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R E S U M O

o presente trabalho visou a construção e avalia

ção de eletrodos de membrana sólida cristalina seletivos a

cobre e prata.

Obteve-se o sulfeto de prata, material eletroati

vo usado na preparação de membranas seletivas a íons
+

Ag ,

por precipitação com gás sulfídrico em meio ácido. Eletrodos

com membranas de 1,0 e 0,50 mm de espessura apresentaram re~

pectivamente limites nernstianos de 10-4 e 10-5 Mol.L-1 epr~

cisão de :t0',1 e 1 mV nas leituras de ,t}otencial.

Os sulfetos de cobre e prata, usados na prepar~

ção de membranas seletivas para determinação de cobre, foram

obtidos por precipitação simultânea com gás sulfídrico, tio

acetamida em meio ácido e tiouréia em meio amoniacal.

Difratograrnas de Raios X revelaram que o material

obtido com tiouréia corresponde ao sulfeto ternário, Cu2S.

3Ag2S ou Ag1 55CuO 45S, responsável pela resposta seletiva, ,

do sensor em soluções de Cu2+. O eletrodo construído a par

tir deste sulfeto, onde o cobre aparece no estado monovalen

te, apresentou limite nernstiano da ordem de 10-7 Mol.L-l,

fornecendo resultados satisfatórios na determinação deste me

tal em amostras de aguardente e álcool.

Cálculos termodinâmicos mostraram que quando mem

brana é constituída de CuS, um contacto elétrico efetuado

através de cobre ou prata é instável, urnavez que ocorre a form~

ção de Cu2S. Os resultados experimentais conduziram a um no



vo modelo para explicar o mecanismo de resposta do eletrodo,

o qual se baseia na reação:

Cu2S (memb) + 2+
Cu (sol) ;t CuS (memb) +

+
2 Cu (sol)

A atividade de Cu+ na interface eletrodo I solução

é controlada pela atividade de Cu2+ nas soluções de medida,

de modo que o sensor funciona como um eletrodo

. 2 + +
em contacto com o s~stema Cu ICu.

de Cu2s/Cus

00=00



A B 5 T R A C T

Present work deals with the assembling and testing

of solid membrane electrodes for copper and silver.

The silver sulphide used to prepare the membrane

selective to Ag+ was precipitated with hydrogen sulphide in

acidic medi um.

Electrodes 1,0 and 0,50 mm thick present Nernstian

limits of 10-~ and 10-5 Mol.L-1 order with a Í 0,1 and 1 mV

respectively.

A mixture of silver sulphide and copper sulphides

were used for the copper (11) selective electrode. This solid

was prepared from Cu2+ and Ag+ in the same solution with

hydrogen sulphide or thioacetamide both in acid medium and

with thiourea in ammoniacal medium.

X-Ray diffractograms shows that the solid prepared

from thiourea solutions presents significant contribution of

jalpaite Ag1 55CuO 455 (in fact cU25.3Ag25)., ,

An important finding was the presence of copper (I)

in the matrix and this has been also found to the responsible

for the higher performance of this electrode with a limiting

response to 10-7 MOl.L-1 copper (11). In fact thermodinamic

calculation has show instability of a contact of Ag or Cu with

CuS solid, as Cu2S must be formed in any case.

On this basis, the theory of the electrode is based

in the following reaction which takes place on the electrode

surface:



CU2S (memb) + CU2+ (sol) --.---- CuS (memb) + 2 Cu+(aq) K = 10-13 M

On this basis the CU+ activity at the electrodej

jsolution interface is controled by the activity of CU2+ of

the solution and the CU2+jCU+ system in contact with the

solid matrix is defined.

00=00
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Eletrodos ion-seletivos são definidos como senso

res eletroquimicos que monitoram variações de atividade iôni

ca em solução, sendo o potencial do eletrodo descrito pela

equação de Nernst. O primeiro eletrodo ion-seletivo do qual

se tem conhecimento, é o eletrodo de vidro (1), e após sua

construção, vários pesquisadores tentaram desenvolver

tipos seletivosa espécies que não o H+.

novos

Já em 1908, HABER e colaboradores (2) construiram

eletrodos de membrana heterogênea, através da dispersão de

calomelano em parafina, utilizada como matriz inerte.

Dando continuidade àquele trabalho, TENDELOO e co

laboradores construiram outros eletrodos, denominados de el~

trodos minerais, em que o material eletroativo era fluorita

(3-5). Os sensores apresentaram resposta linear seletiva,mas

não nernstiana em uma faixa restrita de atividades de Ca2+

(1-10-4mol.L-l) (5). Em trabalhos subseqüentes, desenvolveram

novos sensores, através da dispersão de detergentes e sais

pouco solúveis de cálcio em parafina (6-8). No entanto, FIS

CHER & BABCOCK(9) demonstraram que estas membranas não apr~

sentavam seletividade adequada para serem utilizadas em medi
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das potenciométricas, pois na realidade os potenciais inter

faciais medidos eram apenas potenciais de difusão.

Apesar disto, o maior mérito de TENDELOO foi ter

observado que a incorporação de sais pouco solúveis de cál

cio na membrana aumentava a seletividade dos eletrodos (dimi

nuía a resposta do sensor a outros íons, que nao o Ca++) .

Com base nesta observação, sugeriu que o mecanismo de respo~

ta era de adsorção, acompanhado de troca iônica em pontos da

membrana que continham íons de mesma valência daqueles exis

tentes na solução (8). Posteriormente, este mecanismo foi

comprovado por PUNGOR ao realizar medidas de velocidade de

troca iõnica na interface de um eletrodo de iodeto de

com soluções de iodeto radioativo (10).

prata

Em 1937, dois anos apos TENDELOO ter iniciado

seus trabalhos, KOLTHOFF & SANDERS descreveram a construção

dos primeiros eletrodos de haletos de prata (11). Neste tra

balho são apresentados os resultados de um estudo detalhado

de células eletroquímicas envolvendo a utilização de membra

nas de haletos de prata, obtidas a partir dos respectivos

sais em estado de fusão.

Apesar da existência destes trabalhos pioneiros,

a contribuição mais significativa para a construção de ele

trodos íon-seletivos foi dada por PUNGOR e colaboradores,que

dispersando dimetilglioximato de níquel em parafina, desen
2+

volveram sensores seletivosNi ,com limites de detecção da

ordem de 10-6mol.L-1 em soluções puras do referido íon 112).

Em seguida, introduziram o uso de borracha de silicone como

matriz inerte e desenvolveram eletrodos para a determinação

de sulfato, bismuto, níquel, antimônio, alumínio e fosfato

(13,14), haletos (13,15), cobre e potássio (16,17). Nesta
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época, importantes revisões sobre o desenvolvimento e funcio

namento destes sensores foram publicadas por MODDY &

( 1 8) e PUNGOR & TOTH (1 o , 1 9 - 2 1) .

THOMAS

Somaram-se às contribuições de PUNGOR, os traba

(22-lhos de MASCINI & LIBERTI com polímeros termoplásticos

27), R8zICKA e colaboradores (28-36) no desenvolvimento dos

"selectrodes", denominados de eletrodos universais; LU1A &

MACHADO (37,38) no desenvolvimentodos eletrodos de resina

condutora; HIRATA & HIGASHIYAMA (39-~2) na construção de mem

branas contendo calcogenetos metálicos; os de CATRALL & FREI

SER (~3) com o desenvolvimento dos eletrodos denominados de

"Coated Wire", que utilizam metais como prata, cobre ou pla

tina como suportes para aplicação de filmes poliméricos con

tendo o matérial eletroativo.

Em 1966 e 1967, foram descritos os eletrodos de

fluoreto (~~) e cálcio (~5), constituídos respectivamente

por um cristal único de fluoreto de lantânio e uma membrana

líquida (material eletroativo dissolvido em solvente

co, separado da solução de medida por uma membrana

orgâni

porosa)

contendo um sal de cálcio do áCido dodecilfosfórico dissolvi

do em di-n-octilfenil fosfonato. Esta última publicação mot~

vou o desenvolvimento, pela Orion Research, de eletrodos de

membrana liquida contendo sitios trocadores aniônicos para a

determinação de nitrato e haletos (~ 6) .

Tão importante quanto estas d~as publicações, foi

a descoberta de que antibióticos e poliéteres cíclicos for

mavam complexos estáveis com metais alcalinos (~7,~8). A uti

lização destes compostos como componentes ativos para membra

nas seletivas a estes metais originou os assim chamados, ele

trodos dê mêmbrana líquida constituídos de suportes neu
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tros*.

Após estas cinco últimas publicações, a técnica

potenciométrica com eletrodos ion-seletivos foi definitiva

mente implantada e reconhecida como um dos caminhos mais pr~

missores da Quimica Analitica moderna. A potencialidade da

técnica evidenciou-se com a utilização do eletrodo de fluore

to num método analitico rápido e de baixo custo para a deter

minação deste último em água potável e alimentos, uma vez

que, as alternativas existentes eram complexas e caras (~9).

Além disto, a maioria dos fenômenos fisiológicos que ocorrem

no organismo, depende da atividade iônica e não da concentr~

ção total de uma dada espécie (50,51), de modo que a possibi

lidade de se determinar a atividade de metais corno cálcio, só

dio e potássio em fluidos biológicos abriu novas perspecti

vas de pesquisa na área médica. Este fato pode ser facilmen

te verificado, ao recordarmos que uma das maiores contribui

ções para o desenvolvimento de eletrodos de vidro

por GEORGE EISENMAN,um fisiologista (52).

foi dada

o interesse em eletrodos de cálcio aumentou ainda

mais, com a fabricação de um eletrodo comercial, cuja membra

na seletiva foi obtida pela dissolução de uma mistura de elo

reto de polivinila (PVC) com tributilfosfato

fluoracetona em solvente apropriado (53). Com

ou teoniltri

isso, progre

liquidiu-se rapidamente dos eletrodos iniciais de membrana

da, em direção aos eletrodos contendo os mesmos componentes

imobilizados em matriz de PVC.

* O termo suporte neutro refere-se à molécula de antibiótico ou poliéter

cíclico, e não a uma eventual matriz inerte como parafina Ou borracha
de sil icone.
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Este procedimento foi vantajoso à medida que se

reduziu a quantidade do componente ativo necessária na prepa

ração das membranas que, por sua vez, tornaram-se menos sus

ceptíveis à interferência de outros íons, que não aqueles pa

ra o qual o eletrodo foi construído (íons primários). O pri~

cípiO de preparação destes sensores é relativamente simples,

e encontra-se descrito em inúmeras publicações (34,35,54-57).

Apesar da facilidade de construção de eletrodos

de PVC, os eletrodos de membrana sólida cristalina homogênea

e heterogênea, são, sem dúvida, os mais amplamente utiliza

dos. Isto resulta não só do interesse analítico das espécies

primárias, para as quais podem ser desenvolvidos eletrodos

deste tipo, mas também do fato deles apresentarem alta resi~

tência mecânica, durabilidade e maior seletividade frente

aos sensores com membranas plásticas.

No que diz respeito às membranas sólidas cristali

nas heterogêneas (obtidas por dispersão do material eletro

ativo em matrizes inertes), sua utilização é geralmente uma

opção para aqueles casos, onde o componente ativo não possui

resistência mecânica suficiente para ser prensado na forma

de pastilhas (membranas homogêneas), ou ainda, quando nâo se

dispõe do equipamento necessário para isso, a saber, empasti

lhador para trabalhos espectroscópicos e prensa hidráulica.

A maioria dos eletrodos de membrana sólida cris

talina, homogênea ou heterogênea, é destinada à determinaçâo

de metais pesados, tais como: cádmio, chumbo e cobre ou

ânions como cloreto, brometo, iodeto e sulfeto. Nos primei

ros, o material eletroativo é uma mistura de sulfeto de pra

ta com sulfeto do metal de interesse, enquanto no segundo ca

so, O componente ativo é uma mistura do haleto e sulfeto de
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prata ou apenas sulfeto de prata.

Os materiais utilizados como componentes ativos

para construção destas membranas devem possuir baixa solubi

lidade em água, alta condutividade iônica e baixa condutivi

dade eletrônica (50). Estes pré-requisitos explicam porque

na maioria das vezes os sais empregados são uma mistura de

sulfetos metálicos pouco solúveis com sulfeto de prata. Este

último, confere às membranas condutividade iônica e resistên

cia mecânica.

O número reduzido de sais que preenchem os requ~

sitos acima especificados, e a necessidade de eliminar o equi

pamento de alto custo envolvido no processo de obtenção das

membranas originaram os mais diversos tipos de construção,

que variam desde eletrodos de membrana líquida (58,59),

eletrodos totalmente de estado sólido (28-~2).

até

Desde que o sulfeto de prata está presente na maio

ria dos eletrodos destinados à determinação de metais pes~

dos e,haletos, é natural que um eletrodo constituído apenas

deste material tenha sido amplamente estudado como foi na dé

cada de 70. No que se refere à construção, as diferenças fun

damentais residem no método de preparação e constituição da

membrana, mas as características analíticas de resposta es

tão subordinadas ao método de preparação do componente ativo

(25,30). Os agentes precipitantes mais utilizados para este

fim são o sulfeto de sódio e o gás sulfídrico (23_25,27,30,

32,36,37) e mais raramente a tioacetamida (30,32,36). No en

tanto, HIRATA & HIGASHIYAMA (~2) sintetizaram sulfetos, sele

netos e teluretos de prata por reação direta entre os elemen

tos, em temperaturas que variavam de 400-800 oCo

De um modo geral, existe um consenso de que um ex



.8.

cesso de sulfeto deve ser empregado, procedimento este rec2

mendado pela própria patente da Orion (60). Tal consenso não

existe com relação ao método de preparação por reação direta

entre os elementos. THOMPSON & RECHNITZ (61), por exemplo,

não conseguiram reproduzir os resultados obtidos por HlRATA

& HIGASHIYAMA (42), atribuindoo fato à dificuldade de man

ter o excesso de enxofre durante a reação à alta temperatu

ra.

Seria de se esperar que as características anali

ticas dos eletrodos, tais corno limite nernstiano (menor ati

vidade do íon primário para a qual a resposta do eletrodo

ainda é descrita pela equação de Nernst) ,
coeficiente de

Nernst (inclinação da reta E vs pMe) e tempo de resposta fos- -
sem semelhantes, uma vez que o princípio de obtenção do mat;:,

rial eletroativo é basicamente o mesmo em todos os trabalhos.

No entanto, isto não ocorre, nem mesmo entre os próprios el;:,

trodos da Orion (62_64), quer em soluções de prata ou de sul

feto.

MORF e colaboradores (65) propuseram um modelo

que explica os lim~tes nern~tianos de eletrodos constituídos

de sais de prata com base na atividade dos íQns ~+ prese~

tes nos defeitos inte~sticiais dos cristais que constituem a

_s~perfície--damembrana. Embora existam posições contrárias a

este modelo (37,66), estas carecem de argumentos experimeE.

tais e teóricos convincentes.

EVidentemente, é importante a obtenção de dados

consistentes quanto aos parâmetros que determinam as caracte

rísticas de resposta deste eletrodo, urna vez que o conheci

mento dos mesmos pode. levar a urna melhor compreensão do com

portamento dos SenSOreS baseados no sistema misto sulfeto de
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2+ 2+
pratajsulfeto de metal, onde o metal pode ser Cu , Cd

Pb2+.

ou

Dentre estes últimos, o eletrodo que tem aprese!!

tado maior dificuldade de construção é o de cobre, devido à

existência de diversas estruturas do sulfeto deste metal

(67).

A maioria dos materiais eletroativos utilizados

na construção deste sensor são misturas de sulfetos, selene

tos ou teluretos de prata e cobre, sempre obtidos por preci

pitação a partir de uma solução contendo os dois metais, ou

então por reação direta entre os elementos.

o aspecto mais importante na construção de eletro

dos constituídos de Ag2SjCuS é a preparação do material ele

troativo; porém devido a interesses comerciais, os trabalhos

encontrados na literatura abordam este tópico de maneira em

pírica, pois sugerem que as características mecânicas e ele

troquímicas dos sensores dependem exclusivamente do tipo de

agente precipitante utilizado. Esta análise simplista é

ponsável não só pela existência de várias publicações

res

(6 1 ,

68-71) em que se altera apenas o agente precipitante, substi

tuindo-se o gás sulfídrico pelo sulfeto de sódio ou tioaceta

mida; como também pelos diversos resultados contraditórios

encontrados. BUCK (72), por exemplo, não recomenda a utiliza

ção de sulfeto de sódio ou tioacetamida como agentes precipi

tantes, devido à possibilidade de contaminação do precipit~

do com hidróxidos metálicos, enquanto MASCINI & LIBERTI (24),

por sua vez, concluíram não haver diferença entre os dois

agentes precipitantes. Cabe lembrar, que THOMPSON (61) e CZA

BAN (70) obtiveram resultados satisfatórios utilizando sulfe

to de sódio.
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Este quadro tornou-se menos confuso em 1977, qua~

do HEIJNE e colaboradores (68,69) corre!~~ionaram o_!ip~- de

agente precipitante usado às condições experimentais de pre

cipita9ã?___eestrutura do produto final ob:tLdQ--- Eles chegaram

a esta correlação, porque eletrodos com boas características

de resposta continham como material eletroativo um sulfeto

de estrutura ternária, Ag1 55CuO 45S, característica do mine, ,

ral jalpaita.

Os resultados de HEIJNE e colaboradores (68,69)

foram confirmados por ITO em 1980 (71), mas neste mesmo ano

SIEMROTH & HENNIG (73) apresentaram um estudo comparativo

correlacionando o desempenho de vários eletrodos comerciais

à estrutura do material da membrana, evidenciando que todos

os eletrodos estudados continham jalpaita, ou então outra es

trutura, onde o cobre aparece no estado monovalente.

Posteriormente,JAHNKE e colaboradores (74) apr~

sentaram os resultados de um estudo cristalográfico dos sis

ternas CdS-Ag2S, PbS-Ag2S e CUS-Ag2S. Os materiais foram obti

dos por precipitação a partir de uma solução contendo os

dois metais, mas os difratogramas de Raios X apresentaram li

nhas definidas apenas de sulfeto de prata, enquanto nenhuma

correspondente ao sulfeto de cobre foi observada. Quando os

difratogramas foram realizados à alta temperatura, houve a

formação do sulfeto ternário Ag1 55cuO 45S,, , responsabiliz~

do pela resposta seletiva do sensor à espécie Cu(II). Estes

autores provaram de maneira definitiva que as característi

cas eletroquímicas do material estão associadas a certas pr~

priedades cristalográficas, sendo estas últimas, particul~

res de cada sistema. Desta maneira, seja qual for o método

empregado para obtenção do material, deve-se propiciar condi
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ções para que a estrutura de interesse seja

da o mecanismo de resposta destes eletrodos, que admitia a

composição do material eletroativo como CuS-Ag2S. Era neces

sário verificar se este mecanismo explicava a resposta sele

tiva de uma membrana contendo Cu2S à espécie Cu(II) e, além

disto, se a presença do sulfeto de prata é realmente necessa

ria, já que existem eletrodos constituídos apenas de CU2S ,

cujas características de resposta os tornam aplicáveis na de

terminação seletiva de Cu(II) (16,39,1f0,7S-77). Nestes casos,

a condutividade da membrana só pode ser atribuída ao sulfeto

cuproso.

No que se refere aos eletrodos constituídos por

selenetos e'teluretos, há uma maior homogeneidade quanto ao

estado de oxidação do cobre nas membranas. Via de regra, es

tas contém selenetos e teluretos de Cu(I) (1f2,7S-S0)
, siste

mas binários do tipo CU2Se/Ag2Se (Sl,S2) e Cu2Te/Ag2Te (so),

ou então fases ternárias como AgCuSe (S3).

Os métodos de preparação destes compostos são aI

go mais elaborados do que aqueles constituídos por sulfetos,

envolvendo eletrólise a partir de soluções de CUSOIfe Na2Se03,

ou ainda reação direta entre os elementos a altas

ras (1f2).A utilização de selenetos e teluretos

temperatu

como mate

riais ativos em membranas íon-seletivas é defendida por es

tes autores em função da menor solubilidade destes compostos

frente aos respectivos sulfetos, o que teoricamente deveria

ampliar a faixa de trabalho dos sensores.

O objetivo desta tese não foi reproduzir traba

lhos anteriores, mas sim encontrar procedimentos novos e mais

simples para obtencão dos materiais eletroativos, utilizando
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resultados experimentais para tentar elucidar o mecanismo de

resposta de eletrodos de cobre. Dentro deste quadro, introdu

ziu-se a tiouréia como agente precipitante para obtenção do

sulfeto ternário Ag1,ssCUO,4SS' uma vez que as propriedades

redutoras deste reagente são bem conhecidas (84). Os resulta

dos obtidos por este procedimento foram comparados com aque

les provenientes da precipitação com gás sulfídrico e tioace

tamida. A estrutura dos compostos obtidos foi determinada

através de difratogramas de Raios X, o que permitiu caracte

rizar o material que apresenta propriedades adequadas para

construção dos eletrodos.

Finalmente, este trabalho se situa numa linha de

pesquisa ampla, que visa também a divulgação da potenciome

tria com eletrodos íon-seletivos a nível nacional, pois esta

técnica representa um método alternativo, simples e rápido

para a determinação de espécies de importância biológica

. 2+ 2+ 2+ 2-
lndustrial como Cu , Cd , Pb e S

e

00=00
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I,a, ASPECTOSGERAIS SOBREELETRODOSíON-SELETIVOS (85,86)

Eletrodos ion-seletivos podem ser definidos corno

sensores eletroquimicos que monitoram atividade iônica em so

lução. Tais sensores constituem urna semi-célula galvânica com

posta de urna membrana ion~seletiva, urna soluçâo interna e um

eletrodo de referência interno (construção convencional) ou

um contacto sólido (eletrodo de estado sólido).

A outra semi-célula é formada por um eletrodo de

referência externo mergulhado em um eletrólito de referência.

o contacto entre as duas semi-células é mantido por urna p°E.

te salina que pode ser acoplada ao eletrodo de referência ex

terno.

A célula de trabalho pode então ser representada

por:
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I

Ponte
I I I

solução
CuIHgIHgzC12,KC1 ( t) 1" amostramembrana" IAgCIIAglCusa sa ~na ~nterna (1.1)

E1 E2 E3 E4 EJ EM ES E6 E7

Sistema de referência Eletrodo íon-seletivo

A diferença de potencial elétrico total medida en

tre os dois terminais é composta de vários potenciais locais

En' originados nas interfaces sólido/sólido, sólido/liquido

e liquido/liquido. O somatório de todos esses termos corres

ponde à força eletromotriz da célula:

FEM(c)
=

(E1 + ... + E7) + EJ + EM = cte + EJ + EM (1.2)

onde:

EJ = potencialde junção liquida e corresponde a diferença

de potencial gerada na junção entre a solução amostra e

a ponte salina. Se combinações favoráveis de eletróli

tos são escolhidas, este potencial pode ser negligencia

do.

EM = potencial interfacial membrana/solução.

A Figura 1.1 apresenta uma célula eletroquímica

genérica, em que a membrana ion-seletiva é utilizada.
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FEM

ELE TROOO DE
REFERENCIA 1

ELETRODO DE
REFERENCIA 2

MEMBRANA

(I )

SOLUÇÃO 2SOLUCÃO 1

(.. )

o
. X

d

Figura 1.1 (85) - Célula eletroquímica genérica onde uma membrana
letiva separa duas soluções.

íon-se

Para uma membrana que possui alta seletividade pa

ra ions da espécie A, o potencial na interface membrana/solu

ção à corrente zero, é uma medida direta e seletiva das res

pectivas atividades das soluções adjacentes à membrana:

E - RT
M - + 1 a'AZ F

n-
A .

(1.3)

onde:

a'A = atividade da espécie A na solução externa (amostra)

a"A = atividade da espécie A na solução interna (referência)

R = constante molar dos gases (8,3144 J.K_l.MOl-l)
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T = temperatura em Kelvin

F = constante de Faraday, produto da constante de Avogadro

pela carga elementar do próton e corresponde a 9,64846

x 1 O '+ (C. Mo 1 - 1 )

ZA = número de carga do íon A (positivo para cátions e neg~

tivo para ânions)

Desde que a composição da solução interna seja

mantida constante, a membrana deve apresentar um comportame~

to nernstiano:

E =
M

EO +
A

,
S log aA (1.4)

Se o potencial de junção líquida for desprezível,

então E~ na equação (1.4) representa o potencial padrão

eletrodo,

do

°

EA = EO + EJ
"

S log aA
'V cte (1 .5)

e S representa a inclinação de Nernst:

S 2,303 RT

ZAF
59,16 mV!ZA a 25 °e (1 .6)

As membranas utilizadas na construção de eletro

dos ion-seletivos podem ser sólidas ou líquidas:

MEMBRANAS SULIVAS

As membranas sólidas têm como característica prin



.18.

cipal, a presença de sítios trocadores fixos, e podem ser h~

mogêneas ou heterogêneas. são denominadas homogêneas as

branas nas quais uma única fase é formada pela combinação do

mem

componente ativo com um polímero como cloreto de polivinila;

ou então, pela prensagem de um sal inorgânico ou uma mistura

destes, resultando em "pastilhas" homogêneas. Por sua vez,

as membranas heterogêneas são formadas pela dispersão do co~

ponente ativo sólido em matrizes inertes como borracha de si

licone, consistindo, portanto, em mais de uma fase.

MEMBRANAS L1QUIVAS

Às membranas líquidas são caracterizadas pela pre

sença de sitios trocadores móveis. São obtidas pela dissolu

ção de compostos orgânicos de alto peso molecular, sítios

trocadores catiônicos ou aniônicos, em solventes de baixa

constante dielétrica. Os sítios podem se mover livremente no

interior da fase orgânica, mas estão confinados a ela, dada

a pequena porosidade da membrana que separa a fase orgânica

da solução aquosa (amostra), e baixa solubilidade do compo~

to eletroativo nesta última.

A localização e mobilidade das espécies carreg~

das no interior das membranas e fora delas são importantes,

pois é a distribuição de carga na interface eletrodo/solução

que origina os potenciais de membrana.

Tão importantes quanto os sítios iônicos, são os

íons de sinais opostos a eles. Estes, denominados de contra

íons, estão presentes para preencher os requisitos de eletro

neutralidade, podendo estar inicialmente na membrana, ou se
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rem incorporados por uma reação de troca iônica.

dos de vidro, o contra íon é inicialmente o Na+,

Em eletro

que poste

riormente é substituído pelo H+ por um processo de troca iõ

nica. Evidentemente, tal processo ocorre na camada hidrata

da.

Como as membranas devem separar eficientemente fa

ses externas, geralmente soluções aquosas, estas preferen

cialmente são insolúveis em água e não porosas. Exceção a e~

ta regra é verificada apenas em eletrodos de gás e eletrodos

de membrana líquida.

(87 88)
I.b. NOMENCLATURAE DEFINIÇOES '

Apesar das recomendações da IUPAC para nomenclatu

ra e definições de alguns termos fundamentais utilizados em

trabalhos com eletrodos íon-seletivos, a literatura neste

campo não é homogênea, principalmente quando os sensores sao

utilizados apenas corno "ferramentas" auxiliares para compara

ções com outras técnicas analíticas. A nomenclatura e defini

çoes apresentadas abaixo têm como objetivo, além de fornecer

os termos aceitos internacionalmente, facilitar a leitura

deste trabalho.
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CURVAVE CALIBRAÇÃO

A curva de calibração é um gráfico da força ele

tromotriz da célula eletroquímica (eletrodo íon-seletivo com

binado ao eletrodo de referência) versus o logaritmo da ati

vidade de uma dada espécie. A força eletromotriz é colocada

na ordenada, com valores mais altos no "topo" do gráfico e

PA (- log da atividade da espécie medida, A)

com valores menores para a esquerda.

na abscissa,

LIMITE VE VETECÇÃO (L.V.I

Uma curva de calibração típica para um eletrodo

íon-seletivo é apresentada na Figura 1.2. O limite de detec

ção é definido como a atividade do íon de interesse, A, no

ponto de intersecção da extrapolação das porções lineares da

curva de calibração.

>
e
:L.
o
>-
I&J

I
h

I

:-1-
I
.'. ,

I I ,
I I '
. I

L.N. L.O.

pa A

Figura 1.2 (88) - Curva de Calibração - Limite Nernstiano e Limite de De
tecçao.
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LIMITE NERNSTIANO (L.N.)

o limite nernstiano corresponde à mais baixa ati

vidade da espécie de interesse, para a qual o comportamento

do eletrodo é ainda descrito pela equação de Nernst (Figura

1.2).

A diferença fundamental entre o limite nernstiano

e o limite de detecção, é que no último, tanto o íon de inte

resse, corno íons interferentes, contribuem para o potencial

do eletrodo, porém a maior contribuição ainda é dada pelo

íon que se está determinando.

ÍON PRIMÁRIO

íon primário é o íon para o qual o eletrodo foi

construído e deve responder reversivelmente;

íons Na+ são os íons primários monitorados por

por exemplo,

um eletrodo

íon-seletivo de sódio.

VETERMINANVO

Denomina-se determinando, a espécie a ser determi

nada durante a análise. Em métodos pqtenciométricos diretos,

o determinando é sempre o íon primário, porém em métodos in

diretos, o determinando não é necessariamente o íon primário

(titulações de amostras contendo Ca++ com eletrodo íon-sele

tivo de cobre).
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INTERFERENTE

~ considerado interferente, toda espécie iônica,

que não o íon primário, cuja presença na amostra afeta a me

dida da força eletromotriz da célula. As substâncias interfe

rentes podem ser divididas em duas classes:

a) Interferentes para o eletrodo - São considerados interfe

rentes para o eletrodo, as substâncias para as quais o

eletrodo responde de maneira semelhante ao íon primário e

cuja presença geralmente resulta em aumento aparente da

atividade do determinando, ou ainda, espécies que inter

agem com a membrana causando uma variação em sua compos!

ção químfca (interferência de Hg++ em membranas de Ag2S) .

b) Interferentes para o método - são considerados interferen

tes para o método, substâncias que interagem com o íon

primário de modo a diminuir sua atividade em solução

terferênciade CN- na determinaçãode Ag+).

(in

COEFICIENTE VE SELETIVIVAVE (K~O~I,

o coeficiente de seletividade potenciométrico,

Ki~~, define a habilidadedo eletrodo em distinguir o íon

primário dos demais íons em solução.Deve ser sempre determi

nado pela resposta do eletrodo em soluções contendo o íon

primário A, e o íon interferente B. A relação de atividade

íon primário I íon interferente, para a qual o coeficiente

de seletividade foi determinado, deve ser sempre especifica
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da, uma vez que este valor não é constante,nem mesmo para

uma dada relação de atividades.Quanto menor o valor de Ki~~,

maior a preferênciado eletrodo pelo íon primário A.

TEMPO VE RESPOSTA

~ o intervalo de tempo entre o instante em que o

sistema de eletrodos é colocado na solução amostra (ou que a

atividade do íon primário é variada) e o instante em que a

força eletromotriz da célula atinge o estado de equilíbrio,

não apresentando oscilação superior a f 1 mV.

I. c. MEMBRANAS- DEFINIÇÃO E ORIGEM DA SELETIVIDADE (85)

,...

Urna membrana pode ser definida como urna fase fini

ta no espaço, que separa duas outras fases, exibindo resis

tência individual à permeação de diferentes espécies.

As membranas utilizadas para construção de eletro

dos íon-seletivos são sólidos, líquidos ou gases que separam

eficientemente fases externas, geralmente soluções aquosas,

motivo pelo qual, são preferencialmente não porosas e insolú

veis em água. Diferem das membranas biológicas e bicamadas
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artificiais por serem macroscópicas, podendo, portanto, ser

consideradas eletricamente neutras.

o fenômeno de resistência individual à permeação

de diferentes espécies mencionado anteriormente, corresponde

à seletividade de permeação das membranas. A capacidade de

diferenciação entre várias espécies permeantes é caracteris

tica de toda e qualquer membrana, porém o efeito e muito

mais pronunciado para membranas utilizadas em sistemas de

transporte seletivo. A permeação de uma dada espécie envolve

sua distribuição através da interface membrana/solução, e e~

tá intimamente ligada à seletividade iônica, freqüentemente

expressa em termos de parâmetros de extração iônica (eletro

dos baseados em suportes neutros e trocadores iônicos liqui

dos), coeficientes de difusão e mobilidades iônicas (eletro

dos de vidro).

o modelo que descreve os fenômenos de membrana,

baseia-se nas propriedades de transporte isotérmico a pre~

são constante, e envolve gradientes de atividade e pote!l

cial elétrico como forças motoras principais e fluxos de ma

téria, carga e volume como efeitos decorrentes (Figura 1.3).

Na Figura 1.3, o gradiente de atividade ~a.,1 pro

move o desenvolvimento da diferença de potencial elétrico,
-+

~~, e do fluxo de matéria, J., descrito pelo fenômeno de1
di

fusão ou diálise. Por sua vez, ~~ promove o fluxo de corren

te, I (função da condutividade elétrica da membrana)c e o
-+

fluxo de matéria, J., descrito pelo fenômeno1

são ou eletrodiálise.

de eletrodifu

A extensão dos fenômenos que descrevem o fluxo de

matéria, depende do tipo de membrana que se dispõe, de modo

que esta pode alterar ou inibir tais fluxos, mecanismo pelo
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qual se origina a seletividade.

OJ

1

1

-
..o ...

... o
- o-

~i ~
to-

~

Figura 1.3 - Representação esquemática das propriedades de transporte
isotérmico de membranas não porosas a pressão constante.

I.c.1. POTENCIAL INTERFACIAL OU POTENCIAL DONNAN (85)

O potencial EM descrito pela célula (1.1) e equa

ção (1.2), está subdividido em dois componentes fundamentais

como mostra a equação (1.7):
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~= $" - $' = ($(0) - $') - ($(d) - $") + $(d) - $(0)
(1.7)

Potencial Interfacialou

PotencialDonnan (EB)

Potencial

Difusional

(ED)

onde:

$ = Potencial eletrostático local de cada fase.

Na realidade, como será visto posteriormente, o

potencial difusional pode ser negligenciado, de modo que o

potencial de eletrodos que utilizam membranas seletivas e

descrito exclusivamente pelo potencial interfacial ou poten

cial Donnan.

Toda interface entre dois sólidos ou líquidos, em

que cada fase é um condutor iônico, consiste em um sistema

gerador de potencial. O potencial interfacial ou potencial

Donnan, origina-se de uma distribuição não uniforme de espe

cies eletricamente carregadas entre duas fases condutoras

(membrana e solução). Isto significa que existe uma diferen

ça de atividade de uma dada espécie entre as duas fases, as

sociada concomitantemente a uma diferença de potencial elé

trico.

A contribuição química e elétrica para o poten

eletrocial interfacial originado é descrito pelo potencial

químico da espécie considerada em cada fase:

ílA ~A +
ZAF$ (1. 8)

onde:

PA = potencialeletroquímicoda espécie A
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~A = potencial químico da espécie A

o potencial químico, por sua vez, é dado por:

~ =A
o
~A +

R T ln a. A
(1.9)

substituindo-se equação (1.9) na equação (1.8),

obtém-se:

o

llA = ~A + RT ln a.A + ZAF<!>
(1. 10)

Se urnamembrana seletiva estiver posicionada en

tre duas soluções adjacentes de contacto, solução (') e solu

ção ("), duas interfaces serão criadas para os limites da

membrana em x = O e d (Figura 1.1).

Admitindo um equilíbrio termodinâmico entre amem

brana e as soluções adjacentes e condição de corrente zero,

tem-se:

ll' =A II (memb)A (1.11)

íl" =A íl (memb)A (1 .12)

Substituindo-se a equação (1.10) nas equações

(1 .11) e (1. 12), obtém-se:

~laq) + RT ln o.Á + ZAF<P' = ~lmemb) + RT ln a.imemb) + ZAF<P(memb) (1.13)

~laq) + RT ln 0.:\ + ZAF<p" = ~lmemb) + RT ln o.lmemb) + ZAF<P(memb) (1.14)
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onde:

° (aq) t . 1 ~. d - d '.
~A = po enC1a qU1m1co pa rao a espec1e A na solução

aquosa

° (memb) t . 1 ~. d -
d '. A b~A = po enC1a qU1m1co pa rao a espec1e na mem rana

Agora, se o mesmo solvente é utilizado em ambas

as soluções adjacentesà membrana e se o potencial químico

da espécie A no interior da mesma não varia com o espaço e

tempo, o que significaadmitir homogeneidadena direção peE,

pendicular à coordenada x e a existência de gradientes de

d - .
1 - ° (memb)

e concentraçaoe potenc1al ao ongo desta, entao ~A e

~laq) são os mesmos em ambas as interfaces,de modo que, re

arranjando-se as equações (1.13) e (1.14), tem-se:

ZAF(~' - ~(memb» = O(memb) O(a) a (memb)~A - ~A q + RT ln A
a'

A

(1. 15)

ZAF(~II - ~(memb» = ~(memb)A ~(aq) a (memb)A + RT ln A
aliA

(1.16)

mas

° (memb)
l1A ° (aq) - oc,° =- l1A - - Z FEo

A (1.17)

onde:

~ GO = variação da energia livre de Gibbs

EO = potencial padrão

A substituição da equação (1.17)

(1 .15) e (1 .16), fornece:

nas equações
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(<p(memb) - <p') = EO RT ln+ -
ZAF

a'
A

a(memb)
A

(1.18)

(memb) "'li )(<p - 'I' = EO RT ln+ -
ZAF

ali
A

a(memb)
A

(1.19)

Nestas equações, os simbolos (memb) e (aq) refe

rem-se respectivamente às fases membrana e solução aquosa.

Um procedimento alternativo para avaliar o poten

cial interfacial consiste em uma abordagem cinética, que ba

seia-se na velocidade da transferência de espécies através

da interface eletrodo/solução ao longo da coordenada x. (Fi

gura 1. 1 ) :

+ +,

JA = ~aAexp
ZAF

a - (
RT <p(o)-<p')

+-

- ~aA(o)exp
ZAF

(1 - a) - (<p( ) -<p ' )
RT o

(1.20)

+ +- ZAF + ZAF

JA = l\rltAexp I (1 - a) - (<P(d)-<P")I - ~aAexp I - a - (<P(d)- <p")1RT RT

<1.21)

onde:

+

JA = densidade total de fluxo (mol/cm2seg) para a espécie A
+

KV = constantede velocidadede transferência

reação direta

de carga da

+-

KV = constante de velocidade de transferência

reação inversa

de carga da

a = 0,5 = coeficiente de transferência
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No equilíbrio e na condição ideal em que KV = ~,

as velocidades de transferência de carga da reação direta e

inversa igualam-se e o fluxo total da massa aproxima-se de

zero de modo que:

(1 .22)

(1.23)

As equações (1.22) e (1.23) são equivalentes as

equaçoes (1'-18)e (1.19), deduzidas com base em considera

ções termodinâmicas. A única diferença é que, no caso ante

rior, assumiu-se como condição ideal, a igualdade entre o

coeficiente de partição da espécie A em ambas as interfaces

(utilização do mesmo solvente nas soluções adjacentes à mem

brana).

As equações (1.22) e (1.23) são estritamente váli

das somente para a situação hipotética em que a transferên

cia de carga é acompanhada por uma espécie única (ion ou elé

tron) e a densidade de corrente é zero.

No entanto, em células reais, vários transportado

res de carga podem estar simultaneamente envolvidos no pro

cesso interfacial, de modo que a condição de corrente zero

não garante o equilibrio para cada uma das diferentes rea

ções. Nesses casos, será observado um potencial misto que di

fere do potencial reversivel dado pelas equações (1.18) e

(1.19) .

<1>(0) - <1>'
EO

RT
aI

= ln+

ZAF aA(o)

e

<I>(d) - <1>"
EO

RT
a"

= + ln
A

ZAF aA(d)
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o modelo cinético pode ser aplicado apenas em si

tuações onde a membrana não possui sitios fixos, de modo que

os ions atravessam a superficie num equilibrio rápido, o que

implica em uma alta densidade de corrente de troca.

Por outro lado, os principios puramente termodinâ

micos podem ser aplicados tanto a membranas com sitios fixos,

como a membranas com sitios móveis, sendo que, no último ca

so, a seletividade do eletrodo deve ser alta para garantir

que a reação de transferência seja determinada apenas pelo

ion primário, num equilibrio rápido.

A partir das equações (1.7), (1.8) e (1.19), o po

tencial interfacial ou potencial Donnan será dado por:

EB
RT

ZAF

. aI a(memb)
ln A A

ali (memb)A aA
(1 .24)

A equação (1.24) demonstra que o potencial inter

facial gerado por eletrodos reversíveis de membrana e uma

função muito bem definida da relação de atividades dos ions

(primários) da superfície da membrana e das soluções.

Se os coeficientes de atividade locais são os mes

mos para todas as espécies na membrana, então a equaçao

(1.24) se reduz ã:

E =
B

RT

ZAF

a'
ln~

ali
A

(1.25)

essencialmente idêntica ã equação (1.3).
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I.c.2. POTENCIAL DIFUSIONAL

Apesar do equilíbrio Donnan possuir um papel fun

damental na regulação do processo interfacial, esses equili

brios podem não ser obtidos no interior da membrana. Isto po

de ocorrer em sistemas com membranas líquidas. Neste caso, a

distribuição do material pode não ser homogênea, causando um

gradiente de potencial eletroquímico que gera um processo di

fusional.

Considera-se o gradiente de potencial eletroquími

co como força motora, embora a origem do processo seja um

gradiente de atividades, pois em se tratando de espécies ele

tricamente carregadas, é impossivel desvincular o componente

quimico do componente elétrico.
+

O fluxo JA de alguma espécie dentro

pode ser descrito corretamente pela equação de Nernst Planck:

da membrana

+
J =A

+ a.A +

CA . VA = VA
fA

(1.26)

onde:

CA' a.Ae fA representam a concentração, atividade

ciente de atividade da espécie A.

e coefi

+

VA representa a velocidade de fluxo e é composta pela veloci
+

dade V do centro local de massa e contribuições dadas

pela mobilidade uA da espécie individual, de modo que:

+

VA
= força total d

- +

- uA gra . ~A + V
(1.27)
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A partir das equações (1.26) e (1.27), consideran

do-se um fluxo unidimensional ao longo da coordenada x,
~

JA

será dado por:

~ -J =A
UACA aj} A

ax

.- = aA [j} j
uA f A a \ a:) para O ~ x ~ d

(1.28)

~ -
JA = f

A (~ . RT .
aA

a 1n a.A - ZA . UA . a.A F t ::))
(1.29)

como

a.Ata 1:xa.A) =Ca:~

( 1 .30)

JAfA =

- uA RT C a:A~ - ZA uA a.AF~ ::) para O ~ x ~ d

(1.31)

A partir da equação (1.31), percebe-se que na au

sência de um campo elétrico externo aplicado e de um fluxo

por convecção, se a espécie A estiver distribuida homogenea

mente nos lim

t

"tes O

~a aA\

qüentemente~
existirá difusão no

~ x ~ d, então aA será constante e cons~

e

( ~:2 serão nulas, de modo que nãoint ri r da membrana.

Em termos práticos, o ideal é que o potencial di

fusional seja negligenciável, mas para que isso ocorra, e

Substituindo-se as equações (1.8) e (1.9) na equ

ção (1.28), têm-se:

a.A C1n a.A) <tA (::]
JA

= - - RT - ZA - F

fA ax fA
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fundamental que o material eletroativo contenha o componente

de interesse, ou, em outras palavras, a pureza do material

terá papel relevante no comportamento eletroquimico das mem

branas seletivas. Para membranas sólidas, geralmente o pote~

cial difusional pode ser desprezado, porém em membranas li

quidas, sujeitas a reações de extração e de troca iônica, p~

de ocorrer distribuição não homogênea no interior das mesmas,

originando um potencial difusional que nem sempre pode ser

negligenciado.

00=00



CAPíTULO 11

C L A S S I F I C A ç Ã O D E

E L E T R O DOS ÍON S E L E T I V O S



.36.

Apesar da IUPAC (89) ter estabelecido certas nor

mas para a classificação destes sensores, o critério adotado

por BAILEY (87) é preferível tanto do ponto de vista didáti

co como prático, pois baseia-se no tipo de material utiliza

do para construção das membranas.

utilizando-se este sistema, a maioria dos eletro

dos encontra-se distribuída em cinco classes principais: el~

trodos de vidro, eletrodos baseados em trocadores iônicos e

suportes neutros, eletrodos baseados em sais inorgânicos,ele

trodos sensíveis a gás e miscelânea.
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I I.a I ELETRODOS DE VIDRO (52)

o eletrodo de vidro foi o primeiro eletrodo íon-

-seletivo do qual se teve conhecimento. Seu desenvolvimento

data de 1906, quando CREMER ( 1 ), ao montar células eletro

químicas utilizando como membrana uma fina camada de vidro,

observou que a diferença de potencial elétrico na interface

eletrodo/solução era sensível às variações do pH do meio.

Nestes eletrodos, a resposta iônica seletiva e

função da composição da membrana de vidro. Desta forma, mem

branas contendo 22% de Na2O, 72% de Si02 e 6% de CaO monito

ram variações de pH, enquanto membranas constituídas de 11%

de Na2O, 18% de A1203 e 71% de Si02 apresentam resposta pre

ferencial a íons Na+.

Como o vidro possui estrutura tetraédrica, tendo

como átomo central o silício, pelo menos três vértices do te

traedro são compartilhados (9Q), o que significa que existe

um átomo de oxigênio servindo como sítio negativo para a in

corporação de um prõton proveniente da solução em que a mem

brana de vidro se encontra imersa. EVidentemente, o sítio ne

gativo será bem mais efetivo, se nenhum cátion estiver ocupa!:

do uma posição intersticial (Figura 2.1).
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I

/Si\
Q

\

/Si
H Q \

(b)

Figura 2.1 - Sítios negativos de um vidro composto de Na2O/Si02.
a) íon ocupando posição intersticial.
b) Incorporação de um próton ao sítio negativo.

Quando um eletrodo de vidro recém-fabricado, com

posto de Na2O e Si02 é condicionado em solução aquosa de íons

H+, o silicato de sódio da camada superficial se

originando uma camada de vidro hidratada. tons H+

hidrolisa,

tes da solução penetram na camada hidratada, alojando-se nos

provenien

sítios disponíveis, ao mesmo tempo em que íons Na+ inicial

mente presentes no vidro são transferidos para a solução.

sóNo interior do vidro, a camada de silicato de

dio permanece intacta (vidro seco), e o potencial Donnan é

gerado através de um mecanismo de troca iônica entre íons H+

da camada hidratada e, aqueles presentes na solução de

da.

medi
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I I.b. ELETRODOSBASEADOSEM TROCADORESIONICOS E SUPORTES

NEUTROS (5°,85,87)

Os eletrodos baseados em trocadores iônicos foram

desenvolvidos antes daqueles baseados em suportes neutros, e

pelo fato do trocador ter sido incorporado em uma solução de

solvente orgânico, estes sensores foram inicialmente denomi

nados de eletrodos íon-seletivos de membrana líquida.

Atualmente esta terminologia já não é usada, uma

vez que é comum incorporar-se o componente ativo em matrizes

inertes como' cloreto de polivinila, polietileno ou borracha

de silicone.

O nome trocador iônico não foi utilizado para de~

crever o mecanismo de desenvolvimento de potencial na inter

face eletrodo/solução, mas sim, para dizer que o material

sensível é constituído de grandes moléculas orgânicas dissol

vidas em um solvente apropriado.

Nos sistemas em que a membrana consiste em uma fa

se líquida, os requisitos mais importantes são: que esta fa

se seja insolúvel em água, e que tenha uma pressão de vapor

suficientemente baixa, para prevenir a evaporação da membra

na. Para tanto, é necessário que a fase líquida possua baixa

constante dielétrica, ou seja, que consista de um trocador

iônico de alto peso molecular dissolvido em um solvente que

evapore muito lentamente. O trocador deve possuir o íon para

o qual se deseja que o eletrodo responda reversivelmente, p~

rém, como este íon não pode existir na membrana sem violar
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os requisitos da eletroneutralidade, é necessário criar um

sítio de carga oposta. O íon e o sítio são dissolvidos na fa

se orgânica na forma de um composto pouco ionizado.

Os sítios devem possuir um alto peso molecular pa- -

ra assegurar que o complexo resultante seja substancialmente

insolúvel em água. A solubilidade na fase orgânica é obtida

pela introdução de cadeias longas de hidrocarbonetos nos sí

tios.

Neste sistema, o sítio e o íon' movem-se concomi

tantemente através da membrana, e na interface com a solução,

ocorre um processo de troca iônica entre os íons do sítio e

íons livres na fase aquosa, mecanismo responsável pela dife

rença de potencial originada na interface membrana/solução.

Alguns dos primeiros sistemas estudados tinham co

mo sítio carregado, um éster do ácido fosfórico. ROSS ( 4 5 )

utilizou um sal de cálcio do áCido dodecilfosfórico dissolvi

do em fosfonato de di-(n-octilfenil) corno membrana seletiva

para Ca2+.

Dispondo-se de sítios positivamente carregados,

pode-se desenvolver eletrodos ânion-seletivos. A classe mais

importante de sítios nesta categoria são os complexos de me

tais de transição com um ligante volumoso contendo ,o grupo

ortofenantrolina, complexos do tipo FeL~+ ou NiL~+, onde L é

a fenantrolina substituída.

Outros sítios trocadores de grande utilidade sao

os sais de tetraalquilamônio com alto peso molecular.

A Tabela 11.1 fornece vários tipos de sítios car

regados, bem corno os íons que podem ser monitorados.
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Tabela II.1 (50) - Sítios de troca para eletrodos baseados

em trocadores iônicos.

10N MEDIDO SITIO DE TROCA

(RO) 2 P02 -

(RO)2P02-

R - S - CH2 - COO-

R - S - CH2 - COO-

++

Indubitavelmente, a descoberta mais importante no

campo de eletrodos íon-seletivos, depois da construção dos

eletrodosde fluoreto(1+1+) e cálcio (1+5), foi a utilização

de antibióticos e poliéteres cíclicos como componentes

vos para eletrodos seletivos à metais alcalinos.

ati

O desenvolvimento de tais sensores iniciou-se em

1964 com a observação de MOORE & PRESSMAN (91) de que anti

biõticos neutros induziam permeação iônica na mitocôndria.

ca++

Ca++ e Mg++

Cu++

Pb++

N03
-

-- ----

CLOI+
- r ............. -,+ +

Fe I

qj
3

CL-
..
NRIt
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No entanto, as propriedades complexantes altamente seletivas

destas moléculas para metais alcalinos, só foram reconheci

das dois anos depois por STEFANAC & SIMON (~7), ao observa

rem que a valinomicina e outros antibióticos complexavam

e Na+ em extensão diferente. Este fato levou-os à idéia

K+

pio

neira de utilizar tais compostos corno componentes ativos em

membranas seletivas.

Em 1967, PEDERSEN (~8) sintetizou diversos poli

éteres ciclicos, os assim chamados compostos tipo coroa, que

podiam ser utilizados em eletrodos, só que com seletividade

um pouco inferior àquela obtida com antibióticos.

Tanto os antibióticos, quanto as moléculas de PE

DERSEN, não contém grupos carregados, e sim um arranjo de

átomos de oxigênio que através de interações ion-dipolo, subs

tituem a camada de hidratação dos cátions, mecanismo pelo

qual ocorre a complexação seletiva, resultando na produção

de complexos contendo o cátion seqüestrado como átomo cen

traI (Figura 2.2).

Q
rO o~

o: )0o o
~o o--J

V
(a)

(b)

Figura 2.2 - a) Complexo formado entre a valinomicina e íons K+ (92)

b) Moléculas sintetizadas por PEDERSEN(4B).
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A cadeia externa não polar faz com que as molécu

Ias dissolvam-se em solventes de baixa constante dielétrica,

de modo que existem alguns requisitos principais que um

terminado composto deve preencher para que possa ser utiliza

de

do como suporte neutro na construção de eletrodos. Dentre

eles encontram-se:

a) As moléculas devem ser compostas de grupos polares e não

polares.

b) O suporte deve ser capaz de assumir uma conformação que

forneça uma cavidade circundada por grupos polares (na

maioria das vezes oxigênio) , enquanto camadas hidrofóbi

cas devem. circundar a esfera de coordenação.

c) Os sítios de coordenação devem formar uma estrutura rígi

da ao redor da cavidade. Dentro de um grupo do sistema pe

riódico, o cátion que melhor se adaptar à cavidade forma

da, será aquele para o qual a molécula será mais seletiva.

d) Apesar do requisito anterior, o ligante deve ser flexível

para permitir uma reação de complexação suficientemente

rápida. Deste modo, um compromisso entre estabilidade e

velocidade do processo de complexação deve ser encontrado.

O potencial Donnan originado na interface eletro

do/solução resulta, como nos demais eletrodos íon-seletivos,

de urna reação de troca iônica entre os íons primários prese~

tes na solução, e aqueles presentes na membrana na forma de

complexos eletricamente carregados. Estes últimos podem ser
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considerados isostéricos, onde o tamanho total, estrutura e

distribuição eletrônica são semelhantes para vários cátions.

Quando a solução de medida contém íons de mesma

carga do íon primário, a seletividade do eletrodo dependerá

apenas das constantes de complexação envolvidas, porém qua~

do íons de carga superior estiverem presentes, a seletivida

de dependerá não só das constantes de complexação, mas tam

bém da constante dielétrica do solvente (93), o qual terá p~

pel importante nas características de resposta dos eletrodos.

11.c. ELETRODOS BASEADOS EM SAIS INORGANICOS (50,85,87,9~)

Nestes eletrodos, a membrana seletiva e sempre

constituída por um sal inorgânico. Este é o caso de eletro

dos destinados à determinação de metais pesados (Cd2+, Pb2+,
2+ + 2+ - - - -

Cu , Ag e Hg ), haletos (CI , Br , I ), SCN , sulfeto e

fluoreto.

De acordo com a estrutura da membrana, estes ele

trodos podem ser classificados em: eletrodos de membrana só

lida cristalina homogênea e eletrodos de membrana sólida cris

talina heterogênea.
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ELETROVOSVE MEMBRANASOLIVA CRISTALINA HOMOGENEA

Neste caso, as membranas contém apenas o componen

te ativo e são obtidas na forma de "pastilhas", por prens~

gem do material eletroativo em prensa para trabalhos espec

troscópicos na região do infra-vermelho.

ELETROVOS VE MEMBRANASOLIVA CRISTALINA HETEROGENEA

Neste tipo de eletrodos, as membranas são obtidas

por dispersão do sal inorgãnico em matrizes poliméricas iner

tes como cloreto de polivinila, polietileno ou borracha de

silicone.

Naturalmente, estão excluídos desta classificação,

os eletrodos em que o componente ativo é um monocristal como

no caso do eletrodo de fluoreto (44).

Apesar das diferenças quanto à constituição das

membranas, acredita-se que o mecanismo de resposta dos ele

trodos seja invariavelmente o mesmo baseando-se em uma rea

ção de troca iônica na interface eletrodo/solução.

CONTACTO ELtTRICO E POTENCIAL PAVRÃO

o contacto elétrico efetuado nestes eletrodos p~

de ser um contacto líquido, ou um contacto sólido. No primei

ro caso, utiliza-se um eletrodo de referência interno, e uma

solução de referência contendo os íons, para os quais o ele
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trodo interno e a membrana são reversíveis.

o contacto sólido, por outro lado, é efetuado

através da colagem ou soldagem de um fio condutor diretamen

te à membrana. Do ponto de vista estritamente químico, a sol

dagem não é o procedimento mais recomendável, pois promove

um aquecimento local da superfície. Além disto é necessário

que o material seja previamente prensado com uma camada su

perficial, de por exemplo, cobre em pó, sendo a soldagem efe

tuada na face cobreada da membrana. Dependendo do material

eletroativo, esta camada de cobre pode gerar um processo de

corrosão, causando instabilidade no potencial padrão.

A importância do tipo de contacto elétrico na es

tabilidade do potencial padrão foi observada em 1970, quando

PUNGOR & TOTH (19) enfatizaram a relevância dos defeitos de

estrutura dos precipitados de haletos de prata usados como

componentes ativos em eletrodos íon-seletivos. No entanto, a

primeira teoria que relacionava o potencial padrão à este

quiometria do material só foi apresentada em 1971 por MARTON

& PUNGOR (95). Os autores concluíram que as variações obser

vadas no potencial padrão dos sensores resultavam de altera

ções de estequiometria do material, causadas por exposição à

radiação ultra-violeta.

Em 1974, BUCK & SHEPARD (96) propuseram a fórmula

Ag1IóX, para descrever a composição de um dado haleto de pr~

ta. O composto seria ligeiramente não estequiométrico, pode~

do conter, quando em equilíbrio, excesso de prata (6 > O) ou

de halogênio (ó < O). Para o brometo de prata, - 5 x 10-8

Ó ~ 5 X 10-13 M, de modo que quando a fração molar do

~

exces

so de prata atinge 5 x 10-13 M, o composto está saturado com

relação ao metal, e a atividade deste último na membrana e
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unitária. Os autores estudaram a origem do potencial inter

facial em três eletrodos com configurações diferentes: ele

trodos de segunda espécie, eletrodos com contacto elétrico

líquido e eletrodos com contacto elétrico sólido (eletrodos

de estado sólido).

Com base no estudo realizado por estes autores, o

qual envolveu membranas de haletos e sulfetos de prata, além

do sistema misto sulfeto de prata / sulfeto de metal e, nas

propriedadesdo potencialeletroquímico (97), os potenciais

padrão de eletrodos de primeira e segunda espécie podem ser

relacionados ao tipo de contacto elétrico efetuado.

Nesta altura seria interessante lembrar alguns as

pectos relacionados com eletrodos de primeira e segunda espé

cie.

ELETROVOS VE PRIMEIRA E SEGUNVA ESPtCIE

Os eletrodos de primeira espécie consistem em um

fio metálico em contacto com uma solução contendo íons do

próprio metal. O potencial interfacial eletrodo/solução é es

tabelecido através de um equilíbrio de troca iônica entre os

íons metálicos na solução de medida e aqueles presentes no

interior do metal. Tomando como exemplo um fio de prata imer

1
-

d - +
so em uma so uçao conten o lons Ag , tem-se:
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Processo de Oxido-Redução (2.1)

Processo de Troca Tônica (2.2)

(2.3)

onde os símbolos (sol) e (Ag) denotam respectivamente as fa

ses solução e metal.

Aplicando as propriedades do potencial

mico (97) ao equilíbrio (2.3), pode-se escrever:

eletroquí

(<p(Ag) (sol) a (sol)- <p ) = Ag+

o (Ag) o...
~Ag + ~e

F

(sol)
aAg +

+ RT ln~
F aAg

(2.4)

onde:

<p = potencial local de cada fase

a = potencial químico padrão

Desde que,

(~(Ag) ~(sol)) - E = Potencial do eletrodo
~ - ~ - ELETRODO (2.5)

e

0(501) o(Ag) 0-
~Ag+ - ~Ag + ~e

F

o
= E ELETRODO = Potencial padrão do eletrodo

(2.6)

substituindo-se (2.5) e (2.6) em (2.4), têm-se:

~

a(SOl)

)
o RT Ag+ o RT (sol)

EELETRODO = EA +/A o + - 1 (A) = EAg
+/A + - ln aA +

g g Z F a g g F g
A Ag

(ai~) =1)

(2.7)

Ag+ (Ag) + 1 e:' . Ag(Ag)

Ag+(sol) --. Ag+(Ag)----

Ag+(sol) + 1 e-. . Ag(Ag)
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Os eletrodos de segunda espécie por sua vez, con

sistem em um fio metálico recoberto por um sal insolúvel des

te metal. O comportamento termodinâmico dos eletrodos de pri

meira e segunda espécie é exatamente o mesmo, pois o proce2.

so determinante do potencial interfacial Ag/AgX ou Ag/Ag2S

por exemplo, também é um equilíbrio de troca iônica:

2 Ag+(Ag)+ 2 e-. . 2 Ag(Ag) Processo de Oxido-Redução
(2.1)

Ag2S(memb)
-.-....- 2 Ag+(sol) + s2-(sol) Processo de Troca Iônica

(2.8)

2 Ag+esol)
-.-....-. 2 Ag+(Ag) Equilíbrio de Solubilidade

(2.2)

A S (memb) 2
-

2 A (Ag) S2 -(sol)
g2 + e. . g + (2.9)

onde o símbolo (memb), denota membrana.

A partir do equilíbrio (2.9) pode-se escrever:

-ememb)
flAg2S

+ 2 ile- = 2 -(Ag)
flAg

+ 1í(sol)
~S2-

(2.10)

onde:

il = potencialeletroquímico.

Aplicando-se as propriedades do potencial eletro

químico à equação (2.10) obtém-se novamente a equação (2.7),

de modo que em soluções de íons Ag+, os eletrodos de primei

ra e segunda espécie apresentam o mesmo potencial padrão.

Na presença de íons 82-, a atividade dos íons Ag+

na interface eletrodo/solução (sub-índice, int) será govern~

da pelo produto de solubilidade do sulfeto de prata e

atividade de 82- em solução, a~~~l):

pela
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A S(memb) 2 A +(int) S2-(801). d(int)
g2 ~ g + , Ag+

(K8Ag2S \ 1/2

.. \" d~~?l))

(2. 11)

A equação que descreve o comportamento do eletro

do em soluções de S2-, é então obtida pela substituição da

equação (2.11) na equação (2.7):

o RT RT (sol) o RT (sol)
EELETRODO=EA + / A o + -- ln KSA S - --- ln dS2- = EAg S/ A - -- ln dS2-

g g 2F g2 2F 2 g 2F

(2. 12)

Quando a atividade de S2- em solução é unitária,

o potencial padrão do eletrodo corresponderá a:

o. RT 1EELETRODO = EA +/ A + -- n KSA S
g g 2F g2

= EO
Ag2S/Ag

(2. 13)

o fato de um eletrodo de segunda espécie aprese,!;

tar o mesmo comportamento termodinâmico de um eletrodo de

primeira espécie em soluções de Ag+, significa que o revesti

mento de Ag2S efetuado sobre o fio de prata é poroso e perm~

te um contacto direto entre a solução de medida e o fio metá

lico e, por isto, estes sensores não podem ser denominados

de eletrodos íon-seletivos já que nestes, não é permitido um

contacto direto entre o fio metálico que estabelece o contac

to elétrico, e a solução de medida. Corno decorrência, os ele

trodos íon-seletivos são menos susceptíveis a efeitos redox,

cornojá salientado por KOLTHOFF & SANDERS em 1937 (11)
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ELETROVOSíON-SELETIVOS COM CONTACTO 10NICO OU LíQUIVO

Nos eletrodos com contacto líquido usa-se um sis

ternade referência interno, constituído por um eletrodo de

referência interno e urna solução com atividade iônica fixa.

Nestes sensores, a seguinte seqüência de equilíbrios é obser

vada:

(2.1)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

onde os símbolos (') e (sol) referem-se, respectivamente, ao

íon Ag+ na solução interna de referência e na solução de me

dida.

A partir da equação (2.1) tem-se:

-(Ag)
)JAg

- (Ag)
~Ag+

- -
+ ~e

A partir da equação (2.14) tem-se:

-(Ag)
)JAg+

-(')
= ~Ag+

Substituindo-se a equação (2.14) na equação (2.1)

tem-se:

Ag+(Ag) + 1 e ----. Ag (Ag) í1(Ag) = í1(Ag) + í1e-.- Ag Ag+

+(') -. Ag+(Ag) _(I) í1(A)Ag ----
Ag+

=
Ag

Ag+(Ag2S)
-.. +(') í1(Ag2S)= - (').-- Ag Ag+ Ag+

Ag+(sol) ----- Ag+(Ag2S)
-(sol) í1(Ag2S)
Ag+

=
Ag+

A + (sol) 1 - A (Ag) í1(sol) í1(Ag2S)g + e ----- g =
....--. Ag+ -Ag+
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-(Ag)
~Ag

. -( ')
~Ag+ + pe-

(2.18)

A substituição da equação (2.18) na equação (2.17)

fornece:

jJ(sol)
Ag+

= -(')
~Ag+

(2. 19)

Com base na equação (2.19), o potencial do eletro

do em soluções de Ag+ será dado por:

o

EELETRODO = EAg+/Ag
+

RT

zAF

(sol)
CtAg+

ln -:T')
CtAg+

(2.20)

ou ainda, a partir da equação (2.17):

o

EELETRODO = EAg+/Ag

(sol)
CtAg+

+ RT ln ~
F a.Ag

= Eo RT
Ag+/Ag + -- ln Ct(sol)F Ag+

( (Ag) = 1)
CtAg

(2.21)

(sol) (')

Deste modo, quando a CtAg+ = CtAg+

(Aa)- a. -' -
- Ag - 1 ,

o potencial padrão do eletrodo será exatamente o mesmo dos

eletrodos anteriormente discutidos, urnavez que em todos os

casos urnprocesso de troca iônica (equações 2.2 e 2.14) e

responsável pelo potencial desenvolvido na interface de con

tacto elétrico. Um processo puramente eletrônico ocorre ap~

nas no fio de prata.
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ELETROVOSíON-SELETIVOS VE ESTAVO S~LTVO

o potencial padrão de todos os eletrodos de esta

do sólido depende criticamente do potencial interfacial me

tal/membrana. Se este último é originado por um processo de

troca iônica, então o eletrodo apresentará o mesmo pote~

cial padrão dos eletrodos anteriormente considerados. Por

outro lado, se o processo determinante do potencial __na in

terface de contacto elétrico é originado por um processo de

troca eletrônica, então o potencial padrão dependerá da es

tequiometria do material eletroativo.

POTENCIAL INTERFACIAL METAL/MEMBRANA GOVERNAVa

ELETRONICA - CAsO VO SULFETO VE PRATA

POR TROCA

Desde que o sulfeto de prata, além de condutor iô

nico, é também um semi-condutor eletrônico, então a segui~

te reação pode ocorrer na interface de contacto:

Agz S (memb) + 2 e -...-- 2 Ag(memb)+ sz-(memb) (2.22)

A partir da equação (2.22) pode-se escrever:

EELETRODO

o

= EAg + / Ag o

RT a(sol)
+ - ln Ag+

F a(AgzS)
Ag

(2.23)

A partir da equação (2.23) observa-se que quando

al~g2S) = al~~l) = 1, o potencialpadrão do eletrodo se
a

rá o mesmo, quer o contacto elétrico seja líquido ou sóli

do. Para que isto realmente ocorra, o contacto deve ser efe
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tuado através de um fio de prata, pois independentemente da

estequiometria inicial da membrana, o metal difunde rapid~

, (memb) 1 d . -

mente para a mesma, ate que ~A =. Nestas con 1çoes,. g

obtém-se um potencial padrão fixo e conhecido, corresponde~

te ao potencial do par Ag+/AgO, e por este motivo a liter~

tura (87) recomenda que eletrodos constituídos por sais de

prata sejam contactados com este metal.

Por outro lado, se o contacto elétrico é efetuado

através de um metal inerte, o potencial padrão dependerá da

estequiometria inicial do material eletroativo. As segui~

tes situações podem ocorrer:

!me.mb) !-6o.t) !me.mb), ' d d
A. ~So = 1 e. ~Ag+ = 1, -6e.ndo ~So ~ ~t~v~ ~ e.

de. e.nxo6~e. n~ me.mb~~n~ e. ~l~~.t), ~ ~tivid~de. do Ion Ag+

n~ -6o.tução de. me.did~.

Neste caso, a atividade da prata elementar na mem

brana será fixada pela reaçao:

(memb)
~A S( b) (memb) g2-

2 Ag(memb) + So mem ~ Ag2S ; KO(Ag2S) = ~2(memb).~s
(memb)

Ag

(2.24)

Substituindo-se a equação (2.24) na equação (2.23),

o potencial padrão do eletrodo será dado por:

EELETRODO
°

EAg+/Ag ~ ln KO(Ag2S)
+

2F

RT 1 (sol)
+ - n ~A +

F g
(2.25)

Desta forma, para atividade unitária de Ag+ em so

lução, o potencial padrão variará dentro dos limites de:
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o

EAg+/Ag
(a (memb)

Ag = 1)

a

o RT
EA +/ A + ln KO(A S)g g 2F g2

(a (memb)
50 = 1)

(me.mb) (.6of) (.6ofJ, ' d d
B. as o = 1 e. aS2- = 1, .6e.ndo aSz- a at~v~ a e.

Zon .6uf~e.to na .6ofução de. me.d~da.

do

Aqui, a atividade do íon Ag+ na interface eletro

do/solução será governada pelo produto de solubilidade do

sulfeto de prata e atividade do íon S2- nas soluções de medi

da (equação 2.11). Substituindo-se esta equação na equação

(2.25) tem-se:

- o RT RT RT (sol)
EELETRODO- EAg+/A + ln KSA 5 + ln KOA S - ln as2-

g 2F g2 2F g2 2F

(2.26)

Desta forma, quando a atividade do íon sulfeto em

solução é unitária. O potencial padrão do eletrodo variará

dentro dos limites:

o RT
(a(memb) = 1)

EAg+/Ag
+ -lnK (2.13)

2F SAg25 Ag

a

° RI RT
(aemb) = 1)

EAg+/Ag + - ln Ks + - ln K
2F Ag2S 2F O(Ag25)
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POTENCIAL INTERFACIAL METAL/MEMBRANA GOVERNAVO POR TROCA ELE

TRONICA - SISTEMA MISTO A92S/MeS

Para sistemas mistos Ag2S/MeS contactados por um

fio de prata, o potencial do eletrodo em soluções de íons

prata é dado pela equação (2.23):

o. (sol)
° RT Ag+

EELETRODO= EA +/Ag° + - ln (A S)g F o. g2
Ag

(2.23)

A atividade do íon Ag+ na interface eletrodo/sol~

ção será governada pelo produto de solubilidade do sulfeto

de prata. Por sua vez, a atividade de sulfeto sera estabele

cida pelo produto de solubilidade do composto mais solúvel,

MeS:

MeS (memb) ~ Me2+ (int) + S2-(int) ; o.S2-
KSMeS

(2.27)
a 2+uMe

Deste modo, substituindo-se as equações (2.11) e

(2.27) na equação (2.23) tem-se:

E - EO RT (A S)
K

ELETRODO - Ag+/ AgO - - ln o.A g2 + RT ln SAg2 SF g 2F
KSMeS

RT
I a..\so1)

+ - n M 2+
2F e

(2.28)

Como anteriormente, se o contacto elétrico é efe

tuado através de um metal inerte, a atividade da prata ele

mentar na membrana será fixada pela equação (2.24). Deste m~

do, o potencial padrão do eletrodo, em soluções de atividade
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unitária de Me2+ variará dentro dos limites de:

°

EAg+/AgO

RT
+ -- ln

2F

KSAg2S

KSMeS

(a.(memb)
Ag =1)

a

EO °
Ag+/Ag

RT
1

KSAg2S + RT ln KO(Ag2S)+ -- n 2F
2F KSMeS

(a.(memb)
SO = 1)

Se por outro lado, o contacto elétrico foi efetua

do através de um metal reativo tal como chumbo, cobre OU sol

da (Pb/Sn), o potencial padrão é inicialmente semelhante ao

contacto efetuado com um metal inerte, e somente troca ele

trônica ocorre na interface.

No entanto, o sulfeto de prata reage com o contac

to metálico para formar MeS e prata elementar. Esta última,

atua como contacto metálico e o potencial padrão acompanhará

. - d '.J... . d b ' . - (memb)
a varlaçao e estequlome~rla amem rana em QlreçaO a a.~~

.H.':j

= 1.

MECANISMODE RESPOSTA ENVOLVIDO NO SISTEMA MISTO AgzS/MeS

Quando a equação (2.28), a qual descreve o pote~

cial padrão de eletrodos constituídos de sistemas binários

do tipo Ag2S/MeS foi deduzida, indiretamente admitiu-se que

quando o eletrodo se encontra imerso em soluções contendo

2 '

íons Me T, a seguinte reação de troca ocorre na interface

eletrodo/solução:
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Me2+(Sol) + (memb)--.Ag2S ~ MeS (memb) + 2 Ag+(sol) (2.29)

Desde que o equilíbrio seja alcançado rapidamente,

a resposta do eletrodo a íons Ag+ liberados é uma medida da

atividade do íon divalente em solução.

Apesar deste mecanismo ser encontrado na maioria

da literatura especializada sobre eletrodos íon-seletivos(SO,

87,94), ele não é capaz de explicar porque um eletrodo cons

tituído apenas de Ag2S não monitora variações de atividade

d - 2+ -
d

' -
d M

2+ 2+
e l.ons Me em soluçao. Nessas con l.çoes, quan o e =eu ,

o potencial do eletrodo é instável e irreprodutível.

Em face desses fatos, é mais provável que o sulfe

to de prata seja responsável por parte da condutividade iôni

ca no interior da membrana, enquanto o segundo sulfeto metá

lico pela reação de troca iônica na interface eletrodo/solu

çao.

Ainda quanto ao segundo sulfeto metálico, deve-se

salientar, que existem alguns pré-requisitos que devem ser

satisfeitos para que este possa ser utilizado. Sua solubili

dade deve ser maior do que a do sulfeto de prata, caso con

trá rio, as duas fases não coexistiriam, pois a reação

Mez+(so1) + Ag S (memb) (memb)--L ~ MeS + 2 Ag + (so 1) (2.29)

estaria totalmente deslocada no sentido de formação de MeS.

Ao mesmo tempo, a solubilidade deve ser pequena o suficiente

para garantir que a atividade de íons Me2+ na solução, prov~

niente da dissolução da membrana não seja da mesma ordem de

magnitude daquela existente na amostra analisada.
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Além disso, é necessário que o equilíbrio interfa

cial seja atingido rapidamente para que o sensor tenha urna

resposta compatível com os requisitos analíticos.

FAIXA LINEAR DE RESPOSTA (85,87)

A faixa linear de resposta de eletrodos íon-sele

tivos constituídos de sais inorgânicos é determinada pelo li

mite nernstiano superior e pelo limite de detecção. Este úl

timo é teoricamente determinado pela solubilidade do mate

rial da membrana. A dissolução do material ativo gera pequ~

nas atividades dos componentes da membrana na interface ele

trodo/solução de acordo com os equilíbrios de solubilidade.

Pa~a eletrodos constituídos de sais de prata tem-se:

+ z-

AgzX(memb) +! zAg(int) + X(int) ; KSAgzX

z z= a = a
Ag+(int) Ag+

a z-
X (in t)

(2.30)

Aqui, os sub-índices (memb) e (int) referem-se à

membrana e interface membrana/solução, enquanto X correspo~

de ao ânion do sal de prata.

Quando o eletrodo é imerso na soluçâo, uma vez

atingido o equilíbrio interfacial, as seguintes equações são

válidas:

aAg+ (int) aAg+(sol) ; aAg+(int) QAg+(sol)
o (2.31)

zaXz-(int) ZaXZ-(sol) ; z(aXz-Cint) - aXZ-(sol»=
o C2.32)
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Combinando-se as equações (2.31) e (2.32) tem-se

a seguinte condição de eletroneutralidade:

aAg+(int) aAg+(sol)
=

z I axz- (int) - ~Z-(sol) I

(2.33)

Na ausência do ânion Xz- em solução, a equaçao

(2.33) se reduz à:

a +(
'

)Ag ~nt
a + )Ag (sol = z ~z- (int)

(2.34)

substituindo-se o valor de
aXZ-(int)

fornecido

pela equação (2.30) na equação (2.34) obtém-se:

(z+ 1)

aAg + (int)

z
- a +( ) . a +(

'

)Ag sol Ag ~nt - zKSAgzX -
o (2.35)

A resolução da equaçao (2.35) em relação a

a + 1
Ag (int) eva à:

aAg + (sol)
= a +. =

Ag (~nt)

I 2 11/2
aA + ( 1) + laA~+ ( 1) + 4zKsA XI
.t<.g so-,- õ SO g7 (2 .36)

2

Para um eletrodo de sul feto de prata, cujo contac

to tenha sido feito através de um fio de prata, a substitui

ção da equação (2.36) na equação (2.7) fornece:

E o RT a + +
I
a2

1

1/2

ELETRODO = EA + / A + -- ln Ag (sol) Ag+(sol) + 8KsA
S

g g F g22
(2.37)

Será observada uma resposta nernstiana sempre que

o.Ag+(sol) » 11/2.
I 8 KSAg2S
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De forma análoga, na ausência de íons Ag+ em solu

ção, a equação (2.33) se reduz à:

aAg+(sol)
=

Z I ~Z-(int) - aXZ-(sol) I

(2 . 38 )

A substituição do valor da aAg+(int) fornecida p~

Ia equação (2.30) na equação (2.38) resulta em:

(z+1)
axZ-(int)

Z

- aXZ-(sol) . ~Z-(int) -
KSAgzX = O

Z
(2.39)

A resolução da equação (2.39) em relação à

aXZ-(int) fornece:

Z
I

2z

"xz-(so1) = "xz-(int) - _"xz-(so1) + "xz- + 4 KSAg~X/zl'/22
(2.40)

A resposta do eletrodo de sulfeto de prata em so

luções de 82- pode ser obtida por substituição da equaçao

(2.40) na equação (2.12):

o o
EELETRODO = EAg2S/Ag

R~ a
s
22 -

( 1) + ! as" 2 - ( 1) + 2 KSA S11/2
.1 ln SO~I SO~ g2
F 2

(2.41)

Como anteriormente, uma resposta nernstiana sera

observada sempre que

as 2- ( So 1)
» I 1/2

I 2 KSAg2S
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Em ambos os casos, a resposta do eletrodo é limi

tada pela solubilidade finita do material da membrana. Os li

mites experimentais de resposta aproximam-se dos previstos

pelas equações (2.37) e (2.41) apenas em soluções tamponadas

do determinando. DURST (50) demonstrou que nestas condições

o eletrodo de sulfeto de prata apresenta resposta nernstiana

até pAg = 25 ( A + = 1 x 10-25). Resultadossemelhantes fo
g -

ram encontrados por VESELY (98) em 1972. No entanto, é nece~

sário ressaltar que a obtenção de tais limites de resposta

em soluções não tamponadas é impossível, e que os procedime~

tos usados por DURST & VESELY não são convenientes para aná

lises de rotina.

Quando membranas constituídas de Ag2S/MeS, contac

tadas com prata são imersas em soluções de íons Me2+, a ati

vidade dos íons Ag+ na interface eletrodo/solução é definida

pelas equações (2.11) e (2.27):

a +
(

.

)Ag ~nt
a +
Ag (sol)

KS(Ag2S)

KS(MeS)

I 1/2

. ~e2+1
(2.42)

Substituindo-se na equação (2.42) a solubilidade

do sulfeto de prata e os produtos de solubilidade do sulfeto

de prata e do segundo sulfeto metálico, pode-se calcular o

limite de detecção de vários eletrodos. Esta análise teórica

só não é fácil de ser feita para eletrodos de cobre, devido

a incerteza no produto de solubilidade do composto presente

na membrana.

EVidentemente, os limites de detecção teóricos só

podem ser obtidos em condições ideais. Em análises reais, a

presença de interferentes e principalmente suas atividades
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definirão a faixa útil de trabalho dos eletrodos.

As interferências observadas podem ser aniônicas

ou catiônicas. As primeiras ocorrem sempre que as amostras

contém ãrions capazes de reagir com os íons Ag+ ou Me2+ pr=.

sentes na membrana formando compostos mais insolúveis do que

os inicialmente presentes.

Para urnamembrana composta de AgX, haverá interf~

rência do ânion yn- na resposta do eletrodo, se este estiver

presente em atividades suficientemente altas para que o equ~

líbrio abaixo se desloque para a direita:

n AgX(memb) n- (sol) ---..+y .-- Ag y(memb)n + n x-(sol) (2.43)

Neste caso, o composto Ag Y será formado, ou cornon

urna fase mista com AgX, ou na fQrma de um filme recobrindo

a membrana.

Para o eletrodo de fluoreto, a maior interferên

cia observada é proveniente de íons OH-. CAMMAN & RECHNITZ

(99) demonstraram que esta interferência não é devido à subs

tituição de fluoreto por hidróxido no retículo cristalino do

fluoreto de lantânio, como proposto inicialmente (44), mas

sim devido à reação:

LaF3 + 3 OH- ~ La(OH)3 + 3 p- (2.44)

Todos os eletrodos cujas membranas são constituí

das por sais de prata, estão particularmente sujeitos à in

terferência causada por agentes complexantes. Os eletrodos

de iodeto de prata por exemplo, são utilizados para monitor~

mento de cianeto. O eletrodo responde a íons 1- liberados de
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vido à formação de cianocomplexos de prata:

AgI (memb)
+ 2 CN- --+

(sol)4-- IAg(CN)21- +
1(sol)

(2.45)

A natureza da interferência é diferente para dife

rentes membranas. Em eletrodos de Ag2S ou Ag2S/MeS, observa-

-se interferência de íons Hg2+ devido à formação de um filme

superficial de HgS que bloqueia totalmente a resposta do ele

trodo a íons Ag+. Por outro lado, se uma membrana de AgI e

imersa em soluções de Hg2+, ocorre liberação de íons Ag+ pro

venientes da dissolução da membrana devido à formação de com

plexos solúveis entre I- e Hg2+. No caso do eletrodo de iode

to de prata, os potenciais resultantes do monitoramento

Ag+ são suficientemente estáveis e reprodutíveis para que

de

o

sensor possa ser utilizado na detecção do interferente. A

reação a nível de superfície é:

(memb) H 2+(sol) ----n AgI + g --9 HgI(2-n) +(sol)
(n ) + Ag

(2.46)

Eletrodos seletivos a metais pesados, particular

mente os de sulfeto de prata / sulfeto de cobre, encontram-

-se sujeitos à ação de agentes oxidantes tais como oxigênio

dissolvido (10C), porém a velocidade de oxidação depende das

condições superficiais da membrana. O Drocesso gera Cu2+- ~ na

interface eletrodo/solução e leva à instabilidade de pote~

cial e obtenção de leituras mais altas do que as reais.

Até agora foram citadas as interferências mais co

muns que alteram o limite nernstiano e o limite de detecção

dos sensores, porém nada foi dito ainda, quanto ao limite su

perior de resposta dos mesmos. No caso de eletrodos de hale
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tos de prata, o limite superior de resposta é governado pela

dissolução da membrana causada pela comp1exação. Por exemplo,

quando uma membrana de AgC1 é imersa em soluções

das de íons C1-, esta lentamente se dissolve com a

concentra

formação

de complexos do tipo: IAgC121- e IAgC 13 I2-. Como decorrên

cia deste fato, a resposta do eletrodo deixa de ser nernstia

na, observando-se instabilidade de potencial. Em eletrodos

onde este efeito de complexação não é observado, particulaE

mente, eletrodos de cobre, prata e chumbo, efeitos de adsor

ção parecem ser 1imitantes.

Finalmente, um tópico que ainda deve ser abordado,

é o pré-tratarnentodas amostras a serem analisadas, que pode

eliminar as prováveis interferências presentes, de modo a

permitir que os sensores operem em condições ótimas. No en

tanto, muitas vezes a falta de conhecimento dos mecanismos

de resposta dos sensores e de dados a respeito da matriz em

que serão feitas as análises, levama um pré-tratamento que

ao invés de eliminar interferências, a~ inserindo mais aI

gumas dentro do contexto.

Quando se fala em pré-tratamento das amostras, o

primeiro parâmetro a ser verificado é o pH em que estas se

encontram e o pH ótimo para funcionamento do sensor. No caso

de eletrodo de fluoreto, o pH das amostras deve ser fixado

em função da atividade do íon primário em solução e do coefi

ciente de seletividade do eletrodo em presença do interferen

te, OH-. Além disto, um outro fator importante que deve ser

levado em consideração, é a resposta dos eletrodos à ativida

de iõnica e não à concentração iônica, de modo que, determi

nações de fluoreto, cianeto e sulfeto não podem ser efetua

das em soluções excessivamente áCidas, pois a fração do íon
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livre pode estar abaixo do limite de detecção dos eletrodos.

Os mais baixos limites de pH para a determinação destes íons

são os valores acima dos quais, a fração do determinando pr~

sente na forma ácida é negligenciável. Abaixo de pH = 13,

uma fração significante de íons S2- está presente como HS-,

e abaixo de pH = 11, cianeto é convertido a HCN.

Para membranas de A92SjMeS, o pH das amostras não

deve ser muito baixo, a fim de que não ocorra dissolução de

vido à formação de HS- e H2Si por outro lado, o pH não deve

ser muito elevado, a fim de que o determinando não seja pr~

cipitado na forma de hidróxidos.

I I ,d .
(87 '01)

ELETRODOS SENStVEIS A GAS ,1.

Em 1957, STOWe colaboradores (102) construiram

um eletrodo para medida de CO2 no sangue. A medida da pre~

são parcial do gás era realizada pela determinação do pH de

um filme de solução,separado da amostra por uma membrana hi

drofóbica permeável ao CO2.

Os mesmos princípios iniciais são ainda utiliza

dos atualmente, de modo que estes sensores podem ser defini

dos da maneira corno foram inicialmente projetados: são célu

las eletroquímicas completas que incorporam um eletrodo íon-
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seletivo e um eletrodo de referência em um só dispositivo,

monitorando a pressão parcial dos gases em solução sem so

frer interferência iônica.

Desde que as amostras contém poucos gases, estes

sensores geralmente são mais seletivos do que aqueles vistos

até agora, sendo utilizados na determinação de espécies,tais

como carbonato, amônio e sulfito as quais devem ser converti

das em gases por um pré-tratamento das amostras com ácido ou

base.

Estes sensores podem ser classificados em:

ELETROVOS COM MEMBRANA HOMOGENEA

Estes geralmente contém um eletrodo íon-seletivo,

que se encontra pressionado contra urna membrana que pode ser

de borracha de silicone ou teflon. O espaço existente entre

o eletrodo íon-seletivo e a membrana é preenchido por um fil

me de eletrólito interno contendo a espécie difusora em equ~

líbrio com sua forma iônica, além do íon para o qual o ele

trodo de referência é reversível.

ELETROVOS "AIR-GAP"

Neste caso, podem ser utilizadas membranas micro

porosas de acetato de celulose, cloreto de polivinila, poli

propileno ou polietileno, as quais são matrizes hidrofóbicas,

cujos poros encontram-se preenchidos com ar. A espécie moni

tarada difunde através ào ar contiào nas membranas reagindo
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em seguida com o eletrólito interno.

A verdadeira versão do eletrodo "Air-Gap" surgiu

em 1974, com o trabalho de RÔZICKA & HANSEN (103) Os auto

res dispensaram a membrana, e projetaram um sistema em que o

eletrodo íon-seletivo fica suspenso acima da solução amostra.

Neste caso, o eletrólito é estabilizado por um

agente hidrofóbico como gelatina, e aplicado ao eletrodo ion

-seletivo por meio de uma esponja antes de cada medida.

° eletrodo íon-seletivo mais utilizado nestas ce

lulas eletroquimicas é o eletrodo de vidro, seletivo a íons

H+, pois, na maioria das vezes, os equilibrios envolvidos

são de protonação. Então, na determinação de CO2, o eletróli

to interno usado é uma solução de bicarbonato de sódio e o

equilibrio envolvido, o seguinte:

CO2 + H20 --.
..-..... HC03- + H+ (2.47)

Quando o dispositivo é imerso na amostra, o gas a

ser determinado difunde para o filme de eletrólito interno

através da membrana, até que a pressão parcial do gás nas

duas soluções, eletrólito interno e amostra, se igualem. A

pressão parcial de equilibrio do CO2 altera o pH interno mo

nitorado pelo eletrodo de vidro.

Para sistemas "Air-Gap", o gás difunde da solução

amostra até o filme de eletrólito interno através do ar con

tido nos poros da membrana, ou no caso de não se usar con

vencionalrnente esta última, a difusão ocorre através da cama

da de ar existente entre a amostra e o eletrodo íon-seletivo.
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A Tabela 11.2 apresenta alguns dos eletrodos mais

empregados, bem como o eletrodo íon-seletivo interno e o

equilíbrio principal envolvido.



Tabela 11.2 (87,101) - Eletrodos senSlvelS a gas.

ESP~CIE MON1TORADA EIS

CO2 vidro (H+)

H2S Ag2S

NH3 vidro (H+)

N02 vidro (H+)

ou nitrato

S02 vidro (H+)

ELETROLITO INTERNO EQUILíBRIO PRINCIPAL

NaHC03 (0,01 - 0,005) Mol.L-1

em NaCl (0,02 - 0,1) Mol.L-1

Tampão cítrato

NH4Cl (0,1 - 0,01) Mol.L-1

saturado com AgCl

NaN02 (0,1 - 0,02) Mol.L-1

em NaCl saturado com AgCl

K2S20S (0,1 - 0,00 Mol.L-1

ou NaHS03 + NaCl

C02 + H20 ;! H+ + HC03

H2S + H20 ;! HS- + H+

+ 2 H+

+
NH4 + H20

N02 + H20

S02 + H20

;! NH3 + H30+

~ N03 + NO;

... H+
+- + HSO-;

J
o
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I I I e I MISCELANEA (87)

Nesta classe estão aqueles eletrodos que ~ão se

enquadram exatamente nas anteriores, apesar de apresentarem

certas semelhanças quanto ao mecanismo de resposta. Aqui se

encontram os eletrodos de enzimas, eletrodos para determina

ção de surfactantes e os transistores de efeito de campo sen

síveis a espécies iônicas.

ELETRODOS DE ENZIMAS (104)

Qualquer um dos tipos de eletrodos descritos ant~

riormente pode ser utilizado na determinação de metabólitos

corno uréia, glicose, ácido úrico, etc, sempre que se faz

atuar sobre esses substratos urna enzima que catalise sua de

composição gerando uma espécie monitorada pelos próprios sen

sores. Desta forma, o substrato pode ser determinado indire

tamente através do produto formado, ou do consumo de um dos

reagentes.

Inicialmente as enzimas foram utilizadas na forma

solúvel, mas corno esse procedimento é dispendioso, foram em

seguida imobilizadas e montadas sobre eletrodos íon-se let i

vos convencionais ou eletrodos voltamétricos, originando os

assim chamados eletrodos de enzimas.

Estes sensores apresentam vantagens acidionais,

pois reúnem em um só dispositivo as boas características de
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resposta dos eletrodos íon-seletivos e a especificidade das

reações enzimáticas. Além disto, geralmente existem várias

opções para o monitoramento da espécie de interesse. Por

exemplo, na determinação de oxalato, a enzima oxalato oxida

se, de origem vegetal, catalisa a reação,

C2H20..+Q enzima2 .
2 CO2 + H202 (2.48)

e pode-se:

a) Determinar o peróxido de hidrogênio com solução de iodeto

empregando um eletrodo íon-seletivo para iodeto.

b) Determinar amperometricamente o perõxido de hidrogênio

com eletrodo de platina.

c) Determinar o CO2, empregando eletrodo sensível a gás.

d) Determinar amperometricarnente a pressão parcial do oxig~

nio.

Os diversos tipos de eletrodos enzimáticos, bem

corno os fatores que afetam suas respostas e estabilidade p~

dem ser encontrados nos trabalhos publicados por GUILBAULT &

OLIVEIRA (1 G 5 ,1 C fi )

ELETRODOs PARA DETERMINAÇÃO DE SURFACTANTES (6i)

Nestes sensores o material eletroativo é um troca

dor iônico que responde seletivamente a surfactantes catiôni

cos ou aniônicos. Assim, pode-se determinar a concentração

de íons dodeciltrimetilamônio (DTA+), tetradeciltrimetilamô-

nio (TTA+), hexadeciltrimetilamônio (HTA+) e tetrabutilamô

nio (TBA+), utilizando-se eletrodos, cujas membranas seleti
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vas são constituídas por uma solução de picrato 'ou tetraf~

nilborato do íon a ser medido em nitrobenzeno (107). Da mes

ma forma, pode-se determinar a concentração de íons dodecil

sulfato (DS-), tetrapropilenobenzenosulfato (TPBS-) e dioc

tilsulfosuccinato (DOOS-), empregando membranas seletivas

contendo um sal de alquilpiridina do ãnion de interesse

solvido em nitrobenzeno (108).

dis

Em ambos os casos, ao invés de utilizar membranas

líquidas, pode-se optar por membranas de pVc. Todos os par~

metros discutidos no item II.b são válidos para estes eletr~

dos, urnavez que as membranas seletivas são constituídas por

trocadores iônicos.

TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO PARA DETERMINAÇÃO DE

I O N I C AS (8 7, 8 7 a )

ESPtCIES

o princípio de funcionamento destes sensores ba

seia-se nas propriedades de amplificação de sinais elétricos

dos transistores de efeito de campo (Figura 2.3).
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~ I

Gatilho Dreno

sinal
de.

entrada

Instl"umento
de

medida

-~~
.

1

1
- '+

Figura 2.3 (87a) - Esquema genérico de um transistor de efeito de campo,

Como pode ser visto através da Figura 2.3, o tran

sistor é formado por dois eletrodos metálicos (Dreno e Fon

te), conectados a uma base, constituída por um semi condutor

do tipo P ou n. A base é recoberta por uma fina camada de ma

terial isolante, por exemplo SiO., sobre a qual é aplicado

um terceiro eletrodo metálico denominado de Gatilho,

o potencial aplicado ao gatilho é variável e a

corrente que flui através do mesmo é muito pequena, devido à

presença do material isolante i porém a corrente que flui en

tre o Dreno e a Fonte é muito maior e depende fundamentalmen

te do sinal de entrada.

Ao substituir-se o gatilho por uma membrana
..lon-

seletiva, a diferença de potencial gerada na interface ele

trodo/solução, a qual depende da atividade iônica da espécie

monitorada, altera o fluxo de corrente entre o Dreno e a Fon

te. Deste modo, a corrente que flui através do sistema é di

retamente proporcional à atividade do íon de interesse em so

"li.' I
o" CI)

. o

::. o I Fonte
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lução.

Esta modificação no circuito inicial origina aqu~

10 que se denomina de transistor de efeito de campo para

terminação de espécies iônicas (Figura 2.4).

de

Semi
Condutor

~
I

Sinal

de
entrada

Dreno

;..~i~ Fonte

Instrumento
de

Med ida

Membrana
Seletiva

;:
. .

:.

. .
....

- ~~ _1',+

Figura 2.4 (87a) - Esquema genérico de um transistor de efeito de

para determinação de espécies iônicas.

campo

um maior número de informações sobre a construção,

avaliação e aplicação dos sensores discutidos neste capitulo

podem ser obtidas nas revisões bienais publicadas pela revi~

ta Analytical Chemistry (72,110-114), revisôes periodicamen

te apresentadas por KORYTA na revista Analytica chimica Acta

(11S), bem como nos diversos livros especializados no campo

(SO,8S,87,94,116,117}e "proceedings" dos simp6sios já reali

zados (73,74,118)
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A Figura 2.5 apresenta os diversos tipos de ele

trodos de acordo com a classificação feita por BAILEY (87).
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Figura 2.5 - Configuração dos diversos tipos de eletrodos de acordo com a
classificação de BAILEy(87).
a) Eletrodo de vidro

b) Eletrodo de membrana líquida

c) Eletrodo sensível a gás (construção convencional)

d) Eletrodo sensível a gás - "Air-gap"
e) Eletrodo baseado em sal inorgânico.
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III.a, IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃOEXPERIMENTAL DO COEFl
t (87 116)

CIENTE DE SELETIVIDADE POTENCIOMtTRICOJ K~oB '
,

Nenhum eletrodo ion-seletivo responde exclusiva

mente ao ion para o qual foi designado para medir, ainda que,

na maioria das vezes, apresente resposta preferencial ao mes

mo. Se a atividade do interferente na solução é muito sup~

rior a do ion primário, os dois ions contribuirão para o p~

tencial do eletrodo e, como pode ser visto através da Figura

3.1, a interferência aumenta à medida que a atividade do ion

primário diminui.
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Figura 3.1 (87) - Curva de resposta do eletrodo do íon primário, A,

presença de um nível constante do interferente, B.

na

Na região PQ, o eletrodo responde nernstianamente

ao íon primário e, à medida que a atividade deste último di

minui, o potencial do eletrodo é progressivamente afetado p~

Ia presença de B, cuja interferência se reflete através do

desvio da linearidade (Região QR). Quando a atividade de A é

muito pequena em relação à de B, o potencial do eletrodo e

governado pela atividade constante do interferente (Região

RS) .

o grau de seletividade ao íon primário,A com res

peito ao interferente,B é expresso pelo coeficiente de

tividade potenciométrico, KÀo~, definido pela equação,

para o potencial do eletrodo:

sele

geral

EELETRODO
Eo + 0,05916 1 (a + LKpot.a:A!ZB)- og A A B tlZ F '

A

0.1)
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onde EO, ZA e ZB referem-se,respectivamente, ao potencial

padrão do eletrodo e cargas sobre os íons primário e interfe

rente.

~ necessário enfatizar que o coeficiente de

tividade é um número aproximado, utilizado apenas para

sele

esti

mar a ordem de grandeza das interferências em uma dada análi

se. Seu valor não pode ser usado para fazer correções nas

leituras de potencial do eletrodo, porém a equação (3.1) po

de ser usada para calcular o nível tolerável de interferente

- pot -

em urna amostra. Se os calculos mostrarem que KA B e pequeno,,

por exemplo, 2% menor que a atividade do íon primário, então

o eletrodo pode ser usado com confiança.

IIl,b.
MtTODOS PARA DETERMINACÃO DE K~~~

Os métodos mais amplamente utilizados para a de

terminação dos coeficientes de seletividade são dois: método

das soluções separadas (116) e método das soluções mistura

das (8 7 ) .
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MtTOVO VAS SOLUÇDES SEPARAVAS (116)

Este método envolve a medida do potencial do ele

trodo em soluções separadas do íon primário e interferente

contendo atividades iguais. Em solução do íon primário, o po

tencial do eletrodo será dado por:

E 1
= EO :t °.05916

ZA
log a.A (3.2)

enquanto em solução do interferente, este potencial corres

ponderá a:

E2 EO :t 0,05916

ZB

log Kpot
A,B

. a.
B 0.3)

A diferença de potencial E2 - E1' fornece

mente o valor do coeficiente de seletividade:

direta

Kpot
A.B

= 10 :t(E2-E1).ZA/O,05916 (3.4)

para a.A = a.B e ZA = ZB.

De maneira alternativa, pode-se medir o potencial

do eletrodo em soluções separadas do íon primário e interfe

rente para diversos valores de atividade, encontrando-se a

relação das mesmas para as quais EA = EB. Neste ponto, a paE

tir da equação (3.1), tem-se:

Kpot
A,B

= a.A

a.B
(3.5)
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METOVO VAS SOLUÇOES MISTURAVAS (87)

Este método envolve a medida do potencial de ele

trodo em soluções contendo um nível constante do interferen

te e níveis variáveis do íon primário, ou níveis variáveis

do interferente na presença de um nível constante do íon pri

mário. Convencionalmente, a primeira alternativa é preferí

vel, pois se aproxima mais das condições reais de análise.

As curvas experimentais obtidas assemelham-se à

Figura 3.1, porém, experimentalmente, é difícil observar-se

um potencial constante na região RS, mas quando isto ocorre,

o coeficiente de seletividade pode ser calculado a partir

das atividades de A e B no ponto em que os dois íons contri

buem igualmente para o potencial do eletrodo (ponto P) ,
de

modo que:

Kpot
A,B

=

ZBa
p A

aZA
B

(3.6)

onde paA, corresponde à atividade do íon primário no ponto P.

No entanto, quando o potencial na região RS nao

se mantém constante, a curva obtida experimentalmente corres

ponde à Figura 3.2.
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Figura 3.2 (87) - Curva de resposta do eletrodo ao íon primário, A,
na presença de um nível constante do interferente, B.

Nestes casos, de acordo com a equação (3.1), os

dois íons contribuem igualmente para o potencial do eletrodo

quando:

aA
= Kpot

A,B
ZA/ZB

aB (3.7)

Se a atividade de A para a qual essa igualdade

ocorre, é denominada de ai e a atividade de B de aB' então o

potencial do eletrodo será dado por:

E Eo + 0,05916 /
ELETRODO = - log (a' + Kpot a'ZA ZB)

Z A A,B' BA
(3.8)

Corno os dois íons contribuem igualmente para o p~

tencial do eletrodo, então a equação (3.8) se reduz a:
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EELETRODO
= EO :t 0,05916

ZA
log 2 a'A 0.9)

A resposta do eletrodo na ausência de B é dada p~

laextrapolacão de PQ até o limite nernstiano de resposta do

sensor, e a diferenca entre o potencial do eletrodo em solu

cões de A com atividade a'A com e sem B

corresponde a:

com atividade a' B

~ = :t 0,05916

ZA
log10(2 a'A - aIA)

0.10)

Deste modo, encontrando-se graficamente a ativida

de a'A' para a qual a curva experimental difere da extrapola

ção da região nernstianade resposta (PQ) de
18

:!: ZA mV, pode-

a partir da-se determinar o coeficiente de seletividade

equação (3.11).

Kpot
A,B

=
ZB

a'A

,ZA
a B

(3.11)

Dentre esses dois métodos, o das soluções mistur~

das é o mais recomendável, uma vez que em análises reais, a

amostra analisada conterá simultaneamente o íon primário e o

interferente. Nestas condições, o processo determinante do

potencial na interface eletrodo/solução, poderá ser muito di

ferente daquele onde somente o interferente se encontra pr~

sente, de modo que os resultados obtidos poderiam não repr~

sentar as condições reais encontradas em análises de rotina.

Estes fatos fazem com que o valor encontrado p~
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ra o coeficiente de seletividade esteja subordinado ao méto

do empregado para sua determinação.

Finalmente, cabe lembrar que este valor não é oons

tante, nem mesmo para urna mesma relação de atividades de A e

B, de maneira que as determinações experimentais deste parâ

metro devem ser acompanhadas de informações a respeito do mé

todo e relação de atividades de A e B empregadas.

00=00



c o N S T R U ç Ã O

E L ET R O DOS

D E

CAPíTULO

E

IV

A V A L I A ç Ã O

íON - SELETIVOS

SUL F E T O D E P R A T A

D E



.88.

IV.a. CONSTRUÇÃODOSELETRODOS

IV .a.1 . PREPARAÇÃO DO MATERIAL ELETROATIVO

Obteve-se o sulfeto de prata mediante o borbulha

mento de H2S através de soluções de AgN03 10-1 Mol.L-1 em

meio de HCL04 10-2 Mol.L-1, segundo procedimento descrito

por MASCINI & LIBERTI (23). A solução foi mantida em banho

de gelo e sob agitação constante durante todo o processo.
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IV.a.2. LAVAGEM E SECAGEM DO MATERIAL

Após precipitação quantitativa, o material foi

filtrado em cadinho de vidro sinterizado, lavado com água bi

destilada, acetona e dissulfeto de carbono. Este último foi

totalmente eliminado em trompa de vácuo, e o precipitado no

vamente lavado com acetona. Depois da eliminação da acetona,

também efetuada em trompa de vácuo, o sulfeto de prata

seco em estufa a 110 °c por urnanoite.

foi

IV.a.3. OBTENÇAO DAS MEMBRANAS

As membranas foram obtidas por prensagem de sulfe

to de prata à vácuo sob pressão de 9 Kgjcm2 durante uma ho

ra. Para tanto, foi utilizado um empastilhador perkin Elmer

para trabalhos espectroscópicos e prensa hidráulica. A pre~

são foi aplicada lentamente até alcançar-se o valor desej~

do. Com este procedimento, procurou-se evitar o aprisioname~

to de ar no interior das membranas.
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IV.a.4. CONTACTO E~TRICO

o contacto elétrico foi efetuado mediante a cola

gem de um fio de prata diretamente à membrana com cola de

prata coloidal. A outra extremidade do fio de prata foi sol

dada a um cabo blindado para conexão com o aparelho de medi

da.

Após a secagem do contacto elétrico, este foi -- re

coberto com cola araldite ou cascopoxi para evitar que se

rompesse durante a manipulação exigida para montagem final

dos eletrodos.

IV.a.5. MONTAGEM DOS ELETRODOS

As membranas foram encaixadas sob pressão a pequ~

nos tubos de teflon, cujas extremidades foram previamente

torneadas nas dimensões desejadas. Os eletrodos foram veda

dos preenchendo-se os tubos de teflon com borracha de silico

ne.

Como corpo para os sensores utilizaram-se tubos

de pVC encaixados à extremidade de teflon, sendo este encai

xe também vedado com borracha de silicone.

A seqüência de montagem pode ser visualizada atra

vés das Fotos 1 a 4.
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Foto 1 - Descrição da montagem dos eletrodos - Contacto elétrico.
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Foto 2 - Descrição da montagem dos eletrodos - Seqüência de montagem.
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Foto 3 - Descrição da montagem dos eletrodos - Vedação com borracha
silicone.
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Foto 4 - Descrição da montagem dos eletrodos - Forma final.
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IV.b. AVALIACÃO DO COMPORTAMENTO DOS ELETRODOS EM

DE AgN03

SOLUCOES

Avaliaram-se as características de resposta dos

eletrodos por meio de curvas de calibração, obtidas através

da adição sucessiva de pequenos volumes de solução padrão de

AgN03 (força iônica 1 Mol.L-l, ajustada com NaN03), à célula

de medida contendo solução de NaN03 1 Mol.L-l, por meio de

uma bureta de pistão de 10,00 mL. Com este procedimento, o

coeficiente de atividade do íon Ag+ foi mantido constante,de

modo que na "equação de Nernst substituiu-se a atividade

íon Ag+, ~g+' por sua concentração analítica, IAg+l:

do

EEIS
o

= E Ag+/Ag + 0,05916 10g YAg+
+ 0,05916 10g IAg+1 (4.1)

Como eletrodo de referência, utilizou-se o de ca

lomelano contendo como eletrólito interno, uma solução de

KCl 0,1 Mol.L-l em NaN03 0,9 Mol.L-1.

Este foi isolado da solução através de uma ponte

salina contendo solução de NaN03 1 Mol.L-1.

Em alguns casos a ponte consistiu de uma seringa

descartável de polietileno, contendo em sua extremidade um

finocapilar, também de polietileno. Em outros casos, a ponte

foi construída preenchendo-se a extremidade de um tubo de vi

dro com caolim, a qual foi fechada mediante aquecimento em

maçarico para proporcionar vazão adequada.

A solução de ponte foi renovada diariamente para
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evitar a contaminação por íons Cl-.

Todas as medidas foram realizadas a (25,0

°C, sob agitação constante e protegidas da luz.

:t 0,1)

Para evitar efeitos de memória, o eletrodo foi po

lido com alumina após cada série de medidas.

A Tabela IV.1 apresenta os três eletrodos cons

truídos, nos quais variou-se a espessura da membrana, a fim

de verificar se este parâmetro possui alguma influência no

comportamento dos sensores.

Tabela IV.1 - Eletrodos de Ag2S - Membranas prensadas a 9

Kgjcm2 durante uma hora.

MASSA DE ESPESSURA DA DIÂMETRO DA
ELETRODO Ag2S MEMBRANA MEMBRANA

(g) (mm) (mm)

1 0,8 1 , O 13

2 0,6 0,75 13

3 0,4 0,50 13
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IV.b.1. RESULTADOS OBTIDOS

ELETROVO 1 - MEMBRANA COM ESPESSURA VE 1,0 mm

As leituras de potencial realizadas com este ele

trodo foram irreprodutíveis (Tabelas IV.2 e IV.3) apresenta~

do flutuações da ordem de ! 1 mV em toda a faixa de concen

trações estudadas. Além da falta de reprodutibilidade, obseE

vou-se que às mais baixas concentrações as curvas de calibra

ção mudavam de inclinação distanciando-se do comportamento

nernstiano (Figura 4.1).

Estes resultados conduziram à diminuição da espe~

sura da membrana, visando facilitar o mecanismo de condução

iõnica no interior da mesma.



T8bela IV.2 - Curvas de calibração para o eletrodo 1 (membrana com 1,0 mm de espessura) em soluções de AgN03.

- célula de medida: 50,00 roL de NaN03 1 Mol.çl.

- adições de solução de AgN03 1,004 x 10-2 Mol.L-1 em força iônica 1 Mol.L-1 (NaN03).

VOL Ag+ (ADIC) [Ag+] + EEis vs E.C. (KCl 0,1 M + NaN03 0,9 M) mV

(Mo 1..L-I)

- log [Ag ]
(mL) 01 02 03 04 05 06

0,10 2,0 x 10-5 4,70 212 238 208 199 208 220

0,20 4,0 x 10-5 4,40 243 264 241 243 252 254

0,30 6,0 x 10-5 4,22 259 280 260 267 270 271

0,40 8,0 x 10-5 4,10 271 290 270 277 282 283

0,50 9,9 x 10-5 4,00 280 298 280 286 291 290

0,60 1,2 x 10-4 3,92 286 304 294 294 297 296

0,70 1,4 x 10-4 3,85 292 309 301 300 301 301

0,80 1,58xlO-4 3,801 296 312 308 304 306 305

0,90 1,78xlO-4 3,750 300 316 311 308 309 308

1,00 1,97 X lO-lf 3,706 304 319 314 312 312 311

2,00 3,86 x 10-4 3,413 323 338 335 331 331 330

3,00 5,68 x 10-4 3,246 333 349 346 341 341 340

4,00 7,4/-',X 10-lf 3 ,128 339 356 353 349 348 347

6,00 1,08 x 10-3 2,967 348 366 363 359 358 357

8,00 1 ,38 x 10- 3 2,860 355 372 370 365 364 364 \D
(j)

10,00 1 ,6 7 x 10- 3 2,777 360 377 375 370 369 368
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Tabela IV.3 - parâmetros analiticosobtidos a partir da Tabe

Ia IV. 2

L.N. = Limite Nernstiano
,

EO = Potencial padrão condicional = Coeficiente linear da
libração(extrapolaçãopara IAg+1 = 1,00 Mol.L-l).

= Coeficiente angular da curva de calibração.

curva de ca

s

ELETRODO 2 - MEMBRANACOM ESPESSURADE 0,75 mm

As Tabelas IV.4 e IV.5 mostram que a diminuição

da espessurada membrana de 1,0 para 0,75 mm aumentou a re

produtibilidade e estabilidade das leituras de potencial, as

quais foram efetuadas com sensibilidadede f 0,1 mV. Além

disto, a Figura 4.2 mostra que a faixa nernstiana de respo~

ta do eletrodo foi também ampliada em uma ordem de grandeza.

N9 DE L.N.
o' SE

CALIBRAÇOES (MoI. L-I ) (mV) (mV/pAg)

01 3,86 x 10-4 520 58

02 3,86 x 10-4 547 61

03 3,86 x 10-4 549 63

04 3,86 x 10-4 541 62

05 3,86 x 10-4 535 60

06 3,86 x 10-4 537 61



Tabela IV.4 -

VOL Ag+ (ADIC)

(rnL)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2,00

3,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Curvas de calibração para o eletrodo 2

- célula de medida: 50,00 mL de NaN03

- adições de solução de AgN03 1,004 x

- Resultados expressos utilizando-se o

[Ag+)

(Mo1.L -1)

+
- log [Ag )

-5
2,0 x 10

4,0 X 10-5

6,0 X 10-5

8,0 X 10-5

9,9 X 10-5

1,2 X 10-4

1,4 X 10-11

1,58 X 10-4

1,78 X 10-4

1,97xlO-4

3,86 X 10-11

5,68 X 10-4

7,44 X 10-11

1,08 X 10-3

1,38 X 10-3

1,67 X 10-3

4,70

4,40

4,22

4,10

4,00

3,92

3,85

3,801

2,750

3,706

3,413

3,246

3,128

2,967

2,860

2,777

(membrana com 0,75 mmde espessura) em soluções de AgN03.

1 Mol.L-1.

10-2Mol.L-1 em força iônica 1 Mol.L-1 (NaN03).

teste Q para 95% de confiança (120).

01

211,7

23O, 1

241,1

248 ,5

254, 1

258,8

262,5

265,9

268,9

271,6

288,8

298,7

305,6

315,1

321,5

326,4

EEIS vs E.C. (KCl 0,1 M + NaN03 0,9 M) mV

02

215,8

231,9

242,0

249,3

25l.,9

259,3

263, 1

266,5

269,3

272,0

289,0

299,°

305,7

315,0

321,4

326,2
--..-..-------

03

215,8

231,3

241,1

247,5

252,9

256,8

260,9

264,0

266,5

269,4

286,5

2 96 , 4

303,3

312,7

319,2

324, 1

04

209,8

228,1

238, 1

245,5

250,8

255,2

259,1

262,4

265,4

268, 1

285,4

295,3

302,3

311,6

318,0

322,8

05

213,6

228,5

238,2

245,2

250,5

255,2

259,0

262,2

265,1

267,8

284,8

294,7

301,4

310,8

317,2

322,0

MEDIANA

213,5 :!: 3,1

23O, 1 :!: 1,6

241 , 1 :!: 2, °

247 , 5 :!: 2, 1

252,9 :!: 2,2

256,8:!: 2,1

260,9:!: 2,1

264,0 :!:2,2

266,5 :!:2,2

269,4:!: 2,1

286,5 :!:2,1

296,4 :!:2,2

303,3 :!:2,2

312,7 :!:2,2

319,2 :!: 2,2

324, 1 :!: 2,2

\D
\D
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Tabela IV.5 - parâmetros analíticos obtidos a partir da Tabe

Ia IV.4.

L.N. = Limite Nernstiano
,

EO = Potencial padrão condicional = Coeficiente linear da

libração (extrapolação para IAg+1 = 1,00 Mol.L-1).

= Coeficiente angular da curva de calíbração.

curva de ca

s

ELETROVO 3 - MEMBRANACOM ESPESSURAVE 0,50 mm

Os melhores resultados foram obtidos com membra

nas de 0,50 rnm de espessura, tanto quanto à reprodutibilid~

de (Tabela IV.6), quanto à faixa nernstiana de trabalho (Fi

gura 4.3). No que diz respeito ao tempo de resposta dos sen

sores, estes foram sempre inferiores a um minuto para todo o

intervalo de concentrações utilizado. A Tabela IV.7 apreseE.

ta os parâmetros analiticos obtidos a partir das curvas de

calibração realizadas com este sensor.

N9 DE L.N. o' SE
CALIBRAÇOES (MoI. L-1 ) (mV) (mV/pAg)

01 6,0 x 10-5 490,4 59,1

02 4,0 x 10-5 487,9 58,3

03 1,78 x 10-4 487,9 59,0

04 9,9 x 10-5 487,1 59,1

05 9,9 x 10-5 484,4 58,5

Curva mediana 9,9 x 10-5 486,7 58,6



Tabela IV.6 - Curvas de calibração para o eletrodo 3 (membrana com 0,50 mm de espessura) em soluções de AgN03.

- célula de medida: 50,00 mL NaN03 1 Mo1.L -1.

- adições de AgN03 1,004 x 10-2 Mo1.L-1 em força iônica 1 Mo1.L-1 (NaN°3)

- Resultadosexpressosutilizando-seo teste Q para 95% de confiança (120).

VOL Ag+ (ADIC) [Ag+] + EEIS vs E.C. (KCl 0,1 M + NaN03 0,9 M) mV
- 1.og [Ag ]

(mL) (Mo 1. L-I) 01 02 03 04 05 MEDIANA

O, 10 2,0 X 10-5 4,70 215,3 214,6 215,5 214,7 215,3 215,3 :!: 0,46

0,20 4,0 x 10-5 4,40 233,1 232,5 232,3 232,0 233,1 232,5 :!: 0,56

0,30 6,0 x 10-5 4,22 243,6 243,2 242,6 241,8 24 3 , 6 243,2 :!:0,92

0,40 8,0 x 10-5 4,10 251,O 250,5 249,7 248,9 251,0 250 ,5 :!: 1,1

0,50 9,9 x 10-5 4,00 2 56 , 6 256,0 255,3 253,8 256,6 256,0:!:1,4

0,60 1,2 X 10-4 3,92 261,1 260,5 259,8 258,3 261,1 260,5:!: 1,4

0,80 1,58 x 10-4 3,801 268,5 267,7 267,0 265,4 268,5 267,7:!: 1,6

0,90 1,78 x 10-4 3,750 271,4 270,2 270,0 268,2 271,4 270 ,2 :!: 1,6

2,00 3,86 X 10-4 3,413 291 ,4 290,5 289,8 288, 1 291 ,4 290,5:!: 1,7

3,00 5,68 X 10-4 3,246 30 1,2 300,3 299,6 297,9 30 1 , 2 300,3:!:1,7

4,00 7,44 X 10-4 3,128 308,0 307,1 306,5 304,8 308,0 307 , 1 :!:1,6

6,00 1 08 x 10- 3 2,967 317,4 316,5 315,9 314,2 317,4 316,5:!:1,6,

8,00 1,38xlO-3 2,860 323,7 322,9 322,3 321,1 323,7 322,9 :!: 1,3
-"

10,00 1,67 X 10-3 2,777 328,5 327,6 327,1 325,9 328,5 327,6:!: 1,3
o
N
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Tabela IV.7 - Parâmetros analíticos obtidos a partir da Tabe

Ia IV.6.

L.N. = Limite Nernstiano
I

EO = Potencial padrão condicional = Coeficiente linear da

libração (extrapolação para IAg+1 = 1,00 Mol.L-l).

= Coeficiente angular da curva de calibração.

curva de ca

s

IV.c. AVALIACÃO DO COMPORTAMENTODO ELETRODO EM SOLUCOES DE

Na2S

Depois de se avaliar a resposta dos três eletro

dos construidos em relação à espécie Ag+ e haver concluído

que o eletrodo 3 (membrana com espessura de 0,50 rnrn) aprese~

N9 DE L.N. o' SE
CALIBRACOES (Mo I .L -1 ) (mV) (mV/pAg)

01 2,0 x 10-5 492,1 58,9

02 2,0 x 10-5 490,7 58,7

03 4,0 x 10-5 489,6 58,6

04 1 ,58 x 10-4 489,8 59,1

05 2,0 x 10-5 492,2 58,9

Curva mediana 2,0 x 10-5 490,2 58,5
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tava as melhores características de resposta, verificou-se

seu comportamento em soluções de Na2S.

As características de resposta do eletrodo foram

determinadas através de curvas de calibração, obtidas por

adições sucessivas de pequenos volumes de solução padrão de

sulfeto de sódio em NaOH 0,1 Mol.L-1 (força iônica 1 Mol.L-l,

ajustada com NaN03), à célula de medida contendo solução de

NaOH 0,1 Mol.L-1 em força iônica 1 Mol.L-l, também ajustada

com NaN03, por meio de uma bureta de pistão de 10,00 roL. To

das as medidas foram realizadas sob atmosfera inerte em célu

la termostatizada a (25 ~ 0,1) °e, sob agitação constante,

utilizando o mesmo sistema de referência.

IV.c.1. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos (Tabelas IV.8 e IV.9) mos

tram variação no potencial condicional do sistema, EO, acom

panhada de uma resposta super nernstiana (S > 32,0 mV/pS2_)

para concentrações na faixa de (10-4 a 10-5) Mol.L-l de sul

feto total (Figura 4.4).



Tabela IV.8 - Curvas de calibração para o eletrodo 3 (membrana com espessura de 0,50 mm) em soluções de Na2S.

- célula de medida: 50,00 mL de NaN03 0,9 Mol.L-1 em NaOH 0,1 Mol.L-I.

- adições de solução de Na2S 8,150 x 10-2 Mol.L-1 em NaOH 0,1 Mol.L-1 (força iônica 1 Mol.L-l)

com NaN03.
- Resultados expressos utilizando-se o teste Q para 95% de confiança (120).

VOL S2- (ADIC)
2-

- EEIS vs E.C. (KCI 0,1 M + NaN03 0,9 M) mV[8 ] total 2-
-log[S ]

(rnL) (Mal. L-I)
total

01 02 03 04 MEDIANA

0,50 8, 1 X 10-5 4,09 764, 1 770 , 3 769,6 768,8 769,2:t 4,5
0,60 9,7 x 10- 5 4,01 768,7 772,8 772,0 771,0 771,5:t 3,0
1,00 1,60 X 10-4 3,796 780 , 1 778, O 778,9 778,6 778,8:t 1,5
2,00 3,13xlO-4 3,504 790,8 778,6 788, 1 787,8 788,4 :t 2,2
3,00 -4

3,336 796,4 793,4 793,5 793 , 1 793,5 :!: 2,44,61 x 10

4,00 6,04 X 10-4 3,219 800,3 797,6 797 , 5 797,2 797,6:t 2,2
5,00 7,41 x 10-4 3,130 803,3 800,5 800 , 1 799,6 800,3:t 2,7
6,00 8,73 x 10-4 3,059 805,6 802,7 802,6 80 1,9 802,7:t 2,7
7,00 1,00 x 10- 3 3,000 807,6 804,6 804,8 803,8 804,7:t 2,7
8,00 1, 12 x 10- 3 2,951 809,2 806,2 806,4 805,4 806,3:t 2,7
9,00 1,24 x 10-3 2,907 810,6 807,6 807,9 806,8 807,8:t 2,7

10,00 1,36 x 10- 3 2,866 812,1 808,9 809,5 808,0 809,2:!: 3,0 C)
0'\

----...---..-.------
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Figura 4.4 - Curva de calibração mediana para o eletrodo 3 (membrana com 0,50 mm de espessura) em soluções de Na2S.
Dados referentes à Tabela IV.8.
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Tabela IV.9 - parâmetros analiticos obtidos a partir da Tabe

Ia IV.8.

N9 DE
CALIBRAÇOES

o'-E
(mV)

S 2-
(mV/pS )

L.N. (S2-total)

Mol.L-l

L.N. = Limite Nernstiano,
EO = Potencial padrão condicional = Coeficiente linear da curva de

libração (extrapolação para 182-1 total = 1,00 Mol.L-l).

= Coeficiente angular da curva de calibração.

ca

8

IV.d. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Todos os trabalhos destinados à construção de ele

trodos ion-seletivos diferem entre si em três pontos básicos:

tipo de construção, preparação do material eletroativo e pre

paração das membranas.

Com relação ao tipo de construção dos sensores e

01 909,8 34,1

02 902,3 32,8

03 902,0 32,4

04 900,3 32,1

Mediana 902,7 32,7

1,60 X 10-4

8,1 X 10-5

8,1 X 10-5

8,1 X 10-5

8,1 X 10-5
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preparaçao das membranas, procura-se evitar a utilização de

equipamentos de alto custo e simplificar sempre que possivel,

a montagem dos eletrodos.Assim, nos trabalhos iniciais de
o

RUZICKA e colaboradores (58,59), os autores desenvolveram e

letrodos de membrana liquida, que consistiam de uma barra de

grafite hidrofobizada contendo solução de ditizonato de pr~

ta adsorvida superficialmente. Posteriormente, desenvolve

ram sensores totalmente sólidos (28), nos quais a superficie

ativa foi formada atritando sulfeto de prata sobre o grafite

hidrofobizado. Este procedimento permitiu que o eletrodo fo~

se utilizado na determinação de vários ions, bastando para

tanto, substituir a superficie ativa.
o

Procedimento semelhante ao de RUZICKA foi usado

por LIMA & MACHADO (37,38), que substituiramo grafite por

uma resina condutora de prata. A vantagem deste's eletrodos

em relação aos anteriores, reside no fato de que a resina

condutora de prata confere ao eletrodo um potencial

- + o
estavel correspondente ao par Ag /Ag . Eletrodos de

padrão

sulfeto

de prata também foram preparados por MASCINI & LIBERTI (23)

e HIRATA & HIGASHIYAMA (42). Os primeiros obtiveram as mem

branaspor prensagem à quente, de uma mistura de sulfeto de

prata com polietileno, sendo o contacto elétrico efetuado

por meio de uma solução contendo ions Ag+, na qual foi

sa um fio de prata. HIRATA & HIGASHIYAMA (42), por sua

imer

vez,

prepararam membranas por prensagem de sulfetos, selenetos e

teluretos de prata, com posterior sinterização a altas temp~

raturas, ou ainda prensagem a quente, processos bem mais el~
o

borados do que aqueles utilizados por RUZICKA

res (5 8 , 5 9) e LIMA & MACHADO (37 , 3 8) .

e colaborado

Quanto à preparação do material eletroativo, são
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usados vários métodos e de um modo geral atribui-se o compor

tamento eletroquímico dos eletrodos ao tipo de agente preci
o

pitante utilizado na preparação do material. RUZICKA e cola

boradores (28) obtiveram o sulfeto de prata por adição de um

excesso de sulfeto de sódio à solução de íons Ag+, e por adi

ção de um excesso de tioacetamina ou borbulhamento de gas

sulfídrico a soluções tamponadas com acetado de sódio / ácido

acético na presença de EDTA. LIMA & MACHADO (37,38) prepara

ram o material eletroativo por precipitação com sulfeto de

sódio, enquanto MASCINI & LIBERTI (23), utilizando o mesmo

reagente, observaram que quando o componente ativo era obti

do na presença de excesso de AgN03, os eletrodos apresenta
2-

vam, em soluções de S , potenciais mais altos que os espera

dos, ao passo que aqueles, onde a precipitação foi efetuada

na presença de excesso de Na2S, ou pelo borbulhamento de H2S

através de soluções acidificadas com ácido perclórico, com

portavam-se de acordo com o previsto.

Evidentemente, para que os sensores possam ser

usados, devem possuir boa sensibilidade, seletividade e re

produtibilidade, com tempos de resposta compatíveis com as

necessidades analíticas. A sensibilidade dos sensores é, em

primeira instância, governada pela solubilidade do material

eletroativo (50,85,87,94), a qual está diretamente ligada a

pureza do mesmo. Este fato gera bastante controvérsia na es

colha do tipo de agente precipitante e condições experimen

tais de precipitação. Não obstante, DURST & DUHART (121) de

monstraram que,em soluções de íons Ag+, os eletrodos podem

se afastar do comportamento nernstiano, devido à adsorção de

Ag+ nas paredes da célula de medida e sistemas de eletrodos,

principalmente a níveis de concentração tão baixos quanto
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10-6 MOl.L-1. Demonstraram ainda, que pode-se evitar perda

por adsorção, usando um recipiente de polietileno ou teflon,

associado à técnica de medição proposta por MULLER e colabo

radores (64). Estes últimos em vez de prepararem uma bateria

de soluções com concentrações variáveis do íon primário, exe

cutando leituras solução à solução, simplesmente promoveram

variações de concentração do íon primário, por adições de p~

quenos volumes de uma solução relativamente concentrada do

último à célula de medida contendo o ajustador de força iôni

ca. Com isto diminuíram o tempo necessário para execução das

análises, minimizando, portanto, efeitos de adsorção. Adotan

do esta técnica, CROMBIE e colaboradores (66) e LIMA & MACHA

DO (37,38) diminuíram o limite nernstiano do eletrodo de

10-5 Mol.L-1 para 10-7 Mol.L-1 em soluções de íons Ag+.

Analisando-se estes fatos, pode-se dizer que a

sensibilidade dos sensores depende não só da solubilidade do

material da membrana, corno também das condições experime~

tais em que estes são usados, de modo que o limite nernstia

no de resposta não pode ser associado diretamente à qualida

de dos sensores. Por outro lado, não se pode associar as ca

racteristicas de respostas aos agentes precipitantes sem con

siderar as condições experimentais de precipitação.

Isto foi demonstrado por MORF e colaboradores(65)

na interpretação que fizeram sobre os limites de detecção de

eletrodos com membranas constituídas por sais de prata. A

teoria por eles proposta baseia-se na solubilidade do mate

rial da membrana e na atividade dos defeitos de Ag+ intersti

ciais superficialmente presentes. Segundo o modelo proposto,

o limite de detecção de eletrodos de cloreto de prata, é con

trolado pela solubilidade do material eletroativo, uma vez
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que esta é maior do que a atividade dos defeitos intersti

ciais; enquanto no caso de membranas de sulfeto de prata, a

atividade dos defeitos supera a solubilidade, sendo responsá

vel pelo limite de detecção dos sensores. Este apresentou um

valor experimental de 5,0 x 10-5 Mol.L-1 (em soluções de

Ag+), o qual se encontra em boa concordância com o valor teó

rico.

Este modelo explica melhor os desvios positivos

de potencial observados com eletrodos, cujo material fora ob

tido pela precipitação na presença de um excesso de nitrato

de prata, do que a teoria da contaminação com óxidos de

ta ( 2 3 )

pr~

A Tabela IV.10 sintetiza os resultados mais impor

tantes publicados neste campo.



Tabela IV.10 - Características de resposta de eletrodos de sulfeto de prata - Membranas sólidas cristalinas

homogêneas e heterogêneas em soluções de AgN03.

AUTORES ELETRODO (MARCA/MODELO)

FAIXA NERNSTIANA DE RESPOSTA

EM SOLUÇOES DE AgN03
(Mol.L-1)

INCLINAÇÃO

(mV/pAg)

REFE~NCIA

*
**

membrana de sulfeto de prata

membrana de seleneto de prata

membrana de telureto de prata

.....
*** .....

w

HSEU & RECHNITZ Orion / 94-16 10-1 - 1O- 59,0 (62)

LIGHT & SWARTZ Orion / 94-16 1 - 10-5 59,0 (63)

MULLER e colaboradores Orion / 94-16 1,2 x 10-6 - 1,2 X 10-7 58,9 (64)

DURST & DURART Orion/ 94-16 1O- - 4 X 10-7 59,5 (121)

VESELY e colaboradores Crytur / 16-17 10-1 - 10-5 59,1 (98)

VESELY e colaboradores Preparado pelos autores 10-1 - 10-6 59,1 (98)

CROMBIE e colaboradores Orion 94/16-A 10-1 - 10-7 59,2 (66)

LIMA & MACHADO Preparado pelos autores 10-1 - 2 X 10-6 58,3 (37)

MASCINI & LIBERTI Preparado pelos autores 10-1 - 10-6 59,0 (23)

HlRATA & HIGASHIYAMA Preparado pelos autores 10-1 - 10-7 * 59,5 (42)

HlRATA & HIGASHIYAMA Preparado pelos autores 10-1 - 10-7 ** 59,5 (42)

HlRATA & HIGASHIYAMA Preparado pelos autores 10-1 - 10-8 *** 59,5 (42)
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A utilização dos eletrodos na determinação de sul

feto exige um maior controle das condições experimentais. E~

te íon hidroliza-se facilmente em solução aquosa, de modo

que deve-se trabalhar em valores constantes e altos

para garantir que a fração de sulfeto total na forma de

de pH,

sul

feto livre se mantenha constante e acima do limite nernstia

no de resposta.

O maior problema nas determinações de sulfeto é a

perda por oxidação atmosférica. CROMBIE e colaboradores (66)

diminuíram o limite nernstiano de 10-6 Mol.L-1 para 2 x 10-7

Mol.L-1, usando 20 mg.L-l de ácido ascórbico como agente an

ti-oxidante. Por outro lado, HSEU & RECHNITZ (62) obtiveram

resultados análogos, sem a necessidade deste reagente, en

quanto LIMA"& MACHADO (37) constataram a ineficiência do mes

mo, pelo menos na concentração recomendada por CROMBIE ( 6 6 )

tanto para os eletrodos de resina condutor a , quanto para o

eletrodo da Orion, modelo 94/16A.

Os eletrodos de sulfeto de prata podem ser usados

tanto para a determinação de sulfeto total, como para a de

terminação de sulfeto livre, desde que o pH seja simultanea

mente determinado. Com isto, obtém-se uma relação linear en

tre o potencial do eletrodo e o pH da solução, de modo que a

variação de uma unidade de pH deve produzir uma variação de

29,6 mV (25,0 °C) no potencial do eletrodo. Desta forma, pa

ra que os diversos dados existentes na literatura possam ser

comparados, é necessário considerar a força iônica, pH e

concentração de sulfeto total em cada caso particular.

A Tabela IV.11 apresenta os resultados obtidos

por diversos autores, bem como as condições experimentais

utilizadas. Dela decorre, que os melhores resultados foram



Tabela IV.11 - Características de resposta de eletrodos de sulfeto de prata em soluções de Na2S.

-'
-'
\Jl

LIMITE NERNSTIANO
AUTORES ELETRODOS (MARCA/MODELO)

2-
'INCLINAÇÃO FORÇA IONICA pR REFERJ;:NCIA

[S ]total

(MoI.L-I)
2-

(Mol.L -1)(mV/pS )

HSEU & RECHNITZ Orion / 94-16 10-4 29,7-30,0 0,1, 0,3 e 0,5 12 (62)

LIGHT & SWARTZ Orion / 94-16 10-5 29 1 ,O (63)

VESELY e
colaboradores CRYTUR / 16-17 10-5 33 O,1, 1 8-14 (98)

VESELY e
colaboradores Preparado pelos autores 10-5 29,37-29,81 O,1, 1 8-14 (98)

CROMBIE e
colaboradores Orion / 94-16A 2x10-6, 2x10-7 * 29,4 1,O 14 (66)

LIMA & MACHADO Orion / 94-16A 10-4 30,0 1,0 14 (37)

LIMA & MACHADO Preparado pelos autores 10-4 30,0 1,0 14 (37)

* Medidas efetuadas na presença de ácido ascórbico.




