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UMA MENSAGEM A GARCIA

Em todo este caso cubano, um
homem se destaca no horizonte de mi
nha mem~~ia ~omo o planeta Marte n;
seu peri;lio. Quando irrompeu a
guerra entre a Espanha e os Estados
Unidos, o que importava a estes era
comunicar-se rapidamente com oche
fe dos inssureto, Garcia, que se sa
bia encontrar-se em alguma fortale:
za no interior do sertão cubano,mas
sem que se pudesse precisar exata 
mente onde. Era impossfvel comuni
car-se com ele pelo correio ou pelo
tel;grafo. No entanto, o Presiden
te tinha que tratar de assegurar-se
da sua colaboração, e isto quanto
antes. Que fazer?

Algu;m lembrou ao Presidente:
"Há um homem chamado Rowan; e se aI
guma pessoa; capaz de encontra;
Garcia,há de ser Rowan".

Rowan foi trazido a presença
do Presidente, que lhe confiou uma
carta com a incumbência de entregá
-la a Garcia. De como este homem,
Rowan, tomou a carta, meteu-a num
env~lucro impermeável, amarrou-a s~

bre o peito, e, ap~s quatro dias,
saltou, de um barco sem coberta, al
ta noite, nas costas de Cuba; de c~

mo se embrenhou no sertão, para de
pois de três semanas, surgir do ou
tro lado da ilha, tendo atravessado

, (

a pe um paIS hostil e entregando a
carta a Garcia -- são cousas que
não vêm ao caso narrar aqui pormen~

rizadamente. O ponto que desejo
frisar; este: Mac Kinley deu a
Rowan uma carta para ser entregue
a Garcia: Rowan pegou da carta e
nem sequer perguntou: "Onde; que
ele está?".

Hosannah! Eis ai um homem
cujo busto merecia ser fundido em

( ,
bronze imarcescIvel e sua estatua
colocada em cada escola do pais.
Não; de sabedoria livresca que a
juventude precisa, nem instrução
sobre isto ou aquilo. Precisa,
sim, de um endurecimento das v;rt!
bras, para poder mostrar-se altivo
noexercfcio de um cargo; para
atuar como diligência, para dar
conta do recado; para, em suma, le
var uma mensagem a Garcia.

O General Garcia já nao e
deste mundo, mas há outros Garcias.
A nenhum homem que se tenha empe
nhado em levar avante uma empresa,
em que a juda de muitos se torne
precisa, têm sido poupados momen
tos de verdadeiro desespero ante
a imbecilidade de grande número de
homens, ante a inabilidade ou fal
ta de disposição de concentrar a
mente numa determina cousa e fazê
-la.

Assistência irregular, desa
tenção tola, indiferença irritante
e trabalho mal feito parecem ser
a regra geral. Nenhum homem pode
ser verdadeiramente bem sucedido,
salvo se lançar mão de todos os
meios ao seu alcance, quer da for
ça, quer do suborno, para obrigar
outros homens e ajudá-lo, a não
ser que Deus Onipotente, na sua
grande misericordia, faça um mila
gre enviando-lhe como auxiliar um
anjo de luz.

Leitoramigo, tu mesmo podes
tirar a prova. Estás sentado no
teu escrit~rio, rodeado de meia d~
zia de empregados. Pois bem, cha
ma um deles e pede-lhe: "Queirater
a bondade de consultar a enciclop!
dia e de me fazer uma descrição su
cinta da vida de Corr;gio".
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Sera posslvel confiar-se a um
tal homem uma carta para entreg~-la a
Garcia?

"€um excelente guarda- livros.
Contudo, se eu o mandasse fazer um
recado, talvez se desobrigasse da in
cumbêmcia a contento, mas também po:
dia muito bem ser que no caminho en
trasse em duas ou tr;s casas de bebi
das, e que, quando chegasse ao seu
destino, j~ não se recordasse da in
cumb;ncia que lhe fora dada".

tado do seu esforço redundar em ben!
ficio de todos? Por enquanto parece
que os homens a.inda precisam de ser
feitorados. O que mantém muito em
pregado no seu posto e o faz traba
lhar é o medo de se não o fizer, ser
despedido no fim do m;s. Anuncia
precisar de um taquigrafo, e nove en
tre dez candidatos ~ vaga não sabe:
rão ortografar nem pontuar -- e, o
que é mais pensam que não é necess~
rio sab;-lo.

. Poder~ uma pessoa destas es-
crever uma carta a Garcia?

"vê aquele guarda-livros", di
zia-me o chefe de uma grande f~bri

c a •

Ultimamente temos ouvido muitas
expressões sentimentais externando
simpatia para com os pobres entes
que mourejam de sol a sol, para com
os infelizes desempregados ~ cata do
trabalho honesto, e tudo isto, quase
sempre, entremeado de muita palavra
dura para com os homens que estão no
poder.

Nada se diz do patrão que enve
lhece antes do tempo, num baldado e~

forço para induzir eternos desgostos
e descontentes a trabalhar conscien
ciosamente; nada se diz de .sua longa
e paciente procura de pessoal, que,
no entanto, muitas vezes nada mais
faz do que "matar o tempo", logo que
ele volta as costas. Não h~ empresa
que não esteja despedindo pessoal
que se mostre incapaz de zelar pe
los seus interesses, a fim de subs
titui-lo por outro mais apto. E es-

que tem?""Sim

Oar-se-~ o caso do empregado
dizer calmamente: "Sim, Senhor" e
executar o que se lhe pediu?

Nada disso! Olhar-te-~ per
plexo e de soslaio para fazer uma
ou mais das seguintes perfuntas:

Quem é ele?

Que enciclopédia?

Onde é que est~ a enciclopé-

Fui eu acaso contratado para
fazer isso?

Não quer dizer Bismark?

dia?

E se Carlos o fizesse?

J~ morreu?

Precisa disso com urg;ncia?

Não ser~ melhor que eu traga
o livro para que o senhor mesmo
procure o que quer?

Para que quer saber isso?

E aposto dez contra um que,
depois de haveres respondido a
tais perguntas, e explicado a ma
neira de procurar os dados' pedidos
e a razão por que deles precisas,
teu empregado ir~ pedir a um comp~

nheiro que o ajude a encontrar Gar
cia, e, depois voltar~ para te di:
zer que ta-l homem não existe. Evi
dentemente, pode ser que eu perca
a aposta; mas, segundo a lei das
médias, jogo na certa. Ora, se fo
res prudente, não te dar~s ao tra:
balho de explicar ao teu "ajudan
te" que Corrégio se escreve com
"C" e não com "K", mas limitar-te
~s a ~izer meiga~ente, esboçando o
melhor sorriso: "Não faz mal; não
s e i nc omode", e, d í t o 'i s to, 1i! V a A t a r
te-~s e procurar~s tu mesmo. E e~
ta incapacidade de atuar, indepen
dentemente, esta inépcia moral, e~

ta invalidez da vontade, esta atr~

fia de disposição de solicitamente
se p~r em campo e agir -- são as
cousas que recuam para um futuro
tão remoto o advento do socialismo
puro. Se os homens não tomam a
iniciativa de agir em seu pr~prio

proveito, que farão quando o resul

~



te processo de seleção por elimina
ção esti se operando incessantemen
te, em tempos adversos, com a ~nica

diferença que, quando os tempos são
maus e o trabalho escasseia, a sele
ção se faz mais escrupulosamente
pondo-se fora, para sempre, os in
competentes e os inaproveitiveis. É
a lei da sobreviv~ncia do mais apto.
Cada patrão, no seu próprio inte
resse, trata somente de guardar os
melhores -- aqueles que podem levar
uma mensagem a Garcia.

Conheço um homem de .aptid~es

realmente bri1hantes, mas sem a fi
bra precisa para gerir um negócio
próprio e que ademais se torna com
pletamente in~til para qualquer ou
tra pessoa, devido ~ suspeita insa
na que constantemente abriga de que
seu patrão o esteja oprimindo ou
tencione oprimi-lo. Sem poder man
dar, não tolera que alguém o mande.
Se lhe fosse confiada uma mensagem
a Garcia, retrucaria provavelmente:
"Leve-a você mesmo".

Hoje este homem perambula er
rante pelas ruas em busca de traba
lho, em quase petição de miséria
No entanto, ninguém que o conheça
se aventura a dar-lhe trabalho por
que é a personificação do desconten

( ,-
tamento e do espIrito de replica.
Refratário a qualquer conselho ou
admoestação, a ~nica cousa capaz de
nele produzir algum efeito seria um
bom pontapé dado com a ponta de uma
bota de n~mero 42, sola grosa e bi
co largo.

Sei, não resta d~vida, que um
individuo moralmente aleijado como
este, não é menos digno de compai
xão que um fisicamente aleijado. En
tretanto, nesta demonstração de co;
paixão, vertamos também uma ligri:
ma pelos homens que se esforçam por
levar avante uma grande empresa, cu
jas horas de trabalho não estão li:
mitadas pelo bom som do apito e cu
jos cabelos ficam prematuramente e~

canecidos na incesante luta em que
estão empenhados contra a indifere~

ça desdenhosa, contra a imbecilida
de crassa e a ingratidão atroz, ju;
tamente daqueles que, sem o seu es:
pirito empreendedor, andariam famin
tos e sem lar.
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Dar-se-á o caso de eu ter pin
tado a situação em cores demasiad~

carregadas? Pode ser que sim; mas,
quando todo mundo se apraz em diva
gaç~es quero lançar uma palavra de
simpatia ao homem que imprime ~xito

a um empreendimento, ao homem que,
a despeito de uma porção de impeci
lhos, sabe dirigir e coordenar os
esforços de outros e que, após o
triunfo, talvez verifique que nada
ganhou; nada, salvo a sua mera sub
sistência.

Também eu carreguei marmitas
e trabalhei como jornaleiro, como,
também tenho sido patrão. Sei por
tanto, que alguma cousa se pode di
zer de ambos os lados.

Não há excel~ncia na pobreza
de per si; farrapos não servem de
recomendação. Nem todos os patr~es

são gananciosos e tiranos, da mesma
forma que nem todos os pobres são
virtuosos.

Todas as minhas simpatias per
tencem ao homem que trabalha cons
cientemente, quer o patrão esteja,
quer não. E o homem que, ao lhe ser
confiada uma carta para Garcia, tra~

qUilamente toma a missiva, sem fa
zer perguntas idiotas, e sem a in
tenção oculta de jogá-la na primei
ra sarjeta que encontrar, ou prati
car qualquer outro feito que não se
ja entregá-la ao destinatário, ess;
homem nunca fica "encostado" nem
tem que se declarar em greve para
forçar um aumento de ordenado.

A civilização busca ansiosa,
insistentemente, homens nestas con
diç~es. Tudo que um tal homem pe
dir, se-lhe-á de conceder. Precisa
-se dele em cada'cidade, 'em cada vi
la, em cada lugarejo, em cada esc ri

, ( -
torio, em cada ofIcina, em cada lo-
ja, fábrica ou venda. O grito do
mundo inteiro praticament se resume
nisso: P~e~a-~e, e p~e~a-~e com
Wl.g.ên..cia de um homem. capa3- de lev~
uma menAag.em. a Ç~cia.

HELBERT HUBBARD

(apud Grifica Bradesco)
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Quimica do Índio

O elemento quimico indio (In) foi descoberto em 1863

por R-eich e Richter durante o estudo das esfaleri tas (ZnS) de

vido à intensa linha azul caracteristica no seu espectro (325,6

nm) . Índio ( 1 ) pertencente à familia IIIA da tabela periódica.,

apresenta número atômico 49, peso atômico 114,82, ponto de

- o - oebuliçao 2000 C, ponto de fusao 156,2 C, densidade 7,3lg/ml,e~

trutura eletrônica IKrl 4d lO 5s2 5pl e valência positiva 3.

Os compostos de indio no estado inferior dé oxidação são ins-

táveis. Os cloretos de indio monovalente e divalente se des-

proporcionam na água conforme as reações:

3 InCl
....
-+- 2 In + InC1 3

3 InC1 2
....
-+- In + 2 InC1 3

Os potenciais normais em meio aquoso a 25 0 C são:( 2 )

In3+ + 3e .... In - 0,342 V-+-

In3+ .... In2+ 0,45 V+ e + -

In2+ .... In+ 0,35 V+ e + -



In(OH)3 (sólido) + 3e -+- In + 30H - 1,0 V...

In3+ + 2e -+- In+ - 0,443 V...

In+ + e -+- In - 0,126 V...

InCl -+- In+Cl- 0,34 V+ e ... -

+ -+- In + 3H 20 - 0,172 VIn(OH)3 + 3H + 3e ...

. + -+- In + 2H 20 + 0,146 VIn0 2 + 4H + 3e ...

° potencial normal do indio foi determinado por

rios investigadores:

-2-

,
va-

EO

In3+/In

V

força iônica (M)

t = 25 0 C

Referência

- 0,336 ° 3

- 0,340 ° 4

- 0,3358 ° 5

- 0,3382 ° 6

- 0,334 ° (InHg) 7

- 0,343 3M (NaC104) 8

0,485 2M (NaC104 ) 9

- 0,337 ° 10

Em solução aquosa apenas o ion trivalente é estável;

. I + I 2+ d . t· t -os lons n e n po em eXlS lr em pequenas concen raçoes quan-

do existe equilibrio entre indio metálico sólido e In3+.
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As constantes de equillbrio das reações são:

, 3+
2In (solido) + In (aq) ...

+ 3In+(aq) K 2,4xlO-1l a 25 0 C

, 3+
In (solido) + 2In (aq) ...

+ 3In2+(aq)
.;..8

K = 1, 9xlO a 25 0 C

A determinação exata do EO é dificultada pela -reaçao

2In + In3+ ...
+ 3In+, na qual se forma quantidade apreciável do

Ion monovalente, instável, cuja concentração afeta o potencial

de equillbrio do Indio( 5 ). Por outro lado, sendo o Indio mo

novalente facilmente oxidável pelo cátion hidrogênio ( 5 , 8 , 12)

em soluções ácidas, nesta nova situação de equillbrio, a concen

tração de In+ e o potencial do Indio são menores, comparativa -

-6 92 - 3+ ... +10 ' , para a reaçao: In + 2In + 3In

A 26,5 0 C

3a In+
K = =

a In3+

mente, que os valores correspondentes na ausência de ácido. Além

- o - -, ,disso, mediçoes de E em soluçoes nao acidas ou pouco acidas PQ

dem ser afetadas devido à hidrólise do cátion Indio(13).

Kangro e Weingarten( 5) acharam o valor

, 3, - 3+
O cation In + e incolor. As reaçoes de In se asse-

2+ 3+melham ao Cd e Al • Quando se adiciona solução de NaOH

a uma solução de InC1 3 0,005M, em pH 3,7, começa a precipitar

hidróxido de Indio em mistura com o sal básico e a precipitação

termina em pH 6,7.

Solução de In2(S04)3 0,0025M em pH 3,4 inicia a pr~

cipitação do sulfato básico a qual termina em pH 3,75. A adi-

ção de excesso de NaOH transforma o sal básico em hidróxido de

Indio.

O hidróxido de Indio, cujo produto de solubilidade
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s -34" -K1n (OH)3 = 1,26 x 10 , e soluvel em soluça0 concentrada de

álcali cáustico apresentando um forte caráter anfotérico (se-

3+melhança com AI e Ga3+) •

A passagem de gás sulfidrico em solução, neutra ou

fracamente ácida (pH 3-4), contendo sal de indio precipita sul

feto amarelo de In2S3 , o qual é facilmente solúvel em solução

diluida de ácido cloridrico, propriedades semelhantes às do

CdS. Adição de sulfeto de amônio (branco) à solução contendo

In3+ produz precipi~ado branco gelatinoso de In(OH)3 (semelha~

ça com A1 3+). Ferrocianeto precipita indio(III) sob a forma

de composto branco (Kln5IFe(CN)614) o qual é mais solúvel em

solução de ácido cloridrico que o sal correspondente de

lio(III).

,
ga-

Índio forma complexo com oxalato (In(C204);)' fluor~

3- (-)to (InF6 ) e brometo InBr4 . A solubilidade do composto

Kln(C 204 )2 é relatividade baixa. A solubilidade do InF3 é de

0,5 mol/l e a do Na3 InF6 é de 0,35 moI/I.

Os compostos de indio conferem à chama matiz azul-

+ --violeta semelhante ao K. ° espectro de absorçao apresenta

uma linha intensa em 45l,~ nm e outra mais fraca em 410,2 nm .

° espectro de centelha apresenta muitas linhas sendo as prin-

cipais, em 325,6 e 303,9 nm, as quais podem se confundir com

as linhas do AI, Cr e Mn.

A configuração elet~ônica de diversos cátions expli

caria algumas semelhanças destes com o In3+:
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In = IKrl 4dl05s25pl In3+ = IKrl 4d lO

Sn = IKrl 4d lO 5s25p 2 Sn4 + = /Krl 4dlO

(vizinho da direita) (vizinho da direita)

Cd = IKrl 4dl05s2 Cd2+ = IKrl 4d lO

(vizinho da esquerda) (vizinho da esquerda)

Ag = IKrl 4dl05s1 Ag+ = IKrl 4dlO

'Pd = IKrl 4dl05s0 . Pd2+ = IKrl 4d8

Zn = /Krl 4dl04s 2 Zn2+ = IKrl 4d lO

Hg = IXel 4f15~dl06s2 Hg2+ - IXel 4f155dlO

TI = IXel 4f145dl06s26pl T1 3+ = IXel 4f145dlO

Ga = IArl 3dl04s24pl Ga3+ = IArl 3dlO

AI = INel 3s23p l A1 3+ =
ls2 2s2 2p6

o indio apresenta um isótopo radioativo de M.A. 114

e com vida média de 50 dias por decaimento gama.

O grupo 111(14) da Tabela Periódica compreende: 1)

o elemento boro e 2) o grupo do aluminio constituido de alumi

nio, gálio, indio e tálio. Estes elementos estão intimamente

relac~onados entre si, sobretudo o indio e o gálio. O grupo do

aluminio se comporta em alguns aspectos como o berílio, zinco

e cádmio. Os seus sais estáveis geralmente são trivalentes e,

como o grupo 111, se aproxima do centro da Tabela Periódica co

meçando a apresentar propriedades ácidas.

O volume atômico do AI, Ga, In e TI é consideravel 

mente maior que o do boro. Dai terem caráter iônico e metáli

co mais pronunciado que o boro. Gálio, indio e tálio são nor-

malmente obtidos pela eletrólise de soluções contendo seus
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sais; para o g&lio e indio este processo ~ mais vi&vel em vir

tude da elevada sobre tensão de descarga do c&tion hidrogênio

nestes metais. G&lio e indio são metais moles dissoNendo-se fa

cilmente em &cido. ° t&lio se dissolve pouco em &cido sulfúr~

co e cloridrico pois o sal de Tl+ formado ~ relativamente pou

co solúvel. ° g&lio e o aluminio são solúveis em &lcali forte

enquanto que o indio forma sesquióxido amarelo In20 3 . Estes

elementos (grupo III) podem formar complexos com os haletos

_ (15)
n Q de coordenaçao de haletos dos metais do grupo III

AI

Ga

In

TI

F

6

6

6

6

Cl

6

4

6

6

Br

4*

4

6

4

I

4

4

4*

* Br", /Br\ /Br
Brl\/Al"Br

~/r\/
r/\r/rn-r

(dimeros) (16)

A maioria dos sais de indio se hidrolisa quando a so

lução neutra ~ fervida. Os hidróxidos de aluminio, g&lio e

indio são facilmente solúveis em soluções alcalinas de KOH ou

NaOH formando compostos do tipo M(ONa)3 ou M(OK)3. Quanto

à estabilidade, esses compostos são totalmente diferentes. Os
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aluminatos e gaIatos são estáveis, todavia o In(OH)3 embora ap~

rentemente solúvel em NaOH ou KOH se separa com o tempo e com

fervura é imediatamente precipitado. ° hidróxido de gálio di-

ferencia-se do AI(OH)3 e do In(OH)3 por ser bem solúvel em

NH4 0H e (NH4)2C03 sendo menos solúvel em Na2C03 e K2C03 . A

propriedade de formar facilmente sulfato duplo cristalizável (~

lumen), quando os membros do grupo do alumínio estão sozinhos,é

uma das reaç~es de" identificação mais satisfatória. A obtenção

do cristal de alumen NM(S04)2 . 12H20 onde N = Na+, K+, Rb+,

Cs+, Ag+, Tl+ e M = AI 3+, Ga3+, rn3+, (T1 3+), Cr3+, Mn3+

3+ ' ,Fe e relativamente facil~ Todos esses sulfatos duplos são

isotrópicos e formam uma série isomorfica. AI, Ga e In são mui

to semelhantes, quanto ao comportamento químico, tornando difí

cil a identificação microscópica, especialmente quando um de

les está em menor proporção. Em virtude da dificuldade encon -

trada na identificação do sal duplo, o procedimento usual para

a caracterização desses elementos baseia-se nas diferenças de

solubilidade existente entre seus hidróxidos. Todavia os óxi-

dos hidratados sofrem facilmente a peptização tornando difícil

a manipulação em gotas sobre a superfície lisa da lâmina. A se

paração dos hidróxidos apesar de

vamente eficiente.

realizável - ,
nao e quantitati

° gálio pode ser separado do alumínio e índio pela pre

cipitação com K4 Fe(CN)6 em solução clorídrica fracamente ácida.

As propriedades do elemento tálio, à semelhança do que ocorre

com outros elementos de alto peso atômico, ouro no grupo IB,

diferem profundamente das propriedades químicas características do

grupo a que pertence. Tálio forma duas séries de sais: tálico

e taloso. ° tálio (111) é instável em solução aquosa e se



transforma em compostos talosos quando aquecido.

Uma revisão dos métodos de determinação do indio

apresentada na literatura por Busev(17).

-8-

,
e

Traços de indio podem ser extraidos, após complexa

ção com 8-hidroxiquinolina, (oxina) P.M = 145,16, com cloro

fórmio e In pode ser então, determinado fotometricamente na

fase orgânica, amarela. Este método é indicado em virtude

do extrato orgânico constituir uma verdadeira solução e o

as

complexo formado ser muito estável, sendo ainda indiferente

flutuaç~es do PH(18).

Detecção sensivel do indio pode ser realizado com 1,

2, 5, 8 - tetrahidroxiantraquinona (quinalizarina) fornecendo

um precipitado fino violeta-azulado que permite detecção até

(19)
0,5 ~g/m .

OH

OH

OH

OH

Relativo aos complexos de indio existe um trabalho

- (20) . ,
de revisao de Tuck abrangendo ate 1983.
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1.2 - Revisão sobre processo catalltico na polarografia do

lndio(21) .

Os processos catallticos examinados nesta revisao

são caracterlsticos de aquo lons que se descarregam no EGHg

com elevada sobretensão: Ni(II), Co(II), Fe(III), In(III)

Ga(III), Ti(IV), Ge(IV), Sn(IV), etc. Uma caracterlstica co-

mum à maioria desses lons é a baixa constante relativa de ve-

locidade de intercâmbio da água na primeira camada de hidrata-

ção. Presumivelmente esta caracterlstica é responsável, numa

extensão significativa, pela elevada sobretensão na descarga
, , , (22 )

desses ions na superficie do mercurio • Por outro lado a

diminuição da sobretensão e o desenvolvimento de um processo

de onda catalltica (pré-ondas) pela influência de um ligante

catalisador ressalta o papel da formação de complexo como fa

tor labilizante da esfera interna de coordenação do lon(23).

Íons metálicos como Ga(III), Ge(IV) e Sn(IV) em ele-

trólito de suporte de natureza ácida e que não foram complexos

(H 2S04 , HN03 , HCl e HC104 ) devido à sua alta sobretensão não

,. ,. - +
fornecem ondas catodicas ate a regiao de descarga do H e se

descarregando depois deste. Assim as ondas desses lons metáli

cos, em meio ácido, só aparecem quando um ligante catalisador

, (24 )
esta presente .

As vezes são observadas, em meio neutro ou em solu-

ções ligeiramente ácidas, ondas do Ga(III) e In(III)
,
as quais

são atribui das a redução dos aquo lons. Na realidade são on

das catall1icas onde a hidroxila par.ticipa como ligante catali

sador (25 ) .
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Índio pode ser determinado em solução neutra ou li-

geiramente ácida devido à ação catalitica da hidroxila e a on-

" (26 27 28)
da e quase reversivel com El / 2 entre -0,6 e -0,7 V ' , .

A atividade catalitica de SCN- (29) sobre alguns me

tais pode ser ordenada da seguinte maneira: In(III); Ti(IV»

> Ni(II) > Ga(III).

A divergência entre a atividade do indio(III) e do

gálio(III) é atribuida principalmente à diferença de velocida

de de form~ção dos complexos eletroativos. Os dois apresentam

processos de natureza de superficie(30,3l).

A série de atividade dos haletos e SCN- para a redu-

ção do indio(III) é a seguinte: 1- > SCN- > Br- > Cl

concordando com a capacidade de adsorção desses ions no

(32 )

,
mercu

rio. Iodeto e tiocianato revelam a onda catali tica do índio mes-

mo em pequena concentração desses ligantes, presumivelmente d~

vido ao fato desses ânions se adsorverem fortemente à superfí

cie do mercúrio. ° grupo de ácidos carboxilicos e hidrocarbo

xilicos é catalisador efetivo na eletroredução do In(III)

Ga(III), Ti(IV) e Sn(IV). A seguinte série de atividades pode

ser est~belecida.para o indio(III)(33): TMA> PMA> iso-PA>

> o-PA > SA"> ASA> BA, o que está correlacionado com as cons

tantes de dissociação desses ligantes.

Um efeito caracteristico da natureza e concentração

do eletrólito de suporte sobre o processo catalitico é notado

quando se usa perclorato e nitrato de sódio. Aparece um máxi-

mo quando se estuda a dependência da corrente limite com a con

centração do eletrólito de suporte no caso do complexo de

dio com tiocianato(34).

Índio pode ser determinado em solução de HCl

,
in-

0,1 M
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onde o cloreto atua como ligante catalisador com limite de de

tecção de até 10-5 g/L(35).

° estudo polarográfico do comportamento do indio na

presença de haletos foi realizado por Cozzi e Vivarelli(36).

Ondas bem nitidas foram observadas para o indidIII)

em eletrolito de suporte com ligante orgânico catalisador in-

o '. '. • o A.· r o (26 37)clulndo aCldo acetlco, tartarlco, malonlco e SUCClnlO '

Nas experiências realizadas em pH 2-4 não se pode desprezar

possibilidade da contribuição do complexo de hidróxido de

a
.
in-

dio na onda.

Estudo da influência da adsorção do SCN- na redução

do indio(III) em HCI04 0,1 M e NaCI04 3 M foi levado a efe!

to por polarografia ac encontrando-se vários Picos(38).

Índio pode ser determinado em tampão de oxalato O,lM

pH = 4,6 onde tenha sido adicionada 0,0025-0,04% de decilamina

(SA-surface active) que catalisa a redução do complexo de

In(C 204 ); no modo ac.

d
. '. ( 39)or lnarlas .

Este não é életroativo nas condições

A pré-onda catalitica do indio(III) foi

da (40) para determinar ácido oxálico na presença de um

utiliza -

excesso

de ácido lático, fórmico, acético e succinico em concentração

não superior aO, 01-0, 05M na cela. Cada solução de In(CI04 )3 2,5

x 10-4 M ou In(N03 )3 + HCI04 0,3M foi utilizada como melhor

eletrólito de suporte. Foi realizada a curva de calibração

e o nivel inferior de ácido oxálico determinado foi de 2,5Xl~M

-3e o superior de 5xlO M.

° ácido ortoftálico foi determinado em baixa concen-

tração utilizando-se a onda catalitica do indio(III). A se~n

te solução, como eletrólito de suporte, foi recomendada:
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-3 -In(CI04 )3 5 x 10 M ou Ih(N03 )3 5 x 103M + HCI04 0,25 M .

A determinação foi feita a partir de uma curva de calibração .

O procedimento assegura um limite de detecção 2,5 x 10-6M de

" - , -4 (33)
acido O-ftalico e uma concentraçao maxima de 5 x 10 M .

, - (32) -Ha citaçao na literatura sobre o nao aparecime~

to de onda do indio(III) com azoteto, com a justificativa de

que sendo o pKa do ácido azotidrico de 4,77 em meio de ácido

perclórico 1M todo ele seria convertido em ácido azotidrico.

A técnica de coulometria a potencial controlado tem sido usa

da mais comumente para precipitação e separação do indio do

que para fins analiticos(41). Outros dados sobre métodos volu

métricos e eletroquimicos podem ser encontrados no trabalho

de revisão de Losev e Molodov(42) e Piercy e Hampson(13), bem

como revisão quimica e analitica no trabalho de Onishi(43).

1.3 - Atualização sobre o azoteto, N;

Extensa bibliografia da literatura sobre o '"anion

azoteto pode ser encontrada nos últimos trabalhos de teses, do

Instituto de Quimica da USP, de peters(44), Andrade(45) e Sil

(46 )
va .

Como monografias cabe citar os livros de Patai (47)

e Scriven(48). Sobre métodos analiticos do azoteto em nivel

de ng destacam-se os trabalhos de Mackie(49) e Swarin(50).



-13-

1.4 - Objetivo do trabalho

O presente trabalho procura dar continuidade à li

nha de pesquisa, na área de Analitica do Instituto de Química

da USP, envolvendo o ânion azoteto, N3, cujo estudo foi ini

ciado por Senise(51) por volta de 1955. A quimica do azoteto

com diferentes metais teve grande desenvolvimento em 1966 com

os trabalhos de Neves(52), quem primeiro observou a descarga

catalitica polarográfica do ácido azotidrico em presença dos

cátions de cobalto e zinco. Por volta de 1977 essa observação

serviu de base para o trabalho de Tokoro(53). A partir desta

data iniciou~se a procura de novos metais que se comportassem

como o cobalto na descarga do ácido azotidrico, bem como o

estudo da possibilidade do ânion azoteto atuar como catalisa-

dor na descarga polarográfica de certos metais. A literatura

cita trabalhos polarográficos do ânion tiocianato com o cá

tion de indio(III)(54) e sendo o pseudo-haleto tiocianato isoe

1etrônico ao ânion azoteto era de se esperar que se comporta~

sem de modo semelhante.

A busca de evidências de tal comportamento deu ori-

gem ao presente trapalho. A polarografia foi escolhida para

este estudo com base nas citações existentes na literatura so-

bre o aspecto difusional do indio(III) em diferentes eletróli

(25) ,.
tos de suporte ,aspecto esse favoravel ao estudo de even

tual formação ,de complexos em meio de azoteto de sódio.
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2 - RESULTADOS E COMENTÁRIOS

2.1 - Onda polarográfica do indio(III) em azoteto de

sódio

'Testes preliminares evidenciaram a onda do indio(III)

em perclorato de sódio O,SM e HCI04 0,020M com El / 2 - -SOOmV

vs. E.C. (NaCl 3M) e intensidade de corrente de lS~A aproximdamente .

Em meio de azoteto de sódio O,SM e HN3 lmM o indio(III) aprese~

tou onda com El / 2 - -670mM e corrente de intensidade de 18~A .

A comparação das duas ondas mostra um deslocamento de 170mV do

El / 2 no sentido do potencial mais negativo em meio de azoteto

de sódio. Tal deslocamento foi interpretado como indicio da

ocorrência de formação de complexos entre o ion indio (111) e o

ânion azoteto. Os polarogramas do indio (111) em perclora-

to e em azoteto apresentam pequeno patamar de -0,7SV a

-l,OV. Depois desta região a corrente começa a cair alcan-

çando um minimo em -1,4V e em seguida torna a subir devido
,
a

, "+',
provavel descarga do proton H ou do acido azotidrico (Figura

1). Outra observação a ressaltar é a intensidade da corrente

ser maior em meio de azoteto que em perclorato. Esta diferen

ça poderia ser explicada pela ação oxidante do ácido azoti

drico(SS) sobre alguma forma reduzida do indio, regenerando o
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{b)--

EI =670mV
. ~2

, -3
FIGURA 01 - Po1arogramas do indio(III) 1,58x10 M em:

a) NaC104 0,50M + HC104 0,9mM sem oxigênio

b) NaN3 0,50M + HN3 1mM sem oxigênio

200 500 103

-E(mV) x EC(NaCI 3M)
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estado de indio(III) e constituindo, assim, um possivel ciclo

catalitico. Outra alternativa para explicar a diferença da

intensidade de corrente residiria no coeficiente de difusão do

azido complexo de indio(III) ser maior que o coeficiente de

difusão·do aquo complexo de indio(III).

2.2 - Azoteto como ligante catalisador na descarga do

indio(III)

Por ocasiao dos primeiros estudos não havia preocu-

pação quanto ao aparecimento da onda do indio(III) na regiao

de potencial proximo a -600mV contra E.C.S. Todavia a irre 

versibilidade citada na literatura(20) mereceu atenção mais

aprofundada e alguns testes foram realizados em diferentes

me.ios.

A Tabela 1 mostra que a onda do indio(III) -nao
,
e

governada por difusão em certos meios fortemente ácidos, des-

carregando-se com elevada sobre tensão e localizando-se num po-

, - "+tencial alem da regiao de descarga do cation H . No caso do

meio ser cloridrico 2M apareceu a onda do indio antes da des-

carga do cátion H+. Os fatos experimentais observados estão

de acordo com a literatura onde o aquo complexo de indio se

comporta irreversivelmente. A presença de substâncias comple-

xantes como haletos, hidroxila em combinação com o efeito de

substâncias tensoativas torna a onda do indio controlada por

difusão. Em outras palavras, a sua descarga ocorre com menor



TABELA 1 - Comportamento polarográfico da descarga do índio(III) 1,578 mM em diferentes eletróli

tos de suporte no E.G. Hg.

Composição

a) HCI04 O,IM + NaCI04 2M

b) H2S04 O,IM + Na2S04 2M

c) HN03 O,lM + NaN03 2M

d) HCI 0, 1M + NaCl 2M

e) HCl 2,OM

f) HClO4 2,OM

g) HCI04 O,OIM + NaCI04 2M

h) HCI04 O,OOlM + NaCI04 2M

-4i) HCI04 4,6x10 M + NaCI04 2M

j) N; ImM + HN3 20mM + NaCI04 2M

k) HN3 20mM + NaCI04 2M

Região do aparecimento da Observações

onda'" -O,5V vs. E.C.S. (Nacl)

não há onda +
'" -1,4V descarga do H

não há onda +
'" -1,4V descarga do H

não há onda ligeiro esboço em -O,5V

há onda bem definida, sem vale

há onda bem definida

não há onda + -1,4Vdescarga do H '"

não há onda ligeiro esboço em -O,5V

há onda pequena altura

há onda bem definida, sem vale

há onda bem definida

há onda bem definida

I
f-'
-....]

I
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sobretensão e se situa na regiao de -0,6V aproximadamente con

tra o E.C.S. o ânion azoteto sendo um pseudo-haleto aprese~

ta capacidade de complexar o indio(III), fato este comprovado

pelo aparecimento da onda do indio(III) na região de ~0,6V.Sob

este aspecto o ligante azoteto exerce papel de catalisador na

descarga do cátion de indio trivalente (ver j e k na Tabela 1).

A onda do indio(III) só aparece quando ocorre complexação como

no caso do cLoro complexo de indio. No caso do nitrato ocorre

discreta complexação do indio(III). A espécie aquo complexa

- , 3+ 'nao e eletroativa. O In deve se comportar na superficie da

gota de mercúrio de maneira análoga aos metais de transição da

primeira fila, onde a transferência de elétrons do eletrodo p~

ra o cátion metálico só é possivel através de ponte de lig~

te(56 ). No caso do indio a molécula de água não deve servir

como eficiente ponte transportadora de elétrons. Esta
,

serie

de experiências mostra claramente que o hidroxo complexo de

indio é eletroativo, pois crescentes valores da concentração h~

doxiliônica causaram aumento da onda.

este estudo foi observada uma anomalia no comportamento da on-

diferentes pHs

2.3 - Comportamento polarográfico da onda de indio(III) em

Durantevalores encontrados constam da Tabela 2 e Figura 2.

da do indio em cujo mérito não se aprofundou devidamente. Po-

Foram realizados alguns testes sobre o comportamento

do indio(III) em diferentes concentrações hidroxiliônicas. Os
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TABELA 2 - Comportamento polarográfico da onda do indio(III)

0,7892mM em diferentes pHs, ot = 25 C e h = 97, 5cm.

pH IHCI04 ) M
INaCI04 1 M· El / 2 mV

i(~A)

adicionado v.s. E.C.S. (NaCl)

-0,30 2,0 ° - °-0,30 2,0 ° - °1,00 0,'10 1,9 - °1,00 0,10 1,9 - °2,00 -2 2,0 500,0 1,31,OxlO

3,00 -3 2,0 502,5 8,21,OxlO

3,34 -4 1,0 517,9 8,34,6xlO

3,34 -4 2,0 501,2 8,44,6xlO

3,34 -4 2,0 503,3 9,14,6xlO

3,34 -4 2,0 510,0 9,44,6x1O

3,34 -4 2,0 519,1 9,64,6xlO

3,70 -4 2,0 519,8 9,82,OxlO

3,70 -4 2,0 508,0 8,42,OxlO

3,74 -4 2,0 520,0 9,61,8xlO

3,96 -4 2,0 518,0 9,61,lxlO

4,62 -5 2,0 521,9 9,72,4xlO

4,66 -5 2,0 502,0 8,964,6xlO

4,66 -5 2,0 505,0 9,24,6xl0

5,22 -6 2,0 507,8 7,96,OxlO

9,06 8,7xlO- lO
2,0 510,0 7,8

9,80 1,6xlO- lO
2,0 522,8 9,6

10,40 4,2xlO-ll 2,0 522,2 8,2

10,62 2,4xl0-11 2,0 522,3 3,8

10,77 1,7xlO-ll 2,0 523,6 6,2

10,96 1,lxlO-11
2,0 522,3 3,8

11,11 7,8xlO-12
2,0 525,8 2,2

12,96 1,lxl0-11 2,0
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FIGURA 02 - Comportamento da onda do lndio(III) 0,7892mM, em

diferentes pHs, I = 2,OM NaCI04 e h = 97,5 cm.

o dependência da corrente com o pH

.. dependência do E1/ 2 com o pH
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rém vale citar que solução contendo indio(III) 0,789M, HCI04
-4 '1,8 x 10 M e NaCI04 2M apresentou uma pre -onda, por volta de

-0,3V, tendo-se observado, próximo a -0,4V, descarga abrupta

de elevada intensidade >100 ~A). Não foi dada qualquer in-

terpretação para tal fato podendo-se tratar de simples proble-

ma instrumental. ° potencial de repouso para esta solução

variou de +270mV a +210mV. Outra solução de estudo contendo

. . . -4
indio(III) 0,7890mM, NaCI04 2,OM e HCI04 1,1 x 10 M apresen-

tou o potencial de repouso de +380mM a +310mV medido contra

E.C.S. (NaCl). De modo geral com o aumento da concentração h!

droxiliônica ocorreu um deslocamento do potencial de repouso

para região de potencial catódico. Utilizando-se o valor da

constante de hidrólise(57) segundo a reação:

A observação da Figura 2 mostra o aparecimento da on

In3+ + H
2

0 ~ In(OH)2+ + H+

para CIn = 0,7890M foi possivel estimar a porcentagem da esp~

cie hidrolisada (InOH 2+) formada em diferentes pHs:

pH = 2,0 % InOH 2+ = 1,4

pH = 3,0 % InOH 2+ = 12

pH = 3,34 % InOH 2+ = 23

pH = 4,0 % InOH 2+ = 42

pH = 5,0 % InOH 2+ = 94

pH = 6,0 % InOH 2+ = .100

1,4 x 10-4 (25 0 C)=

I InOH 2+ I IH+ I
.

IIn3+,
K =
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como sendo a única responsável pela descarga, a dependência da

da cinética onde a forma eletroativa estaria em equilibr10 com

da

da

por

pelo
,

experimental -

O desaparecimento do

eletroativa

... 2+'
+ InOH + agua3+

In (aq) + OH

não eletroativa

Talvez est~ modelo pudesse explicar o perfil

mente. O val.or de El / 2 não variou mais que 26mV para uma va-

riação de .1 pH = 7. Este fato leva a suspeitar a não formação

de outras espécies além de InOH 2+. Poderia tratar-se de on-

menos até a região de pH 6, fato não observado

da do InOH 2+. na região de pH próximo de 2. Em pH cerca de 11

intensidade da corrente deveria ser crescente com o pH,

ocorre precipitação do In(OH)3 ocasionando o desaparecimento

da respectiva onda. Considerando a difusão da espécie(InOH)2+

metálico.

Todavia a dependência da corrente limite com a raiz

quadrada da altura da coluna de mercúrio mostrou ser linear

a forma não eletroativa:

apresentando um valor de ~lO% para o coeficiente linear. Con

forme os critérios citados por Vlcek(58) trata-se de processo

controlado, fundamentalmente, por difusão e pequena contribui

vale da onda de índio(III) em solução contendo maior concen-. .

tração hidroxiliônica leva a suspeitar sobre possível adsorção

de OH na superfície da gota de mercúrio. A hidroxila servi

ria de ponte para a passagem de elétron do eletrodo para o íon

ção competi tiva cinética (Figura 3).

Figura 2 onde o íon metálico alcançaria a superfície do eletrodo

difusão formando a espécie eletroativa InOH 2 na superfície

gota, juntamente com a difusão da espécie já existente no seio da solução.



(I = 2, OM) •

cas) com a variação da altura da coluna de mercúrio

Jh cml;2
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2+
Cd pH=3.7

pH= 5.2
~~1>H=9.1

105,0

Io,79 ).tA

FIGURA 03 - Dependência da corrente limite da onda do lnÇlio(III)

0,789mM (em diferentes concentrações hidrogeniôni -
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2.4 - Estudo para a caracterização do processo eletródico

Os polarogramas da Figura 1 sugerem estudos para

antes

tempo

tentar elucidar o processo eletródico responsável pelo aparec~

mento da onda do indio(III) em meio de azoteto, bem como na

região do vale. Neste sentido foram realizados alguns testes

a saber:

2.4.1 - Estudo da dependência de corrente com a Vh

no modo DC

A solução de estudo foi obtida a partir de soluções

padrões de In(Ill), NaN3 , HCI04 e NaCI04 previamente desaerifi-

cadas, apresentando no final a seguinte composição: In(111)

1,578mM, NaN3 0,50M, HN3 0,020M e I = 2,OM com NaCI04 . Va

riou-se a altura da coluna de mercúrio de 100 até 40cm em in-

tervalos de 5 em 5cm. Após cada variação esperou-se o

de 10 minutos, para se obter constancia no gotejamento,

da realização do polarograma.

Inicialmente foi verificada a dependência da corren-

te limite do indio(III), em diferentes concentrações de HC104 ,

mantendo-se a força-iônica constante em 2,OM com NaCI04 , na

ausência do azoteto de sódio. A Figura 3 revela dependência

linear nas diferentes soluções evidenciando processo controla

do por difusão. Todavia as t~ês soluções apresentaram coefici

entes lineares razoáveis sendo maior para a solução mais ácida.
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no de 3%.

te de -0,9V (Figura 4-A) revelou uma reta com coeficiente li-

,
e

Con-

nessa

fator

(2.6). Todavia pode-

Tal fato evidencia que

Os dados correspondentes a solução contendo azoteto

estão arrolados na Tabela 3 e a respectiva projeção na Figu

ra 4. A regressão linear da função i vs. (h na região limi-

A solução padrão de cádmio apresentou coeficiente linear em tor

tre os dois componentes entre si com predominância do

denciaria o comportamento difusional, ocorrendo competição en-

near poderia ser explicada pela aproximação existente na equa-

near aproximadamente de 10%. A existência deste coeficiente li

minuição da intensidade da corrente nesta regiao de potencial

difusional. Já na região do vale, ~-1,4V, a corrente é quase

independente da Vh, evidenciando forte contribuição do comp~

nente cinético (Figura 4-B). A tentativa de explicação da di-

função, seria atribuivel a um Gomponente cinético e a reta evi

ção de 1lkovic ou pela expressão: i = a+bVh (I).

forme Vlcek(58) o aparecimento do coeficiente linear,

índio em diferentes regiões de potencial (~E3/4' El / 2 e

o processo de descarga é controlado, fundamentalmente, por di-

-se afirmar, desde já, que a corrente na região do vale não

será tratada num capitulo mais adiante

El / 4 ) forneceu uma família de retas.

governada por difusão. A dependência da corrente com a raiz

quadrada da altura da coluna de mercúrio ao longo da onda do

fusão (Figura 5).



FIGURA 04 - Dependência da corrente com a ih, em solução. de indio
(111) 1~578mM + NaN3 0,020M vs Ec(NaCI 3m) na ausência
de oxigenio .

• região limite em -0,9V

O região do vale em -1,4V
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TABELA 3 - Estudo da dependência da corrente com a Ih.

i(IlA) na região i(IlA) -
Vhx 2 na regiao

h(.cm)
«cm1 / 2 ) do patamar '" do vale '"

-O,9V -1,4V

100,0 20,0 18,6 3,4

95,0 19,5 18,0 3,2

90,0 19,0 17,7 4,5

85,0 18,4 17,2 4,4

80,0 17,9 16,7 4,6

75,0 17,3 16,4 4,5

70,0 16,7 15,4 3,6

65,0 16,1 _ 15,4 4,6

60,0 15,5 15,0 4,3

55,0 14,8 14,1 4,0

50,0 14,1 12,1 3,2

45,0 13,4 10,6 3,3

40,0 12,7 5,6 2,7
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rente (pulse width) na técnica de pulso.

riaçao do tempo de amostragem média da cor-

(11)

(rr. t )1/2
m

n.F.A.Do1 / 2 . Co*
=i d

2.4.2 - Estudo da dependência da corrente com a va-

A dependência da corrente com o tempo de amostragem

média (pulse width), na técnica de polarografia de pulso, é da

da pela equação de Cottrell(59):

Quando a função i = f( iJ2 ) for linear ao longo
t m ~

de toda a onda o processo de eletrodo e governado por difu-

- (60) 2+ + 2+ 'sao . O Cd , Tl, Pb ,Fe(III)ox apresentam uma fami

lia de retas na função i vs. 1/tm l / 2 ao longo da onda. Pro

cesso governado por transferência de carga, como Cr04 , OH

apresentam curvas para valores de correntes ao longo da onda

e reta somente para a corrente na regiao limite. Os dados ob

tidos estão na Figura 6 onde aparece uma familia de retas indi

cando que o processo eletródico é governado por difusão. Na re

gião limite de potencial a reta mostra um coeficiente linear da

ordem de 8%, cujo valor parece estar um pouco acima da aproxi

mação existente na própria equação de Cot~rell. Por outro la

do, ensaio prévio ralizado com solução de ferro(III) em oxalato

de amônio saturado mostrou um coeficiente linear da ordem de

1-2%, indicando que não se trata de artificio instrumental

A interpretação do aparecimento do coeficiente linear não foi

feita por carência de dados. Todavia, a titulo de especulação,



TABELA 4 Dependência da corrente com a variaçao do "pulse width" ao longo da onda.

calibrado

Valores das correntes ao longo da onda, em escala
arbitrária mm, nas regiões próximas de

Valores

nominal

ms

do "pulse

ms

width"
---L
VtiTi

-1/2s El / 4 El / 2 E3 / 4
E

L

18 16,25 8,94 41 95 146 178

28 24,50 6,94 31,5 73 113 141

38 36,00 5,85 27 63 97 120

48 41,00 5,18 24 58 87 106,5

58 50,00 4,65 23 52 78 97

68 58,00 4,29 20 47 73 90

78 66,00 4,00 18 43 68 84

88 75,00 3,74 17 41 63,5 79,5

I
W
o
I
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FIGURA 06 - Dependência da corrente com o tempo de amostragem

da corrente (pulse width) na técnica de polarogr~

fia de pulso. Solução de indio(III) 0,7892mM

NaN3 O,lM, HN3 0,020M, I = 2,OMNaCI04 vs EC

(NaCl 3M) na ausência de oxigênio. Tacussel PRG5,

PN, s = 125 ~A, Ei = zero V e varredura de 5 VK

13,88 17,88
t;/2. 5-1/2

7,5

i (escol
arbitrária
em mm)
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pulso normal e reverso

2.4.3 - Estudo comparativo entre a polarografia de

a

va-

especulação

Em eletroanalitica, a técnica de pulso possui papel

de destaque por tornar-se uma das mais poderosa na análise qui

mica e também para o estudo de processo de eletrodo(5S). A p~

do ao fenômeno de aparecimento de pré-onda. Tal

do ainda os polarogramas apresentaram, principalmente para va-

baseia-se em teste realizado com solução de cromato de potás-

pode-se levantar a hipótese de tratar-se da influência vincula

riação do "pulse-width" na região limite da onda do cromato, a

dependência de i versus 1/tffil/2 forneceu uma reta com coefici

uma reta com coeficiente linear de 47%, Figura 7. Neste estu-

ente linear da ~rdem de 10%. Testes preliminares com solução

de indio em azoteto de sódio, usando o aparelho da PAR modelo

174, na técnica de pulso apresentou esboço de pré-onda por vo~

ta de -O,SV, sensivel à variação de "pulse width" fornecendo

sio em meio alcalino onde aparece uma pré-onda cuja origem

literatura não comenta com clareza(5l). Realizando-se a

lores baixos de "pulse width", picos parecendo indicar proble
_ (5253)

ma de adsorçao do ligante (e do produto eventualmente) , .

De acordo com Bolzan(54) estes picos poderiam tratar-se de si~

pIes máximo polarogrâfico do indio(III) no meio de azoteto

Contudo não foi realizado estudos mais aprofundado sobre o apa

recimento do pico e da pré-onda.



FIGURA 07 - Dependência da corrente com o tempo de amostra

gem(tm) da corrente na técnica de polarografia

de pulso. Solução de indio(III) 1,OmM, NaN3 .O,5M,

HN3 O,lM vs. EC (N~Cl 3M) na ausência de oxigênio.

Tacussel PRG5, PN, s = 125 ~A, E = zero V, varre

dura de 5 VK.

5,6 -T;. -1/ 8,6
t 2. S 2

-0,9 V

3,6

40ms
50ms
GOms ; VALE
ao ms 70ms -1,3 V

l
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@ região limite de -0,900 V (coef. linear 8%)

O região da pré-onda em -0,50 V (coef. linear
47%)

,
PRE-ONDAl-O.5V

11,25

i (J!A)
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perposiçao dos potenciais, todavia a altura da corrente de pul

solução enquanto que o polarograma de pulso reverso caracteriza

,
in-

~

amo-

maneira

cádmio,

-expansao

iguais ,

encontra

observada

Para este estudo foi utilizado solução contendo

dio(III) O,7892mM, N; O,lOM, HN3 O,lOM e I = 2,OM com N8Cl04 •

Os polarogramas estão na Figura 8, onde pode-se observar a su-

so reverso foi maior. Esta discrepância também foi

sibilidade do processo.

pulso normal diferindo apenas no deslocamento do zero da corre~

te. A superposição das duas curvas é prova inequivoca da rever

o comportamento do produto. A equação do polarograma de pulso

reverso é a mesma na sua forma que a equação do polarograma de

larografia de pulso reverso(66) ou polarografia de pulso de var

redura reversa(60) se oferece como técnica para a caracteriza -

estaria na formação de amalgama conforme a teoria da

, (67 )
esferica do eletrodo .

nos testes prévios utilizando-se solução de cádmio. Todavia

ção da reversibilidade de uma reação eletroquímica de

nio as duas correntes (ipN e i pR ) foram exatamente

ocorrendo completa superposição. A melhor explicação

da.na literatura para o caso do indio, bem como para o

conceitual transparente, experimentalmente simples e quantitati

vamente confiável. ° polarograma de pulso normal caracteriza o

comportamento eletroquímico da substância presente no amago da

utilizando-se solução de ferro(III) em meio de oxalato de
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FIGURA 08 - Estudo comparativo entre polarografia de puso nor
mal e reverso. Solução de indio(III) 0,7892mM ,
N§ O,lOM, HN3 O,lOM e I = 2,OM com NaCI04. Tacus
seI PRG5, velocidade de varredura: 4mV.s-l; tempo
de gotejamento: 1,3s; sensibilidade: 25 ~A; inter
valo de varregura: 500 mV; Ei = -0,4V para PN com
varredura catodica do pulso e Ei =-0,9V para PR e
varredura anodica do pulso.

anódico ri-'

t
Ei

-09,
-E(V)xECS

~
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primeira.

po de gotejamento no modo DC

0,4s

0,5M.e ClI

to, para verificar se o processo eletródico é controlado por

2.4.5 - Estudo das ondas anódicas do amalgama de in

dio em meio de ClO~, N;, SCN-, CNO-, Br-,

2.4.4 - Estudo da dependência da corrente com o tem-

° presente enfoque visa encontrar o El / 2 anódico do

amalgama de índio em azoteto e compará-lo com o El / 2 catódico

de soluçio contendo indio(III) na mesma concentraçio de azote

difusio. A literatura recomenda cuidados neste tipo de estu-

do levando-se em consideraçio a queda ohmica; caso contrário
_ _ ~8)

pode-se incorrer em interpretaçoes nao adequadas . No pre~

dos experimentais da Figura 9 indicam a dependência linear de

i vs. t l / 5 . Conforme Vlcek(58) o processo seria governado pe-

la competiçio entre difusio e cinética com predominância da

A soluçio de trabalho iinha a seguinte composiçao

-3 A

In(III) 1,578 x 10 M, NaN3 0,470M e HN3 0,030M, em ausen-

cia de oxigênio. ° tempo de gotejamento foi variado de

e 6,Os. ° processo seria governado por difusio caso a depen

dência i x t l / 6 fosse linear ou governado por transferência de

carga caso a dependência de i vs. t 2 / 3 fosse linear. Os da-
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sente caso a resistência da cela ficou por volta de 600 ohm e

a ordem de corrente, a qual não ultrapassou duas dezenas de mi-
, - da ordem de doze milivots,croamperes,causou uma variaçao o

que está razoável nas medições do El / 2 .

° preparo do amálgama e confecção do eletrodo gote -

jante do amálgama de indio foi levado a efeito conforme técni

ca desenvolvida por Gutz(69) com a colaboração efetiva do Dr.

Lúcio Angnes. Foram pesados 6,65mg de In, em balança microan~

litica e dissolvidos em 10ml de mercúrio vivo. ° amálgama re

sultante apresentou teor aproximado de 5 a 6mM em indio. Esta

solução mostrou-se muito concentrada apresentando corrente de

intensidade que ultrapassou a maior escala do galvanômetro do

Electrochemograph Leeds and Northrup. Foi feita diluição do

amálgama até cerca de 2mM condição em que se conseguiu atingir

a corrente limite. ° tempo de gotejamento do amálgama variou

em diversas oportunidades, pois o mesmo dependia da pressão ini

cial aplicada ao sistema de gotejamento e da variação da pres

são durante o transcorrer do trabalho. Todavia conseguiu-se co~

trolar o gotejamento de tal modo que o tempo ficou compreendi-

do entre 2 e 3 segundos por gota. ° potencial aplicado foi de

-0,9V a +l,OV, na ausência de oxigênio. Os resultados obti-

dos com os diferentes eletrólitos de suporte constam da Tabe-

em -l,OV de maneira atenuada e no lado anódico apareceu outro

vale em -0,3V que se estendeu até +0,9V (Figura 10).

la 5. Foi realizado polarograma de onda composta apenas no ca

so de NaN3 0,5M, onde se gotejou amálgama de indio ~2mM so-

- 3+bre soluça0 1,578mM em In e 0,5M em NaN3 . Apareceu uma on-

da composta bem definida, com El / 2 = -(685~5)mV, i d composta

valeode 63 ~A de intensidade. No ramo catódico apareceu
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TABELA 5 - Ondas anódicas do amálgama de índio em diferentes

eletrólitos de suporte. Varredura de -1 a

+lV(vs ECS).

onda totalmente mal definida.

re-

re-

Observação

onda mal definida na

onda mal definida na regiao

giao limite apresentandol~

geiro máximo anódico e va

le em +0,4V a +0,9V ( re

gião anódica

onda mal definida na

onda bem definida e apare~

cimento de vale em -0,3 a

+0,9V (região anódica)

giao limite apresentando

vale em zero V a +0,9V (r~

gião anódica)

onda bem definida com apa

recimento de pequeno esbo

ço de máximo anódico

onda bem definida, aprese~

tando vale em +0,3 a +0,8V

(região anódica)

limite, apresentando máx~

mo ánódico agudo em -230 mV

e vale em zero até +0,9V

(região anódica)

id(~) .

56 ::: 4

36 ::: 4

15 ::: 5

33 ::: 3

44 ::: 2

46 ::: 2

+42- 2

ECS(Nacl)

(570:::5)

(585:::5)

. El / 2 em mV

vs.

- (495:::5)

- (650:::5)

- (540:::5)

- (680+5)

- (550:::5)

NaCl04

NaCl

NaSCN

NaBr

NaI

NaN
3

KOCN

Eletrolito

de suporte

0,5M
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FIGURA 10 Onda polarográfica composta do 1ndio obtida pelo gotejamento de amalgama de 1ndio 2mM

em solução de 1ndio(III) 1,578 x lO-3M NaN3 O,5M na ausência de oxigênio.

I
~

o
I



o seu limite, bem como ao longo da ondas nas regioes
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indio.

pode-se

formado

El / 4 ·e

Todavia, a titulo de especulação,

El / 2de E3 / 4 ,

eletrodo de mercúrio onde o amálgama de indio

mentais.

vel contribuição cinética da ordem de 10% cuja explica

ção completa não foi feita por falta de dados experi-

imaginar um processo catali tico a nivel de superficie do

seria parcialmente reoxidado a indio(III) pela ação oxi

dativa do próton hidrogênio ou do ácido azotidrico.

2.4.6 - Discussões parciais

I - Os critérios de reversibilidade aplicados na solução con

, -3
tendo indio(III) 1,578 x 10 M, NaN3 0,5M e HN3 0,02M

evidenciam que o processo eletródico é governado por

difusão na região do potencial onde a corrente atinge

11 - A análise dos critérios aplicados evidencia uma possi -

° valor do El / 2 varia segundo a concentração do azo

teto, evidenciando graus diferentes de complexação deste com o

Este estudo mostra definitivamente que a descarga c~

tódica do indio(III) em azoteto de sódio 0,5M é controlada por

difusão, onde os El / 2 da onda catódica, anódica e a composta,

para a mesma condição de azoteto 0,5M, apresentaram o mesmo va-

lor, dentro de 10mV de dispersão.
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2.5 - Parametros do processo eletrodico controlado por

Difusão

do

A equa-

(111)

Os parâm~

A força iôn.!.

i

i
d

- i
log

n

0,05916

Procurou-se trabalhar em meio ácido a fim

El / 2 -

Os critérios de caracterização realizados no item

E =

conduziram à conclusão de que a re~ução catódica

2.5.1 - Determinação dos parâmetros caracteristicos

de processo controlado por difusão: El / 2 e n.

111 - Na regiao do aparecimento do vale por volta de -1,3V a

corrente não é controlada por difusão mas apresenta fo~

te indicio de ser. governado por componentes cinético.

2.4

Experimentalmente foram variadas as concentrações de

azoteto bem como as do ácido azotidrico de tal sorte que a re-

lação sal/ácido manteve-se em l/20 formando um tampão de pH

aproximadamente 3.

de se evitar possivel hidrólise do indio(III).

ca foi mantida em 2,OM com NaCI04 a temperatura em 25 0 C. A con

indio(III) era governada basicamente por difusão.

tros caracteristicos de tal processo são El / 2 e n.

ção da onda polarográfica reversivel utilizada foi:
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cuidado de descontar devidamente a corrente residual. Os va-

chemograph Leeds and Northrup.

,
com regua

apesar da concentração

·Para a determinação do i d foram realiza

Outro fato a ser apontado é a não constância absolu-

tenciais foram acompanhados· com multimetro de precisa0 da Hew-

- +ta do valor de i d (variaçao de - 1,7%)

lores das intensidades de corrente foram obtidos

dos sete polarogramas, em média, para cada solução e escolhido

, ( 70)
o mediano pelo criterio do teste Q . Ao longo da onda fo-

ram efetuadas 12 a 14 medições de diferentes i tomando-se o

lett Packard 3465A.

1/2 milimetrada. Os valores de i d ficaram em torno de 200mm ,

quase 2/3 do fundo de escala do papel registrador do Electro -

El / 2 com a variaçao da concentração azotetoiônica. Assim uma

variação de 30mM na concentração ocasionou cerca de 60mV de

deslocamento do El / 2 no sentido catódico indicando possivel grau

de complexação entre o indio(III) e o ânion azoteto.

Os valores de El / 2 bem como de n encontram-se na Ta

bela 6. A análise desta ressalta o deslocamento do valor de

gante há m~ior probabilidade de se formar complexos com maior

número de ligantes. Tal fato leva a pensar na modificação do

valor do coeficiente de difusão das espécies complexas e se-

centração do indio(III) foi de 0,7890mM (H+ = 0,47mM). Os po-

do indio ter sido a mesma em todos os casos. Existe uma ligei

ra tendência de aumento do i d com crescente valor da concen

tração de azoteto. Com crescente valor da concentração do li-

ria um fator causal da oscilação dos valores de ido Por ou

tro lado, o valor de i d não depende da concentração de ácido

azotidrico, a não ser na faixa muito pequena de HN3 onde pod~

ria ocorrer hidrólise do indio.



TABELA 6 - Determinação do El / 2,do número de elétrons, n, en

volvido na redução polarográfica do indio(III) em

solução tampão de azoteto/ácido azotidrico com auxi

lio da equação polarográfica reversivel. Força iô

nica mantida em 2,OM com NaCI04 , t = 25 0 C, ESC (NaCl).
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Aparece a descarga cata1itica do HN3 em -1,1 volts.

llA

i d
n

apresentou onda

~,30 2,62

8,81 2,71

9,11 2,64

8,87 2,71

9,15 2,61

9,23 2,66

9,15 2,71

9,19 2,73

9,31 2,73

9,11 2,68

9,11 2,72

9,44 2,83

9,27 2,70

9,27 2,72

9,27 2,73

9,31 2,73

9;19 2,75

9,30 2,70

+ +
9,18~,16 = 2,70~,05

El / 2

mV

-nao

512,1

519,6

526,3

538,7

540,7

552,9

558,7

560,1

555,2

562,5

560,0

581,1

571,1

578,5

581,9

582,1

621,2

581,1

1,58

2,12

2,70

2,80

2,86

2,87

3,05

3,07

3,03

2,85

2,95

2,88

3,12

3,00

2,96

2,96

2,85

3,30

3,52

pH do

tampão

c/ indio

1,68

2,32

2,47

3,40

3,00

2,96

3,10

3,15

3,10

3,01

3,00

2,95

3,21

3,13

3,05

3,04

2,98

3,29

3,58

pH do

tampão

s/ indiorrM

C
HN3

20 + 5HCI04
20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

240

280

320

360

400

500*

400

o
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

25

30

-CN3

rrM

*



critérios de reversibilidade.

2.5.2 - Determinação de n envolvido na redução do

indio(III) em meio de azoteto por coulome-
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menor

estar

esperado

o valor de n encontrado foi sistematicamente

tria potenciostática

lar encontrado é maior do que o coeficiente angular

que três. Experimentalmente significa que o coeficiente angu-

para três. Esta alteração do coeficiente angular pode

afetada pela contribuição cinética observada no estudo dos

Em vista do menor valor de n encontrado no estudo an

terior, relativamente ao esperado, procurou-se determinar n

são, possibilitando a determinação de n por coulometria poten-

,
e

com

qual

Esta técnica é recomendada

Em outras palavras, no caso da polarogr~

o cálculo de n baseia-se na Lei de Faraday e, e~

por coulometria potenciostática.

para a determinação do número de elétrons envolvidos em

atinge o limite e seja controlada por difusão. A redução pol~

rográfica de indio(III) fundamentalmente é controlada por difu

quer processo eletródico.

Um dos requisitos exigidos pa~a a sua utilização

que no potencial escolhido a reação eletródica ocorra

fia, deve-se trabalhar na região de potencial onde a corrente

100% de eficiência.

perimentalmente, procurou-se achar o valor de Q necessário pa

ra eletrolisar totalmente a solução de indio(III). Na prática

ciostática.



nu devido ao aparecimento de precipitado branco, e a onda de-

Em virtude de se encontrar o valor de n superior a

aplicações de quantidade de eletricidade e verificar a concen

da

N3

com
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do íon

a mesma

equilibrio

elevação da

Assim, medições ex

+ 'A presença de NH4 apos

Assim, a extrapolação

abaixo de 10mM não são pos-IHN3 '

Antes dos 10 minutos a onda do índio se faz pre-

A análise dos valores de n do índio para

Em baixa concentração de HN3 , na proporção de

0,005M, pH ~ 6,05, após 10 minutos de mistura

tração do íon metálico remanescente, sendo esta última deter-

minada por simples polarografia.

metálico, bastando para isso, realizar suficiente número de

dos na Tabela 7.

não é preciso aguardar o término da eletrólise total

dependência de i d vs. Q forneceria o valor de QT. Foram rea

lizadas várias determinações cujos valores de n estão arrola-

índio 0,789mM ocorreu hidrólise do índio, perceptível a olho

drico, mostrou o aumento de valores de n com a

três, os dados experimentais conduzem à conclusão de que exis

perimentais em azoteto com

da concentração de HN3 e sim da concentração de

do a2;oteto.

à mesma solução antes da eletrólise.

concentração de azoteto e diferentes valores de ácido azotí -

te regeneração do indio(III) a partir da forma reduzida do

indio a custa do ataque quimico oxidativo por parte do ácido

azotidrico. Esta conclusão foi reforçada pela detecção da

presença de cátion amônio após a eletrólise comparativamente

sapareceu.

sente e a solução se apresenta límpida.

síveis de serem realizadas dentro de um tempo relativamente c~

to. A sobretensão de descarga do índio não parece depender

a eletrólise só pode ter a sua origem como produto de redução

IHN3 ' .

0,lM/HN3
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TABELA 7 - Determinação de n envolvido na redução do lndio(III)

em meio de azoteto por cou1ometria potenciostática.

i constante vs. Q

4,6

7,0
+2,0 - 0,2

vs.

- 0,9

- 0,9

- 0,9

- 0,9

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7,

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

- 0,7

E.C .S. (NaC1)

E aplicado V

4,2

2,6

9,5

12,8

5,1

6,4

precipitou

4,9

6,4

7,7

5,1

6,1

6,5

subiu o i L
subiu o i L

constante vs. Q

6,4

7,0

6,8

6,8

6,1

4,1

3,7

3,5

n encontrado

experimental

mente

N; 0,1 / HN3 0,050

N; 0,1 / HN3 0,010

N; 0,1 / HN3 0,010

NaC104 0,1 / HC104 0,001

Solução M

N; 0,1 / HN3 0,02

N; 0,1 / HN3 0,05

N; 0,1 / HN3 0,1

N; 0,5 / HN3 0,1

N; 0,5 / HN3 0,05

N; 0,1 / HN3 0,01

N; 0,1 / HN3 0,005

N; 0,1 / HN3 0,02

N; 0,1 / HN3 0,02

N; 0,1 / HN3 0,02

N; 0,1 / HN3 0,015

N; 0,1 / HN3 0,015

N; 0,1 / HN3 0,015

NaC104 0,5 / HC104 0,05

NaC104 0,5 / HC104 0,05

NaC104 0,1 / HC104 0,001 i

N; 0,1 / HN3 0,01

N; 0,1 / HN3 0,01

N; 0,1 / HN3 0,01

N; 0,1 / HN3 0,008

N; 0,1 / HN3 0,007

N;' 0,1 / HN3 0,007

N; 0,1 / HN3 0,0065

N; 0,1 / HN3 0,006

CMetal

mM

Cd 0,98

Cd 0,98

Cd 0,98

Cd 0,98

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 1,58

In 1,58

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 1,58

In 1,58

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789

In 0,789



-48-

Não menos inusitado foi o evento observado com a cou

teto/ácido azotidrico mostrando a regeneração do Cd(II) por

,
e

maior

gerou

Na época,

reflexões

Fato interessante a ressaltar é o valor de n

que dois encontrado no caso do cádmio em meio de tampão de azo

lometria potenciostática da solução de indio(III) em meio de

mais espécie eletroativa do indio evidenciado pela elevação da

intensidade da corrente com passar dos coulombs.

tal fenômeno foi intrigante, todavia após algumas

do ácido azotidrico.

possivel ataque do ácido azotidrico ao amálgama de cádmio, rati

ficando fat~ observado anteriormente(53).

NaCI04 /HCI04 onde a aplicação de coulombs ao sistema

desprendimento de hidrogênio.

facilmente reoxidado quimicamente a In(III) pelo próton hidro-

,. . (25) + -genlo , ocorrendo consumo de H e aumento do pH da soluça0.

Ora, isto propiciar~a a formação de maior quantidade da espé -

( ).2+ -cie eletroativa In OH causando a elevaçao da corrente. De

qualquer maneira,. a conclusão mais evidente é a. forte ação oxi

dativa do H+ sobre o índio metálico ou na forma de amálgama com

poude-se propor a seguinte explicação: a espécie eletroativa

do indio é o monohidróxido de indio, In(OH)2+, pois o aquo

complexo In(H20)~+ é eletroinativo na região de potencial -O,6V,

sendo reduzivel com elevada sobretensão. Durante a eletróli

2+ -, (se do In(OH) ocorre a reduçao ate In Hg) que por sua vez
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Apesar de opinião contrária de alguns autores da li-

teratura sobre a avaliação do coeficiente de difusão a custa

de dados pOlarográficos(71), resolveu-se estimar o valor do

1

i
d

706. n. C~. m2 / 3 t l / 6

2/3 t l / 6 _ 2 23 -1/3 1/2 (h - 97 )m . -, mg . s - cm

i d = (9,18 ~ 0,16) ~A

"""-

n = 3 (assumido)

i
d

= 706 n C* Dl / 2 2/3 1/6• • o • m· t

Dl / 2 =

2.5.3 - Avaliação do coeficiente de difusão medio

dos complexos de indio(III) e azoteto

*Co = 0,7893 rnM

I = 2.0M NaC104

( 1 ) ~ 1/2 9,18 -3
D - . = 2,47 x 10

706. 3. 0,7892. 2,3

[ D = (6,1 :: 0,2)
-6 2 s-l I 25 0 Cx 10 cm a

coeficiente de difusão da espécie complexa utilizando-se a
_ (72)

equaçao de Ilkovic :



rios de reversibilidade.

a causa da contribuição de aproximadamente de dez por cento do

componente cinético, quando se realizou os estudos dos crité-

paralelamente a etapa eletroquimica da redução do indio(III)ao

amalgama constitui um ciclo catalitico. A velocidade de rege-

ser

da

mos-

-açao
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medições

ocorrendo

Esta deve

Esta reação quimica

2.5.4 - Discussão parcial

° valor de i d representa a média de treze

° estudo da coulometria a potencial controlado

oxidante do ácido azotidrico.

ca faz com que a regeneração seja bem menor.

solução de indio em tampão de azoteto, ácido azotidrico

tra claramente o poder redutor do amalgama de indio e a

de soluções tampões diferentes onde a relação N;/HN3 foi manti

da em l/20, variando-se desde CN- 2mM até CN- 25mM e a con-
3 3

centração analitica do metal constante em 0,7892mM.

neração quimica deve ser menor que a velocidade de transferên

cia de carga correspondente a etapa eletroquimica. A superfi

cie da gota de mercúrio sendo várias vezes menor que a superfi

cie do poço de mercúrio utilizado na coulometria potenciostáti
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dio(III) é controlada fundamentalmente por difusão, procurou-

mercúrio, observável através deun microscópio. Outra anomalia

do in-

exemplos

região do vale

Após a constatação de que a onda principal

sobre a dependência da corrente com a Vh no modo De,

no patamar superior da onda polarográfica. Alguns

nas ondas polarográficas é o aparecimento de depressão ou vale

mas ondas polarográficas como o máximo polarográfico cujo apa

recimento está vinculado ao movimento tangencial da solução em

volta da gota de mercúrio. Neste sentido sobressaem os traba

lhos de Frunkin(73), Levich(74), Stackelberg(75), Antwe~

ler(76) e mais recentemente os trabalhos' de revisão de Bauer(77).

2.4.1

vale controlado por difusão.

A literatura(72) cita anomalias existentes em algu-

2.6 - Algumas abordagens sobre o processo eletródico na

Basicamente os "máximos polarográficos" apresentam intensida-

-se realizar trabalho no sentido de tentar compreende~ o pro

cesso de eletrodo na região do vale. O estudo feito no item

são citados na literatura onde descargas de ânions apresentam

onde a Figura 4~mostra a influência significativa do compone~

te cinético na região do vale, evidencia não ser o processo no

de de corrente maior que a corrente difusional correspondente,

dependendo da natureza e concentração da espécie eletroativa ,

m-eletrólito de suporte, de substâncias tenso-ativas, da agit~

ção mecânica da solução e da vazão da gota de mercúrio. A ca

racterização principal do máximo polarográfico está no apareci

mento do movimento tangencial da solução ao redor da gota de
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tions citados nao suprimem o vale, contrariando a interpreta-

se manifesta de maneira inversa, isto é, acentua o vale, devi-

,
in-

,
ca-

-açao

tions sobre o aparecimento do vale

Os trabalhos foram executados com solução de

2.6.1 - Verificação da influência de diferentes

Aumentando-se a carga do ân±on do eletrólito suporte, a

reto e na concentração de 0,5M do sal. Os dados estão arrola-

de sua capacidade de adsorção diminuem o aparecimento do vale.

dos na Tabela 8 onde se pode verificar que a presença dos cá-

- (78) (79)depressoes como nos casos do bromato e perssulfato

, A 3- (80) 4- (81)
Tambem anions complexos como o Fe(CN)6 ,PtC16

4- 4- (82) -IrC1 6 e RhC1 6 apresentam a depressao nas suas ondas.

Em todos esses exemplos a influência da concentração do ele

trólito de suporte é no sentido de suprimir o vale quando a

do à ação neutralizadora dos cátions.

O aparecimento da depressão na onda polarográfica do

indio(III) em azoteto de sódio foi atribuido, numa primeira ex

plicação, à formação de espécie complexa de natureza aniônica,

ser mantida constante, o aumento da carga do cátion e aumento

concentração do mesmo for aumentada. No caso da concentração

ção mencionada anteriormente. A observação desta tabela chama

dio(III) "1,578mM na presença de diferentes cátions a saber:

+ + + + 2+ 2+ 3+ .H , Na , Rb , Cs ,Ca , Ba e La ,na forma de salS de clo-

com base nos exemplos citados na literatura.



TABELA 8 - Influência de diferentes cátions sobre o vale.

H+ 8,9 3,7

Li+ 8,8 3,3

Na+ 9,3 2,8

K+ 8,9 2,9

-
Rb+ (0,05M) 9,1 nao aparece

a depressão

Rb+ (0,5M) 8,2 3,5

Cs+ 8,8 3,7

Ba2+ 9,8 2,0

L 3+ 9,5 2,7a .

IMn+ I (0,5M) i d (/LA) i vale (/LA)

(-1,2 V)

-53-



-54-

dio no aparecimento do vale

estão

indio(III)

a descarga

Os polarogramas

2.6.2 - Influência da concentração do cloreto de só-

atenção para o caso do rubidio por tratar-se de cátion volumo-

Com o intuito de se verificar a influência simultâ -

menor concentração de Rb (0,05M) o vale foi eliminado. Tal fa

so e estar em alta concentração (0,5M), e não eliminar o vale.

Ao contrário, acentuou a depressão. Todavia, em presença de

ionica o que conduziria à formação de cloro complexo aniônico

to conduziu à suspeita de que a presença da espécie catiônica

estaria contribuindo para o aparecimento desse fenômeno. Uma

reflexão mais demorada mostra que o aumento da concentração do

rubidio implica no aumento simultâneo da concentração cloreto-

do indio por volta de -560mV vs. EC (NaCl 3M) '; -na regiao de

-1.152mV, em baixa concentração de NaCl, aparece um pico que

tende a diminuir com crescentes valores de NaCl, dando lugar

a uma depressão na concentração de NaCl 210mM. Em baixas

dência dos cátions volumosos acentuarem o vale.

o qual sofreria repulsão no potencial correspondente à regiao

a 210mM como eletrólito de suporte.

negativa da curva eletrocapilar. Percebe-se uma ligeira ten-

nea do cátion e do ânion no aparecimento da depressão da onda,

os trabalhos foram levados a efeito com soluções de

registrados na Figura 11. Em todos eles aparece

1,578mM, variando-se a concentração de cloreto de sódio de 6mM



FIGURA 11 - Influência da concentração de NaCl no aparecimen

to do vale na onda do 1ndio.

/6mM
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/12mM-..., 51mM

90mM
-.. G 210mM

E1 =584mV
1'2

~

-E X E.C.NaCI(3M)

t
1.152 mV·

I2,0 --.......""'"----.

i(J!A)
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quena quantidade de gelatina.

"stirring", tracejado na Figura 11. Em concentração mais ele-

gota

pico

acentuadefine a partir de solução 50mM em NaCl. O vale se

de mercúrio, de baixo para cima,. comprovando tratar-se de "má

definida foi encontrada em meio de cloreto de potássio com pe-

a existência do movimento tenue da solução ao redor da

concentrações de eletrólito de suporte há contribuição da cor

rente de migraçao, com distorção da onda do indio. Esta se

A observação microscópica, na região de -1.152mV, após a adi

Este comportamento inusitado foi observado por Hey

rovsky, Takagi, Tomes e Lingane(83) nos polarogramas do

indio em KCl, onde apareceu a depressão. Os autores, a fim

de eliminar o vale, adicionaram vermelho de metila à solução e

a depressão desapareceu. Porém, com a adição de excesso do co

rante, o vale evoluiu para um máximo. A melhor condição obser

vada pelos autores para se obter uma corrente de difusão bem

após a concentração atingir 90mM em NaCl. A observação micro~

cópica, na região do aparecimento de pico ~ 1.150mV, mostrou

tal fato foi observado nas concentrações de NaCl 6mM, 5lmM e

2l0mM (no vale). A adição de Triton X-lOO na concentração de

em -1.152mV, tornando o patamar superior absolutamente retili

neo. Tal fato confirma tratar-se de máximo polarográfico tipo

solução; todavia, o vale persiste em alta concentração de NaCl.

ção de Triton X-lOO 0,002%, mostra a eliminação do movimento da

ximo" polarográfico de la. classe, negativo, Vale frizar que

vada do eletrólito de suporte ocorre ligeira atenuação do vale.

0,002% sobre a solução de indio em NaCl 5lmM elimina o
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recimento do vale

nando os fatos mencionados.

,
in-

adi-

,
ca -

o

,
mercurio,

Procurou-se, então, manter constante

Pelas observações anteriores, constatou-se que ao se

aparecimento do vale

Dando continuidade aos estudos realizados procurou-

2.6.4 - Influência da concentração azotetoiônica no

2.6.3 ~ Influência da concentração catiônica no apa-

te. Verifica-se na Figura 12 que o aumento da força iônicanão

tion volumoso de (nBu)4N+ na superficie da gota de

aumentar a concentração do NaCl aparecia o vale não ficando p~

rém claro se isso era devido ao aumento do cátion ou do ânion

vale mas toda onda do indio ficou atenuada aproximadamente de

modificando profundamente a estrutura da dupla camada e ocasio

ocasionou aparecimento do vale de maneira nitida. Pela

complexante.

quatro vezes, o que leva a crer em possivel adsorção do

ção do cátion tetrabutilamônio houve não só aparecimento do

dio(III) em O,789mM, NaN3 em 20mM e HN3 em 40mM, variando-se a

força iônica com NaCI04 desde 40mM até 500mM. O ânion perclo

rato não é complexante e o ligante azoteto foi mantido constan

formação do vale mantendo-se constante a concentração total

-se verificar a influência da concentração azotetoionica na
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FIGURA 12 - Influência da concentração do eletrólito suporte, no

aparecimento do vale, na onda do índio(III) 0,7892mM

-I 3,E(V)xECS

em NaN3 20mM e HN3 40mM, INaC104 ' : 1).40mM; 2) 50mM;

I 1
+ - -43) 140mM; 4) 500mM; 5) nBu 4 C104 = 10 M (sensibi

lidade 4 x menor).

-05,

1?,O)!A



Conforme mencionado anteriormente, entre as anoma-

aparecimento do vale

HN
3
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depressão

aparecimen

indio(III) em 0,789mM e

Observa-se ainda ligeira tendência de se for-

2.6.5 - Estudo sobre observação microscópica do ele

trodo gotejante de mercúrio na regiao do

até 2,OM. A Figura 13 mostra o aparecimento do vale comcre~

do cátion em 2,OM com NaCI04 ,

em 0,040M. A concentração do azoteto foi variada de 0,040 M

repulsão seria um dos fatores para a ocorrência da depressão

da corrente.

na concentração de azoteto igual a 0,40M. Conforme trabalho

de Bertotti(84) nesta concen~ração de azoteto predomina a e~

pécie negativa complexa In(N;)~. Esta sofreria repulsão por

parte do eletrodo no potencial próximo de -1,2 volts, regiao

cente valor de azoteto. ° vale atinge sua máxima

lias observadas nas ondas polarográficas consta o máximo pol~

da na literatura aparece na ciclovoltametria, durante a varre

rografico cuja caracterização fundamental está no

correspondente ao ramo negativo da curva eletrocapilar. Tal

to do movimento tangencial da solução ao redor da gota de me~

cúrio observável através do microscópio. Outra anomalia cita

mar pico na região imediatamente anterior à formação do valer

(-l,Ov)atribuivel, talvez, a possivel descarga catalitica do

ácido azotidrico fato já observado na descarga do cádmio em

tampão de azoteto e ácido azotidrico.
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me o mesmo.

-nao

A literatura

dura anódica quando pode emergir um pico agudo cuja altura ul-

trapassa a corrente zero e penetra na região catódica. A maio

ria dos trabalhos atribue esta anomalia a um fenômeno de adsor

tencial correspondente ao vale e se intensificou por volta de

A melhor teoria encontrada na literatura para justi-

mente de N2 . Ao se adicionar Triton X-100 0,002% o movimento

ção. Todavia, em alguns casos, foi observado tratar-se de má

ximo devido ao movimento da solução apontado por NanjundiaB85 ) .

ra cima, de modo semelhante ao que ocorre com o máximo de lª

classe negativo. ° movimento se fez presente na regiao de po-

se observou qualquer movimento da solu9ão na vizinhança da go

ta. No entanto, justamente quando se iniciava decréscimo da

corrente, apareceu movimento da solução no sentido de baixo pa

caso Ao longo de toda onda e na região limite até -l,OV,

-1,7V onde foi observado despreendimento gasoso, presumivel-

cessou totalmente, mas a depressão persistiu.

cita semelhante evento no caso do indio em meio de tiocianato

A observação do movimento tangencial da solução em

volta da gota de mercúrio na região do vale do polarograma do

indio é um fato interessante e não citado na literatura. A

onde aparece o vale e a adição de 0,005% de gelatina não supri

vações experimentais pode-se inferir que o movimento da solu-

Mediante a tais fatos resolveu-se realizar investigação micro~

cópica na região do vale. Solução 'contendo indio 1,5mM, N;

0,5M e HN3 0,02M foi utilizada para as observações microscópi-

ção é uma consequência do que ocorre no processo de eletrodo.

constatação desse movimento só tem registro nos casos onde a

corrente torna-se maior que a corrente de difusão. Das obser-

ficar o movimento estaria baseada na desigualdade de distribui
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mamente intenso e brusco. O movimento ocorre num intervalo de

,
mi-

-nao

soluções

algum fenômeno de ressonância localizado es

Entre estes o potencial seria fator mais plau-

Talvez

taria presente onde a variação da capacitância da dupla camada

2.6.6 - Teorias para explicação do aparecimento do

vale na onda do indio

intenso da gota de mercúrio e este o movimento da solução. Em

todo caso, o movimento da solução sendo caracteristico do cha-

potencial muito limitado, independentemente do sentido da var-

mado "stirring maxima", no caso do indio, na região do vale,d~

A causa do processo de eletrodo nesta região de po

tencial deve-se a vários fatores. Conforme a literatura(86) a

dimensão.

redura, e quando a gota atinge o tamanho próximo de sua maior

cimento do movimento da solução, principalmente nas

Esta teoria, entretanto, não explica satisfatoriamente o apare

ção das cargas na superficie da gota de mercúrio e na tendên

cia das cargas se igualarem nos diferentes pontos da gota(93).

contendo sais c~pricos, onde o movimento descencional ~ extre

causaria a variaçao da corrente e esta provocaria o movimento

nima".

veria ser denominado de minimo polarográfico ou "stirring

A e E I' d.ap lca o

sivel numa tentativa de explicar os fatos experimentais,

corrente limite i L ~ função de alguns parâmetros como n, D, C,

se excluindo os outros parâmetros. Assim, na realidade, pode-
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ria ocorrer que o potencial efetivo do eletrodo fosse diferen

potencial de carga zero (cerca de -O,56V vs ECS em KCl para o

mais

(IV)

normal

mas, sim,

a corrente po-

com cres-

i
i

d
Como

No ramo positivo da

2
E - ~ (1----) tornean

1 2_ é positivo.
an

~)E - ~ (1- an

~ (1 2_) passa do positivo para negativo no
an

Para um ânion

Ef =

Caso o coeficiente ~ - ~~ seja suficientemente
an

te do potencial ·aplicado.

Neste sentido pode-se ci tar o trabalho de Frurnkin(87) ,

fínal efetivo, Ef , dependeria do potencial aplicado E e do p~

tencial eletrostático médio medido a uma distância da superfi-

cie de eletrodo correspondente ao raio de um ion, na ausência

mercúrio) .

para interpretar a redução de certos ânions, onde o potencial

Aqui, realmente, não é E que controla o valor de

de adsorção, ~, conforme a relação:

positivo, além do potencial de carga zero, como se o termo ~

mente o potencial aplicado E é, gradualmente, tornado mais ne-

gativo o valor de

grande pode ocorrer, que o valor real de

( 1 _2_).E - ~ - an

larográfica começa a diminuir .. Em termos fisicos este efeito

pode ser interpretado como uma repulsão eletrostática entre

mente além do potencial de carga zero.

o ânion negativo e a superficie do mercúrio carregada negativ~

compensasse o aumento de negatividade do potencial aplicado.

, A i
Como corolario do exposto a tendencia de --.- + 1

ld
cente aumento da eletronegat~vidade é revertida e

curva eletrocapilar ocorre atração que reforça a tendência

de ~d + 1 e faz com que a corrente difusional seja atingida



• 5) variação do (1 - y)i 2 com o potencial aplicado E

• 6) variaçao da corrente global com o potencial aplica

do E

~ 1 ) onda reversível dos íons na la. orientação

Y - 1, i = i l -

O 2) variação do i d . Y com o potencial aplicado E .

O 3) - Y com o potencial aplicado Evariaçao so i l .
Â 4) onda irreversível dos ions na 2a. orientação
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da queda da corrente resul

correntes componentes indiv~

i = ilY + (1 - Y)i 2 para o

i = i 2Y = o,

Representação diagramática

tante da superposição das

duais conforme a equação

caso do E
Z <: El / 2

I
I
I

i d I .'XLf I
I
I
I
I
I
L

E rev. EZ E Irr E1 -E
1/2

1,-

FIGURA 14--
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tal modo que a carga negativa E, uma vez mais, predomina sobre

vo que o potencial de carga zero o valor de ~ se atenua de

está

estados

Na região de potencial consideravelmente mais negati

em potencial mais positivo comparativamente ao potencial sem

atração (supondo que o ânion seja reduzido em potencial mais

positivo que o potencial de carga zero).

a carga positiva existente no termo modificador. Por isso a

A i 'tendencia de id + 1 e reassumida e a corrente passa por um

minimo e de novo atinge a plataforma controlada por difusão .

da corrente na onda qo indio. A teoria destes autores

Esta teoria parece ser feliz quando aplicada ao caso de pers 

sulfato. Ela é aproximada e aplicável apenas aos ânions qu~

, A _, (88 )
do esta ausente o fenomeno de adsorçao especifica. Fnmkin

observou ainda que as espécies eletroredutiveis ocorriam em

diferentes de adsorção especifica, em relação ao potencial de

14 (deve-se tomar o cuidado quanto à diferenciação entre pro-

efetivo Ef parece ser função do potencial aplicado, do poten

cial interfacial E - ~ e ainda do fator adsorção especifica .

carga zero, onde para cada estado de adsorção estariam asso

ciadas diferentes energias de ativação. Esta última idéia foi

desenvolvida qualitativamente por Brainina(89) para o caso do

indio a fim de explicar a queda da corrente. Aqui o potencial

baseada na teoria de onda polarográfica irreversivel e no con

ceito de dois estados de adsorção, correspondendo a diferen

tes energias de ativação das espécies eletroreduziveis no ele

trodo. Conforme essa teoria, a onda polarográfica, quando o

processo ocorre com baixa sobretensão, é dita reversivel e,

com grande sobretensão, irreversivel, curvas 1 e 4 da Figura

De encontro a esta colocação vem o trabalho de Stromberg e

Brainina(90) que procura dar cunho quantitativo para a queda
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processo ocorra. Se o potencial de carga zero coincidir com

gunda ocorre gradualmente quando se passa do ramo positivo pa-

obter

,
mercurio .

orientam-se

A experimentação mostra que a queda da cor -

Os autores supuseram que a transição da primeiraf i c i al (91 ) ) .

orientação dos ions para a segunda se dá de modo gradual, exi-

ta segunda orientação do dipolo iônico, estaria associada uma

ânions complexos ou cátions possuem um momento dipolar defini-

cesso eletródico reversivel e irreversivel, pois pode ser arti

rente ocorre. gradualmente (curva 6). Dai concluiram os auto

res que a transição da primeira orientação dos ions para a se-

gindo neste último caso, maior energia de ativação para que o

ra o ramo negativo da curva eletrocapilar. Admitiram que os

do (podendo ser permanente ou induzido na dupla camada). As-

o EL , a corrente deveria cair bruscamente a partir deste pote~

cial (curva 2).

perficie do mercúrio. Conforme mencionado anteriormente, a es

gada, esses ions, ao penetrarem na dupla camada,

os autores supuseram duas condições:

energia de ativação consideravelmente maior. A fim de

sim, quando a superficie do mercúrio está positivamente carre-

com o borne negativo dirigido para a supe.rficie do

do o eletrodo se torna ligeiramente mais negativo. Quando . o

potencial aplicado varia no sentido catódico ocorre a orienta

ção oposta, isto é, o borne positivo fica dirigido para a su-

uma expressão matemática quantitativa para as idéias expostas

Devido à existência de forças de interações quimicas especifi

cas entre o átomo negativo do ion complexo (oxigênio, enxofre,

halogênio) e a superficie do mercúrio, esta orientação das es

pécies permanece na dupla camada no potencial EZ e mesmo quan-
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vo para o ramo negativo da curva eletrocapilar;

ção ocorre gradualmente quando se passa do ramo positi-

(V)

(VI)

orientação

RT o vt .
+ -F In 0,886 k. -D- (lrrev.)an 1

(VII)

(reversível)

i = ily+ (1-y)i2

do potencial, à fração dos íons possuindo a

apropriada;

RT iirrev.
o _ -- In . -i.

E = E anF ld lrrev
w

RT ln ~.
E = El / 2 - nF ld- 1

b) as correntes pertinentes à descarga dos íons (ou à ioni

zação) numa dada orientação são proporcionais, para da-

a) a transição dos íons da primeira para a segunda orienta

A corrente global, i, no intervalo de potencial en-

z 'tre E , El pode ser representada pela formula:

e

A função y pode assumir valores de 1 a O quando o

potencial se modifica de EZ para El . y assume valor unitário

sentando a primeira orientação. A partir da equaçao mencion~

da e supondo que a primeira onda ~ reversível e a segunda irr~

versível, os autores calcularam a inclinação da curva polaro 

gráfica. Os valores de i l e i 2 foram calculados respectivame~

te atrav~s das equações:

onde i l corresponde à curva 1 da Figura 14 na primeira orienta

ção e i 2 corresponde à curva 4 na segunda orientação. y repr~

senta a proporção das esp~cies na superfície d6 eletrodo apre-



corrente limite de uma onda são:

a) o ion deve ser um dipolo;

va dos ions em vários estados de orientação depende do poten-

(VIII)

EZ
•

A variação da y ir com

E

KB
=

y

l-y

. rev. 'A curva 6 llustra o ca~o quando EI / 2 e >

Resumindo, as condições para ocorrer uma queda na

-68-

zE > E e y = O quando E < EI .

Os autores supuseram, também, que a proporção relati

onde K e B são constantes empiricas.

para

E é dada pela curva 2 e a variação de (1 - Y)i 2 pela curva 3.

A forma do minimo na curva polarográfica, curva 6 corrente gl~

bal com potencial, depende da posição da primeira onda em rela

- zçao ao E .

cial E I' d conforme uma relação semi-empirica:ap lca o

b) o segundo estado de adsorção (segundo orientação do di

polo) após o potencial de carga zero deve exigir uma

considerável energia de ativação para que ocorra a des-

carga;

c) no primeiro estado de adsorção os ions não devem exibir

urna grande adsorção especifica dos seus componentes ne-

gativos e sua energia de ativação deve ser relativamen

te baixa;
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d) o potencial de meia onda não deve ser mais negativo que

o potencial de carga zero;

e) a subida final do polarograma não deve ser muito próxi

ma do potencial de meia onda da primeira descarga.

Como todas essas condições são raramente satisfeitas

ao mesmo tempo, quedas na corrente ocorrem raramente nos pola-

rogramas normais.

No presente estudo a condição (a) parece estar satis

feita, pois conforme trabalho de Bertotti(84) na concentração

de azoteto O,4M predomina a espécie complexa IIn(N;)41~ A es

pécie complexa aniônica seguramente apresenta momento dipolar.

Relativamente à condição (b) foi realizado polarograma no modo

a.c. onde a Figura 15 mostra que correspondente à parte desce~

sional do polarograma DC, não seobserva qualquer variação brus-

ca da tensão superficial (adsorção para dessorção) no modo a.c.

Outra observação no polarograma a.c. é que o polarograma do in

dio está abaixo da linha base da solução contendo apenas o ele

trólito de suporte. Este comportamento parece ser tipico de

, 3+ - 3-xque tanto o cation In como o complexo In(N3 )x estariam
, ( 92 )

adsorvidos atraves do azoteto • Semelhante comportamento
_ , ( 54 )

foi observado com SCN e indio . O aprofundamento da cor-

rente a.c. na região de -l,OV significa uma modificação da ca

pacitância. Isto poderia ser interpretado como um aumento da

adsorção de algum produto. Fica dificil de se imaginar a nat~

reza deste produto, pois na região de -l,OV está se trabalhan

do no ramo negativo da curva eletrocapilar e isto favoreceria
_ , A +'

a adsorçao de especies cationicas como o Na do eletrolito de



FIGURA 15 - Po1arogramas a.c. 'e DC da solução de indio(III)
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Estudos qualitativos de curvas eletrocapilares evidenciaram que

vas eletrocapilares, que a região do EZ é relativamente ampla

e o EZ ressalta que de modo geral, o El / 2 se situa antes do

.
a

deve

,
Dai,
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melhor

Quanto

Vale acrescentar dos estudos das cur-

Com estas considerações, acredi ta-se que" a

suporte ou espécies complexas do tipo InN~+ e In(N3 );.

concluir-se que a espécie aniônica In(N3)~ mudou de orientação

na sua adsorção é simples conjectura. Assim, considera-se es-

se item não satisfeito. Concernente à condição (c) não

podendo-se considerar satisfeita a condição (d).

cia do potencial de carga zero se deslocar para pote.nciais mais

negativos à medida que se aumenta a concentração azotetoiônica.

z - zE ou na regiao do E •

NaCI04 (Figura 16). A comparação entre os valores de El / 2 pa

ra diferentes concentrações de azoteto (ver capitulo seguinte)

o potencial de carga zero de azoteto não se desloca sngificati

vamente com a variaçao da força iônica de 1,4M para 2,6M em

explicação para formação do vale no caso do iDdio(III) em azo

teto tem abrigo no modelo proposto por Brainina e Stromberg(90).

condição (e) a descarga do ácido azotidrico ocorre em potenci

al bem mais negativo que o E1 / 2 do indio ( ~ - 1,4V vs. E.C.S).

ocorrer adsorção especifica, caso contrário deveria aparecer pi

co correspondente no polarograma a.c. No tocante à condição

(d) os dados da literatura( 93, 94) mostram que existe tendên-
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600 1.000
-E(rnV)xECS

200
30 1 I I I I I I !

O

• NaN3 O,4M + HN3 O,lM + NaCI04 1,OM

~ NaN3 O,4M + HN3 O,5M + NaCI04 1,OM

FIGURA 16 - Curvas eletrocapilares de soluções: O NaN3 0,4M +.

NaCI04 (I = 1,4M e I = 2,6M) •
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so

valores

potencial

Há caos de reações "irrever-

2.7 - Estudo polarográfico sobre a formação de complexos

entre indio (111) e azoteto de sódio, em meio aquo

tivo quando se adiciona um agente complexante do metal. A me

dição direta do deslocamento do potencial de meia-onda fornece

base para a determinação da constante de estabilidade do com

plexo na solução, desde que a reação ocorra reversivelmente no

A onda de redução polarográficade um aquo-ion metá

lico normalmente se desloca no sentido do potencial mais nega-

eletrodo gotejante de mercurio.

gião de -0,6V vs.ECS, só se descarregando além do

siveis" que podem ser utilizadas, tomando-se os devidos cuida

dos de realizar modificações ou adaptações adequadas(95).

Os primeiros estudos polarográficos do cátion de in

dio(III) mostraram o deslocamento do potencial de meia-onda p~

ra região catódica quando se modificou o meio de perclorato de

sódio para azoteto de sódio. A primeira interpretação para tal

deslocamento foi atribuida à complexação entre o ion metálico e

o ligante azoteto, considerando a não ocorrência de complexa 

ção em meio de perclorato de sódio. Posteriormente, verifico~

-se que neste último méio a especie eletroativa tratava-se ja

de composto complexado na forma de monohidrÓxido de indio. Em

meio fortemente ácido (HCl04 2M) e na ausência de ân~on compl~

xante o aquo-ion de indio(III) mostrou ser eletroinativo na re

nor sObretensão. A adição subsequente de crescentes

de descarga do proton hidrogênio. A presença de pequena con

centração do ligante azoteto causava a redução do indio com me



to responsabilizado pela complexação. Na execução do traba-

ausência de ácido. Por outro lado, medições de E em soluções

Desta feita não ficou muita dúvida em interpretar o deslocamen

,
e

ECS
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-equaçao

deveria

vs

El / 2 do indio no sentido catódico .

- oA determinaçao exata do E 3
In +/In

+ In3+ = 3In+ (K=1,3xlO-llmo12L-2) ,

-se eletrodo de amalgama de indio

(NaCl)

deslocou o

A literatura cita que o amalgama de indio é sensivel

- o'2.7.1 - Tentativa de determinaçao do E ·3+ em
In /In

I = 2,OM com NaCI04 , t = 25,OoC utilizando -

Foram realizadas quatro séries de medições com ele -

- , - +te, em soluçoes acidas a concentraçao de In e o potencial do

lho surgiu um problema, qual seja de determinar o valor do po

tencial condicional do indio(III) na força-i3nica considerada,

trodo de amalgama a 1% mim e os valores obtidos pela

se comportar reversivelmente.

de azoteto

indio são menores comparativamente aos valores de equilibrio na

não ácidas ou pouco ácidas podem ser afetadas devido à hidróli

se do cátion indio(13).

ao aquo-ion In3+ (7,10)
(aq)

complicada pela reação 2In

na ausência de ligante e em meio ácido, onde o indio

conduzindo à formação de quantidade apreciável do ion monova 

lente instável, cuja.concentração afeta o potencial de equili

brio do indio(l~). Por" sua vez, o indio monovalente é facil 

mente oxidado pelo .cátion hidrogênio(S,5,12). Consequentemen-
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foi achado um conjunto de constantes globais B que melhor se

foram reprodutiveis," bem como os valores de n.

=

(IX)

EO '

0,01972

E o'
1/2 - E

FÕ(X) = antilog

de Nernst foram: 496,6mV (n = 2,51) ; 498,lmV (n = 2,57) ,

498,9mV (n = 2,43); 503,6mV (n = 2,8). A mediana ficou em

torno de (500:!: 4) em V vs ECS (NaCl) . Apesar da extrema esta

bilidade das leituras potenciométricas os valores de EO
' -nao

2.7.2 - Determinação do El / 2 em diferentes concentra

ções do azoteto

- (96) ,Utilizando a funçao de Leden e por calculo comp~

tacional, no qual utilizou-se o método da regressão não linear,

A dependência do El / 2 em função da concentração ana

litica de azoteto, CN-, foi verificada a partir dos dados ex-
3

perimentais de duas séries finais de medição, Tabelas 9 elO.

Foi realizada uma normalização gráfica dos dados experimentais

e a Tabela 11 mostra a precisão dos mesmos. A extrapolaçãográ

fi~a para o valor zero de CN- forneceu o valor de
3

+ o o'= - (512,5 - 0,5)mV vs ECS (NaCl) a 25 C. Este valor de E e

os diferentes valores de El / 2 experimentais para cada concen 

tração analitica permitiu o cálculo de Fo(X):

ajustou aos dados experimentais. Com os valores de e e uti

lizando-se a função n de Bjerrum(97) foram encontradas as con-



mV

-E1 !2c N3

mMmV

-E l !2

° 524,8 17,0 565,8

0,9 528,3 18,6 567,9

1,8 531,8 20,1 569,5

2,7 534,9 21,7 571,4

3,6 538,1 23,2 573,3

4,4 540,4 24,8 574,6

5,3 542,7 27,3 577,9

6,2 545,0 29,7 580,7

7,0 546,9 32,1 582,8

7,9 548,8 34,5 584,8

8,9 550,7 36,8 586,3

10,4 555,1 39,1 587,8

12,1 557,6 41,38 590,0

13,7 560,4 43,6 590,9

15,4 563,2

c N
3

mM
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TABELA 9 - Polarogramas do indio(III) em diferentes concentra

ções de azoteto. Solução A: Índio(III) 7,892 x
-4x 10 M, HN3 0,100M e I = 2,OM com NaCl04 na cela

polarográfica tipo H (10ml) vs. ECS(NaCl a 250C.
-' -4Soluça0 B: indio(III) 7,892 x 10 M, HN3 0,100M ,

NaN3 0,300M e I = 2,OM com NaCl04 na microbureta

E 274 (10ml).



-77-

TABELA 10 - Polarogramas do lndio(III) em diferentes concentr~

ções de azoteto. Solução A: Índio(III) 7,892 x
-4

x 10 M, HN3 0,100M e I = 2,OM com NaCl04 na

cela polarográfica tipo H (10ml) vs ECS(NaCl) a
o -, -4

25 C. Soluça0 B: Indio(III) 7,892 x 10 M, HN3
0,100M, NaN3 0,300M e I = 2,OM com NaCI04 na mi

crobureta E274 (10ml).

c N3

mM

-E l / 2

mV

c N3

mM

-E l / 2

mV

° 525,6 24,90 576,6

0,90 529,6 27,40 579,1

1,79 532,8 29,85 581,5

2,68 535,2 32,26 583,6

3,70 538,5 34,63 584,7

4,58 541,8 36,96 587,6

5,45 544,1 39,24 588,9

6,31 546,4 41,49 589,7

7,17 548,2 43,70 591,5

8,03 550,0 45,87 593,1

8,88 552,1 50,10 595,3

10,56 555,4 54,20 598,4

12,23 559,0 58,16 598,6

13,88 562,1 62,00 602,7

15,50 563,6 69,32 606,5

17,11 566,5 77,86 610,6

18,71 568,9 85,79 614,4

20,28 570,7 93,17 617,6

21,84 572,7 100,06 619,2

23,88 574,6 106,5 621,7
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TABELA 11 - Curva normalizada com os dados das tabelas 10 e 11.

Os dados abaixo foram retirados da curva normaliza

da. A extrapolação para o valor de CN- = O forne-
o' + 3ceu de E = (512,5 - 0,5)mV vs. ECS(NaCl) a

25 0 C.

C - E1 / 2
C - E1 / 2 C - E1 / 2 C -N

3
N3 N3 N3

E1 / 2

mM mV mM mV mM mV mM mV

0,25 515,0 6,75 546,0 15,50 563,5 37,00 586,7

0,50 517,5 7,00 546,8 16,00 564,5 38,00 587,5

0,75 520,0 7,25 547,3 16,50 565,0 39,00 588,2

1,00 522,0 7,50 548,0 17,00 566,0 40,00 589,0

1,25 524,0 7,75 548,5 17,50 566,5 42,50 590,6

1,50 525,5 8,00 549,0 18,00 567,5 45,00 592,3

1,75 527,0 8,25 549,8 18,50 568,0 47,50 594,0

2,00 528,5 8,50 550,2 19,00 568,8 50,00 595,5

2,25 530,0 8,75 550,7 19,50 569,5 52,50 597,0

2,50 531,4 9,00 551,2 20,00 570,0 55,00 598,5

2,75 532,5 9,25 551,8 21,00 571,2 57,50 600,0

3,00 533,5 9,50 552,5 22,00 572,5 60,00 601,2

3,25 534,8 9,75 553,0 23,00 573,5 65,00 604,0

3,50 536,0 10,00 553 1 5 24,00 574,8 70,00 606,5

3,75 537,0 10,25 554,0 25,00 575,7 75,00 609,3

4,00 538,0 10,50 554,5 26,00 576,8 80,00 611.8

4,25 539,0 10,75 555,0 27,00 578,3 85,00 614,2

4,50 539,9 11,00 555,5 28,00 578,7 90,00 615,5

4,75 540,5 11,50 556,5 29,00 579,8 95,00 618,8

5,00 541,2 12,00 557,5 30,00 580,7 100,00 621,0

5,25 542,0 12,50 558,5 31,00 581,7

5,50 542,5 13,00 559,3 32,00 582,5

5,75 543,4 13,50 560,3 33,00 583,5

6,00 544,0 14,00 561,0 34,00 584,7

6,25 544,9 14,50 562,0 35,00 585,2

6,50 545,5 15,00 562,8 36,00 586,0
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FIGURA 17 Dependência do El / 2 do indio(III) com a variação

da concentração de equilibrio do azoteto.
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centrações de azoteto de equi1ibrio. Nova dependência do E1 / 2

em função da concentração de equi1ibrio de azoteto foi feita

graficamente, - o'achando-se por extrapo1açao o valor de E =
+= -(512,2 - 0,5)mV, Figura 17.

Atribuindo uma dispersão de 1mV na extrapo1ação grá-

fica, obteve-se três conjuntos de 8 o'para cada valor de E a

saber:

o' = 513,2 mV 3 -1E 81 = 3,53 x 10 M

5 M- 2
82 = 6,49 x 10

7 -383 = 4,96 x 10 M

9 -4 s = 0,036284 = 1,80 x 10 M

o' = 512,2 mV 3 -1E 81 = 3,69 x 10 M

5 -282 = 8,63 x 10 M

7 -383 = 4,9 8 x 10 M

9 -4 s = 0,037584 = 2,11 x 10 M

o' = 511,2mV 3 -1E 81 = 4,56 x 10 M

5 -282 = 8,40 x 10 M

7 -383 = 6,5 1 x 10 M

9 -4 s = 0,036084 = 2,24 x 10 M

A curva de distribuição das espécies foi feita com

o'os valores de 8 correspondentes a E = 512,2mV, Figura 18.
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2.7.3 - Determinação do número de coordenação

A dependência dos potenciais de meia-onda para dife-

rentes logaritmos das concentrações de azoteto está mostrada

na Figura 19. ° número de ligante coórdenado ao indio pode

entre a constante de estabilidade e a força de ligação entre o

metal e o ligante. As variações da energia livre, da entalpia

Sob o aspecto teórico é util considerar a abordagem

=--

(X)

aos
,

espe

entropia

contendo

propósito,

6 G = 6 H - T6S = -RT lnK =

~, _ (98)
~N .

3
quebradas correspondem

3

0,0591
p=

6E l / 2

6 logQ._3
N

As tangentes das linhas

em lugar de sua atividade,

2.7.4 - Comentários

ion metálico e portanto a sua fórmula. Para este

permite determinar o número de coordenação p do complexo do

valores teóricos do número de ligante, mostrando que até

- 100mM de azoteto.

cies tetracoordandas estão presentes na solução

e da entropia estão relacionadas por

=-nFe
o

onde T e a temperatura. Caso a variaçao da

ser estimado pelas tangentes à curva. A relação

usualmente é suficiente empregar a concentração do ligante

C 3N
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Pigura 19. Dependencia dos potenciais de meia onda

do indio com diferentes logaritmos de

concentração de azoteto.
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~gua pelo ligante então -RTlnK pode ser utilizado como medida

da força de ligação. Entretanto se a entropia não for pequena

po-

mais

(XI)

(XII)

,
e

1

N

2

N-l

N-n

n+l

~G a partir de K. Todavia

S + Ln,n+l n,n+l

S l' é devido ao fato, quando o númen,n+

=

n

N-(n-l)

k
n

Kn+ l

... ,

=

N-l

2

Tn,n+l

N

1

Quando ocorre a formação de complexo com const~ltes

de equilibrio suc'essivos é importante saber quais fatores in-

O efeito estatistico,

trabalho foi desenvolvido apenas em uma temperatura fixa de

o - -25 C, razao pela qual nao se poude determinar o valor de ~S

e dai não se poder quantizar

fluem nos valores relativos dessas constantes. Conforme Bjer

(100) ,
rum o "efeito total" e dado por:

ro de coordenação do metal é N, da grandeza das constantes su

cessivas ser afetada pelo número n de ligante j~ presente no

complexo. Em outras palavras a tendência do complexo MLn se

dissociar liberando um ligante é proporcional a n e a tendên 

cia do complexos MLn se unir a mais um ligante é proporcional

a N-n. As constantes sucessivas N serão proporcionais a:

seja pequena na formação do complexos ou na substituição da

de-se afirmar que a afinidade do In~:q) pelo azoteto

forte que a afinidade doproton H+ com azoteto.

não se justifica a avaliação da força de ligação por -RTln~K. O

método mais simples para determinação de óS é obter os valo

res das constantes em diferentes temperaturas(99). O presente
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posição de coordenação e se as posições de coordenação em vol-

Esta expressão só é válida quando o ligante L ocupa apenas uma

(XIII)I>

No presente caso do indio

(N-n+l) (n+l)

(N-n)n
=

k n

kn + l

de tal modo que a razão entre duas constantes consecutivas de

vido a causa estatistica apenas é dada por:

ta do metal forem idênticas.

3 3
> k 3=57, 7 > 42,3 cumprindo o efei-k l =3,69xI0 > k 2=2,34xlO

to estatistico. ° efeito ligante, Ln, n+l' é basicamente re-

presentado pelo efeito eletrostático e a sua influência pode

ser avaliada a custa do "fator de expansão", x, introduzido por

Bjerrum na expressão (XIII) para ligante unidentado(lOl). Es

te fator x

qualquer valor entre zero e infinito. Quando x assume o va-

presente caso para N = 4 e n = 1 x = 0,769

Em vista do valor de x diferir do valor unitário in-

(XIV)

segundo

2
x

(N-n+l) (n+l)

(N-n)n
=

k n

k n+ l

n = 3 x = 0,715

n = 2 x = 4,245

é uma quantidade constante para todo o sistema e pode assumir

trada do primeiro ligante é favorável. A entrada do

lor unitário apenas o fator estatistico está presente. No

ligante é menos favorável que o primeiro, porém muito mais fa

vorável que o terceiro. E o último é o menos favorável.

complexos. Vale dizer que devido a força eletrostátcia a en-

fere-se que o fator eletrostático está presente na formação dos
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a presença de certa sobre tensão nas suas determinaç~es:

iônica 2,OM. ° valor escolhido por extrapolação gráfica

de

para

Os va

havia

valoro

o
I = 4M , t = 20 ,

I -I -4I. = 4 x 10 M.

de 5l2,2mV x ECS(NaCl) está concordante com o valor en-

contrado por Lawson e Aikens(25) -0,5llV x ECS I =
(103)= 1,OM KN03 e por Narusawa et alo -0,5l38V x ECS

I = 2,OMN NaC104 . Moorhead e Mcnevin(104) encontraram

-0,531V x ECS I = O,lM KN03 , mas afirmaram que

a menor concentração de iodeto

T.P. Radhakrishna et alo (105) acharam

ram o valor de -0,474V x ECS

+ HC104 O,lM)

x ECS

-0,4833V x ECS, t = 30°C, I = 2,OM (NaC104 1,9M +

Cozzi e Vivarelli(106) acharam - 0,485 x

I = 2,OM NaC104 . Kondziela e Biernat(107) acha-

- ° estudo da formação de complexos do indio com azoteto

exige o valor de EO
', em meio nao complexanre, na força

lores encontrados por Cozzi e Vivarelli já foram objeto

dante.

de consideraç~es nos~trabalhos de Lawson e Aikens. Uti-

25°C. e utilizando-se a expressão (IX) com os dados expe-

=

=

Sl =

encon -

S3

t

lizando-se os valores das constantes de formação

trados por Bektotti(84), potenciometricamente:

+ 0,1)103M-l; s2 = (7-~ 3)105M-2;

7 -3 + 8 -41)10 M e S4 = (7 - 3)10 M , I = 2,OM e

rimentais de El / 2 do presente trabalho achou-se o valor

o' +de E = -(514 - 3)mV, que consideramos bastante concor-

(2,0

(·5 ~
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ácido, estaria totalmente na forma de ácido azotidrico e

ção da descarga do indio(II) na presença de azoteto. A

meioem

b) A observação feita por Engel et

a onda câtalitica está incorreta. As

priedades semelhantes. ° presente trabalho mostra alguns

aspectos onde se evidência tal analogia: a) há antecipa-

explicação desta antecipação residiria na capacidade do

azoteto formar ponte entre o eletrodo e o indio(III)

b) há adsorção especifica do azoteto na superficie da go-

trolado por difusão.

d) há a formação de complexos entre oazoteto e indi.o(III).

ta de mercúrio; c) há o aparecimento de vale e aumento da

onda do indio com o aumento da concentração de azoteto

(25) -aI. de que em baixa concentraçao de azoteto,

dai não aparece,.

A comparação com os dados da literatura mostra algumas di

vergências: a) a onda de redução do indio(III) em meio
, , ( lOS), ,

de tiocianato e reversivel e ha quem diga que e qu~

si-reversivel(109). No caso do azoteto considera-se con-

° ânio azoteto, N3, sendo isostérico ao pseudohaleto ti~

cianato, SCN-, é de esperar que os mesmos apresentem pro-

maiores comparativamente às constantes com tiocianato.

observações feitas mostram que a onda do indio(III) apar~

ce em meio de HN3 O,OlOM e HCI04 0,020M. c) As constan -

tes de formação dos complexos de indio com azoteto -sao



3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Aparelhagem e acessórios·

Potenciostato/galvanostato da PAR 173 acoplado ao i~

tegrador PAR 179, Electrochemograph da Leeds & Northrup; Po

larerod E506; Polarografo Sargent Welch Model XVI; Eletrodo r~

ferencial da Metrohm EA404; Microscópio estereo zoom Olimpus

SZIII-BR-SIT; Cela polarogr&fica da Met~ohm EA874 , e celas .da

Metrohm EA876-5 e EA876-20, pH-metro B375 da Micronal, eletro

do de vidro EA121, Ultra-termostato GEBRUDER HAAKE, Microbure

ta da Metrohm E274.

3.2 - Reagentes

Água bidestilada, mercúrio de várias procedências

carvão ativo da Merck, azoteto de sódio (Merck), índio metáli

co (GMBH810), cloreto de lítio (Baker), cloredo de sódio (Merck),

ácido clorídrico (Merck), Triton ·X-100 (Room & Hass Co), clore

to de rubidio (Carlo Erba) , cloreto de bário (Baker), cloreto

de lantanio(BHD), cloreto de potássio (Baker), cloreto de cé 

sio (Alpha Inorganic Ventran), cloreto de cálcio (Baker), per-
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3.3 - Procedimento

R da White Martins.

IH+I = 0,04915M. A determina -

A soluqio padrio de indio(III) foi preparada por pe-

clorato de sódio (Merck), ácido perclórico (Baker), nitrogênio

tou IIn3+, = 0,07892M e

das realizando-se polarogramas na' sensibilidade de 5~A no Elec

de estudo foram preparadas por pesagem direta dos sais forneci

dos pelas firmas. ° grau de pureza das mesmas foram verifica-

sagem direta do indio metálico fundido, 99,9%, p.a. made in

çio da acidez livre na soluçio metálica foi feita pelo método

- - - (102) -da adiçao de padrao e mediçao do pH • As demais soluçoes

Germany TS, Dr. Theodor Schuchard GMBH & Co, Munchen (In =

= 114,82) e dissolvido facilmente (EoIn3+/In =-0,3420) em sufi

ciente ácido perclórico. A soluçio estoque resultante aprese~

trochemograph da Leeds e Northrup.

A característica eletrocapilar da coluna de mercúrio

apresentou para m = 2,427mg/s (circuito aberto) e t = 3,33 s

trodo auxiliar, fios de conexões) foi calibrado com a utiliza-

ca, eletrodo referencial, eletrodo gotejante de mercúrio, ele-

na

15

em -0,7V. Antes da realização de qualquer medição, nas dife 

rentes técnicas, todo conjunto (instrumento, cela poiarográfi-

determinações.

ção de solução padrão de CdCI04 0,9773 mM em NaCI04 O,lM,

ausência de oxigênio, a 25 0 C, achando-se o valor de

-. + -6 2 -1D = (8,0 - 0,5) x 10 cm • S representando a média de
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Mercúrio utilizado, de várias procedências, sofreu

repetido tratamento com ácido nítrico 10%, lavagem rigorosa

com água destilada, depois com hidróxido de sódio 20%, lava

gem rigorosa com água destilada, secagem e finalmente destila

do duas vezes em aparelhagem a vácuo, A pureza do mercúrio

foi verificada realizando-se polarograma em eletrólito supos

to de NaCI04 0,2M na aus~ncia de oxig~nio. As soluç~es resi-

. 2+ . 2+ -duals contendo Hg e Hg 2 foram tratadas com soluça0 de sul

feto de amônio em meio amoniacal e depois despejado, na forma

sólida, no lixo.

Na coulometria potenciostática para a determinação

de n envolvido na redução polarográfica do indio(III) foi uti

lizado o PAR173 acoplado ao integrador179, Cela Metrohm de

20ml de capacidade, com poço de mercúrio 6ml (A - 5,5cm2 ),bar

ra magnética de teflon (5mm de comprimento por 2mm de diâme -

em seguida adicionar 100ml de HCl 10% contendo 1,7g de

tro) agitador magnético da Fisher, referencial de E.C. (NaC13M)

ra eliminação de oxig~nio foi feita da seguinte maneira:

vidro

Os polarogramas

Agitar 2 a S minutos e lavar com águanulado (não pó).

destilada. Repetir esta operação tr~z vezes.

b) Deixar SOml de água sobre o zinco granulado lavado e

a) Adicionar 50mI de HCl 10% em 200g de zinco metálico gr~

para servir de contato com o poço de Hg. Antes das mediç~es

se realizava a devida calibração utilizando-se solução padrão

com Luggin de NaCI04 2M, fio de pt montado em tubo de

de cádmio 0,972mM em NaCI04 O,lM (n = 2).

foram feitos no Sargent XVI.

A preparação do frasco lavador do gás nitrog~nio pa
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HgC1 2 . Agitar 10 minutos e lavar 5 vezes com água

Proteger o amalgama sob a solução e fluxo de nitrogê -

nio.

c) Adicionar solução de HC104 1M e Cr(C104 )3 O,lM até

500ml.

d) Deixar em repouso até aparecimento de coloraç~o azul

anil no frasco lavador (sistema fechado para evitar oxi

gênio do ar). A solução está pronta para retirar oxi-

gênio do gás nitrogênio. Com o uso pode ocorrer apar~

cimento de coloração verde violacea significando falta

Com o tempo é necessário lavar o frasco pa-de ácido.

ra a remoção do sal de perclorato de zinco, ~1gura 20.

Carvão ativo da Merck utilizado para a observação

microscópica do movimento da solução ao redor da gota de mer-

cúrio, foi preparado a partir de uma suspensão aquosa do car-

vão (2 litros) deixando-se agitar por 5 minutos. Após isto

2 litros de suspensão original. Outra alternativa para o car

foi cessada a agitação e deixado em repouso por 10 minutos

Ato continuo o sobrenadante foi cuidadosamente transferido pa

ra outro bequer, tomando-se a devida precaução para não haver

transferência de sedimento. A suspensão sobrenadante foi eva

porada cuidadosamente e o carvão sedimentar coletado e armaze

conforme comunica -

paranado em frasco limpo. O rendimento foi de 100 a 200mg

vão seria o uso das terras de Kjelsegur

ção pessoal do Prof. Dr. Remolo Ciola.

A preparação das duas soluções A e B para o estudo
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da formação de complexos foi feita conforme descrição de Ber

totti(84). A solução A foi preparada diretamente na microbu

reta de pistão da Micronal E274 (lOml), de tal modo que a

sua composição era constituída de NaN3 0,300M, HN3 O,lOOM,

1n3+ -4 NaCI04 1,60M (I = 2,OM)
,

7,892 x 10 , e agua destilada

para completar o volume de 10,Oml. A solução B foi preparada

diretamente na cela polarográfica, tipo H, de três comparti -

mentos, referencial de E.C.S. (NaCl) , cuja composição era cons

tituída de HN3 O,lOOM, NaCI04 1,90M (I = 2, OM) , 1n3+ 7,892 x

x 10-4M e água destilada para completar o volume de 10,Oml

Todas as soluções-constituintes foram borbulhadas antecipada -

mente para a eliminação de oxigênio. A ordem de adição dos

reagentes foi importante, onde o azoteto de sódio foi adicio-

nado por último. ° volume final de 10ml foi constituído pela

soma dos volumes parciais de cada reagente. ° procedimen-

to era adicionar incrementos de 0,03ml da solução A sobre a

solução B da cela, utilizando para isto um capilar de plásti-

co adaptado adequadamente na microbureta e a outra extremida-

de atravessava a rola da cela. Esta foi vedada com "parafil-

me" para evitar entrada de ar. A cada adição de solução A, a

solução da cela foi borbulhada cuidadosamente com nitrogênio

apenas para homogeneizar e arrastar a gotícula da parede ou

da ponta do capilar. A concentração analítica de azoteto foi

variada de 0,9mM a 82,6mM. Logo após cada adiç~o foram reali

zados os polarogramas e o El / 2 de precisão determinado con

forme Meites(103). Foram realizadas duas séries diferentes

de 45 adições. A verificação do referencial de calomelano sa

turado com eletrólito de cloreto de sódio a 25 0 C foi feita

com o uso de solução padrão de cádmio 0,9773mM em NaCI04 O,lOM
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A. d . A. E t I d ECdna ausencla e oXlgenlo. ncon rou-se o va or e I / 2 =

= - (~5~8~1~,=28 ± 2,6)mV. Estudo da variação da concentração de

índio em 0,789mM, 1,578mM, 4mM em NaN3 0,48 e HN3 0,020M, I =

= 2,OM com NaCI04 , foi feito encontrando-se o valor de EI / 2 =

= (679 ~ 3)mV. A não variação do E1/ 2 evidenciou a não forma

ção de polinucleares.
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4 - PROPOSTAS DE TRABALHO

Não se poderia encerrar o presente trabalho sem a

menção de algumas pesquisas que podem dele se originar.

I - Uma questão inicial que surge diz respeito a elucida

ção do aparecimento do vale na onda anódica do indio

quando se utilizou o amalgama gotejante de mercúrio em

raturas.

plexos de relativa alta estabilidade.

complexos do índio(III) e azoteto em diferentes tempe-

deou

promissor

potenciometricamente.In3+,

na determinação direta da concentração livre

equilíbrio de certos ligantes adequados envolvendo com

solução contendo eletrólito de suporte adequado.

perclorato de sódio, para diferentes força-ionicas,uti

lizando o amalgama de lndio como eletrodo indicador p~

ra o

2 - A polarografia de pulso reversa parece ser

4 - Tentar obter o valor de E
O

' do índio(III) em meio de

3 - Determinar os parâmetros termodinâmicos ~S e~H com

auxilio da determinação dos constantes de formação de
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5 - Em analogia ao mecanismo de eletrocatálise do in

dio(III) com tiocianato, tentar verificar no caso' do

azoteto a formação de dupla ponte de ligação.
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APENDICE

o programa ABORIGENE calcula os parâmetros que me

lhor ajustam a função Fo(X) aos dados experimentais (Fo(X)exp.

calculado pormeio de ~E e conc. do ligante). A estrutura bási

ca do programa se .baseia no método da regressão não linear*, que

faz o ajuste dos parâmetros iterativamente. Devido à diferen-

te magnitude dos valores de Fo(X) foi introduzido um fator pe-

so na função a ser otimizada de forma que os erros ·associados

- micro utilizado: CCE - EXATO

gante. O programa solicita os dados experimentais (conc. do

ligante e delta E), a estimativa inicial dos parâmetros, o nú-

variaçao

BASIClinguagem:

às diferentes faixas de trabalho tivessem a mesma grandeza. I~

corporou-se também ao programa original uma subrotina que per

mite a avaliação do ligantere equillbrio, uma vez que na intro

dução dos dados utiliza-se as concentrações anallticas do li-

mero de iterações a serem feitas e o intervalo de

no valor de cada parâmetro. Para o cálculo do ligante de equi

llbrio também é necessário o valor da concentração do metal.

(*) F. Boratto, Basic para cientistas e engenheiros, 109, Li
vros Técnicos e Cientificos, Rio de Janeiro (1984).



19 PRõ 1
29 PRINT "REGRESSAO NAO LINEAR'
30 PRô 0
49 INPUT 'NUMERO DE PONTOS='iN1
50 INPUT "NUMERO DE PARAMETROS='iM
55 0111 NB(N1l
60 DIM CtN)
79 DII1 C1<I1)
80 OIM C2(!1)
99 DIM 01 (H)

1~0 DI!'! FUHU
110 DII1 F2Wt)
120 DiM F3(N1 ~ M+ M)
130 DIM F4(M)
140 DIM F5(/1 ~ /1)
150 DIM F6(M f /1)

160 OIM 11 (M)

170 DIM POi)
180 OH\ Ti (N1)
190 0111 HI1)
200 OIH X(2 ~ N1)
202 DiM CU/H)
204 DIM 1j(~1)

210 PRINl "ENTRE CO/1 OS DAOOS(X,Y)(COHC EM MILIMOLAR, DELTA EEM HILIVOLT)'
229 FOR J = 1 TO Nl:K = H1 + J
230 PRIHT 'PONTO 'J
240 PRIHT "X('J')~': INPUT X(J)
259 PRINT 'Y('J')=': lNPUT X(~)
251 X(J) = X(J) • ,091
252 X(K) = 10 • (X{K) I 3 I 59,16)
269 NEXT .
264 PkINT 'REVISAO DOS PONTOS'
265 FOR J. = t TO N1
266 K = ! + N1
267 PRINT X(I),X(K)
268 FOR J = 1 TO 509: NEXT J
269 NEXT
279 INPUT 'NUMERO DE PONIOS ATROCAR:';W
28~ IF W= 0 GOTO 349
290 FOR I = 1 10 W
300 IHQUT 'PONTO ASER TROCAOO='jWZ
319 PRIHT 'X{'WZ')=': IHPUT X{WZ)
320 PRIHT 'Y('WZ'):': INPUT X(WZ + N1)
330 NEXT
340 PRINl 'PARAI1ETROS INICIAIS=T(I)'
350 FOR J = 1 TO 11: PRINT 'r('J')~': INPUT T(J): NEXT
352 FOR I : 1 TO N1
354 CL(I) = XII)
356 NEXl
360 INPUT 'NUMERO DE ITERACOES ='iM1
379 PRINT 'DElTAS=C(J)'
380 FOR J : 1 TO 11: PRIHT 'C{'J'):': INPUl C{J): NEXT
390 J " 0-
400 FOR I " 1 10 H: IF C(I) : 9 TH~H 420
419 J : J + 1:I1{J) : I



420 NEXT
4J~ N2 ~ M* M:N3 = M* Nl
440 rDR r = 1 TO I1:T1lI) = HI):P(1) = Tm: IF cm = 0 rllEN cm = 1
450 C(II =5 * C(I):P(I) =P(1) / C(1):C1(1) =P(!):C2(1) =P(I): NEXT
460 12 = 0:13 = 0:El =2
470 G05UB 1530:U2 =51:Ul = 51
480 FOR I = 1 TO N1:Fl(!) = F2(1): NEXT :U2 = 51:U1 = 51
490, .FOR I = i TO 11:15 = 111I1 :TlI5) =TlI5) + CÜS)
500 GOSUB 1530:52 = e
510 FOR J = 1 TO Nl:16 = I + H* (J - 1):53 = F2(J) - F1(J)
520 52 = S2 + 53 * Fl(J):F3(I6) = 53: NEXT
5301(151 = T(15) - C(15):F4(I) = - 52: NEXT
540 FOR K= 1 TO H
550 FOR I = 1 TO H
560 52 =0: FOR J =1 TO N1
570 17 =M* (J - 1):J2 =K+ 17:K2 = I + 17
580 52 =52 + F3(J2) * F3(K2): NEXT
590 18 =K+ H* (I - 1):F5(I8) = 52
600 NEXT : NEXT
610 FOR J = i TO N2:Fó(J) = FS(J): NEXT
620 FOR J =1 TO H:Ol(J) =F4(J): NEXT
630 G05L1B 1640
640 Ir K3 Ó =0 THEN 660
650 FOR I = 1 TO H:Ol(I) = 0: NEXT
660 FOR I =1 TO 11:15 =11(1):C2(15) =P(15) + 01(1)
670 T(IS) = C2(15) * C(I5): NfXT
680 FOR I = 1 TO H:, IF ABS (01([1 - El) ç 0 rHEN 800: HEXT
690 GOSUB 1530
700 IF 13 ç 0 TIIEN 781
710 fl = 1:13 = 1
720 IF 51 - Ul ç = 0 THEN 750
730 FOR I = 1 TO /1:C(I) = .2 * C(I):P(I) = 5 * C2(1): NEXT
740 GOTO 1260
750 14 = 1
760 FOR I = 1 TO H:C(I) = .2 * C(I):Cl(l) =5 * P(l): NEXT
770 GOTO 1210
780 IF U2 Ó =0 THEN 1340
790 IF ( A8S (51 - U2) - 1.00000E - 5 * U2) Ó = 0 THEN 1340
800 S2 = 0
810 FOR I = 1 TO 11:52 = 52 + Dl(I) * Dl(l): NEXT
B20 R1 = SQR (S2)
830 1F (Rl - 20) ç 0 THEN 880
840 G05UB 1530 '
BS0 IF (51 -. Ul) ç 0 THEN BB0
B60 FOR I =1 TO H:15 =Il(I):P(I5) =C2(I5): NEXT
B70 GOTO 1260
880 S2 = 0
890 FOR I = 1 TO 11:15 = 11(1):C2(15) =P(I5):S2 = 52 + F4(I) * F4(1)
900 NEXT
910 S2 = SQR (52)
920 Ir 52 ç 0 THEN 940
930 GOTO 1259
940 F7 =S2:FB = 52:54 = .5:F9 =8:R2 = 0
950 IF (Rl - 2) ç = 8 THEN 970
960 R3 = 2: GOTO 988

. 971 R3 = R1

-99-
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9B8 02 : ,2 1 R3: GOTO 1888
998 02 = 10
18ee Ul = U2:14 = 1:19 =8
1018 FOR 1 = 1 TO H:18 = I + H1-(1 - 1):FS(18) =FS(18) + F7 - F9: NEXT
1820 FOR I =1 TO N2:F6(1) =F5(1): NEXT
1838 FOR 1 =1 TO ":01(1) =F4(1): NEXT
1040 G05UB 164i
lese 52 =0
1068 FOR I =1 TO H:15 = 11(1):Cl(IS) = C2(IS):C2(IS) =P(15) + 01(1)
1870 T(15) = C2(15) I C(15):52 = S2 + 01(1) I 01(1): NEXT
10Be Rl : R2:R2 = 5QR (52)
1090 GOSUB 1530
11e8 IF (Si - U1) Ó8 THEH 1158
1110 IF 19 ~ e THEN 1218
112e F9 = F7:14 = - 1:F7 = 5 I f7:19 = 19 + 1
1130 FOR 1 = 1 TO H:15 = 11(1):C2(15) =P(15): NEXT
1148 GOTO 1018
1150 IF R2 - 50 ç = 8 THEN 860
116e 14 = 1:Ul = 51:54 = S4 + 02:19 = 19 + 1
1170 FOR I = 1 TO Nl:Fl(l) = F2(1): MEXT
l1B8 FB = F7 I (R3 I R2 - 1):F9 = F7:f7 = FB • (R3 I 54 - 1)
1190 IF F7 Ó = 0 THEN 86&
1280 GOTO 1&10
1218 FOR 1 = 1 TO K:15 =11(1):P(15) =C1(15)
1220 T(15) = P(15) • C(15): NEXT :S1 = U1
1230 fOR I : 1 TO N1:F2(1) = FI(I): NEXT
1240 IF 14 ~ = 0 THEN 1260
1258 1F 13 Ó = e THEH 718: GOTO 1348
1260 12 = 12 + 1
1278 E2 = SQR (51 I (Hl - M))
1288 PRõ 1
1298 PRINT 'ITERACAO NUMERO '12
13e0 FOR I = 1 TO H: PRINT 'T('I')='1(1): MEXT
1318 PRINT 'DESVIO PAORAO='E2
1320 PRINf: PRõ 0
1330 Ir 12 - H1 Ó0 THEH 4B0
lJ40 GU~UB 1530
135e PRo 1
1360 PIHUI 'RESULTADO FINAL'
1378 PRINT: PRINT
1300 FOR 1 = 1 TO M
13i0 PRIHI 'T('I'):'1(1): UEXT
1400 FRHll "DCSVIO PAORAO ::'E2
1410 fRIUI : PklNT
142a rRII~T TrIB( 1)'X-EXP'j lHB( 18)'Y-LXP'; TAB( 38)'~-Ci'lLc'

li3J K7 = Nl f j:K8 =K7 + H1 - 1
1i\4~ t( = 1
l:i~~ FOR K: K7 TO ~B: PRINl TABl 1lXUI) i lliB( i8)X\K)i TAS( ~OlT1(1l)

14~~ N ~ N+ 1
1470 NEXI
14E~ PRINI : PRINI : PRô 0
14~0 FRINI 'QUER ALTERAR OS PARAHETROS,OS DELTAS OU OHUMERO DE IlERALOE5?(~lK:1,NAU:0)'

1500 INPUT Ir
1510 IF Ir :" 1 GOTO 340
1520 GiJTIJ 180e
1530 51 = o



-<-

1540 K9 = N1 + 1
1550 FOR J = 1 TO N1
1560 52 = 0:FO =1
1570 FOR V=1 TO H
1580 FO = FO + T(V) * X(J) • V
1590 NEXT
1600 S2 = FO
1610 T1(J) =52:f2(J) =52 - X(K9):K9 =K9 + 1
1620 SI = SI + F2(J) * F2(J): NExr
1630 RETURN
1640 T0 =0:K3 =0:J3 = - M
1650 FOR J = 1 TO H
1660 J4 = J + 1:J3 = J3 + H+ 1:81 = 0:Gl =J3 - J
1670 FOR I = J TO H:62 = 61 + I
1680 IF ASS (Bl) - ABS (F6(G2» ~ = 0 THEN 1700
1690 81 = F6(62):63 = I
1700 NEXT
1718 IF A8S (81 - T') ç • THEN 172.:K3 =1: RETURN
1720 64 =J + HI (J - 2):61 =G3 - J
1738 FOR K=J TO H:64 = 64 + H:65 = 64 + 61
1740 S5 = F6(G4):F6(G4) =F6(G5):F6(G5) =S5:F6(G4) = F6(G4) / 81
175. NEXT
1760 55 = 01(63):01(63) =01(J):01(J) = 55 / 81
177i IF J - M=0 THEH 1830
1780 Ql = H* (J - 1)
1790 FOR X=J4 TO H:X2 =Ql + X:61 =J - X
1800 rOR Xl = J4 TO ":X3 = H• (Xl - 1) + X:J5 = X3 + 61
1810 F6(X3) =F6(X3) - (F6(X2) • F6(J5»: MEXT
1820 D1(X) = 01(X) - (01(J) * F6(X2»: NEXT : NEXT
1830 N4 = " - l:Gl =H• H
lB4& rOR J = 1 TO N4:A1 = 61 - J:A2 = " - J:Ol = H
1850 FOR K= 1 TO J:Dl(A2) =Dl(A2) - F6(Al) * 01(01)
1868 Al = A1 - ":01 = 01 - 1: NEXT : NEXT
1870 RETURN
1880 INPUT 'CH=';CH
1890 FOR I = 1 TO M
1900 IF T(I) ó • THEN T(I) = •
1910 NEXT
2010 FOR I = 1 TO Nl
2020 O= XII) / 2
2035 NN =0:00 = 1
2040 FOR J =1 TO H
2058 NN = J • T(J) • XII) • J + NN
2060 DO =T(J) * X(I) • J + DO
2170 NEXT
2080 U(I) =CH • NN / DO + X(I)
2090 IF (CL(I) - U(I» / CL(I) ç ,0001 GOTa 2140
2100 Ir (U(I) - Cl(I» / CL(I) ó ,8e01 GOTO 2175
2110 XII) = XII) - O
2120 o = o / 2
2130 GOTa 2035
2140 XII) : XlI) + O
2150 O= O/ 2
2160 GOTO 2035
2175 PRINT 'X('I'):'jX(I)
2176 A= NN / DO: PRINT 'N8('I'):'A
2180 NEXT
2190 60TO 360

-101-



A

ex

S
n

=

=

=

GLOSSÁRIO

, , 2
area do eletrodo gotejante de mercurio (cm )

coeficiente de transferência global do eletron·

- -nconstante de formaçao de complexo global (M )

(n = número inteiro)
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Co

CL

Do

=

=

=

concentração da espécie eletroativa na forma oxidada

no âmago da solução (mM)

concentração analltica ou total do ligante (M)

coeficiente de difusão da espécie eletroativa na for-

( 2 -1ma oxidada cm.S )

E = potencial do EGHg ou do eletrodo (V)

El / 2

El / 4

E3 / 4

EO

=

=

=

=

potencial de meia-onda correspondente a 1/2 de i d (V)

potencial correspondente a 1/4 do i d

potencial correspondente a 3/4 do i d

potencial padrão ou reverslvel (V)

EO
' = potencial condicional ou formal (V)

EZ = potencial de carga zero (V)

E.C.S.(NaCl) = eletrodo referencial de calomelano saturado

com cloreto de sódio (+242,9mV x E.P.H., considerado

a solubilidade do NaCl sendo 357,Og/L de água a 25~C)

constante de Faraday (96.494 Coulombs/equivalente)

altura da coluna de mercúrio medida desde a extremida

F

h

i

i d

=

=

=

=

de inferior do capilar até a superflcie livre

rior do reservatório de mercúrio (cm).

corrente polarográfica ao longo da onda (gA)

corrente de difusão (~A)

supe-
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id(t) = corrente difusional instantanea na técnica de pulso

(~A)

i. = corrente polarográfica controlada por transferêncialrrev.

I =

de carga (~A)

força-iônica (M)

k n = constante de formação de complexo parcial (n

ro inteiro)

,
= nume-

k
O

ILI

m

n

=

=

=

=

constante de velocidade padrão de transferência de
. . -1

carga (cm.S ).

concentração livre ou de equilíbrio do ligante (M)

vazão do mercúrio através do capilar (mg/s)

número de elétron global envolvido no processo ele

tródico

t m = tempo de amostragem média da corrente na técnica de

pulso (measuring average time) (s).

quantidade de eletricidade (Coulombs)

quantidade de eletricidade total (Coulombs)

constante do gás perfeito (8,31439 Jouls/grau x moI)

=

tempo de gotejamento(s)

temperatura do banho termostático a 25 0 C

temperatura em graus absolutos (00 centigrados

= 273,16 0 Kelvin)

Q =

QT =

R =

t =

t =

T =
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R E S U M O

o presente trabalho procura mostrar alguns aspectos

do comportamento polarográfico do indio(III)'em meio de azote-

to que são muito semelhantes aos observados em meio de tiocia-

nato.

A antecipação da onda do indio(III) na presença do

ânion azoteto constitui caráter catalitico cuja explicação re

sidiria na formação de ponte de azoteto entre o eletrodo e in

dio(III) facilitando a transferência de elétron.

o processo que governa a descarga do indio em meio

de azoteto é a difusão. O potencial de meia-onda do indio se

desloca para regiao catódica com crescentes valores da con-

centração de azoteto. Este deslocamento é indicio da formação

de complexos. O número de elétron total, n, envolvido no pro

cesso foi estimado pelo uso da equação polarográfica de onda

reversivel, encontrando-se o valor de 2,7.

A coulometria potenciostática mostrou·a existência

A explicação mais provável da altura da onda do in-

de processo catalitico na redução do indio(III) em tampão de

azoteto/ácido azotidrico, ocorrendo a regeneração quimica do

indio(III) pelo ataque do ácido azotidrico ou amalgama forma 

do. A evidência eletroquimica foi a não diminuição da corren

te com' a eletrólise e o fato quimico foi a constatação de

tion amônio na solução eletrolisada.

,
ca-



dio(III) ser maior em meio de azoteto comparativamente ao meio

de perclorato de sódio estaria na presença do fenômeno catali

tico de regeneração quimica e também na facilidade de transfe

rência de elétron através da ponte de azoteto.

o aparecimento do vale teria sua explicação simplif~

cada, baseada na existência de repulsão entre as espécies com-

plexos aniônicas e as cargas negativas na superf1cie da gota

que na região do vale a observação microscópica revelou movi-

de mercúrio, além do potencial de carga zero. Vale lembrar

mento da solução ao redor da gota de mercurio.

A variação da concentração do metal em corresponden-

tes concentrações de ligante não mostrou deslocamento dos po

tenciais de meia-onda indicando a formação de complexos mononu

cleares. Quatro espécies complexas foram encontradas entre o

x

e

ot = 25,0 C.

1ndio(III) e azoteto e as suas constantes globais determinadas

3 -1 5 -2
3 , 7 x 10M ; 82 = 8, 6 x 10M ; 83 = 5, O

984 = 2,1 x 10; I = 2,OM com NaC104
o'O valor de E = -512,2mV x ECS (NaCl) na for

foram: 8 1 =

x 107 M- 3 e

ça iônica 2,OM foi achado por extrapolação gráfica.
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S U M M A R Y

The present study shows some polarographie behavior

of indium(III) in azide media that is elose those observed in

a thioeyanate solution.

The presenee of azide ligand deereases the

overpotential in the diseharge of indium whose eatalytie

eharaeter ean be explained by formation of an azide bridge

between eleetrode and indium(III) inereasing the speed of

eleetron transfer.

The diseharge of indium ~n azide media is diffusion

eontrolled. As the azide eoneentration is inereased the half

wave potential displaees in the eathodie direetion. This

displaeement is due to eomplex formation. The number of

eleetrons, n, involved in the total proeess was estimated by

the reversible polarographie equation to be 2,7.

The potentiostatie eoulometry of indium in azide/

/hydrazoie aeid buffer showed a eatalytie proeess where the

ehemistry regeneration was performed by reaetion of hydrazoie

aeid and indium amalgamo The eleetroehemistry evidenee was

the eonstaney of eurrent as the eleetrolysis proeeeded. The

ehemistry aspeet was the presenee of ammonium eation in

eleetrolysed solution.



-107-

the mercury drop.

and the formation of a bridge by azide cou1d exp1ain the

in aThe va11ey in the indium wave can be seen

The cat a1ytic process with chemistry regeneration

The metal concentration was modified in corresponding

the zero charge potential. It is worth recalling that a

perch10rate solution.

microscopic observation showed movement of solution around

ligand solutions and no displacement of half potential was

observed. This only indicates the formation of mononuclear

simp1ifyed way as the repu1sion between the anionic comp1ex

species and the negative charge on the mercury surface, after

higher va1ue of current in azide media compared to

extrapolation.

(NaCl) at ionic strength 2,OM. It was evaluated by graphic.

Four different species were observed and the global

3 -1 5x 10 M ; B2 = 8,6 x 10

= 2,1 x 109 M- 4 ; I = 2,OM NaCI04
o o'and t = 25,0 C. The value of E equals to -512,2 mV x SCE

species.

formation constante were: Sl = 3,7

-2 7 -3M ; S3 = 5,0 x 10 M ; S4
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FIGURA 01 - Polarograma do indio(III) 1,58 x 10 M em:

a) NaCIO4 0,5eN + HCIO4 O, 9mM sem oxigênio

b) NaN3 0,50M + HN3 lmM sem oxigênio
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onda do indio(III) 0,7892mM,

I = 2,OM NaCI04 e h = 97,5cm.

da corrente com o pH

do El / 2 com o pH

Comportamento da

diferentes pHs,

dependência

dependência

FIGURA 02 -

FIGURA 03 - Dependência da corrente limite da onda do indio(III)

0,789mM (em diferentes concentrações hidrogeniôni 

cas) com a variação da altura da coluna de mercurio

(I = 2,OM).

FIGURA 04 - Dependência da corrente com a ifl1, em solução de in

dio(III) 1,578mM + NaN3 0,50M + HN3 0,020M vs.

WC (NaCl 3M) na ausência de oxigênio.

região limite em ~0,9V

região do vale em -1,4V

FIGURA 05 - Dependência da corrente com a ~ ao longo da onda

em solução de indio(III) 1,578mM + NaN3 0,50M +

0,020M na ausência de oxigênio x EC (NaCl 3M).

região de 850mV (coef. linear 7,4%)

região de 760mV (coef. linear 7,3%)

região de 750mV (coef. linear 3,3%)

23

26

,
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,
pago
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regiao de 740mV (coef. linear 9,0%)

A altura da coluna de mercúrio foi variada de 107

a 37cm de 10cm em 10cm.

FIGURA 06 - Dependência da corrente com o tempo de amostragem

da corrente (pulse width) na técnica de polarogra

fia de pulso. Solução de indio(III) 0,7892mM,NaN3
O,lM, HN3 0,020M, I = 2,OM NaC104 vs. EC(NaCl3M)

na ausência de oxigênio. Tacussel PRG5; PN, s =

FIGURA 08 - Estudo comparativo entre a polarografia de pulso

normal e reverso. Solução de indio(III) 0,7892mM,

N; O,lOM, HN3 O,lOM e I = 2,OM com NaCI04 . Tacus-
-1sel PRG5, velocidade de varredura: 4 mV.s ; tempo

de gotejamento: 1,3s; sensibilidade: 25 ~A; in

tervalo de varredura: 500mV; Ei = -0,4V para PN

com varredura catódica do pulso e Ei = -0,9V para

PR e varredura anódica do pulso.

33

28

35

31

,
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,
pag. . ..
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Ei = zero V e varredura de 5 VK.= 125 ~A,

FIGURA 07 - Dependência da corrente com o tempo de amostragem

(tm) da corrente na técnica de polarografia de pu!

SOe Solução de indio(III) 1,OmM, NaN3 0,5M, ~N3

O,lM vs. EC (NaCl 3M) na ausência de oxigênio. Ta

cussel PRG5, PN, s = 125 ~A, E = zero V, varre

dura de 5 VK.

região limite de -0,900 V (coef. linear 8%)

região da pré-onda em -0,50 V (coef. linear

47%)
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FIGURA 09 - Dependência da corrente com o tempo de gotejamen-
- , ( . -3to no modo DC. Soluça0 de indio 111) 1,578xlO M

+ NaN3 0,470M + HN3 0,030M, na ausência de oxigê

nio vs. EC. (NaCl 3M).

região limite E
L

- -800mV (coef. linear 5%)

região do E3 / 4 - -720mV (coef. linear 2%)

região do El / 2 - -7l0mV (coef. linear 4%)

região do El / 4 - -700mV (coef. linear 4%)
,

37pago ...

FIGURA 11 - Influência da concentração de NaCl no aparecimen

to do vale na onda do indio.

FIGURA 10 - Onda polarográfica composta do indio obtida pelo

gotejamento de amalgama de indio 2mM em solução

de indio(III) -3 ~

1,578 x 10 M NaN3 0,5M na ausencia

de oxigênio.
,

pago

,
pago

40

55

,
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FIGURA 12 - Influência da concentração do eletrólito suporte ,

no aparecimento do vale, na onda do indio(III)

0,7892mM em NaN3 20mM e HN3 40mM, INaC104 1:
1) 40mM; 2) 50mM; 3) l40mM; 4) 500mM;

5) InBu/: C10~ = 10-4M (sensibilidade 4 x menor).
58

FIGURA 13 - Influência da concentração do azoteto no apareci ~

mento do vale, indio 0,789mM, I = 2,0 M com Nacl04 ,

HN3 0,040M e NaN3 : 1) 0,040M; 2) O,lOM; 3) 0,4OM

e 4) 2,OM.
,

pag. ... 60
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FIGURA 14 - Representação diagramática da queda da corrente re

sultante da superposição das correntes componen-

64

+i Y
1

,
pago

com o potencial aplicado E

com o potencial aplicado E

dos ions na 2ª orientação Y =

i 2
(1-y)i 2 com o potencial aplicado E

corrente global com o potencialapli

= 0, i =

5) variação do

6) variação da

cado E.

tes ~ndividuais conforme a equaçao i =

+ (1-Y)i 2 para o caso do EZ
< El / 2 .

1) onda reversivel dos ions na lª orientação Y =

= 1, i = i l
2) variação do id.y

3) variação do il.y

4) onda irreversivel

FIGURA 15 - Polarogramas a.c. e DC da solução de indio (111)
-31,578 x 10 M, NaN3 0, 5M e HN3 0, 02M Polarecord

E506, U start = zero V, V = -2,0 V, U - ImVI =

= 10, tdrop(s) = 0,4, ~ = zero, I com~7= 0,17
f K = 50, mm/t d = 1 AC t s = 2,0 x 10 mm/A

-7 rop
DC s = 10 mm/A.

, 70pago

FIGURA 16 - Curvas eletrocapilares de soluções: ° NaN3
0,4M + NaCI04 (I = 1,4M e I = 2,6M)

NaN3 0,4M + HN3 O,lM + NaCI04 1,OM

NaN3 0,4M + HN3 0,5M + NaCI04 1,OM
, 72pago

FIGURA 17 - Dependência do El / 2 do indio(III) com a variaçao

da concentração de equilibrio do azoteto.
,

pago 79

FIGURA 18 - Diagrama de distribuição das espécies.
,

pago 81

FIGURA 19 - Dependência dos potenciais de meia-onda do indio

com diferentes logari tmos de concentração de azoteto.
, 83pag. . ..

FIGURA 20 - Esquema dos frascos lavadores de nitrogênio.
pág. ... 92
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