisadores,

felizmente, quase todos estes estudos

para este sistema. In-

foram feitos em meio de

nitrato. Sabe-se, atualmente, que o nitrato e a py formam com-

plexos mistos com o cãdmio(246). Em meio de perclorato, en-

..

contraram-se apenas constantes determinadas em força iânica

o , 114, o que impede comparações diretas com os valores obtidos

.....

\

maior erro. Es ta s i tua ção des f avor,ãve1 pode ser diagnosticada
. K K3 --

tambem pelas relações desfavorãveis de . e -, ambas de
K K

aproximadamente 0,013.
2 4
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o

o

o 1 ,O 2,0

p I C 1 I / ~1

"

FIGURA 29 - Curva de formação do sistema Cd(II)jpy.Pon-

tos calculados a partir dos dados experime~

tais. Curva contínua obtida das constantes

finais.
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TABELA XI - Constantes de estabilidade do sistema cãdmio(II)/piridina

Temp./ II Log (6i/1imo1-')Metodo
°c

Meio
61 B2 B3 B4

Ref.
M

pH 25 0,5 pyHN03 1 ,27 2,07 - - 387

Polarog. 25 O,1 KN03 - 2,14 - 2,50 388

Po1arog. 1,36 2,07 2,76 - 389

Potenc. 1,40 1,95 2,27 - 390

Quinidr. Hg 30 O,1 NaC104 1 ,26 1 ,95 2,29 - 391

pH 25 0,2 LiN03 - - - 2,64 392

Po1arog. 30 O,1 KN03 1,36 1 ,86 1,90 - 393
,-

Po1arog. 0,5 KN03 1 ,50 2,25 - - 394

20 1 1 ,51 2,46 2,50 - 395

"Cd(Hg)" 25 0,1 KN03 1 ,28 2,02 - - 396

pH 25 0,5 pyHN03 1 ,30 2,14 2,5 2,3 397

Po1arog. 25 O, 1 NaC104 1 , 15 1 ,62 2,59 - 398

Cd(Hg) 25 2 NaC104 1 ,371 2,84 2,43 3,93 tese

I
.......
c.n
I
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no presente estudo.

A Tabela serve. no entanto. para ilustrar que. mesmo

em nitrato. a concordância entre as constantes obtidas não e roa.

Em apen~s um estudo. foram determinadas quatro constantes(397).

apesar de outros dois trazerem o valor de 84{388.392). A gros-

so modo. os valores de 61 e 83 aqui determinados. em I=2M(NaClO~.

são próximos dos encontrados nos demais estudos. enquanto 82 e

.

64 são maiores em uma ordem de grandeza. .

111.6.3 - Complexos Mistos

Uma vez conhecida a estabilidade das esp~cies binã- .

rias. iniciou-se a investigação das especies mistas formadas

pelo sistema Cd(II)/pyjC1-. A grande dificuldade encontrada

foi a formação de especies mistas po~co solúveis. impossibili-

tando o emprego da concentração de 1 mM em Cd(C104)2.

Para estimar em que extensão ocãdmio comp1exado pre-

cipita. registraram-se polarogramas em Jãrias concentrações de .

py. mantidas fixas as de cãdmio (1 mM). cloreto (0.5 M) e per-

c 1 o r a to (1. 5 I~). Pàra simplificar a anãlise dos resultados, .

desprezou-se a variação dos coeficientes de difusão das especi-

es. e a diminuição do jd dos po1arogramas foi considerada pro -

porciona1 ã porcentagem de cãdmio precipitada. Os resultados es
.

tão na Figura 31. Verifica-se que o mãximo de precipitação oco...!

re quando Cpy = 1M. e que a quantidade remanescentede Cd(II) ê
da ordem de 0.15 mM.

Apesar de não ter sido feita a anãlise do precipitado.

.J
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80

60

20

o

-2 -1 o

109 Cpy

FIGURA 31 - Estimativa da extensão em que os complexos

de cãdmio precipitam, a partir da diminui-

ção do i~ ~olarogrãfico"
Composição: 1mMCd(II) + 0,5MNaCl + 1,5MNaC104"
C variãvel.

py.
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é posslvel que se trate do complexo neutro CdPY3C12. Esta esp~

cu1ação estã baseada na distribuição das espécies, que
-

sera

apresentada no final do capítulo. ° mãximo de precipitaçã~ co-

incide com a maior participação desta especie, nesta concentra-

ção de cloreto.

A precipitação ocorre tanto na ausência de perclorato

como quando este predomina (NaC104 = 1,85 M, NaC1 = 0,15 M) .
Não estã afastada a possibilidade de que, em baixas concentra-

ções de cloreto, precipite alguma especie envolvendo perc10rato

como por exemplo, CdPY3C104Cl. Não se fez um estudo sistemãti-

co deste assunto, pois o interesse principal estava voltado pa-

ra os equi11brios em solução.

As concentrações fixas de c10reto foram escolhidas

com base na distribuição das especies binãrias, partindo do pr~

suposto de que as especies ternãrias deveriam formar-se em con-

centrações da mesma ordem da das binãrias correspondentes.

concentração mais baixa, 0,15 M, hã predominância de CdC1+.

Na

Na

segunda, 0,25 M,igua1 quantidade de CdC1+ e CdC12. Na tercei-

ra, 0,50 M, predominância da segunda espécie. Na quarta 0,75M,

e na quinta 0,9M, proporções crescentes de CdC1; e CdC1;, alem

de CdC12. Não foram utilizadas concentrações maiores, onde se

alcançaria a predominância da quarta espécie, porque as constan

tes disponlveis para os complexos binãrios deixam de descrever

perfeitamente as medidas experimentais, conforme indica a curva

de formação (Figura 25).

A serie com c10reto 0,25 M pôde ser estudada na con-

centração de 0,2 mM em cãdmio. Nas demais, a concentração de

cãdmio foi 0,1 mM, exceto na primeira, onde teve que ser dimi-

nuída para 0,05 mM. sã asim foi possível variar C num inter-py
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va10 suficientemente amplo, sem que ocorresse precipitação.

Estas concentraç3es de metal sio muito inferiores

convencionalmente usadas tipo de estudo. Assim mesmo,neste

ap5s rigorosa exclusão do oxiginio, obtiveram-se medidas satis-

fat5rias com o eletrodo de amã1gama de cãdmio. A reprodutibi 1.:!.

dade do potencial do eletrodo, de uma

de ! 0,1 mV, em media.

outra,gota para

o aproveitamento de medidas feitas em diferentes con-

centraç3es de metal na anã1ise do sistema e possível devido

não formação de espécies po1inuc1eares.

p1exos po1inuc1eares já transparecia das

A inexistência de com-

curvas de ca1ibração

estudo das especies mistas, que os valores de ~E obtidos para

uma mesma serie, em concentraç3es diferentes de metal, são pra-

ticamente iguais ate o ponto em que se inicia a precipitação na

serie com CCd maior.

A concentração livre dos 1igantes foi calculada consi

derando apenas a formação das especies binãrias. Como CCd

muito pequeno em relação a CC1 e a Cpy' a contribuição das espa

cies mistas pôde ser desprezada. Se este não fosse o caso, as

correç3es poderiam ser feitas ap5s dispor-se de um conjunto pr!

1im;nar de todas as constantes do sistema.

Por conveniincia experimental, mediu-se um "~E" consi

derado nulo no início de cada serie. Para obter o ~E total so-

mou-se depois a contribuição proveniente da presença do cloreto,

facilmente calculãve1 e fixa durante toda a serie.

Nas Tabelas de XII a XVI encontram-se os dados exper.:!.

...
as

foi

ã

era

real i zadas com o eletrodo ;on seletivo de cãdmio (Figura 19) ..

Tanto na ausência como na presença de py, obtiveram-se retas

com a mesma inclinação. Como confirmaçio verificou-se, jã no.
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TABELAXII - SlstemaCd(ll)jpyjCl ; CCd = 5.00.10 M; CC1=0.1500M

[cl] = 0.1499M

Desvio j mV
[ py] jmM -AEjmV Foo(py.Cl)

da serie(*) global(**)

o 25.28

25.5

1.000

1.113 0.2

0.6

0.03

0.11

0.9

1 .9 25.8

27.8

1.214

2.308 -0,5 -o. 11

0,01

7.9

12.9 29.2

29.9

3. 119

3,531

-o. 1

15.9

19,9 31 . 1

32,7

4,339

5,553

0.5

0,4

0.21

0.21

40.2

49.9

34.5

37.0

7.019

9.535

0.0

0.3

0.07

0.26

24.9

31 .9

62.9

79.9

39.4

42,54

12.31

16.73

-0.2

0.0

0.03

0.13

99.9

45.9

49.8

22.65

31 .68

0.0

0.5

0.17

0,6

(0.53)

(0.64)

media dos desvios = 0.18

0.34

r -- -
0,17 0.10

" = 0.20 0.11

numero de pontos = 13 13 11

f 10 = 142 " = 5.8 f20= 1600 " = 180 (f30 = 2000 " = 2000)

(*)Diferença entre o âE . t 5 experimental e o calculado com osmlS o

fiO finais da serie.

(**)Oiferença entreoâE experimental e o calculado com as constan-

tes finais do sistema.
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TABELA XIII - Sistema Cd(II)/py/C1-; CCd = 2,OO.10.4M;

= 0,2500 M [C1] = 0,2497 M

CC1 =

0,01

0,16

18

fl0 = 314

f30 =3300

CJ = 8
= 140

f20 = 3000

f40 = 13800

CJ

CJ CJ

= 57

= 280

[pyJ /mM
Desvio / mV

-AE/mV F (py,C1)00
da serie global

O 34,20 1,000 -

19,7 40,04 8,502 -0,19 -0,09

24,7 41,49 10,923 -0,34 -0,17

31,7 43,23 1 4 , 1 40 -0,05 -0,05

39,6 44,97 17,731 0,50 0,22

49,6 47,43 23,822 0,33 0,17

62,6 50,18 31,971 0,57 0,35

79,6 53,82 45,896 0,37 0,23

99,6 57,67 65,375 0,25 0,16

129,5 62,92 102,98 0,02 -0,03

159,5 67,58 151,24 -0,13 -0,14

199,5 72,99 232,21 -0,06 -0,09

249,5 78,90 365,41 0,19 0,09

319,4 86,58 656,43 0,04 -0,04

399,4 94,05 1145,4 0,23 0,09.

499,3 102,50 2159,6 0,09 -0,04

629,3 112,00 4414,5 -0,12 -0,21

799,2 122,30 9560,3 -0,10 -0,20

999,2 1 32 ,30 20246 0,07 -0,09

media dos desvios = 0,09

CJ = 0,25
-

de pon tos 18nume ro =
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TABELA XIV - Sistema Cd(II)/py/C1-. CCd = 1.00.10-4M; CCl =

= 0.500 M (C1J = 0.4998 M

Desvio / mV
.

[py) /mM -AE/mV F (py.C1)00
da seri e global

O 49.68 1.000 -
9.8 52.48 12.341 0.02 -0.05

15.8 54.08 19.976 0.06 -0.07 .
24.8 56.18 31 .461 0.52 0.07

31 .8 58. 18 44.368 -0.23 -0.27

39.8 59.68 55.236 0.41 0.02

49.8 62.58 80.701 -0.86 -0.75

62.8 65.08 107.30 -0.59 -0.67

79.7 67.38 136.02 0.66 O. 14
11

99.7 71 .38 201.70 -0.16 -0.48

129.7 76.08 308.69 -0.25 -0.60

159.7 80 . 18 438.67 -0.17 -0.54

199.7 84.88 645.61 0.18 -0.24

319.6 97.98 1830 .3 -0.40 -0.69

399.6 104.38 2978.1 0.30 -0.04
.li

499.6 121.28 5454.1 0.11 -0.10

629.6 121.18 10758 -0.09 -0.20

799.6 130.88 22474 -0.07 -0.11

999.6 140.88 48413 -0.53 -0.43

media dos desvios = -0.06 -0.27 -
a = 0.40 0.29

numero de p on tos = 18 18

f10
= 1082 a = 32 f20 = 7710 a = 220

f30
= 11030 a = 1050 f40 = 26700 a = 1450

.

--
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TABELAXV- SlstemaCd(II)/py/C1 . CCd = 1.00.10 M; CC1 = 0.750M

[C1) = 0.7498 M

(py ] /mM
Oesvio / rnV

-h.E/mV F (py.Cl)00
da serie global

O 60.97 1.000 -

12.8 64.27 34.312 -0.40 0.02

15.8 64.92 41.909 -0.14 0.09

19.8 65.76 52.297 0.11 0.18

24.8 66.83 66.545 0.18 0.24

31.8 68.34 88.763 0.09 0.24

39.8 70.02 11 6 .'71 -0.06 0.19

49.8 72.18 158.47 -0.49 -0.04

62.8 74.24 204.97 -0.02 0.25

79.8 77.23 287.40 -0.24 0.10

99.8 80.28 393.25 -0.17 0.14

129.7 84.31 576.69 0.06 0.31

159.7 88.20 816.93 0.01 0.26

199.7 92.89 12197 0.01 0.24

249.7 98.33 1804.3 0.60 0.09

319.7 105.67 3194.1 0.09 -0.61

media dos desvios = -0.03 0.11

a = 0.26 0.22

numero de pontos = 15 15

f10
= 2356 a = 17

f20
= 12500 a = 95

f30
= 22800 a 1050

f40
= 40800 a = 4400
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TABELAXVI - Slstema Cd(II )/py/C1 , CCd = 1,00.10 M; CC1

= O,900M IC11 = O,8997M.

(py] /mM

o

15,8

19,8

24,8

39,8

49,8

62,8

79,8

99,8

129,7

159,7

199,7

499,6

629,6

-6E/mV

66,70

70,83

71 ,74

72,84

75,71

77,48

79,72

82,52

85,44

89,43

93,00

97,19

122,50

131 ,30

Foo(py,Cl)

1 ,00

68,64

86,66

110,18

181,73

234,41

312,27

430,59

584,26

858,64

1186,3

1703,7

12921

25602

media dos desvios

nümero de pon tos

Desvios / mV

da serie

-0,54

-0.46

-0,42

-0,02

0,11

0,09

-0,06

-0,04

-0,03

-0,08

0,40

0,32

-0,29

a

= -0,08

= 0,29
= 13

media geral dos desvios de todo o sistema=

numero total de pon tos

a =

c

=

..

9 1ob a 1

-0,24

-0,26

-0,28

-0,16

-0,09

-0,11

-0,20

-0,18

-0,16

-0,05

0,24

0,22

-0,35

-o, 12
0,17

13

-0,03

0,21

113=

f10

f30

- 3840

34300

a 31 f20

f40

= 16000

49100 a

= 270

= 5200=
=

a = 1900

a

=
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mentais e os valores de Foo(py.C1) usados para calcular os fia

correspondentes a cada serie. Estão incluídos tambem os des-

vios entre os potenciais correspondentes aos F (py.C1) experi00 -

mentais e os calculados a partir dos fiO da serie. alem dos de~

vios entre os valores de AE medidos e os calculados a partir d~

constantes finais do sistema. As medidas experimentais de cada

serie foram realizadas ate a concentração de py em que ocorria

precipitação. Este evento pôde ser constatado visualmente

atraves do potencial do eletrodo. que fica instãve1.

deriva para valores mais negativos.

com forte

Os valores de f'
j

foram calculados atraves da sistemã
1 -

tica descrita no item 111.2.4. Primeiramente. fez-se anã1iseem '

função de Ipyl. chegando-se aos fiO que constam das tabelas. Em

todas as series.exceto na primeira. obtiveram-se valores de fiO

com i variando. de 1 a 4. incluídos nas Tabelas. O fato de al-

cançar-se i .: 4 significa que ~xiste pelo menos uma especie mis

ta com número de coordenação superior a quatro. que foi o maior

encontrado para os complexos binãrios. na região de concentra -

ções de 1igante explorada. Isto sõ não ocorreu na primeira se-

rie porque houve precipitaçãoa partir de C = 100 mM. Assim.
py

o f30 jã apresentou uma incerteza superior ao prõprio valor.te~

do sido impossível estimar o f40.

Uma vez .determinados os fiO de cada serie com c10reto

fixo. passou-se a analisar cada canjunto de fiO com mesmo i em

função de IC1 I. para determinar. finalmente.

especies mistas.

as constantes das

A constante 841f

o grãficode f41 (= 40)
I C11

10 ao eixo das abcissas.

pôde ser facilmente calculada porque

vs. I C 1 I mostrou-se linear e parale-

Assim. B41 correspondeu ã media dos ~

10res de f41.
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A anãlise dos f3j e dos f2j não ofereceu dificuldades.

Os conjuntos dos f31 e o dos f21' aos qyais se aplicou regressão

linear, definiram as retas das Figuras 32 e 33. A intersecção

destas retas forneceu 831 e 821' e a inclinação, 832 e 822' res-

pectivamente. Como a reta dos f21 apresenta uma dispersão bas-

tante grande, experimentou-se fazer uma ponderação, levando em

~

conta o a de cada valor. Os coeficientes da reta foram ligeira-

mente diferentes, mas o teste finál dos desvios dos óE de todo .
o sistema favoreceu as constantes obtidas sem ponderação.

Ji os valores de flj exigiram um exame mais criterio -
50. Isto porque o grifico de fl1 vs. ICll apresentou significa-

tiva curvatura (Figura 34), indicando a existência de mais do

que duas especies mistas contendo uma molécula de py. Como se

dispunha de apenas cinco pontos para definir a curva, era difi- .

cil decidir qual o melhor valor de 811' resultante da extrapola-

ção. Optou-se pela resolução grifica aproximada, seguida de re-

ftnamento atraves da sistemãtica de cilculo exposta no item

111.2.4.

Procedeu-se como se os flj fossem simplesmente valores

de Fl(X) de um sistema binãrio. Desta forma obtiveram-se quatro

constantes, que se encontram na Figura 34 e na Tabela XVII. Che-

.

~ou-se a estes resultados incluindo os pontos correspondentes a

cloreto 0,15, 0,25, 0,50 e 0,75M, no cilculo de 811 e 812' sendo

que no de 813 e 8]4' foi excluido o de 0,15M e incluído o de

0,90 M. A justificativa para esta exclusão de pontos estã no f~

to destes valores serem provenientes de concentrações dos ligan-

J

tes onde as especies cujas constantes se quer determinar estão

presentes em quantidades muito pequenas. As espécies (CdpyC13)-

e (CdpyC14)= contribuem pouco para a composição do sistema, mes-

~
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632

(331

O

O 0,4 0,8

I C111M

FIGURA 32 - Determinação de 631 e 632 a partir dos valores de

f31. Resultados obtidos por regressão: 631 = 3520,

632 == 37400.
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18

16

I

14

10

821

o
0,4 0,8

FIGURA 33 -
IC111M

Determinação de 832

de f21' Resultados

ar: 821= 9740, 822=

e 822 a partir dos valores
obtidos por regressão line
9380.
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r-

4

3

(V)
o

2

,
.,....

~
<i>

<i>

1

811

813

o 0,4

I C111M

0,8

FIGURA 34 - Determinação dos 8;j a partir dos valores de f;jo

Resultados: 611 = 555; B12 = 2600; B13 = 550;

814 = 11 00 o
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TABELA XVII - Constantes de estabilidade estequiomitricas do si!

tema Cd(II)/py/C1-. I = 2M(NaC104)' t = 25°C

[cCdpYiC1jl ..
IL. =

-

1J [CdJ[py]i[C1]j

Especie Bij/mo1i+j1-(i+j)
o

log8ij

(CdCl)+ 601 25,36 0,08 1,404

(CdC12) 602 96.0 0,3 1,982 ..

(CdC13)- 1303 48,3 0,6 1.684

(CdC14)= 1304 65,8 1 ,8 1.82

(Cdpy)++ 1310 23,5 0,3 1,371

(CdPyC1)+ 1311
550 55 2,74

(CdpyC12) 1312
2600 130 3.42

(CdpyC13)- 1313
550 450 2.74 .

(CdpyC14)= 614
1100 300 3.04

(Cdpyi ++ 1320
690 6 2.839

(CdpY2Cl)+ 621 9740 580 3,99

(CdpY2C12) 1322
9400 1200 3,97

++
270 23 2,43(CdpY3) 1330

(CdpY3C1)+ 1331
3500 1400 3.54 .

(CdpY3C12) 1332
37400 2200 4.57

++
8450 94 3.927(CdpY4) 1340

+
54400 700 4.736(CdpY4C1) 1341
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mo nos pontos aproveitados. e. por isto. a incerteza n-o valor

das constantes e muito grande. Assim mesmo não se pôde despre-

zã-1as porque fazendo-o (forçando uma reta pelos fl1 vs. IC11).

ocorre um aumento na media dos desvios entre os valores de âE

calculados e os medidos para o sistema.

111.6.4 - Resultados Finais e Discussão

As constantes de estabilidade determinadas para todo

o sistema. acompanhadas dos seus respectivos de~vios padrões.

encontram-se agrupadas na Tabela XVII. Os valores das cons -

- ...
tantes nem sempr~ foram arredondados na extensao compatlve1 com

o respectivo a porque. fazendo-o. há um aumento na media gera1

dos des vi os . Deve-se mencionar. inclusive. que os desvios gl~

bais que constam das Tabelas de XII a XVI foram calculados

valores menos arredondados para algumas das constantes.

com

Pode-se comparar melhor a estabilidade das di versas

especies envolvidas examinando a Tabela XVIII. onde são aprese~

tadas as diversas constantes parciais de substituição e de adi-
-
çao. Estas constantes referem-se a equilíbrios do tipo expres-

so pelas equações 12 e 14 (item 111.2.1) e podem ser obtidas di

retamente da relação entre as constantes globais

envolvidas.

das especies

Apesar da magnitude das constantes dos complexos binã

rios significar que a sua estabilidade e apenas moderada.

cresce muito para certas especies mistas.

esta

Um fato a destacar e n aparecimento de especies mis-



TABELA XVIII - Sistema Cd(II)/py/Cl-. Constantes parciais de substituiçãoe de adição I
I-'
0'\
N
I

Cd

i

1. 371 > Cd

l

PY 1. 468 ~ Cd

i

py2 <0.41 Cd

{

Py 3 1.5 O ) C~

~

PY4

~ :t::~ ~ ,,~ ~ ~~ ::: Y:~ g
o::t",,' . ".. ~... v -~.. - - o

~

!
Cl ~~C~

l
Y 11:)c~rCl~O; ~

l
pY3Cl-:;:; CdPY4Cl

~ X AA o 7: ~~ ~I 7- ~A ~ )7
C~ 1 1 . 4~ CdPYC1 O. 5~ C; py C1 O.6<) ~py C1
oo

J

2

Dt /
2 22 .32

0\ "\ \O 't.~
N " . '\... o
o

CdCl 1 .O~ CdpyC1

~l /:=1 3 ,~~
CdC1 1,2~CdpyCl4. 4

I

As setas indicam o sentido em que
os valores superpostos de log K
são positivos. As cargas das es-
pecies foram omitidas.

- ... ....
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tas nas quais o cãdmio atinge numero de coordenação cinco. en-

quanto este não excedeu quatro para as especies binãrias. na rni

xa de concentraç~es dos ligantes explorada. Isto pode signifi-

car. eventualmente. mudança na configuração dos complexos. de

tetraedrica para octaedrica. no caso dos cloro-complexos. A co~

figuração dos piridino-complexos deve ser octaedrica. porquanto

jã foi isolado o complexo CdPY6(C104)2(372). t provável que as

especies binãrias com cinco ligantes. ou ate seis. e as mistas

com seis. devam formar-se em concentraç~es suficientemente altas de

cloreto e piridina.

As interaç~es de caráter ~ com "back-bonding" .metal-

-ligante devem ser importantes nos complexos formados. pois ta~

to o Cd(II) como o Cl- possuem raio iônico e polarizabilidade

considerãve's e a PY e um ligante insaturado.

o diagrama da Tabela XVIII mostra também que a entra-

da de dois cloretos se dã com facilidade. pois conduz ã forma-

ção de especies neutras. binárias ou mistas. Jã a adição de um

terceiro cloreto e desfavorecida entropicamente. Este deve ser

o motivo de não ter sido encontrada a especie (CdPY2C13)-.

A entrada da terceira piridina. que nos complexos bi-

nãrios tambem e difícil. ocorre com maior facilidade na presen-

ça de dois cloretos.

Para poder comparar re a 1me n te as estabilidades / dos

complexos ternãrios com asdos binários e conveniente considerar

constantes KM' adimensionais. de formação de um mol de complexo

misto a partir dos complexos binários com mesmo numero de coor-

denação:

i /n MXn+ j /n MYn
~+-

MXiYj (eq. 60)
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A constante deste equilíbrio pode ser calculada das constantes

globais das espécies binárias e mistasenvolvidas:

t

KM(ij) = 8 ,' ,/ a i/nJ nO 8onj/n (eq. 61)

A maior contribuição para KM(ij) provem de argumentos
estatísticos(399). A probabilidade estatística pode ser obtida

considerando o numero de maneiras diferentes em que os comple-

xos podem ser formados(399), ou seja, avaliando o coeficiente bi

nomial:

n~
(eq. 62)CB =

i , ,I. J.

Segundo MARCUs(400),é conveniente, portanto, definir

uma constante de estabilização KE' dada por:

log KE
=

1 og K~1 - 109 CB (eq. 63)

Esta constante mede, portanto, a estabilidade (ou in!

tabilidade) extra do complexo tern~rio, dev~do a forças eletros

táticas. fatores geométricos. efeito do sol vente.

contado o fator estatístico.

etc..., des-

Quando os ligantes possuem cargas diferentes e quan-

do podem estar envolvidas mudanças na configuração dos complexos,

a validade destas constantes é discutível porque o significado

de KMe Ks não estã esclarecido(294).

Assim mesmo. calcularam-se formalmente estas constan-

tes para os complexos mistos. nos casos em que foi possível. ou

sej~. ati i + j = 4~ Os resultados encontram-se na Tabela XIX.
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onde se observa que apenas as especies tetracoordenadas conten-

do ou três c10retos ou três piridinas são desestabi1izadas em

relação às binãrias correspondentes.

TABELA XIX - Constantes de estabilização de complexos mistos do

sistema Cd(II)/py/C1-

Equilíbrio
10g Kr~(ij) 109 KE(ij)

Para fins prãticos. é de grande utilidade dispor.a1em

das constantes. de alguma representaçãogrãfica da composição

do sistema. Os diagramas de distribuição convencionais. quando

aplicados a sistemas envolvendo complexos mistos. sô permitem

representar a porcentagem das especies em função de um dos li -
gan tes . Pode-se fazer. entretanto. diversos diagramas. manten-

do fixa em cada um a concentração do segundo 1igante. Es te re-

curso foi usado para conhecer a distribuição das espécies nos

estudos de adsorção. como serã visto na quinta parte da tese.

Para ter uma visão global do siStema.
-
e necessãrio

dispor de um grande numero destes diagramas. o que é pouco con-

veniente. Por outro lado. os diagramas de ãreas de predominân-

cia das espêcies(401).largamenteusados na literatura para des

CdPY2 CdC12
-+

ZCdpyC1 0.33 0.03+

CdPY3
-+

3CdpyC12 2.04 1 .57+
2CdC13

CdPY4
-+

4CdpyC13 0.39 -0.21+
3CdC14

2CdP.Y3 + CdC13
-+

3CdPY2C1 1 .84 1.33

CdPY4 CdC14
-+

2CdpY2C12 1 .10 0.32+

3CdPY4 + CdC14
-+

4CdPY3Cl 0.14 -0.46
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crever os sistemas em função dos dois 1igantes. são muito incom

p1etos. Informam apenas em que faixa de concentrações determi

nada especie predomina sobre as demais.

Para superar estas limitações. desenvolveu-se um novo-

tipo de diagramas, dos quais se pOde extrair. semi-quantitativa
- -

mente, a distribuição ~as especies. Ta 1 como no de
-
areas de

predominância. cada eixo corresponde ã concentraçãolivre de um

dos 1igantes, estando representadas, para cada especie. uma se-

rie de curvas equi-porcentuais. Sohre qualquer ponto destas

curvas, a especie a que se referem estará contribuindo com a

porcentagem indicada para a composição do sistema.

A construção destas curvas equi-porcentuais envolve

um grande volume de cã1cu10. Em princípio, seria necessário

calcular o CJij de tcxfasasespécies atra'ves da eq.31{ítem 111.2.2}.

para cada ponto do grãfico e verificar se o resultado satisfaz

alguma das porcentagens escolhidas. Na prãti ca. pode-se fazer

os cálculos dando pequenos incrementos na concentração de um

dos 1igantes, e maiores, na do outro.

Para o sistema Cd(ll}jpyjC1-, que requer o cálculo de

18 aij para cada par de concentrações,obtiveram-se bons re-

su1tados efetuando 160 incrementosem 10glpylpara cada um de
'1

32 incrementos de 10g IC1 I. Explorou-se a faixa de concentra -

ções molares dos 1igantes de -3 < 10glLI < 0,2. Dos -9,2.l04aij

calculados, 1748 satisfizeram dentro de :0,5% alguma das porce~

tagens escolhidas, que foram 5.10,20 90%. Foram necessã

rios apenas 200 segundos de protessamento num computador Bur-
..

roughs 6700 para fazer estes cálculos. Os resultados foram gr~

vados em fita e descarregados numa unidade de p10tter Calcomp .

Os pontos que delimitam as curvas são bastante próximos e podem
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ser unidos com facilidade. A listagem do programa utilizado en

contra-se no Anexo I.

Os diagramas de todas as espicies. quando sobrepostos,

ficos (Figuras 35-38).

Foram separados, por isto, em quatro grã

e agrupados de forma a minimizar a so -
são pouco "legíveis".

breposição das curvas das diversas espicies.

Para obter a distribuição aproximada em certa concen-

tração dos ligantes, basta estimar, por interpolação, a porcen-

tagem de cada espicie, examinando os quatro grãficos.

cie (CdPY3Cl)+ não aparece nestas Figuras. porque não

atingir o nível mínimo escolhido de 5%.

O exame dos grãficos i mais proveitoso do que

A
-

espe-

chegou a

qual -

quer descrição que se queira fazer sobre as informações que en-

cerram.

r necessãrio lembrar que na região de concentrações

superiores a 1M de qualquer um dos ligantes, a validade dos re-

sultados i discutível. Isto porque se observaram desvios nas

medidas experimentais. jã para as espicies binãrias, e porque

esta região não foi explorada na presença dos dois liganteso

Apesar da utilidade que podem ter diagramas deste ti-

po, i necessãrio critério ao usã-los. pois não encerram indica-

ções sobre a incerteza na localização das curvas que pode ser

grande para as espicies cUjas constantes são imprecisas.

Ao examinar as equi-porcentuais de aOO' na Figura 35,

ê interessante lembrar que se trata do inverso de Foo(XY), uni-

co parâmetro medido experimentalmente, do qual foi extraído to-

do este notãvel volume de informações. A compreensão deste fa-

to ressalta as incertezas que podem estar envolvidas nestes es-

tudos, e a importância da exatidão e precis"ão das medidas exper.:!.
mentais e da sistemãtica de cãlculo.
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Distribuição das espécies do sistema Cd(II)/py/C1-.

Curvas equiporcentuais do (Cd)++, (CdC13)-'

CdPY3C12' (CdpyC14)=. .

As curvas correspondem, a partir da externa, aos se

guintes valores de aij : 5,10,20,. ..,90%.
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Cdpy

-2 -1 o

loglpyl/M

FIGURA 36 - Distribuição das especies do sistema Cd(II)/py/Cl-.

Curvas equiporcentuais do (Cdpy)++, (CdPY3)++'
+ -

(CdpY2Cl) , CdpyC12' (CdC'4)-'
As curvas correspondem, a partir da externa, aos

seguintesvalores de a.. : 5,10,20,...,90%., J
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FIGURA 37 - Distribuição das especies do sistema Cd(II)/py/Cl-.
++ +

(CdpY2) t (CdpyCl) tCurvas equiporcentuais do

(CdpyC13)- t CdC12'
As curvas correspondemt a partir da externat aos

seguintes valores de a.. : 5tlOt20t..q90%.1J
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2: -1-- CdC1
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FIGURA 38 - Distribuição das espécies rlo sistema Cd(II)/py/C1-

Curvas equiporcentuais do (CdPY4)++t(CdPYC14)=t

CdPY2C12t (CdC1)+.
As curvas correspondemt a partir da externat aos

seguintes valores de a.. : 5t10t20t... t90%.1 J
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IV.l - GENERALIDADES

4

Existe, atualmente, todo um arsenal de tecnicas uteis

nos estudos de adsorção em eletrodos. Os metodos clãssicos de

medidas da tensão interfacial ou da capacidade da dupla camada,

atraves da ponte de impedância, detalhadamente discutidos por

PAYNE(15), continuam encontrando ampla aplicação. Ao lado des-

1

tes, vem adquirindo popularidade vãrias tecnicas voltametricas.

faradaicas ou nio(402-407), destacando-se a polarografia de c.a.

com detecção em fase ou tensametria(8l,82,408). Durante certo

período, tambem a cronopotenciometria gozou de prestígio como

metodo para medir adsorção(409-4l3), mas este declinou, devido ~

aos serios problemas encontrados quando apliêada com este

pÕSito(194,4l4.4l5).

pro-

Ao analisar o cronopotenciograma. ê necessãrio distrj

buir a corrente constante que flui nos três seguintes processos:

carga da dupla camada, reduçio do material eletroativo não ad-

sorvido e redução do filme de adsorção. O maior problema resi-
.

de justamente no fato de o filme de adsorção,existente no pote!

eial inicial, quase sempre sofrer alterações significativas du-

rante a passagem da corrente, pois ocorre variação simultânea do

potencial. Jã na cronoamperometria. a mudança do potencial do

eletrodo ê sGbita e a corrente que flui pode ser mais facilmen-

te distribuída entre os três processos. A quantidade correspo!
.

dente ã redução do filme adsorvido. que ê imediata, refere-se.

portanto, ao potencial inicial do eletrodo.

A cronoamperometria tem sido aplicada em muitos estu-

dos de adsorção de espécies eletroatívas. inclusive para deter- .
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minar a adsorção de Pb(II). induzida por ha1etos(197.198). Foi

suplantada. entretanto. pela cronocou10metria que. ao inves da

corrente que flui para o eletrodo. fornece a sua integral. ou

Permite contornar o incove-seja. a carga. em função do tempo.

niente da cronoamperometria. que estã na alta corrente medida

apõs a aplicação do degrau de potencial. e que diminui muito ra

pidamente com o tempo.

o metodo cronocou10metrico de medida de adsorção foi

introduzido pelo grupo de traba1h~ de ANSON.

da1idade de degrau simples de potencia1(227)

duplo degrau(230.416). Como outras tecnicas

ce. sobre os metodos c1ãssicos. a vantagem de ser ap1icãvel em

baixas concentrações.a1em de ser mais rãpida. Segundo MURRAy(~7),

inicialmente na mo

e a seguir. na de

faradaicas. ofere-

a cronocoulometria e. atualmente. o "metodo faradaico por exce-

1incia" para o estudo exato e sensfvel de excessos de superff -
cie.

A cronocoulometria vem sendo aplicada com suceS$O não

apenas em medidas de adsorção(1-3.188-196.199-203.207-21l.277 .

418-421) -.. - d i - i d -
. mas tambem na 1nvest1gaçao a c net ca e reaçoes de

transferincia de carga e de reações qu'micas acopladas(422-438~

No estudo de sistemas que possuem virios constituin-

tes. como o Cd(II)/py/Cl-. a cronocoulometria permite

nar seletivamente a adsorção das 'especies e1etroativas

determi-

(cãdmio

comp1exado ou não). independentemente da adsorção dos

constituíntes. como os ligantes e os íons do e1etrõlíto.

outros

Levan

do em conta os bons resultados alcançados por intermédio desta

tecnica no estudo dos bípy complexos de cãdmio(1-3). não havia

duvidas de que se constituiria na melhor escolha tambem para

presente trabalho.

o



-176-

Apesar de. em princípio. a cronocoulometria ser uma

técnica bastante simples. requer o emprego de instrumentação re

lativamente sOfisticada. devido ao curto intervalo de tempo em

que se realizam as experiências. que costuma ser inferior a um

décimo de segundo. Houve. por isto. necessidade de superar vã-

rios problemas surgidos na implantação desta técnica neste Ins-

tituto. com o equipamento aqui dispon1vel.

Nesta parte da tese. serão discutidas as característi

cas adequadas ã prãtica desta técnica e apresentada a instrume~

tação utilizada. Fizeram-se pequenas inovações. que permitiram

alcançar precisão satisfatõria nas condições existentes. Os re

sultados do estudo da adsorção do sistema

sua discussão. encontram-se na Parte V.

Cd{II)/py/Cl-. e a

IV.2 - FUNDAMENTOS DA CRONOCOULOMETRIA

Esta tecnica envolve a medida da carga eletrônica que

flui para um eletrodo.

um degrau de potencial.

em função do tempo. apõs a aplicação de

O degrau pode ser simple~. ou duplo.

tendo-se. respectivamente. a cronocoulometria de degrau simples

de potencial (CCDSP) e de degrau duplo de potencial (CCDDP). S!

rã dada a seguir uma descrição sucinta destas técnicas. quando

aplicadas ã adsorção de reagentes. Maiores detalh~s poderão ser

encontrados na literatura{190.4l6.4l7).
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IV.2.1 - Cronocou10metria de Degrau Simples de Poten-

cial.

Considere-se o caso de uma solução contendo o reagen-

te O. em equilíbrio com O adsorvida num eletrodo mantido no po-

tencial Ei. eletroativo em

na forma reduzida R:

ambas as condições e não adsorvido

~
°ads

(eq. 64)R

Na CCDSP. o potencial Ei. no qual não ocorre reação

eletroqu;mica. e alterado subitamente para Ef. suficientemente

negativo para reduzir imediatamente o filme de °ads e todo °sol

que alcance o eletrodo por difusão. Ao invés de registrar-se o

transiente de corrente-tempo (como na cronoamperometria). inte-

gra-se esta corrente eletronicamente. resultando uma curva de

carga-tempo (Q vs. t).

Pode-se distinguir três processos contribuindo para

esta carga: a redução do filme de adsorção. a alteração da car-

ga de dce. resultante da mudança do potencial. e a redução de

o. que chega por difusão. Os dois primeiros processos são ind!

pendentes do tempo. pois ocorrem no instante da mudança do po-

tencial.
f

Se o terceiri processo for controlado por difusão 1i-

near semi-infinita (isto é. o eletrodo e plano. não ocorrem re!

ções químicas e a concentração de material eletroativo na supe!
. .
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flcie do eletrodo é zero). pode ser expresso pela equação cE

Cottrell integrada. Adicionando-se a ela a contribuição dos ou

tros dois processos. resulta: ~

Q( t)
=

2n FADl/2 C tl/2
. o o

1r (1/2)
+ nFro + Qdc

=
k t1/2 + nFfo + Qdc (eq. 65)

'I

onde Do e o coeficiente de difusão. Co a concentração analítica

da espécie eletroativa O. e fo' o seu excesso superficial; A e
a ãrea do eletrodo e os demais símbolos tem o significado usual.

Englobando os termos invariãveis em cada experiência

numa constante k. fica claro que Q(t} e função linear de tl/20

A intersecção da reta com o eixo das ordenadas corresponde a ~

Qdc + nFro. A CCDSP permite. desta forma, medir fo' desde que

se avalie Qdc com um "branco" apropriado (mesma soluçio. na au-

sência do adsorvente) ou por outro metodo. Pode-se visualizar

melhor o processo, examinando as curvas !. ~ e ~ da Figura 39

(as curvas ,!I, ~I e ~'referem-seã CCDDP).

Para eletrodos esféricos, como o EGPM, a equação 65 .

tambem é aplicãvel desde que se mantenha t < O,5so

IV.2.2 - Cronocoulometriade Degrau Duplo de Potencial

~

A avaliação independente de Qdc' necessãria na CCDSP,

alem de requerer maior trabalho experimental. pode acarretar er

ros. Por um lado. quando nFro < Qdc' pequenos erros na medida

de Qdc podem ocasionar grandes mudanças relativas em roo Por
~
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Q

tl/2

0

°Q

°Qr

Ir

.Cronocoulometria de degrau duplo de potencial: a) na

ausência de corrente faradaica e de adsorção; b) na

presença de corrente faradaica e ausência de adso~ã~

c) na presença de corrente faradaica e adsorção dos

reagentes.

FIGURA 39 -
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outro lado. quando hã forte adsorção. o Qdc avaliado com um

"branco". pode ser diferente

na presença da adsorção.

daquele que aparece efetivamente.

~

A CCDDPveio permitir a medida de Qdc e nFro numa uni

ca experiência. trazendo considerãvel melhora na precisão e

eliminando os problemas mencionados. Na CCDDP. tudo se passa co

rante o tempo T

que após um tempo T de aplicação de Ef. o po-
.

para Ei. Nesta condição. o material reduzido du

e re-oxidado. com o que a corrente faradaica pas

~

mo na CCDSP. sõ

tenci al retorna

sa a circular no sentido inverso.

tempo T começa a diminuir.

e a carga acumulada ate o

Na ausência de material eletroativo e de adsorção. a

mesma carga Qdc necessária para passar de Ei para Ef. seria di!

pendida no sentido inverso. ao retornar o potencial Ei(Fig.39a

e 39a'). Na ausência de adsorção. mas na presença de corrente

faradaica. a carga. antes e depois do retorno do potencial

de ser calculada por:

po-

Q{t ~ 1/2
T) = k t + Qdc (eq. 66)

Q(t > T) = k I t1 1 2 - (t - T ) 1 12 I (eq. 67) ,

Conforme seria de se esperar. na eqo 67 não aparece

Qdc porque o potencial retornou ao valor inicial. A carga 1; -

quida Qr = Q(T) - Q(t>T). passada quando t>T . e dada por:

11

Q = Ker + Qdc. sendo e = (t-T)1/2 + {T)1/2 - tl/2 (eq. 68)

41
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o griftco de Qr vs. 0 i. portanto. tamb~m uma reta.

com intersecçio Qdc e inclinação k. tal como Q(tcT) vs. tl/2.

Na presença de adsorção e necessãrio levar em conta o

aumento da quantidade disponfvel de R que po~e ser re-oxidado.

proveniente de redução de °ads.

situaçio e a s~guinte:

A equação que considera esta

Q = K0 + nFr 11 - ! sen-l(T)1/21+ Qr o ~ Y dc (eq. 69)

Pode-se tornar esta equação adimensional dividindo-a pela carga

Qc (=kT1/2) . resultanteda redução do material que chega

difusão. na etapa inicial. Assim:

por

= +
nFroQ - Qdcr

Qc

0

1/2
T Qc

Il--!-sen-l(-!-)1/2t
~ T

(eq. 70)

Jã foi demonstrado(146) que.dentro do intervalo de tempo norma.!.

mente usado na cronocoulometria. um grãfico de 1- ; sen (f)1/2

vs. ~ e praticamente linear. Pode-se simplificar. portan-T

to. a eq. 70 intr~duzindo os coeficientes da reta al(~) + ao'
T

ajustada por regressão linear (valores típicos de ao e a}

-0.0688 e 0.970):

são

Q - Qdcr

Qc

=
0

~+
T

nFr 0

---2...(al1'7!+ ao) =
Qc T

nFro 0

Q) 1TZ +c T

nFr o
(eq. 71)

= (I + aI
Qc

ao
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Pode-se escrever a eq. 69 da seguinte maneira:

nFr

Qr = k(l + aI)~) ~+ aonFroc + Qdc (eq. 72)

Desta forma. a reta ajustada a Qr vs. e tem uma inclinação Ir =a nFr .

= k(1 + ~) e uma intersecção °Qr = Qdc + aonFr o' enquantoc
a reta ajustada na etapa de ida. na presença de adsorção de O.

tem uma inclinação I = k e uma intersecção °Q = Qdc + nFro.

A quantidade de °ads pode ser calculada das intersec-

ções destas retas:

nFr =o
°Q - DQr

1 - ao

(eq. 73)

e a carga da dupla camada. através de:

Qdc =

°Q - a °Qr o
1 - ao

(eq. 74)

Para verificar a consistência interna dos cãlculos e a inexis-

tência de problemas com os dados. pode-se calcular um coeficie~

te angular I~ referente ã primeira etapa. a partir do Ir da eta

pa de retorno. atraves da expressão:

Ir
I I =

onde Qc = Q(T) - Qdc (eq. 75)

1
a}nFr+- o
Qc

A obtenção de um II = I é indicativa de que não houve problemas

na anãlise dos dados. o aspecto dos sinais de excitação e

resposta usados na cronocoulometria. alem das curvas resultan-
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tantes da anã1ise dos dados, jã foi ilustrado na Figura 39.

A escala de tempo usada em medidas cronocoulometricas

de adsorção situa-se entre 20 e 100 ms. Tempos mais longos,ap~

sar de abrandarem os requisitos da instrumentação, provocam mai

ores erros nas extrapolações das retas a t.O.

A derivação das equações da CCDDPestã baseadana sup~

sição de que, na ocorrência de adsorção do reagente, o fi1me,r~

duzido ao mudar o potencial de Ei para Ef' se recupera num tem-

po pequeno em relação ao da experiência, quando o potencial re-

torna para Ej. Para evitar a inclusão nos cãlculos de pontos
onde esta condição ainda não foi satisfeita, costumam ser des -
cartados os primeiros 5 a 10% dos dados experimentais da etapa

de retorno. Em certas situações, quando a adsorção de um rea-

gente i muito intensa, ou quando a concentração deste i pequena,

isto pode ser insuficiente. Em casos extremos, pode ser neces-

rãrio um tempo superior ao da etapa de retorno para que ocorraa

reconstituição do filme(439). Nestas condições, não se avalia

o verdadeiro Qdc na presença do filme de adsorção, mas sim Qdc

pr5ximo daquele que se obteria medindo um "branco", por exempl~

através da CCDSP.

Felizmente, este problema não costuma ser muito serio,

porque aparece quando a adsorção é forte e certo erro na aval;

ação de Qdc afeta pouco os resultados de nFro.

adsorção de complexos metã1icos parece não ter

sobre Qdc(439), se bem que hã exceções(20B).

Alem do mais, a

fortes efeitos

.
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IV.3 - DESCRIÇ~O DO SISTEMA DE MEDIDAS

IV.3.l - Características do Instrumento PAR-170

O l70-ElectrochemistrySystem da Princeton Applied R,!

search (PAR-170). disponfvel neste Instituto. ê um dos poucos

(se não o único) instrument~comerciais que podem ser direta -

mente aplicados em medidas cronocoulometricas. Esta ê. pelo m~

nos.a indicação do fabricante que. no catálogo do aparelho(440)

descreve resumidamente a maneira de obter os cronocoulogramas

de degrau simples ou duplo.

Exame do diagrama de blocos do PAR-170 revela que es-

te instrumento multi-funcional incorpora os elementos necessã-

rios ã execução da ccbsp e do CCDDP. são eles:

a) Dois potenciõmetros. um para fornecer o potencial Ei'

o outro. Ef.

e

b) Um potenciostato. para aplicar o potencial necessário en

tre o eletrodo auxiliar e o de trabalho. para que entre

este e o de referência seja mantida a diferençade pote!

cial Ei(oU Ef).

c) Um circuito de chaveamento com temporizador. para apli-

car o degrau de potencial durante o tempo T.

d) Um'circuito para medir a corrente que flui para o eletro
. ~

do de trabalho (conversor de corrente em tensao).

e) Um,integrador. para fornecer a carga (integral da corren

te que flui para o eletrodo).
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f) Um circuito compensador da queda ohmica entre o eletrodo

de trabalho e o de referência.

Alem destes,
- - .sao necessarl0S os seguintes elementos

externos:

g) Conjunto de célula e eletrodos

h) Sistema de registro rãpido (o registrador x-y do PAR-170

não é apropriado para experiências tão rãpidas)

Infelizmente, o catãlogo do PAR-170 não traz as carac

ter;sticas de cada bloco funcional. No caso da cronocou10me-

tria, é muito importante conhecer a velocidade de subida, o tem

po de resposta, a precisão e a estabilidade do potenciostato e

dos processadores de sinal. Sobre o potenciostato,
-4entrada de 10 n

+
lA, ou -20V para

estã indica

e comp1iân-do apenas que possui impedância de

cia de !lOOV para correntes de ate ate 5A. Es-

tas especificações, isoladamente, são excelentes.

Pelo exame dos circuitos, percebe-se que a eletrônica

do instrumento estã baseada, quase que exclusivamente, em comp~

nentes discretos, de estado sõlido.

sõ aparecem em pontos isolados, como

Circuitos integrados (CI)

na fon te de a 1i menta ção.
Aos olhos de um qufmico com conhecimento apenas superficial de

eletrônica, o instrumento parece muito bem projetado, destacan-

do-se o emprego de amplificadores operacionais. I. ch ope ri zados 11

nos processadores de sinal (no conversor de corrente em tensão e

no integrador analõgico) e uso de trans~ores de efeito de cam-

po (FET) em todos os pontos onde seja necessãria alta

cia e pequena deriva.

i mpedân-
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Nesta inspeção inicial não se encontrou nenhuma 1imi-

tação ao uso deste trabalho para cronocou10metria. A constru-

ção prõpria de um cronocou1ômetro mais moderno e simples. basea

do em amplificadores operacionais (AmpoOp.) com

de propõsito.

Cl seria fora

IV. 3.2 - Experiências Iniciais

Para avaliar o desempenho do

experiências simples como. por exemplo.

PAR-170. realizaram-se

obter cronocou10gramas

de Cd(ll) em diversas concentrações, em e1etrõ1itos de NaN03.Co

mo jã se sabe que nestas condições, dentro do erro experimental

a adsorção do Gd(ll) e nUla(230,231), as intersecções de todos os

crono~ou10gramas deveriam ser idênticas.

Nestas experiências iniciais. os dados foram retira-

dos de fotografias ampliadas (18 x 24 cm) da tela de um osci -

10scõpio Tektroni x modelo 549. com retenção de imagem. Como
~

eletrodo de trabalho, utilizou-se um EGPM de marca Beckman, ti

po 39016. constitu;do de um cilindro de vidro com prolongamento

em forma de capilar, contendo mercúrio. Dentro do cilindro en

contra-se um pistão feito de tef10n, que e movimentado por um

parafuso micrometrico. Este EGPM, assim como o eletrodo de re-

ferência do tipo ECS e um eletrodo auxiliar de fio de Pt, foram

posicionados numa ce1u1a po1arogrãfica de três compartimentos,

em forma de ,.

G~ ~~~u1t~dQ~ Qbt\dQ~ n~~t~s condiçãas foram com~le-
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tamente insatisfatõrios. O nível de saída do PAR-170 era tão

pequeno que, somente na escala mais sensível do amplificador i~

tegrador (Amp.Int.) e na de 100 ~A do amplificador conversor de

corrente em tensão (Amp.Corr.) foi possível alcançar ~e1ações

de sinal/ruído (S/R) melhores que 10. Isto, usando ãreas de

2
0,04 cm para o EGPM,CCd = 1mM. Ei entre -0,2 e -O,4V, Ef =

- 0,9 V e T = 50 ms, na CCOOP.

Monitorando o sinal na saida do Amp.Corr., foi possí-

ve1 identificar a ocorrência de saturação durante o pico de cor

rente que ocorre ao aplicar-se o degrau de potencial. Para a

precãria ce1u1a eletroquímica usada. a saturação deixou de ocor

rer na escala de 5 mA. Posteriormente se verã que, com uma ce-

lula mais elaborada. os picos de corrente podem exceder 20 mA.

IV.3.3 - Redimensionamentodo Integrador

o integrador do PAR-170 estã, evidentemente. dimensi~

nado de maneira inadequada para a realização de CCOSP ou CCODP,

em condições usuais. Para que. nas condições indicadas no ítem

anterior.a saída do instrumento pudesse alcançar um quinto do

potencial de "fundo de escala". que; 10V, houve necessidade de

aumentar de 100 vezes a sensibilidade do integrador. Isto se

conseguiu alterando a constante de tempo RC do Amp.Int. que, na

escala mais sénsível, era de 10-45 (lO~F.100kn). A diminuição

de R para 1kn não provocou probtemas de sobrecarga do Amp.Int.,

e permitiu alcançar o nível de saída desejado.

.

I
I
,
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IV.3o4 - Distorção dos Cronocoulogramas

~

Superado o problema do integrador, obti veram-se os

cronocou10gramas de Cd(II) em diversas concentrações, em eletrõ

li to de NaN03 1M, na modalidade de CCDSP.

Para converter os pares de valores de X e Y retirados

das fotografias em Q e t,uti1izaram-se calibrações de dois ti-
..

pOSo Uma de 1as consistiu em substituir a ce1u1a por uma resis-

tência padrão e aplicar um potencial precisamente definido,ver!

ficado com voltímetro digital de 4 1/2 dígitos, durante um cro-

nocoulograma simulado. A carga (~.t) correspondente a cada PO!

to da reta obtida no osciloscõpio foi calculada e serviu como es

cala para as medidas de Q. o eixo X do osciloscõpio foi cali - ~

brado aplicando uma onda quadrada de frequência aferida com um

frequencímetro digital, e a fotografia desta onda serviu como es

cala. o emprego destas escalas de calibraçio com todo o equip!

mento nas mesmas condi ções usadas nas medidas cronocoulometri -
cas permitiu compensar os desvios de 1inearidade, inferiores a

1%, observados nas fotografiaso Este procedimento tambem
-
e

4
mais preciso que o aproveitamento das escalas do "reticulado" do

osciloscõpio

paralaxe.

que, nas fotografias, estão afetadas de erros de

A anã1ise dos croncou10gramas foi feita graficamente.

Como, de uma experiência para outra, o unico parâmetro modific!

do foi a concentração de cãdmio, que não adsorve nestas condi-
.

ções, apenas a inclinação I (=k, na eq. 65) deveria sofrer alt~

rações, aumentando proporcionalmente com ~ d. Nos grãficos, o~
servou-se um aumento de inclinação ligeiramente superior ao

ti
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previsto e uma di~inuiçio de °Q. que deveria ficar constante.

ao incrementar CC4. Como ANSON et a1.(230.231) encontraram um

comportamento normal e concordante com as equações teõricas.pr~

cur~u-se reconhecer e eliminar as causas destas distorções dos

cronocoulogramas.

Para verificar a resposta dos di versos estãgios do

PAR-170. simulou-se a ce1ula e1etroquimica com um circuito RC.

Entre os bornes dose1etrodos de trabalho e de referência co10-

cou-se um condensador de 0.01 ~F. e entre os bornes dos de refe

rência e auxiliar. uma resistência de 150n. Esta condição cor-

responde i mais simples encontrada na cronocou10metria. ou seja

a de ausência de adsorção e material e1etroativo. quando sõ ap~

rece Qdc.

Ap11cou-$e um degrau de 1.5 V a esta ci1u1a simulada..

Com o osci10scõpio. verificou-se bastarem cerca de 5~s para que

esta diferença de potencial se estabelecesse entre os terminais

do condensador. Repetiu-se a experiência monitorando a saidade

cada estãgio do aparelho com o osci10scõpio. Os resultados en-

contram-se na Figura 40. Sio necessãrios apenas 3.5 ~s para

que o AmpoCorr. atinja o pico de corrente. e 10 pS. para com-

p1etar a carga do condensador dentro de 90 a 95%. como demons -

tra a curva a. A curva b corresponde ã saida do Amp.lnt.. Pa-

ra permitir a comparação. uti1izou-se-o como seguidor de ten-

são. ao inves de integrador. Verifica-se ter havido uma dupli-

cação no tempo necessãrio para atingir o pico e para completar

a carga. Assim mesmo. este ainda permanece muito pequeno. A si

tuação piora drasticamente na saída do amplificador de pot~cia.

Este estãgio amplifica dez vezes a tensão do estãgio anterior.

ou seja do Amp.lnt.. Na curva ~ da Figura 40. a curva foi co10-
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FIGURA 40 - Corrente de carga de um condensador de O,Ol~F

(simulando a celula), após aplicação de um d~

grau de potencial, observada: a) após o con-

versor de corrente em tensão; b) após o Amp.

Int., funcionando como seguidor de tensão;c)

na salda do PAR-170 (após o amp. de potência).,
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cada, na mesma escala das anteriores, para permitir a comparação

di re ta. Nesta curva, o pico pra t icamen te desapareci! u. Em ou-

tras palavras, este estagio não e suficientemente rapido para

acompanhar o transiente de tensão, que

carga do condensador.

corresponde ao pico de

Não hã duvidas de que este amplificador de potência

seja o responsãvel maior pela distorção dos. cronocoulogramas .
Esta condição de teste e, no entanto, uma situação extrema.

Quando o Amp.Int. funciona comO integrador,e não como seguidor,

mantidas as demais condições, o amplificador de potência gasta

0,5 ms para alcançar o potencial fi na1.
Para contornar este problema, passou-se a re t i r ar o

sinal diretamente da saída do Amp.lnt., atraves de um conector

BNC adicionado ao instruménto. O nível de saída maximo deste

amplificador e de :1 V, alcançando cerca de 0,3 V nas medidas cro

nocoulometricas . Este nível e perfeitamente compatível com a

sensibilidade do osciloscõpio, sendo inteiramente dispensavel o

amplificador de saída do PAR-170.

IV.3.S - Construção de Célula Aprop ri ada para Medi -
das Cronocoulometricas.

Após ter sido eliminada a causa da distorção dos cro-

nocoulogramas, o fator limitante da resposta do sistema de medi-

das passou a ser a própria célula. Esta ce1u1a destinava-se a

medidas polarograficas, nas quais o potencial varia 1en tamen te

e as correntes são pequena~ e não apresenta os requisitos ne -
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cessãrios para cronocoulometria.

Quando se quer resposta rãpida e potencial controlado

precisamente.e necessãrio. alem de um bom potenciostato. uma ce

lula com baixa impedância e ~ometria que proporcione distribui

.

ção uniforme da corrente sobre o eletrodo de trabalho. Isto re

quer que as linhas de equipotencial na solução prõxima ao ele -

trodo sejam paralelas ã sua superficie(44l). Escolheu-se uma ms

posição prõxima da ideal. qual seja. posicionou-se o EGPM no .

centro geometrico de uma rede de platina fechada em círculo. fun

cionando como eletrodo auxiliar.

Outro aspecto importante e o tipo de eletrodo de refe

rência e o seu posicionamento na celula. Como jã foi menciona-

do. no instante da aplicação do degrau de potencial circula uma

corrente apreciãvel pela celula (>5mA para a celula velha.

l5mA para a célula nova). Mesmo usando alta concentração

> .

de

eletrõlito. ainda ocorre uma considerãvel queda de potencial iR

entre o eletrodo de trabalho e o auxiliar. Para minimizar os

erros que podem resultar deste efeito e necessãrio que o eletr~

do de referência seja posicionado o mais prõximo possível do de

trabalho. Isto e feito. normalmente. adaptando um capilar de ~

Luggin ã extremidade do eletrodo de referência e aproximando e!

te capilar ate uma distânciaõtima do EGPM(442). Como regra g!

ral. não e recomendãvel aproximã-lo mais do que a distância cor

respondente ao seu diâmetro externo. devido ã blindagem que e~

ce sobre o eletrodo(443).

Na celula utilizada. o capilar de Luggin foi adaptado
.

diretamente ã extremidade de um eletrodo de referência de calo-

melano (3.5 M em KC1). atraves de uma peça de teflon (visível

numa figura. mais adiante). Este arranjo é muito satisfatõrio
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porque o capilar pode ser facilmente removido, lavado e preen -
chido com novo eletrõlito, e o corpo do eletrodo de referência

permanece dentro da celula, facilitando a termostatização. Como

todos os eletrodos foram montados no cabeçote de um recipiente

universal de titulação Metrohm EA 880-2 termostatizado, o posi-

cionamento do capi~ar de Luggin em relação ao EGPM ê reprodutí-

vele

° conjunto eletrodo de referência-capilar de Luggin

apresenta uma resistência relativamente alta (da ordem de 20kn).

Isto ê indesejãvel porque para maximizar a velocidade de aplic~

ção do degrau de potencial ê necessãrio que também o elemento

de referência tenha baixa impedânciao ° uso de um eletrodo de

quase-referência de baixa impedância, como um fio de prata ou

de platina, tolerãvel em certas técnicas, não e possível
...

aq U1

porque hã necessidade de referir as medidas a um potencial estã

vel e conhecidoo Aplicou-se, por isto, a solução conciliatõ

ria encontrada por HERRMAN et al.(444). Consiste em usar um du

p10 elemento de referência. constituído de um eletrodo de refe-

rência convencional e um de quase-referência, tal como um fio

de Pt. ° primeiro é ligado ao potenciostato atraves de uma re-

sistência alta (R = 22Mn, p.ex.) e o segundo, atraves de um con

densador (C = 0,01 ~F, p.exo). Desta maneira, o fio de pt ofe-

rece baixa 1mpedância nos instantes iniciais, permitindo a rã-

pida aplicação do degrau de potencial. A seguir, o controle do

potencial passa progressivamente para o eletrodo de referênci a

convenci onal. As vantagens deste arranjo têm passado desperce-

bidas a muitos autores, se bem que recentemente foram aproveit~

das para voltametria cíclica em meio não aquoso{445).

Conseguiu-se efetiva melhora na resposta do conjunto
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ce1u1a-potenciostato recorrendo a este duplo eletrodo de refe-

rência, como ilustra a Figura 41. o tempo de subida do potenci

a1 (de O a 90% do valor final) ficou reduzido ã metade (-3 ~s )
~

e o "overshoot" praticamente desapareceu. Mudanças dos valores

de R e C, que acop1a~ o duplo eletrodo de referência ao poten-

ciostato, dentro de certa faixa. não alteram este resu1tado.te!

do sido selecionado R = 10 Mo e c = 0,01 ~F.

Sempre que circulam correntes elevadas entre os e1e- ~

trodos de uma cé1u1a,ou a solução tenha baixa condutividade, a

queda de tensão IR entre eles pode ser tão grande que, mesmo en

tre a extremidade do capilar de Luggin e o eletrodo de traba lho,

ainda seja si grti fi cati va. Na cronocou10metria, este problema

ocorre no instante da aplicação do degrau de potencial. quan-

do aparece o transiente de corrente.

Pode-se estimar o erro entre o potencial "sentido" P!

10 eletrodo de referência e o efetivamente estabelecido na inter-

face eletrodo de trabalho-solução atrav~s de uma expressão ded!

zida por ILKOVIC(446) e. numa forma equiva1ente.por NEMEC(447):

R = L ( -L - ...!-)
41T r1 r2

(eq. 76) ~

onde p ~ a resistência especifica do meio. r1 e o raio da gota

de mercúrio e r2' o raio. ou melhor. a distância do centro da

gota ã extremidade do capilar. Com esta equação. estimou-se um

erro da ordem de 0,1 V para um pico de corrente de 20 mA. r1 =

.

= 0,05 cm, r2 = 0.20 cm e p = 40 cm (valor aproximado para ...

NaC104 2M). Uma vez passado o pico de corrente, este erro des!

parece, pois a corrente de difusão, devido ã redução do materi-

4



Resposta do conjunto cêlula-potenciostato

grau de potencial.

a) Usando um EC com capilar

b) Usando duplo eletrodo de

Pt) .

~
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FIGURA 41 -

-195- .

60

a um de-

de Luggin.

referência (EC + fio de
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al eletroativo. ã algumas ordens de grandeza menor. Assim mes-

mo pode ocorrer um desvio nos cronocoulogramas. conforme demon~

traram LAUERe OSTERYOUNG(44B).que recomendam a compensação ele

trônica desta queda de potencial.

o PAR-170 incorpora um circuito de compensação para

esta finalidade. Consiste numa realimentação positiva do Amp.

Corro ao potenciostato, ajustãvel. Quando corretamente ajusta-

do, este compensador aplica no somador do potenciostato um po-

tencial diretamente proporcional ã corrente que circula pela ce

lula a cada instante e de magnitude tal que se iguale ao produ-

to i R.

Geralmente. R não e conhecido e o ajuste e feito por

tentativa. Como. quan do a compensação e excessiva. o circui-

to entra em oscilação, o ponto ótimo e aquele em que esta ainda

não ocorre. Realizou-se o ajuste conforme sugerido por LAUERe

OSTERYOUNG(448). ou seja. observando num osciloscõpio, a cur-

va i vs. t após a aplicação do degrau de potencial. Na Figura

42 pode-se ver que. com a compensação õtima, bastam cerca de

30 ~s para transferir 95% da carga Qdc' entre os dois potenciai~

Tanto o tempo de carga da dce como a resposta ã apli-

cação do degrau de potencial, conseguidos com o conjunto celu-

la-potenciostato aqui empregado, comparam-se favorave1mente aos

reportados por outros autores(20l.231,424.448-450) para siste-

mas de medi das cronocou1 omêtri cas.

A célula utilizada possui. alem do conjunto de quatro

eletrodos, duas entradas e uma saída para gãs inerte e duas en-

tradas para reagentes injetãveis por duas buretas de pistão.

atraves de tub os plãsticos. Por meio de uma torneira do tipo

Luer-Lok pode-se selecionar o conduto de gãs que vai ate o fun-
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FIGURA 42 - Ajuste da compensação eletrônica da queda de tensão iR.
Degrau de O,8V, gota de 0,032 cm2.
a) Sem compensação; b) Compensação ótima e c) Compensa-

çao excessiva.
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do da celula ou aquele que fica acima do nível da solução. To-

dos estes dispositivos estão montados no cabeçote da cêlula.se~

do que o recipiente termostatizado pode ser facilmente removido. ~

como foi feito na Figura 43.

o EGPM que aparece nesta fotografia foi construido

neste laboratõrio. e serã descrito a seguir.

~

IV.3.6 - Eletrodos de Gota Pendente de Mercúrio

Apôs a introdução dos melhoramentos apresentados nos

itens anteriores. acrescidos de um purificador de N2 que ainda

serã descrito. houve grande melhora nos resultados das medidas

cronocoul ometri cas. Os fatores determinantes da precisão passa-

ram a ser. aparentemente. o processo de aquisição de dados por

intermedio de fotografias da tela do osciloscôpio e a irreprod~

tibilidade na ãrea das gotas do EGPM. Na ordem cronolôgica. o

primeiro destes fatores recebeu atenção antes do segundo.

motivos de continuidade. esta ordem serã invertida aqui.

Por

sendo
..

que o sistema de aquisição de dados serã apresentado no

mo capitulo.

prõxi-

Nas experiências iniciais. como jã foi dito. utilizou-

-se um EGPMda marca Beckmam. tipo 390160

mas encontrados com este instrumento são

Os principais probl~

os seguintes: i } o

pistão que desloca o mercúrio. acionado por um parafuso microme

trico. ê feito de teflon e estã munido de um anel de vedação que

.

roça nas paredes do cilindro de vidro. Como o cilindro não Po!

sui um diâmetro interno rigorosamente constante. o volume de Hg
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FIGURA 43a - Célula

--~~

eletroqu;mica para cronocoulometria
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FIGURA 43b - Localização dos elementos que compõe a celula




