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FIGURA 43c

Identificação dos elementos da célula

a) Solenõide

b) Mangueira concectando o EGPM ao reservatóriode mercúrio

c) Haste da vãlvula

d) Braçadeira

e) Serpentina de termostatização

f) Torneira para entrada de gãs inerte no alto ou no fundo

célula

da

g) Eletrodo de referência

h) Entrada de reagente, provida de junta

i) Alavanca do destacador de gotas

j) Extremidade do capilar, sustentando a gota de mercúrio

1) Eletrodo de quase referência, de pt

m) Capilar de Luggin

n) pre-saturador do gãs inerte (N2)

o) Eletrodo Auxiliar
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deslocado. por volta do parafuso micrometrico. não e igual ao

longo de todo o curso do pistão; ii) o volume de mercurio con-

tido no cilindro e tal que a simples proximidade da mão do ope-

rador pode causar variação no tamanho da gota de Hg. devido
-
a

dilatação causada pelo aumento ~a temperatura; iii) o contato

elétrico ê feito pela haste do pistão e a presença de quantida-

des mlnimas de ar dentro do cilindro pode interromper o cQntato

eletrico com a coluna de mercurioi iiii) o diâmetro interno do

11 C a p i 1 a r 11 e e x c e s s i vo. a c e n tua nd o os p r o b 1 e mas de p e n e t r a çã o de

ãgua entre o mercurio e o vidro. na extremidade imersa na solu-
-
çao.

Estes problemas não deveriam ocorrer com um outro ti-

po de EGPM. no qual uma ou duas gotas de mercurio de um EGM con

vencional são recolhidas numa colher de teflon e levadas ate um

fio d Pt. no qual ficam suspensas.

Este foi. aliãs. o primeiro EGPM proposto na literatu

ra(45l) e lhe foi atribulda reprodutibilidade de ãrea melhor

que 1%(452). ou mesmo 0.5%(453). podendo alcançar ate 0.2%. com

tecnica adequada.(454).

Para medidas cronocou10metricas. este eletrodo mos-

trou-se pouco prãtico porque o processo de troca das gotas de

Hg e demorado. Alem disto. hã necessidade de tratamentos peri-

õdicos da superflcie da platina para que se consiga a adesão do

mercúrio. sem que haja certeza da inexistência de pt exposta.

EKame da literatura recente revelou que o ESPM prefe-

rido vem sendo o micro-dosador de mercúrio E-410. fabricado pe-

la Metrohm (comercia1izado nos EUA pela Brinckman e pela PAR).

Cansiste de um pequeno reservatório ci11ndrico de vidro. termi-

nado em capilar numa das extremidades. do qual o mercúrio e des

-- --~ -
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I

locado por um pistão acionado por um parafuso micrometrico~ A

grande vantagem deste eletrodo sobre o da Beckman e de que o

pistão, de aço inoxidãvel torneado, não toca as paredes do ci-

lindro. Alem disto, o volume interno e menor, o contato eletr!

co e feito pelo prõprio pistãormetãlico e o capilar tem diâme -
tro interno menor(-OI12 mm) e e mais curto.

Ass i m mesmo, durante o uso de eletrodos adquiridos

daquele conceituado fabricante, puderam observar-se diversos
\ ,

problemas. O principal deles ~a dificuldade de excluir compl~

tamente o ar, ao enchê-lo com mercúrio. Hã necessidade de

fazê-lo sob vãcuo, através de um p ro ce di mento demorado e que

nem sempre dã bons resultados. A presença de ar pode ser cons-

tatada facilmente marcando a posição da coluna de mercúrio den-

tro do capilar e invertendo o eletrodo. Em caso positivo, hã

mudança na posição do menisco.

Alem de prejudicar a

presença de ar no reservatório

reprodutibilidade das gotas, a

faz a coluna de Hg retrai r-se

apõs o destacamento de cada gota, com o que ocorre penetreação

de ãgua no interior do capilar. Por ser o vidro hidrófilo, e

\

muito diffcil remover este filme de ãgua do interior do capilar.

A penetração de ãgua pode chegar ao ponto de provocar um estra~

gulamento da coluna de mercurio ocasionando o destacamento pre-

coce das gotas. Tambem deve ser responsãvel pelo aparecimento

de alta resistência elétrica interna, atribuido, na literatura(2I')~

ao aparente rompimento da coluna de mercúrio.

O problema da penetração de ãgua em capilares de vi~

dro contendo mercurio e geral(455) e a retração da coluna,há

pouco mencionada, apenas agrava este problema. Para evitã-lo

enoontra-se, frequentemente, a recomendação de si1iconi zar, ou m~

lhor, silanizar os capilares de vidro com diclorodimetil-silano,
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para torni-los hidr&fobos.

Constatou-se que este tratamento da bons res ul tados,

mas apenas temporariamente, sendo que em eletr&lito de fluoreto

a degradação parece ser mais rãpida. Outros autores observaram

que os capilares tratados não são adequados para uso em soluçõ~

ãcidas a potenciais mais negativos que -0,9 V vs. ECS(456), e

que a penetração de igua ocorre sempre que os capilares ficam

em contato com a solução por mais de um dia(457). Alem disto,

o filme ê destrufdo por tratamentocom mistura de limpeza deI

icido nítrico-crâmico ou hidr&xido de s&dio(458).

Para superar estas dificuldades fizeram-se tentativas

de substituir o capilar de pyrex do micro-dosador E-410 por ou-

tro de material plistico (hidr~fobo). Como não havia .condiç~es

técnicas para co~stru;r um inteiramente de tef10n(459,460), es-

te material s5 foi uti.1izado para fazer o cilindro do m;crodo-

sador. e a ele foi adaptado um tubo ~e p01ipropi1eno(*), cujae~
"\

tremidade foi estirada ate atingir um diâmetro interno de apro-

-j

ximadamente 0,1 mm. Estes capilares de poliprop;leno deram ~ti

mos resultados, em meio aquoso.

Normalmente, calcula-se a ãrea das gotas do eletrodo

a partir do seu peso, assumindo esfericidade~ Pode-se também

fazê-lo de maneira, talvez mais exata. mas certamente menos pr!

cisa, por medidas eletroquím;cas(461). Como o peso das gotas ê

pequeno, costumam ser pesados grupos de 10 ou 20 consecutivas(462~

Este procedimento encobre, no entanto, a irreprodutibilidade do

--1

peso das gotas individuais.

Determinou-se a variação da irea através de cuidadosas

(*)Uma dúzia destes tubos, de material importado,
mente cedida pela SUN Electric do Brasil S/A.

foi gentil-
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pesagens de gotas individuais consecutivas numa balança Met1er

56. cuja menor divisão e de 5~g. Conc1 uiu-se que gotas corres -

pondentes a 3/10 de volta do parafuso micrometrico possuem ãrea

media de 0.02904 : 0.00037 cm2. ou seja.estão acometidas de um

desvio padrão relativo de ãrea de 1.3%.

Esta e. pois. uma fonte de erro que tem repercussão

direta nas medidas experimentais e. muitas vezes. passa desper-

cebida. devido ao procedimento usado na ca1ibração.

A reprodutibi1idade de ãrea reportada para diversos

EGPM. baseados em deslocamento de Hg por parafuso micrometrico.

situa-se entre 2 e 0.3%(454.463-465).

A precisão a1cançãve1 com estes dispositivos depende.

entre outros fatores. do cuidado do operador. Alem disto. to-

dos eles exigem recarga frequente com mercúrio. facilitada para

o E-410. atraves da adaptação de KOWAL5KI(466).

'- IV.3.7 - Construção de um EGPM.'

Com a intenção de superar os problemas enumerados no

item anterior. desenvolveu-se um EGPM. baseado na interrupção do

fluxo de um capilar polarogrãfico atraves de uma vã1vu1a eletro

magnetica controlada por um tempo~izador. Trata-se de uma ver

são aperfeiçoada do eletrodo proposto por CERMAK(467). no qual

-! o fluxo de mercúrio e interrompido com uma torneira de boa qua-

lidade.

o dispositivo.de CERMAKnio pode oferecer grande pre-

cisão porque a torneira e aberta e fechada manualmente e porque
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não deve ser fãcil excluir todo o ar. abaixo da torneira. Alem

disto. devido ao peqúeno diâmetro interno. o capilar polarogrã-

fico sõ é capaz de sustentar gotas pequenas de mercúrio. Tam-

bém existem os problemas de penetração de ãgua. alem da rests-

tência eletrica relativamente alta da fina coluna de mercúrio.o

que é indesejãvel na cronoooulometria.

A idéia de obter volumes reprodutiveis de
... .mercurlO

usando um capilar polarogrãfico e,porem. muito boa.uma vez que

este apresenta uma vazio constante. quando a altura da coluna

de mercúrio e a temperatura sio mantidas constantes. Para ti-

rar proveito desta característica havia necessidade de contro-

lar mais precisamente o intervalo de tempo durante o qual o mer

cúrio flui atrlves do capilar. para gerar a gota. Para ta nto,

construiu-se uma vãlvula de agulha. com acionamento eletromagné

tico. os mate ri a i s empregados foram tefl on, para o corpo da

vãlvula, aço inolidãvel para o pistio (agulh~ e borracha de

silicone para os anéis de vedação.

Para controlar precisamente o tempo durante o qual a

vãlvula permanece aberta, achou-se necessãrio utilizar um tem-

porizador baseado num oscilador governado por cristal de quar -

tzo. Isto porque nem os temporizadores eletrônicos, em que a

constante de tempo e determinada por um circuito RC, nem os ele

tro-mecânicos, do tipo motor s;ncrono, oferecem precisão melhor

que 0.1% para intervalos de tempo de alguns segundos, como

desejado.

era

No projeto do circuito, aproveitou-se a ideia de

BLACK(468) de usar "binary rate multipliers" de 6-bit para sel!

cionar o número de pulsos do oscilador que define o intervalo ~

t~mpo.
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Trata-se de uma solução econômica. mas não muito pra-

tica. pois para escolher o intervalo de tempo e necessario con-

su1tar uma tabela contendo as diferentes combinações das linhas

de endereçamento de cada C1 e ligar as chaves apropriadas.

o circuito completo encontra-se na Figura 44. o cir-

cuito de disparo possui uma constante de tempo que impede duplo

aci onamen to o A corrente que passa pela bobina da va1vu1a e1e-

tromagnetica e regu1ave1.

Encontraram-se 104 combjnações de linhas de ender~me~

to ligadas ã terra. que dão intervalos de tempo diferentes. en-

tre 1 e 2015 vezes o tempo base. que pode ser de 0.5. 5. 50

ou 500 ms.

Utilizando este temporizador para abrir.durante inter

valos de 3 a 5s,a va1vu1a eletromagnética. conseguiu-se gerar

gotas de mercúrio com area reprodutíve1 dentro de 0.5%. Isto

sõ ocorria para gotas consecutivas. havendo variação com o tem

po. A causa destas alterações de area com o tempo e a deforma-

ção irreprodutíve1 da sede da vãlvu1a. feita de teflon. ao ser

atingida pelo pistão. Desta forma. um volume adicional de mer-

curio e forçado através do capilar apõs o fechamento da vã1vu1a.

Outro problema encontrado com esta valvu1a ê a extre-

ma dificuldade em remover micro-bo1has de ar. que se estabele -

cem entre o topo do capilar e o anel de vedação da va1vula. mes

mo enchendo o conjunto sob vacuo.

Imaginou-se que sõ seria possível eliminar complet!

mente estes problemas com uma valvu1a que obturasse diretamente

o orifício do capilar. A Figura 45 reproduz. em cortp.. n ar -

r~njo utilizado para conseguí-10o A valvu1a é constituída. es-

sencialmente. de uma haste de aço inoxidãvel revestida de mate-
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FIGURA 45 - Corte do EGPM construido,
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ria1 pJistico adequado para fechar o capilar, com pequena tom -
pressão. Apesar de um tubo de st1icone ter funcionado muito bem,

observou-se, ao microscôpio, que o orifício do capilar' e parci-

almente obstruido com um material liberado pela borracha de si-

1icone, apôs alguns dias de uso. Com um tubo de "tygon" conse-

guiu-se minimizar este problema, a ponto de a vi1vu1a funcionar

indefinidamente. desde que mantida aberta quando fora de USOo

Devido aos bons resultados conseguidos com capilares

de po1ipropi1eno jã com o microdosador E-410, foi feita a adap-

tação de um deles ã extremidade do capilar de vidro. No local

da emenda, introduziu-se um fio de tungstênio para fazer o con-

tato elétrico com a gota de mercúrio. Desta forma, mediu-se

uma resistência e1etrica de apenas 3,3Q entre o contato e a go-

ta. A resistência entre a gota e o reservatório da coluna ~e

mercúrio (onde e feito o contato, em medidas po1arogrãficas)foi

de 30,4Q, fi-cando maior que 20MQ após fechamento da vã1vu1ao

Quanto ã reprodutibi1idade das ãreas, os resultados

foram excepcionais. O desvio padrão da media das ãreas de go-

tas de O,0400cm2(10,19mg) foi ~ 0,1%,- não sendo possível pre-

cisar o valor exato, pois o erro da balança e da mesma ordemo

Futuramente, pretende-se fazer uma serie de pesagens de gotas

individuais numa micro-ba1ança CAHN. O capilar e a coluna de

mercúrio usados, permitem gerar gotas de 0,0400 cm2 em 3,55s e

de 0,0338 cm2 em 2,755, sendo esta ultima a ãrea adotada na mai

ar parte das medidas.

Devido ao diâmetro relativamente grande do capilar

(-0,1 mm), não hã necessidade de fazer correções para a "back

pressure", pelo menos com a precisão em que foram realizadas as

medidas cronocou10metricas.
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Uma seria dificuldade surgi da ao se realizaremmedid~

prolongadas na presença de py foi a penetração de líquido no i!

terior do capilar de plãstico. Apesar de o polipropileno ser

repelente ã ãgua, i molhado pela py, e esta deve difundir lenta

mente para ~ seu interior, alterando as características

perfície, a ponto de não ser mais hidrôfobao

da su-

Contornou-se o p~oblema empregando "capilares descar-

tiveis" de vidro. que capilares de vidro, quandoObservou-se

novos, resistem ã penetração de ãgua por muitas horas. Este

comportamento tambem ji foi mencionado por SMITH e DELAHAy(457).

Como, para o eletrodoaqui construido, i possível substituir a

extremidade do capilar, nada mais lõgico que fazê-lo após

serie de medidaso

cada

Os capilares foram puxados de tubos de pirex com diã-

metro interno de 3mm, ate um diâmetro externo (medido com pa-

químetro) cerca de dois decimos de milímetro superior ao do diã

metro interno do tubo de poliprop11eno do EGPMo Para tornar a

adaptação do capilar hermética, aplicava-se uma quantidade míni

ma de selador de borracha de si li cone. Um capilar deste tipo

pode ser visto na Figura 43.

IV.3.B - Purificador de Nitrogênio

Durante as medidas cronocoulomitricas, assim como na

determinação das constantes de estabilidade, usou-se nitrogênio

como atmosfera inerte. A remoção do oxigênio existente no ni-

trogênio se faz, normalmente, borbulhando-o atraves de soluções
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de ion cromoso ou vanadoso. que são continuamente regenerados

por contato com zinco amalgamado. em meio ãcido.

Uma maneira mais conveniente de fazê-lo. e passar o

N2 através do catalisador BTS da BASF.
~ -

Um s1stema bem construl

do. empregando este catalisador permite obter o gãs com menos

de 1 ppm de oxiginio. segundo a literatJra(469).

o catalisador constitui-se de cobre finamente dividi-

do. preso a um suporte inerte. na forma de pastilhas. Quando

saturado de oxigênio. condição visível pela mudança de cor de

preto para amarelo-esverdeado.

com hidrogênio. a 150°C.

pode-se recuperã-lo por redução

No dispositivo de purificação construido. o catalisa-

dor BTS foi colocado num tubo de latão de 42 cm de comprimento

e 4 em de diâmetro. o tubo possui um visor de vidro pyrex. tam

pas rosqueadas conectadas a torneiras de entrada e saida de gãs.

sendo que do lado desta. hã uma placa de vidro sinterizado para

reter o catalisador.

Em torno do tubo enrolou-se uma resistência de niquel

cromo. capaz de dissipar ate 200 W. isolada com uma camada de

amiantoo o nitrogênio é conduzido do cilindro de gãs ao puri fi

cador e deste ã célula atraves de tubulação de cobre de 1/8".

Ao sair do purificador. o nitroginio passa por um recipiente ,

pre-saturador contendo a mesma solução (ou. pelo menos. o mesmo

solvente) que irã encontrar na celula.
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IV.4 - SISTEMA DE AQUISIÇ~O DE DADOS

A aquisição de dados cro~ocou1om~tricos a partir de

fotografias da tela do.osciloscõpio. alem de imprecisa. envolve

grande dispêndio de tempo. ror este procedimento. o estudo da

adsorção do sistema Cd(II)/py/C1- seria praticamente impossível.

A solução dada a estes problemas em outros laboratórios (208.

231.470) consiste em fazer a aquisição de dados diretamente com

um computador digital. Trata-se. no entanto. de uma aproxima-

ção muito dispendiosa e fora das possibilidades imediatas deste

Institutoo -..

Dentro das condições existentes. foi possível adotar

uma solução intermediãria. em faz e r a aqui s i çãoConsistiu de

dados com um ana1isador de mu1ti-canais (AMC). transferí-los da

sua memória para uma impressora digital e analisã-los numa cal-

cu1adora de mesa programãve1.

A maneira como se atingiu este objetivo serã descrita

a seguir.

IV.4.l - Caract.erísticas do Analisador de Mu1ti-Ca-

nais.

O At~C di sponíve1 . da Hew1ett Packard.
...
eum 5401 A

constituído de um osci1oscõpio.processador digital. um um

conversor analõgico-digital. um,registrador X-V e uma tmpres -

sora digital. A capacidade da memória e de 1024 canais.
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Entre as modalidades de ani1ise de sinal praticãveis

com este AMC, não se encontra nenhuma que permita armazenar ten

sões em função do tempo. A unica modalidade em que uma das va-

riiveis i o tempo, designada por "mu1ti-channel sca1ing" ou MCS,

efetua a operação de contar o numero de pulsos que chega por

unidade de tempo e guardã-los numa memória.

Para tirar proveito do MCS na prãtica da cronocou10me

tria, havia necessidade de converter a tensão de saída do Amp.

Int. do PAR-170 numa frequencia ou num numero de pulsos propor-.

ciona1 a ela. Desta forma, atraves de uma curva de calibração,

seria possível converter o numero de pulsos armazenados em cada

memória do AMC na carga correspondente.

Existia a possibilidade de usar o próprio conversor

analógico-digita1 do AMC para realizar este intento(471). . Im-

plicaria, no entanto, em fazer algumas modificações no circuito,

o que estava fora de cogitação, uma vez que o aparelho perten-

cia ao setor de FíSico-Química e não ao de Química Analítica,

deste Instituto. Isto tambem seria desnecessãrio se fosse em-

pregado um conversor de tensão em frequencia externo, como foi

feito.

IV.4.2 - Conversarde Tensão em Frequência

Existem, na literatura, diversos circuitos dos assim

chamados VCO (vo1tage control1ed oscilator). A frequencia mais

alta mencionada para estes osciladores situa-se sempre abaixo~

100 KHz.



1- -- -- - - -
-- - _H =--- --e-- -,-,-~--------

-215-

Para que se pudesse obter pelo menos 30 pontos experl

mentais em experiências com duração de 30 a SOms, era obrigato-

rio usar o menor intervalo de amostragem do AMC, que e de 1 ms.

Isto condicionava, por sua vez,

quências de ate 0,5 ou 1MHz com

a necessidade de alcançar fre~

o conversor de tensão em fre-

quência. possível uma resolução de 0,2forma seriaDesta ou

0,1% nas medidas de carga.

Entre vãrios circuitos experimentados,
-

so se conse-

guiu bons resultados ate frequências de 600KHz com um gerador

de ondas controlado por tensão. o circuito bãsico e o funciona

mento deste gerador de ondas triangulares e quadradas foi des-

crito por CLAYTON(472). Apesar de ser prevista a frequência

mãxima de 100 KHz,numa das ap1icaç5es do circuito, conseguiu-se

alcançar frequências mais altas utilizando o Amp.Op.de alta V!

10cidade ~A7l5 da Fairchi1d. con di ç5es , a 1inearidadeNestas

entre a tensão de entrada e a frequência de saída ficou sacrifi

cada, ocorrendo um achatamento na resposta em frequências mais

altas. Por isto, hã necessidade de usar uma curva de calibra-
-

çao.

o circuito do gerador e constituído de um Amp.Op.fun-

cionando como comparador, com histerese, e outro como integra-

dor. Na saída 'do primeiro Amp.Op. tem-se a onda quadrada e na

do segundo, a onda triangular. o circuito do conversar construi

do encontra-se na Figura 46. Na sua entrada hã um Amp.Op. com

ganho variãvel, em configuração não inversora de alta impedância

de entrada, para não drenar PAR-170.corrente do Amp.Int. do

Em seguida, o sinal passa por um inversor de tensão com ganho

unitãrio e e aplicado na ponte de diodos. o outro braço da

ponte de diodos esti ligado ao positivo da fonte. Desta forma
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o
Saida

20K~

Entrada 5 K~
500~

VVVv 40pF
-

3K~

FIGURA 46 - Conversor de tensão em frequência com

amplifisador e inversor na entrada.

Os componentes estabilizadores de fr~
quência dos ~A7l5, os ajustes de off-

-set e as linhas de alimentação de

+ e - l5,OV foram suprimidas para mal

or clareza. A fonte de alimentação ê
estabilizada por dois CI reguladores

de precisão ~A723, seguidos de está-

gio de potência.
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obt~m-se pulsos no lugar da onda quadrada, na saída do conver-

soro

o aspecto dos pulsos na saída do conversor (soh car-

ga) pode na Figura 47, na freq uênci a de 100 KHz eser visto

600 KHz, sendo que nesta ultima jã se percebe a

limite superior de frequência (65~ KHz).

proxi mi dade do

Comprovou-se que a velocidade de resposta do conver-

sor is variações do potencial na e,ntrada i suficientemente rip!

da para acompanhar, com erro desprezível, o sinal de saída do

PAR-170.

Para otimizar a relaçioS/R na entrada do conversor,

alterou-se a constante de tempo do integrador do PAR-170 para

R = 2kn e C = l~F. houve um 1i gei ro au-Nesta sensibilidade,

mento da deriva do integrador. Para eliminã-la, acrescentou-se

um circuito compensador apropriado. Nio houve necessidade de

usar um compensador automãtico(473) porque a deriva apresentou

variações suficientemente

ser desprezadas.

pequenas com o tempo,podendo então

A varia~o da temperatura afeta a frequência do con-

versor em aproximadamente -O,l%/oCo Por este motivo, foi colo-

cado numa caixa de "Isopor" contendo uma serpentina pela qual

circula ãgua termostatizada. Nestas condições, a curva de cali

braçio dó conversor se mantem inalterada por meses.

Devido ao grande numero de estãgios de amplificaçio e

transformaçio de sinal envolvidos entre a corrente que flui na

celula e o numero de pulsos (correspondentes a carga) impresso

pelo AMC, e conveniente empregar uma curva de calibração de to-

do o sistemao Esta foi obtida integrando a corrente que resul-

ta da aplicaçio de um potencial de -200,0 mV a uma resistência

padrão de lO,OOOKn E'contando, com o AMC, o numero de pulsos por

milisegundoo A Figura 48 ilustra a curva resultante, usada na
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FIGURA 47 - Aspecto dos pulsos de salda do conversarde tensão em

frequência.

a) Funcionando a 100 KHz; b) Funcionando a 600 KHz.
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FIGURA 48 - Curva de calibraçãodo conversarde tensão

em frequência.
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forma de uma Tabela. para converter os dados impressos pelo AMC

em cargas. nas medidas cronocoulometricas.

IV.4.3 - Sincronizaçãodo PAR-170 com o AMC

o sistema de medidas e de aquisição de dados descrito

ate aqui permitiu a aplicação da CCOSP com resultados satisfatô

rios. Na CCODP. surgiu o problema da pouca precisão do tempo T

definido pelo PAR-170 e da não coincidência do instante exato em

que o potencial retorna de Ef para Ei com uma mudança de canal

do AMC. A solução encontrada consistiu em utilizar um controla

dor de programa Ortec 4610 para comandar tanto a mudança de ca-

nal do AMC como o retornodo potencial do PAR-170.

o AMC aceitou diretamente os pulsos do controlador ar

tece Jã o PAR-170 requereu pequenas modificaçõeso Instalou~se

uma chave que desliga a base de tempo interna. juntamente com

um circuito que inibe o primeiro pulso pro~eniente do controla-

dor. e muda a referência de potencial do segundo. de a para

-24V. a esquema do circuito que serviu para esta finalidadeen

contra-se na Figura 49. Já a Figura 50 traz a programação de

pulsos de controle. usada na CCOOP. A necessidade de inibir o

pulso de inicio de ciclo do controlador decorre do pequeno atr!

50 com que este retorna ao PAR-170. através do qual foi feito

o disparo da instrumentaçãoo Se não fosse eliminado. este pul-

so provocaria o retorno imediato do potencial de Ef para Ei'

que sô é desejado no fim do primeiro ciclo.

.0

Através de programação apropriada do controlador. foi



'9

~ 33K J lov

~
JV~daSCR TR

- lK 5nF Saida L-24V

- 10~ I ~ ~ <- .

500n <2K 100KU 47K

-24V

FIGURA 49 - Circuito inibidor de primeiro pulso, empregado para inibir o pulso

c da figo 50.
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FIGURA 50 - Sincronização dos instrumentos. a) Pulso de

disparo gerado pelo PAR-170. b) Pulsos da

base de tempo do controlador ORTEC, que co-

mandam a mudança de canal do AMC. c) e d)

Pulsos de inicio de ciclo do controlador.

e) Subida do potencial do el~trodo, comand~
da por a. f) Descida do potencial do eletro

do, comandada por d.
~
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possível explorar o recurso oferecido pelo AMC. de pass ar
-

va-

rias vezes pelos canais da memõria. somando a1gebricamente o nu

mero de pulsos recebidos em cada repetição. Isto permitiu so-

a gota de mercurio. Como consequência

entre as quais e trocada

houve melhora na preci-

mar 2 ou 5 experiências consecutivas.

são dos resultados. calculados a partir da media desta soma de

curvas.

A Figura 51 traz um diagrama de blocos do sistema de

medidas e de aquisição de dados. que podem ser melhor aprecia -

dos na Figura 52.

IV.4.4 - Anãlise dos Dados

Nas experiências iniciais. quando ainda se fazia uso

do osci10scõpio para obter os dados. reti ravam-se as inc1ina-

ções e intersecções diretamente das retas de grãficos de Q(t)vs.
1/2 - - .
t e Qr vs. 0. Este procedimento. alem de demorado. e lmpre-

ciso. Por este motivo. escreveu-se um programa para uma ca1cu-

1adora de mesa HP-98l0. que permite cacu1ar nFro e Qdc a partir

dos dados experimentais de Q em função do tempo. A anã1ise das

retas da etapa inicial e da de retorno e feita por regressão li

near. Os resultados impressos incluem a inclinação e a inter -

secção das retas. acompanhadas dos respectivos desvios padrão.

alem dos coeficientes de correlação. Depois do nFro e do Qdc .

vem impresso o valor 11 que deve ser concordante com I. As equ!

ções envolvidas nestes cãlcu10s encontram-se no ítem IV.2o2. Os

desvios dos coeficientes das retas e os coeficientes de corre1a

ção foram calculados da maneira usua1(474).
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FIGURA 52a - Sistema de medidas e a~uisição dos dados para
cronocoulometria



FIGURA 52b - Localização dos instrumentos.
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FIGURA 52c

Identificação dos instrumentos

a) Voltlmetro digital de 4 1/2 dígitos

b) Cilindro de nitrogênio

c) Sistema de purificação de nitrogênio

d) PAR-170

e) Célula e1etroquímica

f) Agitador magnetico

g) Buretas de pistão

h) Registrador do AMC

1) Osciloscõpio do AMC

j) Processador digital do AMC

1) Voltímetro de 5 dígitos

m) Frequencimetro

n) Contro1ador de programa

o) Temporizador do EGPM

p) Banho termostãtico

q) Fonte estabilizada de tensão

r) Conversor de tensão em frequência

s) Impressora digital
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Antes de utilizar o programa, e necessãrio informar

a ãrea do eletrodo, o fator que converte o numero do ponto no

tempo a que se refere, o tempo T e o numero de pontos iniciais

a re j e i t a r .

J

Infelizmente não foi possível ajustar um polinômio ã

curva de cali~ração do conversor de tensão em frequência, por

causa de pequenas irregularidades reprodut;veis. Por esse mo-

tivo, todos os pontos experimentais tiveram que ser convertidos

mediante o uso de uma tabela que fornece a carga correspondente

..

ao numero de pulsos impresso pelo AMC. Excluindo-se o preparo

das experiências, esta conversão manual foi a etapa mais

do processo de medida de adsorção atraves da CCDDP.

lenta

Se, em vez da calculadora HP-98l0, fosse usado o com-

putador 8-6700 do Centro de Computação Eletrônica da USP, po-

der-se-ia incluir a pr~pria curva de calibração no programa de

cãlculo. Isso não traria efetiva economia de tempo pois, se

por um lado fica dispensada a conversão manual dos dados, pelo

outro, torna-se necessãrio perfurã-los em cartões e levã-los ao

computador, uma vez que este Instituto ainda não dispõe de

terminal.

um

i

IV.4.5 - Reprodutibilidade dos Cronocoulogramas

Com a instrumentação em condições de uso, realizaram-

-se diversas medidas cronocoulometricas, de preferência public!

das na literatura, com o intuito de verificar se apresentam pr~

cisão e reprodutibilidade suficientes para serem ap1icadas ao
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sistema Cd(II)/py/Cl-.

A Tabela XX reproduz, a título de ilustração, medidas

realizadas com cãdmio 0,80 mM em NaN03 0,96 M, acumulando os d!

dos de 1,2 ou 5 experiências no AMC. No fim da tabela foram i~

c1uidos valores obtidos por LAUER, ABEL e ANSON(23l) em KN03

1M. Todas as medidas da tabela foram obtidas com o EGPM Metrohm

E-410, tendo as gotas a irea de 0,0320 cm2.

As intersecções das medidas dos referidos autores a~

sentam um o pelo menos cinco vezes menor, quando comparado ao

das experiências de uma gota aqui realizadas. Isto, graças ao

retorno, a intervalos de 0,2 ms. A media das seis experiências

pub1icadas revela, no entanto, um desvio muito maior, aproxima~

do-se do aqui obtido para experiências de uma gota. Provave1 -

mente o fator 1imitante dessas medidas é a irreprodutibi1idade

de irea das gotas, da ordem de :1%. Ji para as medidas
~

aqu1

realizadas a precisão e determinada pela soma deste fator

os erros do sistema de aquisição de dados.

A Tabela também demonstra claramente a diminuição ge-

ral dos desvios resultantes da soma de duas ou cinco experiên -

cias consecutivas. As inclinações podem ser verificadas atra -

ves da equação 65, fazendo uso do coeficiente de difusão do cid

mio, obtido por BOLZAN(474) atraves da po1arografia de pulsos o

o - -6 2 -1
A 25,0 C em NaN03 1M, e de 6,8.10 cm s . Lembrandoque 1mM

equivale a 1.10-6 moles cm-3, obtem-se uma inclinação de 568 ~C

-2 -1/2 -1 -
cm s mM, 5% inferior a aqui encontrada.

As experiênciasde LAUER, ABEL e ANSON demonstraram

com

I II

sistema de aquisição de dados por computador, o qual possui um

conversor ana1õgico digital muito ripido e preciso, usado para

obter 100 pontos na etapa inicial e outros tantos na etapa de
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TABELA XX - CCDDP de Cd(ll) 0,80 mM em e1etrõ1ito de NaN03 O,96M

(A,B e C) ou KN03 1M(D), a 25,OoC, gotas de O,032cm2

geradas com EGPM Metrohm E-410, Ei = -200 mV, Ef =
'4

= -900 mV. Número de eperiências de gotas consecu-

tivas somadas: A) uma; B) duas; C) cinco; O) uma,aqui

sição de dados por computador, valores extraídos da

referênci a 231.

Intersecções (oQ e °Qr) em C cm-2 e inclinações (I

e Ir) em C cm-2s-1/2mM-1) ,

Conju!l Etapa Inicial Etapa de Retorno
to

°Q I °Q Ir °Q_oQa a a ar r

A) 17,28 0,19 471,6 2,1 17,19 0,18 478,1 3,0 0,09
14 20 478,7 2,3 47 24 482,8 3,9 -0,33
18 17 475,6 1,9 50 22 477,2 3,6 -0,32
80 17 481,9 1 ,8 82 17 484,5 2,7 -0,02
74 15 485,4 1,7 96 18 485,8 2,9 -0,22
15 18 475,7 1 ,9 62 25 475,0 4,1 -0,47
09 12 480,5 1 ,3 18,04 28 475,0 4,7 -0,95
80 20 483,5 2,0 17,94 26 485,5 4,3 -0,14
17 21 478,2 2,3 73 21 477,0 3,6 -0,56
08 14 474,7 1 ,5 47 19 476,3 3,1 -0,39
15 10 474,1 1 ,1 52 20 476,1 3,3 -0,37

Media 17,34 - 478,5 17,67 479,1 -0,31
a 0,31 4,2 0,27 4,4 0,29

B) 17,42 0,08 480,0 0,9 18,05 0,12 477,7 1,9 -0,63
29 11 478,7 1 ,2 17,84 13 476,5 2,2 -0,55
46 08 476,9 1,0 17,54 16 480,7 2,7 -0,08

Media 17,39 478,5 17,81 448,3 -0,42
a 0,09 1,6 0,26 2,2 0,30

C) 17,48 0,06 480,3 0,7 17,57 0,06 481,2 1, 1 -0,09
43 07 479,0 0,7 17,64 07 480,4 0,8 -0,21

Media 17 ,46 479,7 17,61 480,8 -0,15
a 0,04 0,9 0,05 0,6 0,08

O) 17,77 0,039 17,49 0,047 0,28
17,71. 43 17,61 60 0,10
18,03 43 17,83 53 0,20
17,48 40 17,78 50 -0,30
18,10 42 17,73 47 0,37
17,73 37 18,01 48 -0,28

Media 17,80 17,74 0,06
a 0,23 0,18 0,29
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que dentro de uma incerteza de ~ 0,3 ~C cm-2 não hã adsorção

do cãdmio em meio de nitrato. ° valor medi o aqui obtido, -0,3 ~

0,14 ~c cm-2, e ligeiramente negativo, podendo ser oriundo da

Ei como no Ef' tal qual íons de Fe(III), ou que seja reduzido ir

reversivelmente no Ef' como oxigênio.

Com o EGPM aqui desenvolvido, foram feitas experiên-

cias com Cd(II) 0,5 mM em fluoreto de sõdio extremamente pur~

na concentração de 0,5 M. Neste caso, chegou-se a um nFro (que

deveria ser nulo) ligeiramente positivo, O,27~0,18 ~C cm-2 para

experiência de cinco gotas somadas, como ilustra a

Os desvios das intersecções e inclinações foram da

Tabela XXI.

mesma ordem

dos observados com o EGPM E-41O, em NaN03 H1, dando falsa impre2

são de que o novo eletrodo nio trouxe melhora na precisão das me

didaso Isto se deve, no entanto, aos erros do sistema relativa

mente precãrio de aquisição de dados, o que foi

culando-se os valores de Q(T) (=I.Tl/'+Qo) que,

rem a maior carga da experiência, apresentam um

confirmado cal-

por representa-

erro relativo

menor.

Com o eletrodo E-41O (em nitrato), o desvio padrão r~.
lativo de Q(T) foi de 1%, contra 0,19% para o novo eletrodo (em

fluoreto), para experiências de uma gotao Isto 'sugere que, com

um sistema de aquisição de dados mais preciso, poderia ser pos-

sível diminuir ainda mais a incerteza das medidas cronocoulome-

tricas de ro' que são da ordem de ~1.10-12 moles cm-2 (189).

A reprodução de medidas publicadas, quando existe ad-

sorção(2,3), forneceu valores de'nFfo concordantes dentro de

5%, em mediao



TABELA XXI - CCDDPde Cd(II) 0,50 mM em e1etrõ1ito de NaF 0,50 M, a 25,OoC, gotas de 0,0338

cm2 geradas com o EGPMaquf desenvolvida, Ei = -200 mV, E, = -900 mV. . Mesmas
unidades da Tabela XX.

I
N
W
N
I

.....

0(*) nO(**)
°Q °Q

n I
Q(T) Ir nFro

gotas CCDDP r

Media 15,44 276,5 50,42 15,23 280,0 0,19

1 13 o 0,32 2,8 0,10 0,31 3,5 0,52

0% 2,1 1,0 0,19 2,0 1 ,3 -
Media 15,70 274,9 50,48 15,26 279,9 0,41

2 10 o 0,19 1 ,7 0,07 0,17 1 ,5 0,32

a% 1 ,2 0,6 0,15 1 , 1 0,5 -
Media 15,63 275,9 50,53 15,34 278,3 0,27

5 7 a °, 1° 1 , ° 0,03 0,10 0,9 0,18

a% 0,66 0,4 0,07 0,68 0,3

(*) numero de experiência de gotas consecutivas somadas para dar 1 cronocou10grama
(**) numero de CCDDPinc1ufdos no cãlcu10 da media.
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V.I - RESUMO DA PROGRAMAÇ~ODAS EXPERltNCIAS

Tal como no estudo da estabilidade dos complexos do

sistema Cd(II)/py/Cl-, realizaram-se vãrias series de medidas

com c10reto fixo e py variãvel. O motivo foi tambem o mesmo,ou

seja, o interesse de fazê-las em função do ligante mais forte,o

que permite explorar mais facilmente as regiões onde se formam

as diversas especies.

As concentrações de c10reto não precisam ser muito ~i

xas, e foram escolhidas estrategicamente pelo exame dos diagra-

mas de distribuição das especies; no caso, o diagrama das

vas equi-porcentuais.

cur-

Para evitar a precipitação dos complexos (item ~6.3),

a concentração de.Cd(II) foi mantida muito baixa, 50 ~M, salvo

indicação em contrãrio. A concentração de HC104 foi sempre de

O, 1 mM.

As medidas cronocoulometricas realizadas a 25,OoC,fo~

ça iônica 2M mantida com NaC104 (quando não indicada especific!

mente) e potencial final da CCDDPde -0,9 V vs. EC, podem ser

classificadas em quatro grupos, englobando vãrias series de ex-

periências:

la.) Quatro series em concentrações fixas de cloreto, 0,15;

0,40; 0,90 e 2.00M, e variãvel de piridina, entre 10mM

e 1M, em 13 incrementos logarítmicos de concentrações,

para Ei de -0.2; -0,3 e -0.4V.
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2a.) Serie de c1oreto 2M do item !, repetidaem concentra-

ção de cãdmio de 200 ~M, e na ausência do metal.

3a.) Serie de cloreto 0,9M do item! repetidaduas vezes,s~

primindo o perclorato numa delas e substituindo-o

nitrato em outra.

por

4a.) Serie de concentração fixa de cloreto e piridina, 2,OM

e 0,20M respectivamente, com a de Cd(ll) variando en-

tre 4 e 100 ~M, para Ei de -0,4 V.

Para determinar a localização aproximada do pcz, 1e-

vantaram-se curvas eletrocapi1ares atraves do "metodo do tempo

de gota", nas cOftcentraç~es de zero, 0,13, O,2S e O,SOM

na ausência de Cd(ll) e em e1etrõ1ito de NaCl 2M.

em py,

V.2 - RESULTADOS E DISCUSS~O

V.2.1 - Escolha dos Potenciais pâra as Medidas

Devido ao dispêndio de tempo envolvido principalmen-

te na etapa de conversão manual dos dados, que antecede a
-

ana-

lise de cronocoulogramas, foi necessãrio réstringir o seu nume-

ro. Por isto e que se fizeram medidas em apenas três potenci~s

diferentes. Assim mesmo, houve necessidade de obter cronocou10

gramas em numero superior a 300 (cada um constituido de cinco

experiências somadas), para alcançar o limitado volume de infor

maç~es ora disponível. Os potenciais de -0,2, -0,3 e -0,4 V vs.
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EC foram escolhidos, por exame do ciclovoltamograma do Cd(II),de

modo a evitar a dissolução anõdica do mercurio no potencial ma~

anõdico, e a haver completa reoxidação do Cd(Hg), na etapa de

retorno da CCDDP, no mais catõdico.

V.2.2 - Localização do Potencial de Carga Zero

Atraves das curvas eletrocapilares, concluiu-se que o

pcz Se desloca de -0,53 V para -0,34 V quando a concentra~o de

py aumenta de zero para 0,5 M (em NaCl 2M). Desta forma con-

clui-se que o Ei de -0,2 V se situa sempre do lado anõdico do pcz,

enquanto que o de -0,3V, tambem do lado anõdico em baixas conc~

trações de py, fica quase sobreposto ao pcz, quando estas
-

sao

altas. Ja em relação ao Ei de -0,4V,o pcz pode ficar tanto ã
sua diretta como ã sua esquerda, dependendo da concentração

de py.

Apesar de se ter determinado o pcz em apenas três cO!

centrações de py (alem de Cpy=O), e possível formar um quadro

mais completo sobre o seu deslocamentocom C , atraves dos da-py

dos mais precisos e numerosos de CONWAY et al.(476). Estas in-

.

formações encontram-se reunidas na Figura 530

V.2.3 - Adsorção dos Complexos de Cadmio
~

Em linhas gerais, as curvas de nFfCd vs. Cpy obtidas

para cada uma das series com py variavel, exibem maximos, cuja

localização e altura dependem do potencial e da composição das
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109 Cpy/M

FIGURA 53 -
Deslocamento do pcz com Cpy:o
a) em NaCl 2M, a 25 C (dados do presente

trabalho);

b) e c) em KCl 1,00 e 0,01 M respectiva-
o (476)

mente, a 30 C, dados de CONWAYet alo .
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soluções. O mãximo de adsorção das curvas situa-se. entretan -

to, sempre no intervalo de 0,1 a 0,5 M em py. como poderã ser

visto em diversas figuras que serão apresenta~as a seguir.

Atraves do primeiro grupo de experiências tencionava-

se obter dados para estabelecer um paralelismo entre a intensi

dade da adsorção no eletrodo e a distrihuição das espécies em

solução. Os resultados das medidas cronocou10metricas das qua-

tro series de c10reto fixo encontram-se nas Fi guras 54 e 55.

As Figuras 56 a 59 trazem os diagramas de distribuição das espe

cies na solução. para as mesmas concentrações de c10reto e em

função de 109 Ipyl, (~C , em concentrações baixas de CCd). Espy -

tes diagramas foram geradns por computador, a partir das cons-

tantes de estabilidade determinadas na terceira parte da tese

(ítem 111.6.4). O Anexo II traz a 1istagem do programa usado.

A simples comparação das curvas de nFro com os diagr~

mas de distribuição não permite identificar as especies adsor-

ven tes. Para tentar interpretar os resultados, e necessãrio le

var em conta primeiramente, que as medidas de adsorção dos com-

plexos de Cd(ll) foram feitas na presença de grande excesso dos

1igantes, necessãrio para garantir a formação dos complexos. cu

ja estabilidade a apenas moderada.

Nos mãximos de adsorção observados nas curvas, a con-

centração de cada um dos 1igantes e da ordem de 103 a 104 vezes

superior ã de Cd(II). Devido ao fato de tanto a piridina como

o c1oreto adsorverem no eletrodo de mercúrio, existe. na verda-

de, um processo competitivo entre os complexos e os 1igantes,p!

1a superfície do metal.

A situação a, portanto, muito mais complicada do que

quando a adsorção competitiva dos ligantes pode ser evitada,co-
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mo no caso de complexos fortes (1-3), ou, melhor ainda, inertes

(208-210) .
D

o °

d (476-481) t °
b

..
d1versos pesqu1sa ores em contr1 U1 o para

o estudo da adsorção da piridina. A adsorção do cloreto tambem

jã foi medida hã tempo(482 ,483). Os dados de excesso de superfl-

cie Qteis para o presente trabalho sio os de CONHAYet al.(476),

porque foram obtidos na presença de cloreto. A Figura 60 traz,

alem destes Frpy' os FrC1 em função de Cpy' para cloreto

em 1M. O exame da Figura permite concluir que a adsorção

fixo

da

py aumenta não sõ com a sua concentração, mas tambem ã medida

que o potencial do eletrodo se torna mais catõdico. Jã a adsor

ção do c10reto diminui em potenciais mais catõdicos (por ser um

ânion), e depende pouco da mudança de Cpy.

Na faixa de concentrações de py em que a adsorção dos

complexos de Cd(ll) e mãxima, e, acima de1a,0 excesso superfic!

a1 de py é maior em pelo menos uma ordem de grandeza. Isto pe!:.

mite supor que a adsorção da py possa ser tão extensiva nes tas

altas concentrações, a ponto de poder provocar a dessorção dos

complexos. Este efeito deveria, portanto, ser mais significat!

vo em -0,4V que em -0,2V. Efetivamente, em todas as seriesestud!

das, o pico de adsorção dos complexos a -0,4 V ocorre semp~e a!

tes que a -0,2 V, sendo este comportamento mais acentuado quan-

do a concentração fixa de cloreto ê 2M.

Uma evidência em favor da participação deste mecanis-

mo de adsorção competitiva, foi obtida aumentando a concentra-

ção de Cd(II) de 50 para 200 ~M.
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Infelizmente, houve precipitação em concentrações

py superiores a O,3M, como pôde ser constatado pela descontinui

dade de um grãfico das inclinações obtidas nos cronocou10gramas

(proporcionais a CCd). Os mãximos de adsorção ocorreram, no e~

tanto, antes desta concentração, como demonstra a Figura 61, e

o aspecto geral das curvas não foi prejudicado.

Em relação às curvas obtidas em 50 ~M de cãdmio, a p~

sição dos picos foi antecipada em cerca de 30%, em termos de cm

centração de py necessãria. Como a altura dos picos trip1icou,

este comportamento estã coerente com o mecanismo competitivo.

Um segundo aspecto a considerar e a carga das espéci-

es complexas que adsorvem. A partir da Figura 53 sabe-se que o

mãximo de adsorção dos complexos em c10reto 2M a -0,4V coincide

com o pcz, enquanto que na Cpy do mãximo de -0,3V, situa-se em

-O,35V. Tanto uma como outra condição favorece a adsorção de

especies neutras. Exame dos diagramas de distribuição (Figura

59) revela que as especies neutras CdpyC12' CdpY2C12 e CdpY3C12

respondem por uma fração considerãve1 da composição do sistema,

nesta faixa de concentração onde ocorrem os mãximos de adsorção.

Algumas indicações adicionais sobre a carga das espe-

cies adsorventes puderam ser extraídas do exame dos Qdc dos cr~

nocou1ogramas. A Figura 62 mostra que, dentro do erro experi -

mental, os valores de Qdc permanecem ina1terados quando'a con,-

centração de Cd(II) ê alterada de zero para 50 ou 200~M, tanto

em -0,4 e -0,3~ como em -0,2V. Isto significa que a presença d~

complexos na dce, não altera a sua distribuição de cargas.

-0,4V, este comportamento pode ser interpretado como uma evidên

cia de que ocorre adsorção de complexos neutros.

jã do lado anõdico do pcz, a interpretação e ambígua.

Em ~0,2V,

Neste

de

Em
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troca de íons cloreto por espécies complexas aniônicas.

o diagrama de distribuição para NaCl 2M mostra que a

fração da cãdmio que se encontra na forma da especie aniônica

CdpyC14= é, em log C = 0,5M, da mesma ordem que
py

e essas poderiam estar sendo adsorvidaso

O exame dos diagramas de distribuição nas demais con-

a das neutras,

centrações de cloreto mostra, no entanto, que a fração de com-

plexos na forma aniônica diminui rapidamente com a concentração

de cloreto, enquanto a de neutros diminui mais lentamente, em

escala, 0,4 M (Figura 54b).

~ necessãrio levar em conta, porem, que o perclorato

do meio tambem pode estar participando do processo. Em estudos

anteriores com a bipy(1-3} foi observada forte inibição da on-

da polarogrãfica dos complexos de cãdmio, enquanto em fluoreto

tal fenômeno não ocorria. A adsorção dos complexos induzida

por perclorato tambem foi maior que por nitrato ou fluoreto,

apesar de bem menor qu~ por cloreto.

Para verificar esta possibilidade no presente caso

dos complexos mistos de Cd(ll}jpyjCl-, repetiram-se as medidas

reduzido ao mesmo valor dos demais, como ilustra a Figura 63 a

e b. A localização e a altura de todas as curvas estão sumari-

potencial,a co-adsorçãode cloreto é grande (Figura 60}o A dis-

tribuição de cargas pode ser aproximadamente mantida tanto pela

substituição de py adsorvida por complexos neutros, como pela
j

benefício das espécies monocatiônicas. Torna-se difícil, pois,

explicar o aumento no pico de adsorção que ocorre em -0,2 V,

quando a concentração de cloreto ê 0,9M (Figura 55a) e, em menor

em cloreto 0,9 M, suprimindo o perclorato numa das séries e

substituindo-o por nitrato, em outra.

Em ambos os caso, p pico de adsorção a -0,2 V fi
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a) NaCl O~9M + NaN03 1 ~lM + Cd(II)50~M;
b) NaCl O~9M + Cd(II) 50~M. (curvas com

parãveis com as da figura 55a).
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zadas na Tabela XXII. Es tes res ul tados demonstram claramente

a participação do perclorato. Possivelmente o perclorato for-

ma pares iôni cos com as especies neutras. convertendo-as em t
. A .

anlonl-cas. ou com as catiônicas. para transformã-las em neu-

tras. Esta formação local de pares iônicos e facilitada pela

presença da camada de piridina. de baixa

na superfície da gota.

constante dieletrica.

.

V.2o4 - Isoterma de Adsorção

A adsorção dos complexos mistos do sistema Cd(II)/py/

/Cl-. considerando as baixas concentrações de metal usadas. ê .
muito forte. Para estimar a.magnitude da energia de adsorção

dos complexos. em processo competitivo com os ligantes livres.

realizou-se uma serie de cronocoulogramas em concentrações fi-

xas de cloreto de piridina. 2 e 0.32M respectivamente. e variã-

vel de Cd(II).

Em face aos jã mencionados prohlemas de precipitação

dos complexos. não se ultrapassou a concentração de 100 ~M
..

em

cãdmio. o potencial escolhido foi o de -0.4V. por correspon-

der ao pcz.

No intervalo de concentração de cãdmio explorado. não

foi possível atingir o recobrimento total do eletrodo. ao con -
trãrio. o grau de recobrimento foi suficientemente baixo para .
permitir a aplicação da isoterma de Henry. que nao considera a

interação entre as moleculas adsorvidas. A equação desta iso -
t d

-
f . . 1 - (484)

erma. quan o expressa concentraçao super lCla .e :

.



(*) -2 10 -2 -2
nFro/~C em = n.9,6485.10 Imoles cm ... ro/pieomoles cm = Fro.l0,364

I
IV1.11
WI

TABELAXXII - Excesso superficialde Cd(II) no mãximo de adsorção de cada serie e concentração de py

em que ocorre em três valores de Ei.

Composição, C./M rCd/pieomoles cm-2(*) -109 Cpy/M1

Cd(Cl04)2" NaCl NaCl04 NaN03 -O,2V -O,3V -O,4V -0,2V -0,3V -0,4V" 106

50 O, 15 1 ,85 - 16 15 15 0,55 0,66 0,74

50 0,40 1 ,60 - 27 23 21 0,54 0,60 0,70

50 0,90 1 ,10 - 30 21 15 0,48 0,60 0,70

50 0,90 - - 17 17 14 0,50 0,64 0,76

50 0,90 - 1,10 17 18 15 0,44 0,60 0,76

50 2,00 - - 20 21 19 0,34 0,52 0,76

200 2,00 - - 63 67 53 0,52 0,64 0,90
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aa. = RTr., , (eq.77 )

sendo que B estã relacionado ã energia livre

drão de adsorção atraves da equação.

eletroqu1mica pa-

a = e -âGo/RT (e q. 78)

Considerando a adsorção dos vãrios complexos como se~

do de uma unica espécie competindo com os ligantes livres e us~

do CCd no lugar da atividade, pode-se chegar a uma energia apa-

rente de adsorçã~ obtendo a inclinação da reta de rCd vs. CCd .

Os dados experimentais encontram-se na Figura 64. Expressando

a inclinação da reta no estado padrão usual de 1 mol 1-1 para

a solução e 1 10n cm-2 para a interface, chega-se a um valor

de 8 (=inclinação.RT) de 1,13.1017, do que resulta uma energia- -1
livre aparente de adsorçao, -àG, de cerca de 23 Kcal mol (pa-

o
ra NaCl 2,OM, py =O,~2M, E = -0,4V vs. EC, 25,0 C).

A energia aparente de adsorção da py em KCl 1M (em

-0,4 V e 30,00C) obtida por CONWAYet al.(476) e de aproximada-

mente 4 Kcal mol-I , quando o recobrimento do eletrodo tende pa-

ra zero.

Apesar de não haver condições para comparar correta-

mente estas energia~ porque as espécies mistas do tipo

Cd PYiC12' provavelmente envolvidas no processo, podem conter vã

rias moléculas de piridina, pOde-se concluir que a adsorção

do complexos é, proporcionalmente, muito forte.

As razões que levam a esta forte adsorção dos comple-

xos ainda não estã inteiramente esclarecida. Um fator importa~

te e, provavelmente, a hidrofobicidade das especies mistas neu-
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tras.

Este carãter hidrõfobo dos complexos surge justamente

quando se formam as espicies neutras do tipo CdPYiC12' porque

cada um dos constituintes e, separadamente, hidrofílicoq

Evidências deste fenômeno jã foram observadas nos es-

tudos dos bipy complexos de cãdmio(II~l), onde o excesso super-

ficial dos complexos sofria um decrescimo considerãvel quando ~

características da solução eram tornadas

la adição de etanol.

mais lipofílicas, pe-

No presente caso, ocorre certa alteração característi

ca do meio pela adição da própria piridina, fazendo diminuir

a tendência dos complexos a adsorver. o rãpido decréscimo

após o mãximo de adsorção nas curvas em função de Cpy não deve,

entretanto, resultar apenas deste fator. O aumento da concen -

tração de py até níveis de vãrias ordens de grandeza superiores ~

do metal, dã condições a py de levar vantagem sobre os comple -

xos apesar de adsorver mais fracamente. Não hã dúvidas de que

a mudança da distribuição das especies também exerce o seu

pel.

pa-

Hã necessidade de considerar a possibilidade da ocor-

rência de um impedimentode natureza estérica ~ adsorção dos

complexos. CONWAY et al.(476) observaram que, em concentra

ções altas de piridina, ocorre uma reorientação das moleculas

de piridina da posição horizontal (plano do anel aromãtico pa-

ralelo ao da superfície) para uma posição vertical. Esta segu~

da posição permite atingir uma densidade maior de moléculas por

unidade de ãrea, mas deve ser desfavorãvel ao estabelecimen-

to de ligações de coordenação com o cãdmio, levando ã exclusão

dos complexos do filme de adsorção.
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Em ultima anãliset certos complexos mistos do sistema

Cd(II)/py/Cl- t adsorvem fortemente no eletrodo de mercurio. Hã

vãrias evidências e argumentações indicando a adsorção de espe-

. cies neutras. Comparativamentet com os bipy complexosde cãd-

mio ocorre o mesmo(1-3). A especie adsorvente e constituída

de dois ânions univalentes para cada

com bipYt sendo possível definir

I

_
1

2 ..

rCd vs. CCd X t superpon1veis para

cãdmi 0(1 s 3 ) .

íon de Cd(ll) complexado

isotermas de adsorção de

vãrias concentrações de

No presente sistemat ficou clara a particiJ}ação do.

perclorato (eletr5lito "inerte") no potencial de -Ot2Vt exis -
tindo a hip5tese de quet neste potencialt ocorra tambem a adsor

ção de especies aniônicas.
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VI.1 - APARELHAGEME PROCEDIMENTOS

VI.1.1 - Po1arografia

Os po1arogramas foram registrados

multi-funciona1 E1ectroscan 30 da Beckman.

com o instrumento

Usou-se célula de

três compartimentoss em forma de ~s apropriadas para volumes de

10 m1 s munida de três eletrodos. O de referências tipo ECS,

com junção cerâmica. O auxiliar, um fio de platina enrolado em

espirals e o de trabalho, um EGMcom tempo de gotejamento de

4s para coluna de 50 cm. O EGMfoi montado num suporte que per

mite co10cã-lo e removê-10 da células sem alterar a altura

coluna de mercúrio.

da

O registrador de Eletroscan mostrou-se suficientemen-

te rãpido para permitir a obtenção

gotas individuais.

de diagramas i vs. t para

Todas as medidas foram feitas com a célula imersa num

banho termostatizado a 25,00C.

VI . 1 . 2 - Po te n c i omet r i a

1) Potenciômetro

As medidas do potencial de eletrodos íon-seletivos ou

de amãlgama de cãdmio, requeridas ao longo do estudo da estabi-

1idade do sistema Cd(II)/py/Cl-, foram realizadas com um mu1tí-
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metro de 4 1/2 digitos. HP 3465A. da Hew1ett Packard. A impe -

dância de entrada. nas escalas usadas. e >1010n. e a precisão.

+ +
de - 0.1 mV na escala a 2V e - 0.01 mV. na de 0.2V.

As medidas que exigiam maior precisão foram rea1izad~

na escala de 0.2V. Para poder aproveitar ao mãximo a faixa

10.2 ~, utilizou-se um compensador de potencial inicial entre ~

eletrodos. constituído de uma fonte de tensão estabilizada

filtrada possuindo um ajuste grosso e um ajuste fino de poten-

cia1. Com este recurso. foi possível ajustar em 0.00 mV o po -

tencia1 inicial das series em que se adicionava um comp1exante.

medindo-se. desta forma. diretamente o 6E.

2) Eletrodos

Usaram-se eletrodos íon-seletivos de cãdmio. c10reto.

f1uoreto e iodeto. fabricado pela Orion Research. todos de

tado sõ1ido.

es-

o eletrodo de amã1gama gotejante. aquí aperfeiçoado.

jã foi descrito no Capítulo 111.6 e estã representado em corte

na Figura 22. o procedimento de uso. o amã1-Resta descrever

gama foi preparado e conservado num pequeno frasco hermético com

tampa de borracha. Inicialmente colocou-se no frasco uma quan-

tidade pesada de cãdmi~ metã1ico limpo e seco. A seguir fechou-

-se a tamp~. enrolando "Parafi1m". o oxigênio foi removido in-

troduzindo N2 através de uma agulha hipodérmica. servindo outra

como saída de gãs. O mercurio foi injetado. a seguir. com uma

seringa. A concentração de amã1gama preferida foi 10 mM.

Para encher o eletrodo de amã1gama substituiu-se a pe-

de

e
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ça que faz a adaptação do capilar por uma agulha e retirou-se

amãlgama atraves da tampa do frasco-depõsito.

cou-se o capilar.

A seguir, reco10

A velocidade de vazão, ou seja, o tempo de gotejamen-

to pôde ser regulado ajustando a tensão da mola

êmbolo da seringa.

que comprime o

Em todas as medidas potenciométricas, usou-se um e1e-

trodo de referência de Ag/AgC1 com'junção do tipo cônico,que
-
e

fabricado pela Orion Research. O eletrõlito usado foi NaC104

1,9M + NaCl O,lM,prê-saturado com Ag+. Este tipo de junção 1;-

quido-líquido se caracteriza pela estabilidade do poiencial

junção resultante.

de

3) Célula e Acessõrios

Usou-se um recipiente universal de titu1ação Met~ohm

EA 880-2 termostatizado como compartimento de medida. Com 'os

eletrodos posicio~ados no cabeçote, requereu um volume inicial

de 9 m1 de solução.

Utilizaram-se duas buretas de pistão Metrohm ~ara adi

cionar os reagentes ã ce1ula durante cada serie de medidas. Uma
(

contendo piridina pura, equipada co~ tubos de tef1on, e a outr~ (

contendo eletrõlito e metal em concentração apropriada para com

pensar a diluição provocada pela adição da piridina.

Para evitar a perda de py durante as experiências, ao

desaerar as soluções, passou-se o nitrogênio purificado atraves

de um recipiente pre-saturador contendo um, concentração de py

igual ã da ~elula, ajustada por uma terceira bureta de pistão )

contendo py pura. O purificador de nitrogênio usado foi o mes-
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mo das medidas cronocou1om~tricas. _A py usada nas buretas

desaerada previamente. Para faze-10, passou-se N2 por três fr$

cos borbu1hadores contendo piridina, sendo que a do ultimo foi

usada para encher as buretas.

VI.1.3 - Cronocou1ometria

1) Procedimento

A instrumentação usada para as medidas cronocou1ome -

tricas jã ,foi apresentada na quarta parte da Tese.

nas acrescentar alguns detalhes operacionais.

Resta ape -

Antes de iniciar uma serie de medidas cronocou1ometri

cas, procedia-se da seguinte forma:

a) Ligava-se o PAR-17O, o termostato e o conversor de tensão em

frequência por um período de duas horas, para aquecimento;

b) Preparavam-se as soluções necessãrias e procedia-se ao desae

ramento da py (item VI.l.3);

c) Trocava-se a ponta do capilar do EGPM;

d} Abria-se o nitrogênio, para eliminar o oxigênio que eventual

mente tivesse entrado na tubulação;

e} Conferia-se, com um voltímetro digital no lugar da celula,os

potenciais aplicados pelo PAR-17O, e retocava-se o circuito

compensador da deriva do integrador;

f} Ligava-se o resto da instrumentação e,

\

uma vez por semana,

foi
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repetia-se a curva de calibração para verificar

da inalterada.

se permane-

~
g) Colocava-se eletrõlito no capilar de Luggin, vertia-se a so-

lução na celula e procedia-se a eliminação do oxigênio;

h) Iniciava-se o ciclo de experiências, consistindo, cada uma,

de somar cinco curvas consecutivas na memória do AMC, para,

em seguida, imprimir os resultados.

2) Curva de Calibração

\

A conversão das medidas de adsorção do sistema Cd{II)/

/py/Cl- foi feita por uma curva de calibração que consjstia

de uma Tabela de conversão indo de 50 a 3150 pulsos, correspon-

dendo a cargas entre O e 9 llC, para cinco experiências soma -

das o Na elaboração da Tabela empregou-se a media de quatro cur

vas de calibração concordantes dentro de 0,05%, escolhidas en-
,

tre seis, obtidas ~ dias diferentes, cada uma ~eferente ã soma

de cinco curvas consecutivas.

Em outras palavras, a reprodutibilidade do numero de

pulsos armazenado em um canal foi de:2 pulsos, o que, para

frequências inferiores a 200 pulsos/ms, representava mais de

1%. Como os cãlculos dos croncoulogramas eram feitos com 16

pontos, ocorria certa compensação, pois um pulso que escapasse

ao intervalo de amostragem de um dos canais, era contado no

canal seguinte. Assim, a um canal com numero de pulsos inferior

ao esperado correspondia um seguinte com numero maior, e estas

oscilações eram

cãlculos.

eliminadas pela regressão linéar empregada nos
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VI.2 - SOLUÇ~ES E REAGENTES

1) J{gua

Em es tudos de ads orção hã necessidade de usar
-
agua

isenta de substâncias orgânicas que possam adsorver no eletrod~

Por isto, destilou-se ãgua previamente desionizada,na pres~nça ~

permanganato e em meio alcalino, em destilador de pyrex. A ãgua

resultante foi destilada novamente, para eliminar possíveis tr!

çõs de permanganato, arrastados na forma de aerosol. Apesar

de este prodedimento não garantir a eliminação completa de mate

riais orgânicos(485), deu resultados satisf~tõrios.

2) Mercurio

o mercúrio, aproveitado de trabalho polarogrãfico an-

terior, foi tratado com ãcido nítrico 10%, depois com hidrõxido

de sõdio 20% e a seguir com ãgua destilada, sempre sob vigorosa

agitação com um jato de ar. Depois de seco, foi bidestilado

sob vãcuo, em aparelhagem adequada.

3) Nitrogênio

Como jã foi mencionado no item IV.3.7, o nitrogênio

foi purificado a frio com catalisador BTS da 8asf colocado

num cilindro de latão. A recuperaçãodeste catalizador ê feita

a 1500C, substituindo o nitrogênio progressivamentepor hidrogê

nio. Dependendo da vazão do hidrogênio, pode ser necessãrio um
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dia inteiro para conseguir a redução completa do ôxido de cobre.

4) Sais sôdicos, dos ãcidos sulfâmico, metanosulfônico, tri

fluoroacetico, trifluorometanosulfônico e p-toluenosulfô

nico.

Os sais de tod9s estes ãcidos foram preparados atra-

ves do seguinte procedimento: Os ãcidos puros foram vertidos,

gota a gota, em solução concentrada de NaOH (não se usou carbo-

nato porque o hidrõxido Merck disponível, era mais puro). Apôs

fervura e diluição, o pH destas soluções foi ajustado ã neutra-

lidade.

Dependendo da pureza do ãcido, os sais foram recrista

lizados ou não.

A padronização foi feita por percolação de uma alíqu~

ta atraves de resina catiônica fortemente ãcida e titulação do

ãcido eluído com hidrôxido de sõdio "Titrisol" recem preparado.

5) perclorato de Sõdio

Usou-se sal Merck de pureza analítica. A solução con

centrada deu teste negativo para cloreto. A padronização foi

feita por resina de troca iônica, como no sub-ítem 4, e gravime

tricamente, evaporando um volume conhecido de solução e pesando

o resíduo. A coincidência dos títulos foi satisfatõria.

6) Cloreto de Sôdio

Usou-se sal Merck

estufa e considerado padrão.

de pureza analítica~ dessecado em
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7) Perc10rato de Cãdmio

Uma solução estoque padrão de perc10rato de cãdmio

foi preparada dissolvendo carbonato de cãdmio Merck poa., num

volume medido de ãcido perclõrico padrão. Quando não houve mais

dissolução do carbonato, a solução foi fervida (para destruir bj

carbonato), filtrada e transferida quantitativamente para um

frasco volumetrico e diluída para volume conhecido(3l8). A solu

ção resultante não apresentou ãcido livre ou bicarbonato.

8) Piridina

(

-
çao

A piridina Fisher (certified ACS) foi usada sem dilui-

e a sua concentração foi determinada por titulação potenci~

metrica com HCl 0,1000 M "Titrisol". O pbnto final foi 10ca1i-

d . - - d d (486 487)za o prec~samente atraves do meto o e GRAN ' .

9) Demais Soluções

Ores tan te das soluções usadas ao longo da tese foi

preparado dir.etamente de reagentes de pureza analítica ou quimi.-

camente puros de vãrias procedincias. Como estas soluções fo-

ram usadas em aplicações onde a concentração não era crítica,sua

. titulação foi dispensada.



PARTE VII

PERSPECTIVAS DE TRABALHO

Nenhuma pesquisa científicaé completa ou perfeita.

Assim, também na elaboração desta tese, e até na sua redação f1

nal, encontraram-se imperfeições e vislumbraram-se novas ideias.

A presente parte trata, pois, do que se poderã fazer para dar

continuidade ao presente trabalho, discutindo, em linhas gerais,

as idéias surgidas.
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VII.l - APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE MEDIDA DE qm e Qdc

~

Uma maneira. em princípio. muito interessante de ob-

ter dados de Qdc se baseia na medida direta de qm nos potenci -
ais Ei e Ef' feita por integração da corrente que flui durante

a extrusão de uma gotado EGPM.Este procedimento jã foi utiliza-

do por ANSONet al.(20l.208.230}. para situações onde era impo~

sível avaliar este parâmetro por CCDDP.

A carga qm e obtida diretamente da integração da cor-

rente por um integrador analõgico. ligado ao circuito. Este

processo aparentemente muito simples envolve um problema experi

mental muito seri~que pode ter levado aqueles autores a não

utilizã-lo regularmente ou não lhe dar a devida importância. O

problema reside. pura e simplesmente. na existência de uma cor-

rente residual faradaica. muito difícil de eliminar totalmente.

e que contribui de maneira variãvel e indeterminada para a car-

ga total.

Sua avaliação seria. entretanto. possível. desdeq~se .
trabalhasse em condições de crescimento regular da ãrea da 90-

ta. como ocorre com o EGPMdescrito no 'tem IV.3.6. Com este.

a gota se forma de uma vazão constante de mercurio. permitindo

a aplicação das equações que governam a polarografia. Nestas

condições. o conhecimento da corrente faradaica que circula ~õs
~

interromper-se o crescimento da gota. possibilita calcular e

subtrair da carga total. a contribuição devida ao processo fara

daico durante o crescimento da gota.

Este metodo aperfeiçoado de medidas poderia ser apli-
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r
cado:

a) Na medida de qm e indiretamente de Qdc. com instrumenta-

ção relativamente simples. dispensando o uso de CCDDP.

b) Na determinação de qm onde existirem problemas cineticos

de estabe1etimento do equilíbrio na interface em tempos

tão curtos como os usados na etapa de retorno da CCDDP.

c) Como um metodo alternativo para obter parâmetros da dce.

VII.2 - PROJETO ECONÕMICODE SISTEMA DE AQUISIÇ~O DE

PARA CCDDP

DADOS

Como foi visto na quarta parte da tese. o arranjo ex-

perimental para a obtenção de medidas cronocou1ometricas permi-

te a aquisição menos lenta e mais exata de dados. Apesar de ter

funcionado satisfatoriamente. a instrumentação ainda deixa a de

sejar especialmente por lhe faltar "interfaceamentolldireto com

o sistema de processamento dos dados (calculadora). Em outros

laboratórios. a aquisição de dados de medidas cronocou10metri -
cas ê feita diretamente por um computador digita1(208.231.470).

Uma solução mais econômica. a ser proposta às insti -
tuições financiadoras de pesquisa no país (FINEP. CNPQ ou FAPESP).

prevê a compra das seguintes equipamentos:

1) Um IISystem Vo1tmeter" Hew1ett Packard Modelo 3437A. a

ser usado na conversão rãpida das medidas de potencial
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provenientes do integrador do PAR-170, em linguagem binã

ria.

2) Uma Interface HP-IB (HP-98034A)e um P10tter-Genera1 1/0-

Extended I/O 98216A, para estabelecer a comunicação

tre o voltlmetro e a calculadora.

en-

3) Uma calculadora HP-9825A, com acesso direto ã memõria,c~

paz de armazenar rapidamente as medidas enviadas pelo vm

tímetro e, a seguir, fazer a anã1ise dos dados.

4) Um osciloscõpio Nicolet Explorer com retenção digital,em

substituição ao item 1 . Este equipamento daria maior

versatilidade ao sistema porque tem memõria prõpria

possui um conversor analõgico digital mais ripido.

e

1nfe

lizmente este fabricante não oferece serviço de assistê!

cia tecnica no Brasil, enquanto a Hewlett Packard di as-

sistência completao

VII.3 - CONTINUAÇ~O DOS ESTUDOS CRONOCOULOMtTRICOS

Quando se dispuser de um sistema conveniente de aqui-

sição e processamento dos dados de medidas cronocou10metricas ~

tipo descrito no capítulo anterior, poder-se-ão fazer uma serie

de investigações:

1) Complementar o estudo do sistema Cd{II)/py/Cl-, procura!

do obter dados que venham elucidar a participação do

perclorato. Realizar series de medidas onde Cpy

da fixa e CCl e variãvel, sendo a força iônica

com percloratoou f1uoreto (KF). ,

e manti-

ajustada
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2) Estudo do sistema Cd(II)/bipy/S20;,onde o tios sulfato, um

complexante forte, ~ capaz de formar esp~cies mistas mu!

to estãveis e soluveis. Em estudos preliminares anteri~

res(l) verificou-se forte adsorção neste sistema.

3) Estudar os sistema Cd(II)/benzoato, que tamb~m se mos-

trou capaz de induzir a adsorção(l). O íon benzoato e,

sabidamente, um inibidor de corrosão e esta propriedade

deve estar relacionada com a forte adsorção do ânion ou

1 b f... . t- l
. (491)

H
- ..

seus comp exos so re super 1cles me a 1cas. a, p01S ,

um interesse prãtico nestes estudos.

4) Fazer um estudo sistemãtico da adsorção do sistema do

cobalto(II)/azoteto. Estes íons dão origem a correntes

catal;ticas po1arogrãficas de grande intensidade(488) ,

e hã evidências de que ocorra adsorçao. Uma particulari-

dade interessante ~ a alta irreversibilidade da redução

do Co(II). Observa-se que o pico anôdico no ciclovolta-

mograma se encontra cerca de 0,5V separado do pico catô-

dico. Assim, dispõe-se de ampla faixa para a aplicação

da CCDDP, somente para o pico catõdito. N e s tas c o n di ç'ões

e possível determinar Qdc diretamente, ne etapa de retor

no.

5) Estudar a adsorção dos tioci ano - complexos de Cu(I) e

Cu(!I). Cobre (I) ~ bem estabilizadoem soluções de

t
. . t H- -.

1
"

1
-f' (489,490)

10Clana o. a varlas anoma las po arogra lcas

causadas por Cu(II) ou Cu(!), neste eletrôlito, que cer-

tamente estão ligadas ã forte adsorção dos complexos. Es
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te e um caso muito favorãvel ao estudo cronocoulometri -

co. que deverão completar estudos anteriores de KOLTHOFF

e OKINAKA(492). t

VII.4 - ELETRODO DE AM~LGAMAE SUA APLICAÇ~O A OUTROS SISTE

MAS.

.

Os resultados obtidos com o eletrodo de amãlgama aqui

construtdo. foram muito precisos.

Poder-se-ia utilizar este eletrodo para determinar

constantes de equiltbrio em diversas temperaturase chegar a va

lores de 6H. Pensa-se iniciar tais estudos com o sistema Cd(II)/ ~
/SCN-, que forma quatro complexos sucessiVos. Hã algumas evi-

dincias experimentais de que a variação de 6H neste sistema se-
.. . _

1 1 d ... (493)
Ja ma10r que em slstemas ana ogos envo ven o o 10n azoteto.

Por outro lado hã, tambem, interesse no prosseguimen-

to do estudo de complexos mistos.
o sistema Cd(II)/bipy/NOj s~

r i a p a r t i c u 1a r men t e i n t e r e s s an te, e m v i s ta da d i s p on i b i 1i da de de.

medidas anteriores da sua adsorção(l,2). '

Paralelamente ao estudo cronocoulometrtco prOposto no

t

item 2 do capitulo anterior, pretende-se estudar a formação

complexos mistos no sistema Cd(II)/biPy/S20~.

de
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VII.5 - PROBLEMAS DE POTENCIAIS DE JUNÇ~O

Os e'studos rea 1i zados comeletrodos seletivos, vi s ando a

estimar potenciais de junção, deverão ser retomados. Talvez PO!

sa ser finalmente esclarecido qual o inion realmente mais iner-

te, para funcionar como e1etrõ1ito em estudos de complexos com

alguns cãtions, como Cd{II). Serão necessãrias medidas poten-

ciom~trica~ auxiliares com eletrodo de amãlgama.

Em muitos estudos as concentrações de e1etrõ1ito das

soluções de trabalho e aquela do eletrodo de referênci a
-

sao

iguais, para evitar diferenças de pressão osmõtica. Seria inte

ressante examinar as mudanças de potencial de junção referentes

ã troca de e1etrõ1itos nas soluções de trabalho, quando estas e!

tão em contato como e1etrõ1ito bem mais concentrado no eletrodo

de referência.

Na 1i tera tu ra encon tram uso si stema como fe rrocenol fE!!'

rocinio, coba1toceno/coba1tocinio(362) ou bis-bifenil cromo(l),

bis-bifeni1 cromo(0){363>, para estabelecer escalas de potenci-

a1 em sol ventes não aquosos, e estes poderiam ser usados tam-

b~m para estimar potenciais de junção entre e1etrõ1itos diferen

tes, em meio aquosoo

Caberia ainda examinar outros eletrõ1itos cuj os cã-

tions e inions se aproximem da condição de equi-transferênçia ,
cujo representante tipico ~ o KC1. Entre os possíveis "candid!

tos" estão o NaMS e o LiTFMS, bem como trif1uoro acetatos e elo

roacetatos.
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VII.6 - USO DE CAPILARES DE PL~STICO

.

Este é um campo de aplicação também interessante e

pouco explorado. Hã evidências de que muitas anomalias no le-

vantamento de curvas eletrocapilares se devam i penetração ~ lT

quido no capila~ entre o vidro e o mercúrio. Frequentemente ap!

recemespécies que tem grande afinidade pelo capilar de vidro.co

.

mo ocorre com o 10n fluoreto. ou a própria ãguao Nestes casos.

o capilar de vidro pode ser vantajosamente substituído por mat!

riais plãsticos(459.460.494.495).

Os bons resultados aqui obtidos com capilares de poli

propilen~em meio aquoso (na ausência de py)~ indicam que seu ~o

pode ser vantajoso também no levantamento de curvas eletrocapi-

.

lares pelo metodo do tempo de gota o que deverã ser verificado

experimentalmente. Pretende-se tirar proveito deste metodo no

estudo da participação de inions na adsorçio de sistemas nioele

troativos como Fe {II)/bipy e Fe (II)/phen.

.

~

~

y



PARTE VIII

CONCLUSnES E COMENT~RIOS FINAIS

trabalhos

Hã recomendações (atualmente negligenciadas) que

de tese contenham,alim do resumo ou "abstract".

os

as

conclusões a que se chegou. Em vista disso far-se-a. a seguir.

a apresentação das conclusões do presente trabalho em forma e!

quemãtica e sucinta. com eventuais e breves comentãrios ou ob-

servações correlatas.
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VIII.l - ESTUDO DAS REFERENCIASBIgLIOGRXFICAS

o ,xlme . .,tudodi 1fil~.tYrM qU"tll m.nc1oRldln'l
ta tese (referênc1,jp;b119,rjfi~'$) '.VOU .$ fl'M1n~é$ c.nclu -
sões:

1) O estudo da adsorção eletroquTmica (particularmente 50.

bre o eletrodo de, mercúrio) e um amplo campo de trabalho,

em pleno desenvolvimento teõrico e experimental. Isto,

por 51 sã. justifica plenamente a coleta de dadOs experi-
mentais de diversos sistemas que, reunidos, proporciona-

rio elementos para o desenvolvimento futuro de teorias e

metodos.

2) O estudo de ~quil'brios de formaçio de complexos mistos

encontra dificuldades experimentais maiores que o de si.s

temas mais simples de dois componentes (cãtion metãlico

e ligante). ressalt,ndo-se: a) requerem processos mais

precisos ou exatos de medidas potenciometricas; b) o uso

de eletrõlito suporte .inerte", para ajuste de força iô-

nica, pode ser bem mais critico.

VIII.2 - INIBIÇ~O DA ONDA DO Cd(II) POR PHEN E SEUS COMPLE-
XOS

1) Os ãnions tem significativa participação no fenômeno da

inibição da onda do cãdmio tanto por seus complexos com

phen como por complexos ferrosos da phen.
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2) Hã duas regiões em que a inibição é governada por fato -
res diferentes. A primeira, prõxima do pcz, onde a par-

ticipação dos ânions e- decisiva. A segunda, em poten -
ciais bem mais catõdicos onde o efeito dos ãnions é pe

queno e a inibição é provocada pela prõpria phen e pelos

seus complexos catiônicos com o Fe(II).

3) Hã evidências de que, na primeira região, o bloqueio

eletrodo é feito pelos cãtions complexos associados

do

com

ãnions, formando espécies neutras.

4) O estudo quantitativo da adsorção através da cronocoulo-

metria não é possível, nas condições investigadas.

VIII.3 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇXO DE MtTODOS EXPERIMEN

TAIS

VIII. ~l - Cronocoulometria

1) Os testes efetuados com o instrumento PAR-170 mostraram

ser esta aparelhagem inadequada ã aplicação direta da

cronocoulometria como método de estudos de adsorção, p!

las seguintes razões: a) o registrador X-V do instru -

Ir mento não e apropriado ao curto tempo de aplicação do

degrau de potencial; b) o amplificador de potência pro-

duz um retardamento de resposta, que distorce ~ diagrama

Q vs o t; c) o ci rcui to R C do i n tegrador de corrente es

ta inadequadamente dimensionado e, por isto, apresenta

características desfavorãveis de sinal e ruído.
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2) Outros problemas experimentais para a implantação da cr~

nocoulometria são os seguintesô a) a ãrea dos eletrodos

de gota pendente, dos instrumentos comerciais, ~presenta

incerteza relativamente alta. da ordem de !l%; b) fre -

.

quentemente ocorre a queda da gota pendente durante as

experiências. A causa é a penetração de líquido no caPl

lar que, por ser de vidro, tem superfície hidrófila; c)

a alta resistência interna do conjunto eletrodo de refe- i

rência - capilar de Luggin causa um amortecimento da re~

posta do potenciostato, na aplicacão do degrau de poten-

cial.

3) Concluiu-se que os problemas enumerados nos ítens 1)

2), e outros, podem ser satisfatoriamente superados

e

da ~

seguinte forma: a) retirando o sinal diretamente da saí-

da do integrador do PAR-170, sem amplificação. b) dimi -

nuindo a constante de tempo RC do integrador de 100 a

500 vezes; c) convertendo o sinal de saída do integra -

dor numa frequência (de pulsos) proporcional e fazendo a

aquisição de dados com um ana1isador de mu1ti-canais HP- .

5401A, com impressora conjugada; d) usando um eletrodo

de gota pendente de mercúrio no qual o tamanho da

é definido pelo tempo, rigorosamente controlado, de

gota

va-

zão do mercúrio através de um capilar. O eletrodo desen

volvido apresenta reprodutibi1idade de ãrea de !0,1%; e) .

posicionando o EGPM no centro geométrico de uma rede de

platina, de forma ci1índrica,e empregando um duplo ele -

trodo de referência, que permite baixà impedância no mo-

mento cr;tico da aplicação do degraude potencial; f) uti-

""
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zando capilares de p1ãstico (hidrõfobo) para evitar a p~

netração de ãgua ou. quando isto não e possível, capi1a -

res ponta de vidro descartãve1

VIII.3.2 - Potenciometria

As seguintes conclusões foram tiradas ao se fazerem ~

didas potenciometricas visando acertar as condições para o estu

do dos complexos mistos:

a) O eletrodo de amã1gama. na forma desenvolvida no presen-

te trabalho. alem das comodidades e conveniências de uso.

proporciona medidas de grande exatidão. da ordem de cen

tesimos de mV;

b) O eletrodo íon-seletivo de matriz de sul fetos de prata e

cãdmio opera melhor quando a solução se encontra pri-sa-
-

turada com estes componentes da fase solida;

c) Assim mesmo tais eletrodos seletivos são inadequados pa-

ra estudos de equilíbrios de complexos;

d) A solubilidade intrínseca do CdS em piridina e elevada.

(0.5 mM) constituindo importante causa de erro das medi-

das potenciometricas com eletrodo seletivo nesse

complexante;

meio

gerir a seguinte ordem de

de junção podem ser feitas com

e H9(SCN)~-/H9. permitindo su-

complexação do Cd(ll) pelos âm

e) Estimativas de potenciais

base nos sistemas AgCl/Ag

ons "inertes" do e1etrõ1ito de supotte: TFMS- < C10;

MS- < TFA- < NO; .

<
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f) A troca de perclorato por cloreto envolve uma menor va -

riaçio de Ej' o que, em parte, recomenda seu uso como com-

ponente do eletr;lito "inerte". al~m do seu custo muito

inferior ao do ~rifluorometanosulfQoato.

g) Certos cloro-piridin-complexos apresentam pequena solubi

lidade. resultando em dificuldades experimentais. Emcer

tas concentrações de cloreto. a de cãdmio não pode exce-

der 50 11M.

VIII.4 - ESTUDODE EQUILTBRIOSNOSISTEMA CJl:DMIO(II)/PIRIDl

NA/CLORETO

Chegou-se às seguintes conclusões mais importantes:

a) Tanto o cloreto quanto a piridina. separadamente. com~

agentes complexantes para o ádmio(II). formam espécies

com número de coordenação ~ 4(Em NaC104 2M. Cx < 1.3M) .

b) Operando juntos. estes l1gantes formam espécies mistas

com número de coordenação 2 ~ N ~ 5.

c) A introdução do terceiro ligante é dificultada tanto pa-

ra o cloreto quanto para a piridinao

d) Neste sistema formam-se oito especies binãrias e nove

mis tas.
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e) As constantes binãrias explicam os potenciais experimen-

tais dentro de : 0,05 mV para o sistema Cd(II)/C1-

~ 0,13 mV para o sistema Cd(II)/py.

e

f) As constantes binãrias e mistas estão coerentes com as me

didas experimentais potenciometricas, na presença

dois 1igantes, dentro de : 0,2 mVo

dos

g) A anã1ise de constantes de estabilização indica que

tendência a formar certas espécies mistas e superior

a
-
a

esperada por efeito puramente estatTsticoo

h) Em suma, hã uma maior tendência ã formação de espécies

neutras com 2 c10re~os e 1,2 ou 3 piridinas.

i) Certos diagramas de composição desenvolvidos representam

convenientemente a contribuição percentua1 das espécies

em funçã~ das concentraç~es dos dois agentes complexan -
tese

VIII.5 - MEDIDAS CRONOCOULOM~TRICAS

a) Os c10ropiridin -complexos de cãdmio(ll) adsorvem compe-

titivamente com os 1igantes, apesar de estes estarem pr!

sentes em concentraç~es muito mais elevadas. Definem-se

mãximos de adsorção em diagramas do excesso superficial

vs. concentração de piridina, quando a concentração ana-

l;tica de cãdmio(ll)e íon cloreto e mantida constante.
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b) Hã evidências que as especies neutras são preferencial -
mente adsorvidas. sem que possa ser excluída a hipótese

da adsorção de especies aniônicas nos potenciais

catõdicos.

menos

c) o' íon perclorato não e totalmente inerte e influi no pr~

cesso de adsorção. aumentando significativamente a adsor

ção dos complexos.
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GLOSS1i:RIO DE ABREVIAÇUES Sr~1BOLOS

ax

a.
1

Amp.Corr.

Amp.lnt.

Co

CCDDP

CCDSP

y

fO

Ô

DO

EG~1

EGPM

E

= Atividade da especie X

Grau de formação da especie i=

= Amplificador operacional funcionando com o con -
versor de corrente em tensão

= Amplificador operacional funcionando como inte -
grador

Amplificador operacional

1i:rea do eletrodo (cm2)

Coeficiente de adsorção

Constante de estabilidade de complexo binãrio

Constante de estabilidade de complexo misto

2t2'-bipiridina (2t2'-dipiridila)

Benzoato

Concentração livre de equilíbrio

Concentração total ou analítica do íon metãlico

Concentração analítica da especie X

Circuito integrado

Compensação da queda ohmica entre o eletrodo

referência e o eletrodo de trabalho

de

= Concentração analítica da especie eletroativa

Cronocoulometria de degrau duplo de potencial=

= Cronocoulometria de degrau simples de potencial

eoeficiente de atividade=

= Excesso superficial da forma oxidada O

Tempo de recobrimento do eletrodo

Coeficiente de difusão (cm2js)

=

=

= Eletrodo gotejante de mercurio

Eletrodo de gota pendente de mercurio=

Amp.Op. =

A =

(3 =

13. =
1

fL. =
lJ

bipy =

bz- =

I I =

Ct'1
=

Cx
=

CI =

Comp.iR =



EC

EO

o'E

Ec

Es

E .
J

Eref

ECS

E .
1

Ef

E1/2

ferroína

F

0

I

i

K.
1

tK.
1

M

mV/decada

n-
n

N

pcz

peH

piH

py

phen

pts-
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= Eletrodo de ca10melano em KC13,5 M

= Potencial padrão da reação de eletrodo

Potencial formal da reação de eletrodo=

= Potencial da célula com comp1exante

Potencial da c~lula sem comp1exante=

= Potencial de junção

Potencial do eletrodo de referência=

= Eletrodo de calome1ano saturado

= Potencial inicial

= Potencial final

Potencial de meia onda (po1arografia)=

= ++
(Fe phen3)

Cou10mbs/equivalente = 96487,0

Grau de recobrimento do eletrodo

=

=

= Força iônica

Corrente, positiva quando catõdica=
= Cons tan te de es tab i 1idade -suces si va

Constante de estabilidade sucessiva termodinâmica=
= Ton metãlico ou, concentração em moles 1-1

= Variação de potencial por mudança de uma potência

de dez na concentração (ou atividade)

"Q equiva1entes/mo1=

= nQ medio de ligantes

nQ mãximo de coordenação=
= Potencial de carga zero

Plano externo de He1mho1tz=
= Plano interno de Helmho1tz

= Piridina

= 1,lO-fenantro1ina

p-to1ueno su1fonato=
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PAR-170

Q

Qdc

qm

RC

o

S/R

sul f-

sali-

t

i

x

y

= Instrumento multifuncional da Princeton Applied
Research

Carga eletrica=

=
Diferença na carga da dce entre Ei e Ef

Carga da dupla camada num potencial E

Constante de tempo(s) resultante de R(n)x C(F)

=

=

= Desvio padrão

Relação sinal/ruído=

= Sulfamato

= Salicilato

Tempo (ou temperatura quando acompanhada de °C)=

= Tempo em que fica aplicado o degrau de potencial
na CCDDP

= Ligante 1

Ligante 2=
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RESUMO

O presente trabalho começa por uma apresentaçio mono-

grãfica do fenômeno de adsorção, que dã acesso ã bibliografia

existente sobre o assunto.

Numa extensa parte experimental desenvolveu-se um ele

trodo de amã1gama gotejante e um eletrodo de gota pendente de

mercurio capaz de gerar gotas com ãrea reprodutível dentro de

! 0,1%. Fez-se, tambem, a implantação da tecnica da cronocou10

metria, com os recursos disponíveis neste Instituto de Química.

Realizou-se um estudo po1arogrãfico preliminar onde

se observaram diversos efeitos inibi tivos sobre a reaçio de ele

trodo do Cd(II), ligados ã presença dos fenantrolino complexos

de Cd(II) e de Fe(II), com participação de ânions.

O sistema cãdmio(II)/piridina/c10reto foi estudado p~

tenciometricamente, tendo sido avaliadas as seguintes constan -
I Cdpy .C1 .1

tes globais de estabilidade 8ij = 1 J . (i, numero
ICdlIpYliIC11J .

de 1igantes piridina, e j, de c10reto): 801 = 25,36, 802 = 96,0,

803 = 48.3, 804 = 65,8, 810 = 23,5, 811 = 550, 812 = 2600, 813 =

= 550, 814 = 1100, 820 ~ 690, B21 = 9740, 822 = 9400, 630 = 270,

831 = 3500, 832 = 37400, 840 = 8450, 841 = 54400.

Para chegar às constantes de equilíbrio usou-se um pr~

cesso iterativo de cã1cu10. As medidas foram realizadas com um

eletrodo de amã1gama gotejante, ap;s comprovar-se que o eletro-

do íon-seletivo de cãdmio de estado sõ1ido e inadequado para e!

ta finalidade. Empregou-se um novo tipo de diagramas para re-

presentar a contribuição percentua1 das especies formadas,

função dos dois 1igantes.

em
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Estudou-se, atraves da cronocoulometria, a adsorção do

sistema Cd(II)/py/Cl-,em diversas condições,fixando a concen -

tração do metal e do cloreroevariando-se a concentração de py.

Ficou esta ~lecido que a adsorção dos complexos e um processo com

.

petitivo com a dos ligantes.

faixa de 0,1 a 0,5 M de py.

Hi sempre um mix1mo de adsorção na

Encontraram-se evidências de que as

especies mistas neutras são preferencialmente adsorvidas.

.

4

.

.

~
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ABSTRACT

The present thesis starts with the monographic discu~

sion of the adsorption phenomena, with several references.

There is an extensive experimental part referred to

the develop~ent of a simple dropping amalgam electrode, a

hanging mercury drop electrode whose area is reproductible within

0,1%, and the introduction of the double step chronocoulometr1c

method with the resources of this Chemistry Institute, was doneo

In a preliminary polarographic study, several inhibi-

ting effects on the Cd(ll) electrode reaction, due to the pre -

sence of cadmium(ll) and iron(ll) complexes of phen

participation of some anions has been observed.

with the

A potentiometric study of the cadmium(II)/pyridine/

/ehloride system lead to the evaluation of the overall stabili~

ICdpy.Cl.,

cons tants, Bij 1 ~ . (i, number of py 1igands and
I Cd II py I i I C 11 J

j of chlorideones):BOl = 25.36, B02 = 96.0,B03 = 48.3,

= 65.8, Bl0 = 23.5, Bll = 550, B12 = 2600, B13 = 550, B14

B20 = 690, B21 = 9740, 822 = 9400, B30 = 270, 831 = 3500,

=37400, B40 = 8450, B41 = 54400.

B04 =

= 1100.

B32 =

To obtain the equilibrium constants from the experi -
mental data, an iterative calculation process was used. The

measurements has been made with an amalgam electrode, after un-

sucessfull tests with a solid state cadmium ion selective elec

trode. A new type of diagram was used to present the percent

distribution of the species with the change in the concentration

of the ligands, in substitutionto the predominancearea diagram.
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In add1tion, the chronocoulometric study of the Cd(II)/

/py/Cl- system was done at several experimental condit1ons,

fixing the concentration of the metal and the chlorid~,

by

and

changing in w1de extension the pyridine concentration. The ad-

sorption of the complexes is a competitive process with the free

ligands, and allways exhibits a maxima between J and .5M pyri-

dine. There are strong evidences indicating that the neutral

mixed species are preferabbly adsorbed.
"

...

.

.)

;::
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ANE XO I

Programa de computador. em FORTRAN-IV. para obter as

curvas equi-porcentuais das especies de um sistema envolvendo

complexos mistos (veja item 111.6.3)
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Bb700/B77no F O P. T F A ,J c O M P I L A T I O N

FILE S=M!STOS

fILE 6=~ISTOS

J
33 = F Tl F :n , I,HjJ T = P P I Nr f HFILE

C
C
C
C
C
C
C
C
C

BETA = CONSTANTES RETA lJ COM.J Er"TRAt~I)O PRIMEIRO, Et1 LIN~it.
X = L o G DA t"1ENo f{ c fi NCE ~ TRAC An ['It L T r;A t~TEU M «() E r)
DX = INCREM~NTn LOGAPITvlCO nt x
v = LOG DA ME~nR cn~rE~TRArAn DE LIGANTE DOIS ( DE J)
Dy = INCREMtNTO LOGARIT~Jcn DE Y
NDx E NDv = ~dH..\E:ROTPT tiL DF H4CRFí-ifNTOS >f~>1 X E:. EM Y

MI,MJ = VALORES MAXl~D5 OE I E J Nns MISTOS

~

DIMENsrON RETA(7,1),F(7,7),NP(1,7),XTS(7,7,1000),YPS(7,7,1000),A(1

»,)(X (1), 'il (1), Yi (1)
READ 1000,«RlTA(I,J),J:1,7),I=t,7)

1000 FORMAT(7fln.4) ,

PRINT 1020,«AET41J,J),J=1,7],T=1,7)
1020 FORMATCII,tX,/fl?5)

R E 1\, o 1o '5o , x , DX , rm.x , y , D Y , "i[n , M I , ~1.J

1050 FORMAf(2(2Fb.3,IU),212)
P R IN T 1 03 o , x ,o x ,HH ,Y ,r:y , fJ[) Y , H T , M J

1030 FORMAT(1~,11,2(2FR.3,16),2t6]
~I=MIT'
MJ=MJtt
DO S I=l,:-Q
DO 5 J=I,I"1.J
NP(I,J)=()

'5 CONTINUE

XI=X-DX
V=Y-OY
DO 200 LY=1,r'!DY
Y=VtDY
Yl=10.0**Y
X=)(1
DO 200 L)(=t,NLX
X:)(tOX
XL=lO.O**X
FZ=O.O
DO 10 T=1,"11
DO tO J=l,~-1J
IF(UETA(T,J)-O.0)10,10,11

1 J C(1t. T I fW F
F ( I , ,J ) :: BF TA ( I , .J ) * x t * * ( T.. , )" YI *... ( J - 1 )
FZ=FZtF(T,,})

16 CONTI Nlí[
DO 200 l=l,Ml
DO 200 J= 1, roLJ
If(BFTA(T,J)-U.U)?O,?O,21

,21 CONTHdl[
ALFA=2nO*F(I,J)/FL4.0~
AlFA=JFlx(6LFA)/?n0.
TF(ALFA-o.n5)20,?S,?2

22 CONTH,t!F
AI=ALFA*10.H,.tlS

~

..
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AI=IFly:(hI)/lC.

JF(AlFA-Al)20,2S,2n
25 CONTTt'HlL

NP(!,J):NP(I,J)tl
K=NP(I,J)
XIS(J,...T,K):X
'fPSCT,J,K)=Y

20 CONTTN!IE
200 COfHtMlt

DO 4CJ T=1,"'1
DO 40 J=l,~'~J
IF(NP(T,J).3)4n,~2,32

32 CONT PWE
CALL srALF(1.b,1.6,-~.,.u.S)
CALL FG~I0(U,-3.,-3"O.2.]h)
CALL FGRID(1,O.2,-3..0.2.1b)
CALL fGRTG(2,0.2,O,?,O.?,16)
CALL FGPID(:),-3.,O,2.0.2,16)
11=1-1
Jl=J-l
)(XCl)=-<j.5
)(Z(1)=-4,o
YY(1)=-4.0
CALL FI I N E ( X!( , 'y Y, 1 , - 1 , 1 I , (I , r, )
C!4LL FlINE(XZ,YY.t,..],JI,O.5)
PRINT 10qO,(TI,JI,~p(1,J»

10QO FOP~!Al(3r5)
DO 50 k=l,NPCI.J)
CALL t- r i IAP ( x TS ( I . .J . f\ ) , y p s ( ! , ,},!< ) , o .1. O. 1, o , )
WR1Tt:(b.,1'")

15 FORMAT(I.I)
C ALL t-(lt R I ( A. 1 )

50 CONT II'Jut
C ALL PdWL T

40 CONTJNUt.
STOP
END



ANEXO I I

Programa de computador. em FORTRAN-IV. para obter os

diagramas convencionais de distribuição das especies. Para co,!!!

plexos mistos. i necessãrio fixar a concentração de um dos li-

gantes. A fita magnetica gerada pelo programa. permite obter

os grãficos com um "Plotter Calcomp".
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FILE

FILE

FILE
C
C
C
C
C
C
C
C
C

86700la7700

3=DISrRI

c O M P I L A T I O ~f O R T R A N

6=DISTRI

33 = FILE33'UNIT = pRINTER

SETA = CONSTANTES BrTA IJ COM J ENTRANDO PRIMEIRO, EM LINHA
X = LOG DA MENOR CONCENTRACAQ DE LIGANTE UM CDE I)
DX c INCREMENTO LOGARtTMICO DE X
Y = LOG DA MENOR CONCENTRACAO DE LIGANTE DOIS ( DE J)
D'( = INCREMENTO LOGARITMICO DE Y
~C c NUMERO TOTAL DE INCREMENTOS OX OU DY
MI, MJ' MIJ = VALORES MAXIMOS DE I, J E I+J (NOS MISTOS)

JIMENsION BETAC7,1).ALFA(7,l,300),FC7,7)
READ 1010,N

1010 F'ORMAT(I2)
~EAD 1000,(eBETACI,J),J=1,7),I=1,7)

1000 FORMATC7EIO.4)
PRINT 1020,(CBETACI,J),J=1,7),I=l,7)

1020 FORMATCII,lX,7E12.S)
Da 300 M=l,N
READ 1050,X'DX,Y,Dy,NC,MI'MJ

1050 FORMATC4f6.3,314)
PRINT 1030,X,DX,Y'DY,NC,MI,~J

1030 F'ORMATC/I,lx,4F7.3,3IS)
INDcO
AMAX=0.7
t04I=MI+l
MJ=MJ+l
MIJ=MIJ+2
X=X-DX
Y=Y-DY
IFCDX)2,3,2

3 OELTA=DY
XI8Y
GO TO 4

2 DELTA=DX
XI=X

4 CONTINUE
:>0 200 L=l,~.C
X8X+OX
Y=Y+Dy
XLs:10.0*1tX
YLs:I0.01t1t'f

INDcINO+l
FZ=O.O
DO 10 Iel,MI
DO 10 J=lIMJ
IFCBETAC!,J»10,10'11

11 CONTINUE
F'eI,J)caETA(I,J)1tXL1t*CI-1)1t'fL**(J-t)
f'Z=fZ+FCI,J)

10 CONTINUE
JO 20 I=l,MI
DO 20 J=l,MJ



-331-

IFC8ETACI-J»20_20,21
21 CONTINUE

ÀLFACI,J,IND)aF(I-J)/FZ
IF(ALFACI,J,IND)-AMAX)3S,35,30

30 CONTINUE
AMAX=ALFACI-J,IND)

35 CONTINUE
20 CONTINUE

200 CONTINUE
CALL TRANSCALFA,IND_DELTA'XI,MI'MJ,AMAX,BETA)

300 CONTINUE
CALL EXIT
END

SUBROUTINE TRANS( AlFA,INO,DELTA_XI,MI,MJ_AMAX,BETA)
OIMENSION ALFAC7,7,300)_BETAC7,7)
DO 1 K=l,IND,lO
C=XI+t<*OELTA

. PRINT 2400,C
2~00 FORMAT(//,20X,fLOG,ct=f,F7.3,/)

DO 1 Ia1,MI
DO 1 J=l,MJ
IF(BETA(I,J»1,l,2

2 CONTINUE
:'H=I-l
:-4JaJ-1
PRINT 2500,NI,NJ,ALFACI,J,K)

2500 FORMATC20X,2I1,f7,3)
1 CONTINUE

00 100 L=1,2
XAeXI+DELTA
.M~XA+fLOAT(IND)*OELTA
XSe6./CIND*üELTA)
XOeXA-.2 ~-
NT-INO*OELTA/.2+85
YS.S./AMAX
NY.AMAX*10.+1.
YM=NY/I0.
PRINT 2300'XS'XO'XA-XM'NT'IND'DELTA'YS'NY

2300 FORMATC//,9fl0,4)
CALL SCALF(XS,YS,XO,-.2)
CALL FGRIOCO,XA,O.,.20,NT)
CALL FGRID(1,XM,0',0.1,NY)
CALL FGRIOC2,XM,YM,.20,NT>
CALL FGRID(3,XA_YM,0.1,NY)
IFCL-l>110-110,120

110 CONTINUE
00 50 Ia1,MI
DO 50 J=l-MJ
00 40 K=l,IND
IFCALFACI,J,K)-0.001)40,40,51

51 CONTINUE
:C=XI+K*OELTA
CALL FPLOTC-2,C,ALFACI,J,K»)

~O CONTINUE
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IFCSETACI,J»20,20,21
21 CONTINUE

ALFACI,J,IND)cFCI'J)/rZ
IFeALFA(I,J,INO)-AMAX)35,35,30

30 CONTINUE
AMAX=ALFACI'J'INO)

35 CONTINUE
20 CONTINUE

200 CONTINUE
CALL TRANSCALFA,INO,DELTA'XI,MI'MJ,AMAX,BETA)

300 CONTINUE
CALL EXIT
ENO

SUBROUTINE TRANse AlFA,INO,DELTA,XI,MI,MJ,AMAX,BETA)
OIMENSION ALFAC7,7,300),BETAC7,1)
DO 1 Kcl,IND,10
C=XI+t<*DELTA

. PRINT 2400"
2400 FORMATC/I,20X,fLOG,ctz.,F7.3,/)

00 1 Ic1,MI
00 1 JC1,MJ
IF(SETA(I,J»1,1,2

2 CONTINUE
:~IcI-l
:-4JcJ-l

PRINT 2500,NI,NJ,AlFACI,J,K)
2500 FORMATC20X,2Il,f7*3)

1 CONTINUE
00 100 L=1"2
XAcXI+DELTA
.M~XA+fLOATCINO)*OElTA
Xs=e./(INO*üELTA)
XO=XA-.2 ~-
NT-IND*oELTA/.2+.5
YS=5./AMAX
NVcAMAX*10.+1.
YM=NY/l0.
PRINT 2300'XS'XO'XA,XM'NT'INO'DELTA'YS'NY

2300 FORMATC/I,9fl0.4)
CAlL SCALFCXS,YS,XO,..2)
CALL FGRIOCO,XA,O.,.20,NT)
CAlL FGRID(l,XM,O',o.l,NY)
CALL FGRIOC2,XM,VM,.20,NT)
CALL fGRID(3,XA,YM,O.1,NY)
IFCL-1)110,110,120

110 CONTINUE
00 50 I=l,MI
DO 50 J=l,MJ
00 40 K.l,IND
IF(ALfACI,J,K)-O.OOl)40,40,51

51 CONTINUE
:C=XI+K*oELTA
CALL rPLOTC-2,C,ALfACI,J,K»)

40 CONTINUE
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CÁLL rPLOT(l,C,ALtA(I'J,K»
50 CQNTINUE:

CALL ENDPLT
~a TO 100

120 "C ONT I NUE

00 60 J=l'MJ
JO 70 K.l,I~D
SOMA=O
)0 80 1=1,1011
SOMA=SOMA+AltA(I,J'K)

80 CQNTINUE
It(SOMA-0.OO2)70,10,52

S2 CONTINUE
C=XI+K*OELTA
C~LL rPLOT(-2,C,SOMA)

70 CONTINUE
CALL rPLOT(l,C,SOMA)

60 CONTINUE
C"LL ENDPLT

100 CQNTINUE
:~ E T U R N

[ND

~1~U@'tr~t.$i
.'c,;~Hutode OufmloA

ti~' .~.~. ;;"r' ,4"1




