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1.1 - PANORAMA E ALGUMAST~NDtNCIASATUAIS DA QUTMICA ANALTTICA

Hã dois séculos, quase que exclusivamente os químicos

recorriam ã QuímicaAnalítica como meio para reconhecere carac-

terizar os materiais. Hoje, a Química Analítica contribui não

so para ampliar as fronteiras do conhecimento material do uni-

verso como também para melhorar a qualidade de vida da sociedade.

Do ponto de vista ambiental, clínico e bromatolõgico, oferece

informações necessãrias ã ação preventiva e corretiva e do pon-

to de vista dos bens materiais, tornou-se parte integrante dos

processos produtivos industriais e agricolas. Poder-se-ã pre -
sumir at~ que este maior bem estar físico proporcionado ao ho-

mem repercuta positivamente na sua vida espiritual.

A prSpria definiçio de Química Analítica vem se tor-

nando mais abrangente a ponto de elev5-la~ condição de ci~ncia.

(

Dentre as definições apresentadas por diferentes fontes,

tor propõe a seguinte combinação entre as encontradasnas

o au-

refe-

r~ncias 1 e 2 com o complemento dado na referência 3:

Química Analítica e a ciência que, atrav~s do uso oti-

mizado de procedimentos analíticos, extrai informação dos sist~

mas materiais, de modo a caracterizã-los, e a interpretano con

texto de sua utilização.

A caracterização abrange não 55 a composição química

qualitativa e quantitativa mas também a estrutura e a forma em

que se encontram os materiais englobando, pois, a determinação

( das propriedades intensivas e extensivas de uma amostra.

Com o auxilio de divisões um tanto arbitrãrias e cor-

rendo o risco da excessiva simplificação, procurou-se operacio-
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nalizar esta definição distinguindo na Química Analitica as se-

guintes atividades:

a) Definição do problema analítico, escolha da metodologia e

da estrategia experimental a ser adotada.

b) Coleta de número e quantidade apropriada de amostras.

c) Separação, preparaçio e/ou conversio das am~stras atrav~s

de processos químicos, físicos e/ou biológicos.

e/ou preparo de padrões de calibração.

Escolha

d) Medição de propriedades química ou fisica da materia que

seja função da composição ou da estrutura da amostra atr~

vês de transdutores apropriados resultando, quase que in-

variavelmente, em sinais elétricos (o uso de "transduto -

res" organolepticos vem se tornando menos frequente). Pa-

ra tanto a amostra pode estar submetida a algum tipo

excitação ou perturbação.

de

e) Amplificação e condicionamento dos sinais el~tricos (ten-

são, corrente, frequ~ncia ou fase) e conversão para a for

ma digital, ou seja, em dados.

f) Aquisiçio e processamento dos dados, fornecendo resulta -

dos.

g) Conversão, anãlise e representação tabular ou grãfica

conjunto de resultados proporcionando informação sobre

do

a

amostra.

h) Interpretação da informação no seu contexto conduzindo ã

solução do problema analítico investigado, fator essenci

al para a tomada de decisões e introdução de correções

quando necessãrias e possíveis.
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i) Organização e gerenciamento do laboratório analítico para

a utilização otimizada dos seus recursos, o que e impor-

tante porque cada amostra pode requerer atividades multi-

plas e distintas (ítens b até g) antes de resolver o pro-

blema analítico (item h) e porque vários problemas anali-

ticos podem estar sendo investigados simultaneamente.

j) Pesquisa para inovar e aperfeiçoar as atividades de a)

ate i), de forma a possibilitar a resolução dos novos pr~

blemas da Química Analítica, crescentes em numero e com-

plexidade, ou oferecer soluções alternativas.

1) Ensino, em e para Química Analítica, particularmente difí

cil e importante porque para haver exito na realização das

atividades acima, especialmente a que antecede a presente,

faz-se cada vez mais necessirio oferecer ao químico anal!

tico uma formação multidisciplinar e estimular o trabalho

em equipe.

Ensinar química continua e continuará a ser condição n~

cessãria, mas deixou de ser condição suficiente para formação do

quimico analítico moderno.

Característica marcante, que se considera presente ne~

ta tese, ê a de o químico analítico assimilar prontamente os pr~

gressos em outros campos da ciência e delas extrair o que

valioso, para atingir os desígnios da Química Analítica.

há de

Isto

pode ser observado nitidamente no desenvolvimento dos assim cha-

mados metodos "instrumentais" de análise.

Os metodos clãssicos da anãlise volumetrica e gravime-

trica, alguns dos quais remontam aos tempos dos alquimistas, vem

sendo melhorados ou substituídos mediante a aplicação de me todos

--- - - . -' ,-_o- '- - _d-, '. '
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f;sicos e fisico-quimicos lIinstrumentaisll. Isto passou a

Atualmente o

ocor-

rer rapidamente a partir da decada de 1930. maior

impacto provem dos progressos no campo da física, da

e da ciência da computação.

eletrônica

Acompanhando de perto os progressos da eletrônica, a

instrumentação analítica passa por diversos estágios evolutivos.

Pode-se identificã-los tomando como exemplo a polarografia, que

interessa de perto ã presente tese. Na epoca da descoberta de

informação qualitativa e quantitativa contida nas curvas de cor-

rente em função do potencial aplicado a um eletrodo gotejante de

merccrriopor HEYROWSKy(4), na d~cada de 20, os dados eram obti-

dos manualmente e ponto a ponto, com o auxílio de um potenciôme-

tro alimentado por baterias e um galvanômetro. Projetando o fei

xe de luz refletido no espelho de um galvanômetro balístico sobre

papel fotogrifico enrolado num cilindro rotat5rio, conseguia-se

o registro da curva. Com o advento da válvula eletrônica foi

possivel não só amplificar o sinal da corrente do eletrodo, au-

mentando a sensibilidade, como tambem utilizar registradores po-

tenciometricos com um servomecanismo que traça as curvas direta-

mente sobre o papel. o potenciostato ã vilvula, bem como seu pr~

decessor eletromecânico, encontrava pouco uso na polarografia

Com o surgimento do transistor, que substituiu a válvula em to-

das as suas funções, tornou-se mais fácil construir instrumentos

menores e mais confiãveis, incorporando o potenciostato, para

trabalho em soluções de alta resistência, e oferecendo as IInovas11

tecnicas de pulso e de polarografia, de c.a. a um preço acess1 -

ve1 .

o mais completo e sofisticado instrumento desta

ção ê o 170-Electrochemistry System da PAR, que, apesar de

gera-

u1-
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trapassado, continua prestando bons serviços, como se verá nes-

ta tese.

A era das válvulas e transistores correspondeu ao per;~

do de contínua e intensa investigação dos aspectos fundamentais

e aplicados da polarografia ao mesmo tempo que, nos laboratõrios

de análise de rotina, a polarografia perdia lugar para as

cas espectroscôpicas.

têcni

A sensibilidade dos novos m6todos polarogrãficos e vo!

tametricos, as necessidades de monitoraçio de baixas concentra -

ções de metais tóxicos surgidas na ãrea da química ambiente, o

aparecimento de amplificadores operacionais completos contidos

num unico circuito integrado, de baixo custo, e que se tornou 1 u

gar comum nos polarõgrafos lançados por vários fabricantes, a16m

de outros fatores, determinaram um crescimento de interesse prã-

tico das tecnicas voltametricas. Este período se estende até a

atualidade e sua fase inicial foi chamada por alguns de liArenas

cença da polarografia e das técnicas voltamétricasll(5).

Um novo avanço em termos da instrumentação ocorre com

lançamento comercial do microprocessador há cerca de uma década

e rapidamente incorporado aos instrumentos eletroanaliticos(6) .

Complexas formas de onda passaram a ser geradas digitalmente e

os instrumentos passaram a armazenar curvas na memõria, locali -

zar picos, medir suas alturas e calcular concentrações com

em curvas de cal ibraçio previamente armazenadas.

base

Os mais evoluídos in~trumentos comerciais contêm ou es

tão associ~dos a um computador completo, com teclado, vídeo, sai

da grãfica e poderosos programas de análise dos dados. Nos 1abo

ratorios de pesquisa, sistemas eletroanaliticos automatizados

executando um repertório de tecnicas, estio sendo desenvolvidas.
r

r
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são capazes de tomar certas decisões baseadas nos resultados, de

interpretã-los executando, pelo menos parcialmente, a sua redu

ç~o e possuem comunicaçio avançada com o operador. Um destes ins

trumentos encontra-se sumariamente descrito na literatura,

a designaç~o de instrumento cibernêtico(7).

Neste exemplo observa-se a tend;ncia a uma progressiva

sob

ampliaç~o dos recursos e da performance combinada; automaçio .

Esta tendência da moderna instrumentação não ocorre apenas na
-

d
_

1

'
1

.,. (8,9) - 1
.

area as ana lses e etroqulmlcas , mas e gera e lrrever-
~

1
(10-13) . 1

.

d
(14) (15)

Slve lnc Uln o o preparo das amostras e reagentes ,

a aquisição de dados(16), não escapando nem mesmo a balança ana-

litica(17), sendo muitas operações realizadas por robõs(18,19) .

O fator determinante desta extraordinãria disseminação de instru

mentos automatizados foi a disponibilidade dos minusculos circuj

tos i n te g r a dos, de b a i x o c u s to, c a paz e s d e r e a 1 i z a r c o m p 1 e x a s fu.!!.

ções, produtos da era dos microcircuitos(20). Dentre todos, o

mais importante e o já mencionado microprocessador.

O microprocessador e, na verdade, um sucedâneo miniatu

rizado da Unidade Central de Processamento (UCP) dos computado -

res eletrônicos digitais de grande porte. Apesar de mais lento

e limitado que uma grande UCP, possui uma relação desempenho/cu~

to extraordinariamente alta, raz~o pela qual vem provocando o

que se poderia chamar de 2a. revolução industrial, talo seu im-

pacto sobre a sociedade moderna, sendo que seus efeitos começam

a se fazer sentir tambem em nosso pais. Um dos mais bem sucedi-

dos resultados prãticos do uso de microprocessadores são os mi-

crocomputadores ou computadores pessoais ou, simplesmente, os "mi

cros".

Quase todas as tarefas realizadas por computadores de

(
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grande porte ou minicomputadores, de uso restrito pelo seu a 1to

custo de instalação e funcionamento, por sua operação complexa

ou localização remota, podem ser realizadas pelos "micros" den-

tro das restrições impostas pela atual velocidade de computação

e de capacidade de memõria, em geral de 10 a 1000 vezes menores

que nos computadores de grande porte. Ao lado dos usos consa -

grados dos computadores, os micros vem encontrando inumeros ou -
tros, para os quais a utilização de co~putadores de maior

era tecnica ou economicamente inviãvel.

porte

Com o seu custo decrescente e capacidade crescente, os

micros vem se tornando acessíveis e atraentes a todos, inclusive

aos químicos e aos qutmicos analíticos em particular.

Os poderosos mitodos matemâticos. e estattsticos imple-

mentados em computadores pela ciência da computação ficaram ao

alcance de todos e vem sendo aproveitados, adaptados e aperfei -
çoad~s para aplicações em química de maneira cada vez mais fre-

que nt e ( 21 , 22 ), a pont o de faz er s ur gi r a a s sim c hamada qui mi ome -
tria. A importância crescente assumida por esta disciplina na

Química Analítica pode ser avaliada por sua inclusão entre as

Revisões Fundamentais do Analytical Chemistry, bianualmente a

partir de 1980(23-25), pelo surgimento de uma sociedade interna-

cional a "Chemometrics Society", com as subdivisões de química

analitica e química orgânica fi'sica(24) e pela realização da

Conferencia Internacional sobre Qu'miometria em Química Analíti-

ca em 1982(26).

Por ser uma disciplina recente, os limites e subdivi -
sões da quimiometria ainda estão sendo definidas. Uma das manei

ras de separar os assuntos e a adotada na mais recente das revi-

s õ e s menc i o na das ( 25 ), que di s t i ngu e as s e cç õe s de Es ta t í s ti ca, Mo
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delamento e Estimativa de Parimetros, Resoluçio, Calibraçio, Pr~

cessamento de Sinal, Análise de Imagem, Anãlise Fatorial, Reco -

nhecimento de Padrões, Otimizaçio, Inteligência Artificial, Teo-

ria de Gráficos e Manipulaçio de Estruturas e, por ultimo, Pes-

quisa Bibliogrãfica. Estas secções estão precedidas pelas de

Super Microcomputadores Pessoais, onde e lembrado que, após o~seu

cirebro o computador i a ferramenta mais importante do quimiome-

trista, e de Educação e Livros, onde a inclusão da

no currículo dos cursos de química e discutida.

quimiometria

t opi nião desses revi sores que "automação combinada com

qUimiometria fornecerá informações químicas exatas"(24) e que o

desenvolvimento da quimiometria e a sua implementação em

de programaçio "fornece os meios para converter dados em

termos

infor-

mação, informação em conhecimento e finalmente, conhecimento

inteligência"(25) .

em

No editorial introdutório da secçio "A/C Interface" no

Analytical Chemistry, DESSY afirma que(27) "somos afortunados em

viver na era em que o computador está estendendo a capacidade de

nossas mentes" e que "ê essencial que o químico analítico este-

ja a par das tendincias na automação do laboratório de forma a

melhor escolher, projetar e usar as ferramentas que estio se tor

nando disponíveis". Para atender a esta necessidade foi criada

a referida secção (qual seja, a Interface entre o químico Analí-

tico e o Computador), que jã introduziu os conceitos, o vocabu-

lãrio e o uso de redes de comunicaçio entre computadores(28,29),

sistemas de gerenciamento de informações no laborat5rio(30,3l) ,

1 . (32,33). t .. (34) t dlnguagens e SlS emas operaclonals. para compu a ores

e comunicação homem/computador atraves d~ som e imagem(35,36)

- ( 37-4 1 )assunto tambem, abordados por outros autores.

"-
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Trabalhos envolvendo desenvolvimento e novos usos de

computadores, automação e quimiometria estão presentes em todas

as revistas conceituadas de química analítica, sendo que a Ana-

lytica Chimica Acta, para destacar e estimular trabalhos no as-

sunto, agrupou-os na secção de Técnicas por Computadores e Oti

mização durante certo tempo, enquanto que o Analytical Letters

possui a secção de Quimiometria. Hã tambem novas revistas dedi

cadas exclusivamente ao assunto como o Technometrics, Computers

in Chemistry, Journal of Automatic Chemistry e Journal of Chemi

cal Information and Computer Sciences. o Journal of Chemícal

Education, alem de aspectos gerais sobre uso e interfaceamento

de IImicrosllem secções especializadas, tem dado ênfase ao uso de

computadores no ensino de química.

No campo da instrumentação analítica comercial, prat~

camente todos os novos 1ançamentos uti 1izam microprocessadores,

não por modismo que irá atrair clientes, mas porque, com um cus

to igualou menor, o instrumento irá oferecer melhor per-forman-

ce. Esta tendência fica claramente demonstrada na maior mostra

mundial de instrumentação analitica que e a Conferência

thsburgh(42) .

de Pi-

Ao lado das vantagens, há que alertar para os riscos

decorrentes do uso indiscriminado deste tipo de instrumentação,

alguns dos quais serão apontados ou discutidos com mais detalhe

ne~ta tese. Adv~m,geralmente, do uso dos instrumentos como "cai

xas pretasll cujo verdadeiro "funcionamento" não e dado a conhe-

cer pelo fabricante ou e incompreendido pelo usuário, levando-o

a utilizã-lo sob condições inadequadas, com o consequente fa 1-

seamento dos resultados. o problema, em si, não é novo mas to~

na-se tanto mais sutil quanto mais complexo o "software" embuti
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do, dispondo de um ncrmero maior mas nem sempre suficiente de sal

vaguardas e proteções contra estes riscos.

I.2 - DEFINIÇ~O DOS OBJETIVOS, PROpaSITOS E ALCANCE DA TESE

Apresentado esse panorama, conclui-se que o uso racio-

nal e inteligente dos computadores jã contribue e poderã contri-

buir muito mais em todas as atividades da Quimi ca Ana 1;ti ca, en~

meradas no inicio, mesmo porque, jã no final desta decada deve-

rão estar dispon;veis computadores de quinta geração(43), capa -

zes de realizar racioc;nio lógico e de fazer inferências e dedu-

ções estando providos de meios de comunicação avançados de modo

a permitir a sua utilização por pessoas sem treinamento especial

no uso de computadores.

t justificãvel, pois, iniciar na Area de Qu;mica Ana-

litica do IQUSP uma linha de pesquisas voltada para o desenvolv2

mento de instrumentação analítica, automação e quimiometria, da-

da a carência de atividades de pesquisa originais neste campo em

nosso pais e a existência das condições mínimas necessárias nes-

ta Instituição.

O desenvolvimentodesta linha se dari de forma integr~

da com as linhas já existentes, especialmente no campo da Quími-

ca Eletroanalitica, onde a Area de Química Analítica tem, tradi-

cionalmente, destacada atuação. Os novos metodos, sistemas ou

transdutores propostos ou em estudo em qualquer uma das 1 i n ha s

de pesquisa poderão ser melhor investigados ou otimizados com o
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auxilio da quimiometria, sendo promovida a sua automaçào, quando

justificável.

Um dos requisitos necessârios ao sucesso desta

de pesquisaê uma equipe de alto nível, com sólida base

linha

em qui-

mica e adequado dominio das disciplinas envolvidas de ciência da

computação eletrõnica, engenharia e quimiometria, e capazde inte-

ragir eficientemente. Esta equipe está sendo formada progressi-

vamente e já está atuando nos primeiros projetos. Outro, e a

disponibilidade de recursos financeiros para cobrir os gastos dos

projetos e melhorar as condições de infra-estrutura necessárias.

Dispõe-se de recursos modestos oriundos de projeto aprovado pelo

CNPq, de receita industrial prõpria e de participação em projeto

institucional do FINEP.

O autor sutenta a tese de que esta linha de pesquisa e

viável e necessária e que ela poderá contribuir tanto do

de vista de pesquisa fundamental como aplicada.

ponto

Reconhece a existência de desproporcional desvantagemem

relação a pesquisas semel hantes em andamento nos centros mais avan

çados dos paises desenvolvidos, com dotações de milhões de dóla-

res ao ano, proporcionados não sô pelos mecanimos oficiais de am

p a r o a p esq u i s a, c o m o ta m b ê m ' p e 1 a i n d li s t r i a d e i n s t rum e n ta ç ã o a na

litica, e com acesso imediato aos avanços tecnolõgicos.

Pondera, no entanto, que semelhante

em outros campos da ciência em que assim mesmo

contribuições importantes no Brasil, e que o

agravar a diferença e a dependência externa.

cidade de improvisação do cientista brasileiro, nascido talvez

da necessidade, constitui-se numa qualidade que o auxilia a

contrar soluções mais simples e econômicas para os problemas.

en-

As

realidade existe

se consegue dar

imobil i smo
d

iráso

Alem disto a capa-
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sim sendo, os metodos e a instrumentação analítica desenvolvidos

sob condições materiais desfavorãveis poderão adaptar-se melhor

ã realidade local assim como ã de outros países em semelhante es

tãgio de desenvolvimento.

A referida linha de pesquisa contribuirã também pa ra

formar químicos analtticos capazes de compreender globalmente o

que ocorre nos instrumentos automotizados tanto a nível dos com-

ponentes que os constituem como da quimiometria que incorporam.

Terão condições de, no minimo, deixar de encarã-los como "cai -

xas pretas" e utilizã~las da maneira mais eficiente em suas ati-

vidades de ensino, de pesquisa ou aplicadas e, preferencialmente,

de contribuir com inovações neste campo, quer nos laboratorlos de

pesquisa quer nas indústrias de instrumentação, e de amplificar

e disseminar estes conhecimentos.

A presente tese engloba as atividades iniciais

linha de pesquisa e se restringe ãs pesquisas inéditas e

desta

o ri g i -
nais do autor, salvo referências especificas a trabalhos anteri~

res ou em andamento, acompanhadas de identificaçio das partici -
pantes no texto ou na lista de referências bibliograficas, e das

ajudas já mencionadadas nos Agradecimentos.

A tese foi redigida em cinco capítulos. No caprtulo

que sucede a introdução (lI) apresentam-se os avanços consegu;-

dos no estudo de equilíbrio de complexos em solução, tradicional

linha de pesquisa da ~rea de Química Analítica do IQ-USP, alian-

do a quimiometria ao uso do microcomputador. Ênfase ê dada a

sistemas mononucleares mistos com elevado número de especies. Me

todos para a determinação das constantes de estabilidade bem co-

mo para a representação grãfica dos equilíbrios são propostos

Estes foram implementados em termos de programação compatível com
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"micros", avaliados e aplicados a sistemas hipotéticos e reais,

culminando com o estudo completo do sistema Cd(IIVSCN-/N3 para o

qual puderam ser determinadas as constantes de estabilidade

20 especies complexas em solução.

de

No capitulo 111 demonstra-se a aplicabilidade da auto-

maçao e da quimiometria ã tecnica da cronocoulometria. Interfa

ces entre o microcomputador e a instrumentação eletroquimica fo-

ram projetadas, contruidas e avaliadas. o IIhardwarell e o IIsoft-

warell para a cronocoulometria são descritos.

nocoulometria tridimensional e proposta.

A nova tecnica da cro

Sua potencialidade no

diagnóstico de processos de eletrodo e evidenciada. Aperfeiçoa-

mentos introduzidos na tecnica da cronocoulometria para viabili-

zar seu uso analitico, virtualmente inexplorado são propostos e

examinados. Por ultimo, a potencialidade da combinação da cron~

coulometria com a prê-concentração por adsorção ê - discutida

ra a anãlise a nivel de traços.

p~

Certos aspectos experimentais novos ou importantes em

termos dos objetivos são apresentados nestes dois capítulos, en-

quanto que os detalhes experimentais mais usuais aparecem no ca-

pitulo IV, pertinente ao assunto. Fato similar ocorre com os di

versos programas elaborados. Os algorítmos, fundamentos ou flu-

- --xogramas são apresentados no corpo da tese enquanto as li~tagens

-h c-6 mp 1e tas a pa r e c e m n o Apê nd i c e .

Certos pontos comuns aos capítulos 11 e IIl quanto

sistema de computação utilizado são apresentados em seguida,

ao

na

própria introdução.

As conclusões gerais e ideias para prosseguimento das

pesquisas foram reunidas no Capitulo V.

Dada a extensão do conteudo da tese, procurou-se, na
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sua redação, manter um equilíbrio (nem sempre atingido) entre

duas metas parcialmente opostas: não sobrecarregar o leitor ou

examinador com material excessivo e, ao mesmo tempo, não conden-

sar o texto em demasia, a ponto de sacrificar sua compreensao.

1.3 - ESCOLHA, APLICAÇO'ESE CARACTER1STICASDO SISTEMA DE MI

CROCOMPUTADOR EMPREGADO

A ferramenta de trabalho mais utilizada nesta tese

foi o microcomputador. As razões para a escolha do sistema, a1-

gumas das suas caracteristicas gerais, a repercussão da sua pre-

sença no laboratório e as vantagens e desvantagens da sua uti1i-

zaçao para propósitos de automação serão apresentadas brevemente.

Os interessantes resultados da linha de pesquisa vo1t~

da ao estudo da adsorção induzida de cãtions comp1exados com ami

nas no eletrodo de mercurio, introduzida no IQ-USP por Eduardo

NEVES, na sua tese de livre docência(44) estimularam o prossegui

mento destas pesquisas. A cronocou1ometria, tecnica apropriada

a estes estudos, requer medidas rápidas e ao mesmo tempo

sas, razão pela qual os introdutores da técnica tiveram a

preci-

idéia

~ioneira de interfacear o sistema de medidas e1etroquimicas dir~

tamente a um computador colocado no laboratório, controlando os

experimentos e fazendo aquisição de dados em tempo rea1(45). Com

este sistema, situado nos laboratórios de Fred Anson, no Ca1tech,

foram feitos, entre outros, os estudos iniciais de NEVES(44,46,47).

O autor desta também teve oportunidade de colaborar com ANSON e

--- --
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NEVES, usando um sistemamontado mais recentementeno

com um PDP-ll(48-50).

Caltech,

No IQ-USP, as primeiras medidas cronocoulométricas fo-

ram feitas pelo autor desta, a partir de 1976, durante seu trab~

lho de tese de doutoramento(51), orientado por NEVES. A aquisi

ção de dados era feita com um analisador de multicanais adaptado.

Os dados impressos eram introduzidos manualmente, numa calculado

ra programãvel, to.rnandoo processo lento e laborioso.

A compra de um minicomputador para este propósito se-

ria a solução natural, na época, apesar de cara. O surgimento dos

computadores de mesa, antecessores dos atuais microcomputadores,

abriu a possibilidade de utilizã-los para o propósito em vista.

Estudo das características disponíveis indicou que um

sistema composto de um computador de mesa HP-9825A,um volt;metro

de sistemas HP-3437 e um traçador de gráficos HP-9872A seria ad~

quado para a aquisição de dados e a sua análise e apresentação,

a uma fração do custo de um sistema centrado num mihicomputador.

O sistema foi solicitado ã FINEP e chegou ao IQ-USP em julho de

1980. Coube ao autor da presente implementar o sistema e inter-

faceã-lo ao sistema de medidas eletroqu;micas PAR-170.

A disponibilidade deste sistema de microcomputador com

recursos avançados para a época da sua aquisição e mesmo em ter-

mos dos IImicros" hoje dispon;veis no mercado nacional, possibili

tou a realização de uma série de trabalhos em colaboração com o~

tros pesquisadores, que serviram também como treinamento ao au-

tor para atingir o domínio necessário sobre o sistema para

a realização de trabalhos mais avançados como o presente.

ousar

Desta

cam-se o desenvolvimento de um sistema integrado de fornecimento

de amostras, tratamento estatístico e correção de resultados da s
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determinaç8es ana11ticas dos alunos de cursos de qutmica ana1iti

ca quantitativa(52), programas para a anã1ise de curvas e1etroc~

pi1ares(53), determinação de constantes de estabilidade de com-

p1exos(54), obtenção das absortividades molares de comp1exos(55),

d' "t" -" d f1 1 t - . (56,57)19l 1zaçaoe 1ntegraçao e curvas uorovo ametncas e

simulação e determinaçio de coeficientes

de complexos em equi1ibrio(58,59).

de difusão individuais

Os recursos e a performance dos microcomputadores va-

riam de um modelo para outro e estão determinados, na parte ace~

sive1 ao usuário, principalmente pelas linguagens de programação

disponiveis, pela capacidade de memória, pela velocidade de pro-

cessamento e pela facilidade de interfaceamento. A compa ti bil i-

dade com IIsoftwarell comercial é um outro fator a considerar nas

aplicações de interesse generalizado. As assim chamadas 1ingua-

gens de alto nive1, por serem próprias ao uso humano, são inter

pretadas ou compiladas para um código de mãquina muito mais pri-

mitivo, que o microprocessador e capaz de executar e que varia

de um modelo para outro, muito mais que a linguagem de alto n;-

ve 1 . Não cabe aqui mencionar detalhes que podem ser encontra-

dos na ampla literatura especializada neste campo (veja, p. ex.

as ref. 32 e 33). Para a melhor compreensão da instrumentação,

métodos e programas apresentados nesta tese, são fornecidas a1g~

mas caracteristicas gerais do sistema de computador util izado,pa~

ticu1 armente nos aspectos em que difere dos microsmais populares.

A linguagem do HP-9825 e designada pelo nome de HPL,

caracterizando-se por ser poderosa e eficiente na manipulação de

equações matemáticas e no controle e comunicação com periféri-

c~s interfaceados. O estilo e estrutura desta linguagem e seme-

1hante ao Basic, a mais popular das linguagens usadas nos IImicrosll.



-18 -

Tal como o Basic, e ao contrãrio do Pascal, é uma 1 ingu~

gem "não estruturada" sendo, portanto, relativamente difícil se-

guir os programas olhando simplesmente para a listagem. Permi

te, entretanto, rotular as linhas com nomes, impossível no Basic.

Desta forma cada parte ou sub-rotina pode ter nomes representati

vos que sio reconhecidos no lugar do ncrmero da linha para fins

de localização pelo programa. Isto melhora bastante a "legibili

dade" dos programas em HPL.

Em contrapartida, o HPL não permite o uso de mnemôni-

cos de várias letras para definir o nome das variáveis. sã ...
e

permitido o uso de letras de A a Z para esta finalidade. A mes-

ma letra pode ser usada para definir uma variável numerica, uma

literal ("strings" de caracteres alfa-numericos) e uma numerica

subscrita (matrizes, que podem ser multi-dimensionais. Esgotado,

o alfabeto, passa-se a numerar as variáveis numericas precedidas

da letra .!:., (rl' r2' etc...) ou, em sub-rotinas, da letra .e.., (Pl'

P2' etc...). Uma tabela com os significados e uma necessidade p~

ra escrever e ler programas mais extensos. Com prejuízo da legl

bil idade, os programas em HPL ficam mais concisos, ocupam menos

espaço na memãria e são executados, graças a esta e outras carac

teristicas, muito mais velozmente em HPL pelo HP-9825 do que em

Basic interpretado, por outros "micros". Esta rapidez de execu

çio e importante quando se efetuamcãlculos iterativos complexos,

como sucede em diversos pontos da tese.

o HP-9825 possui excelentes recursos de edição e corr~

ção de programas e, com a adição de cartuchos de memória ROMpre-

-programada, os recursos do computador são expandidos por no vo s

comandos e instruções que permitem programação avançada, oper~

ções com matrizes (uma matriz 20x20 e invertida em 10s), com ca-
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racteres e algebra booleana, comunicação em alto nível com o tra-

çador de gráficos e instruções de entrada e saída para comunica-

ção com os instrumentos interfaceados, cujo numero pode exceder,

simultaneamente, tres dezenas.
- ~ -

Isto e posslvel pela adoçao do padrão de interferen-

te IEEE-488, bastante complexo, implementado sob o nome de HP-IB.

As interfaces construidas e utilizadas nesta tese tive

ram que ser projetadas levando-se em conta este padrão de comuni

cação, como serã visto no capitulo III.

A memória disponível ao usuário, para armazenar progr!

mas e dados (RAM, volãtil) e de 23 Kbytes, aproximadamente, sen-

do o restante da capacidade de endereçamento do processador ocu-

pado pela memória permanente do sistema operacional e pelos car-

tuchos prê-programados (memórias ROM).

Apesar de modesta, em termos atuais, a memôria foi su-

ficiente para acomodar, sem muito "malabarismo", os programas ate

agora desenvolvidos. o armazenamento de dados ~ bastante "dis -
pendioso", j~ que cada numero real requer 8 bytes (são armazena-

dôs com 12 digitos na faixa dinâmica de 10-99 a 1099, O, -10-99

a -1099). Conversão para menor precisão, requerendo 4 bytes ou

i ntei ros (2 bytes), ê possível. Não se dispõe de unidade de dis-

co. A gravação de programas e dados e feita em fita magnetica

num cassete de acionamento rápido, com tempo de acesso medio de

6s e capacidade de 250 Kbytes. A fidelidade da gravação e con-

ferida automaticamente. Uma instrução única e util quando o pr~

gramador ou quimiometrista e vencido pelo cansaço antes de fina

lizar sua tarefa ~ a gravação integral da memória. Re c a r r e g a n d 0-

-se o conteudo da fita, ê possível prosseguir exatamente do po~

t o em que s e 11c o ng e 1o u 11a s a t i vi da de s .
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As maiores limitações do sistema são a impressora ter-

mica que, apesar de rápida, durável e silenciosa, requer pa pe 1

especial e imprime apenas 16 caracteres por linha,

(lIdisplayll) de uma ünica linha com 32 caracteres.

e o visor

Em contrapar-

tida, o traçador de gráficos e excelente possuindo resolução de

25 ~m no posicionamento da caneta.

Para as impressões mais extensas, recorre-se a uma im-

pressora Grafix MX-80, com interface IEEE-488, recentemente ad-

quirida. Maiores detalhes sobre o sistema do HP-9825 encontram -
. (60) c-. . 1 d d

. t -
-se nos manualS . opla parcla e um resumo as lns ruçoes

usadas nos programas precede as listagens das mesmas, no Ap~ndi-

ce. Estes programas certamente poderio ser transcritns para Ba-

sic sem maiores dificuldades, exceto quando envolverem entrada e

sarda via HP1B, quando modificações maiores se far;o necessárias,

tais como, escrever sub-rotinas em código de máquina, para con -
trole de portas paralelas de entrada e saída. Aos micros que não

efetuarem operações matriciais diretamente, terão que ser forne-

cidas sub-rotinas para a inversão e transposição de matrizes, en

contráveis, por exemplo, na ref. 61.

De um modo geral, o HP-9825, lançado hã cerca de 8 anos

no mercado internacional, ~ superior aos IImicrosll de 8 bits ho -
je disponrveis no mercado nacional, pela sua velocidade, riqueza

de instruç5es, funções, modos de endereçamento e teclado IIvi vo 11

(~ possTvel usar o computador via teclado, mesmo havendo progra-

mas em execução). Devido aos já mencionados recursos de entra-

da e sarda aliados ao acesso direto i memória e i possibilidade

de interrupção do micro pelos instrumentos interfaceados,

HP-9825 consegue resistir, mesmo frente aos novos micros de

o

16

ou 32 bits, tanto que ainda e fornecido como controlador de cer-
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tos sistemas de instrumentaçaodo HP e de outros fabricantes.

Em termos do uso quimiometrico dos "micros", um progre~

so importante foi a redução no seu tamanho físico, sem sacrifl-

cio da capacidade, como o conseguido, p. ex., no HX-20 da Epson,

com dimensões comparãveis às desta tese (um pouco mais espesso).

Com o HX-20, o autor tem podido dedicar-se ã quimiometria onde

quer que fosse necessario, do laboratório ã cabeceira. Alem do

teclado normal da mãquina de escrever e dos 2 microprocessadores

de 8 bits, o HX-20 possui gravador de micro-cassetes, impressora

matricial e visar de cristal líquido. o funcionamento ininterrue....

to por muitas horas sem recarga das baterias e a conservação dos

programas e dados na memória são outras características interes-

santes. A impressora tem servido não só para imprimir resul ta-

dos e programas, mas tambem, para confeccionar pequenos grãficos

de boa resolução, muito úteis, por exemplo, para gerar curvas de

t i tu 1aç ão, no 1a bor a t õr i o, a s sim que se o btem o s da dos, ou nas a -
la de aula. Uma ilustração pertinente ã tese ê o programa de

distribuição de complexos, listado no apêndice.

Outro progresso mais recente ~ o "Portable" da HP

sem impressora e sem gravador, mas com um visor de cristal liqul

do maior, abrigado na tampa do teclado, e a generosa capacidade

de memõria de 384 Kbyt~s de memória ROM com programas pre-grava-

dos e 272 Kbytes de memória RAM não volãtil para o usuãrio.

Em suma e referendando os objetivos da tese pode-se di

zer que os progressos nos campos da eletrônica e da ciência da

computação vem sendo rãpidos e expressivos, abrindo caminho para

a crescente e jã significativa contribuição da quimiometria e da

automação ã Química Analítica.



II

A QUIMIOMETRIA NA DETERMINAÇ~ODE CONSTANTES DE ESTABILIDADE

DE COMPLEXOS E NA REPRESENTAÇ~O GR~FICA DE EQUIL1BRIOS
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11.1 - ESTUDOS DE EQUILIBRIOE QUIMIOMETRIA

O equilíbrio químico e, em especial, o equilíbrio de

complexos em solução tem sido intensiva e extensivamente investi

gado principalmente por químicos analíticos, inorgânicos e f;si-

co-químicos. O interesse e a importância destes estudos t ra ns -
cende essas áreas e alcança de maneira crescente, a área da qu;-

mica ambiental e da bioquimica. As compilações de constantes de

estabilidade(62-65) dão uma ideia da magnitude da produção cien-

tífica acumulada neste campo. Há frequente necessidade de estu

dar sistemas novos, ou de reestudar sistemas conhecidos sob dife

rentes condições.

O numero de especies envolvidas, num sistema de compl~

xos mononucleares lãbeis, que são os mais estudados, situa-se no r

malmente entre 3 e 8, contando o íon metálico solvatado e o 1 i -
gante não complexado. Quando especies mistas ou polinucleares são

desenvolvendo para atrav~s da combiflação de medidas experimentais

diretas ou indiretas de uma ou duas das especies envolvidas,

proposição de modelos para o sistema quanto ao tipo e número

da

de

especies e da aplicação de metodos gráficos, analíticos ou nume-

ricos, encontrar constantes de estabilidade que permitam descre

ver os equilíbrios do sistema. Dada a inacessibilidade do mode

10 verdadeiro, a escolha do mais provãvel, entre os vários que

podem ser formulados para sistemas mais complicados, bem como a

fo rmada s, pode exceder duas dezenas. Salvo casos simples e ra-

não e possível medir a concentração de cada uma das
...

ros, espe-

cies diretamente. Por esta ra zão, toda uma metodologia foi se
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determinação das incertezas envolvidas, são fundamentadas em méto-

do estatisticos. A obtenção de dados, o mais possível precisos

e exatBs, cobrindo intervalos 6timos da concentração das variâ -
veis independentes é essencial e deve ser precedida por medidas

exploratõrias, quando tratar-se de sistemas novos.

Um dos sustentãculos da metodologia para determinação

de constantes de estabilidade é, portanto, a Quimiometria, defi-

nida como(66):

lia disciplina da quimica que usa metodos matemáticos

estatisticos para

a) projetar ou selecionar procedimento de medida e exp~
rimentos otimizados;

e

b) prover o mãximo de informação quimica pela
de dados.

análise

No campo da qutmica analitica, quimiometria ê a disci-

plina que usa mitodns matemãticos e estatisticos para al
cançar os designios da qutmica analítica, especificame~
te a obtenção de uma maneira õtima de informação rele-
vante acerca de sistemas materiais". (tfl.a.d. Livfl.e)

Cabe ressaltar que na determinação de constantes de e~

tabilidade já se praticava o que hoje se chama de quimiometria ,

muito antes de este nome ter sido cunhado, definido e sub-dividi

do nas ireas j~ mencionadas na introdução. o mesmo sucede com a

principal ferramenta do quimiometrista, o computador. Sua ut 11 i

zação no cálculo de constantes de estabilidade se iniciou já na

década de cinquenta(67) sendo que as aplicações pioneiras foram

sumarizadas por RYDBERG(68). Os fundamentos e a 1 istagem da ver

são inicial do mais utilizado dos programas de determinação de

constantes de estabilidade, o LETAGROP, desenvolvido pelo

de SILLtN, foram publicados hã 23 anos(69,70).

grupo
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Muitos outros metodos, programas e aplicações surgiram

neste meio tempo, e suas características são sumarizadas e disc~

tidas na excelente revisão de GAIZER(71), bem como em trabalhos

anteriores(72-74) e 1ivros(75,76). Igualmente importante ê o uso

do computador no cálculo das concentrações de equilíbrio em solu

ção, dadas as concentrações analiticas dos reagentes e as cons-

tantes de estabilidade das especies formadas. Há diversos pro-

gramas de computador disponíveis para este propósito e uma com-

paração do seu desempenho foi feita por LEGGETT(77).

Os programas mais completos e genericos para o cálculo

de constantes de estabilidade como, por exemplo, o LETAGROP

VRID(78) permitem tratar conjuntos de dados obtidos por diferen-

tes metodos experimentais ou mesmo por uma combinação deles, po-

dendo determinar constantes de complexos mistos e polinucleares.

Em contrapartida, são programas longos~ sofisticados e iterati-

vos, que requerem uma velocidade de processamento e capacidade

de memória ainda não alcançadas pelos microcomputadores. (As re~

trições de memória estão sendo superadas mais rapidamente que as

de velocidade de processamento, conforme mencionado no Item I.3

e na ref. 61). Dada a complexidade dos programas, a implantação

em mini ou maxi-computadores diferentes daqueles usados pelos a~

tores bem como a familiarização com o seu uso e bastante difícil

e demorada. Alem disto o seu uso, em termos de tempo de computa-

dor e bastante oneroso. A apresentação de um problema, partic~

lar qualquer, requer a elaboração e inclusão no programa de uma

secção ou sub-rotina onde, alem dos dados, são fornecidas as equ~

ções de balanço de massas dos equilíbrios a considerar, as esti-

mativas das constantes a refinar e as equações relacionando a me

dida experimental feita às variãveis de concentração, entre ou-
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tros requisitos.

Depreende-se destes fatos que, exceto para sistemas e~

tremamente complexos e difíceis, ê vantajoso dispor de programas

m a i s sim p 1 i f i c a dos e r e s t r i tos, a p r o p r i a dos p a r a r e sol u ç ã o de c e!:..

tos tipos especificos de problemas de equilíbrio. As desvanta-

gens da perda de generalidade são positiv~mente contrabalançadas

pela facilidade de implantação e uso do programa em microcomput~

dores de baixo custo, disponíveis em qualquer laboratório, tor-

nando estes métodos quimiometricos acessíveis ao pesquisador

Assim que houver um repertório apropriado de programas que cubra

os diferentes métodos experimentais e tipos de equilíbrios, bas-

tarã selecionar e obter uma cópia daquele que melhor atender as

necessidades do sistema a investigar. Quando isto ocorrer e con

siderando que os programas sejam bem elaborados e documentados,

nio serâ necessãrio ao pesquisador interessado na determinaçio de

constantes de estabilidade conhecer programação para usar estes

programas (se bem que ajuda, quando pequenas modificações se fi-

zerem necessãrias). o próprio computador indica as opções disp~

níveis e as ações a serem tomadas pelo usuârio de maneira si mp 1es

e compreensível. t essencial, no entanto, que as 1imitações do

programa sejam bem conhecidas, pois seu uso indiscriminado e não

criterioso pode levar a resultados e conclusões incorretas.

exame gráfico preliminar dos dados é sempre recomendável

o

para

"sentir" o sistema, apreciar a qualidade dos dados, quanto ã fa.:!.

xa de concentração explorada e ã dispersão dos pontes, identifi-

car as espécies presentes e estimar a magnitude das constantes.

Dada a subjetividade envolvida nos tratamentos grãfi -

cos, que resulta em um conjunto de constantes diferente para ca-

da pesquisador experiente que os analisa (ver exemplo na ref.79),
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o uso criterioso de programas de computador apropriados pode le-

var a resultados mais rapidos e precisos oferecendo, alem disto,

estimativas dos erros das constantes. Pode-se dizer, pois, que

com o auxilio do computador, alcança-se resultados que não ape-

nas se aproximam dos obtidos graficamente, ponto de vista algo

pessimista expresso por Hume ha cerca de 15 anos(80),mas os su-

peram, em termos da qualidade do ajuste das constantes obtidasaos

dados experimentais. t importante reconhecer que, por mais pod~

rosa que seja a quimiometria utilizada na análise dos dados, nao

se pode extrair senão a informação neles contida e, se eles fo-

rem inadequados, imprecisos ou inexatas, o mesmo ocorrerá com os

resultados e conclus5es sabre o sistema estudado. Muitas vezes

os problemas com os dados ou a sua anãlise são facilmente identi

ficados no tratamento gráfico ou computacional (constantes nega-

tivas, constantes com incerteza maior que o seu próprio valor,pr~

sença ou inexistência de certas espécies, contrapondo-se ao "se!!..

so químico" do pesquisador) enquanto em outras, pa.ssam completa-

mente despercebidos, dando origem às discrepâncias frequentemen-

te encontradas na literatura onde, para um mesmo sistema, são r~

portadas constantes diferindo nao apenas quanto i magnitude mas

tambem quanto às espécies presentes.

Vê-se que a disponibilidade de metodos eficientes e

acessíveis de determinação de constante e muito positiva. Mais

pesquisadores poderão estudar sistemas novos ou reestudar siste-

mas sobre os quais pairem d~vidas, recorrendo a diferentes condi

ç5es experimentais e tecnicas de medida~ A execução pelo compu-

tador dos longos e entedi antes cal cul os necessarios i obtenção das

constantes libera o pesquisador para usar sua mente para pensar na

química do sistema e o estimulaa experimentarnovas idéias, por
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propondo metodos apenas para a análise dos dados.

Hã que reconhecer que para o estudo polarogrãfico, ou

espectrofotometrico a diversos comprimentos de onda, a aquisição

de dados diretamente pelo computador alivia muito o trabalho ex-

perimental e diminui as possibilidades de erro, pois para cada ro~

posição da solução em estudo são necessãrias múltiplas medidas,

definindo uma curva de i vs~ E, na primeira,ou A vs. À na segunda

tecnica. A tecnica aqui empregada foi, no entanto, a potenciom~

tria com eletrodo de amãlgama, onde se mede um unico

para cada composição da solução.

potencial

II.2 - DETERMINAÇ~O POTENCIOMETRICA DE CONSTANTE .DE ESTABILI

DADE

Dentre as muitas tecnicas experimentais usadas em estu

dos de equilibrio químico em solução, de man.eira geral, bem como

na determinação de constantes de estabilidade, a potenciometria

e, sem duvida, a tecnica mais utilizada. Isto se deve, por um

lado, ã predominância absoluta de investigações feitas em meio

aquoso, cujo equilíbrio de protõ1ise e afetado por qualquer ãci-

do ou base adicionado, sendo por demais frequente o estudo da com

plexação de câtions metãlicos com bases fracas. Por outro 1ado,

ã existência do eletrodo de vidro, com extraordinária faixa din~

mica em que a resposta do potencial ã atividade de H30+ e nerns!

niana, aliada ã alta precisão, simplicidade de uso e baixo cus

to do próprio eletrodo e do potenciômetro (peagõmetro) com o
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saber que as medidas poderão ser prontamente analisadas. Progr~

mas oferecendo recursos gráficos constituem-se noutro recurso p~

deroso, que elimina a morosidade da sua construção manual. Um

exemplo importante são os diagramas de distribuição das especies

que revelam informações apenas intrinsecamente contidas nos va10

res das constantes.

Por estas e outras ra7nes, hã expectativa de crescente

produção científica neste campo dos metodos e programas bem adapt~

dos aos microcomputadores, manifestada por GAIZER em sua revl

são(71). Ele prõprio já contr.ibuiu com programas para a análi-

se de dados obtidos por espectrofotometria(81) e por potenciom~

tria com eletrodo de vidro(82). A automação completa da determi

nação de constantes, incluindo a realização das medidas, cuja vi~

bi1idade já foi demonstrada com o auxílio dosminicomputadores (ve-

ja-se, por exemplo, a ref. 83) tambem e possível com microcompu-

tadores. Dada a elevada precisão necessãria nas medidas, as adi

ções dos reagentes tem que ser feitas com buretas automáticas e

instrumentaçâo de medida de custo superior aos de operaçao manu-

alo As peculiaridades de cada sistema novo podem determinar a1-

terações ou reconfigurações no arranjo experimental, envolvendo r!:

programação parcial e acompanhamento das medidas exploratõrias .

Alem disto, a obtenção de uma serie de medidas experimentais não

envolve, nas tecnicas convencionais, medidas tão rãpidas que se-

j am i nvi á ve i s manua 1mente, nem tão 1enta s que excedam o periodo

de algumas horas. o volume de dados e tambem relativamente mo-

desto, sendo tipicamente de 10 a 50 pontos por serie. Os atrati

vos do uso do computador na automação das medidas são, portanto,

menores que para a análise dos dados co1etados.

Assim sendo, procurou-se contribuir neste capitulo,
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qual se fazem as J1ledi'das.

Existe vasta literatura sobre o assunto, merecendO des-

taque o livro de ALBERT e SERJEANT(84) e a orientação fornecida

pela Comissão de Dados de Equilíbrio da IUPAC(85), alem dos cap;

tulos pertinentes dos livros bãsicos sobre a determinação de con~

tante de equillbrio(86-88). Para a análise dos dados por micro-

computadores, pode-se usar o programa de GAIZER(82).

Em resumo, as medidas de pH permitem calcular a concen

tração ou atividade de ligante livre (não complexado) e esta p~

de ser relacionada à formação de complexos. A P r e c i são da s c o n ~

tantes vai depender não só da precisão das medidas mas tambem da

diferença entre a magnitude das constantes de protonação do 1i -

gante e de complexação com o metal, piorando rapidamente

esta diferença aumentar(85).

Alternativamente, pode-se usar um transdutor eletroquI

quando

m i c o P o t e n c i o m é t r i c o p a r a me d i r a a t i v i da d e do p r õ p r i o cá t io n m e -

tãlico. A informação ê extraída da variação da atividade ou con

ponibilidade de eletrodos com resposta :nernstniana, às vezes co~

seguida com os metais puros (p. ex. Hg e Ag), outras vezes com o

uso de amãlgamas (p. ex. de Tl, Pb, Cd e Zn) ou ainda de eletro-

dos ions-seletivos (p. ex. de Ag, Cd e Cu) sendo que estes ulti-

(89 90)mos podem darrespostasafetadas de erro' .
Entre estes eletrodos, os de amãlgama se destacam pe-

la alta exatidão e reprodutibilidade das medidas, quando adequ~

damente usados sendo possível alcançar uma precisão de 0,01mV(9l).

As dificuldades no preparo e manuseio dos amãlgamas(9l-93) pude-

centração do ion metálico livre (solvatado mas não comp 1exa do) em

função da concentração de ligante.

Esta modalidade de potenciometria esti restrita ã dis-
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ram ser superadas mediante um procedimento e com o auxilio de um

1 t d d 1
. d IQ USp (94). Para estudos de equi1í -e e ro o, esenvo Vl os no -

brio de complexos, basta que a concentração de metal no mercurio

seja aproximadamente conhecida, desde que esta se mantenha rigo-

rosamente constante ao longo de cada serie de medidas.

Estas características favoráveis dos eletrodos de ama1

gama e o destaque dado na ~rea de Química Ana1itica ã investiga-

ção do sistemas de complexos envolvendo ha1etos e pseudo-ha1etos,

para muitas dos quais a obtenção de constantes via medidas de pH

e impraticável ou desfavorável, justificam a escolha destes e1e-

t d d.
1
.'"

t . (51,55,94-97) N tro os em lversas ap lcaçoes an erlores . os ra-

ba1hos iniciais, o tratamento dos dados era feito pelo metodo das

extrapo1aç5es grificas de LEDEN(95,96). As incertezas na extra-

. po1ação dos graficos puderam ser diminuidas com um meto do de re-

finamento por 1inearização, mediante subtração das contribuições

das especies mais altas, com base nas constantes preliminares

Esse metodo foi imp1ementado em calculadora de mesa progra-

mãve1(51) e aplicado 9 sistemas de complexos mononuc1eares biná-

rios e mistos(51 ,98).

A sistemática de cã1cu10 baseada na resolução de equa-

ções simu1tãneas ponderadas (niveladas) inspirada nas ideias ini

ciais de NEVES(99) e desenvolvida por MILCKEN(79), foi 'ap'erfeiç~

ada pela ap1 icação do principio dos mínimos quadrados PMQ median

te programa para computador de grande porte que recorre a uma

sub-rotina de regressão po1inomia1 por MQ disponive1 na bib1iot~

ca do sistema de computação(100). A ap1icabi1idade do PMQ foi

deta1hadamente analisada por TAVARES(101) que também elaborou

programa simplificado para fazer o tratamento em etapas, numa

cal cu1 adora programãve1 portati 1 . A etapa seguinte foi a e1abo
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ração de um programa para o computador de mesa HP-9825, superan-

do as limitações das calculadoras programãveis e a inconveniên -
cia do uso do computador de grande porte. Recursos para a ex-

clusào de dados, correção do ligante livre e cãlculo das varian-

ças das constantes de estabilidade, bem como dos desvios entre

os pontos experimentais e os calculados foram introduzidos, con-

ferindo grande flexibilidade ao programa de microcomputador(54),

que foi aplicado ã determinação das constantes de estabilidade do

sistema Cd(II)/SCN-(55) e ao refinamento das constantes dos sis-

temas Cd(II)/Cl-e Cd(II)/Py(94) e a outros sistemas cujos resul-

tados ainda não foram publicados.

Os bons resultados conseguidos com este metodo comput~

cional para a anãlise de dados potenciometricos de concentração

de metal livre estimularam o autor a desenvolver um meto do capaz

de tratar sistemas mais complicados envolvendo a formação de

complexos mistos na presença simultânea de dois ligantes difere~

teso Nas pãginas seguintes serão apresentadas as principais fa-

ses envolvidas na consecução deste objetivo, bem como no de ofe-

recer novos recursos grãficos para a representação dos equil,brios

de complexos mistos com o auxilio do sistema de microcomputador.

Posteriormente serã visto como esta metodologia foi aplicada
~

a

investigação do sistema Cd(II)/SCN-/N3' onde ficou demonstrada a

participação de especies binãrias e mistas de ion cãdmio pentac~

ordenado.
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11.3 - EQUAÇaESB~SICAS

As equações bãsicas envolvidas nos estudos de equilí-

brio de complexos em solução, assim como os principais metodos de

tratamento dos dados e de representação grãfica podem ser encon-

d d . b (86-88) S
-

tra os nos textos fun amentals so re o assunto. erao

apresentadas neste 'tem apenas as equaç5es es~enciais ~ compree~

são da tese, sendo que os detalhes de sua derivação podem ser en

contradas nas referencias pertinentes.

Considera-se a situação da formação de complexos em

etapas sucessivas de entrada de ligantes na esfera de coordena -

ção do íon metálico, cada uma delas relacionadas com uma constan

te de equilíbrio parcial, K.. ou global (cumulativa), B... Por
lJ lJ

haver interesse em estudar complexos l[beis fracos ou moderada -

mente fortes, envolvendo especies carregadas, há necessidadede tra-

balhar com força iônica (a rigor, meio iônico) constante e alta,

mantida com eletrõlito inerte. Com este procedimento amplamen-

te aceito e possível manter os coeficientes de atividade das es-

pecies envolvidas praticamente constantes(102). Desta forma uti

liza-se nas expressões de equilíbrio a concentração molar ao in-

vês da atividade das especies (experimentalmente inacessível em

altas forças iõnicas). Resultam deste procedimento constantes de

estabilidade vãlidas exclusivamente para as condições de força

iõnica em que foram determinadas, chamadas de constantes condici~

nais ou estequiometricas. Ouando os complexos são suficiente -

mente fortes, hã possibilidade de realizar o seu estudo em dive!

sas forças iônicas baixas e realizar extrapolações atê força iô-

nica zero, onde os coeficientes de atividade se tornam unitãrios
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e as constantes de equilíbrio passam a ser constantes de estabi-

lidade termodinimicas. Esta situação não ocorre nos estudos rea

lizados na presente tese, de forma que se considerará exclusiva-

mente as constantes condicionais. Ambos os tipos de constantes

dependem, naturalmente, da temperatura em que se realizou a dete~

minação e informações termodinimicas fundamentais das quantida-

des envolvidas na segunda lei podem ser derivadas. Será conside

rada aqui somente a determinaçio das- constantes numa Gnica temp~

ratura (25,OoC).

Estas considerações são necessãrias para definir o si~

nificado das constantes, uma vez que os métodos de determinação

das mesmas bem como de representação gráfica dos equilíbrios são

aplicãveis a qualquer força iônica e temperatura, desde que man-

tida constante.

o objetivo primordial, ao determinar constantes de es-

tabilidade, e poder quantificar a contribuição de cada especie

formada, conhecida a concentração analítica total de cada um dos

constituintes do sistema colocados em solução. No caso de com-

plexos mistos, são adicionados o íon metlltco, M, o ligante, X ,

o ligante, Y e, muitas vezes o ãcido, H, enquanto que nos estu -

dos de complexos mononucleares binários, sõ um ligante pode ser

adicionado. (As cargas das especies envolvidas, bem como as mole-

culas de solvataçãó serão omitidas, para maior clareza e simpli-

ficação).

A concentração total de metal para complexos binários

com o ligante X, considerando um numero máximo de coordenação N,
-
e:
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N

CM = IMI + IMXI + IMX21 + ... + I'MXN'=.L IMXil
. 1=0

eq. 1

com o ligante Y, igualmente

N

CM = L IMY.I
j =0 J

eq. 2

na presença de ambos os ligantes

N-j
- L

CM - i=O

N-i
r
j=O

1 MX.Y.I
1 J

eq. 3

A concentraç[o total do ligante X em sistemas bin~rios ~:

Cx
= I~ I + 1 MX I + 2 IMX2 I + ... + NI MXN 1

N
I XI + E i 1 MX .1

1=1 1

=

= eq. 4

Equação idêntica vale para o ligante Y.

1 i 9a n te s :

Na presença de ambos os

eq. 5

eq. 6

Excluindo a formação de hidro~o...complexos com o íon metã11co,mas

considerando a protonação do ligante X:

CH =
I HI ,.. 1 OHI + 1 H'X I + 2 IH2XI + ... + RIHRX I =

= R
IHI ,.. 10HI + L rlH XIrr=l

eq. 7

N-j N- i
C =

Ix I + L L
i IMXi Yj I

X 1=1 j=O

N-j N- i
C .- Ivl + L L j I MX.Y.1y i=O j =1 1 J
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o mesmo vale para o ligante Y, sendo que, na presença de ambos os

ligantes:

CH = IHI - IOHI +
R S
I rlH xl + I slH YI
r=l r s=l s

eq. 8

Quando houver protonação dos ligantes, a concentração das espê-

cies protonadas deve ser somada do lado direito das eq. 4, 5 e

6.

Para possibilitar a avaliação de cada uma das concen -
trações de equilíbrio, para quaisquer concentrações dos reagentes,

resulta conveniente definir constantes globais de estabil idade

( S) . Para o equilíbrio de formação de cada complexo com o liga~

te X:

M + iX
-+
+ MX.

1 s .1
= IMX. I1

1MIIX I i
eq. 9

Com ambos os ligantes:

M + iX + jY ::: MX.Y.
1 J

S I' =
1J

I MX.Y. I
1 J

IMllx!i!Ylj
eq. 10

Para protonação de cada ligante:

rH + x
-+
+ H Xr

IHrXI

PSr = !Hrr!X!
eq. 11

Nas eq. 9-11, S, S eo 00 Ps o tem valor unitário. As constantes

globais podem ser relacionadas com as parciais, sabendo-se

para as especies binãrias:

que
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f\
=

K1 . K2 ... Kc
=

C
TI K
; =1 i

eq. 12

Paraas especies mistas pode-se chegar ao BCd por diferentes cami

nhos, sendo um de1 es:

c d

Bcd
= TI K. O . TI. 1 ' , . 1,= J= KC,j eq. 13

Para a constante de protonação vale eq. semelhante ã 12. A re1a

çao com as constantes e:

PK., = -- =
b K.,

aK., Kw
eq. 14

onde: aK. =,
bK. . =,

constantede dissoc. ãcida

constante de dissoc. bãsica

K
w

= produto iônico da ãgua

Introduzindo estas contantes nas expressões anteriores e consid

rando a protonação dos 1igantes resulta:

N-j N-; "

CM
= IMIl: l: B..!XI'!YIJ eq. 15

; =0 j =0 ' J

N-j N-; .. R
Cx

= IXI + IMI l: l: ;B../XI'IYIJ + IXI l: PB IHlr eq. 16
; =1 j=O 'J r=l r

N-j N-; .. S
Cv

= IVI + IM[ l: l: jB..IX!'!V[J + lv/ l: PBslHls eq. 17
i =0 j=l 'J s=l

Kw R r S
sPBslHlsCH

= IHI - - + IX I l: rP B [H I + IV I l: eq. 18
IH/ r=l r s=l
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Observa-se que uma vez conhecidas as constantes de equilTbrio ,

os termos de concentração nas equações de balanço de massas do

sistema restringem-se às concentrações livres e totais de cada

um dos constituintes.

Ao lado dos balanços de massas, são uteis tambem as

variãveis secundárias de concentração ~ ou numero medio de COO!

denação e o a ou grau de formação do c-esino complexo, defini-c

das como:

=

N
r
i=l iS.!X!i
N 1

~ B. IX I i
1=0 1

eq. 19

sc.1X Ic
N .
~ s. !X I i.
1 =0 ,1

eq. 20

O limite superior de n e N sendo que na presença de dois liga~

tes, hã que somar as contribuições de cada um:

eq. 21

eq. 22

eq. 23

Já o grau de formação de cada espécie num sistema misto e:

n = Cx - X

CM

a =
IMX I

c
c

CM

=

-
n = n + nx y

N-j N-i

Cx - IX I
L L is..!Xlily!j

onde nx
= i=l j=O 1J=

N-j
CM

N-i
L L s..IXliIYlj
i=O j =0 1J

N-j N-i

j S ij IX I i IY IjCy - IY I
L L

- f=O
ny

= j=l=
N-j

CM

N-i

SijIX!ily!j
L L
i=O j =0
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acd
=

d
B I xIc I YI

cd .
~-j N-i .IXliIYIJ

L L BiJi=o j=O

eq. 24

onde: O~C~N

o ~ d ~ N

e o .( (c+d) ~ N

t importante notar que as expressões das variávei s secundárias de

concentração definidas com o auxilio dos B.. independem de CM1 J

Cx e Cy.

11.4 - METODOLOGIAPARA A DETERMINAÇ~O DAS CONSTANTES

11.4.1 - Obtenção dos dados experimentais

A metodologia descrita aplica-se a medidas experimen -

tais com um transdutor eletroquimico, do tipo do eletrodo de amá}

gama, que possam ser facilmente convertidas em IMI. Series de

medidas de IMI são feitas em soluções onde CM' CX' Cy e CH

conhecidos. Na fase de análise dos dados estas medidas são

são

re -
lacionadas com as constantes de estabilidade pela equação 15 .

Exame das equações 15 a 18 mostra ser esta uma "entrada mais di-

reta" para os B.. que a medição potenciomêtrica de IHI comlJ

trodo de vidro e uso inicial de eq. 18.

ele-
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A situação ê bastante difícil mesmo usando a eq. 15

pois nao se conhece Ix I e Iv I a priori, uma vez que os B..
1J

,...
sao

incógnitas.

Com frequência, pode-se fazer suposições simp1ificado-

ras para iniciar o processo de tratamento dos dados visando a ob

tençio de constantes preliminares. Quando os complexos do sist~

ma sao fracos ou moderadamente estiveis e, ao mesmo tempo,se tr!

balha com CM o mais baixo possível para não comprometer a exati-

dão das medidas potenciometricas (lmM, tipicamente), pode-se con

siderar Ixl = Cx e Ivl = Cv na análise preliminar. Se houver apr~

ciivel protonação dos ligantes, mant~m-se a concentração

necessária e suficiente para conservar IHI num nível que

de CH

impeça

a hidrõlise do cátion metálico. Nestas condições apenas a forma

ção de I HX I e I HV I prec isa ser est imada a partir das constante.s

de protonação, e subtraída de Cx e CV' respectivamente, para que

se inicie com um Ixl e Ivl mais realista. Uma vez obtidas as

constantes preliminares, pode-se calcular mais precisamente

e Ivl para em seguida IIrefinarllos B.-.1J

Se as simplificações acima forem válidas, haverá

I X I

con-

vergência no valor das constantes após poucos ciclos de refina -

mento. Esta sistemática de refinamento e a chave para alcançar

um dos objetivos propostos, qual seja, utilizar recursos quimio-

metricos relativamente simples e praticáveis em microcomputado -

res na análise de sistemas complicados de complexos mistos. A

mesma sistemática foi anteriormente utilizada para a computação,

das constantes de sistemas binários(54). Pode ser combinada,tam

bem, com a anál ise por metodos gráficos, feita usualmente pelo m~

todo das extrapolações gráficas de LEDEN(103), implicando, en-

tretanto, na sua repetição por duas ou mais vezes. Quando o sis
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tema a estudar envolve complexos mistos cOm ligantes monocoord~

nativos, o tempo dispendido na análise grãfica repetida aumenta

muito, a não ser que se recorra ao auxilio de um

dor, como será descrito.

microcomputa-

Alternativamente, o metodo das soluções corres pondeE

tes(86) permite obter previamente os valores de IXI, tornando

o refinamento sucessivo desnecessãrio. Em compensação requer a

realização de séries de medidas com diferentes Cx para vãrias

concentrações fixas de CM' tipicamente tres, ao inves de uma.

O maior dispêndio de tempo em medidas experimentais é compensa-

do pela confiabilidade e economia de tempo na análise dos dados.

Presença de especies polinucleares e evidenciada. O metodo
~e

pouco usado em estudos potenciometricos ou polarográficos mas

assume importãncia maior quando as medidas $[0 espectrofotome -

tricas e discussão detalhada foi feita por MOLINA(104), ao pro-

por um algorítmo para o tratamento deste tipo de dados.

Valores imprecisos de IX! são obtidos quando a estabi

lidade dos complexos e alta ou as CM não são suficientemente bai

xas para permitir extrapolações seguras das retas de Cx vs CM '

definidas pelas soluções correspondentes, cuja intersecçâo com

o eixo das ordenadas e IXI. O método não ê aplicãvel diretame~

te a sistemas mistos pois soluções correspondentes refletiriam ~

penas um mesmo n, sem distinguir nx de ny (eq. 21), não revelan

do, pois, IX! e IVI.

Levadas em conta estas dificuldades na avaliação de

!xl e IvI e a maneira usada para contorná-las, pode-se discutir

melhor a metodologia.

A sistemática de medidas usual com os eletrodos de

amãlgama consiste em medir o potencial condicional do eletrodo
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contra um eletrodo de referencia no meio não complexante, Es' ex

presso por:

oE = E + E. - E
f

+
s s J re

RT

nF
RT ln+-

ln CMYM nF
aHg

aM(Hg)

eq. 22

onde YM = e o coeficiente de atividade do ion metálico, aHg e a

atividade do merc~rio no amilgama e aM(Hg) ~ a atividade do me-

tal no am~lgama. Utilizando força i5nica, temperatura e concen-

tração de amãlgama constantes ao longo do estudo do sistema, po-

de-se englobar todos os termos exceto CM no potencial

nal do sistema

condicio-

01
E -
s - EOs

+ E.
J

Eref + -B.!- 1 nYM .+
nF

~ln
nF

aHg

aM(Hg)

eq. 23

Assim, o potencial medido a 25,00C e:

Es
=

I

EO +s
0,05916

n log CM eq. 24

Na presença das concentrações dos ligantes, Cx e CY' o potencial

ser~ alterado para EXY' correspondente ao IMI que satisfaz o

equilibrio estabelecido:

E
xy

=
I

EO +s
0,05916

log 1M I eq. 25
n

A diferença entre estes dois potenciais medidos:

LlE = E - E
xy s

= 0,05916 109
CM

1MI
eq. 26

n
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pode ser diretamente relacionado com a eq. 15:

( -
10

n~E

0,05916 CM

- ! M I

= N-j
L
i=O

N-i
L

j=O SijlXlilYlj
=

FOO eq. 27

A designação Foo ou, menos abreviadamente, Foo(X,V) ~ uma gener!

lização para complexos mistos da função Fo(X), definida para es-

pecies binãrias por FRONAEUS(105). O numero de incógnitas a de-

terminar pode ser muito grande. Num sistema com N=5, como o es-

tudado nesta tese, hã 20 S.. atuando sobre o IMI medido. Isto
1J

indica a complexidade da analise e a extrema precisão e exatidão

necessãrias nas medidas para se chegar a constantes com signifi-

cado rea 1 . Uma sensTvel simplificação da anãlise pode ser con-

seguida determinando pr~via e independentemen~e as constantes das

especies binãrias (5 com o ligante X e 5 com o ligante V,. pa ra

N=5), reduzindo para 10 o número de incógnitas remanescentes, ou

seja, as constantes das espécies mistas.

II.4.2 - Anãlise grafica dos dados

A análise grãfica prelimar pode ser feita pelo já men-

cionado e bem conhecido m~todo das extrapolações gráficas de Le

den, aplicável diretamente as esp~cies binárias. Com um rearran

jo apropriado da eq. 27 e aplicações repetidas do metodo das ex-

trapolações grãficas, tambem se pode obter as constantes das es-

pecies mistas. Para tanto, após estudar as especies binãrias ,

mede-se ~E para diversas series com Cy fixo em cada uma delas e

Cx variavel, por exemplo. Em seguida, subtrai-se de Foo a con -
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tribuiç~o já conhecida das espécies binárias e fatora~se os ter~

mos remanescentes da funç~o, agrupando da seguinte forma, supon-

do N=4:

Foo - (Fo(X) + Fo(V) - 1) = Ixl {S,,!V! + S121VI2 + S13IV!3} +

~2 2
+ Ixl {S2l!Y! + s221VI } +

+ !X!3{S3lIVI} eq. 28

Para visualizar a possibilidade da análise grãfica, convem rees-

crever na seguinte forma, agrupando os termos entre chaves:

2 3
Foo - (F o ( X) + Fo ( V) - 1) = fl OIX! + f 2OIXI + f 3OIXI eq. 29

S" IVI

621IVI

S31IVI

2 3
+ S12!VI + S131Y/

2
+ S221YI

A partir deste ponto a análise gráfica se processa da maneira co~

vencional para cada serie de Cy=cte., tendo-se como incõgnitas,

inicialmente, não os s.. mas sim os f. da eq. 29. Por exemplo:
1J 10

F10
= Foo - (Fo(X) + Fo(Y)-l)

!V I

2
= f 1O + f 2OIXI + f 3OIXI eq.30

sendo que a extrapolaçãodo grãfico de F10 vs IXI vai fornecer,

na intersecção com o eixo das ordenadas, o valor de flO para de-

terminado CY' Concluida esta fase, a análise de todos os

flO em função de IYI dará Sll' e assim por diante. Maiores deta

1hes poderão ser encontrados na ref. 51.

onde flO
=

f20
=

f30
=
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Observa-se que Q método sõ fornece constantes corretas

se IY! (e não Cy) for conhecido e constante ao longo de cada se-

ri e de dados e se a anilise destes for feita emfunçio de Ix! ( e

não CX) na primeira fase, e de !YI, na segunda. Como não se co-

nhece todas as constantes de antemão, isto e impraticãvel. A me

lhor aproximação possivel e descontar de Cx e de Cy, previamente,

a contribuição das especies binárias formadas (ignorando a forma

ção das mistas) e a fração protonada dos ligantes, se houver.

Numa fase ~osterior comparam-se as estimativas de ! X!

e IY! usadas na anãlise grãfica preliminar com os valores calcu

lados com auxilio das eq. 22 e 23 mediante a introdução do con-

junto de constantes, atraves de processo de cãlculo iterativo (~

presentado e discutido no item 11.4.4). Se houver di ferenças si g-

nificativas, toda a determinação gráfica deve ser repetida

estas estimativas mehores de Ixl e IYI. Este processo deve

com

ser

efetivado tantas vezes quantas forem necessárias para alcançar a

convergência. Se os complexos forem muito estãvei~, esta poderã

não ocorrer.

O metodo grãfico, que já ê muito laborioso para siste-

mas de complexos mistos fracos, torna-se pouco atraente para o

refinamento de sistemas moderadamente estáveis e imprpticãvel p~

ra sistemas estáveis, se executado manualmente. O trabalho en -
volvido pode ser melhor avaliado considerando que, para sistemas

mais complicados, não e incomum dispor de 100 a 300 pontos expe-

rimentais, a serem plotados em gráfico repetidas vezes, sendo que

o cãlculo de Ixl e !Y! e, necessariamente, iterativo, no refina-

mento.

Estas características justificam, amplamente, a

ção de um programa de computador que auxilie o pesquisador

cria-

nos
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cãlculos (iterativos ou não) e plote todos os pontos das

no papel ficando a atividade do pesquisador reduzida i

curvas

escolha

das faixas de concentração a considerar nos grãficos e ã efetiva

ção das extrapolações das curvas. Desta forma meses de trabalho

manual ou semanas de trabalho com uma calculadora programãvel p~

dem ser reduzidos a poucas horas, apos o que já se dispõe

constantes finais ou das faixas de concentração deficientes

das

em

dados. As medidas complementares podem ser realizadas de imedia

to, uma vez que todo o arranjo experimental pode ser mantido mon

tado enquanto se aguarda os resultados.

II.4.3 - Análise numerica dos dados

Com o uso do programa de anãlise gráfica auxiliada por

computador apresentado nesta tese não e possível superar algumas

das limitações inerentes ao metodo grãfico, quais sejam, a subj~

tividade nas extrapolações e a inexistência de estimativas dos

limites de erro das constantes baseados em criterios estatísti -

coso Poderã ocorrer, portanto, que não se chegue ao melhor con-

junto de constantes de estabilidade. Mas, qual e o melhor con-

junto de constantes? Sem duvida, o das constantes verdadeiras.

Para obtê-las seria necessãrio dispor de medidas experimentais

exatas obtidas por metodos que não envolvessem aproximações, apll

cadas a sistemas de comportamento ideal (em que não ocorressem,

por ex., alterações nos coeficientes de atividade provocadas p~

las mudanças do meio de força iônica constante, ao se adicionar o

ligante) e ainda, cobrindo toda a faixa de concentração em que as

diversas especies se formam. Neste caso, a análise dos dados
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por um m~todo tamb~m exato levaria ao modelo corpeto e is constan

tes verdadeiras. Como consequ@ncia, com o auxtlio das constan-

tes obtidas seria poss'veldescrever perfeitamente a posiçio dos

equillbrios envolvidos, bem como recalcular as medidas experime~

tais (caminho inverso), sendo que o desvio entre ambas as curvas

seria nulo. Na prãtica, por maiores que sejam os cuidados, nun-

ca se sabe ate que ponto as condições são satisfeitas. Dispor

de m~todos de anãlise dos dados que permitam chegar ao modelo e

ao conjunto de constantes com os quais se possa recalcular com o

menor desvio os dados experimentais e de grande valia porque po~

sibilitam chegar, se não ãs constantes verdadeiras, ao melhor con

junto de constantes.

Se, atraves de um metodo de anãlise comprovadamente efi

caz e apropriado nio se chegar a um modelo e a um conjunto de

constantes que possam reduzir os desvios a limites compatlveis

com a precisio das medidas experimentais, certamente hã proble

mas com os dados experimentais, quer seja por complicações no co~

portamento do sistema ou da técnica de medidas, ou pela presença

de outros erros sistemãticos.

Ressalve-se, porem, que o adequado ajuste da curva cal

culada a curva experimental revela, apenas, que se chegou a um

modelo e um conjunto de constantes compatível com os dados expe-

rimentais. Algumas vezes, por deficiência dos dados (p.ex., ina-

cessibilidade experimental de certas faixas de concentração) ou

outras razões, chega-se a mais de uma solução para o sistema, em

termos da compatibilidade. Neste caso, a decisão sobre as melho

res constantes e tomada com base em outros criterios estatisti-

cos e, muitas vezes, com base no conhecimento de química do pes-

quisador. Uma confirmação pode ser conseguida, em casos de duvi
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vida, atraves do re-estudo, partindo de dados obtidos por um se-

gundo m~todo experimental independente do primeiro.

Em suma, do ponto de vista da análise dos dados, o pri-

meiro criterio a ser satisfeito para definir o melhor conjuntodas

constantes e minimizar os desvios entre os dados experimentais e

calculados. Para tanto, há necessidade de examinar cuidadosamen

te a contribuição das diferentes fontes de erro nas medidas. Al-

gumas vezes as medidas são tão precisas que o fator determinante

do erro passa a ser o preparo e condicionamento das soluções, ou

seja na definição das variáveis independentes (CX' CY' etc...) ou

na estabilidade da temperatura. sã os mais sofisticados metodos

de determinação de constantes permitem levar em conta estas fon-

tes de erro. Geralm~nte, no entanto, há meios de minimizar es-

tas fontes de erro a ponto de tornã-las despreziveis ou de partl

ciparem como uma pequena fração do erro observado, que ê atribui

do ã variável dependente. Esta suposição simplifica a análise

estatística e foi adotada nos metodos computacionais propostos.

Para o tratamento de dados experimentais onde a variá-

vel dependente apresentar uma dispersão de caráter aleatório e

distribuição normal, ê universalmente aceita a aplicação do pri~

clpio dos minimos quadrados (às vezes designado por principio de

Gauss) ou PMQ para encontrar o ajuste entre curvas experimen -
tais e calculadas. o conhecimento da variação da magnitude do

desvio padrão das medidas ao longo da curva permite a introdução

de fatores de ponderação dos dados. D i s c u s são d e tal h a da p o d e ser

encontrada em todos os bons livros de estatística.

Na potenciometria com eletrodo de amálgama (bem como em

outras medidas experimentais) observa-se, com boa aproximação

que o desvio padrão das medidas repetitivasde ~E, realizadasem
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gotas co~secutivas de amãlgama independeda magnitude do ~E medi-

do para diferentes concentraç8es dos ligantes (desde que equili-

brio químico e termico tenha sido atingido, não haja oxigênio pr~

sente na solução, e as medidas sejam feitas na mesma escala de

medição de um instrumento de medidas com precisão superior). Is-

to permite dizer que o melhor conjunto de constantes que se pode

obter para uma determinada serie de dados é aquele que minimiza

a soma dos quadrados, S:

SE
=

K
L (~Ecalé
k=l k

~E~bs)2 eq. 31

onde ~Ek
= k-esima medida experimental

~Ecalck
= k-esimo ponto' calculado a partir dos S..

1J
com

auxílio da eq. 27.

Não hã necessidade de fatores de ponderação, wk' para dados ao

longo da serie pois a magnitude do erro ê igual e o wk seria uni

tãrio.

Cada medida ~Ek pode ser relacionada aos S.. atraves1J

da eq. 27. Esta relação não é linear, devido ã dependência log~

rítmica entre o F e o ~E. Como decorr~ncia, caso se use dire-00

tamente o ~E como variãvel dependente e se queira minimizar SE'

serã necessãrio recorrer a metodos não lineares para encontrar os

19. . .
lJ

" Hã diversos metodos numéricos com os quais se pode de-

terminar parãmetros relacionados nio linearmente com a variãvel
"

"-

dependente, e suas aplicações em química foram revisadas por

GANS(73). Oistinauem-se dos m~todos lineares por serem mais co~

plicados,requererem estimativas previas dos parâmetros, realiza -
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rem varias iterações para cheg~r ã s01ução, podendo não conver-

gir nos problemas mais dif;ceis e por solicitarem mais espaço de

memõria e maior tempo de computação. Por sua generalidade em

termos dos tipos de equaç5es que podem tratar, são preferidos nos

mais poderosos programas para a computação de constante de esta-

bilidade(71-73) e encontram aplicação tambem em diversas áreas da

Q
~.

A l ~ t ' (106,107) S 1
- t .'"

Ulmlca na 1 lca . empre que a re açao en re a varla-

vel dependente e os parâmetros a determinar for linear, pode-se

recorrer, vantajosamente, aos metodos mais simples, diretos,

nes a problemas de convergência, como a reqressão linear por

imu

MQ

que podem ser mais facilmente implementados em microcomputadores.

A regresão linear ê usada com frequência em Quimica Analitica,e!
. 1 t . t d t 1 . .. (108)pecla men e no aJus e e re as e curvas como as po lnomlals '.

Na determinação de constantes de estabilidade, tambem pode ser

usada, desde que o modelo seja linear. Este e o caso da relação

entre o F (X) e os B. para complexos binários, onde se pode usaro 1

a regressão p-olinomial. A relação entre F e os s..tambem e lioo lJ -

near, com a diferença de haver duas variáveis independentes, cu-

jos valores são elevados a expoentes diversos, como pode ser vis

to na eq. 27, requerendo, por isto, o uso de regressão polinomi-

al multipla.

Ã primeira vista, basta converter os ~E em F e fa-00

zer a anãlise por regressão. Na prática os resultados são desa~

trosos, como já foi demonstrado por MILCKEN(79), para especies

binãrias.

Isto ocorre porque a magnitude do erro, aproximadamen-

te constante ao longo das series de medidas de ~E, ê afetada ao

extrair o antilogaritmo, na equação que converte ~E em Foo' Há

necessidade de conferir aos F a caracteristica de distribui ç ão00
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dq$ ~rrQ$ Qrigin~l~~nt~ ob~ery,dQs nos d~dos de Ag. hto se con

segue multiplicando a equaç~o de Foo estabe1ecida por cada ponto

experimenta', k, por um fator peso apropriado, wk' ou seja:

WkFoo,k
=

N-j
L
i=O

N-i
L

j=O
WkSijIXI~IYI~ eq. 32

E, minimizando, atraves da regressão por MQ, a soma:

SF
=

K
L (w Fca 1c
k=l k oo,k

WkFObS )2oo,k

Pode-se chegar facilmente ao fator peso adequado a cada medida

verificando o efeito de um erro arbitrãrio constante, e, sobre

algumas medidas experimentais, ao se calcular o F , como00
feito

na Tabela 1.

Tabela 1 - Efeito do erro e = O,.1OmV ( E + e = E'), sobre os da

dos de um sistema com N = 2.

Depreende-se da tabela acima que, ao inves de se manter constan-

te a diferença de F provocada pelo erro, e, aumenta proporcio00 -
na1mente ao valor absoluto de F . Um W

k apropriado para resti-00

tuir o comportamento experimental da distribuição dos erros e,

portanto:

E EI
Foo

FI FI - F wk00 00 00

---
0,00 O,10 1 ,0000 1 ,007815 0,007815 1000

29,58 29,68 10,000 10,07815 0,07815 100

59, 16 59,26 100,00 100,7815 0,7815 10

88,74 88,84 1000,0 1007,815 7,815 1



-52-

Wk =

F -.
00, maX1mo eq. 34
F
oo,k

. d
-
t

.

d t d ... b (101,54) lt1 en 1CO ao emons ra o para espec1es 1nar1as , resu a~

do do processo o assim chamado "nivelamento" das equações(79). Na

prática, pode-se evitar o inconveniente de usar Foo,max para

ter fatores de ponderação adequados. t suficiente nivelar

ob-

os

F . k a um mesmo valor que pode ser, por exemplo, a unidade. Is-00,

to se consegue considerando Wk = l/F k' prática esta utiliza-
00,

da nos programas apresentados no apêndice.

Os fatores de ponderação apropriados aos dados obtidos

por diferentes tecnicas experimentais que não a potenciometria

com eletrodo de amálgama podem ser similares ou diferentes, de-

pendendo das caracter;sticas da distribuição dos erros. Uma tab~

la dos fatores de ponderação propostos na literatura foi aprese~

tada por GAIZER(71).

Para determinar os s.. que minimizem1J

derados, e necessário obter a derivada parcial

a cada um deles. No entanto,

o SF do s dados pon-

de F em relação00

como jã foi mencionado, ê vantajo-

so determinar os S. e os S . previamente, de forma a resta -1,0 O,J

rem como incógnitas apenas as espécies mistas. O conjunto de

equaçoes para determinação das constantes binárias por MQ foi

a p r e s e n ta d o n a r e f. 54 e a sua d e r i va ç ã o n a r e f. 1 O 1 . Para deri

var o sistema de equações necessãrio ã determinação das espécies

m i s tas r e ma n e s c e n t e s , i n i c i a - s e p o r p o n d e r a r o s da dos e s u b t ra ir a

contribuição das especies binárias sendo válida, para cada

experimental, a equação:

ponto

F
00 (F (X) + F (V) - 1)o o

=
N-j N- i ..

~ L: s../X[l/vIJ
1=1 j=l 1J

eq. 35
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Considerando N=3, denominando Foo - (fo(X) + Fo(V) - 1) simples-

mente de F, e aplicando o principio dos MQ, será necessário mini

mizar a função:

SF
= K 2 2

~=l l(wkl311IXlkIV!k + Wk13121XlklVlk + WkI321IXlk!Vlk) -

WkFk) 12 eq. 36

Assim, derivando S em relação a cada um dos 13.. (os somatõriosse,J

estendem de k = 1 ate K, ou seja, por todos os pontos experimen -

tais, como na equação acima):

3S

313"

= O = 2L:
[wl311IXIVI + W13121XIIVI2 + W1321lXj21VI - wF] wlxilv!

eq. 37

L:w2FIX!lV! = 13"L:w2IXj2!VI2 + 1312 L:w2IXj2!VI3 + 1321 L:w2'XI3!V!2

eq. 38

calculando ~ = O, chega-se a:
31312

2 2 223 224 233
L:w Flx!lvl = 1311L:W Ixl Ivl + 1312L:W Ix I Ivl + 1321L:W Ixl Ivl

eq. 39

e para -.ê..S

~ 821

L:W2FIXI2Ivl = 1311L:W2Ix!3IVI2 + 1312LW21xI31vl3 + 1321L:W21x141Y12

= O:

eq. 40
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Atraves da ~lgebra matricial pqde-se eneontrar as soluções des-

te sistema de equações si~ultineas.
r<

Para tanto, convem definir

a matriz coluna ,A e a sua transposta, A'

A =
2:w I XIIy I

2:wIXIIYI2

2:WIX!2!y!
AI = '2:W!XIIY!

2:w I X11 Y!2
2:W!X!2!Yll

T

e, al~m desta~ as matrizes coluna B e F:

Com o auxilio da matriz B (incógnitas) e dos produtos das matri-

zes AI com A e AI com F, podemos definir o sistema das eq. 38,39

e 40 em notação matricial:

(A1F) = B.(A'A) eq. 41

As incógnitas podem ser encontradas achando a matriz inversa,

(A'A)-l e multiplicando-apor (AIF), pois:

B = (AIF)(AIA)-l eq. 42

Avaliando SF pela eq. 36, ou por outra eq. equivalente,

mas mais rãpida, em termos de computação, e dividindo-o pelo nü-

mero de graus de liberdade (K - nO de incõgnitas), ter-se-ã a

variança ponderada de F , ou, VF' O produto desta constante pe00 -

la matriz inversa fornece a matriz de variança-covariança, V:

V =
VF(A'A)-l eq. 43

Sll 2:wF
I S12 F =

2:wF
B =

S21 2:wF
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A diagonal principal da matriz y contem as varianças dos Bij de-
terminados.

As sub-rotinas de regressão(designadas por "REGRE") dos

programas para a anãlise de complexos mistos ("MICO") bem como a

versão mais simples para espécies binárias ("BICO") estão funda-

mentadas nestas equações (34 a 43). o coeficiente de correlação,

R, tambem e calculado, bem como R , o coef. de correlação corri-c

gido, que neutraliza a melhora que ocorre em R pela simples in-

trodução de mais uma incõgnita na regressão, permitindo discer -

nir melhor se houve ou não uma real melhora na correlação pela

podemadição de mais algum B.. ao modelo do sistema. Detalhes1J
d 1

. d - (109-111)ser encontra os em lvros e regressao .

Os valores determinados para as constantes de estabi11

dade vem acompanhados não apenas do desvio padrão relativo e ab-

soluto mas também.de um valor denominado de acd correspondente à

media aritmetica dos C'1.cddefinidos pela eq. 24, calculados

cada medida experimental, e definido como:

pa ra

eq. 44

O valor de acd revela a participação da especie no conteúdo to-

tal dos dados. O valor de acd de uma determinada especie pode

(to!:.ser baixo porque esta especie e fraca, em relação às demais

K

C'1.

BCd I !Xrc Iyld

cd
= k =1 k k

K
I F
k=l oo,k

sendo
N-j N-i
I I

-

i=O j =0
a.. =

1 J

e
-
C'1.

K
00

=
K
E F
k=l oo,k
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nando-a difícil de q e t e r.mi na.r c om um E;!r ro pe q IJe !1o) QU Po r que a

região de concentração em que ocorre o mãxim0 da sua formação fo i

pouco explorada em termos de medidas experimentais. Esta segun-

da situação pode ser corrigida pela realização de medidas adicio

nais, se a região for experimentalmente acessível. A região po-

de ser identificada com o auxilio de diagramas de distribuição

preliminares.

'Concluída a regressão, convem inspecionar a concordãn-

cia entre as medidas experimentais e calculadas antes de tomar

decisões sobre alterações quanto ao modelo (quais especies consi

dera das), refinamento, repetição de medidas ou conclusão do pro-

cesso. Nos programas, isto 'é possível através da sub-rotina liDES

vro" que recalcula os valores de 6E a partir das constantes, ti-

ra. a diferença entre os valores experimentais e calculados, im-

prime ou plota estas diferenças, calcula a sua media e respe~

tivo de.svio padrão. Este desvio padrão, expresso em mV, e mais

fãcil de aval iar q ue o dos F Ponderados, calculado na reqres -
00 --sao.

11.4.4 - Avaliação das concentrações de equilíbrio dos ligantes

Já foi mencionado no item II.4.l que dispondo-se de um

conjunto de dados de 1MI em função do Cx e Cy (e, indiretamente CH)'

como ocorre na potenciometria com eletrodo de amãlgama, e neces-

sãrio lançar mão de algum processo auxiliar para a avaliação de

Ix I e Iv I (e IHI). Isto foi feito, nos metodos propostos, após

a obtenção de constantes de estabilidade preliminares pelo meto-
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do grifico, ('tem ~1.4.2) ou n~m~rfco por regresslo linear (rtem

anterior), precedendo o refinamento das constantes.

Hã na literatura programas gen~ricos para este prop5s!

tO(77) . Apesar de poderosos e rãpidos, são muito longos para

servirem de sub-rotinas aos programas aqui apresentados. Para

formular o algQrítmo mais apropriado às necessidades dos progra-

mas de determinação de constantes de estabilidade, experimenta -

ram-se diversos processos d-ecálculo iterativo para a determina-

ção das incógnitas das eq. 16 e 17 (e 18), no caso, IXI e
I y I

(e IHI).

Começando da situação mais simples de formação de com-

plexos binários com ligantes onde os equilíbrios de protõlise po~

sam ser ignorados, pode-se aplicar, para complexos

eq. 19 reescrita na forma

fracos, 'a

I X I v+ 1 eq. 45

onde v e o numero da iteração.

Inicialmente, ri e avaliado com as constantes preliminares, con-

siderando IX!o = CX' Obtem-se, desta forma, uma estimativa IXI1'

Repete-se o processo usando IXlv+l no lugar de IxIv' ate a

vergência. Para complexos muito fracos e CM pequeno, ou

Ix I >Cx/2, a convergênciae rãpida. Para situações onde

Ixl ~ Cx/lO, obtem-se o valor de Ixl dentro de 0,01% apõs

con-

seja

cerca

de uma centena de iterações. Observa-se uma oscilação amorteci-

da no comportamento de Ixl, ou seja, na iteração v = 0,2,4,...,

Ixl ê alto demais e para v = 1,3,5, ..., e muito baixo.v

de melhora e conseguida usando a media dos valores obtidos

Gran

nas

N

=
Cx - rr C

CM i 6 . I XI i

v M
=

Cx - 1=1

1 v

N
-

6. IXI i
1 =0 ' V
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iteraçQes consecutivas. De.sta forma~ a convergência ê alcançada

em 8 iteraç8es, para as Ultimas condiç6es mencionadas.

falha quando a la. estimativa de Ixl for negativa.

o metodo

Imune a falhas, quando $5 se tem espicies biniria~ ~ o
-

d d b' - (112,113) P
' d ' d ~

meto o a lssecçao . ara eVltar erros eVl o ao nume-

ro limitado de digitos usados nos microcomputadores (usualmente

8 em precisão simples, 16 em precisão dupla e 12 no HP-9825), qu~n

do Ixl «CX' a eq. 45 ê reescrita na forma:

Cv
=

IXlv + nyCM eq. 46

onde
nvCM ê o mesmo da eq. 45 e Cy e o Cx na y-êsima iteração.

o processo e iniciado com IXlo = CX/2' O Cy calculado e compar~

do com Cx e o valor Ixl para a iteração seguinte e definido de

acordo com as condições:

a) c > Cx;v IXIY+l = I X I v -

IXlv

2

b) c < C
X ;

'y IXlv+l = IXlv +
IXlv

2

Este processo e repetidoaté que C difira menos quev

o limite de erro estabelecido (0,01%, p.ex.), o que ocorre de ma

neira lenta, mas segura, uma vez que os incrementos vão sendo re

duzidos ã metade em cada iteração e o valor de Ixl deverã estarv

contido nos limites de O < IXly < CX'
Este metodo mostrou-se a-

ceitãvel em termos de rapidez quando aplicado aos sistemas binã-

rios, onde sõ hã UlTligante a considerar e o numero de pontos expe-

rimentais e pequeno, em relação aos sistemas mistos. o método

foi tambem aproveitado para outro propõsito no programa para o
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traça~das curvas equiporc~ntuais, que s~ri visto posteriormente.

O t~rceiro processo analisado consiste de um m€todo de

aproximações sucessivas modificado que se baseia na secante ãcur

va, para melhorar as extrapolações (ou interpolações) e atingir

a convergência mais rapidamente. Detalhes sobre este procedime~

to as vezes denominado de metodo das secantes, podem ser encon -

trados, p. ex., na ref. 112. o metodo de Newton-Raphson pode

ser considerado um caso particular do metodo das secantes, pois

baseia-se na tangente ai curva para prever a próxima aproximação.

Os requisitos para que haja convergencia são discutidos na lite-

t (112,113) - t .
f ' t t 1 . -

Ura ura e sao sa 1s elOS na presen e ap 1caçao. m exem-

plo do funcionamento do método das secantes encontrIT-se na Fig.l.

Cada nova aproximação IXlv+l' e obtida da seguinte forma:

IXlv+l
= IXI +v

(CX-Cv)( !Xlv-!X!v-l)

(C -C 1 )v v-
eq. 47

CONé.
DE)(
TOTAL.

Cx

C'V"

(,'\7"-1

LV-.1

IX/v-

I

!/ SOL.v~ A o FINAL PARft /,,1.>
C.Of\JU:.NTRACÀOI

DE )( LlvR.E

Q
O

lX/li-;t IX1"'-1 lXI'1i+1

Figura 1. Exemplo de aplicação do metodo das secantes.
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o m@todQ de Newton-Raphson converge com um menor nUme-

ro de iteraç6es porque no 1ugar da secante definida pelos pontos

Ixl 1 e Ixl na Fig. 1, usa a derivada no ponto Ixl. e tempov- v v

de computação da derivada, dependendo do tipo de equação (quando

calculãvel), pode reduzir ou eliminar esta diferença.

Como se vê, na eq. 47, há necessidade de dispor de pe-

lo menos dois pares de valores para iniciar o processo. Estes p~

dem ser, por exemplo, IXlo = O, onde Co = O, e IXll = CX' serido

C calculado pela eq. 46. A nova aproximação, IXl 2,estara env -
tre estes dois extremos. A convergência, dentro de 0,01%, ocor-

re em poucas iterações, exceto quando os complexos são muito for

teso Neste caso, para v = 3,5, ..., pode ser calculado um

IXlv+l < O, mas esta situação e irreal. A recuperação pode ser

forçada subtituindo o valor negativo por zero e prosseguindo o

processo. Nestas condições, a convergência e menos rápida, mas

sempre e alcançada. o programa para a analise de complexos bin~

rios, anteriormente publicado(54) utiliza um algoritmo baseado

no que foi exposto, para calcular IXI. Mais recentemente, intro

duziu-se uma maneira computacionalmente mais eficiente de avali-

ar os termos dos polinômios que aparecem, por ex., no cálculo de

F (X), sem recorrer ã exponenciação. Trata-se do metodo de HOR-o

NER(109). Assim, para F (X), com N = 4, tem-seo

F (X)o
=

1 + {((84IXI + 83) IXI + 82]IXI + 81} IXI eq. 48

A computação do Fo(X) atraves deste metodo e mais rãpida e nao

ocorre erro se IX I = O. No H~9825, as operações de exponencia -
ção são rápidas a ponto de tornar pequena a diferença. Por exem

plo, para N = 6 , gasta-se 12,3ms para avaliar Fo(X) pelo metodo
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de Horner e 13,9 ms, p~10 metode convenciona'. No algorítmo, e

requerido o c51culo de ~. Para tanto, o m~todo de Horner tem

que ser aplicado ao numerador e ao denominador. No m~todo con-

vencional, os e.jXli1

sam ser calculados uma vez, tornando-o algo miis ripido

comUnsao numerador e denomi nador sõ preci-

( 21 , 1

contra 22,0 ms).

Assim mesmo o metodo de Horner oferece a vantagem de

poder ser aplicado em condições onde o metodo convencional falha

por ser excedido o limite numerico inferior (10-99 no HP-9825)ao

se proceder a alguma exponenciação do tipo IXli. Isto sõ ocor-

re para sistemas de complexos muito estaveis, N elevado e
-

I I

-17
I '

6 - 99
CX < nCM (p. e x ., pa r a X = 1. 10M, se N = 6, X < 1.10 ).

Outros aperfeiçoamentos foram introduzidos no algorít-

mo pard garantir e acelerar a convergência nessas situações adve!

sas. I~iciar considerando IXll = CX' como se fez anteriormente,

e uma estimativa exageradamente'alta, nestes casos. Melhores

resultados foram conseguidos partindo da simplificação

de considerar apenas a formação do primeiro complexo:

inicial

eq. 49

Da eq. 49 chega-se a:

e x21
y

a

- [e,(CM + CX)+l]x + elcMcX = O
\. J " J

"V --"-

b c

eq. 50

x
X MX, e =

(CM-x)(CX-x)

M +
1

onde x = !Mxl

C -x = 1MIM

C -x = IXIX
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A raiz positiva, i ijnica que interessa, ~ dada por:

x = b.víb2 . 4
.. \

.. - ,- ac
2a

eq. 5'

Desta forma, I XI, serã dado por:

IX I,
= c - xX eq. 52

Em casos extremos, pode ocorrer a igualdade de Cx e x dentro dos

12 algarismos significativos usados peio HP-9825.

calculou-se IXll pela fórmula aproximada:

Nestes casos

IX I,
= Cx---

(CM-CX)Sl
eq. 53

A estimativa de IXll por este caminho representou um considerá -
vel progresso. No entanto, permanecia outra estimativa bastante

precária, qual seja, a de que IX!o = O. No novo algorítmo, pas-

sou-se a iniciar o processo iterativo com !Xlo sendo obtido da

maneira indicada para IXll na eq. 53, enquanto o novo IXI, pas-

sou a ser 0,999 IXI .o Outro aperfeiçoamento foi introduzido pa-

ra melhorar a recuperação de uma previsão de IXlv+l < O. Ao i n-

v~s de substituir o valor negativo simplesmente por zero, passou-

-se a fazer IXlv+l = 0,01 IXlv' ou seja, considerou-se uma pre-

visão de ligante livre duas potências de dez menor que a anteri-

or, uma das responsáveis pela previsão negativa, por ser ela pr~

pria muito alta.

Com este algorltmo, a convergencia do processo iterati

vo ficou tão rápida que o passo determinante passou a ser o tem-

po gasto para imprimir os resultados, na maioria das situações.
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o cuid~dQ em aperfeiçoar o algoritmo deveu-se ã necessidade

aplica-lo repetitivamente para a~cançar o objetivo seguinte

de

de

considerar tamb~m os equilTbrios de protõlise do ligante e, pri~

cipalmente, o objetivo final de faze-l0 com dois ligantes simul-

taneamente presentes nos estudos de complexos mistos.

11.4.5 - Algoritmo para o cálculo das concentrações de equilíbrio

de complexos binãrios, com protõlise do ligante

o algoritmo para o cálculo da concentração de ligante

livre, descrito no ítem 11.4.4, pode ser generalizado para possl.

bilitar o cálculo de IHJ, conhecidos IXI,CH e as constantes

protonação, mediant.e o uso da eq. 18 considerando apenas um

de

1 i -
gante. Para obter a estimativa de IHI , ao inves de resolver umao

equação de 29 grau, como foi feito para Ixl , aplica-se uma daso

seguintes equações aproximadas:

Como estimativa de IHI1, usa-se, tal como para IXI1' O,9991Hlo .
O funcionamento do algoritmo pode ser melhor compreendido exami-

nando a Fig. 2. Obtem-se os valores finais de IXI, ri e ! H I por

aplicação consecutiva e repetitiva do metodo das secantes ao cãl

culo de IHI e de IXI, ate a convergência de CX' CH e Ixl dentro

a) Cx < CH; IHlo = Cx - CH

b) Cx > CH; IH I =
CH

o

1 + PSllxlo
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do programa 118Ieo 11
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da tolerância especificada de 10ppm (0,001%). Neste ponto a con

vergencia de IHI tamb~m foi atingida, usualmente. Caso necessã

rio em alguma aplicação diferente da presente, pode-se verificar

tambem a tolerância de IHI.

Na versão aperfeiçoada do programa de anãlise de com-

plexos binãrios, quando a sub-rotina, denominada "LIXH",e invoc!

da pela primeira vez, possivelmente não haverã constantes de es-

tabilidade disponiveis mas, tão somente, constantes de protona -

ção. Assim sendo, apenas IHI será calculado, ficando IHI = Cx

Após a obtenção das constantes prel iminares, há condições de cal-

cular Ixl da maneira descrita. r pouco eficiente recomeçar o cãl

c u 1 o d e I H I a p a r t i r d a e s t a c a z e r o, uma vez que j ã se d i s põe do s

valores calculados em primeira aproximação. No algorltmo, esses

são aproveitados para defin~r o IHI e iniciar as iterações.o No

próximo ciclo de refinamento das constantes de estabilidade ocor

re o mesmo também com Ixl.

Numerosos testes com sistemas de diferentes estabilida

des não permitiram detectar falhas no algorítmo, mesmo quando se

consideram constantes tão altas como, por exemplo:

dendo de CX' O numero media acumulado de iterações para o cãlc~

10 de um valor final de IHI e Ixl perfaz 16 e 15, respectivame!:!.

te. A convergência e mais lenta quando os equilibrios de proto-

Sl
= 1,0.1016 Ps = 1,O . 104

1

S2
= 3,3 . 1031 Ps = 3,3. 107

, 2

S3
= 3,7. 1046 Ps = 3,7. 10103

CM
= O,1OM CH

= O,10M

Cx variando de 1,0 .10-4M a 1 ,OM.

Nestas condições, I XI

situa-se entre
-19

.,...0,7 M, d e p e n -1 .1 O e
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naçao e de cQmplexaçio t~ cQnstantes de mesm~ magnitude. Neste

caso, onde um equilíbrio e muito sensivel â posiçgo do outro, o

numero de iterações subiu para cerca de 700 + 600 iterações, res

pectivamente, no caso mais desfavorãvel até agora simulado.

Estas condições extremas a que o algorltmo foi submeti

do mostrou que o mesmo ~ bastante "robusto" e tem uso geral, ou

seja, a sub-rotina "L1XH" pode ser aproveitada em outros tipos

de programas onde se queira calcular as concentrações de equilí-

brio citados. Pode-se, por exemplo, usã-la para gerar curvas de

titulação complexometricas para sistemas de constantes previame~

te determinadas.

. Sempre que os incrementos de Cx (ou CM' ou CH) foram

pequenos de um ponto para outro, o numero de iterações pode ser

r eduzi do, usa ndo I XI . e I HI do pe nfi1t i mo p'ont o como e s t i mat i vai ni

cial do ponto seguinte a ser calculado. Esta observação e parti

cularmente valiosa quando se usa "LIXH" em pro"gramas que geram

grãficos diretamente (p. ex. Ix I vs. CX' pH vs. CH e pH vs. CX).

1I.4.6 - Algorítmo para o cãlculo das concentrações de equilíbrio

de complexos mistos com ligantes protonãveis.

Generalizando o raciocínio empregado para calcular Ixl

e IHI, desenvolveu-se um algorítmo para o câlculo de Ixl, Ivl e

IHI. Nesta situação, mesmo ao se invocar "LIXVH" pela primeira

vez, j ã s e d i s põe, u sua 1mente, das co ns ta nt e s de e s t a bil i da d e d0$

complexos binãrios e das constantes de protonaçio dos dois liga~
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teso Assim sendo, os valores de IXI, Ivl e IHI resultantes são

mais realistas que os obtidos na primeira aplicação de IIUXH"

sistemas binãrios, onde a formação de complexos ê ignorada.

em

Des

ta forma, as constantes preliminares vão diferir menos das cons-

tantes finais.

A principal diferença deste alg ritmo em relação ao a~

terior e a necessidade de calcular iterativamente o valor de IHI,

levando em conta os dois equilíbrios de protõlise (eq. 18), em

seguida, IXI, depois Ivl. Este ciclo completo e repetido ate a

convergência. Como e previsível, a convergencia torna--se mais

lenta, não sã porque o numero de iterações necessãrio e mai or,

mas tambem porque as somatorias envolvidas enqlobam um numero mai~ -

or de termos. A avaliação dos termos s..IXlilvlj nas somatõrias1J

pode ser feita pelo metodo de Horner aplicado repetidas vezes

Para N = 4 e considerando apenas as especies mistas:

FoO - (FO(X)+Fo(V)-l)= [{(S31IV!)IXI + (S22!VI+s21) IVI} IXI +

+ {(S13IVI+s12) IYI+sll) IVI}] Ixl
eq. 54

Em termos de programação, o processo convencional, recorrendo ã

exponenciação resulta mais eficiente. Por isto preferiu-se aba~

donar o metodo de Horner no programa "MICO" de anãlise de siste-

mas com complexos mistàS. Somente em casos excepcionais, possí-

ve i s c om s i s tema s mu i t o es t ã ve i s, em que a 1gum t er mo de I XI i ou

IVlj seja menor que 10-99, hã necessidade de introduzir no pro-

grama a avaliação das somatõrias pela eq. 54.

Diversas avaliações indicaram o bom funcionamento do

algdrítmo proposto. o diagrama de blocos da sub-rotina ILfXYH"
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difere dQ da Fig. 2 ~pen~s por PO$suir uma terceira secçao onde

g refi nado I VI, por serv i r~ se da s equações comp 1e ta s de balanço

de massas, como apresentadas nas eqs. 14 a 18 e por verificar a

convergencia do CX' Ixl, CV' Ivl e CH dentro de 10 ppm.

A sub-rotina IL1XVH", tal como a IL1XH", pode ser fa-

cilmente adaptada para outras aplicações que não a determinação

de constantes de estabilidade.

11.4.7 - Programas completos para a determinação numerica ou gr!

fica das constantes de estabilidade de complexos binã-

rios e mistos

Nos ;.tens anteriores for.am discutidos os pontos funda-

mentais dos programas e apresentados os algorítmos de suas par-

tes essenciais. As principais características dos programas com

pletos são:

a) flexibilidade para que o usuãrio, por interação com o co~

putador, decida o curso a ser tomado e acompanhe o proce~

so passo a passo;

b) precisão e rapidez nas computações;

c) introdução dos dados experimentais uma unica vez (e possI

vel fazer rejeições sem remover os dados da memória, e

gravar todos os dados essenciais para futura re-anãlise);

d) os dados de concentraç~o podem ser introduzidos na forma

de uma titulaç~o (tal como e feito na prãtica), onde se
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fornecem as concentrações CM' CX' Cy e CH no titulante e

no titulado, o volume inicial de titulado e os volumes das

adiçBes vs AE, isto para cada sirie de medidas;

e) possibilidade de, não apenas, calcular os desvios entre a

curva calculada e experimental, mas tambem de, opcional -

mente, traçar o grãfico dos desvios, muito útil para a es

colha do modelo das espécies presentes no sistema.

Os inumeros "pequenos" detalhes observados para atin-

gir estas características não serão discutidos. Sugere-se aos

leitores mais interessados (e iniciados em alguma linguagem de

programação), a examinar as listagens dos programas, no Apendic~

Um fluxograma do programa para a anãlise de complexos

binários encontra-se publicado(54). Os aperfeiçoamentos introd~

zidos posteriormente, mencionados neste capítulo, não alteram as

funções dos blocos, mas apenas as expandem ou agilizam.

cipais são a introdução das características c)(não era

Os prin

pos sivel

gravar) d) e e), recem-mencionadas, e a possibilidade de conside

rar a protõlise do ligante. Outra diferença e que na versão lis

tada no Apêndice sob o nome de "BICO", as sub-rotinas para o tra

çado da curva de formação e dos diagramas de distribuição foram

removidas e apresentadas como proqramas independentes, que fazem

parte do "pacote gráfico" e que serã discutido no próximo

Isto se deve ao fato de estes programas menores serem mais

item.

fã-

ceis de usar, quando se deseja traçar estas curvas para constan-

tes previamente determinadas.

Na Fi g u ra 3
i', apresentado o fluxograma do programa

"MICO", para anãlise de complexos mistos por regressao. A ver-

são para a anãlise gráfica preliminar, designada "MICOGRAF", tem
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Figura 3. Fluxograma da sub-rotina

IILIXYHII do programa IIMICOII.
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um fl~xograma similar, ~enQo o~ blocos concernentes ã montagem e

resoluçio.das matrizes, e impress[o das constantes substituidos

pelo cálculo das funções subsidiárias necessárias às extrapola -
ções gráficas. Os pontos são plotados em gráfico pelo computa -

dor. A definição de escalas e feita pelo usuário, com base nos

valores maximos, impressos pelo computador, na faixa de concen-

tração escolhida. A extrapolação gráfica da curva e feita pelo

usuãrio e digitizada pelo próprio traçador de grãficos,

te a leitura das coordenadas do ponto, quando se coloca

median-

a pena

no local desejado do grãfico. As coordenadas são transferidas do

traçador ao computador, e os pontos da próxima curva são calcula

dos e plotados em poucos segundos.

A denominação e localização de todas as variãveis e da

dos numericos essenciais dos programas "MICO'l e "MICOGRAF" sao

idênticos, fazendo os programas inteiramente compatíveis e inter

cambiãveis. A importância desta característica e evidenciada ao

terminar a anãlise grãfica preliminar de uma centena ou mais de

dados "MICOGRAF". Basta gravar os dados em fita, o que e feito

automaticamente por sub-rotina apropriada, carregar "MICO", re-

carregar os dados e, em menos de meio minuto, iniciar o refina -
mento.

Os dois programas sõ não podem ser fundidos em um por-

que cada um deles esgota a capacidade de memória do HP-9825 (23

Kbytes) . Cerca de 8 Kbytes são requeridos pela programação e o

resto pelas matrizes e variãveis, sendo possivel acomodar 200

conjuntos de medidas experimentais, 6+6 constantes de complexos

binãrios e 4+4 constantes d e p r o t o n a ç ã o, e s ta n d o o n um e r o de

constantes a determinar limitado a 16.

Nos três programas apresentados, com ligeira modifica-



-72-

çao nas instruções, e PQsslvel impri'l1)ir tamp~m IHI. gntre os ca

s o s emque i s to Po s s a s e r fTIa ; S "Ia1 i o s o que a ecenomia de papel

da impressora, est~ o de verificar se o pH ainda não atingiu re-

giões onde possa haver hidrõlise do ion metãlico, condição

prevista na análise e que necessita ser evitada.

não

11.5 - REPRESENTAÇ~O GR~FICA DOS EQUIL1BRI0S DE COMPLEXOS

11.5.1 - Curvas de formação e diagramas de distribuição das

pecies.

es-

Grãficos permitem concentrar informação de uma manei-

ra mais facilmente assimilãvel aos humanos que longas tabelas nu-

mericas ou explanações escritas. Assim sendo, tal como em ou-

tros campos do conhecimento, tambem nos estudos de equilíbrio as

representações grãficas assumem grande importancia. Os diversos

tipos de gráficos util izados podem ser encontrados nos livros fun

damentais(86-88) e em maior detalhe, no livro de BUTLER(114).

A forma mais usual de representação e a dos diagramas de

distribuição, onde a concentração ou a fração molar parcial da s

diferentes especies e plotada em função da concentração de equi-

l,brio (ou do seu logarítmo) de um dos componentes do sistema

sendo todos os demais mantidos fixos. Para sistemas binários,

esses diagramas são perfeitamente satisfatõrios. A outra moda 1i

da d e d e r e pr e s e nt a ção ba s ta nteu s ada e a d e Ti" v s. I XI,

de formação.

ou curva

A confecção destes grãficos não oferece dificuldades maio
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res, rnqS envolve grande dispe~dio de ~ernpQ, ~uando realizada ma-

nualmente. Programas para efetuar os cilcu~os necessãrios, atr~

vês das eq. 19 a 24 são üteis e elementares, quando fundamenta -

dos em constantes conhecidas e concentrações de equilíbrio. Qua~

do se dispuser de uma impressora grafica ou um traçador de grãf1.

cos, pode-se transferir todo o processo para o computador.

Existem algoritmos bastante sofisticados para gerar e~

ses e outros tipos de gráficos Dteis em estudos de equilibrio, p!

ra sistemas com múltiplos componentes e fases, como o SOLGASWA-

TER(115). Devido a extensão desse programa generico, e preferi-

vel, ao se usar "microsll, elaborar programas menores e mais rãpi-

dos para problemas especificos.

Com esse tipo de programas foram traçados, por exem-

plo, os diagramas de distribuição e as curvas de formação apre -
(97) (104)sentados por TOGNOLLI e por MOLINA . Programas com fun-

ções similares às dos desses autores foram elaborados para o

HP-9825. Apesar de não trazerem contribuição original a esta te

se, tais programas são muito frequentemente requeridos pelos pe~

quisadores e põs-graduandos envolvidos em estudos de complexos,

nesta Instituição e,por sua utilidade, foram listados no Apendi-

ce, sob os nomes de "DIBICO" e "FOBICO".

Cada curva e gerada com 300 incrementos ao longo do ei

xo das abcissas, sendo obtido assim um traçado "suave", ou seja,

o fato de a curva ser formada por pequenos segmentos de reta fi

ca impercept1vel. Para acelerar o traçado das curvas de distri-

buição, ao calcular e traçar a curva de a , os denominadoreso

Fo(X) são guardados na memória uma vez que servirão para os de-

mai s a..
1 Aplicações desses programas serão vistas no item 11.6.
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Um ou 1:;r o pr Qg~am a f Q i e1,a b Or a, d. li> Pa r q o I' m i c r o 11 por t ã -
til Ep s o n HX-2O, r e co r r endo ã s \:Ja impr e s sor a mat r i c i a 1 embut i da.

A limitada resolução grgfica oferecida pelo visar, equivalente a

uma matriz de 40 x 120 pontos, pode ser ampliada nos grãficos g~

rados pela impressora, recorrendo ao seguinte procedimento: uti-

liza-se como eixo das ordenadas o sentido da largura do papel (e

do visor) e fraciona-se o eixo das abcissas em secções subdividl

das em 40 pontos, em cada um dos quais se calcula os a..1 Uma vez

preenchido o visor, esta secção e copiada pela impressora, e o

cãlculo da secção seguinte iniciado. Desta forma, consegue-se uma

resolução de aproximadamente 1% no eixo das ordenadas e tão boa

quanto se desejar, no eixo das abcissas, dependendo do numero de

secções de 40 pontos em que se divide o intervalo de concentração

a ser coberto pelo grãfico. Um exemplo de aplicação aparece na

Fig. 4 e a listagem, em 1 inguagem Basic, no Apêndice.
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Figura 4.

Exemplo do diagrama de distribuição obtido com a impressora em

butida do "micro" HX-20 da EPSON.



- 75-

o procedimento proposto de dividir o gr5fico em "fa-

tias" justapostas pode ser aproveitado para a construção de qua2-

quer outro tipo de gráfico em que a resolução de 1~ nas ordena -

das seja satisfatoria.

11.5.2 - Dificuldades na representação gráfica da distribuição

de complexos mistos

Quando se quer representar, atraves de diagramas de dis-.

tribuição, a composição de sistemas com mais de dois componentes,

como ocorre nos sistemas envolvendo complexos mistos (ou mesmo de

complexos binários com apreciável protõlise do ligante ou hidrõ-

li se do "íon metálico), jã foi mencionado que sõ pode variar um

componente de cada vez, permanecendo fixos os demais. E possi-

vel, entretanto, fazer uma serie de cortes, cada um com IvI con~

tante e Ixl variãvel, ou vice-versa. o gráfico de um destes co~

tes e mostrado na Figura 5, gerado pelo programa "D1M1CO" (list~

do no Apendice). Para descrever um sistema com muitos complexos,

hã necessidade de gerar um grande número de cortes e proceder com

cuidado no seu exame conjunto para não confundir as curvas, o que

resulta pouco prático. Como alternativa, existem os diagramas de

área de predominância que, como o prõprio nome diz, apenas deli-

mitam ãreas em que determinadas especies predominam (contribuem

com uma porcentagem maior que as outras). Apesar de serem muito

sintéticos e üteis para uma primeira inspeção qualitativa do sis

tema, não encerram informação quantitativa e desprezam a contri-
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Figura 5. Diagrama de distribuição convencional aplicado a complexos mistos. Corte correspondente

a uma concentração fixa do ligante Y. Constantes de estabilidade do sistema hipotetico: SOl =1.103,
5 6 4 6 . 7 677
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buiç[Q das e$peçies -rninoritârias., mesmo que s;gnifiçativas.
'" d d . ,.. d 1 1 i ('86 -88)

construç~o estes lagramas esta escr ta em vros

de ser feita tambem pelo programa "SOLGASWATER"C1l5).

Recentemente NAGVPALe BECK recorreram aos já menciona

A

e po-

dos "cortes" e diagramas de distribuição convencionais em traba-

1ho - sob r e o s pr i nci pi os das d i s t r i bu i çõe s de concent r aç ão em equi -
librio de sistemas de multíplos componentes(116), evidenciando a

falta de opções de grãficos mais satisfatõrios.

A ideia de representar a distribuição de complexos mis

tos simultaneamente em função de Ix I e Iv!, expressando a parti-

cipação das especies na forma de curvas equiporcentuais (ou iso-

porcentuais), em analogia com as curvas de nível usadas em topo-

grafia, foi apresentada na tese de doutoramento do autor(5l), mas

não foi publicada na literatura internacional ate agora. o pro-

grama proposto na epoca recorria a um computador de grande porte

e calculava apenas alguns pontos das curvas, para mânter o custo

do processamento dentro de 1 imites razoáveis. Estes pontos ti-

nham que ser unidos ã mão, com o auxilio de uma curva francesa ou

regua flexível, para definir as curvas de 5,10, ...90% de par-

ticipação de cada especie com a disponibilidade do HP-9825 e a

evolução do aprendizado do autor em quimiometria e programação, o

algorítmo original foi abandonado e outro mais eficiente foi cri~

do e aperfeiçoado. Resultados parciais foram comunicados(117) e.

os fundamentos e a versão mai s aperfei çoada do a 1gortimo serão des

critos no item 11.5.4. o metodo das curvas equiporcentuais será

precedido pelo da representação tridimensiona1 da contribuiçãoda~s

especies, imag i nado ma i s recentemente, mas que, em termos 1õg i co s

e didáticos deve anteceder àquele.
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11.5.3 - Representaçio tridi~ensional da distribuiçio das

c i e s d e s i $ t e,m a 5 com t rês c o'm p o n e n te s

e s p e-

A representação geometrica de uma função de duas va-

riãveis pode ser feita num sistema de coordenadas cartesiano re-

tangular. Para uma função continua em uma região delimitada do

espaço, e possivel definir uma superflcie tridimensional

represente, mediante um numero suficiente de avaliações

que a

do seu

valor. Para manter esse numero de avaliações (experimentais ou

calculadas) dentro de um limite razoãvel, pode-se subdividir a

região a ser explorada em cada uma das variãveis independentes,

p. ex., em 20 ou 40 intervalos iguais, resultando, assim uma ma-

triz de 21 x 21 ou 41 x 41, requerendo 441 ou 1681 avaliações res

pectivamente.

Unindo todos os pontos com o mesmo x entre si por seg-

mentos de reta, fazendo o mesmo para os pontos de mesmo y, e re-

correndo ã disposição mais usual do sistema de coordenadas carte

siano retangular no plano, define-se uma superficie que se apre-

senta como que recoberta por uma rede elástica, dando uma i1 u-

são tridimensional no plano.

Ã medida que os computadores com recursos grãficos se

tornam mais acessíveis, os quimiometristas vem encontrando, com

f)equ~ncia crescente, novas aplicações para essa representação,

designada, muitas vezes, de tridimensional ou 3-D e às vezes

~ . . ~ . (34,3540 118-121)
ortograflca ou lsometrlca " .

de

Teve-se a ideia de recorrer a esses grãficos tridimen-

sionaispara representar a distribuiçio das especies de siste-

mas de complexos mistos, colocando cada cxcdem função de Ixl e Ivl
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em um grafico, Não e do conhecimento QO autor que semelhante r~

curso tenha sido usado para esse prop0sito se bem quenão se

preendeu um levantamento bibliográfico exaustivo.

em~

Ao desenvolvero algorítmo para gerar esses grãficos trl

dimensionais no sistema do HP-9825, foi necessãrio levar em con

ta a velocidade de computação modesta e a capacidade de memória

1 imitada, quando comparado aos minicomputadores(35,36,12l) ou co~

putadores de grande porte(118). O nível de sofisticação dos pr~

gramas para estes computadores varia, chegando atualmente ao po~

to de permitir a apresentação de superfície sob qualquer ângulo

e distância de visão com correções de perspectiva, ou mesmo de

gerar um par de grãficos apropriadamente defasados para permitir

visao estereoscôpica, dando inteiro realismo ao efeito tridimen-

sional.

Tal nível de sofi sticação, apesar de esteticamente atr~

ente, e dispensãvel para o propósito em vista. Assim sendo, o

programa desenvolvido adota um ângulo de visão fixo e sem corre-

ções de perspectiva. Pos s i bi 1 i ta, no e nt a n to, faz e r a r o ta ç ão da

superfície em torno do eixo z, em incrementos de 900. Des ta for

ma pode-se ver todos os lados do "morro" que corresponde ã re-

gião de existência de cada especie. Recursos para suspender o

t r aç a do em r e g i õ e s i nv i s i v e i s a o o bs e r va do r, ou s e j a, que s e si -
tua m 11 por t rãs dos mor r o s 11 forami nc 1u í dos. Recorre-se a um pr~

cesso de interpolação linear entre os pontos da rede para melho-

rar a definição dos limites destas regiões.

Para manter o tempo de cálculo e traçado relativamente

baixo, possibilitar a realização de rotações sem necessidade

recalcular os pontos e não esgotar a capacidade de memõria

de

do

HP-9825, adotou-se uma "rede" ou matriz de 21 x 21 pontos. Ouan
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do esta resQluç[o ~ insuficiente~ pode ser aumentada para 4lx41

mas com sacrif~cio de parte das propriedades mencionadas. A Fig~

ra 6 ilustra o acima exposto com um exemplo de uma superfTcie ~d

de um sistema hipotetico, antes e após uma rotação do eixo z, que

no caso, corresponde ao acd. A avaliação da contribuição porce~

tual pode ser feita diretamente no gráfico nas regiões visiveis,

atraves da medição da "altura", no ponto desejado. A ausência

de correção de perspectiva facilita esta operação, pois a escala

e constante em qualquer ponto do gráfico.

~

~

.J..">
<..,

n ,,?0C; 0(11

~ 1°9 (XJ -s/~
.J..">

<..,
C) 0(21

,,?o

~ 1°9 (XJ
f?

-s/
/~/~

.J..">
<..,

,,?oC; OC11

-s 1°9 (XJ f2!~ -s 1°9 (XJ

Figura 6. ~xemp10 de representação tridimensiona1 da formação de complexos mistos. Mesmo sistema

hipotético da figura 5. a) <111, projeção usual; b) <111, com rotação de 180.; c) <121

projeçào usual; d) <12l. com rotação de 180..
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o programa encontra~se listado no Ap~ndice, sob o no-

me IITR1MICOIJee suficientemente simples para que possa ser acom

panhado sem o aux11;o de um fluxograma. A aplicação deste pro-

grama ao sistema Cd(II)/N;/SCN-serã vista mais adiante. Com a1-

gumas modificações, pode-se fazer o programa gerar o grâfico da

soma das contribuições de certas especies de interesse como, por

exemplo, todas as mistas ou todas com um mesmo nlve1 de coordena

ção (i+j). A adaptação para complexos po1 inuc1eares ê elementar,

sendo possive1 usã-10 tambem para qualquer outra representação

de equilíbrios envolvendo três componentes, ou mesmo mais, desde

que se varie apenas dois em cada gráfico. Neste caso, natural -
mente, o cd1cu10 da contribuição de cada especie pode tornar-se

mais comp1 icado, sem que com isso haja alteração na parte refe-

rente a representação gráfica, uma vez gerada a matriz

aval iações da função.

com as

11.5.4 - Representação da distribuição de sistemas ternãrios por

curvas equiporcentuais

A representação trídimensiona1 exposta no item anteri-

or e, provavelmente, o melhor metodo disponível no momento para

a visua1ização das regiões em que cada especie de um sistema ter-

nãrio se forma e para expressar a magnitude da sua participação re,

1ativa. Para sistemas complicados são necessários muitos grãfi-

cos (1 ou mais por espgcie}. A obtenção de informações quantita

tivas a partir dos grãficos requer, outrossim, o uso de uma
...

re -
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gua ou esçala e para estimar com pase nesses graficos a contri -

bu i ç~o per c entua 1 de cada es pê c i e, P. e'X., num da do I X I e I VI de

um sistema de complexos mistos, a operaçio tem que ser repetida

em pelo menos um grãfico de cada especie. Estes inconvenientes

são superados pela representação por curvas equiporcentuais, an-

teriormente proposta(51), que, em contra-partida requer uma abs-

tração um pouco maior para ser compreendido, ao ser visto p ela

primeira vez.

Uma vez entendidas as projeções tridimensionais, o que

costuma ser imediato, fica muito facil entender e usar as curvas

equiporcentuais. Para uma dada especie, as curvas equiporcentu-

ais correspondem simplesmente aos contornos do "morro" em ni-

veis ou "alturas" previamente estabelecidas (tipicamente, 5, 10,

20, 30, ... 90% de contribuição da espécie), em perfeita

gia com as curvas de nível usadas em topografia.

analo-

Jã foi dito que um grãfico vale mais que longas tabe -
las ou explanações e, por esta razão, dã-se desde jã, na Fig. 7,

um exemplo da distribuição de algumas especies mediante curva s

equiporcentuais, antes de discutir sua obtenção.

Apesar de ser fãcil de imaginar a operação de cortar

paralelamente ao plano Ixl vs. Ivl o "morroll de cada especie nas

"alturasll estabelecidas, calcular estes contornos com o auxilio

do computador está longe de ser um exercicio elementar de progra

mação.

A maneira mais primitiva e lenta de faze-lo foiapre-

sentada anteriormente(51). Dividia-se

o e i xo I VI em 3 2 pon tos c obr i nd o o i nt e r v a 1o de se j a d o de c onc e n-

tração e, para cada valor de Ivl, variava-se IXI, em 160 incre-

mentos. Para cada uma das 5.120 combinações calculavam-se todos
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Figura 7. Exemplo de curvas equiporcentuais. Mesmo sistema

hipotetico da figura 5. Estão representados os aOO'

a30e all'

(103'
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os acd atray~s da eq. 24. As çoardenadas Ixl e Ivl que resulta!
sem num a d coincidente dentro de :0,5% com as porcentagens estac -
belecidas eram gravadas em fita e, posteriormente, plotadas.

pontos resultantes eram unidos ã mão, definindo as curvas.

Os

Aumentar o numero de avaliações até que os pontos se

encontrem e definam curvas contínuas e inconveniente pois o nume

ro de combinações de Ixl e Ivl s ubi r i a pa r a, no m, ni mo, 90.000.

Alem disto, sempre que mais de uma das combinações ou nenhuma d~

las satisfizesse dentro de ~0,5% qualquer dos niveis prescritos,

ter-se-ia um borrão, ou uma descontinuidade no gráfico.

Era necessãrio resolver o problema por outra sistemâti

ca. Isto foi conseguido atraves de um algorítmo que foi sendo

progressivamente aperfeiçoado e que,na sua versão atual, e bas-

tante compacto e eficiente, conseguindo gerar as curvas equipor-

centuais de um sistema de 16 especies em pouco mais de uma hora.

Em linhas gerais, o algorítmo constitui-se dos seguin-

tes procedimentos:

a) Para cada especie localizar o IIpicoll do IImorroll com o au-

x,l io de um metodo de bissecção aperfeiçoado, com funcio-

namento bi-direcional que explora a regi~o do plano I X I

vs. Ivl delimitada pelo usuãrio, ate encontrar o IIpicoll.

Ca s o o 11P i co 11s e e nc ont r e f or a da r e g i ão de 1i mi ta da, con-

siderar o mãximo atingido junto ao limite dos eixos. A

convergencia e assegurada mesmo nos casos mais dificeis ,

que correspondem aos IImorrosll muito lngremes no sentido

deu m dos e i xos e com pe que na i nc1 i na çã o nos e nt i do do o~

tro eixo, esse comportamento e IIsentidoll pelo algorTtmo ,

que passa a expandir os incrementos no sentido necessário

e torna a diminul-los quando o IIpico" for alcançado, para

localizã-lo com precisão.
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b) ÇOmpÇl,fé:ifa PQrcentag~m dq especie no "pico" mã-ximo com as

curvas equiporcentuais desejadas para escolher aquela cu-

jo nível se encontre mais prõximo, no sentido descendente.

c) "Descer" o morro numa direção pre-fixada, ate atingir es-

se nivel. Não se pode usar o metodo das secantes ou o de

Newton-Raphson para este propósito, por problemas de con-

vergência, já que a "lateral do morro" tem formato 5ig-

moi d a 1 . Por isto usa-se o metodo da bissecçãõ modifica-

do.

d) Considerar o eixo perpendicular ao plano Ixl, Ivl e que

. passa pelo "pico" do "morro" como o centro de um circulo

de s cr i t o pe1a cur va equi Por ce ntua 1 (o que e i ncor r e to, mas

eficiente como primeira aproximação), alterar de 20 o ãn-

gulo em relação ã direção usada em c, conservando o mes-

mo raio. A partir desse ponto, atraves do metodo das se

cantes, reencontrar a curva equiporcentual, iterativamen

te.

e) Repetir o processo ate completar uma volta de 3600. Quan-

do o "centro" situar-se num dos 1 imites do gráfico, pul ar

o(s) quadrante(s) que corresponde(m) ã região fora dos li

mites demarcados, para acelerar o processo. Guardar os

valores das coordenadas que definem a curva equiporcentu-

al numa matriz.

f) Gravar os dados das coordenadas de toda a curva em fita.

g) Repetir o processo de c até f para a próxima curva

espécie.

dessa
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h) Repetir Q proce.sso qe a a.t.e 9 para todas as esp~çies.

Com um programa auxiliar, traçam-se os grâficos das cu~

vas equiporcentuais. Os grãficos tambem podem ser traçados si-

multaneamente com os cálculos, caso desejado. Assim mesmo há

necessidade de fazer a gravação, pois para sistemas com

especies, agrupam-se num gráfico algumas especies cujas

muitas

cu rva s

não se superpõe acentuadamente. Assim, com três ou quatro grafl

cos, tem-se informações semi-quantitativas sobre todas as espe -
cies, inclusive as minoritarias, o que representa um grande pro-

gresso em relação aos diagramas de ãrea de predominância conven-

cionais.

Um conjunto completo de curvas equiporcentuais e apre-

sentado para o sistema Cádmio(II)/azoteto/tiocianato, no ltem

11.6.4.

A aplicação do metodo das curvas equiporcentuais,

como o dos gráficos tridimensionais, não esta restrito aos

tal

com-

plexos mistos, sendo adaptãvel a outros tipos de equilíbrios.

11.6 - O SISTEMA C~DMIO(II)/AZOTETO/TIOCIANATO

11.6.1 - Escolha do sistema

o estudo da formação de compostos de coordenação de

pseudo-haletos com cãtions metãlicos, a investigação dos equilí-

brios dos complexos formados em solução, bem como o seu aprovei-
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tamento anal'tico con$tituem uma da, mais tradicionaise produtl

vas linhas de pesquisa da ~rea de Qufmica Analltita do IQ-USP

Os principais t~abalhos produzidos até 1980 foram enumerados, p.

ex., na ref. 122. Acrescente-se a eles uma resenha sobre o

rãter pseudo-halogenio, pseudo-haleto(123).

Alguns sistemas envolvendo equilíbrios de formação

ca-

de

especies mistas ou polinucleares tendo um pseudo-haleto como um

dos componentes tem recebido a atenção de NEVES e cols.(122,124-
127) Observa-se, todavia, uma lacuna, qual seja, a inexisten -

cia de investigações do eqúilíbrio de sistemas onde dois pseud~

-haletos diferentes são usados como ligantes na formação de com-

plexos. O metodo e os programas de cãlculo apresentados nesta

tese diminuem as dificuldades para a realiza~ão desse tipo de e~

tudo, que deverã ser feito de maneira sistemãtica, no futuro. Os

resultados do primeiro sistema estudado são aqui apresentados.

Na excelente, mas algo desatualizada, revisão de MAR-

CUS e ELIEZER sobre a formação de complexos mistos em solução(128),

observa-se grande numero de estudos de sistemas ternarios de um

10n metalico e dois haletos ou um haleto e um pseudo-haleto, g~

ralmente o tiocianato. As especies, MX.Y., encontradas nestes
, J

sistemas correspondem ãs diferentes combinações de i e j, com

i + j ~ 4 para diversos íons metãlicos, exceto o 8i(III), que

forma complexos com i + j = 5 ou mesmo 6. No trabalho de tese

de doutoramento(51) observou-se que, apesar de os sistemas b~nã-

rios de cãdmio(II) com cloreto e com piridina não revelarem mais

que quatro especies complexas em I = 2,0 M (NaC104) a 25,00C, na

presença simultânea dos dois ligantes formam-se especies mistas

com i + j ~ 5.

A formação de complexos binários de cãdmio com cinco
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esp~çies complexas com ligantes monoçoQrdenativos havia sido an-

teriormente observada por SENISE e NEVES(129),ao estudarem pol~

rograficamente a formaç~o dos complexos com o azoteto em I =

= 2M(NaC104) a 250. Há outros estudos na literatura indicando a

formação de apenas quatro complexos sob condições semelhantes e

f
-

d
.
t

~" . " t (130)
a ormaçao a qUln a espeCle nem sempre era acel a , mas

mais recentemente, foi confirmada por potenciometria com eletro-

do de amãlg~ma gotejante, em I = 4M(NaC104)(131).

Esse comportamento permitia prever elevado numero de

especies mistas na presença de um segundo pseudo-haleto apropri~

do. Esta situação complicada serviria para um efetivo teste do

metodo para a determinação das constantes dos complexos mistos,

havendo, inclusive, a necessidade de considerar a protõlise do

azoteto.

o segundo pseudo-haleto escolhido foi o tiocianato, que

apresenta um comportamento quimico semelhante ao azoteto com di-

versos ions metãlicos(132). As constantes dos complexos de cãd-

mio com o tiocianato foram determinadas sob diferentes condições

e por diversos autores(55,62-64,13l), tendo sido encontradas três

ou quatro especies complexas, sendo a magnitude das constantesme

nor que a observada com o azoteto.

de estes

Uma razão adicional para a escolha estã na propriedade

pseudo-haletos induzirem a adsorção de cãtions metãli-

cos, entre os quais, o Cd(II), na interface eletrodo de mercu-

"
/ 1 - (133-135) E 1 t b lh t " trlO so uçao .m a guns ra a os an erlores com ou ros

ligantes observou-seum sinergismona indução da adsorção quando

se tem presentes, simultaneamente, certos ligantes com caracte -

rísticas diferentes como por exemplo, o tiocianato e a trietano-

lamina, complexandoo íon cãdmio(136). O estudo cronocoulom~tri

~
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cQ q~ ~qSQrç~Q dos çompl~xos mistos de um si$tema com os dois pse~

do-haletos de caracter1sticas semelhantes poder; contribuir para

a compreensão do fenõmeno e o conhecimento previo dos equilíbrios

em solução certamente serã útil. As medidas cronocoulometricas

deverão ser realizadas em futuro proximo, utilizando os recursos

descritos no próximo capitulo.

Para assegurar a consistência dos dados, preferiu-se re

e~tudar o~ sistemas binirios exatamente nas mesmas condiç5es e

com o mesmo rigor com que foram estudados os sistemas ternãrios,

ao inves de recorrer a constantes publicadas na literatura.

~o fazer a escolha do eletrõlito para o ajuste da for-

ça iõnica para o estudo do sistema Cd2+/N;/SCN-, eliminou-se a

hipótese de usar nitrato de sôdio ou potãssio, porque e bem co-

nhecida a participação do ânion nitrato na formação de especies

.mi s tas nos i s tema Cd2+/ N3 / NO 3 e Cd2+/ SCN-j NO3 (1 24 , 125 ). Pr e -

feriu-se o perclorato de sôdio, usado universalmente para o pro-

pósito em vista, se bem que o trifluorometanosulfonato de sódio

t b
-

d
.

d . (51 ) ... ...am em po erla ser um forte can ldato , caso nao fosse tao ca '

ro e dificil de obter. Para favorecer a formação das especies

com i + j elevado, escolheu-se uma força iõnica bastante alta,

qual seja, 1= 3,OM (NaC104).

Um importante fator a considerar em estudos potenciom~

tricos e o potencial de difusão originado na junção liquida en-

tre o eletrõlito do eletrodo de referência e o eletrólito da so-

lução em estudo. Não hi maneira segura de medir este potencial,

sendo que em certos casos, boas estimativas podem ser feitas por

medidas diretas(51). Quando isto não e possível, pode-se fazer

cilculos aproximados com o auxilio da equação de Henderson e das

mobil idades dos lons em questão. Quando o cãtion dos dois e 1e-

'--
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tr61itQs e CQm~m e q;$pondo-se apenas das condutgncias equivale~

tes, pode-se recorrer ~ equaç~o de LEWIS e SARJENT(137). Os âni ,

ons perclorato, tiocianato e azoteto tem condutâncias i6nicas e-

quivalentes muito prõximas, a ponto de tornar as correçoes

co significativas, como serã visto em seguida.

pou-

II.6.2 - Sistema Cãdmio(II)/Azoteto

Por ser o ãcido azotidrico um ãcido fraco, as soluções

de azoteto de sôdio sem adição de ãcido apresentam-se alcalinas,

podendo.provocar a hi"dr51ise dos Tons de cidmio e a formaçio de

hidroxi-complexos mistos. Para evitar esta situação indesejável,

i necesstrio adicionar quantidade suficiente de ãcido para baixar

o valor do pH a niveis em que a hidrõlise do cãdmio seja despre-

zivel.

A constante de protonação do azoteto a 250C e I =

= 3,OM (NaC104) ê 6,09.104 (138), ou seja, uma solução com con -
centrações iguais de azoteto e ãcido azotidrico apresenta pH ao

redor de 4,7. Não hã necessidade de manter uma acidez tão alta,

entretanto. As constantes de hidrôlise do cadmio a 250C e

3,OM (LiC104) são as seguintes(139).

I =

Cd2+ + H20 -:. CdOH+ + H+ 10g 1311 :; -1 O, 2
2Cd2+

+ 3+ +
log 1312 =-9,10

+ H20 + Cd20H + H

4Cd2+
+ 4+ +

10g
13 44 =-31 ,8+ 4H20 + Cd4(OH)4 + 4H
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Fazendo a~9uns cãkulos comestas constantes da literatura, chega-se

ã conclusão que para CCd = lmM, usada em todos os estudos aqui

de s cr i tos, uma I HI = 1.10-6 e a i nda mui tos a tis f a t Õr i a po i s a

proporção de cãdmio hidrolizado em relação ao cádmio total man-

tem-se inferior a 100 ppm. De fato, esta proporção diminui ain-

da mais (salvo excepcional tendência ã formação de hidrõxi-com -

plexos mistos) ao se adicionar o complexante, pois IMI tambem d~

minui. Assim sendo decidiu-se utilizar soluções tampão de azote

to de sõdio, contendo CHC104 : 0,1.CNaN3. Desta forma,-
I I

-6
as soluçoes usadas apresentaram H > 10 M.

todas

Com base em experiencia anterior no estudo de compl!

xos(51), resolveu-se explorar com incrementos logarítmicos de

concentração aproximadamente constantes e pequenos o intervalo de

concentração que se estende de n : 0,2 (estimado com base em cons

tantes da literatura) ate Cx : 2/3 I, ou seja, Cx: 2M, uma vez

que I = 3,OM (NaC104). Acima desta relação os desvios origina -
dos pela alteração do meio iônico ficam acentuados. Hã, neste

limite superior, tambem uma conveniencia prãtica. A presente se

rie de medidas, assim como as demais, e realizada mediante su

cessivas adições da solução "titulante" contendo, no presente ca

so, Cx = 3,000M a 10,00 ml de solução inicial com Cx = O. Natu-

ralmente, CM e igual em ambas as soluções.

O limite prãtico escolhido e o de triplicar este volu-

me, pela adição de 20,00 m1 de "titulante". Para atingir conce~

trações maiores de ligante, poder-se-ia inverter os papeis das

soluções, ou seja, "diluir" a solução com Cx = 3,000M com a solu

ção de Cx = O.

A adição de ãcido perclorico para obter CH = 0,300M ã

solução de Cx = 3,000M e assim diminuir o pH, não altera a força
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iQnica, pois a form.aç~Q de HN3 pode ser oonsiderada quantitativa.

(>99,99%). Cuidados foram tomados para ~inimizar as perdas de

HN3 (volãtil) durante as medidas. O principal deles foi desoxi-

genar as soluções antes de misturar o acido perclõricoe de res-

tringir o borbulhamento na celula eletroquimica. Não há, entre-

tanto, problemas maiores com a volatilização de algum HN3' Para

que o pH suba para 6, hã necessidade de perder metade do HN3 adl

cionado à celula, o que e altamente improvãvel. A co nceritração de

ligante livre praticamente não ê afetada por estas perdas, poís

a formação de HN3 adicional para restabelecer o equilíbrio de pr3

tõlise dã-se às custas da JHI remanescente, que jã ê inferior a

-5
1.10 M.

Na anãljse dos dados experimentais, em numero de 41,

utilizou-.se o programa IIBICOII. Ja foi mencionado que uma das ve~

sões deste programa permite a introdução direta dos volumes adi-

c; onados e dos potentiais medidos, desde que se forneça, previa-

mente CM' Cx no titulante e CH na solução inicial e no titulan-

te, alem da resposta do eletrodo, em mV/dêcada de concentração.

O ácido contido na solução estoque de cãdmio (determinado previ~

mente por titulação) ê incluido em CH' Os cálculos para encon -

trar as concentrações totais e de equilíbrio são realizadospelo

programa.

Para iniciar a anãlise, introduziu-se a constante de

protonãção do azoteto. Assim, na primeira aproximação, o proqr~

ma usou Ixl = Cx - IHXI como estimativa da concentração de liga.!!.

te livre. As constantes preliminares obtidas encontram-se na Ta

be 1 a 2.

Verifica-se que sõ e possivel obter constantes positi-

vas considerando 5 especies, situação em que se obtem o maior coe
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Tabela 2. Constantes do sistema Cd(II)N3-' em primeira

aproximação, considerando 2, 3, 4 ou 5 especies.

2 especies 3 especies
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ficiente de çorrelaç~Q corrigido e o menor desvio padrio entre

os potenciais medidos e calculados, Por se tratar da primeira

aproximação, isto não deve ser considerado definitivo, pois o nQ

mero de especies poderã ser diferente no refinamento. E sufici-

ente, neste ponto da anãlise, usar o conjunto de constantes que

descreva satisfatoriamente as medidas experimentais pois servi-

rao para obter uma melhor aproximação dos IXlk' Terminado este

cãlculo iterativo, fizeram-se novas regressões considerando

ferentes numeros de especies e, novamente, o melhor ajuste

di-

foi

conseguido com cinco espêcies.

ApÕs novo c i c1 o de cã 1cu 1o i te r a t i vo de Ix Ik (durante

o qual IH/k tambem e recalculado), observou-se que os valores se
mantiveram praticamente inalterados, ou seja, jã houve convergen

cia no processo, permitindo obter as constantes finais, caso se-

ja mantida a decisão de que o modelo mais apropriado e aquele

que considera cinco especies. Na Tabela 3 encontram-se as cons

tantes obtidas em terceira aproximação.

Neste sistema a decisão sobre o numero de especies e

facilitado pelo fato de os conjuntos de constantes obtidos consi

derando 2, 3 ou 4 espécies apresentarem pelo menos uma constan-

te negativa, o que e quimicamente imprssível. Hã, porem, outros

indicadores que devem ser usados para sistemas mais dificéis

Nesse e noutros casos, observa-se uma redução generalizada nos

desvios padrões associados às constantes, indicando um melhor

ajuste aos dados. o coeficiente de correlação e mesmo o coefici

ente de correlação corrigido experimentam uma mel hora visivel ate

serem consideradas, no presente caso, cinco especies. Ao se con

siderar 6 especies, a diferença em R foi mínima, enquanto que oc

desvio padrão das constantes aumentou.
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Tabela 3. Constantes do sistema Cd(II)N3-' em terceira

aproximação, considerando 4, 5 e 6 especies.

t-. 1-' ~

.-. .-.
;::..::.

4 especies

~;1 2.'31'35E ~31

:~; r5'~.~ 4.2 3 9 E ~3j0
o:i": :::. '31~.~

~r~ 9 ~.~ i ,~~~;~; i~~: :i:
o:i{: 35.16~'~

-1 . 7356E 0:~:i:~:s:
::; -2:::~'~ 4. 7'32E ~3!2

'0: c'': -14.57\
f.A i. 4::: i ~:iE 04
,-o
.:.

.- - --., -.' ~ "~.,, ,.,.,
"i"..'. '-'.'::' '-''::' i:. '':''::'

o:c'':
-. - - -." . , . , -.'~., ''-'~'~~'.

::; 'y'

- ------_.-
!:::!. ~.:1::'t.(::;::: (~.:1

F.~ ~i. 99:::320:::5
Pc [1. '3'3:::i 34 1[1

# .ponto::. 4i. P012:[1
t'l E'd i o. ..".i': ,,! - ~:i. ~3:::::;7
.:. E1.72~36

6 especies

-
4.4432E 12:i

i ~,~ 3. 070E-12: i
o:c': 13.57~'~

4.:::123E ~3:2

f.; :?,

::; 2~'~ 1. e2~3E 0 i
fí:('c,! i 5 .7 2 ~;~

3. i 7:::4E 12:3

::;I!U'. 3\. ~E.~i~:;~::~ [: i
1:":;4 3. 7 i 79E ~~j:~:.,"

"' ',;;~:

t;::1
::;

f.;6

.t~:~~;~ 02 '~
6.2354E 03

5;'~ :3. i 6 5iE ~32
o:i':

4 ~ ;~ :~:~ ~ ~ 12:1

S 2 :::[1;,~ i.1 2 '3E ~3:2
o:c'': ~:i.13~'~

S'.,'

P
Pc

lEi. ~}~3:;: [1 e 5 ::: 3

li. '39'39'35:~:i
~3.99'39'3449 ~

i
>

# pon~o~ ~~:ggg: :r'i
r=' d i 1;:1,,..' c'', ','::~ [;i ':: .? i J.

.
.- t'.._",-,.S .."..,_.. "",".,.. ,... ,. -

5 especies:
Constantes

Finais

f.;1 4.44:::6E 01
i ;,~ 2.64 7E-0 1, ,

o:f': i 3. 5:::~'~
>-'':'" 4.7:::76E 12:2
j:; 2\ 7. 42~:1E ~3:~i

o:i': 15.64~'~
t;3

- - - - - - --
:.::. :::!:::! ::':::.1 t:. 1:::::'::

j:; 2;'~ 5.~36'3E 12:1

;:.:i', 2 6 . '3~3;.~
f.;4

- - - - - - --
:.::. b:::::,:::t:. ~.::::3

,-,
.:' :~:~,~1. li2:::E ~3:2

o:i'! 14. 9'3;'~
f.;5 6. 346:::E ~3:3

1;'~ 5.61~3E ~3:1.-,
.:'

o: i'j 2Ei.12;'~

,-o.. - - - - - . - -, -
~.:i. ~.:i~.:i:'::l14::: (~.:i

Ei.'3 '3'3'39 5 ~,,3
~3. 9'3999462

F
Pc

# POtÜO::. 4 i . ~H3Cti
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Muito importante par~ decidir sobre o número de espe -
cies e obter informaç6es sobre a qualidade dos dados, ~ o

dos desvios entre os potenciais medidos experimentalmente

ex ame

e os

calculados com auxilio das constantes determinadas. o valor des

te procedimento, também denominado de análise dos residuos, ê en

fatizado por MEITES, ao referir-se a diversas aplicações quimio-
-.

d
-- --

1 . 1~ t . (106) Ametrlcas a regressao nao lnear a qUlmlca ana 1 lca .

sub-rotina IIDESVIOII da lil tima versão do programa IIBICOII

optar entre imprimir desvios na impressora do HP-9825,

permite

colocã-

los em gráfico em função dos ~E experimentais ou imprimir uma

tabela completa com as concent~ações analíticas e de equilibrio,

n, 6E e os desvios, na impressora matricial interfaceadaexp.

Escolhendo a terceira opção obteve-se a Tabela 4.

Para tomar decisões sobre o numero de espécies, a op-

çao gráfica é particularmente apropriada. Na Figura 8 tem-se na

parte A, os devios quando se considera N=l ,2,3,4,5 ou 6. Não e
possivel distinguir entre a curva com N = 5 e 6. Os desvi os ob-

servados com N = 4 e N = 5 aparecem em escala ampliada, na pa r-

te B da Figura 6. Não há a menor duvida de que o ajuste com 5

espécies é superior, resultando perfeitamente compatlvel com os

dados (linha reta, com intersecção e inclinação nulas). Compar~

ção dos gráficos do modelo de 5 e de 6 espécies (não apresentado

na figura) não mostra melhoras no ajuste ao se passar para seis

espécies. Pel a anãl ise do conjunto de informações concl ui-se que

o modelo de 5 especies e o mais apropriado, mas o de seis não po-

de ser excluido.

A parte C da Figura 8 traz os desvios ,em escala ainda

mais ampliada, e conduz a outras conclusões importantes. Em pri-

meiro lugar, os desvios são aleatôrios e de magnitude uniforme
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-
variãveis de concentração,Tabela 4. Dados numericos das me-

do sistema binãrio Cd(II)/N3
-

didas experimentais e desvios

:.-.

k
Cx I XI

-
CH pHn -llE Desvios

..,

1 0.0075 0.0041 O. 167 0.00323 4.889 2.28 -0.04

2 0.0149 0.0106 0.385 0.00398 5.210 5.46 -0.02

3 0.0238 0.0183 0.601 0.00487 5.361 8.87 0.02

4 0.0326 0.0261 0.782 0.00575 5.442 11.97 0.04

5 0.0443 0.0364 0.990 0.00692 5.506 15.77 0.02

6 0.0559 0.0467 1.169 0.00808 5.546 19.22 0.00

7 0.0675 0.0569 1.325 0.00924 5.574 22.43 -0.04

8 0.0817 0.0696 1.497 0.01066 5.599 26.05 -0.02

9 0.0958 0.0821 1.647 0.01208 5.617 29.37 0.01

10 0.1154 0.0995 1.828 0.01404 5.635 33.72 -0.05

11 0.1429 0.1240 2.042 0.01679 5.653 39.14 -0.00

12 0.1591 0.1385 2.151 0.01841 5.661 42.13 -0.01

1- 0.1765 0.1541 2.257 0.02015 5.668 45.12 0.00

14 0.1963 0.1718 2.366 0.02213 5.675 48.31 0.04

15 0.2171 0.1904 2.469 0.02422 5.680 51. 47 0.08

16 0.2414 0.2122 2.579 0.02665 5.686 55.04 0.02

17 0.2727 0.2403 2.705 0.02979 5.691 59.27 0.01

18 0.3034 0.2677 2.816 0.03286 5.696 63.12 -0.00

19 0.3334 0.2946 2.915 0.03586 5.699 66.66 -0.02

20 0.3684 0.3261 3.020 0.03937 5.703 70.57 -0.06

21 0.4026 0.3567 3.114 0.04279 5.706 74.06 -0.01

22 0.4359 0.3866 3. 199 0.04613 5.708 77.29 0.02

23 0.5000 0.4441 3.346 0.05255 5.712 83. 15 -0.01

24 0.5207 0.4627 3.389 0.05462 5.713 84.95 -0.04

25 0.5610 0.4989 3.469 0.05865 5.714 88.25 -0.02

26 0.6000 0.5339 3.540 0.06256 5.716 91 .30 -0.01

27 0.6471 0.5762 3.620 0.06727 5.717 94.80 -0.01

28 0.6924 0.6169 3.690 0.07180 5.719 98.01 -0.02

29 0.7444 0.6636 3.765 0.07701 5.720 101.48 0.01

30 0.7942 0.7083 3.830 0.08200 5.721 104.61 0.06

31 0.8418 0.7511 3.888 0.08676 5.722 107.56 0.02

32 0.9239 0.8250 3.978 0.09499 5.723 112.30 0.02
77 1.0001 0.8934 4.051 0.10261 5.724 116.37 0.06...:>...:>

34 1.0770 0.9626 4.117 0.11031 5.725 120.34 0.00
7= 1.1596 1.0368 4. 180 0.11858 5.726 124.33 -0.03...:>

36 1.2660 1.1325 4.250 0.12923 5.727 129.02 0.06
37 1.3785 1.2337 4.315 0.14050 5.728 133.87 -0.08

38 1.5001 1.3430 4.375 0.15268 5.729 138.56 -0.03
39 1.6365 1.4657 4.432 0.16633 5.730 143.54 -0.07
40 1.8001 1.6129 4.489 0.18271 5.730 148.89 0.07

41 2.0626 L 8491 4.563 0.20900 5.731 156.90 0.00
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Figura 8. Desvios entre os I1Emedidos experimentalmente para o sis-

tema Cd(II)N3 e os calculados com as constantes obtidas nas regres

soes, considerando: A) de 1 a 6 especies. B) 4 e 5 especies em esca-

la mais ampliada. C) 5 especies (constantes finais) em escala muito

ampliada.



-99-

por todo o intervalo estudado ou seja, numa faixa em que, da me-

dida inicial (Cx=O) ate a ultima, IMI variou (decresceu)

de 200.000 vezes. Isto vem consubstanciar as suposiçffes

cerca

feitas

ao escolher o fator de ponderação dos dados apropriados para

anãlise dos Fo (X) ou F .00

a

Outra conclusão concerne ã qualidade dos dados experi-

mentais. A media dos desvios e de -0,0007mV e o desvio padrão

sE = O,037mV. Como o desvio de nenhum ponto excede o limite de

2,5 sE' estabelecido pelo criterio de rejeição de CHAUVENETpara

t
-

d d ' d (140) ~ h
~

f
. . -

es e numero e me 1 as , nao a porque azer reJelçoes.

Reexame da Tabela 3 evidencia não apenas os pequenos

desvios padrões associados às constantes de estabilidade, mas tam

bem a boa distribuição dos dados experimentais, uma vez que os va-

lores de a. (am, na Tabela 3) mantiveram-se entre 13% e 27% para1

todas as especies complexas, restando um a de 9%. para o metal lio -

vre. Esta e a situação ideal, correspondente a um conteudo equl

librado de informação sobre todas as espécies nos dados experi -
mentais. Com muitos sistemas, mesmo repetindo medidas nas regiões

em que houver maior carência de informação, não e possível atin-

gir a situação ideal ou, porque uma das espécies e relativamen-

te fraca em relação às demais, ou porque se forma apreciavelmen-

te apenas fora da região experimentalmente acessível. Ambos os

fatores desfavorãveis são encontrados ao se tentar determinar a

constante da possível sexta. especie do sistema Cd2+/N; à qual

corresponde um a de apenas 0,13%. Como consequência o desvio p~

drão excede o valor da própria constante obtida. Hã, pois, boas

razoes para desprezar a formação desta espécie na faixa de

c e n t r ação e xp 1o r a da.

con-

Antes de considerar as constantes refinadas para cinco
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especies da Tabela 3 como valores finais, examinou-se a influên-

cia do potencial de difusão originado na junção entre o comparti

mento do eletrodo de referencia e o do eletrodo indicador ã medi

da que a composição da solução de medida e modificada ao longo da

serie. o el etrõl i to do eletrodo de referência e consti tuido de

NaC104 2,90M e NaCl O,lOM, enquanto que no compartimento de medj

da há gradual substituição de NaC104 3,00M por NaN3 (e algum HN3

pouco dissociado~ sendo mantida a força i6nica.

1 - (137) - .Pe a relaçao de LEWIS e SARGENT , para eletrolltos

de mesma concentração com cãtion em comum e ânions uni valentes di

ferentes:

E. = RT
J - lnF

AMAl

AMA2

eq. 55

e

AMAl e a condutância equivalente do sal com o ânion Al

AMA2' idem com o ânio A2.

No programa "BICO", os potenciais medidos experimental

onde

mente. podem ser opcionalmente corrigidos do potencial de junção,

calculados pela eq. 55 modificada para levar em conta a varia-

ção da concentração, conforme ditado pela equação de Henderson:

E.
k (mV) = 59,16 logJ ,

(I-Cx)ANaC104 + Cx,kANaN3--

I . A.NaC104

eq. 56

(lembrar que I = força i6nica)

As mobilidades ionicas limites, a 250C, do C104 e N;

são, r e s pe c t i va me n te, 67, 3 e 7O Sem2 eq .-1 (1 4 1) ba s ta nt e sim i 1a

res, portanto. Somando a mobilidade iônica limite do Na+, tem-

-se 117,5 para o NaC104 e 120,2 para o NaN3. A relação entre e~

tas condutâncias pode alterar-se em elevada força iônica, invali
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dando as estimativas feitas pela equação 56. Há quem recomende

que as condutâncias iônicas sejam determinadas na concentração em

. - (142 143) b
...

d
. ... 1que se encontram na Junçao ' o que tam em e lscutlVe em

forças iônicas tão altas. Na literatura foi possível encontrar

a condutância equivalente do NaC104 (e do NaSCN) a 180C e I = 3M,

e a do NaN3' na mesma força iônica mas a O, a 25 e a 350C. Por

interpolação linear, foi possível obter o valor de 48,8 a 180C ,

, - (144)
enquanto que o valor tabulado para o NaC104 e 46 . A rela-

ção entre as condutâncias aumenta ligeiramente mas continua pro-

xima da unitãria. Isto permite afirmar que a influência da va-

riação do E. neste sistema deve ser pequena.J

Para confirmar esta previsão introduziram-se as condu-

tâncias acima na sub-rotina "JUNÇ~O" do programa "BICO", bem co-

mo outros valores próximos, simulados, para observar o efeito

nas constantes obtidas. Em todos os casos ocorria uma piora no

coeficiente de correlação da regressão, bem como passavam a ser

observadas tendência positivas e negativas nos grãficos dos des

vios (Fig. 8C), ao longo do intervalo de C .x Ocorria igualmen-

te um aumento nos desvios padrões das constantes, mas continuava

havendo melhor ajuste considerando cinco espécies complexas, com

uma variação pequena na magnitude das constantes.

Com base nestas observações, achou-se razoãvel despre-

zar o E. nas medidas realizadas. Os valores das constantes da
J

Tabela 3 foram consideradas como sendo finais, cabendo a ressal-

va que os desvios padrões obtidos podem, na verdade, ser maiores

por causa dessa aproximação.

Na Figura 9 é apresentado o diagrama de distribuição

das espécies do sistema Cd2+jN;. A curva de formação serã apre-

sentada juntamente com a do sistema Cd2+/SCN-, no final do prõx1

mo ítem.
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11.6.3 - Sistema Cãdmio(11)/Tiocianato

o íon tiocianato e muito menos extensivamente protonado

que o íon azoteto, de forma que com a adição de quantidades mini-

mas de ãcido e possível reprimir a hidrôlise do íon cãdmio. Qua~

tidade mais que suficiente provinha, nos estudos realizados, da

1
-

1
- . - + 2+

so uçao estoque de perc orato de cadmlo. A relaçao H :Cd dessa

solução estoque foi determinada por titulação e correspondeu a

2,48. Assim sendo, como CM foi mantido igual a 1,000 mM em todas

as series, a concentração de ãcido proveniente desta fonte foi de

adotado para a constante de protonação do tio-

o ácido iso-tiociânico foi 0,15 M-l, correspon-

constantes 'determinadas por NEVES e co1.(145)

nas forças iônicas 2M(NaC104) e 4M(NaC104)' respectivamente 0,13

e 0,17M-l. A concentração de ácido livre calculada manteve-se en

tre 2,48 e 1,91 mM ao longo da serie.

Análise dos dados, em primeira aproximação, apresentou

constante Sl negativa, considerando um modelo de apenas duas esp~

cies e constante S2 negativa, quando foram consideradas três esp~

cies, simultaneamente com um coeficiente de correlação pequeno e

um gráfico de desvios tendencioso. Um ajuste satisfatõrio foi con

seguido considerando quatro especies e, melhor ainda, com cinco

especies. Na Tabela 5 são apresentadas as constantes obtidas em

3a. aproximação, muito prõximas das obtidas em la. aproximação

uma vez que os complexos são fracos e as correções no ligante li-

vre, pequenas. Os dados completos do sistema encontram-se na Ta-

bela 6.

2,48 mM. O valor

cianato ao fo rma r

dendo a media das
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Os resultados obtidos merecem uma discussão adicional.

As constantes obtidas em estudos anteriores desse sistema foram

recentemente apresentadas e comentadas por VELLOSO(55), ao rees-

tudar o sistema. Em eletrõlito de perclorato e força iônica ~lM,

tem sido determinadas quase sempre quatro constantes e as vezes,

apenas três. Mesmo em força iônica 4M(NaC104)' foram apresent~

d (131).. - d
. -.-

as quatro constantes. A partlclpaçao a qUlnta especle e,

no entanto, claramente evidenciada no presente estudo. Apõs a

rejeição dos pontos experimentais de numero 14 e 15, com desvios

acentuados em relação aos demais e justificável pelo criterio de

Chauvenot, os coeficientes de correlação corrigidos subiram de

0,999911 para 0,999996 ao considerar a quinta especie. Já as ten

dências existentes no gráfico dos desvios desapareceram ao pas-

sar de 4 para 5 especies, o que transparece no desvio padrão da

media desses desvios que baixou de 0,15 para 0,03 mV. O desvio

padrão absoluto das constantes das três primeiras especies tam-

bem experimentou uma redução. O a5 obtido foi de 9%, o que indi

ca haver significativa contribuição dessa especie aos dados exp~

rimentais. A análise gráfica do sistema, forçando as extrapola-

ções para os quatro ou cinco valores das constantes da Tabela

tambem resulta mais satisfatoria considerando cinco espécies.

5

A hipõtese da participação d~ sex~a espécie na região

experimentalmente explorado tambem foi apresentada na Tabela 5.

Não se observa melhora significativa no R nem no desvio padrãoc

da media dos desvios, ao mesmo tempo que os desvios padrões das

constantes aumentam ao inclui-la na regressao. Alem disto, a

sexta constante estimada e muito menor que a quinta, e o a6' mui

to baixo. Não há, pois, risco de erro significativo em despre -

zar a posslvel formação da sexta espécie, ao contrário da quin-
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Tabela 5. Constantes do sistema Cd(II)SCN-, em terceira

aproximação, considerando4, 5 e 6 especies

4 especies

-

$tl\ i,744E !Fi
((!','i .. i i, 5~=i\

5 especies:

Constantes

Finais

t;4 4, '3:~;25E ~2!2 ~ ::::::~: i :~~~. :~ :~: .~ =
i4

::; 2\ L~=n}iE Ci

, .....
J. '-'

Cf rfl :36. 37~::
.::' ;r_' 1 :::::,66~3t.E Ci
::;

9E ~2!2lEi, - - --
~~iL:: ~.::!li

~,:1,

.j.

# F:'O n to,I:!~, 2 9 . @L@t! Ü
!':E';j i G,,/(,,!I/ -@, @ü7e

9, 663E ~2!O

::; °, i5C~=i
':'.:: "7 ':' '",.:.-'~'. ! .:.-'.

tA 2.2 3 5 (iE ~2,2

6 especies
iC(!"i

.:i ,t '316E ~2!i
i6.4B\

9. 7:~:t.6E ~2,iE::<cli)ido i= i4
; !::"
J. ,_I

- .....~, ,

c.::<.cluido i= ::.; 4~': 4. 246E ~2,(i
- ,
F;:;1 Ü:('i '3. 22~':

,~, ,~,

6. p36E Ci
:~; .;4 5 ~,; :;:. o. i 5 E ~2!i

99;, 87~;!H ~}

::; ~3

O:!"i L i i ~,;

.-' " (;. ~3(;26:;:44 i
F.: (1..'399'3'3679
F.:c (;. 999995'~!2

.. - - - - - -
~ ponto. C~. ;;:':7. ~j~~i~.::!~j

f'l E' d i iJ. ...' f"ili Ü. ÜÜ~~j5
-. (;. (;::::~2!6
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Tabela 6. Dados numericos das variáveis de concentraçã~, me-

didas experimentais e desvios do sistema binário Gd(II)/SCN-.

k Cv J XI
n

CH pH -E Desvios/,
"'"

1 0.0149 0.0146 0.325 0.00248 2.606 4.47 0.08
2 0.0297 0.0291 0.564 0.00248 2.607 8.49 -0.07

3 0.0443 0.0436 0.752 0.00248 2.608 11.81 -0.01

4 0.0646 0.0636 0.963 0.00248 2.609 15.93 0.03

5 0.0874 0.0862 1.155 0.00248 2.611 20.08 0.01

6 0.1154 0.1140 1.348 0.00248 2.613 24.60 -0.02

7 0.1429 0.1413 1.505 0.00248 2.614 28.53 -0.02

8 0.1831 0.1813 1.698 0.00248 2.617 33.59 0.05

9 0.2222 0.2203 1.855 0.00248 2.619 38.14 -0.06

10 0.2727 0.2706 2.025 0.00248 2.622 43.20 0.01

11 0.3214 0.3191 2. 166 0.00248 2.626 47.60 0.05

12 0.3799 0.3775 2.313 0.00248 2.629 52.47 0.01

13 0.4359 0.4333 2.435 0.00248 2.633 56.70 -0.02

14 0.5000 0.4973 2.560 0.00248 2.636 60.80 O.30 *
15 0.5610 0.5581 2.666 0.00248 2.640 64.80 O. 18 *
16 0.6285 0.6255 2.773 0.00248 2.644 68.94 0.02

17 0.6923 0.6892 2.864 0.00248 2.648 72.47 -0.00

18 0.7612 0.7580 2.955 0.00248 2.652 76.03 -0.01

19 0.8417 0.8384 3.052 0.00248 2.657 79. 9.3 -0.02

20 0.9167 0.9132 3. 135 0.00248 2.661 83.34 -0.03

21 1.0000 0.9965 3.220 0.00248 2.666 86.90 -0.03

22 1.0892 1.0855 3.303 0.00248 2.671 90.44 0.02

23 1.1818 1.1781 3.383 0.00248 2.676 93.95 0.02

24 1.2857 1.2818 3.464 0.00248 2.682 97.65 0.03

25 1.3957 1.3917 3.544 0.00248 2.688 101.38 0.01

26 1.5000 1.4959 3.612 0.00248 2.693 104.71 -0.00

27 1.6047 1.6005 3.676 0.00248 2.699 107.89 -0.02

28 1.6957 1.6914 3.727 0.00248 2.703 110.48 0.02

29 1.8000 1.7957 3.782 0.00248 2.709 113.37 0.01

30 1.9011 1.8967 3.831 0.00248 2.714 116.07 -0.01

31 2.0000 1.9956 3.876 0.00248 2.719 118.58 -0.01

* excluidos
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ta, que, de forma alguma pode ser ignorada. Os dados, as concen

trações de equilíbrio e os desvios, considerando cinco especies,

aparecem na Tabela 6.

A contribuição de erros por não considerar-se o poten-

cial de junção tambem foi examinada. As mobilidades iônicas li-

mites do perclorato e do tiocianato são muito próximas(146)(67,3

e 66 Scm2 eq-l respectivamente), para justificar correções. Na

concentração de 3M, entretanto, as condutâncias equivalentes di-
. 2 -1

ferem em pouco malS sendo ÂNaSCN = 50,7 e ÂNaC104 = 46 Scm eq
a 180C(144) com uma inversão na ordem das mesmas. Introduzindo

esses pares de valores, e outros próximos, a titulo de simula -

ção, no programa IIBICOII, chega-se a conclusão que os valores a

diluição infinita não afetam as primeiras constantes e afetam

crescentemente, mas assim mesmo, pouco, as mais altas. Só mesmo

considerando relações irreais como 0,7 para

ria condições de rejeitar a quinta especie.

ÂNaSCN/ÂN C10 hav~a 4
As medidas de con-

dutância indicam, no entanto, que em altas concentrações essa re-

lação fica superior ã unidade. Nesse caso, a verdadeira constan

te S5 seria maior que a apresentada na Tabela 5. Por haver duvi

das quanto ao valor das condutâncias a utilizar para ter segura~

ça de que se está corrigindo efetivamente o E., por ser, de qualJ -

quer forma, pequena esta correção, preferiu-se desprezá-Ta. Como

consequência, a incerteza das constantes obtidas, particularmen-

te da ultima, e maior que a calculada na regressão.

o diagrama de distribuição das especies binárias do

cãdmio com o tiocianato encontra-se na Figura 10, enquanto a Fi-

gura 11 traz a curva de formação de ambos os sistemas binários,
2+ - - -

Cd /N3 e Gd2+/SCN , comprovando a maior estabilidade das espe-

cies envolvendo o azoteto.
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Figura lU. Diagrama de distribuição das especies binárias ICd(SCN)jIZ-j, a 25,00C, I :.i3,O(NaCI04) o
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A formação de especies polinucleares está ausente pa-

ra ambos os sistemas, pelo menos para baixas concentrações de

~ t~

l
' (129,147)

I t f
'

d d" d t.

10n me a 1CO . S o 01 comprova o a 1C1onan o quan 1-

dades conhecidas de sal de cãdmio para elevar CM até cerca de

30mM, às soluções no final das séries. A alteração no potenci-

al medido foi a prevista pela equação de Nernst. Caso houvesse

jã, para estes CM' formação de espécies polinucleares, a IMI m~

dida seria menor que a prevista ignorando-as, o que ficaria evl

denciado na medida de ~E; que não se deslocaria tanto no senti-

do positivo, ao aumentar CM'

11.6.4 - Complexos Mistos

Antes de analisar os dados experimentais do sistema

Cd(II)/N;/SCN-, empreendeu-se prolongada fase de testes, aprim~

ramentos e correção de erros dos programas "MICO" e 1~1ICOGRAF",

realizado com o auxilio de dados simulados para sistemas hipot~

ticos e, numa segunda fase, com os dados do sistema Cd(II)/pirl

dina/Cloreto, anteriormente estudado(51). A anãlise dos dados

desse sistema só havia sido feita através de método grãfico co~

binado com um procedimento de linearização das curvas, para me-

lhorar a precisão das extrapolações. o reexame do sistema pelo

programa "MICO" conduziu a constantesde estabilidadeque conse

guem descrever os dados experimentais com desvios menores que

os observados com as constantes anteriormente obtidas. Ficou

assim comprovado que o programa "MICO" funciona propriamente e

oferece não apenas uma grande redução no tempo de anãlise

dados, ainda mais acentuada quando jã se tem idéia prévia

dos

do
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modelo das especies formadas, como tambem, resultados mais pre-

cisos..

Para determinar as constantes de estabilidade dos com-

plexos mistos do sistema Cd(II)/N;/SCN-, realizaram-se sete se-

ries de medidas, cada uma delas com diferentes concentrações fi-

xas de tiocianato e variãveis de azo teto. A preferência por fi-

xar a concentração total de tiocianato deveu-se a maior facilid~

de operacional pois, desta forma, não hã que preocupar-se com a

volatilidade do HN3 ao remover o oxigênio da celula eletroqulmi-

ca, uma vez que a solução inicial não contem azoteto.

As concentrações fixas de tiocianato foram as seguintes

(valores arredondatos): 0,18M; 0,60M; 0,70M, 1,00M; 1,30M; 1,60M

e 2,00M. Em cada serie, a força iõnica de 3,00M era ajustada com

NaC104 na solução inicial, e com NaN3 + HC104 (na relação. de

10:1) na solução titulante. O numero de pontos experimentais ms

series decresceu com o aumento da concentração de tiocianato

pois a máxima concentração de azoteto que pode ser alcançada e.

menor e os valores de L'1Eparcial, considerando o L'1Eda solução ini

cial igual a zero, tambem sao menores.

A composição de todas as soluções estudadas, em termos

das concentrações anallticas dos constituintes (C , C e CH) e
x y

os L'1Eparciais, medidos experimentalmente, são apresentados con-

juntamente com as concentrações de equilibrio (IXI, Ivl e IHI)

calculadas com as constantes finais do sistema, na Tabela 7. Na

mesma tabela tambem aparecem os L'1Etot' calculadas pela adição

do F (V) respectivo ã concentração fixa de tiocianato em cada seo

rie. São antecipados tambem os valores dos desvios obtidos com

as constantes finais do sistema.

A analise dos dados foi iniciada com o programa "MICOGRAF",
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Tabela 7. Valores numericos das variaveis de concentração,

dados experimentais de ~E parcial, conversão em ~E total e

desvios dos sistema Cd(II)/N3-/SCN-, na presença de ambos

os ligantes.

pH Desviok
Cx I XI Cy I y I CH ~Ep

0.001 0.0000 0.0000 0.1799 0.1782 0.00248 2.617 0.00

2 0.0028 0.0002 0.1799 0.1783 0.00276 3.744 0.23

3 0.0056 0.0026 0.1799 0.1783 0.00304 4.712 0.82

4 0.0140 0.0100 0.1799 0.1783 0.00388 5.195 2.58

5 0.0279 0.0223 0.1799 0.1784 0.00527 5.411 5.40

6 0.0417 0.0345 0.1799 0.1785 0.00664 5.500 7.96

7 0.0553 0.0466 0.1799 0.1785 0.00800 5.550 10.45

8 0.0715 0.0610 0.1799 0.1786 0.00961 5.587 13.18

9 0.0888 0.0764 0.1799 0.1787 0.01133 5.613 15.97

10 0.1085 0.0940 0.1799 0.1787 0.01330 5.634 19.00

11 0.1343 0.1170 0.1799 0.1788 0.01587 5.652 22.77

12 0.1659 0.1452 0.1799 0.1789 0.01902 5.667 27.02

13 0.1968 0.1728 0.1799 0.1789 0.02210 5.678 30.91

14 0.2210 0.1945 0.1799 0.1790 0.02451 5.684 33.80

15 0.2564 0.2262 0.1799 0.1790 0.02805 5.691 37.82

16 0.2909 0.2571 0.1799 0.1791 0.03149 5.697 41.45

17 0.3245 0.2872 0.1799 0.1791 0.03483 5.701 44.77

18 0.3679 0.3262 0.1799 0.1792 0.03916 5.705 48.90

19 0.4098 0.3638 0.1799 0.1792 0.04334 5.709 52.62

20 0.4602 0.4090

21 0.5086 0.4525

0.1793 0.04837 5.712 56.80

0.1793 0.05319 5.714 60.50

0.1793 0.05873 5.717 64.59

o. 1799

0.1799

0.1799

0.1799

0.1799

0.1799

0.1799

0.1799

0.1793

0.1794

0.1794

0.1794

0.1794

22 0.5641 0.5023

23 0.6170 0.5498

24 0.6838 0.6098

25 0.7466 0.6663

26 0.8130 0.7260

27 0.8753 0.7820

28 0.9402 0.8403

~Et

33.26

33.49 -0.16

34.08 -0.15

35.84 -0.08

38.66 -0.05

41 . 22
43.71 -0.01

0.02

46.44

49.23

52.26

0.02

0.03

0.02

56.03 -0.01

60.28 0.01

64.17

67.06

0.01

0.00

74.71

71. 08 -0.02

78.03

0.00

0.04

82.16 -0.00

85.88 -0.01

90.06 -0.01

93.76

97.85

0.05

0.02

0.00

0.04

0.04

0.01

0.1799 0.1795 0.09622 5.726 86.90 120.16 -0.01

0.05

0.06400 5.719 68.25 101.51

0.07066 5.721 72.53 105.79

0.07692 5.722 76.34 109.60

0.08354 5.724 80.17 113.43

0.08976 5.725 83.50 116.76

29 1.0125 0.9053 0.1799 0.1795 0.10343 5.727 90.54 123.80 -0.13
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k Cx IxI Cy Iy I CH ptt L\Ep L\ft Desvio-
30 1.0901 0.9752 0.1799 0.1795 0.11117 5.728 94.10 127.36 -0.10

31 1.1614 1.0393 0.1799 0.1795 0.11828 5.728 97.27 130.53 -0.15

32 1.2359 1.1063 0.1799 0.1795 0.125715.729100.38 133.64 -0.14

33 1.3122 1.1749 0.1799 0.1796 0.13332 5.730103.50 136.76 -0.22

34 1.4103 1.2631 0.1799 0.1796 0.14309 5.730107.23 140.49 -0.24

35 1.5385 1.3785 0.1799 0.1796 0.15587 5.731111.64 144.90 -0.09

36 0.0000 0.0000 0.6004 0.5975 0.00248 2.642 0.00 67.;54 0.00

37 0.0470 0.0395 0.6004 0.5979 0.00720 5.524 5.15 72.49 0.19

38 0.0699 0.0598 0.6004 0.5980 0.00949 5.584 7.68 75.02 0.17

39 0.0923 0.0798 0.6004 0.5981 0.01174 5.617 10.10 77.44 0.10

40 0.1143 0.0995 0.6004 0.5981 0.01394 5.638 12.37 79.71 0.04

41 0.1464 0.1282 0.6004 0.5982 0.01717 5.658 15.48 82.82 0.02

42 0.1777 0.1562 0.6004 0.5983 0.020315.671 18.35 85.69 0.01

43 0.21810.1924 0.6004 0.5984 0.02437 5.682 21.91 89.25 -0.04

44 0.2571 0.2272 0.6004 0.5985 0.02827 5.690 25.14 92.48 -0.07

45 0.3130 0.2773 0.6004 0.5986 0.03388 5.698 29.46 96.80 -0.05

46 0.3660 0.3248 0.6004 0.5987 0.03920 5.703 33.34 100.68 -0.07

47 0.4164 0.3700 0.6004 0.5988 0.04426 5.707 36.80 104.14 -0.06

48 0.4644 0.4131 0.6004 0.5988 0.04907 5.710 39.90 107.24 -0.03

49 0.5249 0.4673 0.6004 0.5989 0.05514 5.713 43.61 110.95 0.00

50 0.5817 0.5183 0.6004 0.5990 0.06084 5.715 46.92 114.26 0.02

51 0.6352 0.5663 0.6004 0.5990 0.06620 5.717 49.87 117.21 0.05

52 0.6917 0.6170 0.6004 0.5991 0.07187 5.718 52.82 120.16 0.10
.

53 0.7447 0.6646 0.6004 0.5991 0.07719 5.720 55.51 122.85 0.10

54 0.7998 0.7142 0.6004 0.5992 0.08272 5.721 58.18 125.52 0.11

55 0.8614 0.7694 0.6004 0.5992 0.08889 5.722 61.01 128.35 0.15

56 0.9274 0.8288 0.6004 0.5993 0.09552 5.723 63.97 131.31 0.12

57 1.0125 0.9052 0.6004 0.5993 0.10406 5.724 67.53 134.87 0.15

58 1.1025 0.9861 0.6004 0.5994 0.11308 5.725 71.10 138.44 0.17

59 1.1998 1.0735 0.6004 0.5994 0.12284 5.726 74.81 142.15 0.12

60 1.3088 1.1715 0.6004 0.5995 0.13378 5.727 78.74 146.08 0.06

61 0.0000 0.0000 0.7002 0.6971 0.00248 2.648 0.00 72.89 0.00

62 0.0228 0.0178 0.7002 0.6974 0.00476 5.359 ...,<? 75.21 -0.02.L... '"-'

63 0.0451 0.0378 0.7002 0.6975 0.00699 5.517 4.78 77.67 -0.07

64 0.0670 0.0573 0.7002 0.6976 0.00918 5.580 7.09 79.98 -0.12

65 0.0990 0.0859 0.7002 0.6977 0.01239 5.626 10.29 83.18 -0.18

66 0.1302 0.1138 0.7002 0.6978 0.01551 5.650 13.22 86.11 -0.23

67 0.1703 0.1497 0.7002 0.6979 0.01953 5.669 16.78 89. 67 -o. 26

68 0.20910.1844 0.7002 0.6980 0.02340 5.681 20.04 92.93 -0.31 *
69 0.2464 0.2178 0.7002 0.6981 0.02714 5.689 22.94 95.83 -0.26 *

excluidos
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K Cx I x I Cy I y I CH pH LlEp LlEt Des v i o

70 0.2912 0.2580 0.7002 0.6982 0.03162 5.696 26.35 99.24 -0.30 *
71 0.3341 0.2964 0.7002 0.6983 0.03592 5.701 29.42 102.31 -0.31 *

72 0.3833 0.3405 0.7002 0.6983 0.04084 5.706 32.72 105.61 -0.27 *
73 0.4300 0.3824 0.7002 0.6984 0.04551 5.709 35.68 108.57 -0.21

74 0.4745 0.4223 0.7002 0.6985 0.04997 5.712 38.39 111.28 -0.17

75 0.5238 0.4666 0.7002 0.6985 0.05490 5.714 41.30 114.19 -0.17

76 0.5771 0.5144 0.7002 0.6986 0.06023 5.716 44.26 117.15 -0.13

77 0.6332 0.5648 0.7002 0.6987 0.06585 5.718 47.22 120.11 -0.07

78 0.7027 0.6272 0.7002 0.6987 0.07280 5.720 50.74 123.63 -0.05

79 0.7665 0.6845 0.7002 0.6988 0.07919 5.721 53.82 126.71 -0.04

80 0.8349 0.7460 0.7002 0.6989 0.08603 5.723 56.95 129.84 -0.02

81 0.9059 0.8098 0.7002 0.6989 0.09313 5.724 60.06 132.95 -0.03

82 0.9855 0.8813 0.7002 0.6990 0.10110 5.725 63.34 136.23 0.01

83 1.0699 0.9571 0.7002 0.6990 0.10954 5.726 66.64 139.53 0.03

84 1.1498 1.0290 0.7002 0.6991 0.11754 5.727 69.60 142.49 0.07

85 1.2543 1.1230 0.7002 0.6991 0.12800 5.728 73.23 146.12 0.16

86.1.3414 1.2013 0.7002 0.6992 0.13672 5.728 76.31 149.20 0.02

87 1.4318 1.2826 0.7002 0.6992 0.14576 5.729 79.28 152.17 -0.04

88 15066 1.3498 0.7002 0.6992 0.15325 5.730 81.57 154.46 -0.02

89 1.5810 1.4167 0.7002 0.6993 0.16069 5.730 83.72 156.61 0.04

90 0.0000 0.0000 0.9977 0.9942 0.00248 2.666 0.00 86.78 0.00

91 0.0100 0.0064 0.9977 0.9945 0.00348 5.053 0.70 87.48 -0.01

92 0.0198 0.0152 0.9977 0.9946 0.00446 5.318 1.62 88.40 -0.02

93 0.0392 0.0326 0.9977 0.9946 0.00641 5.491 - -- 90.15 -0.02.I

94 0.0676 0.0580 0.9977 0.9947 0.00925 5.582 5.76 92.54 0.06

95 0.0952 0.0826 0.9977 0.9948 0.01202 5.622 8.09 94.87 0.02

96 0.1395 0.1223 0.9977 0.9949 0.01645 5.656 11.58 98.36 0.04

97 0.1818 0.16010.9977 0.99510.02068 5.674 14.68 101.46 0.10

98 0.2301 0.2034 0.9977 0.9952 0.02552 5.686 18.10 104.88 0.10

99 0.2833 0.2510 0.9977 0.9953 0.03084 5.695 21.65 108.43 0.10

100 0.3334 0.2959 0.9977 0.9954 0.03585 5.701 24.82 111.60 0.09

101 0.3871 0.3441 0.9977 0.9955 0.04123 5.706 28.06 114.84 0.08

102 0.4436 0.3948 0.9977 0.9955 0.04689 5.710 31.21 117.99 0.14

103 0.5075 0.4522 0.9977 0.9956 0.05328 5.713 34.64 121.42 0.15

104 0.5612 0.5004 0.9977 0.9957 0.05866 5.716 37.33 124.11 0.21 *
105 0.6159 0.5495 0.9977 0.9958 0.06414 5.717 39.99 126.77 0.24 *
106 0.6667 0.5951 0.9977 0.9958 0.06922 5.719 42.39 129.17 0.22 *
107 0.7302 0.6521 0.9977 0.9959 0.07558 5.721 45.20 131.98 0.28 *
108 0.7952 0.7105 0.9977 0.9960 0.08209 5.722 48.01 134.79 0.26 *
109 0.8733 0.7807 0.9977 0.9960 0.08990 5.723 51.38 138.16 0.09

* Excluidos
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k
Cx I x I Cy I y I CH pH flEp flEt Desvio

110 0.9362 0.8372 0.9977 0.9961 0.09620 5.724 54.00 140.78 -0.06

111 1.0001 0.8946 0.9977 0.9962 0.10259 5.725 56.44 143.22 -0.10

112 1.0910 0.9763 0.9977 0.9962 0.11169 5.726 59.66 146.44 -0.05

113 1.2001 1.0744 0.9977 0.9963 0.12261 5.727 63.43 150.21 -0.12

114 1.3751 1.2317 0.9977 0.9964 0.14013 5.729 68.81 155.59 0.02

115 0.0000 0.0000 1.3006 1.2967 0.00248 2.682 0.00 98.20 0.00

116 0.0085 0.0051 1.3006 1.2971 0.00333 4.972 0.50 98.70 -0.03

117 0.0168 0.0126 1.3006 1.2972 0.00417 5.265 1.14 99.34 -0.01

118 0.0495 0.0418 1.3006 1.2973 0.00745 5.534 3.64 101.84 0.01

119 0.0654 0.0560 1.3006 1.2973 0.00904 5.577 4.85 103.05 -0.01

120 0.0810 0.0699 1.3006 1.2974 0.01060 5.604 5.9S 104.18 0.01

121 0.1186 0.1037 1.3006 1.2975 0.01437 5.643 8.64 106.84 0.03

122 0.1546 0.1358 1.3006 1.2976 0.01797 5.663 11.02 109.22 0.10

123 0.2088 0.1844 1.3006 1.2977 0.02341 5.681 14.55 112.75 0.09

124 0.2715 0.2406 1.3006 1.2978 0.02969 5.693 18.33 116.53 0.12

125 0.3291 0.2923 1.3006 1.2980 0.03547 5.701 21.66 119.86 0.09

126 0.3924 0.3491 1.3006 1.2981 0.04181 5.706 25.12 123.32 0.05

127 0.4547 0.4049 1.3006 1.2982 0.04805 5.710 28.29 126.49 0.06

128 0.5030 0.4483 1.3006 1.2982 0.05289 5.713 30.70 128.90 -0.00

129 0.5669 0.5056 1.3006 1.2983 0.05929 5.715 33.66 131.86 0.01

130 0.6377 0.5692 1.3006 1.2984 0.06639 5.718 36.86 135.06 -0.06

131 0.0000 0.0000 1.5999 1.5957 0.00248 2.698 0.00 107.73 0.00

132 0.0070 0.0038 1.5999 1.5962 0.00318 4.861 0.34 108.07 -0.03

133 0.0139 0.0099 1.5999 1.5963 0.00387 5.194 0.87 108.60 -0.08

134 0.0274 0.0221 1.5999 1.5963 0.00524 5.410 1.79 109.52 -0.06

135 0.0408 0.0340 1.5999 1.5963 0.00658 5.498 2.73 110.46 -0.09

136 0.0538 0.0457 1.5999 1.5964 0.00789 5.547 3.60 111.33 -0.08

137 0.0666 0.0571 1.5999 1.5964 0.00918 5.579 4.53 112.26 -0.16

138 0.0976 0.0849 1.5999 1.5965 0.01229 5.624 6.52 114.25 -0.13

139 0.1387 0.1216 1.5999 1.5966 0.01642 5.654 9.08 116.81 -0.12

140 0.1825 0.1609 1.5999 1.5967 0.02082 5.673 11.70 119.43 -0.10

141 0.2332 0.2063 1.5999 1.5968 0.02592 5.686 14.58 122.31 -0.09

142 0.2888 0.2561 1.5999 1.5969 0.03150 5.695 17.53 125.26 -0.02

143 0.3472 0.3085 1.5999 1.5970 0.03737 5.701 20.58 128.31 -0.07

144 0.4069 0.3621 1.5999 1.5971 0.04337 5.706 23.47 131.20 -0.05

145 0.4665 0.4155 1.5999 1.5972 0.04935 5.710 26.26 133.99 -0.09

146 0.5248 0.4678 1.5999 1.5973 0.05521 5.713 28.82 136.55 -0.07

147 0.5858 0.5226 1.5999 1.5974 0.06135 5.715 31.40 139.13 -0.08

148 0.6430 0.5739 1.5999 1.5975 0.06709 5.717 33.78 141.51 -0.15

149 0.6997 0.6248 1.5999 1.5975 0.07279 5.718 36.05 143.78 -0.21
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k
Cx I xI Cy I y I CH pH AEp AEt Desvio

150 0.7774 0.6947 1.5999 1.5976 0.08060 5.720 38.95 146.68 -0.22

151 0.0000 0.0000 2.0007 1.9963 0.00248 2.719 0.00 118.59 0.00

152 0.0025 0.0001 2.0007 1.9967 0.00273 3.542 0.03 118.62 -0.01

153 0.0050 0.0020 2.0007 1.9968 0.00298 4.619 0.20 118.79 -0.05

154 0.0196 0.0151 2.0007 1.9969 0.00445 5.316 1.10 119.69 -0.06

155 0.0476 0.0402 2.0007 1.9970 0.00725 5.528 2.78 121.37 -0.07

156 0.0783 0.0677 2.0007 1.9970 0.01033 5.601 4.55 123.14 -0.05

157 0.1151 0.1006 2.0007 1.9971 0.01400 5.641 6.65 125.24 -0.07

158 0.1667 0.1468 2.0007 1.9972 0.01917 5.669 9.39 127.98 0.00

159 0.2126 0.1880 2.0007 1.9973 0.02377 5.683 11.72 130.31 0.06

160 0.2593 0.2299 2.0007 1.9974 0.02844 5.692 14.04 132.63 0.06

161 0.3104 0.2757 2.0007 1.9975 0.03355 5.699 16.45 135.04 0.09

162 0.3334 0.2963 2.0007 1.9976 0.03585 5.702 17.54 136.13 0.06

163 0.3750 0.3337 2.0007 1.9976 0.04003 5.706 19.40 137.99 0.06

164 0.4286 0.3818 2.0007 1.9977 0.04539 5.710 21.70 14029 0.07

165 0.5001 0.4460 2.0007 1.9978 0.05254 5.713 24.60 143.19 0.10

166 0.5556 0.4959 2.0007 1.9979 0.05810 5.716 26.81 145.40 0.07

167 0.6001 0.5358 2.0007 1.9980 0.06255 5.717 28.45 147.04 0.10

168 0.6876 0.6144 2.0007 1.9981 0.07131 5.720 31.70 150.29 0.01



-117-

calculando IXI, jvl e IHI por consideração das constantes de

protonação dos ligantes e as constantes de formação dos comple-

xos binarios. Isto corresponde a uma la. aproximação muito boa,

sem duvida superior ã utilizada em uBICOu, para sistemas binarios,

onde se começa ignorando a formação de complexos. A análise gr~

fica foi feita com a sub-rotina uGRAFII desse programa que, se ain

da não e completo, permite fazer todas as tarefas mais demoradas

envolvidas no metodo grafico. Não houve preocupação em realizar

extrapolações precisas, uma vez que o unico objetivo era ter uma

ideia do modêlo a considerar para o sistema e não, obter constan

tes finais. Apesar da dispersão dos pontos nas etapas finais do

processo, foi possivel concluir que o modelo mais razoavel pa ra

iniciar o tratamento numerico seria considerar todas as combina-

ções das especies mistas com i+j < 5: Naturalmente, tomando o

mãximo de cuidado, poder-se-ia chegar a constantes que se aproxi.

mariam das obtidas pelo tratamento numérico.

Terminada esta fase preliminar, passou-se para a sub-

-rotina que grava os dados essenciais em fita (C , C , CHx Y

~E de todos os pontos experimentais, alem do conjunto Ps ,pa rc . r
Ps es..).s lJ

O prosseguimento da anãlise deu-se com o programa IIMI-

COII, que possui sub-rotina para transferir os dados da fita para

e

a memória. Como I X I , Ivl e IHI não são gravadas, iniciou-se por

recalcula-las, o que para o presente sistema leva vários minu-

tos. O mod e 1o i nc 1ui ndo t o das a s e s pé c i e s com i +j ..:;: 5 mos t ro u-se

apropriado, conduzindo a um conjunto de constantes, todas positl

vas e com um desvio padrão relativamente pequeno, considerando a

complexidade do sistema. O ajuste aos dados experimentais foi

muito bom e o gráfico dos desvios, de forma geral, não apresen -
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tou tendências acentuadas. Fez-se nova correçao nas concentra-

ções de equilíbrio, agora considerando as especies mistas.

va regressão levou a um conjunto refinado de constantes.

No-

Experimentou-se incluir ou excluir diversas especies

para verificar a validade do modelo. A exclusão de qualquer e~

pecie provoca uma piora no ajuste com os dados experimentais. A

consideração de especies com i + j = 6 resulta em constantes fra

cas ou mesmo negativas para essas especies, sem que haja uma me

lhora significativa no ajuste ou no coeficiente de correlação.

A título de exemplo, incluiu-se na Tabela 8 o caso mais favorã-

vel, emque se considera a formação da especie ICd(N3)5SCN!4-

O a para esta especie e de apenas 0,74%, ou seja, a faixa de

concentração explorada quase não provê informação sobre esta es

pecie. sã um estudo em força iõnica mais elevada poderia con-

firmar sua formação com maior segurança.

As constantes finais adotadas para o sistema são os

da Tabela 8, considerando 2 ~ i + j = 5. Com estas constantes,

e as anteriormente apresentadas para os sistemas binãriosnas T~

belas 3 e 5 foram calculadas as concentrações de equilíbrio, bem

como os desvios incluidos na Tabela 7. Para apresentar os des-

vios em forma grãfica, e de maneira conjunta para todas as se-

ries, recorreu-se ao artifício de colocã-los superpostos a coor

denadas de Ixl vs. IVI, conforme mostra a Figura 12. Isto corre~

ponde a considerar o desvio nulo exatamente na posição Ixl e IVI

correspondente ao dado experimental e, somar a ele o desvio em

muito

maior

e foram rejeitadas, conforme se constata na Figura 12. O des-

escala apropriada, no sentido das ordenadas.

O ajuste encontrado para o modelo proposto foi

bom. Duas regiões pequenas apresentaram um desvio algo
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Constantes dos complexos mistos do sistema

Cd(II)/N3-/SCN-, em terceira aproximação, considerando

S51 e constantes finais (sem S51)'

f.;1 1
s

f.; 1 1 6 , ~J67 'j E [:2
S r'~ 4, 22 1 E .~j 1

o:f"; 2 , '35 ~,~

f.;12 :3.3711E C3
::; ;:::'~ 2. 5 4 5 E C2

Considerando

S51

6, :3246E [:2
7:'~ 4, 19~~iE ~~:1

o:.;,"; :3,1Ü:'~
;=: 1,-' 3 , 3 6 7 2 E C:3
- 7:'~ 2, 43:3E [:2

o:f'; :::, 9 9 :'~

I=:; I ,.=;

'-, ,

f.; 1 4

f.;22
::;

t!,i'i

1,244:::E [:3
f-;1 :.:;

Constantes

Finais

:::, 9::: :'~, - - - - - --, '"'''''' ",", . '.. . - - ....J, , '-' '-' '-' .0''- '-' '-'

O:;"; :'::,~39~'~

- 2::::'~ 3, 59::;E ~~:2
0:1"; 3,25\2:::\ 3, 4:~;7E C2

; ,-, ,-, 0'- ,-, !"'" ,-:, ,-.
i , .:' .:. c' .:::.!:. >,;,:'::.

f.; 1 4 1,834 7E [::~:
.-, ::;:'~ i,3eSE 12:2

O:f"; 5,73\
f-;2 1
s

'J,;'i

4. S:~:47E C3
6:'~ 2. 942E ~~:2

5, 5~]:'~

5. 5'j~37E [::::;
f-;22 5, Ü365E ~~:3
::; 15:'~ 7, 42ÜE C2

13:'~ 7, 4~~i7E ~~:2 o:f';

::; 7:'~ l,3'3'lE [:2

~~;~ 10,,4 4 ~~m ~i
o:;,,'; 4.e2:'~

o:f'; 4 , fi1 :'~
::::,66\

~iC:,::i 1, 14i4E ~~:4
::; :~;:'~ :3, e 2 ;:;E ~~:2

f.;23 i, 17;::7E [:4
::; 3~'~ 3,;:;;:;iE C2

N ,',', .:' ';:,.~ '",'.', !'i '-' , '-' .,' 0',
o:f'i

- - - -, .,, ,, - - ,
! . '-' .0',',

f.;:::: 1-, ,-_.,--,
f.;::::1 1, (bb4t. ~.:::4
::; li :'~ 2, EiÜ9E [:3

f.;::::;;:

':.

.-,

(( I";
o: f'l .~ ':'.:: 'o"

.0' , '-' '-' 0',

1,4952E C4
6:'~ S, 346E ~~:2

,..., :::4 :'~

l,61~~nE ~~:4
f.;:32 1 , t. 4 41 E ~~:4
::; 5~..~;:;, 192E ~j2

O:f'l 5,72\5:'~ S, 152E ~~!2
., .. !::' ,; ,-. ','
iJ,1'1 ,_I , "t ':. 0",

f.041 " 1, 629SE [:4
::; 2~~i\ 3, 264E ~~:3

'0:;"1

f.;41
":';t..",,.
':'

. ,-,',- ,,'
',;'1, .. ,;" 0",

o:f'l

55i 2,52Ü9E 03 .
::; 6 2 :'~ 1, '5 5 6 E 'ri ::; "

.. .. .-, ..., ,; "0"
1.1,1'1 !::-I, i ,. ,o',

.-, ..
':. )'

F.:

F::c

::;';,,..,,'
F.:

F.:c

~J, 0~37~~j32;::3.
(i,99994466
Ü, 9999401 ::;

2 , 1 2i 7 E ~~:4
~~:,'4'~::7 E [: 2

..., ,;..., ','
i , "t i 0",

:~;~f~~;~:~ ~;f~~: ~

Ü,9999352(j

# ~ontDs150,0Ü[:0

,-,
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~.:.i,~.:.i'::'14
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vio padrão dos 150 pontos relativos às sete series consideradas

em conjunto, foi de 0,09 mV. o numero total de pontos experi -

mentais considerados sobe a 230, incluindo os sistemas binirios,

sendo que para estes, os desvios padrões foram menores que

0,04 mV.

Na Tabela 8 pode-se verificar tambem que os a (ou am)

sao sempre bastante baixos, revelando a dificuldade desses estu

dos. Isto decorre do fato de o Ton metilico estar distriburdo,

simultaneamente entre 20 espécies complexas, presentes em dife-

rentes proporções. Em media, o a deve situar-se, portanto, ao

redor de 5%. sã as três espécies mais fracas apresentaram a

entre 3 e 5%. Todas as demais apresentaram a entre 5 e 9%, in-

dicando uma adequada distribuição dos dados experimentais.

As constantes globais e parciais de todos os equilr -
brios do sistema encontram-se reunidas na Figura 13, numa dis-

posição muito conveniente. Examinando os sentidos das setas,

que indicam a direção em que o logaritmo da constante é positi-

vo, observa-se que as setas apontam sempre para à formação das

especies mistas. Isto, por si sã, não e uma prova de que os

complexos mistos são mais fortes que os binirios corresponden -
tes, uma vez que a probabilidade estatrstica da formação das es

-. . -. (128)peCles mlstas e malor .

Para poder comparar as estabilidades dos complexos teI

nirios com as dos binirios, é conveniente considerar constantes

KM' adimensionais, deformação de um mol de complexos misto a

partir dos complexos binirios com o mesmo numero de coordenação.

Para o equilibrio:

~MXnn
+ -L MY

n n"
~ MX.Y.

1 J



"

(N3-) i / O <~SCN) j

Y'b ~10 )(~

1 / -y $ 1

1 648~ 0.223 1 425, ,

Y'?~ , / ,/-9""

2/-y -7 ó' "\.2
1>

2,680 0.103 I>2,783~. 0,560 2,223

/'b~ ~O- ~ ~~. ~~ ~~
3/7' . ~ 7 ~ /' ~ "\.3

3,506 0,178 I>3,684 ~ 0.156 3,528 ~ o.<n] 2,555

/ç,y/ ~- ,:Y ~ .:.7 ~.>. ~ ~~
4/7 ~7 ~7. ~7. ~"4

5/ 73'55~61;'175~'47/3'70~587;'l15~76;349 ~ ' 5

3,803 0.524 1>4,327~ 0.111 4,216~ 0,145 4,071~ 0,808 3,264 ~ 1,275 1,988

Figura 13. Logaritmos das constantes de estabilidade globais e parciais dos equilibrios do sistema Cd(II)/N3-/SCN-.

As setas indicam o sentido em que o log Kcorrespondente e positivo.
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tem-se:

KM ( i j )
=

s. .
. 1 J

i/n j/n
S . S
.no On

eq. 56

A contribuição estatística pode ser obtida pela avalia

ção do coeficiente binomial:

CB = n ~

eq. 57. I "I

1. J.

e descontada de KM' resultando a constante que mede a efetiva es

tabilização dos complexos mistos, KE' definido por MARCUS(128).

KE( i j )
= 1o9 KM(

. "
)

- 1o9 CB. .1J 1J
eq. 58

Na Tabela 9 encontram-se os KM e KE do presente sistema. Ape-

nas dois dos equilíbrios apresentam constantes de estabilização

menores que um, sendo que o da espécie com dois tiocianatos e

dois azotetos pode ser considerado unitãrio, dentro do erro exp~

rimenta 1 . Também aproximadamente unitãria é a constante de esta

bilização dos complexos com um tiocianato e um ou dois azotetos.

Todas as demais espécies mistas são estabilizadas em alguma ex -

tensão, com KE -<= 2,3.

Até este ponto, o íon tiocianato foi representado sem-

pre com o ãtomo do enxofre voltado para o íon metãlico. Hã, no

entanto, evidencias espectroscõpicas de que a coordenação com o

Cd(II) pode ocorrer tanto pelo lado do enxofre como do nitrogê -

nio existindo, na verdade uma mistura das duas formas em solu-

- (148) 1 ,..
l

"
dçao ou no comp exo so 1 o K2 [Cd(SCN) 2H OJ (149,150)

4. 2 ' se.!:!.

do que dados estruturais obtidos por raios-X indicam que o cãdmio
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TABELA 9

Constantes de estabilização dos complexos mistos
- - o

Cd(II)/N3/SCN, a 25,0 C, I = 3,OM (NaC104).

do sistema

Especie
1 o 9 KM( i j) lO9KE(ij)

ICd(N3) (SCN) I 0,332 0,031

ICd(N3) (SCN)3'- 0,665 0,179

ICd(NH3)2 (SCN)I- 0,495 O.,O18

ICd(N3) ( S C N ) 3 r2 0,464 -0,139

ICd(N3)2 (SCN)2r 0,748 -0,030

ICd(N3) (SCN)4r 0,912 0,213

ICd(N3)2 ( S C N ) 3 r3 1,357 0,357

ICd(N3)3 ( S C N ) 2 r3 1 ,139 0,139

ICd(N3)4 (SCN)I-3 0,887 O, 188
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se encontra envolvido por 4 ãtomos de enxofre e 2 de nitro-

- . 151). d
~ ~ d d h

- -
genlo mlstos, on e ha lOn de azotetocoar ena os, a razoes pa-

ra crer que a coordenação do tiocionato pelo lado mais mole (em

termos de ãcidos duros e moles de Pearson), ou seja, pelo enxo -

fre, seja favorecida.

O presente sistema e um bom exemplo para demonstrar o

fato bem conhecido de que o conceito de ãcidos duros e moles e

relativo e insuficiente para prever a estabilidade dos complexos,

pois o ion de cãdmio (ãcido mole) deveria coordenar mais forte -

mente com o tiocianato (base mole) que com o azoteto (base de c~

racteristicas intermediãrias).. O fator que leva em conta a IIfor

çall da interação para os ãcidos e bases de Lewis envolvidas tem

que ser considerado para explicar a estabilidade dos

(152)formados.

complesos

Maiores detalhes sobre a quimica de coordenação do ion

azoteto e do ion tiocianato podem ser

(153-155)ra .

encontrados na literatu-

Para completar o estudo do sistema, apresentam-se os

diagramas tridimensionais da distribuição de todas as espécies

formadas, na Figura 14 (incidentalmente, o tiocianato e o azote-

to encontram-se em. lados opostos, nas Figuras 13 e 14). Esta

forma inovadora de apresentação grãfica permite uma clara

de todo o sistema e dispensa considerações adicionais.

visão

Dados semi-quantitativos sobre a composição do sistema

em determinados valores de Ixl e Ivl podem ser mais facilmente

extraidos das curvas equiporcentuais, apresentadas nas Figuras

15 a 18.

Devido ao elevado numero de espécies mistas, tem-se

impressão de que a contribuição destas espécies e pequena.

a

Na
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verdade, quando a concentração de ambos os ligantes e superior a

1M, praticamente todo o cadmio esta presente na forma de comple-

xos mistos. Isto pode ser visto claramente na Figura 19, que

apresenta os somatõrios das contribuições de cada sistema bina -

rio e o somatõrio das contribuições dos complexos mistos.
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AUTOMAÇ~O DE UM SISTEMA ELETROANALITICO E SUA APLICAÇAO
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-134-

111.1 - AUTOMAÇ~O EM AN~LISE ELETROQU!MICA

Ao lado da aplicação dos metodos e1etroquimicos em es-

tudos fundamentais, seu uso ana1itico, no âmbito da quimica e1e-

troana1itica, reveste-se da maior importância. Progressos expre~

sivos são registrados em recentes revisões no campo da potencio-

metria com eletrodos ion-se1etivos(156)J da vo1tametria(157) e da

amperometria(158) .
Conseguir crescente sensibilidade e se1etividade, me-

1hor precisão e exatidãõ, maior rapidez e menor custo nas análi-

ses constitui desafio permanente paro oQuimico Ana1itico. Na qui-

mica e1etroana1itica, contribuições surgem tanto do aproveita -
mento de novos processos quimicos e novos transdutores e1etroqui

micos, como do desenvolvimento de nova instrumentação ou tecni -
cas de medida ou do seu aperfeiçoamento, no que a quimiometria e

a automação vem tendo participação cada vez mais significativa..

Existe pub1icada na literatura, uma excelente revisão sobre a au

tomação de análises e1etroquimicas, apresentada em duas partes (8,

9), onde aspectos quimiometricos da análise de dados tambem são

discutidos. Tambem em livro
_

1 ' (159)ana lses qUlmlcas , os

mais generico sobre automação de

metodos e1etroana1iticos são con-

siderados. Nesta r e f er ênc i a , bem como na 1i t e r a t ur a qui mica em

geral, a palavra automação e usada com frequência para indicar

qualquer mecanização ou substituição de esforço humano(8), mes-

mo quando a definição da IUPAC para automação não e satisfeitJ160).

Uma caracteristica comum ã maioria dos trabalhos recentes sobre
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automação de anãl i ses el etroquimi cas, bem como dos instrumentos cE.

merciais, ~ a utilização de micro-processadores. Algumas aplic~

çoes e as vantagens decorrentes do uso de microprocessadores em

instrumentos eletroanaliticos foram apresentad'as por BONOe co1.(161,

162) U
.

d d
-. d t - .

. m slstema capaz e executar to o um repertorlo e ecn2

cas eletroquimicas foi parcialmente descrito por FAULKNERe co1.(7)

e designado de instrumento cibern~tico. Uma versão comercial des

te instrumento ~ oferecida. pela BAS-Bioanalytical Systems, qual

seja, o BAS-1OO. Tamb~m o PARC-384B oferece multiplas t~cnicas

voltam~tricas selecionãveis por "Softwarell,

646 VA- Pr o c e s s o r .

bem como o Metrohm

Entre as técnicas voltam~tricas e polarogrãficas, as

mais usadas atualmente são as de pUlso(163) com destaque para a

polarografia de pulso diferencial, sendo que mais recentemente

vem adquirindo importância tamb~m a polarografia de onda quadr~

da(164), que oferec~ atrativo de rapidez, sendo posslvel obter

uma onda completa em cada gota de mercurio. A t~cnica da crono

coulometria, considerada lia t~cnica faradaica.por execelência" p~

ra o estudo exato e sensivel de excessos de superficie(165), com

grande numero de aplicações neste campo do estudo de adsorção(166)

bem como no estudo da cinética de reações de eletrodo(167) nao

tem sido usada com fins analiticos, talvez por sua menor sensibl

lidade a baixas concentrações de material eletroativo em solução

e por não apresentar algum tipo de "onda" completa, quando comp~

rada às demais t~cnicas de pulsos. Estas limitações podem, no

entanto, ser superadas, como será demonstrado mais em frente.

A disponibilidade da t~cnica da cronocoulometria repr!

sentava condição necessãria para o prosseguimento das pesquisas de

adsorção de cãtions metãlicos induzida por aminas e outros liga~
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tes no IQ-USP. Estudos anteriores com participação de pesquisa-. . .

dores do IQ-USp(46-50) foram realizados no Ca1tech, Ca1ifórnia ,

EUA, nos 1aboratôrios do Prof. ANSON, um dos introdutores da te~

nica, ou com instrumentação adaptada para este propôsito(51), com

a qual a obtenção de resultados era extremamente lenta e 1aborio

s a . Com a chegada do computador de mesa HP-9825 e do vo1tíme -

tro de sistema HP-9837, construiu-se uma interface, ligada ao vo1

tímetro, que comandava a aplicação do degrau de potencial pelo

PAR-170. Este passo foi importante, porque a aquisição de dados

pa s sou a s er f e i tape 1o computa dor, e1i mi na ndo a e ta pa ma i s 1a bo-
riosa do procedimento anterior(51). A maior limitação restante

estava na impossibilidade de programar os potenciais a serem ap1j

cados aos eletrodos a partir de IIsoftwarell. Sô era possível ap11

car degraus de potencial entre dois valores fixos, ajustados ma-

nualmente.

Ao procurar remover essa limitação, optou-se por cons-

truir um conjunto de interfaces e circuitos eletrônicos apropri~

do não sô para a realização automãtica de medidas cronocoulome -
tricas, como de muitas outras tecnicas eletroana1íticas, utili-

zando o mesmo IIhardwarell e trocando apenas o IIsoftwarell. I s to

se justifica porque, apesar de jã existirem instrumentos comer -
ciais com recursos iguais ou mesmo superiores. para as tecnicas

polarogrãficas de pulso (por exemplo, o BAS~100, o PARC-384B e o

Met rohm 646 VA-Processor), apenas o BAS-100 i ncl u i a c ronocoul ometri a

em seu repertório e, assim mesmo, com recursos limitados e padr~

nizados, sem af1exibilidade e tampo~co com os aperfei çoamentos i.!!

troduzidos no sistema aqui descrito. Naturalmente que uma parte

das inovações e aperfeiçoamentos poderia ser introduzida por sim

ples alteração do IIsoftwarell, pelos fabricantes. Geralmente is-
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to não pode ser fei to pelo usuãrio porque o IIsoftwarell de produ-

tos comerciais e IIfechadoll, ou seja, os programas-fonte e sua

respectiva documentação são cuidadosamente guardados pelo fabri-

cante, pois trata-se do seu maior investimento, já que o desen-

volvimento de IIsoftwarell (programas) para um instrumento e, em

geral, muito mais caro que o do IIhardwarell (construção do proto-

tipo do instrumento).

Os instrumentos eletroanaliticos com microprocessador,

assim como outros instrumentos comerciais computadorizados podem

ser encarados, por esta razão, como IIcaixas pretasll, dentro das

quais não se sabe exatamente o que ocorre e cujas ações so se p~

de controlar ou programar ate certo ponto. Felizmente, os fabri

cantes costumam especificar o que esses instrumentos fazem (sem

dizer necessariamente como) o que jã e satisfatorio aos inumeros

usuãrios que usam o instrumento dentro das especificações,

em que os resultados são, quase sempre, confiáveis.

caso

Aos que desejam ou necessitam fazer modificações,

barreiras são praticamente intransponiveis, fora de certos

as

1 i mi

tes, sendo preferivel, em muitos casos como o presente, elaborar

todo o IIsoftwarell a partir da estaca zero. Apesar do esforço re

querido, e a unica maneira de assegurar perfeito dominio sobre to

do o funcionamento do sistema e garantir a possibilidade de i n-

troduzir modificações e aperfeiçoamentos, sempre que necessário.

O material apresentado em seguida restringe-se, prati-

camente, ã cronocoulometria, por ser a tecnica que mereceu maior

atenção e ofereceu maiores possibilidades para introdução de in~

vaçoes. Trata-se, tambem, da tecnica mais complexa quando comp~

rada as tecnicas voltametricas de pulso em uso analitico, pa ra

as quais a elaboração do IIsoftwarell não deverã apresentar di fi-
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culdades maiores, quando se quiser implantã-las

não necessitarã de modificaçdes.

e o "hardware"

Antes da apresentação do sistema eletroquímico,

dada uma breve introdução ã cronocoulometria.

~

sera

111.2 - FUNDAMENTOSDA CRONOCOULOMETR1A

Esta tecnica envolve a medida da carga eletrônica

flui para um eletrodo, em função do tempo, após a aplicação

que

de

um degrau de potencial. o degrau pode ser simples ou d u p 1 o , te.!!

do-se, respectivamente, a cronocoulometria de degrau simples de

potencial (CCDSP) e de degrau duplo de potencial (CCDDP). Serã

dada a seguir uma descrição sucinta destas tecnicas, quando apll

cadas ã adsorção d~ reagentes. Maiores detalhes poderão ser en-

t d l
"
t t (165,167-171) A d

"- -
t
"

con ra os na 1 era ura . escrlçao e pra lcamen-
"
d- " - (51)te 1 entlca a apresentada anteriormente.

111.2.1 - Cronocoulometria de degrau simples de potencial

Considere-se o caso de uma solução contendo o reagente

O, em equilíbrio com O adsorvido num eletrodo mantido no potencl

al El' eletroativo em ambas as condições e não adsorvido na for-

ma reduzida R:
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;:o..°ads
o.

so 1 """==

R

Na CCOSP, o Po te n c i a 1 El' no q ua 1 na o oc o r r e r e a ç a o

eletroquímica, é alterado subitamente para E2' suficientemente n~

gativo para reduzir imediatamente o filme de O d e todo O 1asso

que alcance o eletrodo por difusão. Ao invés de registrar-se o

transiente de corrente-tempo (como na cronoamperometria), inte-

gra~se esta corrente eletronicamente, resultando uma curva de car

ga-tempo (Q vs. t).

Pode-se distinguir trés processos contribuindo para e~

ta carga: a redução do filme de adsorção, a alteração da carga

da dupla camada eletrica, dce, resultante da mudança do potenci-

al, e a redução de O, que chega por difusão. Os dois primeiros

processos sao independentes do tempo, pois ocorrem no instante

da mudança do potencial. Se o terceiro processo for controlado

por difusão linear semi-infinita (isto é, o eletrodo é plano, não

ocorrem reações químicas e a concentração de material eletroati-

vo na superfície do eletrodo é zero), pode ser expresso pela equ~

ção de Cottrell integrada. Adicionando-se a ela a contribuição

dos outros dois processos, resulta, para eletrodo de lcm2 de area:

Q(t)
=

2n F01/2 C tl/2o o

1f
1/2

+ nFro + Qdc

= k tl/2 + nFro + Qdc eq. 59
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onde Q(t) ~ a carga que fluiu pelo eletrodo, at~ o tempo t (s) ,

medida em cou10mbs, Do ~ o coeficiente de difusão (cm2s-1),

a concentração ana1itica da esp~cie e1etroativa O (mo1 cm-3) e

f , o seu excesso superficial (mo1 cm-2), os demais simbo10s temo

significado usual.

Co

Englobando os termos inva ri ávei s em cada experi encfa n~

ma constante k, fica claro que Q(t) ~ função linear de t1/2. A

inclinação da reta, k (coeficiente angular) ~ diretamente propo~

ciona1 ã concentração ana1itica C , podendo ser usada, portanto,o

para fins ana1iticos. A razão para este fato ser pouco exp10ra-

do será vista posteriormente. A intersecção da reta com o eixo

das ordenadas (coeficiente linear) corresponde a Qdc + nFfo.

CCDSP permite, desta forma, medir f , desde que se avalieo

com um "branco"apropriado (mesma solução, na ausência do adsor-

A

Qdc

vente) ou por outro m~todo. Pode-se visua1izar melhor o proces-

so, examinando as curvas ~, ~ e ~ da Figura 20 (as curvas ~, ~,

e cl referem-se ã CCDDP).

Para eletrodos esfericos, como o EGPM, a equação 59 tam

bem ~ aplicável desde que se mantenha t < 0,5s.

111.2.2 - Cronocou10metria de degrau duplo de potencial

A avaliação independente de Qdc' necessária na CCDSP,

alem de requerer maior trabalho experimental, pode acarretar er-

ros. Por um lado, quando nFr < Qd ' pequenos erros nao c medida

de Qd podem ocasionar grandes mudanças relativasem f. Porc o

outro lado, quando há forte adsorçao, o Qdc avaliado com um "bran
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Q

t~l
e

a

ai

Ir

Cronocou1ometria de degrau duplo de potencial: a} Na. .

ausência de corrente faradaica e de adsorção; b) na

presença de corrente faradaica e ausência de adsorção;

c) na presença de corrente faradaica e adsorção dos

reagentes.

FIGURA 20 -
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col!, pode ser diferente daquele que aparece efetivamente, na pr~

sença da adsorção.
ff

A CCDDP veio permitir a medida de Qd e NFr numa uni-
. c o

ca experiência, trazendo considerável melhora na precisão e eli-

minando os problemas mencionados. Na CCDDP, tudo se passa como

na CCDSP, só que após um tempo T de aplicação de E2' o potencial

retorna para El' Nesta condição, o material reduzido durante o

tempo T ê re-oxidado, com o que a corrente faradaica passa a ci!

cular no sentido inverso, e a carga acumulada ate o tempo T come

ça a diminuir.

Na ausência de material eletroativo e de adsorção, a

mesma carga Qdc necessária para passar de El para E2, seria dis-

pendida nó sentido inverso, ao retornar o potencial El. (Fig. 20a

e 20a I ) . Na ausência de adsorção, mas na presença de corrente f~

radaica, a carga, antes e depois do retorno do potencial pode ser

calculada por:

Q(T) =
k Tl/2 + Qdc eq. 60

Q(t>T) = kltl/2 - (t-T)1/21 eq. 61

Conforme seria de se esperar, na eq. 61 não aparece Qdc

porque o potencial retornou ao valor inicial. A carga liquida

Qr = Q~T) - Q(t>T)' passada quando t>T, e dada por:

Q = Ke + Qd ' sendor c e = (t-T) 1/2 + T 1/2 - tl/2 eq. 62

o gráfico de Q vs. e ê,r

intersecção Qdc e inclinação k, tal

Na presença de adsorção e

portanto, tambem uma reta, com

1/2
como Q(t<T) vs. t .
necessário levar em conta o
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aumento da quantidade dispon;vel de R que pode ser re-oxidado

proveniente de redução de O d
.a s A equação que considera esta

situação .~ a seguinte:

Qr
=

k8 + nFro 11 - ~ sen-l (1) 1/21 + Qdc eq. 63

Pode-se tornar esta equação adimensional dividindo-a pela carga

Q (= kTl/2), resultante da redução do material que chega porc

difusão na etapa inicial. Assim:

= +
nFr

o
J

2 T

1- - sen-l (-) 1/2
1

'Ir t
eq. 64

Qr - Qdc

Qc

8

1/2
L Qc

Jã foi demonstrado(169) que, dentro do intervalo de tempo normal

mente usado na cronocoulometria, um gráfico de 1- + sen-l.(~)1/2

vs. 18/2 ~ praticamente linear. Pode-se simplificar, portanto, a
T

eq. 64 introduzindo os coeficientes da reta al ( ,8/2) + ao
L

ajustada por regressão linear (valores tlpicos de ao e al

-0,0688 e 0,970):

sao

eq. 65

Pode-se escrever a eq. 63 da seguinte maneira:

Qr = k(l + a,) nFro . + a nFr + Qdc- 8 o o
Qc

eq. 66

Qr - Qdc
8 nFr 8

=
1/2

+ o (a 1/2 + ao)
=

Qc T Q 1 L
C

nFr 8 nFr
= (1 + al o ) + o

'/2 ao
Qc

T
Qc
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Desta forma, a reta ajustada a Q vs. e tem uma inclinação r =
a nFr . r r

= k(l + 1('1a) e uma interseção °Q = Qd + a nFr, enquanto
. . r c o o

a reta ajustada na etapa de ida, na presença de adsorção de O

tem uma inclinação r = k e uma intersecção °Q = Qd + nFr .c o

A quantidade de O d pode ser calculada dasa s intersec-

ções destas retas:

nFro
=

o - o
QQ r-

1 - ao .

eq. 67

e a carga da dupla camada, através de:

Qdc
= o 0('\Q - a >{-r-o-

1 - ao
eq. 68

Para verificar a consistência interna dos cálculos e a i nexi s-

tência de problemas com os dados, pode-se calcular um coeficien-

te angular r~ referente ã primeira etapa, a partir do r da etar

pa de retorno, através da expressão:

r
r o

onde Qc = Q(T) - Q eq. 69r I =
alnFr1+ o

Qc

A obtenção de um ri = r é indicativa de que não houve problemasna

análise dos dados. O aspecto dos sinais de excitação e resposta

usados na cronocoulometria, alem das curvas resultantes da análi-

se dos dados, já foi ilustrado na Figura 20.

A escala de tempo usada em medidas cronocoulométricas

de adsorção situa-se entre 20 e 100 ms. Tempos mais longos, ap~

sar de abrandarem os requisitos da instrumentação, provocam mai~

res erros nas extrapolações das retas a t=O. Para fins anallti




