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- RESUMO -

O método potenciométrico direto, usando eletrodos do ti

:)0 membrana, permite o sensoreamento quant~tativo de cátions e

ânions inorgânicos, de substâncias eletroativamente inertes e de

proteínas.

A finalidade desse trabalho consistiu em desenvolver, nas

condições locais, sensores catiônicos e aniônicos de vários tipos,

constituídos de materiais diversos tais como vidros, mono-cristais,

micro-cristais sin~erizados e líquidos orgânicos trocadores iôni

coso

Eletrodos de cada tino foram construídos e seus mecanis

mos de funcionamento discutidos.
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- ABSTRACT -

The quantitative sensoring of inorganic anions and ca

tions, proteines and inert electroacti ve compounds may be performed

through direct potenciometric method using membrane electrodes.

The aim of this work was to develop various type of ca

tionic and anionic sensors constructed with localy available mate

riaIs such as glasses, rnonocrystals, sinterized microcrystals and

ionic exchange Iiquids.

EIectrodes of each kind were deveIoped and their perfor

mlng mechanismes discussed.
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AS CONTRIBUIÇOES DA PRESENTE TESE SÃO:

(1) Pesquisa e desenvolvimento sobre novo modelo de eletrodo para

•. ++
sensoramente do lon Ca .

(2) Investigações quantitativas, construçio e desenvolvimento, nas

condições locais, de eletrodos de vidro de alta seletividade.

para determinaçio de pH.

(3) Investigações, construção e desenvolvimento de membranas de es

tado sólido, de materiais sinterizados, para sensoramente quag

titativo de ânions (S--, Cl-, Br-, r-, CN-) e cátions

Cu++, Pb++, Cd++).

(4) Pesquisas sobre eletrodos sensíveis a gases para a

+
(Ag ,

detecção

(5) Desenvolvimento dos sistemas eletrônicos e de acessórios para

funcionamento integrado dos sensores mencionados.

(6) Finalmente, cremos que é também contribuição da presente tese

a aquisiçio de urna tecnologia particular que permite a abertu-

ra de possibilidades de investigação e desenvolvimento de sen-

sores dos tipos acima mencionados, para aplicação em
- .

varI0S

campos corno a medicina, biofísica, físico-química, química ana

lítica e outras ~reas.
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- CAPrTULO I -

1.1. INTRODUÇÃO

Medir quantitativamente e seletivamente a concentração

de uma determinada substância num sistema complexo constitui hoje,

e por muitos anos ainda, uma necessidade fora da qual poucos ra-

mos das ciências aplicadas podem ficar. Sem querer comentar o ca-

ráter evolutivo da instrumentação analítica atual e, consequente--

mente, as novas opções potencialmente contidas nessa evolução, nem

querer prejulgar o rumo que ela tomará no futuro, pode ser reco

nhecida uma tendência acentuada que não parou de crescer durante

os dez últimos anos. E o renascente interesse para os métodos po-

tenciométricos e, mais especificamente, para a potenciometria di-

reta.

O método em si, é intrinsicamente simples desde que ele

consiste em registrar um potencial elétrico cuja fonte é uma pro

priedade físico-química permanente dos materiais: o potencial ln-

terfacial. Nesse método, uma medida de concentração requer somen-

te duas coisas: um voltímetro de alta impedância e um sensor.

problema fundamental reside na possibilidade de desenvolver

cada íon de interesse, um "sensor de atividade" que tenha o

o

para
.•

cara-

ter indiscutivelmente reversível de um análogo físico, o termopar,

"sensor de temperatura", e como ele, ser estável,

sensível e miniaturizável.

1.2. FINALIDADE DO TRABALHO

reproduzível,

O sensoramento da atividade iônica, considerado no seu



todo, representa um vasto programa. No entanto, o ambiente
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no

qual o sensor passar5 a exercer suas funções permite delinear, a

priori, duas etapas na realização de um programa integrado. A pr~

meira é relativa ao sensoramente de sistemas "simples", na faixa

de concentração de 1 M/i até 10-7 M/i, constituídos pelas soluções

inorgânicas habituais, cuja complexidade resulta somente da diver

sificação dos íons encontrados e sem prê-requisitos a respeito do

tamanho físico do sensor. A segunda, concretizando um velho sonho,

ê relativa ao sensoramento direto, in vivo, da atividade não
..•

so

iônica mas também proteíca ou hormonal, a partir de sensores minia

turizados capazes de fazer a detecção intracelular.

A finalidade desse trabalho foi limitada até a primeira

etapa mencionada e consistiu, nas condiçóes locais, em desenvolver

sensores aniônicos e catiônicos de vários tipos, constituídos de

materiais diversos, de modo que a tecnologia desenvolvida e a exp~

riência adquirida possam, ulteriormente, ser solicitadas no pross~

guimento da segunda etapa.

Para alcançar a finalidade desejada, diversos materiais

foram estudados tais como vidros, monocristais, microcristais sin-

terizados, sais fundidos, líquidos orgânicos, trocadores iônicos e

membranas semi-permeáveis. Pelo menos um eletrodo de cada tipo

foi concretamente realizado e o seu mecanismo de funcionamento dis

cutido .

1.3. DEFINIÇAO DE UM ELETRODO SELETIVO E PRINC!PIOS BÃSICOS

Um eletrodo íon-seletivo é um sensor eletroquÍmico

que reage por uma mudança reversível de potencial, devido a uma
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mudança de atividade de um determinado íon. O caso ideal é o de

um eletrodo que reage especificamente à mudança de atividade de

apenas um tipo de íon, independentemente da complexidade da solu

çao no qual está mergulhado. Exceção feita a alguns casos, na rea

lidade, tais eletrodos para cada íon ainda não existem e, geral-

mente, a resposta 6 modulada, numa medida variável, pela presença

dos outros íons.

Experimentalmente, o potencial de um eletrodo sele tivo

a um íon i, quando vários íons interferentes j estão simultaneamen

te presentes, ê dado por:

(1.1)

Onde: E é o potencial do eletrodo (volts),

E uma constante (volts),o

a· e a., atividades dos íons i e j, respectivamente,1 J

K .., constante de seletividade do íon i em relação ao íon j,1J

z., z., valência dos íons i e J., respectivamente,1 J -
-1 -1

R, constante dos gases (8,3 joules grau moI ),

o
T, temperatura ( K),

F, numero
-1

de Faraday (96.500 Coulomb equivalente ).

Se na solução existir apenas um íon interferente J, e no

caso de i e j serem univalentes, (1.1) se reduz a:

E = E
o

+ RT

F
~n (a. + K .. a.)1 1J J (1.2)

A interferência do íon j, na medida do potencial causado

principalmente pelo íon i, será determinada pelo produto K .. a ..
1J J
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Quanto menor for o valor de K .., menor a interferência, e mais efi. 1J
ciente será o eletrodo.

Desprezando outros problemas, tais como a resposta dinâ-

mlca do eletrodo, o seu tempo de relaxação frente a uma modifica

ção brusca de atividade e a estabilidade do potencial medido, o

critério essencial que rege a procura dos vários materiais que po-

dem ser utilizados na elaboração de um eletrodo Íon-seletivo, é ex

primi do pe1a condição: K .. 1 .1J

1.4. CLASSIFICAÇÃO DOS ELETRODOS TON-SELETIVOS.

Não existe ainda uma classificação dos eletrodos Íon-se-

letivos. Dos critérios possíveis que permitam uma classificação

uniforme, poderiam ser usados os tipos de Íons detectados, anions

0U cátions, a va1ência dos mesmos ou, então, o estado físico da

membrana seletiva. Esse último aspecto prevalecerá nesse trabalho

e adotaremos a seguinte classificação:

(A) Eletrodos de Membrana Sólida

1) Eletrodos de vidro.

2) Eletrodos de membranas cristalinas.

(B) Eletrodos de Membrana Líquida

(C) Eletrodos de Membrana Coberta

1) Eletrodos de membranas semi-permeáveis sensíveis a gases.

2) Eletrodos de membranas permeáveis.
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- CAPITULO 11 -

2. DESENVOLVIMENTO no E0UI PAMENTO

2.1. Introdução

A fabricação de um sensor e sua acomodação adequada na

forma de um eletrodo útil e conveniente requer uma solicitação

constante a técnicas variadas, relevantes tanto no laboratório es-

pecializado quanto na oficina, e requer também o uso dos mais di-

versos materiais. Uma descrição completa de todos os dispositivos

experimentais realizados e das ferramentas fabricadas para serVir

as finalidades planejadas seria muito fatigante e, a nosso ver, nao

apresentaria muito interesse. Somente alguns acessórios de fabri

cação dos sensores serão sucintamente descritos, aSSIm como um

equipament~ de medição indispensável aos testes.

2.2. Equipamento de Medição

Foi construido um medidor digital de pH, dotado de uma

escala sensível para a determinação dos potenciais desenvolvidos pe

los eletrodos íon-seletivos.

Duas considerações preliminares permitem fixar a impe

dância de entrada mínima e a sensibilidade máxima do instrumento

(i) Nas medidas de voltagem, o erro devido ao próprio

carregamento do aparelho com o sinal (qu~da de tensão i.R) ~ dado

por: RF
% Erro = 100 ----------

R. + RI'1 '
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onde Rp = resistência da fonte do sinal;

R. = resist~ncia de entrada do instrumento.1

Portanto, para 0,1% de precisão na medida, a resist~ncia

de entrada do instrumento deve ser, no mínimo, 1000 vezes maior

que a resistência da fonte do sinal. Desde que a resist~ncia dos

bulbos dos eletrodos realizados node alcançar 109 ~, a imnedânciaJ _

de entrada do medidor deve ser no mínimo de 1012 ~.

(ii) A grandeza acessível experimentalmente nao e o po-

tencial absoluto, E, desenvolvido pelo eletrodo numa determinada

solução, mas sim, a diferença de potencial, ~E, medida a partir de

um referencial fixo (ou suposto corno tal) e que, na imensa maioria

dos casos, contém no mínimo urna junção líquida. Essa junção líqu!

da, que resulta do contato entre dois líquidos de concentrações

diferentes, é inevitável, desde que ela oferece o único caminho de

continuidade no circuito. Infelizmente, o potencial interfacial

desenvolvido nessa junção flutua no decorrer do tempo e limita a

reproduzibilidade e a precisão das medidas a ±O,l mV. Não have-

ria interesse, então, em planejar um medidor de precisão e sensi-

bilidade superior a 0,1 mV.

o medidor construído se compõe das seguintes partes:

(A) Conversor Analógico Digital

A literatura especializada é muito rica sobre o assunto

dos conversores analógico-digitais de todos os tipos. Para reali

zar o nosso, um esquema básico foi escolhido na literatura ( 1 )

e adaptado em função dos componentes encontrados no mercado nacio-

nal. O conversor inteiramente realizado a partir de componentes
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separados, circuitos digitais TTL, transistores, diodos e componen

tes passivos, utiliza o ~rincípio da rampa dupla. Este último

é o que oferece maior estabilidade e precisão, não falando de sua

insensibilidade às tensões alternadas residuais da rede. Num vol

tímetro de rampa dupla, a tensão a medir é utilizada para carregar

um capacitor (rampa ascendente) que, ao se descarregar, gera uma

rampa descendente. A duração dessa segunda rampa, medida com pre

cisão, reflete exatamente a tensão de entrada. Os diversos tempos

de carga do capacitor, de descarga, de bloqueio da mem6ria e de

ativação dos indicadores visuais são controlados por várias portas

16gicas atuadas por pulsos provenientes de um oscilador de base

de tempo e de vários contadores-divisores. A precisão final dalei

tura independe dos componentes eletrônicos usados, mas sim de um

número razoável de componentes passivos (um capacitor e alguns re

sistores), estrategicamente situados. Obviamente, urna descrição

mais detalhada do conversor seria supérflua, desde que o mesmo já

pode ser obtido no mercado nacional a um preço acessível, numa ver

são completamente integrada (Fairchild, Interstil, Hewlett-Packar~

etc ...), ou numa versão semi-integrada de um fabricante nacional

(Engros) .

(B) Circuito Eletrométrico de Entrada

Várias versões do circuito eletrométrico de entrada fo

ram exploradas do ponto de vista da impedância de entrada, da é~ta

bilidade a curto e longo prazo, do tempo de resposta e do "drift"

térmico. A melhor opção (nas condições atuais do mercado local)

para o nosso tipo de medidas foi finalmente encontrada pelo uso de
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FIGURA 2.1 - Circuito Eletrométrico de Entrada.

dois transistores de efeito de campo (r.E.T.), do tipo junção, ca

sados, trabalhando na configuração representada na Figura 2.1. O

circuito representado é o de um seguidor de emissor diferencial,

alimentando um amplificador operacional, com uma realimentação ne

gativa de 100%. O ganho do circuito é dado por:

G - 1 - 1
A

onde G é o ganho do circuito;

Vs a tensão de saída;

VE a tensão de entrada; e

A o ganho do amplificador operacional.

Da teoria dos transistores de efeito de campo, resul ta
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que dois mecanismos, no caso do circuito representado, sao respon

sáveis pela variação do ponto de operação com as variações de tem

peratura. O primeiro, é a variação da largura da camada de deple

ção entre a porta e o supridouro, cujo efeito líquido é o aumento

da corrente de dreno. O segundo, é a variação da mobilidade dos

transportadores majoritirios dn canal. Quando a temperatura sobe,

a mobilidade decresce e a corrente de dreno decresce. ~s valores

dos três res istores RI' R2 e Rj foram determinados experimentalmeg

te para cancelar mutuamente os dois efeitos citados.

(C) Circuito de Conversão mV - pH

No caso do estudo dos eletrodos de vidro sensíveis ao

cátion H+, é desejável obter diretamente uma leitura em termos da

escala de pH. O circuito da Figura 2.2 permite efeutar a conver

são mV-pH com preClsao.

lkf2

Entrada mv

A

B

lkn

11<..0

FIGURA 2.2 - Conversão mV - pH.
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(a) O divisor resistivo DI' estabelece a correspond~ncia dos ni

veis O mV = 7,00 unidades de pH (nara um eletrodo de tamp~o in

terno igual a 7,00).

(b) O diviso r resistivo DZ cont~m um potenci6metro multivoltas (10

voltas) que permite ajustar com precisão o valor do pH indica

do pelo eletrodo ao valor do tampão escolhido (calibração).

(c) O resistor fixo RI é calculado de modo a fazer coincidir 54,2

mV com uma unidade de pH a O °e (é o ajuste do ganho do soma

dor A3) •

(d) PI e Pz são dois potenciometros de fio, para corrigir o ganho

do somador A3 em função da temperatura da solução e da percen

tagem de resposta do eletrodo, respectivamente.

(e) Os dois seguidores AI e AZ são usados para não carregar os di

visores DI e D2 e assim, garantir a constincia das tensões nos

pontos A e B.

2.3. Forno Elétrico para a Síntese dos Vidros

O bulbo sensível dos eletrodos de membrana sólida que

respondem aos cátions do primeiro gruDo é formado a partir de vi

dros de silicatos ou de alumino-silicatos. Visto as temperaturas

de fusão dos alumino-silicatos e de alguns silicatos de composlçao

especial, a ferramenta indispensável num trabalho de exploração

na procura de composições adequadas, é um forno com temperatura de

operaçao até 1600 °e c com possibilidade de controle térmico a

qualquer temperatura. Entretanto, essa exigência essencial nao po

de ser contornada. No presente trabalho ela nem sequer foi apro-
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ximada, de tal forma que nossas ambições iniciais, foram consider~

velmente amputadas e limitadas somente aos vidros de silicatos mais

fusíveis, os quais englobam a maioria dos vidros sensíveis aos câ-

. + ~ ~ -. + +
tlons H , porem nenhum senslve1 aos catlons Na ou K .

Devido às condições locais, sô foi possível construir um

forno com temperatura de operação máxima ao redor de 1300 oCo A

parte central do forno é constituida de um bloco de material refra

târio poroso, de seção quadrada e de 25 cm de altura, no meio do

qual é feito um furo longitudinal de 9 cm de diâmetro. Nas pare

des desse furo central é cavada uma h~lice com passo de 1 cm e lar

gura do canal de 2,5 mm, que é destinada a suportar uma espiral

simples de fio Kanthal A.l (2 mm de diâmetro). Após a colocação

do fio no alojamento previsto, o passo da hélice ~ preenchido com

cimento refratário de alto teor ~e alumina, de tal forma que o

aspecto final da parte interna do forno é de um cilindro de pare

des lisas. O bloco refratirio é então colocado verticalmente so

bre um tijolo refratirio que serve de fundo e o conjunto, por sua

vez, e depositado num tambor met5lico vertical, entupindo os in

terstícios entre o bloco refratirio e as paredes do tambor com dia

tomita. Na boca superior do forno, também cilíndrica e constituí

da do mesmo material refrat5rio, é previsto um orifício para a pa~

sagem do termopar.

Esse forno de baixa resistência (4,5 n), não pode rece

ber diretamente a tensão da rede. Para poder energetizá-lo, foi

enrolado um transformador especial, com quatro secundários indepeg

de 40 V, 10 V, 5 V e 2 V cada um calculado para 17 ampéres. A as

sociação em série dos secundirios permite uma certa flexibilidade
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no estabelecimento do nrograma de aquecimento. Na faixa de tempe

ratura mais utilizada, entre 1250 °e e 1300 °e, o consumo de potêg

cia é de aproximadamente 550 Watts.

2.4. Um Forno Termostatizado para Sinterização sob Vác.uo

A etapa chave na fabricação dos eletrodos catiônicos e

ani6nicos descritos no Capitulo 111, ftem 3.2, é a sinterização,

sob vácuo, das pastilhas constituídas dos materiais cristalinospr~

viamente comprimidos. Como os materiais usados são de pontos de

fusão relativamente baixos, construímos um forno com termo-regula

ção precisa na faixa de 100 a 400 oCo

o forno em si (Figura 2.3) consiste em um cilindro ma

ciço de latão, de 6 cm de diâmetro e de 15 cm de altura, colocado

verticalmente dentro de uma cavidade feita num material refratári~

O resistor de aquecimento 6 implantado na parede do refratário. O

cilindro de latão comporta um furo central de 16 mm de diâmetro e

de 12 cm de altura e dois furos laterais menores. No furo central

6 colocado um tllbo de pyrex de 15 mm de diâmetro externo, ligado a

urna bomba de vácuo. As pastilhas a sinterizar são colocadas hori

zontalmente nesse tubo sobre suportes de cerâmica do mesmo diâme

tro que as nastilhas. Num dos furos laterais 6 colocado o termo

par de medida, no outro o dispositivo de controle da temperatura.

A regulação da temperatura 6 feita com um termistor

(N.T.C.) que controla um circuito eletrônico, providenciando um

controle pronorcional do resistor de aquecimento atrav6s de um

triac. Empregou-se tamb6m a versão integrada do controlador pro-



-13-

,
~ vacuo

o
O

O

O

O

O

Termistor ----.~
0---- termoparO OO OO

Refratário

O

O
- O

Resistência de< O
pastilhas a

aquecimento

11-
sinterizar

O O

suportes de
- .O

ceramlca

O Otubo de pirexO Ode 15 mm <p

Bloco Cilindrico
O

de Latão
O O

FIGURA ~.3 - Elementos Essenciais de um Forno para Sinterização.

porcional incluindo um gerador de dentes de serra (C.I.: SN 77.440,

da Texas Instruments). Como não se encontrou no mercado nacional

um termistor de aproximadamente 10 K
oa 250 C e capaz de traba""

1har até 400 °C, construiu-se um da seguinte maneira: uma mistura

homogênea de composição 60% MnO e 40% CoO foi comprimida num oas-

tilhador Perkin-Elmer (N9 lR6.001.5) com uma prensa Carver (Modelo

B), sob uma pressão total de 20.000 tb. A pastilha obtida foi sin

terizada a 8000C durante 6 horas e, após esfriamento, foi traba-

lhada no torno até se obter finalmente um cilindro de 12 mm de al-

tura e 4 mm de diâmetro. As duas bases do cilindro foram platini

zadas com duas aplicações de platina líquida e secagem a 500 °C, e



o cilindro foi montado como o indica a fiRura ~.4.

f\osca de

Latão
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isolante

(espaçador)

mola

termistor

Latão

contato 2 (latão)

faces platinizadas

FIGURA 1..4 - Montagem do Termistor.
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- CAP fTULO I II -

DESENVOLVIMENTO DOS ELETRODOS DE MEMBRANA SOLIDA

3.1. Eletrodos de Vidro Sensíveis aos Cátions H+

3.1.1. Introdução

A procura das formulações dos vidros sensíveis aos
-

ca-

tions univalentes ~ largamente dominada pelo problema bisico da re

lação que existe entre a composição química de um material e suas

propriedades. Desprezando as demais dificuldades encontradas na

acomodação adequada de um vidro sintetizado na forma de um sensor

utilizável, o primeiro passo na elaboração de um eletrodo ~ o reco

nhecimento e o entendimento da influência da composição da fase

vítrea sobre a resposta potenciom~trica desenvolvida. A breve dis

cussao a seguir tenta situar o problema e resumir o essencial do

que se sabe a esse respeito.

3.1.2. Relação entre as Propriedades dos Vidros e a Composição

A Figura 3.1 representa a resposta de alguns eletrodos

realizados no início desse trabalho. Em cada Caso, o potencial do

eletrodo, E, medido a partir de um eletrodo de referência aproprl~

do, é visto como uma função do pH.
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Curva 1

A reta aa', calculada a partir da equação (5.13), corres" -
ponde a uma resposta pura do eletrodo ao cátion H+. ~ também a re

presentação do comportamento de um eletrodo ideal que tem um coe

ficientede seletividade KHj = O para qualquer ion j (esse ponto

.será justificado posteriormente, no capítulo V). ° coeficiente an

~ular da reta, a, tem como valor:

RT o
a = lF . 2,303 = 59,16 mV a 25 C.

Não há distorção da resposta, quer seja para os valores

elevados como para os valores baixos de pH. ° único parâmetro ex

terno que modifica a resposta do eletrodo é a temperatura.

Curva 3

A curva bcc'b' é relativa ao primeiro vidro sinterizado

nesse trabalho e comercialmente denominado "Co"rning 015", cuja com

posição é: 22\ Na20, 6' CaO e 72% Si02. Os pontos representativos

da resposta do eletrodo foram obtidos numa série de soluções tam

pões, todas ajustadas ao valor 2 N em Na+. Somente o tr~cho cc',

que se estende entre os valores 1 e 9 ~e pH, corresponde a urna res

posta pura ao cátion H+. ° trecho c'b', a partir de pH = 9, se

afasta consideravelmente da linearidade devido a uma interferência

crescente do cátion Na+ até que, por volta de pH • lI, fica nrati

camente ana~ada a resposta do eletrodo aos cátions H+. Esse tre-

cho, denominado "erro alcalino", traduz de fato a resposta quase

pura do eletrodo ao cátion Na+. Esse efeito, indesejáve e oposto

ao procurado, é a"função M+" do vidro (com M+ = Na+, K+, Li+,..
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NH4 + ...). ° trecho bc, a outra distorção que se manifesta com

esse tipo de vidro a partir de pH = 1, corresponde a um erro nega

tivo, no sentido que o notencial medido represente um pH maior do

que o real. Esse "erro ácido" ou "erro negativo" não aparece como

resultado de uma interferência específica, como no caso do

alcalino", mas sim devido a uma diferença da atividade da

nos dois lados da membrana (2 ).

Curva Z

"erro

agua

Essa curva corresponde ao segundo vidro sintetizado nes

se trabalho, cuja composição é: 58% SiOZ' 16% BaO, 14% LaZ03 e

12% LiZO (3). Os pontos representativos da resposta do eletrodo

foram obtidos em condições similares i da curva 3. Devido a uma

composição mais apropriada (substituição de NaZO por LiZO e presen

ça de BaO e de LaZ03) um notável melhoramento da resposta foi obti

do tanto para os valores altos como para os valores baixos de pH.

° trecho f'd', característico da resposta do eletrodo aos cátions

alcalinos (aqui o Na+), não foi totalmente removido. Da mesma for

ma, embora tenha-se melhorado a resposta em solução muito ácida,

subsiste ainda o trecho df, característico do "erro ácido". No en

tanto, é evidente que a composição escolhida é muito favorável ao

prevalecimento da "função H+" sobre a "função M+".

Curvas 4 e 5

A composição do vidro correspondente a essas curvas
-e:

Z7\ LiZO,i 1Z\ AlZ03 e 61% SiOZ' Trata-se de um vidro de a1umino

-silicatode ponto de fusão relativamente baixo, cuja síntese foi

possível. Como a curva 4 o indica, a presença do óxido de alumí-·
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AIZ03' desloca a função H+ para os valores baixos de pH e re-

duz consideravelmente a utilidade desse vidro como sensor de pH,

a tal ponto que, por volta de pH = 4, esse vidro perde sua função

+ d H 5 - - + -H e, e p = ate pH= 14, prevalece uma funçao M. Se nao fos-

sem os problemas de instabilidade e de "drift" excessivo, esse ele

trodo poderia servir de detetor dos íons Na+.

Existe. várias maneiras de encarar a influência da comp~

sição sobre a arquitetura dos vidros de silicatos. Embora o impa~

to decisivo das técnicas de Raios-X sobre a elucidação do grau mais

ou menos amorfo ou cristalino de certas estruturas e das decorren-

tes relativas aos campos de forças locais, as especulações ainda

estão abertas, no que diz respeito às desproporcionadas alterações

das propriedades de um vidro em função de modificações minGsculas

de composição. O fato é que uma mudança aparentemente fraca na

composição de um vidro provoca grandesconsequências nas suas pro-

priedades. No entanto, adotando um ponto de vista limitativo,dois

tipos de estruturas ionôgenas podem ser reconhecidas nos vidros p~

ra eletrodos:

(1) Nas cadeias silicatadas tridimensionais que constituem a ossa

tura do vidro, o oxig~nio s~ encontra em dois estados de ligação:

O O
I I

-O-Si-O-Si-O-

I I
O O

ou

O

I (-) (+)
-O-Si-O M

,
O

(a) . (b)
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A estrutura (a) é a de um po1Ímero saturado com "pontes"

entre grupos constitutivos e determina a estabilidade da estrutura

controlando hidratação, ao passo que a estrutura (b) quebra a pos

sível extensão da cadeia e representa uma terminação polar (liga

çao iõnica).

Uma possível evolução da estrutura (b) seria:

o

I
-O-Si-OH

I
O

(c)

com formação de uma ligação cova1ente O-H, tendo o caráter de um

ácido fraco. A estrutura (c), que pode ser representada por

[Si03/2]OH, uma vez dissociada, deixaria um "sítio" negativo fixo.

Admite-se que a estrutura (c) apare~e durante o condicionamentoini

cia1 do eletrodo.

NOTA: Uma experiência simples apóia a hipótese da passagem da es

trutura (b) para (c) na película superficial do vidro: 5 gramas de

um vidro de composição 25% Na20 e 75% Si02, pulverizado, a fim de

aumentar a área de contato, e de granu10metria correspondente ã da

peneira n9 50, são colocados em 50 m1 de uma solução 10-3 M/~ em

HeI (nH = 3). Depois de 20 minutos, com agitação intermitente, o

pH alcançado pela soluçã-o ê de 10,2. Nesse momento, uma análise

da solução revela a presença dos cátions Na+, inicialmente contidos

somente no vidro. Isso implica um intercâmbio rápido entre os íons

H+ da solução e os cátions M+ do vidro.



- 21-

(2) Os vidros binários, constituídos somente de Si02 e de um óxido

alcalino, não teriam muita utilidade prática como sensores cati6ni

cos porque apresentam uma durabilidade química muito limitada qua~

do ex'postos em soluções alcalinas. S indispensável introduzir na

sua estrutura elementos "formadores" do vidro, quer dizer, elemen-

tos que promovam a polimerização do esqueleto Silício-Oxigênio, em

contraste aos elementos que quebram essa polimerização (Na+, Li+,

K+). Se for admitido que os elementos introduzidos na forma de

óxidos têm um número'de coordenação para o oxigênio diferente da

quele no vidro, as construções poliédricas que eles podem assumir

dentro das cadeias das unidades tetraédricas do Si02 são represen

tadas assim:

O OO

12_

I-O
" 12-

O

-O-R -0-

-O-R-O-R/

\

I0/1'0O
O

O

2+

3+4+
para R para Rpara R

e os grupos ionógenos formados podem ser representados pelas fórmu-

Ias:

(d) (e) (f)

da solução:

2-

[R06/2] 2H:t"

e quando os cátions M+ são substituídos pelos H+

2-

[R04/2] 2H+

(d' ) (e') (f' )
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E claro que os grupos imógenos (d), (e) e (f) são bem

diferentes dos grupos ionógenos correspondentes aos silicatos re-

presentados em (b), no sentido que a carga negativa não é levada

por um oxigênio particular mas, pelo contrário, é deslocalizada no

grupo inteiro. Por essa razão, pode ser suposto que nas unidades

(d'), (e') e (fi) a ligação do cátion H+ seja menos forte do que

nos grupos (Si03/2) OH corresponden tes, apresentando ass im uma maior

tendência à dissociação e possuindo então, o caráter de um ácido

forte. Experiências de espectroscopia infra-vermelha sobre a

absorção do grupo 011 nos silica tos puros .e nos aIumino-s ilica tos

(R3+ = AI3+) confirmam essa hipótese (4). Evidências experimen-

tais sobre a existência dos grupos (e) encontram-se' na literatura

referente aos vidros de alumino-silicatos e boro-silicatos; sobre

os grupos (d), referente a vidros contendo Mg e Zn; e sobre os

grupos (f) ( 5 ).

Os grupos ionógenos do primeiro tipo, [Si03/Z]OH, são os

promotores da "função H+" dos vidros, ao passo que os grupos do

segundo tipo, (d), (e) e (f) o são da "função M+". O eletrodo de

pH exige evidentemente a presença dos primeiros na sua composição,

mas os pré-requisitos de durabilidade química exigem também a pre-

sença dos segundos, de tal maneira que a formulação do sensor
-e

necessariamente um compromisso entre essas tendências contraditó

rias. Todo o problema consiste em escolher entre os óxidos R Ox y
formadores do vidro, aqueles que estabilizem eficientemente a es-

trutura, promovendo no mínimo a "função M+".

3.1.3. Método de Preparo dos Vidros
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Com base em considerações anteriores, em observações fel

tas por outros (6)(7)(R)(9)(10)(II) e em nossas pr6prias observa-

çoes, a natureza dos ingredientes constitutivos de um vidro sensí

vel aos fons H+, em princípio, ~ relativamente bem delineada. A

armaçao de um esquema preliminar a uma síntese de vidro comporta a

obrigação de levar em consideração os pontos seguintes:

(1) Os grupos ionógenos responsáveis pela função H+ re-

querem uma estrutura basicamente constituída do 6xido 5iOZ.

(2) A presença de um óxido alcalino ~ impreterivel por

duas razões: (a) ° mecanismo de estabelecimento do potencial do

eletrodo resulta, no final das contas, do intercâmbio iônico vi-

dro-solução e somente os cátions univalente~ podem ser intercam-

b lados pelo vidro. (b) ° mecanismo de transporte de carga nos vi-

dros de silicatos ã unicamente devido aos cátions univalentes. Con

sequentemente, um vidro de baixo teor ou sem nenhum cátion univa

lente apresentaria uma resistência el~trica proibitiva. Dos três

óxidos: LiZO, NaZO e KZO, o primeiro, ~ o mais favorável porque

determina no vidro uma menor sensibilidade aos cátions alcalinos.

(3) Considerações s~bre a durabilidade química e estabi-

lidade de estrutura requerem a presença dos elementos

do vidro, de composição RO, RZ03 ou ROZ.

formadores

Os óxidos bivalentes BaO e CaO promovem a resposta ao

pH para valores elevados, ao passo que MgO e BeO promovem a sensi

bilidade aos íons alcalinos.

Os 6xidos trivalentes A1203, B203, GaZ03 e FeZ03 sao po

derosos promotores da função M+ e, por essa razão, devem ser. eli-
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minados das composições dos vidros para pH. Os óxid.os

NdZ03 e Y203, cujos c~tions sio maiores, exaltam muito menos a fun

ção M+ conforme a ordem de seletividade Li+ > Na+ > K+ e contri-

buem para reduzir o "erro ácido".

Os óxidos tetravalentes TiOZ' zrOZ' UOZ' GeOZ' SnOZ' de

um modo geral, promovem também no vidro a função M+, sem prejuízos

de outros efei tos particulares a cada um. Em particula, GeOZ e

SnOZ de terioram ares istência devido ao ataque :químico e produzem

vidros difícies de se trabalhar.

Levando em consideração pontos citados, sintetizou-se

um conjunto de ZO vidros diferentes, todos constituídos de um míni

mo de 6 componentes diferentes. A idéia básica era a obtenção de

um efeito global, a saber, uma resposta sem distorção dentro de

uma maIor faixa possrvel de pH e temperatura, resultando da soma

dos efeitos combinados trazidos no vidro pelos vários óxidos cons

titutivos. A técnica consistiu em provocar pequenas variações em

torno de uma formulação de bage já considerada"como satisfatória.

A formulação de base escolhida consistiu no vidro já citado, de

composiçioem peso: 58' SiOZ' 16' BaO, 12' LiZO e 14' LaZ03. Se i

~erdadeque esse vidro desenvolve uma resposta satisfatória á Z50~

as coisas são bem diferen tes a 60 o C, por exemplo, onde <> "erro aI

calino" se torna cons iderávei. No entanto, dos óxidos formadores

de vidro do tipo RZ03' o óxido de lantinio, LaZ03' é conside~ado

por vários autores (3)(8) como sendo o mais eficiente. Foi deci

dido, então, reduzir pela metade a proporção do LaZ03, compensando

a vacincia assim criada na composição básica com dois outros óxi-

dos. Um foi do tipo RZ03 ou ROZ; o outro, o óxido de cisio., CsOZ'
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em proporçao constante, desde que foi tamh~m reconhecido hen6~ico

sobre a função H+. Levando em conta as duas alterações menciona

das,todos os vidros explorados tinham a seguinte composição per

centual (pêso):

Oxido de Silício (Si02):S8%

Oxido de Bârio

(BaO) :16%

Oxido de Lítio

(Li2O):
lZ~

Oxido de Lantânio (LaZ03):

7%

Oxido de Césio

(CsZO) :
2~

Oxido RZ?3 e/ou ROZ:

5%

com

Rz03 =- Ndz03,przO 3

ROZ = TiOz'

MnOZ'U0Z-

Para' o preparo dos vidros foi adotado o seguinte método

operatório: em primeiro lugar constituiu-se um estoque de· ZOO gra

mas do pó correspondente i formulação dos cinco primeiros óxidos

da lista anterior. As quantidad~s determinadas dos óxidos Si02,

BaO e LaZ03, e dos carbonatos Li2C03, CSZC03, todos com um grau de

pureza analítica, eram pesadas e, logo em seguida, os ingredientes

eram triturados num almofariz de âgata, passados pela peneira n9

SO e triturados outra vez a fim de se obter uma mistura homogêne~

Quando se desejava estudar uma composição particular, acrescentava

-se a 10 gramas da mistura mencionada uma quantidade determinada

do componente escolhido. A mistura homogênea era fundida em cadi

nho de platina tampado. Após 6 horas de aquecimento, atingia-se

uma temperatura vizinha de 1100 °C, ocorrendo a fusão da mistura.
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Nessa temperatura, foi julgado totalmente impraticável misturar a

massa em fusão, porque o líquido 'formado era muito viscoso e 'ade

ria fortemente aocadinho e também ao mis turador. Correndo o r1S-

co de volatizar ligeiramente alguns dos óxidos mais voláteis, a

temperatura era aumentada até 1250 °c e mantida num mínimo de 4 ho

ras, a fim de se obter uma homogeneização pelo efeito da difusão.

Após esse tempo, a mistura líquida era retirada do cadinho com uma

var~ta de aço inoxidável e, ao se esfriar, formava-se o vidro. De

uma fundição para a outra, o cadinho era descontaminado com ácido

fluorÍdrico.

3.1.4. Preparo dos Eletrodos

Para poder testar o vidro obtido após cada fundição
-e

preciso acomodá-lo na forma de um eletrodo rapidamente construÍdo.

Dois metodos foram empregados com resultados satisfatórios:

(1) Um fragmento de vidro de aproximadamente O,~ grama,

proveniente da mistura dos óxidos, é fundido na extremidade de umj

tubo de vidro de alta resistência elétrica (vidro 'ao chumbo)

na chama fina de um maçarico gás-oxigênio. Fora da chama, sonran-

~o na outra extremidade do tubo, forma-se um bulbo de parede fina

(0,1 mm) e de diâmetro médio de 7 ou 8 mm (para um tubo de vidro
\

de 5 mm de diâmetro externo). Oentro do tubo coloca-se uma solu-

ção de HCl 0,1 N junto 'com um fio de prata, em cuja ponta foi ele

troliticamente denositada uma camada de cloreto de prata, AgCl. E~

se conjunto constitui o elemento interno de referência. O trata

mento final consiste em encher o tubo com parafina líquida e reves

tir a parede externa também com narafina, que ao solidificar-se,

assegura uma boa vedaçãoe impede a nossibilidade de curto-circuito
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parcial entre a referência e a solução externa na qual o eletrodo

será mergulhado.

(2) Na falta ocasional de vidro ao chumbo, usa-se um

outro procedimento (1 2). Em nrimeiro lugar, na extremidade de um

tubo de pirex ~ sonrado um bulbo do vidro especial, de parede mui-

to fina (0,05 at~ 0,01 mm). Em seguida, a extremidade previamente

.lapidada e aquecida de um tubo de vidro de parede grossa ~ encos

tada no bulbo. Ocorre uma fusão local da película do bulbo sobre

o contorno aquecido do tubo de vidro. O eletrodo ê completado com

a colocaçio de uma referência interna e parafinado, como descrito

no parágraío anterior .
••

Deve ser notado que alguns vidros sintetizados,, apesar

de apresentarem externamente todos os crit~rios de transparência

e homogeneidade próprios dos vidros, não são moldáveis de maneira

alguma, no sentido que, ao entrar em contato com a chama 40 maça-

rico, formam massas opacas irreversíveis (indício de cristalização).

3.1.5. Medida da Resistência D.C. dos Eletrodos.

As medidas da resistência D.C. não foram sistematicamen-

te empreendidas para todos os eletrodos realizados, desde que na

sequência dos vidros explorados, não havia mudança drástica na com

posição. A medida era principalmente efetuada como meio de con-

trole, quando o estabelecimento do potencial requeria um tempo ano!.

malmente elevado. Nesse caso, a medida de resistência D.C. com u.

medidor comum, embora de alta impedância, pode se tornar muito di

fícil pelo fato da corrente de condução no vidro não atingir um va

lor constante, mesmo depois de várias horas. O circuito da Figu-



- 28-

ra 3.2 (13 ), consistindo no acréscimo de uma fonte de tensão V em

série com o eletrodo, resolve esse problema.

Eletrodo de

vidro

t

v

FIGURA 3.2 - Circuito para a Medida de Resistência dos

de Vidro.

Eletrodos

o eletrodo é representado por uma fonte de tensão EG, em

série com a resistência a se determinar, RG. A resistência RC ê

um resistor de valor conhecido e perto do valor antecipado para RG.

V é uma fonte de tensão ajustivel com u~ potenci6metro de baixo va

lor. No nosso caso, o potencial do eletrodo EG numa soluxão qual

quer era determinado digitalmente antes de conectar o eletrodo noi

circuito da Figura 3.2. O potencial V era ajustado a um valor de

terminado e o potencial ER, medido também digitalmente. A resis

tência do eletrodo ê dada por:

RG = R (V + EG - ER )C E
R

3.1.6. Avaliação dos Eletrodos

O padrão absoluto em termos de medida da atividade do

cition H+ ê o eletrodo de hidrogênio, em princípio imune dos "er-

ros icidos" e dos "erros alcalinos". Portanto, a melhor avaliação
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que se pode fazer do eletrodo de vidro ê por comparação com o ele-

trodo de hidrogênio, nms como n50 se tinha acesso a tal eletrodo,

foi empregado um método indireto (14 )

Nesse método, o eletrodo de vidro pode ser estudado com

precisão, do ponto de vista da resposta ao pH e do erro alcalino,

com somente três medidas de potenciais em três soluções A, B e C.

A composição de tais soluções é dada a seguir:

Solução A: BaCI2.ZHzO (0,45 M) + HCI (0,1 M)

Solução B: BaCI2.2H20 (0,5 M) + Ba(OH)2 (0,05 M)

Solução c: BaC12.2HZÜ (0,5 M) + Ba(OH)z (0,05 M) + NaN03 (0,5 M)

As medidas são feitas em celas sem junção líquida, para

maior precisão. Cada solução é 0.5 N em BaCI2, meio de força iSni

ca elevada a fim de manter praticamente constante o coeficiente de

atividade do cátion H+ nas três soluções. O eletrodo de referên-

cia é constituído por um fio de prata, revestido de um

de AgC1, diretamente mergulhado nas soluções em estudo.

.depôs ito

A dedução das equações relativas às três celas, assim co

mo a técnica a seguir, são extensivamente descritas na referência

citada, de tal forma que somente serão indicadas as duas relações

finais, que permitem calcular o erro ácido e o erro alcalino do

eletrodo.

EO - EO + 59,16 10glo Kwa

25 °cA B
(6pH)AB = 59,16

EO - EO + 59,16 10g10 Kw

a

25 °cA C
(6pH) Na = 59,16 (3.1)

(3.2)
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Onde: (l1pH)AB ê o "erro ácido" do eletrodo, exprimido em unidades

de pH, correspondendo ao desvio da resposta ideal quando o

eletrodo é transferido da solução A para a solução B.

(l1pH)Na é o "erro alcalino" do eletrodo, definido de modo a

nálogo mas para a passagem das soluções A e C •.

K êo coeficiente de dissociação da igua numa solução 0,5 Nw

em BaC12 e cujo valor ê:

a

(3. 3)

onde EA é o pot~ncial medido na solução A,

e CH+ é a concentração dos íons H+ em A.

E~ e E~ são definidos de modo anilogo e tomam os valores:

(3.-4)

(3.5)

Os dados relativos a alguns eletrodos encontram-se na

. o o o o
Tabela 3.1. As dIferenças (EA - EB) e (EA - EClforam calculadas

a partir dos potenciais observ~dos e das concentrações analíticas

nas três soluções A, B e C (soluções ácida, básica e básica em Na:



-31-

respectivamente)~ usando-se as equações (3.3), (3.4) e (3.5).

TABELA 3.1

.

N9
(Eo-Eo)(Eo-Eo)(l1pH)AB(.6pH)NaA B

A C

1
22% Na20, 6% Ca~,72% 8i02801,8765,4+0.033-0,58

2

58% 8i02, 16% BaO, 14%
801,0

798,1+0,021-0,02,9

La203, 12% Li20

3

A + 3% TiOZ + 2% VOZ 800,2799,4+0,003-0,007

4

A + 5% TiOZ 798,5797 ,9-0,022-0,032

5

A + 4% TiOZ + 1% VOZ 799,1800,9-0,012+0,018

6

J 801,Z785.6+0,023-0,158

7

B 800,Z799,6+0,006-0.004

Observações

- Na Tabela 3.1, a letra A corresponde a: 58\ 8i02, 16\ BaO, 12\

Li20, 7% LaZ03, 2' CSZO.

- A tabela revela que ° "erro ácido" e ° "erro alcalino". na reali

dade, podem ser positivos ou negativos.

° erro alcalino do vidro n9 1 ê considerável a pH = 12,5, em pré

+
sença de apenas 0,5 M de Na .

Eletrodos constituídos desse vidro geralmente trabalham

somente no intervalo pH = 1 a pH = 9.

° eletrodo n9 6, de proveniência japoneza, sem especifi-



- 32-

caçoes indicadas nem no corpo do eletrodo, nem no catilogo de acom

panhamento, era provavelmente destinado para os intervalos de 0--9

ou 0-10 de pH.

° eletrodo n9 7, corresponde a um eletrodo da Beckman,

destinado aos intervalos 0-14 de pH e -5 °c - 100 °c de temperatu-

ra.

Obviamente, de todos os vidros sintetizados nesse tra-

balho, o mais satisfatório corresponde ao eletrodo n9 3 da Tabela

3.1, de composição global: 58\5i02, 16% BaO, 12\ LiZO, 7\ LaZ03 t

2% Cs20, 3% Ti02' 2% U02. Testes qualitativos e aproximativos ef~

tuados a 80 °c, indicam que essa composição é também a mais satis~

fatória para o uso do eletrodo a altas temperaturas.

3.2. Eletrodos de Membranas Cristalinas

3.2.1. Introdução

A resposta altamente seletiva de alguns tipos de vidro

aos cátions H+, ou a outros cátions M+, é devido ao fato que a fa

se vítrea em contato com uma solução aquosa toma o aspecto de uma

estrutura hidratada, na qual existem "sítios" aniônicos atrativos

apenas para os cátions, apresentando a razão carga-volume apropri~

da. A priori, não há razão alguma para que uma membrana constituí

da de um material que possua "sítios" catiônicos ou aniônicos, um

cristal, por exemplo, não permita uma reação de intercâmbio simi

lar i que ocorre com os vidros. Teoricamente, pelo menos~ parece

aberta a possibilidade de desenvolvimento de sensores para um
-

nu-

mero elevado de íons. No entanto, praticamente, considerações· de



-33-

seletividade da membrana para os demais Íons também presentes na

solução e as exigêneias relativas às propriedades do material, peE

mitindo a sua acomodação numa membrana insolúvel e mecanicamente

resistente, restringem consideravelmente o número dos que possuem

todos os pré-requisitos necessários.

Historicamente, o primeiro eletrodo íon-seletivo a um

ânion foi o eletrodo sensível ao fluoreto, P-, desenvolvido por

M. Prant e J. W. Ross em 1966 (15). O sensor ê constituído de um

monocristal de fluo reto de lantinio dopado com Eur6pio bivalente

para aumentar a condutividade elétrica da membrana. Posteriormen

te, foram desenvolvidos e comercializados (Orion Research, Radio

meter) sensores capazes de detetar outros ânions e câtions, todos

constituídos de materiais insolúveis, nos estados físicos de mono-

cristais, microcristais sinterizados ou microcristais presos numa

matriz plástica (1 6 )

3.2.2. Critérios de Qualidade dos Sensores Desenvolvidos.

(A) Resposta Dinâmica.

~ natural que a maioria das substâncias inorginicas inso

lúveis, acomodadas na forma de uma membrana que separa duas solu

ções, respondam por uma variação de potencial a uma variação da

atividade iônica numa das soluções. A ausência de qualquer respds

ta, achamos, seria surpreendente. Todavia, na prática, existem ge

ralmente reações colaterais superpostas ao processo principal, que

impedem um determinado material a desenvolver o potencJal te6rico

previsto frente a uma variação de atividade, e que tem como valor

a 25 °e para um cátion M+:
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(3.6)

onde· as grandezas tim o significado habitual.

Para um sensor possível a exigência implicada pela equa~

ção (3.6) constitui. de fato. um bom critério de qualidade porque:

(a) Ele garante um mecanismo interfacial puro e

(b) assegura uma resposta linear na maior gama dinimica

possrv~l, implicando a maior sensibilidade atingível.

(B) Seletividade.

Essa propriedade constitui basicamente a justificativa da

denominação do sensor. e é também a mais difícil de controlar por-o

que depende intrinsicamente do material em si. Como será indica

do no Capítulo V. a.noção de seletividade está intimamente ligada

ao processo de estabelecimento do potencial na interfase membra

na/solução. Para ser útil, o eletrodo deve ser seletivo para a

maioria dos íons.

(C) Estabilidade.

A estabilidade do potencial desenvolvido pelo eletrodo

deve ser encarada sob um duplo aspecto. Obviamente. instabilidade

a curto prazo. devido às modificações locais e temporarias da es

trutura do sensor. acàrretariam limitações dramáticas na precisão

potencial~ente desempenhável durante uma medida. A longo prazo,

um deslocamento linear ou errático do potencial implicaria uma re

calibração frequente do eletrodo. o que o tornaria inconveniente.

Os defeitos do primeiro tipo foram eliminados através de um trata-
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mento térmico apropriado do sensor, ao passo que os do segundo ti

po, geralmente provocados por um envenenamento progressivo da par

te superficial ativa da membrana, somente podem ser removidos pelo

uso episódico de abras ivos finos.

(D) Resistência Elétrica.

Com os diSpositivos atuais de alta impedância de entrada,

as limitações decorrentes da alta resistência elétrica da membrana

não se mapifestam como efeitos primários, quer dizer, sobre a pre

cisão da medida em si, mas sim como efeitos secundários, no senti

do de dificultar consideravelmente as medidas. Em serviço normal,

um sen~or ~e i.jta resist~ncia sofre os distfirbios eletrostáticos

produzidos pelos campos induzidos (motores, rotores diversos,etc.).

3.2.3. Preparo dos Sensores.

Resulta das condições preliminarmente discutidas e dos

critérios anteriores, que osenSor deve tomar a forma de uma mem

brana mecanicamente resistente, constituída de um material de bai

xa solubilidade, permitindo um intercâmbio iônico reversível e se

letivo, e possuindo uma condutividade elétrica razoável.

Um grupo de substâncias potencial~ente capaz de satisfa

zer simultaneamente todos os prê-requisitos anteriores inclui os

sulfetos, selenetos, teluretos e halogenetos dos íons metálicos pe

sados. Num exame preliminar limitado aos sulfetos e halogenetos ,

de acesso mais fácil que os demais compostos citados, destacam-se

os sulfetos de prata~ cobre, mercfirio, chumbo, cádmio, níquel, co

balto e os halogenetos de prata e mercfirio. Ensaios iniciais per

mitem eliminar um grande número de sulfetos e halogenetos puros,
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quando

comprimidos em pastilhas ou por não desenvolverem um potencial es

tável. Pelo fato dessas eliminações sucessivas, subsistem somente

os sul fetos e halogenetos de prata, puros ou misturados com outros

sulfetos, e o sulfeto e cloreto de mercurio. Focalizando a aten-

çio somente sobre os ultimos sais citados, ~entativas no sentido

de usar como sensores monocristais de cloreto ou brometo de prata

não levam a resultados satisfat6rios, devido à instabilidade do

eletrodo frente às variações da luz ambiente. Com monocristaisdos

sulfetos de prata, cobre e chumbo (obtidos por recristalização em

fase gasosa), as melhores respostas obtidas para os cátions Ag+,

++ ++ .
Cu e Pb foram de 53 mV, 26 mV e 23 mV, respect1vamente, quando

se esperava teoricamente 59,16mV, 29,6 mV e 29,6 mV, respectiva-

mente.

o mesmo ocorre com os cloretos e brometos de prata, fun-

didos sob vácuo, que desenvolvem para os íons Cl- e Br

inferiores a 50 mV, contra os 59,16 mV esperados.

respostas

Respostas teóricas junto a todos os demais critérios sa-

tisfeitos foram somente obtidas com precipitados ou co-precipita

dos de sais de prata e de outros cátions, obtidos e processados

conforme o seguinte método operatório:

(a) O precipitado de sulfetopuro, Ag1S, os co-precipita

dos AgzS-CuS, Ag2S-PbS, AgZS-CdS, Ag2S-AgCI, AgzS-AgBr e AgZS-AgI

devem ser obtidos em condições de máxima pureza. Esse ponto é cri

tico. Muitos dos sais comerciais usados tiveram que ser recrista-

lizados antes de se obter um sensor que desenvolvesse a resposta

teórica. A precipitação dos sais foi sempre conduzida emcondições
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diluídas,

quentes e fortemente agitadas e em condições que exista'um excesso

2- - -

---).de cargas negativas S ou X (com X = Cl,Br,I
Nocaso

dos

co-precipitados de sulfetos puros,um fluxo gasoso deácido

sulftdrico (produzido pela reaçio habitual do sulfeto de ferro(ll)

com o ácido clorídrico) era mandado nas soluções equimoleculares de

2+2+ ++ ++ ++ .
AgN03 + M (N03)2 (c~m M = Cu , Pb , Cd ). Para os co-preC1-

pitados sulfetos/halogenetos, o reagente precipitante era uma solu

ção equimolecular de Na2S purificada e de KX (com X = Cl, Br, I).

Todos os precipitados foram lavados com água destilada, até tor

narem-se negativos os testes analíticos habituais praticados nas

águas de lavagem, e finalmente com álcool etÍlico.

(2) Os produtos obtidos, secados a 100 °c durante 12 ho-

ras, sao comprimidos sob vácuo, num pastilhados Perkin-Elmer (N9

186.0025) de 13 mm de diâmetro e sob uma pressão final de 10.000

kg/cm2. A ~ressio final nio ê aplicada de uma só vez,' mas por in-

crementos sucessivos durante 30 minutos. Para a maioria dos mate-

riais, o tempo de permanência no pastilhador era de duas horas. Pa

ra as pastilhas constituídas de AR2S-PbS e Ag2S-CdS, o tratamento

indicado nio levava a pastilhas satisfatórias pelo fato dos sulfe-

tos de chumbo e de cádmio apresentarem péssimas propriedades com

pressivas ( 1 7 ). Para esses casos, um enrolamento resistivo, de

forma circular e de aproximadamente 100 Watts de potência, isolado

com fibra de vidro, era encostado na parede externa do pastilhador

e permitia manter esse último a uma temperatura de aproximadamente

100 oCo Do efeito conjugado de um tempo de permanência prolongado

no pastilhador (6 horas) e da nré-sinterizaçio a 100 °c, resultavam
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pastilhas com resistência mecânica suficiente nara as manipulações

ulteriores.

(3) A sinterização final das pastilhas pré~formadas é

uma das etapas essenciais desde que não ~ possível obter-se produ

tos realmente perfeitos no que diz resoeito à rapidez da resposta

quando se omite esse aspecto do processo. Para os materiais des-

critos, consideramos as seguintes condições como as mais

veis:

favorá-

(a) Para as pastilhas constituídas de halogenetos: sin

terização a 220 °e, sob vácuo, durante 4 horas.

(b) Para as pastilhas constituídas somente de sulfetos:

sinterização a 320 °e, sob vácuo, durante 10 horas (no mínimo).

Para essas ooerações, usava-se o forno descrito no eapÍ-

tulo 11.

3.2.3. Montagem do Eletrodo.

As pastilhas que resultam do processo de sinterização

sao fixadas a um suporte provisório e torneadas, a baixa velocida

de e sob resfriamento, até um diâmetro de 8 mm e espessura de 1 mm.

Após polimento das duas faces com abrasivos finos, as pastilhas

sao coladas com resinas termoendurecíveis (tipo epoxi) na base

de um tubo de plástico de 12 mm de diâmetro externo (também poli-

merizado a partir de resinas epoxi).

o referencial interno é constituído de microcristais de

prata em contato com o lado interno da membrana e "gelados" numa

matriz de poliester (65% microcristais + 35% poliester), na qual
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prende-se também um fio de prata soldado a um cabo coaxial.

Corpo do Eletrodo

(Epoxi)

Junção Sólida

Cabo coaxial

(Blindagem)

A
g

Sensor

FIGURA 3.3 - Elementos Constitutivos de um Eletrodo de Estado Só-,
lido.

3.2.4. Avaliação dos Eletrodos.

Os testes realizados com os eletrodos desenvolvidos nao

tinham como finalidade o estudo rigoroso do sistema eletroquimico

em si, nem o estudo detalhado das várias potencialidades abertas

pelos eletrodos Íons-seletivos em assuntos acadêmicos, como os

dos equilíbrios em geral. as constantes de complexação ou os coe-

ficientes de atividade. Eles devem ser encarados, antes de mais

nada, como testes de rotina, realizados para detetar as falhas eve~

tuais da tecnologia de fabricação e, consequentemente, corrigi-Ias.

Os testes versavam essencialmente sobre as seguintes caracteristi-

cas:

(1) A resposta dinâmica ou o espaço logarítmico das ati-

vidades iônicas, no qual o eletrodo paralelisa as equações teóri

cas. Como será estabelcido posteriormente, o potencial do eletrodo
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e dado por:

E = E +o
RT

ZiF
(3.7)

Usando os valores numéricos das constantes, resulta que para um

eletrodo colocado numa solução pura do ion i, a 2S °e. a curva E

versus log10 ai é uma reta de coeficiente anRular igual a 59,16 mV

para um ion i univalente, e 29,6 mV Dara um ion i bivalente.

Praticamente, os testes de resposta dos eletrodos foram

conduzidos da seguinte maneira: uma sequência de soluções padroni

zadas de 10-1 M/i até 10-6 M/i é preparada por diluições sucessi-

vaso a partir de uma solução estoque molar do ion considerado. O

eletrodo ion-seletivo, junto com um eletrodo de referência apro-

priado, é colocado sucessivamente nas soluções mantidas a 2S °e e

o potencial do sistema registrado a±O,l mV. A curva E versus

10glO ai é levantada considerando o coeficiente de atividade do

íon i (tabelado ou calculado a partir da teoria de Deby,e-Huckel).

e compara-se a curva obtida com a equação (3.7) salientando-se que.

as diferenças observadas permitem definir quantitativamente um cri

tério de qualidade do eletrodo. O critério de qualidade adotado

no presente trabalho consistiu em modificar as condições experi

mentais de obtenção dos sensores quando as respostas se afastavam

de mais de 1% em relação à resposta teórica.

(2) Para a estabilidade do eletrodo. já mencionada ante

riormente, escolhemos o seguinte critério: numa solução 10-2 M/i

do íon detectado pelo eletrodo, à temperatura constante. o poten

cial registrado não pode variar mais do que ±0,1 mV por hora .

•
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Da arbitrariedade aparente do critério escolhido, podemos dar a

seguinte justificativa:

o potencial do eletrodo numa solução pura do íon i ê da-

do por:

E = Eo
+~

Z.F1
R.n a.1 = E

o
+ RT

Z.F1
R.n y. C.1 1

Num intervalo de concentração suficientemente limitado, tal que

y. seja independente de C., vem que:1 1

RT

Z.F1
tn C.1

dE , dessa fun
dC.

1 relacionado

a um incremento de concentração ~C., por:1

~E = 0,2568
Z.1

~C

C
. 100 (mV a 25 °C)

Onde ~E representa o erro cometido sobre a medida E, e o fator

representa a percentagem relativa do erro na concen-
~C·IOO

C

tração. Assim, vê-se que um erro de I mV acarreta um erro

de 3,9% em concentração para um íon univalente e 7,8 %

um íon bivalente.

para

Desde que a maioria das medidas são completadas em urna

hora, o critério escolhido acima consiste em impor corno condição

que os erros devidos à instabilidade do eletrodo não podem ultra

passar a precisão do medidor, ±O,l mV, o que corresponde a 0,39%

em concentração.
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(3) A seletividade do eletrodo: a denominação "constante

de seletividade", relativa a um eletrodo, caracteriza quantitativ~

mente a preferência do sensor para um determinado tipo de íon em

relação a outro. Na realidade, a denominação "constante" é impró

pria, visto que ela varia com a atividade dos íons considerados.

Rigorosamente. deve-se levar em consideração esse efeito,

preliminarmente a um trabalho realizado com um eletrodo em situa

ções concretas. Porém, como é outra a finalidade dos testes pre-

sentemente realizados, como já foi dito. as "constantes de

tividade" foram calculadas a partir da equação aproximada

Einsenman ( 23 ), que toma a seguinte forma no caso de dois

. + M+
tlons M1 e 2:

sele-

de

-ca-

+
M2 = 0.1 M
E +

M = OI
M+ = O

}~ 2~ +

M1 = 0,1

+ +
onde Ml e M2 ~ão os dois cátions que determinam o potencial, con-

forme a equação (1.2).

Algumas das curvas de calibração obtidas. assim como os

valores das constantes de seletividade determinadas. são compara

veis às curvas e valores nublicados, relativos a eletrodos comer-

ciais (18) (19) (20) CU)(22)

~ +
Curva de Resposta do Eletrodo Senslvel a Ag .

Em ordenada são levados os potenciais correspondentes
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FIGURA 3.4 - Curva de Resposta do Eletrodo Senslvel a Ag ou S

Comentários: (1) A reta obtida tem um coeficiente angu

lar de 59 mV'para Ag+ e 29,5 mV para S--. (2) Em solução tampão,

o limite de deteção em Ag+ corresponde a aproximadamente 10-25 M/~

Os pontos correspondentes a -loglO aAg+ = 15 e -loglO aAg+ = 24 fo

ram obtidos a partir das seguintes soluções: AgI (saturado) + KI

(1 M/ t) e Na2S (0,1 M/ t) + NaOH (1, M/ t) •

Alim do cátion Hg++. capaz de dissolver lentamente amem

brana. não há nenhuma interferência, tanto nas medid~s de Ag+ qua~

to nas medidas de S

~ ++
Curva de Resposta do Eletrodo Senslvel a Cu .

/KN03 10 ~.

Os potenciais foram medidos com o eletrodo de Ag/AgCI/

(llFSC- SERViÇO DE BIBLIOTECA EJINFORMAÇÃO
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1 2 3 4 5 6

•• ++
FIGURA 3.5 - Curva de Resposta do Eletrodo Senslvel a Cu .

Em solução tampão, o limite de detecção desse eletrodo é

. d -18' / ++ - - dde aprOXIma amente 10 M em Cu . Em soluçao nao tampo na a,

os valores de -loglO aCu++ superiores a 6, não são muito signifi

cativos devido à adsprção dos Íons Cu++ sobre as paredes dos reci-

pientes.

1 .. d d d d •. + ++Se etlvl a e o eletro o: Os lons Ag • Hg e S

estar ausentes das amostras porque formam precipitados mais

devem

inso-

lúveis do que os Íons da membrana. O mesmo ocorre com os íons Cl-

- 4' ++
e Br , que complexam os lons Cu •

Outros valores das constantes de seletividade são dados

a seguir:

KCu++/Fe+++
:::: 9

::::0,1

KCu++/Pb++ ::::10- 3

KCu++/Zn++

::::2.10-4

KCu++/Ni++

::::3.10-5
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d ~ ++Curva de Resposta do Eletro o Sens1vel a Pb .

o coeficiente angular da reta obtida ~ de 29,2 mV. Refe

- 175

- 225

- 200

- 150

r~ncia usada: eletrodo de calomelano. KMn03 10%.

E(mVJ 'O~

. o~

o~

o~

0",

- 125

- 100

- 250

O
1 2 3 4 5 6

., ++
FIGURA 3.6 - Resposta do Eletrodo Sens1vel a Pb .

-log a ++10 Pb

-. ~ + ++ ++
Interferenc1as: Os 10ns Ag ,Hg ,Cu e S devem es-

tar ausentes das amostras, pela mesma ·razao que para o eletrodo

4' ++
sens1vel a Cu ).

Uma contaminação da membrana por soluções concentrad~de

Fe3+ e Cd++ foi também observada, assim como por CI-.

A curva de resposta e as interfer~ncias do eletrodo sen

sível a Cd++ são similares às deste caso.

Curva de Resposta dos Eletrodos Sensíveis aos tons Halogenetos CI:

Br- e 1-.

As tr~s curvas obtidas foram deslocadas arbitrariamente

de um valor constante, para que pudessem ser representadas no mes-

mo gráfico.
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FIGURA 3.7 - Curvas Representativas das Respostas dos

Sensíveis a Cl-Ce); Br-Co); I-(X).

Eletrodos

Os limites de detecção observados correspondem às solu-

bilidades respectivas dos sais AgCl, AgBr e AgI.

Seletividades observadas:

Cl
- -- --

Br ICNOH

Eletrodo C1

-
2601061064.10-3- -

Eletrodo Br

-
3.10-3 4.1031,7.10310-5--

Eletrodo I

-
9.10-7

1,2.10-4 0,9
--6-- 10

Os valores desta tabela correspondem a KM 1M ' onde M1 ê o ânion1 2

principal detectado pelo eletrodo e M2 é o ânion interferente.
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Um exame dessa tabela mostra que, obviamente, o eletrodo

sensível a Cl- não pode funcionar em presenç~ de Br-, 1- e CN-, ao

passo que o eletrodo sensível a 1- sofre somente a interferência de

CN-.
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- CAPITULO IV -

4.1. ELETRODOS DE MEMBRANA LIQUI DA

4.1.1. Introdução

De todos os eletrodos que empregam trocadores iônicos or

~ânicos que seriam teoricamente possíveis de se realizar, foi so-

mente investigado o mais importante, o eletrodo sensível ao íon

Ca++. A importância insuperada desse eletrodo resulta do fato que

ele constitui hoje, o único meio direto de detecção da atividade

do ion Ca++ nos fluidos bio16gicos e que, com evid~ncia, ap6s uma

subsequente miniaturização, ele constituirá amanhã, uma poderosa

ferramente de elucidação ou de controle, do que é ainda um misté-

rio: o mecanismo real de transporte do cálcio de um lado a outro

da membrana celular durante o ciclo energético ligado ao . A.T.P.

(trifosfato de adenosina).

4.1.2. Histórico do Eletrodo

As primeiras tentativas no sentido de desenvolver um ele

d ' ., + + •• ftro o sensIvel ao Ion Ca empregavam materIaIS amor os, naturais

ou sintéticos. Eram vidros de boro-silicatos, de alumino-boro-si

licatos alcalinos e vidros de fosfatos (23). No entanto, anesar

do fato que o cálcio, competindo com os cátions alcalinos, sofre

uma reação de intercâmbio iônico na camada hidratada desses vidros

e consequentemente estabelece um potencial interfacial proporcio-

nal a sua atividade, o eletrodo resultante ê de anlicabilidade

muito limitada. A razão é a sua falta total de seletividade, prin-

cipalmente frente aos citions alcalinos e outros íons, devido
..a

baixa mobilidade do cálcio tanto na camada hidratada dos vidros
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quanto na fase vítrea "seca".

Da relativa ineficiência dos trocadores iônicos sólidos

resultaram as pesquisas e os desenvolvimentos sobre os trocadores

iônicos líquidos para o sensoramento da atividade do Ca++. Pelo

fato do estado líquido do sensor, o primeiro eletrodo desenvolvido

tem uma estrutura complexa
(24 ) Indo do lado interno do eletro-

do para fora, encontram-se sucessivamente: (a) um elemento líquido

de referência interna; (b) um material inerte separando o líquido

da referência interna do trocador iônico; (c) o trocador iônico e

seu solvente; (d) outra vez um material inerte separando o trocador

do líquido que constitui a amostra. Apesar desse tipo de eletrodo

desenvolver uma resposta teórica frente is variações da atividade

do íon Ca++ junto com uma boa seletividade em relação aos

citions a membrana constituída de material inerte deve ser

outros

fre-

o

quentemente trocada, pois produz uma interface muito mal definida,

não evita a dissolução progressiva do trocador iônico na amostra e

oferece uma baixa estabilidade i agitação e aos efeitos de pressã~

Uma solução elegante que supera essas dificuldades, con

siste em manter o trocador iônico e seu solvente numa matriz olis

tica (25). Quantidades adequadas de p.v.c., polimerizada com

sal de cálcio do ácido dodecil-fosfórico (trocador) dissolvido em

di-octil-fenil-fosfonato, permitem obter membranas flexíveis, de

aparência homogênea. Deve ser notado que existem també~ outros

trocadores líquidos compatíveis com o p.v.c. (26) (27). Essas m~m

branas são montadas na base de um tubo de nlistico apropriado no

qual ê colocado uma solução interna de atividade constante em Ca++

junto com um eletrodo de referência, e constituem os mais recentes

I d '. C ++e etro os senSlvelS ao a •
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4.1.3. Desenvolvimento de um Eletrodo de Estado Sólido. Empregando

um Trocador ranico Liquido

Membranas de comnosição vari5vel em p.v.c. e trocador fo

ram nreparadas e testadas. rndenendentemente da influência da com

posição da me~brana sobre a qualidade da resposta. fof observado

um efeito comum a todos os eletrodos montados: a flexibilidade da

membrana era tal que quando fixada na base de um tubo de 6 mm de

diimetro interno. a pr'ssão de uma coluna de solução (a da refer~n

cia interna) de somente 2 cm de altura determinava uma convexidade

pronunciada na membrana (ver Figura 4.1).

í
lU- M/.{

FIGURA 4.1 -

Como resultado desse efeito. quando se mergulhava o ele

trodo numa solução de atividade constante em Ca++. o potencial re-

gistrado era dependente da profundidade de imersão do eletrodo na

solução externa e. além disso. dependia da intensidade da agitaçã~

Tais efeitos são provavelmente a consequ~ncia das alterações do

processo de transporte na membrana devido às modificações de espe~

sura e de tensão mecinica.

Com a finalidade de livrar o eletrodo de cálcio dos efei

tos parasitários mencionados. e para obter um eletrodo capaz de

trabalhar em qualquer posição, inclusive na posição vertical inver

tida, revisou-se a técnica de obtenção da membrana sensível e
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membrana

com uma junçio s6lida condut~ra. O m~todo operat6rio que permitiu

obter um resultado satisfat6rio ê dado a seguir:

(1) Polimerizaçio a 60 °c num molde cilíndrico de si1i

cone (silastic RTV - Down Corning) da seguinte mistura: prata em

p6 (70%) + resina poliester (15\) + metilmetacrilato de metila

(10%) + acetato vinÍlico (5%) (porcentagens em peso). No produto

polimerizado, ê torneado um cilindro de 6 mm de diâmetro e 10 mm

de altura.

(2) O cilindro obtido, de resistência el~trica muito bai

xa e de estrutura micro-porosa, é montado verticalmente num tubo

de p.v.c. rígido como o indica a Figura 4.2.

Cavidade de
1mm

Cilindro condutor

tubo de pvc

rígido

prata

cabo coaxial

(blindagem)

FIGURA 4.2 - Montagem do Eletrodo de Estado Sólido para Ca++.

(3) A membrana sensível é formada "in situ", na cavidade

prevista, por evaporação da seguinte mistura: trocador iônico e

solvente (60%) + p.v.c. em pó (35%) + acetato vinílico (5%), todos

os ingredientes em dissolução no tetrahidrofurano. Em 24 horas, a

40 °c, a membrana ê completamente formada.

Testes do Eletrodo Obtido

A membrana obtida nessas condições é semi-rÍgida, adere

perfeitamente ao cilindro condutor e desenvolve um potencial esti-

vel e independente da agitação ou das variações locais de pressão
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na solução. Além do mais, o eletrodo trabalha também na posição

vertical invertida, o que permite a determinação do cilcio numa so

gota de amostra.

Características Principais do Eletrodo Obtido

Resistência Elétrica:

Res pos ta:

Gama de linearidade da

curva de calibração:

Limite de detecção:

Tempo médio de resposta

(nas soluções de CaClZ):

Curva de Calibração

E mV

o
SO mega-ohms a 25 C

28,7 mV por década

1 M/I a 10- 5 M/I
-6

10 M/I em CaCl2

10 segundos

.•. 80

o

- 30

- logI I I I I
2 3 4 5 6 ++

FIGURA 4.3 - Curva de Calibração do Eletrodo Sensível a Ca .

Constante de Seletividade

SCs+'"

As constantes de seletividade do eletrodo em relação aos

d . -. 2+ f 1 d d .emalS catIons Moram ca cula as a mesma maneIra que para os

eletrodos de estado sólido (Capítulo 111), usando-se a reIação:
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ECa++ - EM2+

2.:)():) RT/2F

Onde ECa++ ê o potencial medido numa solução pura, 10-1 M/i em

CaC12,

EM2+ o potencial medido numa solução 10-1 M/i em M2+.

Comentários

Mg2+

Zn2+

Ba2+

Na+

K+

0,005

0,3

0,004

0,0047

O,OOlQ

(1) O exame dos coeficientes de seletividade permite con

cluir que esse tipo de eletrodo encontra possibilidades de aplica

çao imediata nas soluções fisiológicas.

(2) Sem querer comentar agora u~ p05sivel mecanismo de

funcionamento desse tipo de eletrodo, pode ser reconhecido pelo me

nos um fato seguro: deve existir algum mecanismo de acoplamento en

tre a condutividade iônica na membrana e a condutividade eletrôni-

ca na junção metálica.

4.2. ELETRODOS DE MEMBRANA COBERTA

Os eletrodos de membranas cobertas constituem uma classe

de sensores extremamente interessante e nresentemente em desenvol-

vimento.

Os mais simples constituem os eletrodos sensíveis a gases
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e resultam da associação de um eletrodo Íon-seletivo ordinário, de

memb~ana de vidro ou de estado sólido, com uma membrana semI-per

meável na qual podem-se difundir seletivamente os gases. As inves

tigações realizadas foram somente qualitativas e versaram

os seguintes sistemas:

sobre

(a) Eletrodo de vidro para pH / solução intermediária de

NaHC03 / membrana de teflon.

(b) Eletrodo de vidro / solução intermediária de NH4Cl /

/ membrana de teflon.

(c) Eletrodo de (CN)- (ê o eletrodo sensível a 1-) / so-

lução intermediária de NaCN / membrana de teflon.

Descrição

(1) Membrana de celofane permitindo a difusão da urea contida na

amostra.

(2) Camada de Urease! gelificada em poliacrilamida, na qual ocorre

a reação altamente específica:

Urea Urease~
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(3) Membrana de tcflon permeável somente a NHr

(4) Solução intcrmcdiária de N1I4Cl (10-2 Mle) na qual difunde NHr

(5) Membrana de vidro sensível ao pH, que detecta as alterações da

atividade em H+, devido i reaçio de dissolução da am6nia:

+
NH4 + OH

[1 ,
\:._---~--

--._-" -------' --"-

I -,\::. í

r 1. 'l ' )
, ..: ..:.'-

,-

-o-

'-' ,

FIGURA 4.4 - Sensor i Urea.

Esse eletrodo, constituído de três membranas, associa a

alta especificidade da reação enzimática com a àlta seletividade

do vidro para a determinação de pH e detecta corretamente o nível

da urea nos fluídos biológicos. Da mesma maneira, é possível de--

.. (29) " " . (30)
tectar protelnas ou antlgeno-antlcorpos
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r.AP!TULO V

MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DOS ELETRODOS E CONSIDERAÇOES TEORICAS

5.1. ELETRODOS DE ESTADO SOLIDO

5.1.1. Vidros

5.1.1.1. Introdução:

No conjunto praticamente ilimitado dos tipos de vidros

que sao possíveis de se sintetisar, alguns, numa faixa estreita de

composição, apresentam uma propriedade de grande interesse, pois

desenvolvem um potencial elétrico quando moldados como uma membra-

na fina senarando duas soluções. Esse potencial reflete de uma ma

neira simples e renroduzível as concentrações iônicas nas soluções

e, dependendo da composição do vidro, representa a resnosta do cá-

o H+ d - . o N + + H+ A +
t10n ou e outros cat10ns, ta1s como a, K , N 4 e g.

A origem do potencial na altura do eletrodo de vidro foi

um assunto muito controvertido durante vários anos. Havia essen-

. 1 dO. d o d dO. (31- 36)C1a mente 01S t1POS e teor1as: e acor o com a pr1rne1ra • o

potencial aparecia na interfase vidro/solução. como conseqUência

de uma troca iônica; conforme a segunda (Jl ,3~.3J), .ele era um poten

cial de difusão dentro da membrana.

Ulteriormente as duas teorias foram sintetisadas numa

- (39. 4 O, 4 1 ) d d h 1 o d - o •• fso • es e que ouve a gumas eV1 enC1as exper1menta1s a a

vor da participação simultânea dos dois mecanismos. Hoje, o ele-

trodo de vidro pode ser visto como um trocador iônico perfeito,

cujo potencial representa a soma das contribuições do potencial de



-s 7-

'interfase e do potencial de difusio.

No tratamento a seguir, serão considerados somente dois

citions i e j e serão usados os princípios simples da termodinimi

ca de equilíbrio. O aspecto da interpretação física das equa~ões

preva1eceri sobre as considerações matemiticas ou físicas não fe-

nomeno1õgicas. No entanto. trataremtos mais elaborados

ser encontrados na literatura ji citada.

5.1.1.2. Situação Experimental Real

poder~o

2
Solução 2

Referência 1

1
Solução 1

Referência 2

membrana de
vidro

Uma membrana de vidro, geralmente trabalhada na forma de

um bulbo. separa duas soluções iônicas. Um eletrodo de referência

é colocado em cada soluçio. A representaçio desta cela e:
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\
------------_/\ "-----------------------,

E 4\wc:lo
~

~+:E~~~

..A.

I

'fb --'>1

i::- L L,tlc, \}() nr---t

~.E t: E iLE tll{j tt . ~.

A diferença de potencial total dessa cela, obtida com um

eletr~metro ligado nos terminais dos eletrodos de referência, pode

ser exprimida por:

onde VT representa a soma dos potenciais interfaciais wR' wl' W2'

wjiede um DossÍvel potencial de difusão rio vidro, wD"

o tipo de medida feita ê o seguinte: todas as condições

na solução 2 sendo mantidas fixas, o Dotencial ê mbdificado atra~

vês de uma variação das condições na solução 1. Desde que os po-

tenciais W' e wji são considerados como invariantes, a Gnics mudan~
R

ça no sistema ocorre na altura d~ interfase solução l/vidro.

A teoria a seguir se propõe a interpretar o potencial

onde V ~ a soma do potencial interfacial e do potencial de difu-o .

sao.
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5.1.1.3. Cilculo de (~2 - ~l)

Consideremos um soluto iônico e duas fases. No caso,

urna das fases é uma solução aquosa e a outra é um vidro hidratado.

Se somente os citions são trocados de uma fase para outra (corno é

o caso com os vid~os silicatados que t~m os grupos aniBnicos fi

xos) pode apar~cer um potencial interfacial.

No equilíbrio:

::::

-(5. 2)

ondeil· =lJ. + Z.F~ é o potencial eletroquímico do cition i na so1 1 1
lução e D. = ~. + Z.F~ ê o potencial eletroquímico do câtion i111
no vidro.

A expressão completa do potencial eletroquímico de um ci

tion i em qualquer fase torna a forma:

lJ· = lJ~ + RT tn a. + ZiF~111 (5. 3)

onde: ~. = potencial eletroquimico do câtion i(ou energia livre1
por moI) .o

= notencial químico padrão do câtidn i.lJ· 1
a·

= atividadetermodinâmica docâtion i.1
R,T,F,Z.

= constante dosgases,temperatura absoluta,cons-1

tante de Faraday e val~ncia, respectivamente.

~ = potencial interno da fase considerada ou potencial de

Gal vani.

A exigência requeri da pela equação (5.2) não pode ser
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câtions

no vidro. A razão é que na fase vítrea, a concentração dos ca-

tions é fixada pelo número de grupos aniônicos da estrutura si1i

catada. Nessas condições, é tbvio que a migração de um câtion den

tro ou fora do vidro acarretará uma defici~ncia ou um excesso de

carga na camada interfacia1 hidratada. O potencial interfacia1sur

~e dessa repartição assirnétrica das cargas.

-No equilíbrio, a diferença entre o potencial elétrico

nas duas fases compensa exatamente a diferença de atividade termo

dinâmica dos câtions.

Aplicando a relação (5.2) para a fase I e o vidro supon-

do o inten:âmb io de um só câtion uni valente i, vem que:

iJi I - D. I = O, 1,

a'l!..!-
a. 11,

= O

-E.:L R-n

F

a. 1~-
a. i1,

(5.4)

Nota: As grandezas indicadas com uma barra (Ex: ii)' são relativas

ã fase sólida (vidro) e o indício I (Ex: ai 1) é relativo ao,
lado 1 da interfase solução l/vidro/solução 2.

Uma relação parecida vale para a interfase 2:

o -o

- ell· 2-11. 2)
RT

a. 2

(1/12-1/12)

- -1, 1, _
- -- tn
1, .

(5.5)-F F
a. 21,
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A diferença de potencial·'devido is duas interfases ~ dada Dor:

Virtterf. - - 1 o -o 1 (o -o )
= (1/12-1/12) - (1/11-1/11) = -p(lli,Z-lli,2) + F lli,1-11i,2

-
+ ~ (R.nai,? + R.nai,l) (5.6)

F a. 2 -. 11, aI, .

Notando que ã. 1 = ã. 2 e ~? 1 = ~? 2 para um vidro homogêneo;I, 1,_ 1, 1"

P~,l = 1l~,2 se o solvente 1 for idêntico ao solvente 2; e nas mes-

mas condições de temperatura e pressão para as duas soluções:

V. - RT
1rtterf. - --F-- tn

a. 1~
a. ?1, '"

(s. 7)

A relação (5.7) mostra que o potencial interfacia1 ~ uma

medida direta da razão das atividades termodinâmicas nas soluções

1 e 2.

Se .tiver dois citions i e j intercambiiveis na altura da

interfase soluçio/vidro ~ preciso considerar o equilíbrio:

i + j = i + 'J

onde: i = cition inicialmente no vidro

J = cátion inicialmente na solução

(S.R)

o estado de equilíbrio dessa reação de troca ~ exprimi-

do pela lei de ação das massas:

-
a. • a.1 1=K (S.9)- a. • a.1 J

Onde a., a., ã., a. são as afinidades em solução e no vidro, res1 } 1 J
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pectivamente. K é a constante de troca e depende essencialmente

da composição do vidro e acessoriamente das variáveis T e P.

Usando (5.9) junto com o fato que no vidro a soma das

atividades dos cátions intercambiáveis é constante: ao

vem que:

-
= a. +1

-
a. ,

J

a.
ai + Kaj (5.10)

1 _ -- - -- -
a. a.+ a.1 1J

Aplicando essa relação nas duas interfases 1 e 2 e usan-

do (5.6):

Vint.
= RT

F
(R,n

a. 11,
a. 21,

+ Kaj,l

+ Kaj,2

- R,n
ã + a. ?
i,lJ,- )

ã + a. 2i,2 J,-

Como ~eralmente a soma das atividades dos cátions no vi

dro ê igual.nos dois lados da membrana:

ai,2
V. flnter .• + KaL..L.)

+ Kaj,2

(5.11)

Comentários sobre a .Equação (5.11)

A fase 2 sendo fixa, o denominador de (5.11) ê constante

para T e P constante. Além disso, se i = H+ e j = Na+ (caso típi

co, frequentemente encontrado na prática), a equação (5.11) se

torna:

st RT t'
V. t f = C + --- n (aH+ + KaN +)lner • F a

Considerando casos em que:

(5.12)
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(5.13)

o eletrodo responderá idealmente ao cátion H+.

st RT

Vinterf. = C + -p- tn aNa+

o eletrodo responderá idealmente ao Na+.

(5.14)

3) Para valores de aH+ e KaNa+ intermediários, o desvio do eletro-

do de pH em relação ao eletrodo de hidrogênio (considerado

ideal) ê dado Dor:

como

/).V = _ RT Ka +
- -p- tn (1 + Na)

aH+

onde: /).Vrepresenta o erro cometido numa determinação de pH (para
j

valores crescentes do pH). Esse erro depende somente da ra

zão das atividades H+ e Na+. Todas essas previsões são ex-

perimenta1mente comprovadas.

A constante K ê claramente o parâmetro característico

dos vidros desde que ela determina não somente a função, mas tam

bém a especificidade dessa função.

5.1.1.4. Cálculo do Potencial de Difusão

Para os vidros sensíveis à cátions, o esqueleto básico é

constituído de óxido de silício (SiOz)' no qual o átomo de silício
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é tetracoordenado, mas as unidades tetraêdricas são arrumadas de

maneira desordenada. A maior parte dos itomos de oxigênio une

dois átomos de silício e, consequentemente. são saturados. ° res

tante dos átomos de oxig~nio é coordenado a um s6 átomo de si1icio.

sendo avalência excedente saturada nor um átomo de metal alcalino

(Figura 5.1).

(li) ( b)

00.,·" • SiIlcon @Alum{nium
®Sodium

FIGURA 5.1 - Renresentação esquemitica de (a) um sítio normal da

estrutllra si1icatada: (b) um sitio produzido com a

introdução de um óxido triva1ente.

Quando um óxido trivalente é introduzido nessa estrutu

ra, como por exemplo o óxido de a1uminio (A1203). ele entra como

nos alumino-silicatos cristalinos, quer dizer, como grupo (A104)

negativo. Isto só é possível se um itomo de metal alcalino for

incorporado junto com um átomo de alumínio ou, um átomo biva1ente

(Ca, Ba, .•.), junto com dois átomos de alumínio Figura 5.1.(b)
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Se;a como for, devido aos oxigênios não saturados ou aos

grupos (Al04) , existem sítios negativos na estrutura do vidro.

Des de que a n roporç ão elos óxi elos do Grupo II é sempre fraca nos vi

dros sensíveis a citions (por causa da resistincia elétrica), a

maioria dos sítios negativos é ocupada por cátions de metais alca-

linos que podem se deslocar mais ou menos facilmente na estrutura,

dependendo da energia de ativação de cada um.

Nessa matriz imóvel dé grupos negativos com câtions
.•

mo-

veis a eles associados, consideremos agora a difusão de um cátion

univalente. Geralmente, o câtion que entra não terá a mesma mobi-

lidade do que o cátion da matriz. Nessas condições há, com o pro-

gresso da difusão, a criação de cargas elétricas. No entanto,

acompanhando a carga, um gradiente de potencial elétrico (um cam-

po elétrico) produzido pela diferença de mobilidade dos cátions
.•e

rapidamente elaborado. Esse gradiente, oposto ao movimento dos

câtions rápidos, tende a desacelerar os mesmos e a acelerar os câ-

tions lentos e muito rapidamente o processo chega a um estado de

equilíbrio.

A expressão do potencial de difusão resulta da integra

çao de uma equação de fluxo, denominada equação de NERNST-PLANCK,

que é fundamental em qualquer teoria de transporte através de mem

branas em geral. Uma dedução simples é feita a seguir.

Seja um meio viscoso e um íon univalente i. A velocida-

de de transporte do íon i é proporcional à força que atua sobre

ele:

V.1
= u. t· i1
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Onde U· é a mohilidade do 10n i. No presente caso,U . é a mobili-1 1
· 2 -1 -1

dade de difusão (em mol.cm .seg .joule ).

o ponto b8sico consiste em admitir que no caso de um

transporte i6nico devido a difusão, a forca motriz atuando sobre o

íon é o gradiente do notencial eletroquímico.

-Grad ~.1 r~. dado em (5.3)1- 1 -

o fluxo do íon i vale:

J. = C.v. = -C.U .•Grad ~.11111 1

onde C. é a concentração do cátion 1.1

Usando (5.3) e sunonde um deslocamento segundo uma dire-

çao x:

r dtna. d"ll
J. = -C.U. RT 1 + F 0/

1 1 1 dx dx ...

= -c.U.f FT dCi + RT ~ + F d1/Jj1 1 C. d d d- 1 X X X
(5.15)

No caso de um processo de interdifusio de dois cátions

univalentes i e j no vidro, ambos são caracterizados por uma equa-

çio do tipo (5.15).

Todavia, a condição de eletroneutralidade implica que

J. =1 J.
J

(5.16)

Como o número de grupos ani6nicos é constante no vidro, temos:
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dC. de.
__ 1_ = _ ---1
dx dx

( 5 • 1 7)

Além do mais, nodemos admitir que o coeficiente de ati-

vidade y dos câtions i e j não denende do deslocamento na direção

considerada, e nortanto,

-
d9..nYi

dx
=

-
d9..ny,i
dx

= O (5.18)

Das condições (5.16), (5.17) e (S.l~), e aplicando a

equaçao (5.15), vem:

- dCi _ - d- - dCi - - d~
-U.RT --r.:':'"" - c.u. r -4- = -U.RT -r:-:- + C.U. F---y::-1 ax 1 1 uX· J ax J J aX

d .~ - RT dei r Di - Üi Jct " F dx C. n. + C. Ü .1 1 J J

(5.19)

Integrando o gradiente de notencial sQbre o interior dai

membrana, a expressão para o notencial de difusão (Vn) se torha:

2

= r d~ =
J 1

RT
F

f~i (,)
Ci(l)

n.-n.L2
c.D. + c.D.1 I ] J

de.I (5.20)

Onde ei(l) ~ Ci(2) são as concentrações do cátion i nas duas inter

fases 1 e 2, imediatamente dentro do vidro.

e

de
A integral é independente da relação Ci como função

Isto significa que o p~x, mesmo se Ü. e n. fossem funções de C..I J " I
tencia1 de difusão Vn depende somente das concentrações Ci(l)

Ci(2) e não do perfil do gradiente de concentração.
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Se U. e D. são independentes de C., e desde que a concen1 J 1
tração dos cations no vidro, 10nRe da superfície, (parte

nao. afetada), pode tornar a forma Co = Ci + Cj, vem para Vn:

interna

[ C -

2 r 'o U. - u. dC. +
V = dtJI= RT . ] 1 _

D L F J- C.ü. + (C -c.) U.
1Ci (1) 1 1 o 1 J

rCi (7.)

ü. - Ü.

dGi]

) 1+ I c.D. + (C -c.) ü.)C 1 1 o 1 Jo

V = RT R-n

Ci(l) Di + Cj(l) Üj
(5. 21)

D F
C. C') n. + C. (1) n.1" 1 J .• J

Em primeira aproximação, as atividades termodinâmicas po

dem ser consideradas iguais is concentrações para as esp~cies na

fase vítrea,

a. = C.1 1 ã. = C.
J J

o que significa que os coeficientes de atividades Yi e Yj são in-

dependentes do grau de substituição de um tipo de íon por outro.

Com esta condição, e usando a constante de troca definida em (5.9),

o potencial de difusão pode ser relacionado com as concentra ções

i5nicas nas soluções externas 1 e 1, visto que:
-

a. (C -r..)a. a.
K = __ 1_ • -L. =

101
a.

-
a.C.J

a.1 J 1

ou, ã. = C. =1 1
a.C1 o

Ka. + a.] 1
(5. 22)
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Substituindo (5.22) em (5.71) che~a-se a:

a. 11,
a. 21,

+ K(U./U.)a. 1] 1 ] ,

+ K(U./u1·)aJ. 7J , '-

- tn
a· ?1, '- + K3hLl

+ Kaj,2

(5. 23)

o potencial total da membrana, incl uindo o potencial in-

terfacia1 (5.11) e o potencial de difusão (5.23), ê dado por:

v
o

RT tn= ~--

F

a. 11,

a. 21, J

+ K(U./U.)L-!
+ K(U./U.)

J 1

a. 11,
a. 2J , J

(5.24)

Como já foi dito no su~ítem 5.1.1.2 deste capítulo, a s~

1ução 2 constitui geralmente o lado interno e permanece constante

durante o tempo de vida útil do eletrodo. A equação (5.24) então

se torna:

RT U.
-- tn (a. + K •. --1- a.)
F 1 1J U. J1

(5.25)

Esta equação descreve completamente o potencial de um

eletrodo de vidro mergulhado numa solução contendo dois íons i e j,

capazes de competir tanto nos processos de adsorção na superfície

do vidro quanto nos processos de difusão em seu interior. No que

diz respeito ao potencial de difusão VD, não há dependência tempo

ral mas sim com as concentrações superficial~ Portanto, uma vez

estabelecido o equilíbrio entre a solução e a superfície do vidro,

o potencial de difusão ~ fixado, não variando mais com o tempo,

independente do perfil de concentração dos cátions que se difundem

no vidro. O potencial mudará com o tempo somente se houver modi-

ficações temporais ou espaciais na pr6pria estrutura do vidro,
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alternadamente

-
eutilidade prática,

U.J a.
a. J1
seja dado por:

acarretando variações nas mobilidades U. eU ..1 J

Para que o eletrodo seja de maIor

desejável, examinando (5.25), que a. ou K ..1 1)
sejam desprezíveis, de modo que o potencial

v = CS t + RT.í na.
o F 1 (5.26)

ou então,

V = Cst + RT tn K .. ~ + RT tn a. = Cst + RT tn a.
o F lJ U. F J F J1

5.1.1 •• Conclusão

A dedução do potencial interfacial que resulta do inter

câmbio iônico entre duas fases ê baseada nas equações da termodi

nâmica de equilíbrio. Tais equações são válidas para vários sis-

temas e dificilmente podem ser suspeitas. O mecanismo descrito

para .explicar o potencial interfacial vidro/solução ê bem próximo

daquele que descreve a pressão osmótica nas soluções coloidais

inorgânicas ou em macromoleculas orgâni.cas separadas por membra

nas semi-permeáveis [equilíbrio de Donan (47)J e tal mecanismo foi

verificado experimentalmente.

Para os processos de difusão no vidro, visto a grande

complexidade da estrutura, oS mecanismos de transporte nao apre-

sentam o mesmo carâter indiscutível que as equações da termodinâ

mica, embora existam muitas evidências experimentais dos processos

descritos.

O potencial total do eletrodo resulta do efeito conjuga

do de um potencial interfacial e de um potencial de difusão. Fica
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claro, então, que a eficiência de um dado íon em determinar o po

tencial do eletrodo seri uma função da sua mobilidade na fase ví~

trea e da força relativa com a qual esta fase o atrai.

No entanto, as situações descritas são aquelas para as

quais todos os processos ji alcançaram o estado de equilíbrio. No

que diz respeito i cin~tica desses processos, os nossos conhecime~

tos estão ainda no nível das conjeturas. A falta de informações so

bre as propriedades e evolução da camada hidratada, assim como a

complexidade da estrutura e a alta resistência do eletrodo em si,

constituem as razões principais dessa situação. As técnicas que

usam pulsos e correntes alternadas devem ser aqui mencionadas como

sendo muito valiosas na elucidação dos fenômenos transitórios e

dos tempos de relaxação (43).

Desde as primeiras medidas sobre o potencial do eletrodo

de vidro, efetuadas por Haber e Klemensiewiez em 1909, inúmeros me

canismos de funcionamento foram propostos antes de se chegar
-
as

concepções modernas, sucintamente expostas no presente capítulo.

P~ralelamente, os fatos acumulados constituem um volume considerá-

·vel de dados experimentais, no entanto, uma tentativa de confront!

çao entre as primeiras e os seg~ndos deixa uma inevitável impres-

sao de incompatibilidade pelo menos parcial. Eis alguns exemplos

que apóiam essa impressão:

(i) Nas composições vítreas usadas para eletrodos, o

transporte de cargas na parte interna do vidro, pelo que poderia

ser denominado vidro "seco", é inteiramente devido ã condução do

cátion metal ico de menor carga (geralmente Li + ou Na +) (44). Por
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outro lado, das experi~ncias baseadas no uso do tritio (44), resul

ta que o câtion H+ não é transportado através da membrana de vidro,

Na+ pela camada hidratada (va

UNa+
---- para os vidros modernos:
UH+

o câtion

H+
do fator K 

Na+

mesmo se existir uma diferença de voltagem importante entre o int~

Todavia, o mesmo câtion H+ é "preferi-rior do bulbo e a solução.

do" 1012 vezes mais do que

lor estimativo

10-15).

A questão relevante, então, ê corno seria o mecanismo da

transferência do sinal desde os câtions H+ que se adsorvem ou di-

fundem exclusivamente numa estrutura hidratada até os câtions

transportadores Na+ ou Li+ exclusivamente presentes na parte inter

na~ que manteria devidamente urna seletividade de 10-15•

(ii) Na camada superficial hidratada do eletrodo ocorrem

os processos de troca iônica e os processos de difusão. Tudo leva

a atribuir a essa camada urna baixa resistência elétrica superfi

cial, porém, experimentalmet:lte, tal resistência é alta (45).

(iii) Foi mencionado no item 3••• que o funcionamento

do eletrodo de vidro não era afetado quando o líquido e o eletrodo

de referência interna eram substituídos por um metal. O mercúrio

foi utilizado com sucesso. Mais urna vez surge o problema de saber

qual tipo de mecanismo invocar para poder acoplar a condução iôni

ca no vidro com a condução de elétrons no metal.

Nossa opinião e que a idéia de urna teoria definitiva do

eletrodo de vidro encarada sob o duplo aspecto dos processos tran

sitórios e de equilíbrio, na qual os tempos de relaxação seria.

calculáveis e decorrentes de um mecanismo elucidado. assim como to
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mo todos os mecanismos interfaciais e de transporte, é somente viá

ve1 para o futuro. uma vez superado o caráter inconciliável de cer

tos fatos no contexto atual.

5.1.2. Materiais Sinterizados

5.1.2.1. Introdução

Os sensores de membrana cristalina desenvolvidos na par-

te experimental desse trabalho foram obtidos em condições de altas

pressao e temperatura. na forma de pastilhas mecanicamente" resis

tentes. Desde que o material constituinte das pastilhas ê o resu1

tado tanto de uma precipitação, como o de uma coprecipitação em fa

se aquosa de sulfeto puro. sulfeto-su1feto ou sulfeto-halogeneto.o

estado físico da pastilha ê policristalino. Um exame dos diagra

mas de fase (46). junto com o fato que as pastilhas foram sinteri

zadas várias horas ã temperaturas elevadas. permite supor que há

formação provável de microcristais mistos.

5.1.2.2. Aspectos Termodinâmicos

Referência
externa

prata (Ag)

junção

sólida (Ag)

"membrana

Solução
testada

FIGURA 5.3. Esquema do Sistema.
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A própria estrutura do eletrodo, consistindo em um fio

de prata (FiRura 5.3~) em contato direto com uma junçio s51ida,que

por sua vez está em contato direto com a membrana, sURere um com

portamento análogo ao dos eletrodos denominados "eletrodos do se-

gundo tipo".

No caso dos eletrodos obtidos por sinterizaçio de sais

de prata, a sensibilidade a um determinado cation ou ânion ê expl~

caveI pela reaçio de óxido-reduçio da prata:

+
Ag + e AR (5. 27)

Esta última pode ser vista como sendo o mecanismo regul~

dor das atividades termodinâmicas do cation Ag+ na interfase mem

brana/soluçio de um lado, e na interfase membrana/junçio sólida do

outro lado. Com efeito, ê possível supor que a reação de intercâ~

bio SÓlido/sólido ocorre na interfase membrana/junção sólida com a

mesma facilidade que a reação reversível (5.27) ocorre na altura

da interfase membrana/solução. Isso implicaria simplesmente que

um sal em contato com o metal correspondente possuisse uma peque-

na quantidade do metal, na forma de cations e de elétrons na banda

de condução do sal (47). O equilíbrio eletroquímico, nesse caso,

poderia ser'rapidamente alcançado por transferência de elétrons en

tre o metal e o sal.

Nessas condições, o potencial do eletrodo é dado p6r~

RT

E = E A + --- tn aAg+o ,g zF

onde E A é o potencial padrão da prata.o, g

(S.2R)
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No caso dos microcristais insolúveis constituídos por

Ag2S, AgCI, AgBr, AgI, seja X- o ânion halogeneto. As atividades

aAg+ e aX- obedec~m a:

(5.29)

onde KAgX ~ o produto de solubilidade do halogeneto considerado.

Substituindo (5.29) em (5.2R), vem que:

(5.30)

Levando em consideração que a 25 °c

RT ~n KA X = 59,1 loglO KAgX = -59,1 pKAgXF g

e, RT
- ~n aX- = 59,1 loglO X = -59,1 pXF

a equação (5.30) pode ser escrita como

( 5. 31)

As curvas de calibração dos três eletrodos sensíveis aos

íons cloreto, brometo, e iodeto estão em excelente acordo com a e-

quaçao (5.31) quando pKAgX toma, respectivamente, os valores:

pKAgCI = 9,75; pKAgBr = 12;31; pKAgI = 16,06.

A tabela 5.1 ilustra a concordância entre os valores ex-

perimentais e os calcÜ1ados com (5.31) para o 'potencial de um ele

trodo, no caso, o eletrodo sensível aos íons iodeto (1-), com o
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valor E A = 799 mV. e os coeficientes de atividade calculados ao. g

partir da equação:

o 511 Z2 liJ. ~

(1 + 1i1)

onde Yr- = coeficiente de atividade do íon r-;

Z = valência do íon considerado;

1 Z2 ( - d d" d -. )
].l = --.r- L c .. c· = concentraçao e ca a lon e valencIa Z ..[..111 J:1

Os potenciais foram medidos com o eletrodo de referência

Ag/AgC1, KC1 / 10% KN03

F.
ca1c.

E b llEllE
C -

pI- o servoI mVmVcalcoobservo

10-1

1.12
-2Rl-2R3

10-2

2.05
-226-2295554

10-3

3.01
-169-1715758

10-4

4.01
-110-112S959

10-5

5.01
-51-535959

10-6

6.01
+R +2S955

TABELA S.1

Observações: (i) Os valores de llE representam as diferenças de po-

tenciais do eletrodo quando as respectivas conc~

trações variam de um fator 10.
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(ii) Os valores experimentais dos potenciais foram o~

tidos tom uma precisio de ±l mV e os erros volu-

métricos nas diluições sucessivas da soluçio

10-1 M/~ em iodeto de potássio (KI) podem

estimados a 1%, no mínimo.

ser

(iii) Abaixo ou igual à concentraçio de 10-5 mol/t, a

adsorção dos íons pelas próprias paredes do rec!

piente tornam os valores das concentrações ilusó

rios.

Para o eletrodo constituido somente de Ag2S, o potencial

é dado por:

E =
Eo,Ag -

59,16

2
(5.32)

A equaçio (5.32) representa uma reta de coeficiente ang~
-- . +

lar igual a 29,6 mV/pS ou -59,1 mV/pAg Esta previsão é con-

firmada pela reta experimental obtida no capítulo III.

N d d 4 •••• ++ b++o caso os eletro os senSlvelS aos catl0ns Cu , P e

Cd++, é nreciso considerar os equilíbrios dos dois componentes da

membrana. Para o eletrodo sensível aos íons cobre, por

consideramos

exemplo,

eu S , '
++

Cu + S

+
Ag + e

Com as condições:

Ag
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2
aS-- = KA S;

K = 10-50

(a) a Ag+ . , g2'
Ag2S

(b)

aCu++ .aS-- = KCuS;K = 10-36
CuS

e resolvendo para aAg+, vem que:

1/2

(5. 33)

Substituindo (5.33) em (5.2Q), chega-se a:

RT

2F

st ++
= C - 29,6 pCu . (5.34)

As equações (5.33) e (5.34) indicam que o eletrodo dete-

ta indiretamente o cátion cobre, Cu++, através da redução do
+

tion Ag ; indicam também que para qualquer valor de atividade

-
ca-

dos

íons cobre, a atividade dos íons prata permanecerá muito baixa.

Considerações semelhantes se aplicam aos eletrodos sensíveis aos

4> h b bt+ - .• d++lons c um o, P ,e cadmlo, C •

Considetando somente os equilíbrios de dissolução dos

sais da membrana, é possível prever a seletividade do eletrodo. Ad

mitindo um igual acesso de todos os íons da solução aos sítios ~a

membrana, a seletividade sera determinada pela constante de equi

líbrio da reação de troca. No caso de uma membrana constituída de

cloreto de prata (AgÇl), misturado ou não a uma matriz de AgzS in

solúvel, que esta numa solução contendo os íons cloreto, Cl-, e

brometo, Br-, a reação de troca e:
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AgCl + Rr--AgRr + Cl--
e KCI-/Br- =

aC1-
KAgCl~ 3,6 •

102=
aBr-

K
AgBr

Este valor, próximo daquele encontrado experimentalmente,

in~ica que o eletrodo não e seletivo ao ânion Cl-, em presença dos

ânions Br .

Se e verdade que as equações dessa seçio, baseadas nos

conceitos da termodinâmica, dio uma justificativa satisfatória do

comportamento do eletrodo no equilíbrio,elas nio permitem entender

os mecanismos atômicos responsáveis pelo estabelecimento do poten-

cial interfacial e pela transmissão do sinal. Em particular,
.•e

muito difícil entender como os equilíbrios múltiplos na altura da

membrana podem operar com uma velocidade suficiente para serem com

patíveis com os tempos de resposta muito curtos observados. Alem

do mais, para algumas membranas (caso dos eletrodos sensíveis a
+ ++ ++ ++ --

Ag ,Cu ,Pb ,Cd ,S ), as concentrações calculadas classica-

mente pelos dados de solubilidade e de formação de complexos sao

tão baixas que menos de um íon por volume ê capaz de satisfazer a

relação estequiometrica. E claro, entio, que o modelo termodinâ

mico de equilíbrio, mudo sobre os aspectos cinéticos, ê inadequado

para descrever a situação real.

5.1.2.3. Teoria da Distribuição do Potencial e da, Resposta dos

Eletrodos de Membrana Cristalina.

Essa teoria foi desenvolvida por R.P. Buck (48), e é ba-

seada em muitos dos conceitos já encontrados nas teorias do

trodo de vidro.

ele-
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o sistema descrito consiste em:

ReferênciallSolução 1, queMembrana deSol ução 2,que I I Referência

externa! !se estende ne-

espessurase estende po-I I interna

ai
gativamente

2LI sitivamentea

partir de X==-L I
, parti r

deX=L

Eletrodo de Membrana

'f( -LJ

interfacial ~(-L)

- L o + L

FIGURA 5.4 - Distribuição dos potenciais nas interfaces, nas condi

çoes em que a corrente elétrica é igual a zero.

Desprezando os potenciais das junções, a única variável

da cela considerada é o potencial da membrana:

<I>(L)- ~(-L) = [~(L) - ~(L)J + ~(L) ~(-L)J + [~(-L) - ~(-L)J

= ~<I>(interfacial em L) + ~~(difusão) + ~<I>(interfacial

em -L)
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A teoria permite calcular os três termos indicados, su-

pondo que os processos interfaciais de transferência iõnica, sejam

rapidos e reversíveis e que a corrente elétrica na membrana

igual a zero.

sej a

Os potenciais interfaciais são calculados a partir da

condição de igualdade dos potenciais eletroquímicos dos íons nas

duas fases. O potencial interno de difusão é descrito pela equa

ção de Nernst-Planck aplicada aos defeitos m6veis na membrana.

Visto que o procedimento usado nos cálculos é bem pr6xi

mo ao que se encontra no item 5.1.1.2, relativo ao eletrodo de vi

dro, s6 seria indicados aqui os resultados essenciais.

Para uma membrana constituída dos íons A+ e B- de valên-

cias Z+ = Z_ = Z, em concentração C+ e C_, a expressão do

cial da membrana ê dado por:

poten-

ó.V =<j>(L) - <j>(-L)

? ? 1/2~ RTtn [C+ + (C~ + 4Ks/Y:;:l ] Y+ em -LZF C +(C2+4K /2)1/2 y+em+L

+ + s11 y±

= RTtn r C_ + (C: + 4Ksp/Y;l 1/2] Y em L

ZF lC + (C: + 4Ksp/Y;l 1/2 Y. em L ( *)

(* *)

(5.36)

(5.37)

(*) para os íons A+,

(**) para os íons B .

onde: K = produto de solubilidade do composto AB;
sp
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vamente;
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B-. respecti-

y± = coeficiente de atividade medio de AB, y±=(y+.y~)1/2.

Em (5.36). o numerador e o denominador do termo loga-

rítmico representam as atividades docition A+ de cada lado do

s'ensor, quando o valor finito da solubilidade da membrana é levado

em consideração.

Quando
2 (K ') 1/2

~

y±

a equaçao (5.36) e reduzida a

t.V =
em - L

em + L
(5. 38)

e desde que o potencial lado interno da membrana é geralmente cons

tante. (S.3R). torna-se:

t. V =
RT

2F
(5. 39)

A equação (5.39). formalmente aniloga a (5.26) para

vidros, indica que para concentrações ou atividades do cition

os

afastadas das concentrações limites dadas pela constante de solu-

bilidade do material da membrana. o potencial do eletrodo varia li

nearmente com o logarítmo da atividade. ou da concentração do íon

presente na solução.

Considerações análogas se aplicam a (5.37) para o ânion

B •
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A possibilidade de interfe~ência na resposta potenciomé

trica é também considerada e dois tipos de mecanismos são reconhe-

cidos:

(a) Se o câtion interferente formar com os cristais da

membrana soluçõe's sól idas misc íveis em quai squer proporções, o tra

tamento quantitativo ê similar à teoria dos potenciais bi-iônicos,

(ver, por exemplo, pigina 471 da referência ~9)). Nesse caso, p!

ra um eletrodo internamente invariante, o potencial ê dado por:

(5.40)

onde: aI ê a atividade do íon (univalente) para o qual a membrana

é sensível, a2 a atividade do íon interferente (univalente)

e Ksel a constante de seletividade.

A constante de seletividade é dada por:

Ksel (5.41)

onde: ÜI e Ü2 são as mobilidades dos íons I e 2 na membrana, res-

pectivame~te, e ~l e ~2 os coeficientes de atividade ~os

íons 1 e 2 na membrana, respectivamente.

(b) Se o cition interferente reagir com os cristais da

membrana formando compostos insolúveis e não miscíveis com o sen

sor, o tratamento é diferente. Nesse caso é preciso considerar as

isotermas de adsorção mistas dos dois íons. O pqtencial,

nesse caso, ê dado por uma expressão análoga a (5.40):

também

(5.42)
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Nessa expressão, K 1 e diferente de (5.41). O valor dese

Kse1' no caso específico de urna membrana de cloreto de prata.

(AgC1), em presença dos íons Cl- e dos Íons interferentes I-, e da

do por:

(5.43)

Ksp(AgI) YAg+(AgCl)

e
onde KSp(AgC1)

K
sp(AgI)

sao as constantes de solubilidade dos

sais respectivos e YAg+ e o coeficiente de atividade do cá

tion prata nos sais respectivos.

Embora as condições de existência dessa teoria, urna tro

ca iônica rápida e reversível na interfase solução/membrana, sejam

altamente prováveis, não foram encontradas evidências experimen-

tais que o apóie, para muitos dos sólidos empregados em membranas.

Todavia, devem ser assinaladas as experiências de Pungor, usando

métodos radioquímicos, para estudar o intercâmbio dos íons iodeto

com cristais de iodeto de prata (16). Segundo Pungor, tal inter

câmbio e rápido.

Corno no caso dos vidros, a c'inetica do estabeleci m e n t o

do potencial não é conhecida.

5.2. Eletrodos de Membrana Líquida

5.2.1. Introdução

O eletrodo sensível aos Íons cálcio, Ca++, descrito no

item 4.1.3. e constituído de um trocador iônico líquido (sal de

cálcio do ácidodidecilfosfórico numa solução de dioctilfenilfosfo
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nato), e constitui um eletrodo de membrana típico. A teoria dos

fenomenos elétricos associados aos processos de transporte nos tro

cadores iõnicos líquidos foi desenvolvida porJ. Sandblom, G.

Eisenman e J.L. Walker (50,51).

5.2.2. Descriçio do Sistema

Solução (')

I

MEMBRANA Solução (")

+'

r+
+"

r ••• r

'"1dI

S
-

"x-o t~'1 x

rs
••

o

T

x d
1

FIGURA 5.5 - Diagrama do Sistema.

Uma membrana constituída de um trocador iõnico (em solu-

çao num solvente) separa duas soluç5esaquosas indicadas por I e "

nas quais existem os potenciais elétricos 1/J' e 1/J" .• O sistema

isotérmico.

..e

A membrana contêm um trocador iõnico IS em equilíbrio

químico com as formas dissociadas 1+ e S- conforme a reaçao:

rs

As três formas r+, S- e IS são móveis na membrana supos-

ta iso trópica.
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Sup6e-se que o trocador na forma não dissociada IS. e os

"sítios" S- são completamente refletidos nas fronteiras O e d.

Os contra-íons 1+, univalentes. sio livres de cruzar as

fronteiras em O e d.

As soluç6~s externas I e " contém qualquer número de

co~íons X-, supostos completamente excluídos da membrana.

5.2.3. Relaç6es Essenciais Usadas

O transporte iônico na membrana é descrito a partir das

equaçoes de fluxo (equaç6es de Nernst-Planck):

J'!'1

J*s

=

=

J. + J.
1 lS

J + 1: J.5 . lS1

onde: J~ e J* sio os fluxos totais dos contra-íons e dos sítios;1 s
J., J os fluxos das formas dissociadas;1 s

Jis' o fluxo do trocador não-dissociado.

Considerando somente a direção x:

aJ. = -U.C. -- (RT tn C. + Z.F~)
1 1 1 ax 1 1

J = -U C .1.. (RT ln C + Z FIjI)
s s s dX s s

J. = -u.lS 15
a

C. - (RT ln C. )
lS ax lS

Onde o significado das grandezas foi dado para a

çao completamente análoga (5.15).

Aplicando a lei de conservação da massa, vem:

equa-



div J~ =

aJ~
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1

ac~

1

=1

dX

---
dt

div J* =

dJ**

s

ac

s

=s

aX

at

onde: C~ = C. + c. (concentração total de contra-íons);1 1 1S

C* = C + EC. (concentração total de sítios).s s .. 1S1

As condições de contorno para os contra-íons resultam da

continuidade dos potenciais eletroquímicos, já definidos em (5.3):

PiCO) =

Pi(d) -

~ ,
11·1

~ "
11·1

Lembramos novamente que a barra é relativa a uma grande-

za da membrana.

As condições de contorno para os sítios resultam da hi

pótese de reflexão total sobre os limites da membrana

1
d

d

f C* dxO s

-
= C*s

com J* = Os

5.2.4. Resultados e Discussão

Com as relações anteriores chega-se facilmente i expres-

sao do potencial de um eletrodo cuja membrana ê constituída de um

trocador iônico líquido (com contra-íons i de valência Z.):1

r ll.k.a.'

RT i 1 1 1V = -- R.n -ZiF E U.k.a."
. 1 1 11

(5.44)
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onde: a.', a." são as atividades dos contra-íons i nas soluções1 1
e ", de cada lado da membrana;

u· a mobilidade dos contra-íons na membrana;1

RT
k. = exp1

k. uma constante característica do contra-íon, da membrana e
1-

da solução, que ê dada por:

o -o
(lJ· - lJ·)1 1

A equacão (5.44) cont€m duas inteprais, 11 e 12, calcul~

das entre os limites x = d da membrana e deDendendo das caracterís

ticas do trncanor iônico considerado.

IJ.
1S

(

d ~ Ir""" \.i

=f tel~n 1 1
dx

(5.45)
) 1

J O r. r..IJ.1 11

onele d ê a eSDessura elamemhrana, e t um Darâmetro cuio valor ê da

(10 Dor:

Lembramos Que os sub-índices i, s, is se referem aos

contra-íons, sítios e nares não-dissociaelos, resnectivamente.
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5.2.5. Anilise dos Resultados

Sepundo a equacão (5.44). o notencial de uma membrana

líquida ~ constituído de tr~s termos: o·nrimeiro denende somente

das nronriedades dos contra-íons e os dois autro~ denendem das nro

nriedades da membrana e da distribuicão dos sítios.

Hesmo se essa equação descrevesse corretamente o noten-

cialde um eletrodo de membrana líquida mergulhada numa so~ução r~

aI, contendo vários contra-íons e co-íons, ela anresentaria umaut!

lidade nrática duvidosa. A razão disso ~ que a sua resolução lm-

nlica o conhecimento das grandezas U., U .. K., C. nara todos os1 lS 1 1

contra-íons i na membrana, assim corno U e J*, o que narece nroi-. s s
bi tivo.

o estudo de maior interesse ~ o de dois casos limites

determinados nelo estado ~ísico do trocador iônico na membrana:

(i) A mobilidade dos sítios ~ desnrezível em relação
-
a

mobilidade dos contra-íons 1. Se U = 0, ~ claro que t = O e J* =s s
= O. As duas inteRrais (5.45) e (5.46) tornam-se então nulas e

(5.44) se reduz ao nrimeiro termo.

Resolvendo o nrimeiro termo de (5.44) nara somente dois

contra-íons I e 2, de valência zl = z? = Z e levando em conta o

fatoque ascondições do lado interno (a fase ")soo constantes para um

eletrodo de membrana, vem que:

v =
RT

2F
(5 .47)
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A equação (5.47) é similar a (5.~5), correspondendo a um

trocador i6nico s61ido (vidro) no qual

te fixados. Poderia ser mostrado que

(5.47) e que é por definição, a razão

-- . - .
os SItIOS estao espacIalmen

k -
- 2

a razao ~, que aparece em1
dos coeficientes de distri-

buição dos contra-Íons no solvente (para uma diluição infinita),

e formalmente igual ·ao coeficiente K •. da equação (5.25).IJ

(ii) A dissociação do trocador iônico ê completa. Nesse

çaso,_ desde que t = O, implica em 1 = O. Logo que o sistema al

cance o equilíbrio, J; = O e 2 = O. A equação (5.44) se reduz n~

vamente ao seu primeiro termo, quando o sistema está em equilíbrio.

A conclusão desta breve análise é que há uma analogia

pronunciada entre o comportamento dos eletrodos de membrana lÍqui-

da e os de vidro e que todas as novas propriedades apresentadas

pelos primeiros são fisicamente exprimidas pelas integrais 1 e 2.

5.3. Eletrodos Sensíveis a Gases

Uma representação esquematizada dos elementos essenciais

de um eletrodo sensível a gases é dada na Figura 5.6.

Membrana semi-permeável e hidro

fóbica na qual se difunde o gás.

Solução eletrolítica.

Sensor do eletrodo íon-seletiv~

x

Parte interna do eletrodo íon

seletivo.

1 • Sol ução externa.

FIGURA 5.6 - Esquema dos elementos essenciais de um eletrodo sen-

sÍvel a gases.
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A membrana semi-nermeável (Z) constitui uma barreira Da-

ra a solução (1), não somente Dara o solvente mas também nara as

substâncias ionizadas nele contidas. Somente um gás, dissolvido

na solução (1), node se difundir nos noros da membrana, ingressar

na solução eletrolÍtica (3), e narticinar de um equilíbrio envol-

vendo um determinado tino de Íon que, Dor sua vez, é detectado ne-

10 sensor (4).

Exemnli~icando com um caso esnecÍfico, o do eletrodo sen

sÍvel a C07.' a membrana é uma nelÍcula delgada de teflon, a solu

ção eletrolÍtica é uma solucão de bicarbonato de s6dio e o sensor

é um eletrodo de vidro sensível à atividade do cátion H+ nroduzido

na reacao:

CO') + H/O
---'-~

Anlicando a lei de ação das massas e resolvendo nara H+, vem que:

CC07JCHZO]
= K -

CHCO~
(5.49)

onde K i a nrimeira constante de dissociação de HZC03: [HCO~ i a

concentração do íon bicarbonato, mantida constante atravis do

uso de uma solução de bicarbonato relativamente concentrada.

Dessa ~orma, é claro que os noucos Íons (HCO;), nroduzidosnor

.(S.4Q), nraticamente não alterarão a alta concentraçio

cial do mesmo.

Será considerada válida a relação

ini-

(5.50)
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Com essa condição e substituindo (5.49) na equação do

eletrodo de vidro (5.?fi), che~a-se a:

E = CS t + RT tn r co 1- 7-
F -

(5.51)

Segundo (5.51), o notencial do eletrodo varia linearmen

te com o lo~arftmo da concentração do gis carb5nico. Essa conclu-

sao constitui somente uma nrimeira anroximação norque, na realida-

de, a estrutura da relacão (5.49) é bem mais comnlicada quando se

leva em consideração a dissociacão da igua, a segunda dissociação

do fon bicarbonato e a condição de eletro-neutralidade da solução.

A nartir do modelo simnles renresentado na Figura (5.6)

é nossivel calcular também o temno de resnosta do eletrodo.

Se;a S a área do eletrodo; E, a esnessura da membrana

semi-nermeivel" e, a esnessura da solução eletrolitica; D o coe-

ficiente de difusão do ~ás na membrana; e k, o coeficiente de nar

tição da membrana nara o Pois COZo

A concentracão do gis na entrada da membrana, a qualquer

momento, é dada nor:

C' = kC

onde C é a concentração do gás na solucão (1).

Consideremos o sistema em equilíbrio: as concentrações do

gis em (1), (2) e (3) são, resnectivamente, C ,C = kC e C .o o o o
A

t = O, a concentracão Co da solução (1) é ranidamente modific~ ao

valor Cl (com C1 > Co). Ao entrar na membrana, o gis se encontra
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a uma concentração dada nor:

=

e a partir deste instante, um gradiente de difusão existe na mem-

brana e, consequentemente, um fluxo descrito nor:

J -, - de
-D(JX

Sunondo a membrana homogênea, o fluxo total que atraves

sa a area S é dado nor:

de
:::-SD <IX

= -SD ~c
b.x (5.52)

A lei da conservação da massa anlicada i interface mem-

brana (~)/solução eletrolítica (3) leva a:

Fluxo =

e, nara a area total S:

dc

dt

J ::'Se

Notando que:

der

dt
(5.53)

CT = C + Ci

onde CT e a concentração total de gás CO2 na solução(3) ;C ea

concentração

de gáslivre;e C.ê a concentraçãode gasque1
existe na

forma ioniza0a(HCO;) •
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dt
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dC

dt
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(5. 54)

Substituindo (5.52) e (5.54) em (5.53), vem que:

ou,

SDk (C - C)- - 1E • Se rI dCil
+ -. -

dC

dC

dt

dt =
Ee

Dk

de.

(1 + _1)
dC

(5.55)

Em virtude de (5.50) vem, em nrimeira anroximacão:

Seja (l =

dC.1
dC

= O (5.56)

(5.57)

Onde (l ~ um narimetro que indica o alcance íracionirio do equili-

brio.

Com (5.56) e (5.57), (5.55), torna-se:

dt = -
Ec

kD dc

Integrando essa relação entre os limites,

(l ==

c -C1 o

C1

a t = O e (l = a t, vem que:
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t =
Ec

kD
fn (S.SR)

A relac~o (S.5~) mostra que:..

(i) n temno de resnosta dos eletrodos sensíveis a gases

denende da geometria e nronriedades narticulares da membrana semi-

-nermeável e da solucão eletrolÍtica.

(ii) Um efeito observado com vários tiDOS de

e narticularmente marcado nara os eletrodos sensíveis a

eletrodos

~ases,

consiste em que o temno de resnosta do eletrodo denende considera-

ve1mente da direção da mudança de concentração. Por exemnlo,

quando o eletrodo nassa de urna solução de baixo teor em C07 nara

urna de teor elevado, o temno de resnosta ê muito mais curto que no

sentido onosto. A equação (S.S~) nermite confirmar qualitativame~

te essa nrecisão, Dois: nara urna mudanca de C a Cl, com C1»C , te. o o -

mos que Cl-Co ~ C1, e o temDO nara alcançar 99% do equilíbrio

(a = 0,01) indenende da p,randeza do intervalo Cl-Co' No

nara uma mudança de Co a Cl com Co»C1, temos que Cl-Co ~C

temno t denenderâ da razão ~.l'l

entanto,

c , e °o
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TRABALHOS SUGERIDOS COMO CONTINUAÇÃO DA PRESENTE TESE:

(1) Investigações sobre micro-sensores que em princípio poderiam

alcançar dimensões típicas da ordem de 1 a 10 micrometros.

(2) Investigações para o desenvolvimento de multisensores

monitoramento contínuo.

para

( 3) D 1 o • b d N°++ C ++ M ++esenvo Vlment~ e pesquIsa so re sensores e I , o , n ,

F +++ C +++e , r .

(4) Adaptação dos sistemas desenvolvidos na presente tese para uso

em monitoramento contínuo durante fenômenos biofísicos, cirur-

gias, processos de detecção de poluentes e similares.

(5) Estudos teóricos sobre mecanismos de resposta de membranas,

usando teorias termodinâmicas ou estatísticas do processo de

transporte.
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