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INTRODUÇÃO

Os métodos não estacionários para a investigação dos pro

cessos de eletrodo consistem em duas etapas:

(1) uma perturbação do estado de equilíbrio do sistema ele

trodo - esta perturbação provém de uma variação brusca

de potencial, ou de corrente, ou de carga;

(2) registro e interpretação da resposta do sistemaeletro

do à perturbação aplicada.

A classificação destes métodos pode ser feitade acordo com

a variável que é perturbada ou de acordo com a variável através da qual

se acompanha a resposta do eletrodo. A Tabela I, elaborada por YAEGER

e KUTA (82), é um resumo geral da nomenclatura dos métodos em questão.

TABELA I

Denominações de vários métodos para

o estudo de processos de eletrodo

Variável Variável Nome do método
deslocada Nome do método(a) acompanhada

(1) Potencial potenciostático ( a) corrente cronogalvanometria

(polarografia, (cronoamperometria)

voltametria) (b) carga cronocoulometria

(2) Corrente galvanostático potencial cronopotenciometria

(3) Carga coulostático potencial cronopotenciometriJb)

(a) - As denominações equivalentes encontram-se entre parênteses.

(b) - O termo cronopotenciometria tem sido atribuído na literatura,or
dinariamente, apenas aos métodos galvanostáticos envolvendo me
didas de tempo de transição e das curvas potencial-tempo associa
das. Uma extensão do uso deste termo parece ser apropriada, de
acordo com a Tabela acima.

O método da cronopotenciometria, termo que no presente tra

balho será restringido ao método galvanostático, ou eletrólise com cor-

do potencial de eletro-rente constante, consiste na medida da variação

do em função do tempo durante a passagem de uma

através da célula eletrolítica.

corrente constante

Em 1956 o método foi introduzido em nossos meios por JORDAN

(41) e utilizado na investigação da influência da gelatina na eletro-
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deposição de íons de cádmio e de chumbo. Dando prosseguimento àquelas

investigações e tendo em vista as potencialidades do método cronopoten

ciométrico no estudo da cinética e do mecanismo de processos de eletro

do, o circuito original foi aperfeiçoado a fim de permitir a inversão

da corrente através da célula, possibilitando, desta maneira o estudo

dos processos de eletrodo em ambos os sentidos. Além disto, foi modi

ficado o projeto da célula no sentido de tornar mais prático seu uso na

preparação e realização das experiências.

o trabalho descrito nesta tese tem por objetivo o melhor

conhecimento do comportamento eletroquimico do sistema Eu(III)/Eu(II),

através da aplicação do m~todo cronopotenciométrico com inversão de

corrente à redução e oxidação eletroliticas deste sistema em meios de

formamida e soluções aquosas de formamida, utilizando-se o perclorato

de sódio como eletrólito suporte.

A investigação será restringida a correntes suficientemen

te baixas para que se possa excluir os efeitós da dupla camada elétri

ca. A consideração da dupla camada leva a complicações matemáticas e

dificuldades na interpretação dos cronopotenciogramas e na medida dos

tempos de transição.

Com estes objetivos em mente, a presente tese obedece à se

guinte programação. No Capítulo I é feita a revisão bibliográfica so

bre a cronopotenciometria, a formamida (empregada como solvente em ele

troquímica), e a eletroquímica do Eu(III). No Capítulo 11 apresenta-se

o resumo teórico da eletrólise a corrente constante. No Capitulo 111

descreve-sé a aparelhagem e o material empregado e discutem-se os mé

todos de medida. O Capitulo IV contém os resultados experimentais e a

sua discussão. Finalmente, seguem os Apêndices que têm por objetivo es

clarecer alguns aspectos teóricos e práticos do trabalho.
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CAPíTULO I

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA,

1. CRONOPOTENCIOMETRIA

A eletrólise com corrente constante é um método eletroquí

mico bastante antigo,tendo surgido com os trabalhos de WEBER em 1879

(77). WEBER estudou a difusão do íon de zinco, e estabeleceu a equação

relativa à variação da concentração da substância eletrolizada em fun

ção do tempo e da distância ao eletrodo tendo por modelo uma célula ci

líndrica fechada em suas extremidades por um catodo e um anodo. Esta

equação era pouco conveniente para ser usada em virtude de conter uma

série de Fourier de convergência não suficientemente rápida para dis

tâncias grandes' entre os eletrodos e para intervalos de tempo pequenos.

Em 1900 SAND (77), ainda com a finalidade de estudar os coeficientes de

difusão de eletrólitos e v~rificar as leis de FICK, aperfeiçoou a teo

ria de WEBER, con~iderando um modelo constituído por um único eletrodo

na extremidade de uma célula cilíndrica semi-infinita; o problema ma

temático foi solucionado mediante o emprego de condições iniciais e de

contorno apropriados na equação de FICK no caso da difusão 1 i n e a r.

COTTRELL em 1902 (41) utilizou a eletrólise com corrente constante com

as. mesmas finalidades de SAND. KARAOGLANOFF em 1906 (19) deduziu as

equações das curvas E-t teóricas correspondentes aos processos de ele

trodo que obedecem à equação de NERNST. Em 1910 ROSEBRUGH e MILLER

(70, 77) estenderam os trabalhos de WEBER e SAND realizando um trata

mento matemático excelente da eletrólise a corrente constanteacorren

tes sucessivas, e a correntes de variação periódica.

BUTLER e ARMSTRONG em 1933 (9, 10) aplicaram pela primeira

vez o método em questão a estudos de cinética química, tendo investi-,
gado as reduções e oxidações reversíveis. A eles se deve o termo tempo



de transição. Em seguida o método permaneceu abandonado até o início da

década de 1950. Foi nesta época que GIERST e JULIARD (25, 26, 27) re

conhecendo a utilidade e a importância do método galvanostático para

o estudo e elucidação do mecanismo dos processos de eletrodo, discuti

ram as reações de eletrólise controladas por difusão ou pela velocida

de de uma reação química e o efeito de substâncias adsorvidas sobre o

eletrodo de trabalho. Pouco tempo depois, DELAHAY e colaboradores rea

lizaram o tratamento matemático rigoroso de vários casos de eletrólise

a corrente constante com e sem inversão da corrente e aplicaram o mé

todo à investigação de processos reversíveis, irreversíveis e consecu

tivos, assim como a processos cinéticos e catalíticos. Este material

encontra-se resumido no livro publicado por DELAHAY em 195q (17) e no

seu trabalho apresentado nas discussões de "Faraday Society" (15). A

aplicação prática do método em química analítica foi desenvolvida e

discutida por DELAHAY e MAMANTOV (19), por REILLEY, EVERETT e JOHNS

(65), por REILLEY e SCRIBNER (66), por NICHOLSON e KARCHMER (57). Ain

trodução do termo cronopotenciometria para designar a eletrólise a cor

rente constante deve-se a DELAHAY e MAMANTOV (19).

A partir desta época o número de trabalhos nos quais se em

pregou a cronopotenciometria aumentou consideravelmente, e surgiram

algumas variantes mais complexas do método, as quais nem sempre apre

sentavam vantagens evidentes. Assim, TAKEMORI e colaboradores (74) mo

dificaram o método sobrepondo uma pequena corrente senoidal à corrente

constante através da célula. Existem trabalhos com a intensidade cor

rente variando em degrau (76), com a corrente variando em função da

raiz quadrada do tempo (35, 36, 37), ou em função do tempo elevado a

uma potência constante (55, 56), ou, então, segundo uma função exponen

cial do tempo (55). A variante que parece ser a mais interessante, a

cronopotenciometria cíclica, devida a BARD e HERMAN (30, 31,_ 32), con

siste na inversão repetida do sentido da corrente ao final de cada tem

po de transição. Para a análise de soluções das quais se dispõe peque

nas quantidades foi desenvolvida a cronopotenciometria de camada del

gada (11, 34, 38). Numa tentativa - de resultados discutíveis - para

melhorar a determinação dos tempos de transição, foi realizada a di

ferenciação das curvas potencial-tempo; trata-se de um artifício mui

to pouco usado, talvez devido à pequena sensibilidade obtida (lq) .

A cronopotenciometria foi utilizada também no estudo de

soluções nao-aquosas, a partir do trabalho de VOORHIES e FURMAN (80),

os quais aplicaram-na à determinação do antraceno em acetonitrila.

LAITINEN e FERGUSON (45) e mais tardeLAITINEN e GAUR (q6) mostraram a
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utilidade do método no estudo de sais fundidos.

Entre os eletrodos de trabalho mais empregados encontram

-se o eletrodo de gota pendente de mercúrio, o eletrodo de reservató

rio de mercúrio, eletrodo de platina, elétrodo de ouro e o eletrodo de

grafite.

Atualmente, a principal aplicação da cronopotenciometria

consiste na investigação de fenômenos físico-químicos, com o estudo da

cinética e do mecanismo dos processos de eletrodo, a determinação de

constantes de velocidade e no estudo de fenômenos de adsorção. Grande

parte destas publicaç~es se refere ao estudo de sais fundidos, que con

tinua a representar uma interessante aplicação deste método.

2. FORMAMIDA

o interêsse pelo emprego de solventes não-aquosos e mistos

em eletroquímica iniciou-se com a procura de solventes mais adequados

do que a ~gua para determinadas subst~ncias. Posteriormente, a impor

t~ncia dos solventes não-aquosos cresceu devido ao fato de estes pos

sibilitarem a realização de uma variedade maior de reaç~es eletroquí

micas. Dão ensejo, também, à variação das condiç~es nas quais as rea

ç~es ocorrem, conduzindo a uma melhor compreensão de seus mecanismos.

Alguns solventes não-aquosos dissolvem melhor do que a ~gua determina

dos compostos; ou, então, são de oxidação ou redução mais difícil do

que a ~gua e proporcionam ao estudo intervalos de potencial mais am

plos. Compostos eletroquimicamente inertes em ~gua podem reagir emsol

ventes diferentes, ou, inversamente, subst~ncias que reagemco~a ~gua,

podem permanecer est~veis em outros solventes (53).

Devido à grande variedade das aplicaç~es dos solventes não

-aquosos em eletroquímica, não se pode falar de um solvente ideal. En

tre as propriedades que orientam a escolha de um solvente encontram-se

a constante dielétrica, intervalo de temperaturas em que a fase est~

vel é a líquida, a pressão de vapor, viscosidade, toxicidade.

A formamida, a mais simples das amidas, foi investigada

pela primeira vez como um possível solvente não-aquoso por WALDEN em

1903 (78). Possui uma constante dielétrica, 109,5 a 25
0

C, superior à
da ~gua (53), e é significativamente mais viscosá, sendo a sua visco

sidade de 3,3302 cp a 25
0

C (39). É um bom solvente para numerosas
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substâncias inorgânicas inclusive cloretos, nitratos, sulfatos de ele

mentos de transição e alcalino-terrosos. Dissolve um número maior de

compostos polares orgânicos do que a água.

A água e a formamida são completamente miscíveis. A forma

mida é bastante higroscópica e é hidrolizada com formação de ácido

fórmico (53, 59). Tem sido utilizada por vários pesquisadores como sol

vente em polarografia (7, 8, 48, 83), com diversos eletrólitos indife

rentes (NaCI04 , LiCl, KCl, etc.).

A formamida não é reduzida no eletrodo gotejante de mercú-

rio. LETAW e GROPP (48) observaram que as soluções de KCl em formamida

possuiam tensões de decomposição reprodutíveis durante oito semanas de

arma~enamento em frasco de rolha esmerilhada. O intervalo útil de po

tenciais apresenta o limite catódico de -1,69 ± 0,02 V devido à decom

posição dos eletrólitos suportes. As diferenças entre os potenciais de

meia-onda determinados em água e em formamida são, em geral, pequenas.

Ainda de acordo, com os autores mencionados uma vantagem definitiva da

formamida sobre os álcoois comumente usados nas investigações em meios

não-aquosos reside na facilidade com que o oxigênio é removido em redor

do potencial zero polarográfico.

BRUSS e De VRIES (8) investigaram o efeito de vários sol

ventes, entre os quais o da formamida, na redução de íons metálicos no

eletrodo gotejante de mercúrio pelo método polarográfico. BROWN e

HSIUNG (7) estudaram em formamida alguns metais de transição, o zinco

e o cádmio.

Dentre os trabalhos de eletroquímica realizados com a for-

mamida como solvente devem ser salientados, devido à sua proximidade

com a presentes investigação, os trabalhos de GAUR e ZUTSCHI (23) e de

ZUTSCHI (83). Estes autores estudaram a polarografia do európio em for

mamida, e a redução polarográfica de complexos orgânicos doe európio,

respectivamente.

A série eletromotriz em formamida foi estabelecida p o r

PAVLOPOULOS e STREHLOW (60), mediante o emprego do eletrodo Cd/CdC1
2

como eletrodo de referência. O relacionamento da série eletromotriz em

formamida com a série em água foi feita através da determinação da ener

gia de transporte do íon livre de rubídio, mediante medidas de solubi

lidade do RbCl nos dois solventes. O potencial normal do hidrogênio em

formamidade é -0,071 V relativamente ao seu potencial em água.STREHLOW

e PAVLOPOULOS concluiram que a formamida pode ser considerada,

ponto de vista eletroquímico, um solvente muito semelhante à

sob o
,
a g u a.
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Finalmente outras investigações eletroquímicas sobre afor

mamida, resumidas por PAYNE (61) envolvem o estudo da duplacamadaelé

trica neste solvente com vários eletrólitos, e o estudo de fenômenos

de adsorção, envolvendo ânions e cátions.

3. EURÓPIO

Em soluções aquosas a maioria dos íons trivalentes de ter

ras raras, é reduzida no eletrodo gotejante de mercúrio diretamente a

amálgama metálico em uma reação química que envolve três elétrons. En

tre as exceções se encontra o Eu3+, cuja redução se dá em estágios:

e

Eu3+ + e E 2+
U ,

2+Eu + 2e + Hg Eu(Hg) .

A onda polarográfica correspondente à primeira reação foi

observada por LAITINEN e TAEBEL (54), por NODDACK e BRUKL (54), e ou

tros pesquisadores que estudaram o sistema em soluções aquosas empre

gando diversos eletrólitos suportes. MISUMI e IDE (54) registraram as

ondas polarográficas correspondentes a ambas as reduções em eletróli

tos suportes de cloreto, iodeto e perclorato de lítio. Os resultados

destes últimos autores indicavam que a reação de eletrodo corresponden

te à segunda onda era irreversível ou quase-reversível com a partici

pação de dois elétr~ns. Em todas as investigações os potenciais de

meia-onda dependiam da natureza e concentração do eletrólito suporte.

A polarografia do európio em acetonitrila e acetona foi es

tudada por KOLTHOFF e COETZEE (43), por COETZEE e SIAO (12) usando vá

rios eletrólitos suportes, e mais recentemente por COKAL e WISE (13).

GAUR e ZUTSCHI (23, 83) observaram que na redução do euró

pio em formamida e soluções aquosas de formamida no eletrodo gotejante

de mercúrio obtém-se uma única onda bem definida, correspondente a uma

reação eletroquímica de um só elétron. Esta onda apresenta um caráter

irreversível para porcentagens de formamida no intervalo O a 60 % (em

volume) tornando-se completamente reversível em porcentagens superio

res.

/
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o sistema Eu3+/Eu
2

+ apresenta um interêsse particular

eletroquímica visto que o seu potencial padrão em ácido perclórico

em

10-

•

caliza-se perto do potencial de carga nula (-0,15 V), e os efeitos de

dupla camada elétrica podem ser examinados de ambos os lados deste po

tencial (16, pág. 213). Este aspecto do sistema foi estudado detalha

damente por GIERST e CORNELISSEN (24). Além disto, RANDLES e SOMERTON

(64) estudaram o sistema em questão por meio do método da impedância

faradaica, empregando como eletrólitos indiferentes KCl, KI e KCNS. A

polarização observada por estes pesquisadores compoe-se de sobretensão

de transferência de elétrons e sobretensão de difusão.

Em 1964 ANDERSON (3) estendeu o método cronopotenciométri

co à investigação dos processos de eletrodos quase-reversíveis (pro

cessos controlados simultaneamente pela reação de transferência de car

ga e a difusão), deduziu as equações matemáticas correspondentes, e as

I " 1 t d Eu3+/Eu2+ "d HCIO N CIO "ap 1COU ao e e ro o em me10 e 4 e a 4' aSS1m como,

em meios tamponados com ácido fórmico e formiato de sódio, contendo

NaCI04 como eletrólito suporte. Na mesma época MACERO, HERMAN e DUKAT

(51) apresentaram as evidências cronopotenciométricas da existência dos

complexos Eu(OAc)2+ e Eu(OAc); em soluções de acetato de sódio e ácido

acético e determinaram as constantes de estabilidade desses complexos

pelo mesmo método.

O estudo da investigação de ANDERSON e os resultados de ex

periências cronopotenciométricas prévias efetuadas com o Eu3+ em solu

ções aquosas de formamida (63), resultados esses não de todo concordan

tes com os de GAVR e ZUTSCHI, obtidos por polarografia, levaram-nos à

decisão de realizar um estudo sistemático e detalhado do comportamento

do sistema Eu3+/Eu
2

+ em formamida e suas soluções aquosas com a apli

cação do método cronopotenciométrico.



~

CAPíTULO 11

TEORIA DA CRONOPOTENCIOMETRIA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS PROCESSOS DE ELETRODO

O estudo cin~~ico dos processos de eletrod~ ~ sempre rea

lizado durante a passagem da corrente el~trica através do sistema ele

trodo-eletrólito. Os processos de eletrodo, então, são processos hete-

rogêneos que se compõem de diversos estágios ou processos parciais.

Destes pelo menos um deve ser a reação de transferência de cargas,

graças a qual ocorre o transporte de cargas (íons ou elétrons) entre a

fase metálica do eletrodo e a solução eletrolítica através daduplaca

ma elétrica. Um outro estágio é o representado pelos processos de

transporte de matéria, os quais se dão de cada lado da interface ele

trodo/eletrólito e permitem a chegada ou saída dos íons da interface.

Acoplados à reação de transferência de cargas podem-se encontrar, ain

da, reações químicas homogêneas ou heterogêneas, incluindo-se entre as

últimas, processo de adsorção e processos catalíticos na superfície do

eletrodo. Finalmente, no caso de eletrodos metal/íons, deve-se consi

derar um quarto processo parcial constituído pelos processos de eletro

-cristalização ou de eletrodissolução, graças aos quais os íons me

tálicos são incorporados ou removidos do reticulado cristalino do me-

·tal.

A cada um destes processos parciais está associada uma bar

reira energética, e a reação de eletrodo pode envolver uma destas bar

reiras, ou, então, várias. O estágio que apresentar a maior barreira

energética, será o estágio mais lento que determina a velocidade do

processo de eletrodo global. Portanto, o processo de eletrodo global

pode ser limitado pela (a) reação de transferência de cargas, quando

esta é o estágio mais lento; (b) difusão, quando a velocidade deste
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processo de transporte determina a velocidade do processo global; (c)

reação química, quando a velocidade desta reação acoplada a de trans

ferência de cargas, governa a velocidade do processo global e pela (d)

eletrocristalização ou eletrodissolução, quando estes processos apre

sentam a maior barreira energética. Naturalmente, quando as velocidade

de dois ou mais destes estágios determinantes apresentam a mesma ordem

de grandeza, o processo global de eletrodo será controlado ao mesmo

tempo por estes processos parciais.

Em virtude da lentidão com que ocorrem um ou mais dos

processos parciais considerados, durante a passagem da corrente elé

trica o potencial do eletrodo se afasta de seu valor reversível ou de

equilíbrio. Este afastamento do potencial de eletrodo e os fenômenos a

ele associados recebem o nome de polarização eletrolítica. O eletrodo

nestas condições de passagem de corrente se diz polarizado. A diferen~

ça entre o potencial E do eletrodo polarizado e o seu valor reversível

E é denominada de sobretensão 'I? ; assim:eq L

E - E
eq

(11-1)

Em correspondência com os processos parciais mencionados podemos ter

quatro tipos de sobretensão de eletrodos, cada um se referindo ao está

gio mais lento, a saber: (a) sobretensão de transferência de cargas

"1 t (b) sobretensão de difusão 'Yl. d ; (c) sobretensão de reação 'T'lr

e (d) sobretensão de cristalização (ou dissolução) ~ . Naturalmente,
c

quando diversos processos parciais lentos apresentam velocidades da

mesma ordem de grandeza, as respectivas sobretensões se superpõem para

formar a sobretensão total.

A presente tese envolve processos de eletrodo controlados

ou pela reação de transferência de cargas, ou pela difusão, ou por am

bos estes processos parciais. De acordo com a nomenclatura mais usada

na química analítica, as reações cujas velocidades são limitadas pela

da reação de transfer~ncia de cargas denominam-se de irreversíveis; as

reações cujas velocidades dependem da velocidade de difusão são chama

das de reversíveis; finalmente, a reação é dita quase-reversível quan

do a sua velocidade depende simultaneamente das velocidades de trans

ferência de cargas e de difusão. Entretanto, como observa DELAHAY (17,

pág. 38), a distinção entre processos de eletrodo reversíveis e irre

versíveis é de certa maneira ar~ficial, e um processo reversível em

determinadas condições de eletrólise passa a se comportarirreversivel

mente a correntes suficientemente elevadas. Apesar deste fato, o pró-



11

prio DELAHAY considera útil estabelecer esta distinção entre os proces

sos considerados no estudo da cinética eletroquímica, razão pela qual

não se abandonará completamente a nomenclatura empregada na química

analítica.

2. PR1NCtP10 DA CRONOPOTENC10METR1A

De um modo geral os métodos utilizados para a investigação

cinética dos processos de eletrodos são realizados com auxílio de uma

célula eletrolítica composta de três eletrodos, a saber: (1) eletrodo

de trabalho, no qual ocorre o processo em estudo, (2) o eletrodo auxi

liar ou contra-eletrodo, entre o qual e o eletrodo de trabalho se faz

passar a corrente elétrica e (3) o eletrodo de referência, em relação

ao qual se mede o potencial do eletrodo de trabalho.

Na cronopotenciometria, faz-se passar uma corrente cons-

tante entre os eletrodos de trabalho e auxiliar e registra-se, em fun

ção do tempo, a variação do potencial do eletrodo de trabalho em rela

ção ao eletrodo de referência durante a eletrólise. A Fig. 11-1 repre

senta a aparelhagem empregada em cronopotenciometria. FA é a fonte de

alimentação de corrente constante, R é um registrador, a célula ele

trolítica contém a solução em estudo e os eletrodos e t ,e e e ,res-r aux
pectivamente, eletrodo de trabalho, de referência e auxiliar. I Como na

polarografia, também na cronopotenciometria se emprega um grande ex

cesso de eletrólito suporte. Dessa maneira elimina-se a migraçãodaes

pécie eletroativa e se a solução não for agitada a difusão será o úni

co processo de transporte por meio do qual a espécie em estudo atingi

rá a superfície do' eletrodo de trabalho. Então, a corrente na interfa

ce eletrodo-solução será devida, unicamente, à descarga ou carga da

espécie eletroativa.

Quando o eletrodo é plano e a difusão se restringe à dire

ção normal à superfície deste, o tratamento matemático pode ser, con

sideravelmente, simplificado.

A Fig. 11-2 mostra as características principais da curva

potencial-tempo, que denominaremos de cronopotenciograma, obtida na

eletrólise com corrente constante com a descarga de íons metálicos no

eletrodo de trabalho. Esta curva pode ser dividida em três partes prin

cipais. Logo após o início da passagem da corrente, durante o intervalo
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FA
R

FiO. ll-1 Esquema da aparelhagem para a eletf'Ólise
a corrente constante

-I-.,
u
c
G)-~

I

I
I

AI

o t. Tempo

FiO.H- 2 Cronopotenciograma (reaçao
catódica)
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de tempo de O a tI (trecho AB do cronopotenciograma) toda a corrente é

consumida na carga d~ dupla camada elétrica. O potencial varia, então,

linearmente como o tempo até atingir o valor correspondente ao poten

cial de deposição dos íons eletroativos. No intervalo de tempo tI - t 2
(trecho BC do cronopotenciograma) a corrente é aproveitada quase que

exclusivamente para a descarga dos íons eletroativos, a qual ocorre na

velocidade estabelecida pela corrente constante. O processo de difusão

determina o fornecimento contínuo da espécie eletroativa à superfície

do eletrodo. Todavia, em virtude da" lentidão deste processo ocorre um

progressivo empobrecimento dos íons na solução próximo à interface, o

qual é responsável pela pequena v~riação de potencial observada no

trecho BC do cronopotenciograma. Após o tempo t
2

, a concentração da es

pécie eletroativa, se anula nas vizinhanças da superfície do eletrodo,

e o potencial deste se torna tão catódico que ocorre um outro processo

de redução, por exemplo, a redução do eletrólito indiferente.

Denomina-se de tempo de transição ~, ao tempo de eletró

lise após o qual a concentração da espécie eletroativa se torna nula na

superfície do eletrodo de trabalho. A determinação do tempo de transi

ção e análise da variação do potencial do eletrodo de trabalho com o

tempo constituem a preocupação essencial do método da cronopotenciome

tria.

3. TRATAMENTO MATEMÁTICO

Oonsideremos a reação de eletrodo de primeira ordem:

OZ + ne R~-n (11-2)

na qual ambas as espécies O e R são solúveis no eletrólito. De acordo

com a Eq. (11-2), a espécie O de carga z é reduzida em um estágio à es

pécie R de carga iônica z' = z-n durante a passagem de uma corrente

elétrica através da solução e do eletrodo (processo catódico) e a es

pécie R é oxidada no processo inverso (processo anódico), que ocorre ao

se inverter o sentido da corrente.

Admitir-se-á que (1) a reação (11-2) não é precedida nem

seguida por uma reação química e (2) o eletrólito não é agitado e con

tém um excesso de eletrólito suporte, como requer o método cronopoten-
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ciom~trico.· Com estas hip6teses, os ~nicos processos 'parciais do pr~

cesso de eletrodo global são a reação de transferência de cargas e" a

difusão. Serão discutidas, portanto, as relações matemáticas que se ob

tém para os casos em que o processo global é controlado simultaneamen

te por ambos os processos parciais e por apenas um destes processos.

3.1. Processo Limitado Simultaneamente pela Transferência de Cargas e

por Difusão

3.1.1. Processo cat6dico

A velocidade da reação (11-2) ~ dada em termos de densida

de de corrente pela expressão (67) (v. Apêndice 1):

i/nF (11-3)

sendo 9 = exp [~i (E
o

' - E) J; E
O

,
,
e o potencial de eletrodo

formal padrão.

A Eq. (11-3) é genérica, pois, em sua dedução nao se pres

supõe nenhum processo particular de transferência de matéria para a su

perfície do eletrodo. No m~todo cronopotenciométrico, em que a corren

te se mantém constante, a variação das concentrações" de O e R com o

tempo na interface eletrodo solução, isto ~, a variação de CO(O,t) e

CR(O,t), ~ determinada apenas pelo processo de difusão. Então, CO(O,t)

e CR(O,t) podem ser calculadas, mediante a aplicação das leis de F1CK

para a difusão, e levando-se em consideração as condições de contorno

e condições iniciais que descrevem o processo.

No caso aa difusão linear a solução deste problema de con

torno fornece para a concentração Co(O,t) a expressão bem conhecida

(17):
1. 1.

Co(o,t) = c~ - 2it2 /nFDO ~2 (11-4)

o , ~ "'''
onde Co e a concentraçao inicial de O na soluça0 e DO e o coeficiente

de difusão da espécie o.
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Essa expressão mostra que CO(O,t) diminui no decorrer da

eletrólise. Quando o tempo decorrido for igual ao tempo de transição 'l',

ter-se-á GO(O,t) = O, e da Eq. (11-4) segue que

1,; o
i't'2/C

O
=

:I. :I.

1f2nFD~ /2 (11-5)

A Eq. (11-5), conhecida como a equação de SAND, mostra que

a raiz quadrada do tempo de transição é diretamente proporcionalàcon

centração da espécie eletroativa e inversamente à densidade da corren
~

te. A relação i~2/C~ é denominada de constante cronopotenciométrica.

Quando a concentração inicial de R no interior do eletró

lito, c~, não é nula, como mostram ANDERSON e MACERO (3), a resolução

'do problema de difusão linear fornece a seguinte expressão para a con

centração CR(o,t):

:I. :I. 1

CR ( O, t) + C~ + 2 i t2
/ nFD~ 'Jl'2", (11-6)

onde D
R

é o coeficiente de difusão da espécie R.

Introduzindo-se as Eqs. (11-4) e (11-6) em (11-3Y, resulta

(v. Apêndice 11):

[ 1 -

CO
R
o

Co Q

1

(:rDo)2 ]

2 k
s
,f 8~ ( l!Z 8 )

:I.

(+f (11-7)

sendo ~
:I.

(DR/DO)2

A Eq. (11-7) é a expressão geral da variação do potencial,

expresso em termos do parâmetro Q, em função do tempo no caso do pro

cesso catódico.

3.1.2. Processo anódico

Invertendo-se o sentido da corrente na célula eletrolítica

em um tempo t<~, a reação de eletrodo expressa pela Eq. (11-2) passa

a se realizar da direita para a esquerda. A velocidade deste processo

em termos de densidade de corrent~será:

-i/nF k S Qd. [ CO( O, t) - CR ( O, t )/ Q ] (11-8)
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o sinal negativo que precede i provem do fato de se tratar

de uma corrente anódica, a qual, de acordo com a convenção usual é to

mada com sinal negativo. Não havendo reações químicas precedentes e

subseqüentes e admitindo DO = DR ' no caso em que as densidades de cor

rente dos processos direto e inversão são iguais, de acordo com ANDER

SON e MACERO (3), as concentrações CR(O,t) e CO(O,t) sao expressos por:

CR(O,t)
o 2i [('1 +t,) - 2(t't] (11-9)CR + 1 ,

nF(D
O

Jr)2

CO(O,t)
CO _ 2i [CC+t,)t- *'f] (11-10)O . 1 ,

nF(D
O

'JI')2

onde tI t - T .

Introduzindo
~

de CR(ü,t) e CO(O,t) na Eq.as expressoes

(rr-8) obtém-se (v. Apêndice Ir):

Admitindo-se determinadas simplificações, as Eqs. (11-7) e

(11-11) recaem nas deduzidas para os casos em que o processo de ele

trodo ê governado apenas por difusão (processo reversível) ou, apenas

pelas transferência de cargas (processo irreversível) como sera visto

a seguir.

3.2. Processos Limitados apenas por Difusão

3.2.1. Processo catódico

Admitindo que

(11-12)

resulta da Eq. (11-7) que para o processo catódico:



E E
01 RT

+ nF
RT

!n ~ + nF [

.b...L ]t -,;2_ t 2

n i i
(C~/C~) '1'2+ t 2

'17

(11-13)

Esta equação apr~senta a forma da equação de NERNST e a so

ma dos dois primeiros termos é igual ao potencial de meia-onda, E1 , da
2

polarografia, quando o eletrodo de trab~lho é o eletrodo plano de mer-

cúrio. Levando em conta este fato, no caso em que C~ = O a Eq. (11-13)

se reduz a

E
RT

E..L + nF
2

to (
11)'t'2~1 tz
t2

(11-14)

que é a equação deduzida por DELAHAY para processos totalmente rever

síveis (17, p~g. 182), portanto, a condição (11-12) representa a con

dição para que o processo de eletrodo seja controlado apenas pela di

fusão.

A Eq. (11-14) mostra que o potencial E..L é o potencial do
2

eletrodo no tempo t = T/4. Mostra, também, que no caso de uma reação

de eletrod~ que se dê apenas com sobretensão de difusão o gráfico de E
1 1 1

em função de .tn [( "(2 - t 2 )jt2 ], é uma reta cuja intersecção (lóm o

eixo dos potenciais é igual a E..L e cujo coeficiente angular igua1
1

«a

RT/nF. Por outro lado, conclui-:e da Eq. (11-5) que o produto f'"t'-z/C~
e independente da densidade de corrente quando a reação é reversível.

A condição expressa pela desigualdade (11-12) é demais ri

gorosa. Como observa REINMUTH (67) as incertezas que afetam as medidas

do tempo de transição devido à carga da dupla camada elétrica são da

ordem de 1%. Levando em consideração esse fato, a condição para um

comportamento nernstiano passa a ser dada por

5i/2nF k s C~ < 1

3.2.2. Processo anódico

(11-15)

Quando a mesma condição (11-12) é obedecida, isto é,quando

..L ..Lo.
(D01l")2/2ksL29 «1 ,

a Eq. (11-11) se reduz a:
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E = E 1. + RT
2 nF f

]",
-2

O l -
l,n 1

('t + tI )2
(11-16)

d co
No caso e R 0, a Eq. (11-17) se torna:

E (11-17)

que é a equação deduzida por BERZ1NS e DELAHAY (6) para os processos

anódicos totalmente reversíveis. Portanto, a condição (11-12) repre

senta também o caso em que o processo anódico é limitado apenas por

difusão.

° potencial E]", no processo de re-oxidação corresponde ao
2

tempo tI para o qual o termo logaritmico da Eq. (11-18) se anula, ou

seja, a

tI
Eü..
~2

0,222 'to
1

(11-18)

so ""'C., no caso de
1

fazendo CR(O,t) =

A relação entre os tempos de transição direto
o

CR = 0, pode ser calculada a partir da

0, no tempo tI =~. ; resulta assim,
1

e o inver-

Eq. (11-9),

-L
T.

1

3 (11-19)

A Eq. (11-18) mostra que o gráfico da função E = f [F( t)]

é uma reta cuja intersecção com o eixo dos potenciais é igual a E1. dó
2

processo de re-oxidação e de coeficiente angular igual a RT/nF.

A condição (11-16) pode ser reduzida para

5i/2nF C~ k s ~ 1 ,

com base na mesma argumentação feita no caso da desigualdade (11-15).
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3.3. Processos Limitados apenas pela Transferinciade Cargas

3.3.1. Processo catódico

Quando a velocidade do processo anódico (re-oxidação) pode

ser desprezada em relação ao catódico (isto é, kf,h«kb,h)' o que ocor

re em potenciais suficientemente catódicos, 8 é suficientemente grande

para que sejam satisfeitas as condições:

o
CR 1

--(o) «1 , (11-20)
CO ~

O

~ 1 . (11-21)

(11-22)

1

[ 1 _ (~)2 ] ,

Neste caso a Eq. (11-7) se reduz à equaçao deduzida por DELAHAY

pág. 187) para um processo totalmente irreversível, e dada por:

f
2 kO L~~

E =~ ~n f,h1 ~ -ª!- ~n
anaF (T D

O
)2 onaF

1 embrando que k; ,h = k s exp (Clt nFE
o

I /RT) •

(17,

Em virtude da Eq. (11-5) resulta:

~
F CO k

O
] [.. 1 ]

E = -ª!- tn n ? f,h + -ª!- l • .1 _ (~)2 •
~n F l. on F ,. 1:

a a
(11-23)

A Eq. (11-23) mostra que a função E = f[F(t)] no caso em

que o processo de eletrodo é controlado apenas por transferincia de
, . ' A o

cargas e uma reta que perml.te o calculo dos parametros ~na e kf,h

da reação.

A Eq. (11-21) será satisfeita dentro de 1% em todos os

pontos da curva potencial-tempo nos quais

8 = exp (nF/RT)(E
o,

- E) > 100,

ou seja, nos quais

(11-24)

IEol
- EI~ 1~0 mV (11-25)

o . rJ " ••na temperatura de 25 C. Esta condl.çao tambem e sufl.cl.ente para a de-

sigualdade (11-20), desde que C:/C~ ~l •
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° fato de reaçao inversa (ou a corrente anódica) poder ser

desprezada nos pontos da curva potencial-tempo que se d i s t a n c i em

(120/n) mV do potencial forma E
OI

, proporcionam um método aproximado

para o tratamento das reações de eletrodo simultaneamente controlados

por difusão e transferência de elétrons. Consegue-se, dessa maneira,

uma estimativa dos parâmetro~ cinéticos do processo e do potencial
~ OI

de eletrodo formal padrao E .

3.3.2. Processo anódico

Quando 9 é suficientemente pequeno, de modo que

e

(11-26)

1
~l1+9 (11-27)

a velocidade do processo de re-oxidação é muito maior do que a do pro

cesso de redução, de modo que a re-oxidação pode ser considerada total

mente irreversível. Neste caso, a Eq. (11-11) se torna:

E _ RT
- (1 +ot..)n'F

a

1.

[

(D 1() 2
1.n o i

o -
2kbh~2,

(Il-28)

lembrando que k~,h = k s exp [-(1 - cx.)NF EO'/RT]

o, a Eq.

(l-a)nlF
a

Quando

E
RT

(l -cr)n'Fa

(11-28) se reduz a:

tn [. (H)~ J+
2k o '1'2

b,h

RT L+t,l:(t,)t~
(11-29)

que é a equação deduzida por MACERO e ANDERSON (50) para processos de

re-oxidação irreversíveis.

Quando 9.s::;;;; 0,01, o termo 1/(1 + 8) é praticamente igual

a unidade, de modo que esta condição se verifica para todos os pontos

que se afastam (120/n) mV de E
Ol

• Neste caso na Eq. (11-11) tem-se:
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9 << [ C~c~ - (DO ']r ) t 9
1

- (1./2 k s '1" ~] • (11-30)

Em vista desta desigualdade e da Eq. (11-5), pode-se também escrever

CO
1« R

o
Co 9

i

nF C~ k s 9
ü

. (11-31)

como sendo a condiç~o necess~ria para o processo de re-oxidaç~o

eletroquimicamente irreversível.

s e r

3.4. Discuss~o

As Eqs. (11-7) e (11-11) descrevem completamente a relaç~o

entre o potencial do eletrodo e o tempo no caso de uma reação de ele-

trodo de primeira ordem; podem ser reescritas em uma forma

pacta:

mais com-

[ 1 - (P/9) - Q/(ks QdJ) ] [ 9/(9 + 1) ] f(t), (11-32)

e

[ 9 - P - R91- Ó,/k s ] [ 1/( 9 + 1)] = f ( t ,) , (11-33)

onde

0/ o l l l
P = CR CO' Q = 'Jt' 2 D 2 /2 'T 2

l l l
R = y2 D 2 /2'1: 2

,
e

asser calculados a partir da comparaç~o entre

e a curva experimental E = f(t). Este cálculo

um processo iterativo. (v. Apêndice 111).

As Eqs. (11-32) e (11-33) mostram que a cada valor do po

tencial E, corresponde um valor de f(t) determinado pelas constantes

cinéticas k s e ~, e ainda o potencial de equilíbrio E
O
'. Portanto, es

tes parâmetros podem

mencionadas equações

realizado através de

Pelo exame das Eqs. (11-32) e (11-33) conclui-se que as es

timativas de k e ct s~o tanto mais exatas, quanto maior for a sobre
s

tens~o, ou seja, quanto menor-for o valor de k . Quando for satisfeita
s
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a desigualdade (11-15), nao será possível fazer estimativas dos parâ

metros cin~ticos. Por outro lado, obt~m-se as melhores estimativas de
o' , . . t"J

E quando k e grande. A va11dade das cond1çoes expressas pelas Eqs.
s

(11-20), (11-21) ou (11-26) e (11~27) exclui a possibilidade da esti-

E
o

I t' d . t 1mativa de a par 1r a curva exper1men a .

No caso de um processo quase-reversível não se necessita

de ambos os cronopotenciogramas - o direto e o inverso - para se deter

minar os melhores valores de EO
I ,k e (1. Estes podem ser obtidos

s
pela ajustagem da Eq. (11-32) ou (11-33) à curva experimental direta

ou inversa, respectivamente, enquanto que a aplicação das equações cor-

deestimativas

porque nos processos quase

~ linear; existe, assim,

um grau

de EQ.I.

respondentes aos processos irreversíveis só permitem
o ~ OI

kf,h e ~,a mas nao de E . Isto ocorre,

-reversíveis a variação de E 1 com ~n i não
2·

de liberdade adicional, a curvatura, que permite a estimativa
. ~ o, . ,..A determ1naçao de E a partir de duas curvas 1rreverS1ve1S,

uma direta e a outra inversa, ~ possível quando (j. + (l-tt) 1. Existe,

neste caso, uma relação de simetria entre as duas curvas e a intersec

ção dos ramos catódico e anódico no diagrama de E em função de ln i

f t · t . de EO
I •ornece uma es 1ma 1va

A variação dos logaritmos das correntes catódica e anódi-

potencial, de acordo DELAHAY (17,
,

41), encontra-seca com o com pago

esboçada na Fig. 11-3. I
,

anódico 11 catódico. Os pontose o ramo e o

para os quais o efeito catódico ou anódico ~ desprezível encontram-se

afastados mais de (120/n) mV do potencial de equilíbrio; localizam-se,

portanto, sobre as partes retas dos ramos catódico e anódico da Fig.

11-3. A conseqüência prática deste fato consiste em se poder aplicar o

tratamento irreversível a todos os ponto s para os quais I E
O'

- E !>120/n mV.

A Fig. 11-4 mostra um trecho do gráfico de E em função de in (I - (t/'l;)'/2.].

A reação inversa pode ser deprezada a partir do ponto P, corresponden

te ao potencial E = EO'
- (120/n) mV. Os pontos al~m de P encontram-se

sobre uma reta convenientemente descrita pela Eq. (11-23) (reação ir

reversível). É possível, então, fazer uma estimativa dos parâmetros

cin~ticos mediante a Eq. (11-23) e de E
01

a partir do gráfico. O coe

ficiente angular da reta em questão ~ igual a RT/dnF, e a intersecção

com o eixo dos potenciais, (RT/ ~nF) ln(nFC~k;,h/i). Este mesmo pro

cesso é também aplicável no caso de sobretensões pequenas. Como se vê

da Fig. 11-5, os pontos que distam de (120/n) mV de EO
I ficam sobre uma

reta. Semelhantemente ao caso anterior, o coeficiente angular dessa re

ta possibilita a estimativa de a e a intersecção com o eixo dos poten

ciais permite a avaliação de k~,h e daí de k s '
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I, MV r--------------------.

•
•

•

Fig.n - 4 Método pora o tratamento de:. reaçõe.
quase-reveral'vei., mais próximas da irreversibilidade

E, mV r--------------------"j

o

In [ 1-( tlt: )~]

Fig. H- 5 Método para o tratamento dai reações
quase-reversíveis, moi. próxima. da reversibilidade
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Deve ser acrescentado que os métodos esboçados nas Figs.

11-4 e 11-5 são aproximados e convém, quando possível, calcular k ,
s

a e EO' mediante o ajuste das Eqs. (11-7) e (11-11) aos dados ex-

perimentais.





CAPíTULO 111

APARELHAGEM, REAGENTES

E MÉTODOS DE MEDIDA

Neste capítulo são descritos: a aparelhagem utilizada e a

seqüência de operações para a obtenção das curvas potencial-tempo, os

reagentes empregados, o método seguido na medida do tempo de transição.

1. APARELHAGEM

Conforme já foi mencionado, a aparelhagem empregada em cro-

nopotenciometria consiste, essencialmente,dos seguintes elementos:

1. fonte de alimentação, a qual fornece a corrente cons

tante,

2. célula eletrolítica,

3. registrador da variação do potencial do eletrodo de

trabalho com o tempo.

1.1. Circuito Elétrico e Componentes

1.1.1. Circuito elétrico

O diagrama do circuito encontra-se esquematizado

111-1. Os componentes deste circuito são os seguintes:

na Fig.
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- Célula eletrolítica

- Fonte de alimentação de corrente constante

- Registrador

- Circuito potenciométrico

- Amperímetro (mA ou,.uA)

- Resistência de precisão; LEEDS & NORTBRUP Co; 9999 ..n.
- Resistência variável auxiliar; 15 k JL

- Chaves de faca de polo duplo e dupla entrada

- Eletrodo de trabalho

- Eletrodo de referência

- Eletrodo auxiliar

Ao se ~echar a chave SI ligando seus contatos 1-2, estando

a chave S2 ligada aos contatos 1-2 e S5 aberta, haverá passagem de cor

rente elétrica através da célula eletrolítica. Consegue-se uma regula

ção melhor da fonte mantendo-se a chave SI permanentemente ligada aos

contatos 3-4. Nestas condições a corrente pre-selecionada atravessa o

amperímetro A, a resistência R e a resistência variável R ,cujova-m aux .
lor pode ser ajustado para igualar a resistência interna da célula ele-

trolítica. Então, para dar lugar à eletrólise, a chave SI é invertida

num movimento rápido, desligando os contatos 3-4 e ligando 1-2; dessa

maneira a carga resistivaexterna da fonte permanece,praticamente,cons

tante e as válvulas reguladoras de tensão permanecem em regime esta

cionário. Quando não é utilizada a resistência auxiliar R , a carga
aux

resistiva externa passa, repentinamente, do valor infinito (circuito

aberto) ao valor da resistência da malha na qual se encontra a célula

eletrolítica. Foi observado no caso deste procedimento uma pequena va

riação da corrente durante a fase inicial da eletrólise. Esta variação

de corrente torna-se insignificante, quando se permite à fonte atingir

o seu estado estacionário, fazendo a corrente passar através de R
aux

durante alguns minutos antes da realização da eletrólise.

Mediante a chave S2 o sentido da corrente através da célu

la pode ser invertida. A inversão do sentido da corrente possibilita o

estudo da reoxidação da espécie eletroativa em seguida à sua redução.

A intensidade da corrente é medida através da queda de ten

sao no resistor variável R , por meio do circuitopotenciométrico. Nes-
m

ta operação a chave S3 encontra-se ligada aos contatos 1-2. Evidente-

mente, o que interessa determinar é o valor preciso da corrente que

atravessa a célula. Isto pode ser feito fechando-se as chaves S2 (qual

quer posição) e S5. A chav.e S5 coloca em curto circuito o eletrodo de
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FIG. m- t Circuito elétrico empregado na eletrólise com corrente constante
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trabalho e o eletrodo auxiliar, impedindo a passagem de corrente atra-

vés da célula durante a medida da corrente e evitando assim um gasto

progressivo e aleatório da espécie eletroativa. No caso de uma f o n te

que forneça 300 V e admitindo uma força contra-eletromotriz da célula

igual a 1 V, os resultados obtidos na medida da corrente serão mais

o qual,

ajuste de

(natureza' ou

e de traba-

elevados, apresentando um erro relativo de 0,3 %(20), isto porque ao

se ligar S5 exclui-se a célula do circuito. Uma alternativa consiste em

medir a corrente com a chave SI ligada aos contatos 3-4 e a chave S2

aberta. Neste caso a precisão da medida depende do ajuste da resistên

cia R no sentido de igualar a resistência interna da célula. Esse
aux

ajuste pode ser feito durante o primeiro cronopotenciograma,

geralmente é rejeitado. Somente haverá necessidade de novo

R quando for alterado o solvente, o eletrólito suporte
aux

concentração), ou a distância entre os eletrodos auxiliar

lho.

A escala dos potenciais do registrador é calibrada median

te a aplicação de potenciais conhecidos, fornecidos pelo potenciôme

tro, ao registrador. Para tanto, a chave S3 é ligada aos polos 3-4, S4

a 2 e SI a 1-2.

Durante a eletrólise a chave S4 se encontra ligada aos con

tatos 1-2, e a chave S2 aos contatos 1-2. A chave SI ligada a 1-2 acio

na, simultaneamente, o circuito da fonte de alimentação e o circuifu do

registrador. Assim, ao se fechar SI a corrente atravessa a célula dan

do lugar à eletrólise, ao mesmo temo o potencial do eletrodo de traba

lho em relação ao eletrodo de referência é aplicado ao registrador en

tre os pontos X e Xl, o primeiro ligado a e (eletrodo de referência),
r

e o outro à terra. O eixo dos tempos é gerado pelo deslocamento do pró-

prio papel do registrador. Por isto, o papel é sempre posto em movi

mento alguns segundos antes do início da eletrólise. Desta maneira,du

rante a eletrólise, o seu deslocamento se dará com velocidade constan

te.

O amperímetro A foi empregado apenas com finalidades de

controle do circuito e das operações. As suas indicações não são de

precisão comparável à do potenciômetro. Entretanto, no que tange à me

dida das correntes, um voltímetro digital de 5 digitos ligado em para

lelo com a resistência R , ou outra equivalente, pode substi tuir c o m
m

vantagem o potenciômetro e o amperímetro. Essa substituição, porém, não

conduzirá a uma simplificação apreciável do circuito, visto que o po

tenciômetro continuará sendo necessário nas operaçoes de calibração do

l"PlTi ~+,l"Slilnl".
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1.1.2. Fonte de alimentação

A fonte de alimentação empregada consiste em uma fonte ~

tensão regulada, com tensões de saída de 150 a 300 V, ligada em série

a resistências variáveis de 25 k ohms a 5,5 Mohms.

Como a tensão através da célula é de 1 a 2 V, a queda de

tensão através das resistências variáveis representa mais de 99 %da

tensão de saída da fonte. Portanto, a variação relativa da corrente,

devida à variação do potencial de eletrodo durante a eletrólise é su-·

ficientemente pequena, para que a corrente possa ser considerada cons

tante (41, pág. 51).

A fonte de tensão regulada usa duas válvulas reguladoras

de tensão de 150 V (VR-150), ligadas em série, e no circuito de reti

ficação possui uma válvula retificadora de onda completa 6X5-GT. O cir

cuito, baseado em RE1LLEY e SCR1BNER (66) e JORDAN (41), encontra-se

esquematizada na Fig. 111-2. T é o transformador de fonte de alimenta

ção de 110 V e 60 mA; SI' a chave que liga o circuito da fonte e S2

uma chave de onda 8 posições. Cl e C2 são dois capacitores de 10 pF

constituem junto com a bobina de indução B ("choke" 11 H, 315 ohms ,

100 mA) o circuito do filtro. A resistência potenciométrica de 25000

ohms permite variar a tensão de saída da fonte de 150 V a 300 V.

A fonte fornece correntes no intervalo de 0,02 mA a 12,0 mA.

A seleção da corrente é feita colocando-se a chave de onda na posição

que dá aproximadamente a corrente desejada e o posterior ajuste do va

lor exato dessa corrente, variando-se a tensão de saída da fonte de

tensão. Evidenteménte essa variação deve ser a menor possível.

1.1.3. Registrador da curva potencial-tempo

Foram empregados alternadamente dois registradores poten

ciométricos. Um modelo 159 da H1TACH1 PERK1N-ELMER de sensibilidade

igual a 0,1 %da escala total, exatidão 0,5 %, fundo de escala de llmV,

largura do papel igual a 250 mm, e velocidade de papel de 100 mm/min.

A resposta da pena requer um tempo inferior a 1 seg para percorrer to

da a escala.

Com o registrador H1TACH1 era necessário uso do dispositi

vo esquematizado na Fig. 111-3. Tal disposi tivo, - basicamente um divi

sor de tensão - permite o ajuste do "zero" em qualquer posição da es-
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cala do registrador, e a introdução de sinais de O (zero) a 2 V no re

gistrador. Os componentes são os seguintes:

P - Pilha de 1,3 V

RI - Resistência potenciométrica de 500 k.ll.

R
2

- Resistência potenciométrica de 25 k.l1.

R
3

- Resistência de 470 k.fl.

R
4 - Resistência de 1 M..fl

A resistência potenciométrica RI possibilita o desloca

mento do ZERO para qualquer posição da escala do registrador; a resis

tência potenciométrica R
2

permite a variação da amplitude do sinal no

intervalo já mencionado.

O registrador empregado durante a maior partes das inves

tigações, porém, foi o Modelo G-lOlO da VARIAN. As característicasprin

cipais deste registrador são: sensibilidade de 0,1 %da escala total;

exatidão de 0,25 %de escala; resposta de pena igual a 0,35 seg para

percorrer toda a escala; ZERO ajustável em qualquer ponto da escala;

fundo de escala variável de 1 mV a 10 V; largura do papel, 5 pol; ve-·

locidade do papel iguais a 1, 2, 4 e 8 pol/min; tensão de referência

regulada eletronicamente (diodo ZENER).

o limite inferior dos tempos de transição mensuráveis por

meio destes registradores, admi tindo-s e uma incerteza de 1 %é de 12 seg

no caso do registrador HITACHI e de 6 seg para o VARIAN. Estes tempos

correspondem a um cronopotenciograma de 20 mm de altura nos respecti

vos registradores. Cronopotenciogramas de altura inferior ao citado,

geralmente, se apresentam démasiado distorcidas para medidas

1.2. Célula Eletrolítica

exatas.

A célula eletrolítica foi projetada tendo-se por objetivo

a facilidade e a economia de tempo na montagem, desmontagem, limpeza e

termostatização do conjunto. Não possui fundo móvel, a superfície do

mercúrio permanece completamente livre e é termostatizada por imersão.

Com estas características simultâneas, difere das células cronopoten

ciométricas baseadas nos modelos de DELAHAY (20, 41), de REILLEY (65)

e de RUSSEL e PETERSON (73).
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A Fig. 111-4 é o desenho esquemático e a Fig. 111-5 é a fo

tografia da célula eletrolítica completa, imersa no banho termostáti

co, pronta para a eletrólise. Os diversos componentes da célula são:

(I) O compartimento do eletrodo de trabalho (CET), consti

tuído por um tubo de vidro Pyrex de diâmetro interno

igual a 4 cm e altura 11 cm. No fundo deste encontra

-se um pequeno reservatório cilíndrico M de diâmetro,

aproximadamente, igual a 2 cm, e altura de 1,5 cm para

receber o mercúrio. A haste lateral H contém mercúrio

e é ligada eletricamente ao eletrodo de mercúrio por

meio do fio de platina soldado através do vidro na base

do reservatório. A ligação ao circuito externo é feita

mediante um fio condutor F imerso no mercúrio contido

em H, na extremidade livre deste.

(11) Compartimento do eletrodo auxiliar (CEA). Éformadopor

um tubo de vidro Pyrex de altura igual a 12 cm e diâ

metro de 13 mm. A extremidade inferior do tubo é fecha

da por um disco sinterizado de porosidade média, cuja

finalidade é evitar a mistura dos eletrólitos do CET e

do CEA.

(111) Compartimento do eletrodo de referência (CER). É cons

tituído por um tubo de vidro semelhante ao CEA, entre

tanto, a sua extremidade inferior, em vez de ser fe

chada por uma placa porosa, termina em capilar. Este

dispositivo, normalmente denominado de capilar de LUG

GIN-HABER tem o objetivo de diminuir a queda ôhmica na

solução entre os eletrodos de trabalho e o de referên

cia. A distância entre a extremidade do capilar e o e

letrodo de trabalho era mantida igual a 3 mm, o que

corresponde ao triplo do diâmetro externo do capilar,

condição que satisfaz às recomendações de PIONTELLI

(62) para que a perturbação do campo elétrico pelo ca

pilar seja desprezível nas proximidades da superfície

do eletrodo de trabalho.

(IV) Eletrodo auxiliar (e ). Eletrodo de pt com a placa
aux

circular e horizontal. (BECKMAN, nº de catálogo: 39273).

A área deste eletrodo é de 0,23 cm
2

. A placa horizon-
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tal, paralela ao eletrodo de trabalho, proporciona um

campo elétrico mais uniforme do que uma placa verti

cal, e o volume gasto da solução estudada em cada en

saio é menoro Durante as eletrólises o e permanece
aux

no eRA, encontrando-se separado do CET mediante a pla-

ca porosa.

(v) Eletrodo- de referência (e ). Eletrodo de calomelano
r

saturado, com junção de fibra de amianto (BECKMAN, nº

de catálogo: 39970). Durante as eletrólises o eletrodo

de referência permanece no CER ou capilar de LUGGIN

-HABER.

,
a even-

de

re-
,
e

as pa-

do

Esse volume era mantido rigorosamente constante

evitar variações de área do eletrodo, devido

tual falta de uniformidade das paredes internas

servatório. ° diâmetro interno do reservatório
, 2

2,01 cm o que corresponde a uma area de 3,2 cm ;

(VI) Eletrodo de trabalho (e
t
). Consiste em 2 cm3 de mercú

rio tridestilado colocados no reservatório (M) existen

te no fundo do comportimento do eletrodo de trabalho.

para

redes internas foram tratadas com desicote para evitar

a permanência da solução entre o mercúrio e as paredes

do vidro. É importante manter invariável a área do ele

trodo, pois a densidade de corrente deve ser constante.

° diâmetro do reservatório é suficientemente grandepa

ra que se possa considerar desprezível o efeito da va

riação do meni sco de mercúrio devido à variação da ten

são superficial com o potencial. Dessa maneira o diâ

metro e, portanto, a área do eletrodo de mercúrio pode

ser considerada constante.

(VII) Tubo para o borbulhamento do nitrogênio. Comprimento de

12 cm, diâmetro externo igual aO, 5 cm; extremidade in

ferior em capilar.

(VIII) Termômetro de escala de ° a 35 0
C, graduado 0,1 emO,l,

diretamente imerso na solução estudada.

A célula é fixada no banho termostático mediante duas peças

de luci te (R e S na Fig. 111-4). Estas peças proporcionam um apoio fir

me à célula e mantém-na em posição vertical reprodutível. A tampa (T)
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de lucite fecha herm~ticamente o compartimento do eletrodo de trabalho

durante as eletrólises, e permite a padronização das posições dos com

partimentos dos eletrodos .auxiliar e de referência, do termômetro e do

capilar para o nitrogênio. Cada uma destas peças é fixada à tampa de

lucite mediante luvas de ebonite (não constam na Fig. 111-4).

1.3. EguipamentoAuxiliar

As medidas de pH foram realizadas com pH-metro BECKMAN mo

delo H2 e, posteriormente, com pH-metro Metrohm Modelo E-512. Os tes

tes dos eletrodos de calomelano, e um estudo dos potenciais de junção

nas diversas soluções de formamida foi feita usando-se um pH-metro

CORN1NG Modelo 12 de escala expandida.

O potenciômetro empregado para a determinação exata da cor

rente e a calibração da escala do registrador é um STUDENT'S da LEEDS

& NORTHRUP (número de catálogo: 7645). Foi utilizado no circuito po

tenciométrico uma pilha padrão EPPLEY de baixo coeficiente de tempera

tura e resistência interna igual a 500 ohms, com certificado.

A Fig. 111-6 é a fotografia da aparelhagem empregada no

presente trabalho.

2. REAGENTES

2.1. Preparação e Análise das Soluções Estogues Utilizadas

A água destilada empregada na preparação de todas as solu

ções foi previamente destilada em aparelho metálico e a seguir redes

tilada de soluções de KMn0
4

5xlO-
4

N e H
2

S0
4

10-3 N para eliminar im

purezas orgânicas (aparelho de vidro).

O material volumétrico utilizado foi na maioria de classe

A, ou no caso contrário, recaI ibrado dentro de .! 0,05 %. As soluções fo-
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Fig. 111-6 Aparelhagem utilizada para a

eletr~lise a corrente constante
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ram analisadas e seus títulos determinados dentro de ~ 0,1 %.

2.1.1. Soluções de perclorato de Eu(rrr)

As soluções de perclorato de Eu(rrr) foram preparadas a

partir de Eu
2

0
3

99,9 %*. Dissolveu-se uma quantidade apropriada do óxi

do para o preparo de solução 0,1 M, no mínimo de HCI04 concentradop.a.

e diluiu-se a solução até o volume desejado. A solução foi analisada

através da precipitação de oxalato de Eu(rrr), filtração e calcinação

do oxalato a óxido.

2.1.2. Perclorato de európio

° perclorato de európio sólido foi preparado' mediante a

dissolução do EU203 99,9 %na quantidade mínima de HCI04 ; o ácido per

clórico foi adicionado em partes, de modo que o pH final da solução es

tivesse em redor de 5. A seguir a água-mãe foi evaporada em banho

-maria, e o perclorato de európio seco no vácuo até peso constante. A

análise do perclorato sólido foi realizada conforme o procedimento des

crito no ítem anterior.

2.1.3. Solução de perclorato de sódio

As soluções de perclorato de sódio foram preparadas a par

tir de soluções de ácido perclórico p.a., de baixo teor em metais pe

sados, às quais se adicionou a quantidade necessária de carbonato de

sódio anidro p.a. a 60
0

C. As soluções apresentavam pH entre 3-4; os

seus títulos foram determinados secando-se alíquotas até peso constan

te. Desta' maneira também foi preparado o perclorato de sódio anidro pa

ra as soluções de alta porcentagem de formamida.

(*) o EuZOZ (98 '1» foi gentilmente oferecido pelo Prof. Dr. PAWEL KRUMHOLZ.



2.1.4. Soluções de nitrato de chumbo

Dissolveu-se quantidade apropriada de nitrato de chumbo

anidro p.a. em água e se adicionouHN0
3

p.a. concentrado para se ter
~. 2+ ~

uma soluça0, aprox1madamente 0,1 M em Pb e 3N em HNO}. As soluçoes de
2+ . . ~ ~

Pb foram ana11sadas por t1tulaçao com soluça0 de EDTA, usando-se como

indicador xilenol orange.

2.1.5. Solução de cloreto de níquel

Dissolveu-se a quantidade apropriada de NiC1
2

6H
2
0p.a.con

centrado para que a solução fosse, aproximadamente, 0,1 M em Ni
2

+ e

0,1 N em HCl. As soluções de Ni 2+ foram analisadas por meio da eletro

gravimetria.

2.2. Formamida

Foi empregada Formamida E. MERCK p.a. sem purificações pré

vias. O teor de água desta formamida, determinado pelo método de KARL

FISHER, foi sempre inferior a 0,2 %. Os frascos de formamida eram guar

dados em ambiente seco (dissecador com sílica-gel). Preferiu-se esse

procedimento ao de GAUR e ZUTSH1 (23, 83) - secagem com Na
2

S0
4

anidro

- porque o teor de água presente é suficientemente baixo para não in

terferir na concentração das soluções de um modo significativo e ainda

para evitar o contato prolongado da formamida com o ar durante as fil

trações.

A formamida em presença de água se decompõe em ácido fór

mico e amônia. Esta hidrólise é catalisada por ácidos ebases (59). De

vido a isto, as soluções eram preparadas e estudadas no mesmo dia, de

preferência dentro do prazo de 2 a 3 horas. Essa precaução se justifi

ca pelo fato de o íon Eu(111) formar complexos com o íon, formiato, co

mo mostram ANDERSON e MACERO '(4). Sob o ponto de vista do presente tra

balho, portanto, o ácido fórmico constitui a impureza principal. Uma

análise por espectroscopia de massa mostrou que nos frascosrecém-aber

tos de formamida, o teor de ácido fórmico - se presente - era inferior

a 0,0025 %. A concentração máxima de íons formiato, portanto, é insu

ficiente para que complexe uma porcentagem significativa de' Eu(111).
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A destilação fracionada a pressão reduzida conduz a um au

mento da hidrólise da formamida, e ao aumento da concentração de ácido

fórmico (79). Além disso, tanto a destilação como o congelamento fra

cionado são processos lentos e de rendimentos insuficiente para o con

sumo relativamente elevado do solvente em trabalhos de eletroquímica.

NOTLEY eSPIRO (59) purificaram a formamida mediante o emprego de re

sinas trocadoras de íon. A desvantagem deste processo é a possível in

trodução de compostos orgânicos macromoleculares no solvente, os quais

podem ser adsorvidos no eletrodo de mercúrio, prejudicando a reprodu

tibilidade dos tempos de transição.

A inexistência de um método de purificação satisfatório não

se restringe à formamida. Aproximadamente na mesma época do início do

presente trabalho LINGANE e KOWALSKI (44) estudaram a redução cronopo

tenciométrica do Cu
2

+ em acetonitrila. Em lugar da purificação deste

solvente, esses autores optaram pela marca que mais pura se apresenta

va à análise por espectroscopia de massa, cromatografia epolarografia.

2.}. Mercúrio

o mercúrio empregado como eletrodo era lavado com uma solu

ção diluída de NaOH e em seguida com HNO} 10 %. Finalmente era desti

lado três vezes consecutivas a pressão reduzida. Com o mercúrio não

destilado, usado em alguns ensaios prévios notava-se ondas parasitas,

provaveimente, devidas à redução de óxidos das impurezas. A reproduti

bilidade das curvas potencial-tempo melhora quando antes da eletrólise

o eletrodo de mercúrio é pré-reduzido.



3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1. Preparação das Soluções

~ 2+ 'As soluçoes de Pb para a eletrolise foram preparadas por

diluição da solução estoque 0,1 M de Pb
2
+; adicionava-se HN0

3
1 M su

ficiente para que a concentração da solução resultante fosse de 0,5 M

deste ácido.

As soluções de Ni
2+ foram preparadas a partir das soluções

estoques 0,1 M de Ni 2+ e 2 M de KCl. A concentração do eletrólito su

porte (KCl) era 1 M. O pH foi mantido entre 4,0 e 4,5, mediante aadi

ção da quantidade apropriada de HCl.

Na preparação das soluções de Eu3+ contendo de ° a 70 %de

formamida pipetava-se o volume necessário de formamida em um balão vo

lumétrico de 50,0 ml. Em seguida adicionava-se o HCI04 1 M necessário

para que a solução possuisse o pH final pré-selecionado e NaCI0
4

5 M

suficiente para se ter uma força iônica igual a 1 M. Introduzia-se no

balão a solução de perclorato de európio e se completava o volume com

água bidestilada. O pH das soluções assim preparadas era medido antes e

depois da eletrólise. Quando durante a eletrólise ocorria uma variação

excessiva de pH (maior do que 0,2) as observações correspondentes à

amostra eram rejeitadas. No caso das soluções de 90 a 100 % de forma

mida o procedimento era diferente. Inicialmente se adicionava a forma

mida o HCI0
4

necessário para se ter o pH pré-escolhido, e em seguida

esta formamida era utilizada para a dissolução e a transferência quan

titativa dos percloratos de európio e de sódio ao balão de 50,0 ml.

Também o pH destas soluções era controlada antes e depois das eletró

lises.

~ problemático estabelecer uma comparaçao quantitativa en-

tre os pH medidos da formamida e de suas soluções aquosas e a inter-

pretação dos valores de pH medidos se restringe a soluções aquosas di

luídas. Apesar disto é útil controlar o pH das soluções estudadas, co

mo será mostrado no capítulo seguinte.
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3.2. Eletrólise

Inicialmente todos os componentes da célula eram lavadas

com uma pequena porção da solução. Uma vez o compartimento do eletrodo

de trabalho instalado no banho introduzia-se nesse 2 ml do mercúrio

tridestilado (em M), e 45 ml da sOlução. Cobria-se o compartimento do

. eletrodo de trabalho com a tampa de lucite, e se introduziam os com

partimentos dos eletrodo auxiliar e de referência, o termômetro e o ca

pilar do nitrogênio nos respectivos lugares em posições padronizadas;

introduziam-se os eletrodos de referência e o auxiliar na solução. Bor

bulhava-se nitrogênio através d~ solução pelo menos durante 20·minutos.

Expulsava-se assim o oxigênio. O N2 era passado previamente em ~a

solução contendo pirogalato de potássio e numa outra de composição se

melhante à da solução eletrolizada, porém, a qual não continha a espé

cie eletroativa.

Durante o tempo de borbulhamento padronizava-se o poten

ciômetro ajustava-se a corrente no valor desejado, determinava-se ova

lor exato dessa corrente e se calibrava a escala do registrador po r

meio do potenciômetro. A temperatura era ajustada em 25,0 ~ 0,1
0

C.

Conforme a finalidade do ensaio a eletrólise era executada

de maneiras diferentes. Visava-se, assim, a obtenção de maior reprodu

tibilidade dos tempos de transição, ou então, das curvas potencial-
,

-tempo. A seguir se descreve o procedimento em cada caso.

3.2.1. Eletrólise para a determinação do tempo de transição

Quando se desejava determinar o tempo de transição direto

com a melhor reprodutibilidade possivel, efetuava-se uma série de ele

trólises na mesma solução até que a diferença entre dois tempos de

transição consecutivos fosse inferior a um valor pré-determinado. Após

cada eletrólise a solução era rigorosamente agitada pelo nitrogênio

durante 1,5 minutos para se destruir a camada de difusão; em seguida

esperava-se 4 minutos, enquanto as correntes de convençção cessavam e

a solução entrava em repouso. Registravam-se, assim, de cinco a dez

cronopotenciogramas a partir dos quais se determinava o melhor valor

para o tempo de transição de acordo com o procedimento descrito no item

3·4.
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3.2.2. Eletrólise para o registro da curva potencial-tempo

Inicialmente era passada através da célula uma corrente s~

ficientemente alta para que o tempo de transição resultante não supe

rasse alguns segundos. Em seguida agitava-se vigorosamente a solução

mediante o borbulhamento de nitrogênio durante 1,5 minutos. Após re

pouso de 4 minutos, efetuava-se nova eletrólise com a corrente reajus

tada ao valor escolhido, e se registrava a variação do potencial com o

tempo. Ao final do tempo de transição invertia-se o sentido da corren

te e se registrava a curva correspondente à reação anódica (re-oxida

ção). A concentração da solução era calculada a partir do tempo de

transição.

3.3. Eletrólise para a Determinação da Razão ry;/'l..
l.

o procedimento mais correto para a determinação da razão

rc/ '"'(::;. consiste em eletrolisar previamente a solução na ausência da es-
l.

pécie eletroativa. Após essa pré-eletrólise adiciona-se a espécie ele-

troativa e agita-se a solução até homogeneizá-la completamente. Após

um repouso de 4 minutos da solução inicia-se a eletrólise. O sentido da

corrente é invertida num tempo t~ ~. Quando não se pretende deter

minar a razão '6í~. com grande exatidão, esta pode ser medida para os
l.

pares de cronopotenciogramas obtidos com o procedimento descrito nos

itens 3.2.1 ou 3.2.2.

3.4. Tratamento das Curvas Potencial-Tempo

A partir das curvas potencial-tempo é possível determinar

os tempos de transição e os parâmetros cinéticos com base nas equações

apresentadas no Capítulo 11. Os potenciais correspondentes a cada tem

po podem ser lidos diretamente do cronopotenciograma, quando a queda

ôhmica entre os eletrodos de trabalho e de referência é desprezível.

No caso de correntes altas essa queda ôhmica pode tornar-se significa

tiva, e o potencial verdadeiro é obtido subtraindo-se do potencial lido

a queda ôhmica. Sob determinadas condições experimentais os cronopoten-
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ciogramas afastam-se pronunciadamente das predições de teorias simpli

ficadas. Esse afastamento é causado por processos paralelos à eletró

li se - carga da dupla camada elétrica, reação de impurezase do eletró

lito suporte (81) - os quais tornam a eficiência da corrente faradaica

inferior a 100 %. O resultado consiste no aumento da incerteza na me

dida do tempo de transição.

3.4.1. Medida dos tempos de transição

A procura da maneira mais correta de medir o tempo de tran

sição fez surgirem vários métodos com esta finalidade. Esses métodos

podem ser agrupados em quatro classes:

(1) Métodos de potenciais fixos;

(2) Métodos gráficos;

(3) Métodos matemáticos;

(4) Métodos mistos.

Nos métodos de potenciais fixos o tempo de transição é me

dido entre dois potenciais predeterminados (65), escolhidosde um modo

algo arbitrário. Este procedimento não corrige o efeito da dupla cama

da elétrica.

Os métodos gráficos consistem em procedimentos mais ou me

nos empíricos. Baseiam-se na consideração de que os trechos inicial e

final das curvas potencial-tempo deveriam ser retas na ausência da du

pla ca~ada elétrica. O método proposto por DELAHAY e BERZINS (18) foi

inspirado pela polarografia (Fig. 1II-7,a); é aplicável quando os seg

mentos AB e CD são, praticamente, paralelos. Traça-se a reta EF deter

minada pelas relações AE = (1/4)AC e BF = (1/4)BD. A intersecção de

IF com a curva potencial-tempo corresponde ao potencial de meia-onda,

E1 , e o segmento EF paralelo ao eixo dos tempos por esta intersecção dá
2 ~

o tempo de transiçao. Caso AB e FC convirjam rapidamente DELAHAY e

MAMANTOV (19) recomendam o método esquematizado na(Fig. 1II-7,b). Ain

trodução deste método foi atribuída erradamente a KUWANA p o r ADAMS

(1, pág. 183). O tempo de transição é dado pelo segmento IF da parale

la ao tempo dos eixos no ponto em que se encontram a reta DF e a curva

potencial-tempo. Finalmente, no método de REINMUTH (47) traça-se a tan

gente ao cronopotenciograma, obtendo-se o ponto F em CD; o segmento IF

mede o tempo de transição (Fig. 1II-7,c).

Nos métodos matemáticos, as curvas experimentais são anal i-
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FiCjJ.lI[-7 Métodos para a medida de ~
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sadas com a ajuda de expressões teóricas. Por exemplo, parareaçoes ir

reversíveis RUSSEL e PETERSON (73) deduziram que

'l:~
~ ~ ~ ~ 1

(t2 - tt t
3
2 )/(2 t 2

2
- t{ - t

3
2 ).

onde (tI' El ), (t2 , E2 ) e (t
3

, E
3

) são três pontos do cronopotenciogra

ma tais que E
3

- E2 = E2 - El .

LA1TY e Mc 1NTYRE (47) propuseram a divisão do cronopoten

ciograma em segmentos de coeficiente angular constante, admitindo que

exista uma relação entre este coeficiente e a variação da corrente fa

radaica durante a reação. O tempo de transição é dado no caso de um

processo limitado por difusão por

1 1..,.lL _In
'"i

2 - -- 2.....J (S. 1 - S.) 'V~ t kS j-l J - J k=J
O

do cronopotenciogra

coeficientes dos vá-

é o coeficiente angular da parte inicial

camada elétrica) e os S. são os
J

t k são os tempos correspondentes e cada um desses

onde S
o

ma (carga da dupla

rios segmentos. Os

segment-os.

Nos métodos mistos combinam-se os anteriores. Um exemplo

destes é o proposto por NOONAN (58). O ponto' correspondente ao início

da eletrólise é determinado graficamente, e o final é dado pelo ponto

da curva que se situa a 200 mV do início. Esse intervalo de potenciais

é arbitrária e NOONAN o fixou em"200 mV, para garantir que ao fim deste

a concentração de espécie eletroativa remanescente na superfície do

eletrodo seja desprezível. Na (Fig. 111-7,d) que esquematiza o método

em questão o segmento 1F corresponde ao tempo de transição.

L1NGANE (49), BARD (5) e EVANS (21) tentaram corrigir as

medidas dos tempos de transição median~e a subdivisão da corrente em

duas frações - a faradaica e a capacitiva. Uma combinação do método

dos 200 mV de NOONAN e o método da repartição da corrente segundo BARD

baseia~se na equação

..:1.
( i--z;2)

observado

1

(irc2
) +
corrigido

B
1

I:ob~ervado

(111-1)

onde a constante
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B JC dE ~ C b.E (111-2)

é a carga necessária para elevar de 200 mV a tensão do capacitor cor

respondente à dupla camada elétrica. NOONAN nos estudos de cronopoten
1

cio rápida determinou ~bSeI"'!adO pelo método dos 200 mV e calculou (i 't2)
pela equação acima; os resultados obtidos foram excelentes.

Além dos citados existem vários outros métodos para a me

dida do tempo de transição, e os autores estão em desacordo quanto ao

procedimento que conduza aos resultados mais corretos. DELAHAY e cola

boradores obtiveram resultados satisfatórios com o método gráfico ba

seado em E1 (6, 18, 19, 20) ~ Esse, porém, foi menos eficiente nas mãos
2"

de RE1NMUTH (47), quem, por isto, deu preferência ao procedimento es-

boçado na Fig. II1-7,c. ADAMS (1, pág. 183; 29) e RUSSEL e PETERSON

(73) notam que dos métodos empiricos o de KUWANA forneceu os resulta

dos melhor concordantes com os obtidos por uma análise baseada em mi

nimos quadrados. RODGERS e ME1TES (69) conseguem resultados melhores

com o método de RE1NMUTH do que com o de KUWANA. Os métodos matemáti

cos encontram-se estreitamente vinculados aos modelos teóricos em base

nos quais foram deduzidos, são inúteis, portanto, na investigação de

mecanismos de reação previamente desconhecidos.

Com base nestas considerações decidiu-se determinar o tem

po de transição através de vários métodos empiricos e analisá-los de

acordo com os critérios abaixo:

(1) reprodutibilidade dos tempos de transição obtidos;

(2) concordância dos resultados com os valores teóricos,

nO caso de sistema de comportamento conhecido, ou con

cordância dos resultados, entre si quando o sistema é

desconhecido.

No presente trabalho serão comparados os tempos de transi~

ção obtidos pelos métodos de DELAHAY-BERZ1NS, de KUWANA (DELAHAY-MA

MANTOV) , de RE1NMUTH, e o dos 200 mV de NOONAN. Neste último será ava

liada a correção que resulta da subdivisão da corrente em duas fra

ções, a faradáica e a capacitiva.

Foi dito no item 3.2.1. que para a determinação dos tempos

de transição diretos realizava-se uma série de eletrólises consecuti

vas com o mesmo par eletrodo-solução. Em seguida colocava-se num grá

fico os tempos de transição obtidos por um dos métodos mencionados em

função do número de cronopotenciograma na série~ A intersecção da reta

IIBLlDJECI
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ajustada a estes pontos com o eixo dos ~ dava o valor considerado cor

reto de ~ . Na Fig. 111-9 esse método é ilustrado para uma solução
-3 2+ '10 M de Pb e 0,1 M de KN0

3
, a corrente de 0,2994 mA. ° tempo de

transição que se obtém por regressão linear, desprezando-se o primeiro

ponto, é 35,5 sego

Nas condições do exemplo, durante cada eletrólise são gas-
-5 2+ ~tos 1,14 x 10 g de Pb . Sendo o volume da soluça0 igual a 45 ml, a

cada eletrólise corresponde uma queda de 0,12 %da concentração. Quan

do o sentido da corrente é invertida, aproximadamente 1/3, ou s e j a

0,04 %, do Pb2+ é reoxidado. A queda total da concentração durante 6

. eletrólises consecutivas é da ordem de 0,4 %, comparável ao erro expe

rimental, que relativamente apenas à medida do tempo de transiç~o é

avaliado, no caso em 0,5 %. Devido a este fato alguns investigadores

se limitam, simplesmente ao cálculo da média dos tempos de transição

obtidos em uma série de eleti-ólises consecutivas (com o mesmo par ele

trodo-solução). A média dos tempos de transição do exemplo, rejeitan

do-se o primeiro (também rejeitado na região linear) é 35,4 seg, por

tanto, aproximadamente, 0,5 %inferior ao resultado da regressão li

near. Essa diferença é sistemática.

A medida do tempo de transição inverso, ~., é menos pro
1

blemático uma vez que o seu início é exatamente determinado pela in-

versão do sentido da corrente. A Fig. 111-8 ilustra o procedimento

para a medida de rz:. é da relação 't/ ~' quando a corrente é inverti
11·

da no tempo· t = 't, e da relação t/ '(, ., quando a inversão ocorre num
1

tempo t < '""'{;.

3.4.2. Variação do potencial com o tempo

Os potenciais observados, E~ compõem-se de duas parcelas 

o potencial do eletrodo de trabalho em relação ao eletrodo de referên

cia E, e a queda ôhmica, IR., entre o eletrodo de trabalho e a extre
1

midade do capilar de LUGGIN-HABER (a quedaôhmica dentro do capilar é

insignificante). Assim:

E'= E + IR.
1

(111-4)

R. é a resistência na solução entre o eletrodo de mercúrio e o capilar.
1

Existem duas maneiras de se calcular (IR.) sem a prévia determinação de
1

R .•
1
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Fig. m- 8 Determinação da relação t/tL e t lei no caso
de processos reversíveis (a,b) e irreversíveis (c,d).
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A primeira - a comumente empregada - baseia-se no estudo da

variação dos potenciais de meia-onda aparentes na redução seguida de

reoxidação de um sistema que se comporte reversivelmente. O capilar de

LUGGIN-HABER deve permanecer sempre na mesma posição. Têm-se, no caso

( E.1. ) d + IR.
2 1

tanto,

( E '~ ). = (E ~ ). ... IR.
2 1 21 1

Se os sistemas for reversível (E.1.)d
2

(E~). (20). E, por
2 1

IR.
1

2
(III-5 )

Então

Quando (E'~). é mal definido pode-se variar a
2 1

corrente.

Ou,

(E.1.)d + IItR.
2 1

R.. 61
1

(111-6)

Essa equação permite o cálculo de R .• No caso de uma reação
1

irreversível (E.1.)d I (E~). , supondo que (E~). exista, e além disso ca-
2 2 1 2 1

da um destes potenciais depende da'corrente. Nesse caso realizam-se

duas eletrólises consecutivas, variando-se a distância entre os ele-

trodo de trabalho e a extremidade do capilar de LUGGIN-HABER.

esta distância for d, ter-se-á:

E' ~ E ~ + IR!
2 2 1

Aumentando-se d para d + 1::::. d , vem que

E'\ E ~ + IR'.'
2 2 1

Quando

ou, admitindo que Ri seja diretamente proporcional a d sendo f o fator

de proporcionalidade:

I.AR.
1

I r. ~d
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Isto é, 6 E'1 é a queda ôhmica correspondente ao aumento
. 2"

de resistência ~R, devido ao aumento ~d da distância. Resulta, fi-

nalmente

L (E't)
~d

IR!
1

d
( IlI-7)

~ ,
Deve-se notar que no caso de uma reaçao irreverSlvel o po-

tencial de meia-onda não possui significado físico nenhum e a sua uti

lidade se resume na localizaçã·o do cronopotenciograma na escala dos po

tenciais.

As Eqs. (111-6) ~ (111-7) permitem a determinação da queda

ôhmica e a subseqtiente correção dos potenciais observados. Isto feito,

procede-se ao tratamento das observações segundo as relações apresen

tadas no Capítulo I.

•





CAPíTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As equaçoes generalizadas da relação potencial-tempo para

uma reaçao de eletrodo de primeira ordem foram deduzidas no Cap{tulo

11. Visando a verificação experimental daquelas equações e o funciona

mento da aparelhagem instalada, foram estudados inicialmente dois sis

temas de comportamento eletroqu{mico bem conhecido. O primeiro destes,

o Pb2 I Pb(Hg) é reversível sob o ponto de vista cronopotenciométrico ;

o outro, o Ni
2

+ I Ni(Hg) é completamente irrevers{vel. Uma vez esta

belecido o procedimento correto para a an~lise dos resultados experi

mentais - com base neste estudo prévio - e feita uma avaliação do al

cance do método cronopotenciométrico, procedeu-se à investigação do

comportamento do sistema Eu3+1 Eu 2+ em soluções de formamida e ~gua.

Os resultados obtidos em cada caso e a sua discussão serão relatados a
f

seguir.

1. SISTEMA Pb
2

+ I Pb(Hg)

_ . ~, 2+
O processo de eletrodepos1çao de 10ns de Pb ,presentes em

solução aquosa, no catodo de mercúrio, e representado por

Pb2+ + 2e Pb(Hg) (IV-I) ,

é conhecido como -um processo de eletrodo revers{vel; a velocidade de
~ , 2+-

difusao dos 10ns Pb para o eletrodo determina a velocidade do proces-

so global. Para este tipo de reações de eletrodo, o exame da Eq. (rr-5) ,
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~

a equaçao de SAND,

. 1 .

i 't.2 /C~

1

mostra que o termo i '0 2/c~ independe da densidade de corrente e da

concentração da espécie el~troativa e, que para i = constante o gráf,ico
.1.. ~ o ,

de 6 2 em funçao de Co e uma reta que passa pela origem. Por outro lado,

da Eq. (11-14) se conclui que o gráfico de E em função de

é uma reta, sendo o coeficiente angular desta reta igual a RT/nF e a

sua intersecção com o eixo dos potenciais igual a E1 . Conclusões aná~
2

Iogas podem ser obtidas a partir da representação gráfica da Eq.(II ... 17)
relativa ao processo inverso.

Os resultados experimentais relativos ao .sistema Pb2 + I Pb(Hg)

foram utilizados para a comparação crítica dos diversos métodos de me

dida do tempo de transiçáo, para a verificação das relações ..... expressas

pelas Eqs. (f 1-5), (11-14) e (11-17) e para a determinação exata da

área do eletrodo de mercúri<J. As elelrólises foram realizadas com di

versas correntes e diversas concentrações de Pb
2

+. Como eletrólitos in

diferentes foram empregados, ora o HN0
3

0,5 M, ora o KN0
3

0,1 M.

•.JA~{.

1 0 1. Comparação entre os diversos Metodos para a medida do Tempo de

Transição

Para este estudo foram selecionados os métodos gráficos de

DELAHAY-BERZINS, KUWANA e REINMUTH, anteriormente mencionados. Esses

sao os mais comumente empregados e geralmente conduzem a resultados

satisfatórios. No caso do trabalho presente, os métodos matemáticos não

são aplicáveis, pois pressupõem um processo de eletrodo conhecido.

Dentre os métodos mistos, é estudado o dos 200 mV de NOONAN. Foi ten

tada ainda a determinação dos tempos de transição pela subdivisão da

corrente em uma fração capacitiva e a outra faradáica, de acordo com

as rec~mendações de BARD (5) e de NOONAN (58); entretanto, nas corren

tes empregadas, as correções resultantes deste procedimento são infe

riores ao erro experimental (v. Apêndice IV).

Ná Tabela IV-l encontram-se resumidas as médias dos tempos
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em

KN0
3

0,1 M com uma corrente de 0,300 mA, a partir da aplicação de cada

um dos métodos citados. Cada amostra foi utilizada em seis eletrólises

consecutivas, sendo computados no cálculo da média os cronopotencio-

gramas de nº 2 ao nº 6. As amostras que aparecem na tabela foram sele

cionados ao acaso de um conjunto maior de observações.

TABELA 1V-l

Médias dos tempos de trans ição dire tos e "desvios

padrões" no caso de 5 eletrólises consecutivas.

[Pb(N0
3
)2] = 0,001 M; [KN0

3
]=0,1 M; 1=0,300 mA

'"t s eg

Amostra Método de

DELAHAY-BERZ1NS KUWANA REINMUTH 200 mV

J26-1 34,0 ±. 0,4 35,6 .:!:. 0,3 34,3 .:!:. 0,4 35,9 .:!:. 0,3

J26-2 36,4.:!:. 1,7 37,3 ±. 1,6 36,6.:!:. 1,7 37,8 ..±. 1,6

J26-1' 35,2.:!:. 0,7 36,3 .:!:. 0,7 35,5 .:!:. 0,7 36,7 .:!:. 0,8

J27-1' 36,6.:!:. 1,3 37,1 .:!:. 1,5 36,8.:!:. 1,5 37,8..±. 1,3

J26-3 33,2 ..±. 1,4 34,6 .:!:. 1,2 33,7 .:!:. 1,3 35,6 ±. 0,9

J27-1 36,5 ±. 0,8 37,2 .:!:. 0,8 36,8 .:!:. 0,8 37,7 ±. 0,8

Os resultados dos testes de igualdade de varianças e de mé

dias aplicados aos dados experimentais da Tabela 1V-l permitem afirmar

que para um determinado método as diferenças entre as médias e as va

rianças são devidas ao acaso. Dessa maneira .as melhores estimativas da

média e do desvio-padrão são as da Tabela 1V-2. As porcentagens expri

mem os valores relativos dos desvios padrões.
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TABELA IV-2

Média dos tempos de transição diretos e "desvios-pa

drões" relativos aos dados experimentais da Tabela IV-I.

Método "G
1 (J %

DELAHAY-BERZINS 35,3 1,2 3,4

KUWANA 36,4 1,1 3,0

REINMUTH 35,6 1,2 3,4

200 mV 36,9 1,0 2,7

Por outro lado, em lugar de se calcular a média dos tempos

de transição de uma série de eletrólises consecutivas, é possível de

terminar o tempo de transição mediante a regressão linear correspon

dente à reta da Fig. 111-9. Esse procedimento é conveniente quando se

dispõe de uma máquina calculadora programável. A Tabela IV-3 mostra os.
resultados obtidos por regressão linear por amostra com o auxílio de

uma calculadora HEWLETT PACKARD modelo 9100 A.

TABELA 1V-3

Tempos de transição obtidos por regressão linear (s).

Método de
Amostra

DELAHAY-BERZ1NS KUWANA REINMUTH 200 mV

J26-1 35,3 36,5 35,6 36,8

J26-2 39,3 40,1 39,5 40,5

J26-1! 35,2 36,2 35,4 36,4

J27-1' 38,7 39,4 38,9 39,9

J26-3 35,9 37,1 36,2 37,5

J27-1 36,5 37,4 36,8 38,0

Média 36,8 37,8 37,1 38,2

f 1,8 1,6 1,7 1,7

% 5,0 4,2 4,6 4,5

o primeiro tempo de transição de cada amostra foi rejeita

do nas regressões lineares.
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° exame das Tabelas 1V-2 e 1V-3 mostra que, sob o ponto de

vista da reprodutibilidade~os mét·odos de KUWANA e o dos 200 mV condu-

zem a resultados ligeiramente melhores do que os métodos de DELAHAY-

-BERZ1NS e de RE1NMUTH. Esta verificação por si, porém, não é sufi

ciente para con~luir a superioridade de um método sobre os outros. A

melhor reprodutibilidade pode originar-se da menor sensibilidade do mé

todo aos erros acidentais. Um outro critério para o exame destes dados

é fornecido pela Eq. (11-14). ° coeficiente angular da reta que repre-
1.. 1 1

senta Eem função de .en [(l:2 - {2 )/t2], quando n=2, éRT/2F=0,0128.

A melhor medida do tempo de transição, dessa maneira, é aquela que con

duz à reta de coeficiente angular mais próximo ao do teórico. Os resul

tados obtidos para sete eletrólises realizadas em condições idênticas

encontram-se resumidas na Tabela 1V-4. De cada série de eletrólises

consecutivas foi selecionado sempre o terceiro cronopotenciograma. Os

coeficientes angulares foram calculados mediante regressão linear para

sete ou oito pontos. Nesta tabela aparecem ainda os coeficientes angu

lares correspondentes ao processo inverso, calculados de acordo com a

Eq. (11-17). ° valor teórico deste também é igual a 0,0128.

'l'ABELA 1V-4

Valores de RT/2F. [Pb(N0
3

) 2] = 0,001 M; [KN0
3
] = 0,1 M; I 0,300 mA.

Método de
Curva 1nv.

DELAHAY-BERZ1NS KUWANA RE1NMUTH 200 mV

J26-l -3 . 0,0127 0,0132 0,0128 0,0132 0,0130

J26-2 -3 0,0132 0,0136 0,0133 0,0138 0,0123

J26-l'-3 0,0122 0,0124 0,0122 0,0125 0,0121

J27-l'-3 0,0127 0,0129 0,0128 0,0132 0,0136

J26-3 -3 0,0102 0,0119 0,0108 0,0126 0,0128

J27-1 -3 0,0123 0,0125 0,0124 0,0127 0,0130

J27-3'-3 0,0129 0,0130 0,0129 0,0130 0,0122

Média 0,0123 0,0128 0,0125 0,0130 9,012 7

r 0,0010 0,0006 0,0008 0,0005 0,0005

% 8,1 4,4 6,5 3,5 4,3

Conclui-se da Tabela 1V-4 que o método dos 200 mV leva ao

maior reprodutibilidade dos valores de RT/nF. Entre~anto, a média dos
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valores obtidos pelo método de KUWANA aproxima-se mais ao valor teóri-
\ ,

co 0,0128. Os metodos de DELAHAY-BERZINS e de REINMUTH conduziram no

caso presente a resultados inferiores do que o valor teórico, e a uma

reprodutibilidade pobre.

Estas considerações e levando em conta que o método de

KUWANA é de execução mais simples do que o dos 200 mV conduziram à es

colha do primeiro para a determinação dos tempos de transição no caso

de processos reversíveis. As Figs. lV-l e lV-2 mostram os gráficos cor

respondentes às Eqs. (11-14) e (11-17), respectivamente, sendo a esca

la dos potenciais arbitrária; o tempo de transição foi determinado pelo

método de KUWANA.

E ~ obtido
2"

nessa ta-

Para a determinação

o de DELAHAY. Na Tabela lV-5, o

a partir da regressão linear da

bela os E~ das curvas inversas.
2"

gráfica de E~ existe um método apenas,
, ,"2

E~.grafico e comparado com o
2"

Eq. (11-14). Também aparecem

TABELA lV-5

Potenciais de meia-onda dos processos catódi

cos e anódicos (V, em relação ao E.C.S.)

Processo Direto Processo Inverso
Eletrólise

Gráfico Eq. (11-14) Gráfico Eq. (11-17)

J26-1 -3 -0,384 -0,386 -0,376 -0,376

J26-2 -3 -0,382 -0,383 -0,378 -0,375

J26-1'-3 -0,383 -0,385 -0,375 -0,377

J27-1'-3 -0,384 -°9385 -°9379 -0,375

J26-3 -3 -0,384 -0,385 -0,376 -0,377

J27-1 -3 -0,383 -0,384 -0,381 -0,382

J26-2'-3 -0,392 -0,397 -0,365 -0,365

J26-3'-3 -0,384 -0,384 -0,380 -0,381

Média -0,385 -0,386 -0,376 -0,376

U 0,003 0,004 0,005 0,005

% 0 98 1,2 1,3 1,3

De acordo com a Eq. (111-5), portanto, •a queda ôhmica é de,

aproximadamente, 4,5 mV, quando I = 0,30 mA. Esta queda ôhmica corres-
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•

Fig. nr-I Variação de E em funçao de .Qn[(ti~z- tI/Z
)/ t l/z ]no caso do sistema

Pb
2+1 Pb (Hg). A escala de E é arbitrdria.

-0,38 ------ ---

E,V
-0,38--

-0,38

-0.2 0,0 0,4 0.8 1,2

~'OJ3

1,6 .(n [f (t'l]

Fig. nl-2 Variação de E em função de ~n [f (t'l] , Eq.W-16). Sistema Pbipb(Hg).
A escala de E é arbitrária
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pondea uma resistência de 15 ohms entre o eletrodo de mercúrio e a

extremidade do capilar.

° t . 1 d . d . . d d Pb2+ ,po enC1a e me1a-on a corr1g1 o o e,
~

-°'280 V, quando I = 0,300 mA. Esse potencial de meia-onda nao varia

tom' a corrente como se conclui da Tabela Iv-6, onde aparecem os E~ cor-
2+ 2"

rigidos. ° potencial de meia-onda do Pb (aq.) é ~e -0,382 V (reI.

E.C.S.) em NaN0
3

0,1 M (33).

TABELA IV-6

E~ em várias correntes
2"

I, mA -E 1. , V(rel. E.C.S.)
2"

3,338 0,380

2,888 0,380

0,300 0,380

0,204 0,380

A relação entre o tempo de transição direto e inverso, de

terminados segundo o procedimento esquematizado na Fig. 111-8 apresen

ta o valor de 2,9 ± 0,2 independente da corrente, e da concentração de

espécie eletroativa.

1.2. Determinação da Área do Eletrodo de Mercúrio

A densidade de corrente é

i = I/A , (IV-2)

sendo I = densidade de corrente, A = ~rea do eletrodo de trabalho. In

troduzindo-se essa expressão na Eq. (11-5) e resolvendo-a para A, ob

tém-se:
~ ~ 1

A = 2 I 't2/tf2 nFD02 C~ (IV-3)

Conhecidas a intensidade da corrente, a concentração C~ da

espécie eletroativa, o seu coeficiente de difusão DO e medido o tempo

de transição, a Eq. (IV-3) permite o cálculo da área efetiva do eletro-
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do de trabalho. Em solução 0,001 M de Pb(N0
3

)2 e 0,1 M de KN0
3

o coe

ficiente de difusão do Pb2+ é 1,00 x 10-5 cm2/s (72).
/

Na Tabela 1V-7 encontram-se resumidos os resultados de vá

rias eletrólises; os tempos de transição individuais foram determina

dos pelo método de KUWANA, o tempo de transição correspondente à amos

tra foi obtida mediante regressão linear conforme descrito no item

precedente.

TABELA 1V-7

Determinação da área do eletrodo de trabalho

[Pb(N0
3
)2] =0,001 M (f = 0,9955); [~O~ =O,lM.

I, mA A,c.Jll2~, s

0,2045 84,05 3,48

0 9 2982 40,29 3,52

0,3008 39,41 3,51

0,3000 39,94 3,52

0 9 2994 40,10 3,52

Média 3,51

Õ 0 9 02

% 0,6

A área efetiva do eletrodo de mercúrio é de 3,51 cm2 , e a
, '. ,,2, ,
area geometr1ca do eletrodo e de 3,2 cm . A area real supera a geome-

trica devido ao menisco de mercúrio.

1.3. Verificação Experimental da Eg. (11-5)

1

De acordo com a Eq. (11-5) o termo i ~2 /C~ independe da

corrente e da concentração da espécie eletroativa. Por outro lado, o
1

gráfico de 't2 = f(C O
O

) quando a corrente é constante e uma linha que
. 1

passa pela origem. A Tabela 1V-8 mostra os valores de i ~2/C~

várias correntes e várias concentrações. vê-se que ,o valor deste,
2+ . ~

caso do Pb permanece constante dentro do desv10 padrao de

do se varia a corrente ou a concentração, ou ambas ao mesmo
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TABELA IV-8

~

i ~2 /C~ a diversas correntes e

concentrações da espécie e1etroativa.

(i, A/cm2
;'"'t, s; C~,mo1/1itro).

2 ~

i, mA/cm CO , M 't, i '"t
2
/C~O

s

1,7115 0,010 x 0,9955 9,6 0,533

1,'-1:2'-1:5 0,012 x 0,9955 22,0 0,559

1, '-1:211 0,010 x 0,9955 15,0 0,553

1,0795 0,010 x 0,9955 22,0 0,508

0,9510 0,010 x 0,9955 29,'-1: 0,518

0,8'-1:10 0,005 x 0,9955 8,'-1: 0,'-1:92

0,8382 0,010 x 0,9955 37,9 0,518

0,83'-1:2 0~007 x 0,9955 19,'-1: 0,527

0,8251 0,010 x 0,9955 39,3 0,520

0,0857 0,001 x 0,9955 39,'-1: 0,5'-1:0

0,0850 0,001 x 0,9955 40,3 0,5'-1:2

0,0583 0,001 x 0,9955 84,1 0,537

Média 0,526

U 0,019

% 3,6

Por outro lado a Fig. iV-3
, ~

experimental dae a comprovaçao
1

relação entre Z2 o Todos tempos de transição foram medidos
,

e CO' os a
1,.. COcorrente I = 2,94 mA. A proporcionalidade entre 't 2 e

°
permite o

emprego da cronopotenciometria na química ana1ítica.

1.'-1:. Parâmetros Cinéticos

Como era de se esperar, a constante de velocrdade
~

reaçao de eletrodo

k da
s

+ 2e Pb(Hg) (IV-I)

é elevada demais para que se possa obter o seu valor e o valor de ~ a
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1/2 Vi
't~.

8

1,2
• . -5

Co X 10 ,M

1,0

1= 2,94 mA

0,80,60,40,2

2

6

OV I I I I I I I I , , , .' '

°

4

FI Tn' ' . -pVI _. [bl+J
g. .u.. - 3 Graflco de u em fun9ao da P

~ ~
til. 2,

1,2
o -.Co x 10 ,M

1,0

1= 2,59 mA

0,80,60,40,2

2

6

8

4

O.,.. I I I I , I I I I I I , I

°
Fig. nl- 4 Gráfico de 'tVI em fun9Õ0 de [NiI+J
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partir de medidas cronopotenciométricas. O cálculo destes não é possí

vel nem pelo método aproximado, nem pela ajustagem das curvas corres

pondentes às Eqs. (11-7) e (11-11). A única afirmação possível,baseado

na ajustagem, é que k ;> 10-1 cm/s. A reversibilidade da reação(IV-l)
s

é indicada:

a) pelos valores próximos dos potenciais de meia-onda das

curvas direta e inversa (Tabela lV-5);

b) pelo valor do coeficiente angular (RT/nF = 0,0128) da
,

reta que representa Eem função do termo logaritmico

quando õs dados experimentais são tratados de acordo com

as Eqs. (11-14) e (11-17);

c) pelo fato de a relação entre E e f [F( t)] deduzida

para um processo reversível descrever perfeitamente os

dados experimentais obtidos para o sistema.

2. SISTEMA Ni
2

+ I Ni(Hg)

O processo de eletrodeposição de íons de Ni 2+

aquosas no catodo de mercúrio, representado por:

de solução

+ 2e ---,,~ Ni(Hg)

é conhecido como um processo de eletrodo totalmente irreversível; o es-

velocidade k s ' De acordo com DELAHAY e MATTAX (20) log k~,h

e ~n = 0,70 para a redução do Ni 2
+ em uma solução de

a
quando o eletrodo de trabalho é o de reservatório de mercúrio.

de

tágio que determina a velocidade do processo global é ~ reação de

transferência de cargas. O gráfico do potencial de eletrodo E em fun
1

~n [1 (t/ -z;) 2] permite o cálculo dos parâmetros cinéticos

A E
ot

e a. partir destes e de pode-se obter o valor da cons-

= -12,53

KCl 1 M,

ção de
o

kf,h
tante

Como na dedução da Eq. (11-5) não foi estabelecida nenhuma

hipótese quanto à cinética do processo de eletrodo, esta continua vá
1

lida no caso da$ reações irreversíve~~. Isto é, i 1:2 /C~ é constante,

e não depende da corrente ou da concentração da espécie eletroativa.
1

O gráfico de "C z : = f(C~), quando i ;= cte, deve ser então uma reta que

passa pela origem.

Os resultados experimentais relativos ao sistema
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foram utilizados para a verificação das relações expressas por Eq. (rr-5)

e Eq. (11-23). As eletrólises foram realizadas usando KCl como eletró

lito suporte na concentração 0,5 M; foi variada a concentração da es

pécie eletroativa e a corrente de eletrólise.

2.1. Determinação do Tempo de Transição

Quando a reaçao é irreversível o cronopotenciograma apre-

senta o espectro da Fig. III-7,b. Como as retas AB e DC não são para

lelas, os métodos de DELAHAY-BERZINS e de REINMUTH conduzem a tempos

de transição muito pequeno. Portanto, a inspecção dos cronopotencio

gramas permite a rejeição destes dois métodos. Por este motivo decidi

mos comparar apenas os métodos de KUWANA e o dos 200 mV. Na Tabela IV-9

encontram-se as médias dos tempos de transição obtidos no estudo de 6

amostras diferentes de Ni
2

+ em RCl 0,5 M com correntes diferentes. Ca

da amostra foi utilizada para seis eletrólises consecutivas, sendo re

gistrados os respectivos cronopotenciogramas. No cálculo da média e do

"desvio-padrão" foi rejeitado o primeiro tempo de transição. Da tabela

constam ainda os tempos de transição obtidos por regressão linear de~

em função do número de eletrólise, para as medidas executadas segundo

o método de KUWANA. Os números entre parênteses exprimem o "desvio-pa

drão" em termos porcentuais.

TABELA IV-9

Médias dos tempos de transição e "desvio~-padrões" (6 eletrólises

consecutivos, m é d i a s dos cronópotenci~iramas de nºs. 2 a 6).

o 2 '"t, s
Amostra Co x 10 , M I, mA ,

KUWANA 200 mV R.L.

A5-1 1,649 4,00 45,1 .±. 0,6 42,0 .±. 0,7 45,6

A5-2 1,100 3,50 26,2 .±. 0,5 24,1 .±. 0,3 25,9

A5-3 1,100 3,00 35,0 .±. 0,5 32,2 .±. 0,8 35,5

A6-1 1,100 2,50 52,5 .±. 0,4 49,1 .±. 0,5 52,9

A6-2 0,110 0,30 33,8.±. 0,5 31,3.±. 1,4 34,1

A6-3 0,055 0,16 31,3'±' 1,5 27,9 .±. 1,5 33,5



70

Como se observa da Tabela IV-9, também no caso de reações

irreversíveis o método de KUWANA parece ser o mais indicado para deter

minar o tempo de transição. Ao lado disto a concordância dos tempos de

transição determinados por regressão linear com as médias relativas a

eletrólises consecutivas é melhor do que no caso das reações reversí

veis.

Em vista dos resultados obtidos nestas experiências em to

das as observações e discussões que seguem os tempos de transição foram

medidos segundo o método de KUWANA.

2.2. Verificação experimental da Eg. (11-5)

.1- o
Na Tabela IV-lO encontram-se os valores de i ~ 2/CO para

.1- o
v~rias correntes e v~rias co~centrações. Como exige a Eq. (II-5),~~2/~

é constante (não depende da corrente, nem da concentração). ° gr~fico
~ o

de rr 2 = f (CO) para a corrente constante I 2,59 mA é 1 inear e passa

pela origem, como se conclui da Fig. IV-4.

TABELA IV-10

~

Valores de i '"t2 /C~ em função de i e co d N,2+° no caso o 1 •

i 9rmA/cm
2 CO 2

M "[, i c:~ /C~
°

x 10 , s

1,140 1,649 45,6 0 9467

0,997 1,100 25,9 0,462

0,855 1,100 35,5 0,463

0,713 1,100 52,9 0,471

0,086 0,110 34,1 0,454

0,046 0,055 33,5 0,480

Média 0,466
() 0,009

% 2

A Eq. (11-5) foi derivado, originalmente por SAND. O exame
~

da constância de i Z2/c~ é uma das questões mais importantes das in-
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vestigações cronopotenciométricas. Deve-se ressaltar que na literatura

de língua inglesa as reações para os quais vale a equação de SAND' são

ditos de "controlados por difusão" ("diffusion controlled"). Essa de

nominação é enganosa e, portanto, deve ser evitada, pois tanto as rea

ções reversíveis (limitados pela difusão), como as reações irreversí

veis (limitados pela reação de transferência de cargas) obedecem à re

lação de SAND.

Uma vez conhecidas a constante cronopotenciométrica, e a

área do eletrodo de trabalho, é possível determinar o coeficiente de
1

difusão da espécie eletroativa, resolvendo a Eq. (11-5) para D0
2

• As-

sim, o coeficiente de difusão do Ni 2+ em solução aquosa de KCl 0,5 M
, -5 2/
~ 0,745 x 10 cm s.

2.3. Parâmetros Cinéticos

A , o .-
Os parametros cineticos kf , h e a da reaçao de eletrodo:

Ni 2+ + 2e -----Ni(Hg) (IV-4)

foram determinados pelo método de DELAHAY, baseado na Eq. (II-23).Nes

te método constrói-se a partir dos pontos experimentais (E,t) o gráfico
1 '

de E em função de tn [l - (t~) 12 • O coeficiente angular dessa reta

é igual a RT/ Ofn F, a partir daí calcula-se a. A intersecção da reta
a

com o eixo dos potenciais é (v. Fig. IV-5):

E(t O) RT
c;tnF in

o o
nF Co kf,h

i

A partir dos valores de E( t = O) e de RT/ cJ. n F pode-se cal-
a

cular k~,h: Admitindo-se correto o valor de EO' = -0,246 V (em rela-

ção aoE'.N.H.) determinado por MACERO e ANDERSON para este sistema

(50) é possível calcular k s mediante a Eq. (AI-13) (v. Apêndice I).

Na Tabela IV-lI aparecem os parâmetros cinéticos k;,h (em relação ao

E.N.H.) k s e Ó calculados desta maneira.
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TABELA IV-11

,/
,

Eletrólise log k~,h (E.N.R.) k , cm/s c1
s

A7-l -14,39 1,1 x 10-11
0,41

A7-2 -14,25 1,2x 10-11 0,40

A7-3 -llJ,,50 0,8 x 10-11 0,41

A8-l -14,25 1,6 x 10-11 0,41

A8-2 -14,24 1,4 x 10-11 0.,-41

A8-3 -14,34 1,1 x 10-11 0,41

Média -14,36 1,2 x 10-11 0,41

U - 0,3 x 10-11 0,004

% - 25 1

Como se vê da Tabela IV-lI a média obtida para log k~ h
o rv, , ,

(k
f

h calculado em relaçao ao E.N.R.) e -14,36. Esse valor e infe-, .

rior ao obtido por DELAHAY e MATTAX (20) e a discrepância pode ser ex-

plicada pela diferença dos meios (concentração do eletrólito suporte,

pR, .... ).

o valor de k , a concordância dos dados experimentais com
s

a Eq. (11-23), a inexistência da curva inversa, quando se inverte o

sentido da corrente na célula, mostram que a reação (IV-4) é uma rea

ção irreversível nas condições da experiência.

3. SISTEMA Eu3+ I Eu2+--
o processo de eletrodo

Eu3+ + e Eu2+ (IV-5)

foi estudado pelo método polarográfico por GAUR e ZUTSCRI (23) e

ZUTSCRI (83) em soluções mistas de água e formamida (o a 100 %). No

primeiro destes trabalhos, foi empregado o NaCl0
4

como eletrólito su

porte não-complexante. No segundo trabalho são relatadas experiências
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nas quais, além do NaCI0
4

, empregaram-se eletrólitos suportes comple

xantes como o NHqCI, NaBr e NaI, alternadamente. Também foi estuda

do porZUTSCHI o comportamento polarográfico do benzoato e salicilato

de európio em formamida.

Resumidamente, a conclusão comum a ambos os trabalhos é que

a reação (IV-5) se dá irreversivelmente nas soluções aquosas contendo

de O a 60 %de formamida. Acima destas porcentagens, a reação (IV-5)

passa a ser reversível. Ainda, a diminuição da densidade de corrente

limite i
d

com o aumento da concentração de formamida é atribuída ao

correspondente aumento da viscosidade. No trabalho de ZUTSCHI as con

clusões são mais extensas. O efeito do ânion do eletrólitosuporte no

processo de redução do Eu3+(aq) consiste, segundo o autor, no desloca

mento do potencial de meia-onda para valores mais negativos na seguin

te ordem: I < Br- <. CI • Presume-se que o aquo-íon de európio forme

comple~os com o CI ,Br e o I-. Quando o eletróli to suporte é o per

clorato de sódio o európio estaria presente na forma [Eu(H
2

0) 6] 3+. A

redução do complexo halogenado é mais rápida do que a do aquo-complexo,

o que é sugerido pelo aumento da reversibilidade na ordem r'->Br-;>Cl-:>C104o

A maior estabilidade do complexo halogenado explica o deslocamento dos

potenciais de meia-onda para potenciais ma~ negativos.

O efeito da adição da formamida se manifesta no aumento da

reversibilidade da reação (IV-5). Isto ocorre devido ~ substituição dos

ligantes H
2

0 que circundam o ~u3+ pelos H
2

NCH = O, com a formação de

complexos mais facilmente reduzidos do que os aquo-complexos. O crité

rio seguido por GAUR e ZUTSCHI para estabelecer a reversibilidade ou

irreversibilidade das reações de redução do Eu3+ nas diversas soluções

foi o exame dos coefXientes angulares das retas que representam E em

função de log [i/( i d - i)].

As observações aqui resumidas serão discutidas e compara

das com os resultados experimentais obtidos pelo método cronopotencio

métrico. Nestes estudos empregou-se o NaCI0
4

como eletrólito suporte,

e o HCIOq para o ajuste do pH, em virtude de o íon perclorato apre

sentar tendência pequena para formar complexos {v. por exemplo, os tra

balhos de JONES e outros (40), KLANBERG e outros (42).
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3.1. Eletrodo de Referência

o eletrodo de referência é uma elemento muito importante

em todas as investigações experimentais de cinética e termodinâmica dos

processos de eletrodo. Um eletrodo de referência deve apresentar pelo

menos uma das seguintes propriedades: (1) possuir potencial estável com

o tempo; (2) voltar ao potencial inicial após uma polarização; (3) obe

decer à equação de NERNST relativamente a alguma espécie iônica pre

sente no eletrólito; (4) no caso de um eletrodo de segunda espécie, a

fase sólida deve ser pouco solúvel no eletrólito.

o eletrodo de calomelano saturado Hg I Hg
2

C1 2 (s) I KCl (sat.)

é extensamente empregado no estudo de soluções aquosas, pois o seu pre

paro é relativamente fácil. Devido a isto surgiram numerosos trabalhos

tratando do emprego do eletrodo de calomelano como eletrodo de refe

rência em solventes apróticos. Entretanto, os resultados em poucos ca

sos são satisfatórios. PAVLOPOULOS e STREHLOW (60) estudaram a repro

dutibilidade dos eletrodos de Ag I AgCl (s) e de calomelano em forma

mida e julgaram-nos não satisfatórios. Esses autores aconselham o uso

do eletrodo Cd I CdC1
2

como eletrodo de referência em formamida.Poste

riormente, MANDEL e DECROLY (52) conseguiram determinar o potencial~

drão do eletrodo Ag I AgCl medindo a f.e.m. da célula sem junção lí

quida

Pt, H2 I HCl, HCONH2 I Agel I Ag (I)

A reprodutibilidade observada foi de 0,5 mV.AGARWAL eNAYAK

(2) reexaminaram a célula em questão ao investigarem as propriedades

das soluções de ácido clorídrico em formamida. O potencial padrão en-

contrado por esses difere um pouco do valor relatado por MANDEL e

DECROLY, entretanto, as suas observações apresentam uma reprodutibili

dade maior. Devido a essa divergência ROSSI e outros (71) retomaram o

assunto dos eletrodos de referência em formamida, estudando a variação

da f.e.m. das células

Cd I CdCl 2 11 KCl(sat., formamidad) II AgCI I Ag, (lI)

e

Ag I AgCI I1 KCI(sat., formamida) 1I Hg2 Cl 2 I Hg • (111)

Foi observado por ROSSI e seus colaboradores, que a f.e.m. da célula
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(rrr) atinge um valor constante muito mais rapidamente do que a da ce

lula (rr). Este fato provou, definitivamente, que tanto o eletrodo

Ag I AgCl I Cl como o Hg I Hg2C1 2 I Cl- são estáveis e conduzem a ob

servações reprodutíveis em formamida. Além disto, o desempenho destes

dois eletrodos é 'superior ao do eletrodo Cd I CdC1
2

, Cl no solvente em

questão.

Portanto, a formamida parece ser um dos poucos solventes

'hpróticos no qual o eletrodo de calomelano se mantém estável e dá in

tiicações reprodutíveis. Todavia, a preparação de um eletrodo de calo

melano com formamida saturada de KCl, apresenta a inconveniência que

provem da instabilidade da formamida, e mais ainda de suas soluções

aquosas. O emprego de um eletrodo "não-aquoso" ou "misto" destes seria

pouco prático em in!estigações extensas, pois exigiria freqüentes re

condicionamentos e testes de reprodutibilidade. Esse motivo levou os

pesquisadores em geral ao emprego do eletrodo de calomelano saturado

aquoso em soluções de vários solventes não aquosos (23, 83, 12, ..•• )

apesar do potencial de junção líquida que deste modo é introduzida na

célula. A única exigência ~ei ta é que esse potencia,l de junção seja pe

quena, estável e reprodutível.

No presente trabalho são registrados potenciais numa célu

la que simplificadamente pode ser representada por

Hg

1

KCl(sat.; aq.) I s (x %; NaCI0
4

, 1 M)

3

Hg

l'

(rv)

onde S indica a solução de água e formamida e ~ a porcentagem de forma

mida na sOlução. Como no tratamento das observações experimentais ne

cessitam-se dos valores dos potenciais, é necessário além das exigên

cias há pouco mencionadas, ter-se uma estimativa do potencial de jun

ção entre as fases 3 e 4 da célula, se esse potencial for relativamen

te pequeno, ou conhecê-la com exatidão caso fosse comparável aos po

tenciais medidos.

Com o objetivo de se obter uma estimativa do potencial de

junção na célula(rV)foram realizadas medidas de tensões das células

Hg IHg
2

C1
2
IKC1 (sat.; s, x%) [KC1 (sat. ; s. x %) r KC1 (sat. ; aq.) IHg

2
C1

2
Hg (v)

1 2 3 4 5 6 I'

e

Hg IHg
2

C1
2
I KC1 (sat.; S, x %) I NaC10

4
(1 M; S, x %) [ Ke1 (sat. ; aq.) [ Hg

2
C1

2
Hg (VI)
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o eletrodo da esquerda é um eletrodo de calomelano comer

cial "BECKMAN" no qual foi substituída a solução saturada de KCl em

água pela correspondente solução S, contendo água e x %de formamida ,

saturada com KCl. O eletrodo preparado desta maneira era deixado em

repouso durante q8 horas. Na célula (V) os dois eletrodos encontram-se

imersos em solução saturada de KCl e na célula (VI) em solução de

NaClOq 1 M.

Na região de contato entre duas soluções eletrolíticas di

ferentes ocorre a formação de potenciais de junção devido ~s diferença

de mobilidadesiônicas e assim dos coeficientes de dif~sãodos íons dis

solvidos. Nas pilhas em questão, os potenciais de difusão se estabele

ceriam nas regiões das extremidades inferiores dos eletrodos de calo

melano, isto é, entre as fases 3-q e q-5 de cada uma das pilhas. Me

dindo-se a tensão da pilha mediante um instrumento adequado observa-se

um valor E
L

que é a soma da tensão de célula E os potenciais de jun

ção mencionados:

• EL E + Ej (3,q) - Ej (q,5) (IV-6)

EL = E'+ Ej(3,q) - Ej(q~5) (IV-7)

Na célula (V) a fase líquida do eletrodo da esquerda é,sem

pre, da mesma composição que a solução eletrolítica; portanto, E
j

(3,4) = o,

Admitindo, por outro lado que E = E' = O, o que parece razoável em fa

ce dos resul tados experimentais com a primeira célula, obtém-se uma es

timativa de Ej (q,5) a partir da Eq. (Iv-6) e com a segunda célula, a

estimativa de Ej(3,q) - Ej(q,5) , mediante a Eq. (IV-7). ATabela IV-12

mostra os resultados das medidas de f.e.m. nas duas células.

As medidas de potenciais foram efetuadas em células ter

mostatizadas a 25,0
0

C; foi util izado um pH - metro "Corning" Modelo 12

de escala. expandida. Foram efetuadas várias leituras de potenciais du

rante, aproximadamente, qO minutos.

Quando a escala do registrador empregado é calibrado de O

à 1,00 V, a exatidão do aparelho, queé de 0,25 %de escala, correspon

de a 2,5 mV. Em face deste dado é possível considerar que Ej (q,5) ~ O.

Isto é, a contribuição do solvente para o estabelecimento de potencial

de junção no caso da formamida e de suas soluções aquosas é inferior ao

.erro experimental e, portanto, desprezível. Bem maior parece ser a in

fluência da espécie iônica em solução.

A substituição do KCl saturado 'pelo NaClOq 1 M na cél uI a
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eleva o valor absoluto do potencial de junção, aumentando a incerteza

na determinação dos potenciais durante a eletrólise. A observação dos

valores de Ej(3~4) - Ej(4,5) mostra que é prudente admitir uma incer

teza de 10 mV nas determinações de potenciais. Os eletrodos empregados

neste trabalho possuíam junção de fibra de amianto. Possivelmente, os

potenciais de junção dependam do tipo de eletrodo, da sua conformação

geométrica, e o estudo aqui feito deva ser repetido para cada tipo de

eletrodo de calomelano.

TABELA IV-12

P~tenciais de junção nas células (V) e (VI).

%de Formamida Ej (4,5) Ej(3,4) - Ej(4,5)

(em volume) ( mV) (mV) .

100 + 0,5 + 3,0
•

90 + 0,5 + 3,6

70 + 0,5 + 2,1

50 .±. 0,5 - 3,0

30 + 0,5 - 8,6

10 + 0,5 - 3,3
O + 0,0 - 4,5

3.20 Cronopotenciometria em Meio de Formamida

As investigações cronopotenciométricas foram realizados

com soluções de água e formamida contendo O, 10, 30, 50, 70, 90 e 100 %
de formamidao A primeira parte das experiências teve por objetivo o

1-

exame do termo i L 2" /c~ em função da densidade de corrente, da concen-

tração da espécie eletroativa nas diversas concentrações de ,formamida

e em vários pRo A segunda parte da investigação teve por objetivo a a

nálise dos potenciais de meia-onda diretos e inversos em função da por

centagem de formamida em pR constante, e a seguir a influência do pRo

Na seleção dos pR, existem dois fatores a serem levados em conta. Em

primeiro lugar a pR muito baixos a onda do hidrogênio causava distorção
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da onda do európio, e tornava as determinações de ~ muito imprecisas.

A pH superiores a 5 - exceto na solução de formamida 100 %- geralmen

te ocorria a formação de um precipitado devido à hidrólise do Eu3+.Por

isto, para comparar o comportamento do Eu3+ nas diversas concentrações

de formamida em todos os casos o pH de pelo menos um conjunto de en

saios era igual a 4,6.

3.2.1. Ensaios com o eletrólito suporte

Com a finalidade de examinar o intervalo útil depotenciais

nas soluções de formamida contendo o eletrólito suporte NaCl04 1 M fo

ram realizadas eletrólises na ausência da espécie eletroativa. Foi ob

servado, desse modo que o limite catódico desses potenciais, pratica

mente, independe da porcentagem de formamida e possui o valor de

-1,67 ~ 0,02 V (reI. ao E.C.S.). Esse valor concorda razoavelmente com

o encontrado por LETAW e GROPP (48), -1,69 ~ 0,02 V. O valor apresen-

tado no presente trabalho inclui a correção devida à queda ôhmica en

tre o eletrodo de trabalho e a extremidade do capilar de LUGGIN-HABER.

A medida que se acidula a solução, o limite de potenciais se avizinha

da região de -1,0 V.

Os ensaios com o eletrólito suporte permitiram também ava

liar a resistência entre o capilar de LUGGIN-HABER e o eletrodo de tra

balho, quando a distânc'ia entre os mesmos é de 3 mm. Essa resistência é

de 22 ohms no caso da solução com 100 %de formamida, decrescendo,apro

ximadamente, a 15 ohms em soluções aquosas (O %de formamida).

Além do limite dos potenciais foi determinado paracadaso

lução a densidade e a viscosidade. Os resultados encontram-se resumi

dos na Tabela IV-12. A tabela apresenta ainda a porcentagem em peso de

formamida em cada sOlução. A densidade da formamida retirada deumfr~

co recém-aberto foi de 1,1280 glml e a viscosidade igual a 392179 cp.

Todas as densidades foram determinadas com auxilio de um picnômetro de

volume igual a 4,9438 ml a 25,0
0

C, e as viscosidades com um viscosi

metro de OSTWALD, à mesma temperatura.
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formamida
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TABELA IV-13

Densidades e viscosidades das soluções de formamida,
, o Ccom NaCI0

4
1 M a temperatura de 25,0.

%de Formamida %de Formamida

(volume) (peso)
Densidade Viscosidade

O O 1,0745 0,9321

10 10 1,1023 1,1000

30 30 1,1157 1,2227

50 49 1,1409 1,5766

70 68 1,1661 2,2987

80 76 1,1761 2,8413

90 85 1,1936 4,0232

100 94 1,1968 4,7122

Nota-se que a variação de viscosidade com a porcentagem de

formamida é acentuada a partir da concentração de 50 %de formamida. A

explicação deste fenômeno consiste numa possível interação entre a for

mamida e o NaCI04 • Na Fig. Iv-6 é mostrada a variação de viscosidade

em função da porcentagem de formamida na sOlução.

3.2.2. Estudo da constante cronopotenciométrica

1

A constante cronopotenciométrica i~2 /C~ observada para.

uma determinada porcentagem de formamida é sempre constante no inter

valo de correntes de 0,1 mA a 2 mA, e não depende da concentração da

espécie eletroativa quando essa concentração é igualou superior a

10-3 M. Em concentrações menores do que 10- 3 M i~~!C~ passa a ter

valores altos e de reprodutibilidade pobre. A constante cronopotencio

métrica a concentrações baixas varia aleatoriamente com a c~rente, fa

to que exclui a possibilidade de um efeito cinético ou catalítico como

causa dessa variação. A anomalia, talvez, possa ser atribuída a fenô

menos de adsorção, porém, devido à irreprodutibilidade mencionada, não

foram realizados estudos sistemáticos a concentrações baixasde Eu3+,ou

em tempos de transição muito curtos.

Verificou-se, ainda, que a constante cronopotenciométrica

nao varia quando se muda o pH da solução - o que constitui

vação muito importante como será visto posteriormente. A

uma obser

seguir sao
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apresentadas algumas tabelas que ilustram as conclusões enunciadas.

TABELA IV-14

:l
Valores de i 1: 2 /C~ em função da corrente

elétrica (i, A/cm2 ; 1: , s, C~, M).

%de Formamida (VoI. )
!, mA

O 50 100

2,0 0,205 0,155 0,101

1,5 0,208 0,155 0,094

1,0 0,203 0,151 0,096

0,6 0,205 0,152 0,095

0,1 0,205 0,15lt: 0,100

TABELA IV-15.

1 3
Valores de i '"t; 2 /C~ em função de C~ (Eu +)

( i, A/cm
2

; 't , s; C~ , M).

%de Formamida
CO , M

° ° 50 100

•
1,0 x 10-2

0,205 0,155 0,097

0,6 x 10-2
0,205 0,15lt: 0,102

1,0 x 10-3 0,205 0,164 0,100



83

Verificado que a constante cronopotenciométrica independe

da corrente elétrica, da concentração da espécie eletroativae do pH da

solução, foi calculada a média de tódas as constantEGpara cada uma das

concentrações de formamida. Essas médias possibilitaram a obten§ão dos

coeficientes de difusão do Eu3+ mediante a Eq. (11-5). A Tabela' 1V-16

mostra as constantes cronopotenciométricas e os coeficientes de difu-
~

sao.

TABELA 1V-16

Constantes cronopotenciométricas e

coeficientes de difusão do Eu3+

(i, A/cm
2

, (; ,. s; C~, moI/litro).

%Formamida
i Lt/C~

DO x 10
5

(volume) (cm
2
/s)

° 0,203 ±. 0,004 0,57

10 0,185 ±. 0,005 0,46

30 0,173 ±. 0,003 0,41

50 0,154 ±. 0,006 0,32

70 0,134 ±. 0,007 0,25

90 0,109 ±. 0,010 0,16

100 0,099 ±. 0,004 0,13



TABELA IV-17

Valores de
~

i '7;;2 /c~ em

A/cm
2

;

função

M) •

%de Formamida (volo) pH i ~ t /c~

1,7 0,204

O 2,1 0,205

4,6 0,205

2,9 0,185

10 3,3 0,177

4,6 0,185

3,6 0,172

30 4,1 0,171

4,6 0,175

3,7 0,155

50 4,3 0,152

4,6 0,152

3,5 0,141

70

4,6 0,145

4,1 0,110

90

4,6 0,122

1,7 0,102

3,8 0,101

100 4,6 0,096

5,5 0,097

7,3 0,101

.1.. o
A Fig. IV-7 é o gráfico da variação de i 't 2 /CO em função

da porcentagem de formamida. O aspectro da curva, particularmente no

trecho de O a 10 %de formamida, onde parece existir uma descontinui

dade, pode ser explicada:
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(1) pela variação da viscosidade da solução (Fig. Iv-6)

com a conseqüente alteração do coeficiente de difusio

da espécie eletroativa;

(2) pela mudança da espécie presente na solução (interação

solvente-soluto, complexação),.em virtude da variação

da quantidade presente de um dos componentes, ou

(3) pela alteração da estrutura da dupla camada elétrica.

A comparação dos gráficos das Figs. Iv-6 e IV-7 mostra que

apesar da viscosidade variar pouco e uniformemente de O a 10 %de for

mamida, o coeficiente de difusão do Eu3+ apresenta uma variação brusca

nesse intervalo. É claro que esta variação provém,matematicamente, da

variação brusca da constante cronopotenciométrica. Fisicamente, as jus

tificativas mais plausíveis são a mudança de espécie (complexo) ao se

passar de O a 10 %de formamida na solução, ou a alteração da estrutu

ra da dupla camada elétrica devido a uma adsorção preferencial da for

mamida no catodo de Hg. Tal -:adsorção preferencial da formamida em mis

turas aquosas já foi observado anteriormente por PAYNE e por DAMASKIN

e colaboradores (61).

Por outro lado o exame da Fig. IV-8 mostra que a influên

cia da viscosidade da solução sobre o coefHiente de difusão do Eu3+

apresenta-se uniforme de O a, aproximadamente, 60 %de formamida. Nes

te ponto, a influência da viscosidade parece sofrer uma descontinuida

de. A partir daí essa influência volta a ser uniforme. Essa observação

além do fato de que a viscosidade do branco passa a variar rapidamente

acima 70 %de formamida sugerem que a interação soluto-solvente alte

ra-se grandemente a partir desta concentração de formamida. Possivel

mente, ocorre uma mudança de espécie na região de 60 - 70 %de forma

mida.

A interação entre o solvente misto e o soluto pode ser exa

minado sob outro enfoque. Admitindo que a espécie eletroativa(solvata

da) constitua uma partícula esférica de raio ~, obtém-se pela equaçao

de STOKES-EINSTEIN que o coeficiente de difusão é

RT 1
N 6 'J' ~r

A relação entre os coeficiente de difusão em duas soluções

contendo O e x %de formamida será:

DO,O
D

O,x
(IV-8)
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r O é o raio da espécie que se difunde quando a porcentagem de forma

mida é O (zero); r é o raio da espécie quando a porcentagem de for-x
mamida na solução é x. A equação de SAND, Eq. (11-5) permite estabele-

cer a seguinte relação entre os coeficientes de difusão, desde que a

densidade de corrente e a concentração inicial da espécie eletroativa

sejam as mesmas em ambas as eletrólises:

DO O "t.
0

(IV-9)~

D ~O,x x

Combinando-se as Eqs. (IV-8) e (IV-9) obtém-se:

(;0 'l1. x
r

--= • -.!- (IV-lO)
1tx "lO r

O

transição referentes ao mesmo i

A Eqo (IV-lO) mostra que uma

co
e O

diferentes de viscosidades '10 e '1 x '

entre os raios das espécies presentes em

vez conhecidos os tempos de

em duas soluções de composição

é possível calcular a relação

cada solução.

um erro de )

lação rx/rO
a variar de

Na Tabela IV-18 encontram-.se os valores encontrados para a

relação rx/rO calculados de acordo com a Eq. (IV-lO), quando a cor

rente de eletrólise é de 1 9 0 mA e a concentração inicial de Eu)+ é

10-
2

M. ~ preciso observar que a hipótese da esfericidade da partícula

e a validade da equação de STOKES-EIN8TEIN exigiria uma verificação ex

perimental. Entretanto, os resultados apresentados na Tabela IV-17 são

coerentes entre si, e encontram-se em acordo com os dados empíricos da

Fig. IV-8 9 sugerindo que a partir de 60 - 70 %de formamida e intera-
~

çao soluto-solvente se altera pronunciadamente.

Na Tabela IV-18 o erro em r x/rO foi avaliado admitindo - se

%em todos os tempos de transição.iDentro deste erro a re

possui valor constante de O a 70 %de formamida, e passa

70 a 100 %.
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TABELA IV-18

Relação rx/rO para I 1,0 mA e CO
O

10-2 M.

%F '0, s 't/c:; "'lx / '10 r x / r OO x

O 51,0 - - -

10 42,0 1,21 1,1801 1,03 .:t. 0,06

30 36,7 1,40 1,3118 1,07 .:t. 0,06

50 29,2 1,75 1,6914 1,03 .:t. 0,07

70 22,1 2,31 2,4662 0,94 .:t. 0,06

90 14,7 3,47 4,0232 0,86 .:t. 0,06

100 12,0 4,25 5,0555 0,84 .:t. 0,05

o significado· da constante cronopotenciométricas deve ser

discutido detalhadamente. Já foi mostrado no Capítulo 11 que a grande
:I.

za i -Z;2 /C~ é constante tanto para as reações reversíveis como para

as irreversíveis. Num estudo completo da reação (IV-5), entretanto,de-

ve-se levar em consideração possíveis reações químicas precedentes ou

subseqtientes à reação de transferência de cargas. Então, pode-se rees

crever a reaçao (IV-5) de maneira mais g~ral como sendo

k
f

Z.. k
b

Eu3+ +
k'

2+ f
--Eu - k'e-- b Y, (IV-11)

onde Z é uma substância que não é reduzida nos potenciais em que é re

duzido o Eu3+ (Z pode ser um complexo do Eu3+); Y é o produto de uma
. ~ 2+ ~ 2+

eventual reaçao do Eu com algum componente da soluça0. Como o Eu

é um agente fortemente redutor, pode-se imaginar que a reação que se

gue a transferência de cargas consista de um processo catalítico, isto

e, em um processo no qual o produto da reação de transferência de car

gas é reoxidado quimicamente ao reagente inicial. Nestas condições,

torna-se necessário investigar se a reação de transferência de cargas

(IV-lI) se encontra ou não acoplada a uma reação química precedente ou

ou subsequente.

A verificação da equação de SAND constitui um critério im

portante para a identificação de algum processo .cinético. De acordo com



90

esta equação o tempo de transição é uma medida direta da concentração

da espécie eletroativa existente na solução. Quando, porém, a reação

eletroquímica é precedida por uma reação química, o tempo de transição

é determinado não apenas pela difusão da espécie eletroativa para o el~

trodo, como também pela velocidade da reação química precedente. Neste
1.

caso, a constante cronopotenciométrica ircz /C~ depende de i/C~ se-

gundo a equação deduzida por DELAHAY - BERZINS (17):

1.
k )"2

b

[ ... 1. 1]
erf [k

f
'+'k

b
)"2 --r;2 , (IV-12)

onde K = kf/k
b

é a constante de equil íbrio da reação química. A fim de

analisar esta relação convém considerar inicialmente o caso em que o

argumento da função de distribuição normal é maior do que 2. O valor da

função de distribuição normal, para um argumento destes, é igual à uni

dade. Dessa maneira a Eq. (IV-12) se reduz a

1.
jznFDo

2 (IV-I})

mostrando que i ~~/C~ decresce linearmente com i/cg o O valor de

K(kf + kb ) p~de então ser calculado a partir do coeficiente angular

da reta i '0"2 /cg = f (i/cg). Se a constante de equilíbrio K for conhe

cida, os valores de ambas as constantes de velocidade podem ser cal cu-

lados. Quando K --'-00, portanto, kb--O, tem-se que

1-

(kf/kb)(kf + kb)Z .. m

1-

e na Eq. (IV-12) i Z"z /cg se torna igual à Eqo (11-5) deduzida para o

caso em que não há reação química precedente à reação de transferência

de cargas. Em outras palavras, quando k
b
~ O (K~ (0) a veloci

dade do processo direto é tão grande que, praticamente, não existe o

processo cinético no processo de eletrodo em questão ~ Como para .........
1. .1-

K(kf .+ kb ) Z - 00 i ~ 2 Icg se torna independente de i, o coefi-

ciente angular da reta representativa da Eq~ (IV-I}) se torna nulo. A
1.

medida que K(kf + k
b

)"2 diminue, o coeficiente angular aumenta cada vez
1.

mais o O limite superior de K(kf + k b )"2 para o qual ainda a reta possui

um coeficiente angular mensurável foi determinado por DELAHAY - BERZINS
1.

no trabalho citado. Esses autores concluiram que K(k
f

+ k
b

)"2 deve ser
1.

menor do que 150 s"2 para que se possa observar com certeza o efeito
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da reaçao química que precede o processo de transferência de cargas.

1 l
~uando o produto (k

f
+ k

b
)2 (:2 é menor do que 2, a fun-

ção de distribuição normal é menor do que a unidade. Nesse c~so, deve

ser levada em conta a variação dessa função com ~ . O valoi limite de
1

i~2 /C
O
o para grandes densidades de correntes, portanto, pequenos tem

1 1

pos de transição e (kf + k b )2 ~2< 0,1 é obtido expandindo-se em sé-

rie a função de distribuição normal e considerando apenas o primeiro
1 .

termo da série. O valor limite de i 02/C~ segundo DELAHAY e BERZINS
,
e

(

i -z:i ) _ Jio}nFDOi

Coo . - 2 ( 1 + l/K)
. 1-00

(IV-lq)

Isto é, em grandes densidades de corrente o valor limite de
1

i ~2 /C~ se torna independente de i/C~ . A Eq. (IV-lq) mostra, ainda,

que a constante de equilíbrio K pode ser calculada a partir dos dados

experimentais, desde que se possa determinar o valor limite de i &~/C~.

O gráfico da Fig. IV-9 construído para n = 1 ilustra o que

foi dito em relação aos processos de eletrodos nos quais a reação de

transferência de cargas é precedida por uma reação química. Na ausên-
1

cia de complicações cinéticas, i ~2 /C~ não depende de i/C~, e possui

o valor de 0,854 x 105 DO ; no gráfico da Fig. IV-9 a reta correspon

dente é a horizontal com k f + k
b

= 00 • Por. outro lado, o limite infe

rior da constante cronopotenciométrica é igual a 0,85qxl05 DO/(l+l/K),

à qual corresponde o patamar inferior das curvas apres~ntadas na

Fig. IV-9. Para constatar a existência ou ausência do processo cinéti

co no sistema estudado, é necessário determinar a qual dos dois pata-
1

mares correspondem os valores de i ~ 2/c~ determinados experimental-

mente.

Nas investigações preliminares (63) que antecederam o pre-

sente trabalho fora constatado que a reação

Eu3+ + e Eu2+ (IV-5)

é reação reversível quando o Eu3+ é introduzida em forma de EuC1
3

, com

C~ = 10-3 M, nas soluções contendo 30, qO e 50 %de formamida e

NaClOq 1 M, em pH entre q,5 e 5. A reversibilidade nestes casosfoive

rificada de maneira indubitável mediante a comporação dos potenciais

de meia-onda das curvas dos processos direto e inversão, e pelo cálcu

lo do coeficiente angular da reta que representa a Eq. (11-14). As
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constantes cronopotenciométricas obtidas nestas condições possuem valo

res coincidentes dentro de 1 %comos das constantes .obtidas em solu

ções contendo 30 e 50 %de formamida, e nas quais o Eu3+ foi introdu

zido na forma de Eu(CIOq )3'

1.

A constância de i ~2 /cg no caso do perclorato 'de euró-

pio-(III), e o seu valor coincidente com o obtido na reação reversível

do EuC1
3

mostram que no caso das soluções com 30 e 50 %de formamida

(a) não existe nenhuma reação precedente à reação de transferência de
1.

cargas {K (k
f

+ k
b
)2 = (0) ou (b) se esta reação existir a sua

constante de equilíbrio é muito maior do que 1 (kb é pequeno). Para

comprovar a segunda hipótese basta notar que se na Eq. (IV-lq) K = 1 a

constante cronopotenciométrica observada no caso do perclorato de eu

rópio deveria ser 1/2 da constante observada para o cloreto de európio.

o raciocínio desenvolvido em termos de constante cronopo

tenciométrica poderia ter sido realizada em termos do coeficiente de

difusão, DO' No caso de uma constante se localizar no patamar inferior

da Fig. IV-9 o valor de DO calculado seria aparente e seria um valor

inferior ao coeficiente de difusão obtido pela equação de SANDparauma

reação reversível. Na hipótese há pouco feita a relação entre o coefi

ciente de difusão real e o aparente seria q/l. Ora, da igualdade das

constantes cronopotenciométricas no exemplo citado resulta a igualdade

dos coeficientes de difusão.

A conclusão de que nas soluções contendo 30, qO e 50 % de

formamida não ocorre efeito cinético, a variação linear de DO com a

porcentage~ de formamida na solução, a inexistência de descontinuida

des, como se vê da Fig. Iv-6, permitem excluir a possibilidade da pre

sença de uma complicação cinética no processo de eletrodo estudado en

tre.lO e 100 %de formamida. Por outro lado, o fato de o coeficiente

de difusão do Eu3+ em soluções com O %de formamida ser superior aos

coeficientes de difusão nas outras soluções sugere que o efeito ciné

tico se encontra ausente, neste caso também.

A verificação do processo catalítico ou de uma reação que

se realize após a reação de transferência de cargas e resulte em um

produto inerte é possível através do tratamento de FURLANI e MORPURGO

(22). De acordo com o método elaborado por estes autores, para excluir

a possibilidade da presença das reações mencionadas é suficiente veri

ficar a constância da relação 7: / '1::. quando se varia 't . A TabelaIV-19
1

mostra os valores de 7; / Z;. para vários tempos de transição e porcen-
1 .

tagens de formamida.
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-TABELA IV-19

Valores de Z I?::.
l.

.
%Formamida 1';, s '"tI?::.

l.

69,3 3,14

°
52,7 3,01
25,0 3,02

13,9 2,98

55,2 3,01

10 43,1 3,04

18,5 3,11
10,6 2,99

97,2 2,97

20 49,3 3,02

41,5 2,92
10,2 3,01

36,4 3,00

50 30,0 2,98
13,4 3,02

82,4 2,94

70 49,6 3,04
16,8 3,00

71,0 3,13
100 17,7 2,98

8,6 3,11

Como se observa 'desta tabela nas condições experimentais

nas quais foi conduzida a presente investigação é possível . excluir a

existência de um processo catalítico ou uma reação química posteriores

à reação de transferência de cargas. A concentrações muito baixas de

Eu3+ a razão ~ I~. variava aleatoriamente. Como nestes casos a cons-
l.

tante cronopotenciométrica adquiria valores excessivamente altos etam-

bém aleatórios, as correspondentes observações foram excluídas das con

siderações aqui feitas.
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3.2.3. Estudo do potencial de meia-onda

Quando o eletrodo de trabalho·é o eletrodo plano de mercú

rio a soma dos dois primeiros termos da Eq. (11-13) é igual ao poten

cial de meia-onda, ou seja,.

E~ = EO'
+ (RT/nF) ~n ~

2
(IV-15)

De acordo com essa equação E 1 não depende nem da concentração inicial

da espécie ~letroativa, nem la densidade da corrente de eletrólise.

as rela-

Portanto, quando a reação é reversível e a espécie reduzida

solúvel ou no mercúrio ou na solução, devem ser satisfeitas

çoes:

também
,
e

( a E1 / a .e n C~) i
2

o ,
(IV-16)

( a E1 / a t n i) = O.
2" CO

o
Efetivamente, para a reaçao de eletrodo reversível

Pb2+ + 2e Pb(Hg) , (IV-I)

IV-6).
constatou-se a independência de . E 1.

"2
relativamente a CO

O
e i (Tabela

de-se escrever que

Por outro lado, ~ara processos irreversíveis de acordo com

a Eq. (11-23), e levando em conta que para t = ~/~ tem-se E = E1. ' po
2"

E1.
2"

RT
c1n F

a
[

nFC,~ k; h]
in . ' +

~
R:Fin [ 1- ( ~p)~] .

Derivando-se esta equação em relação a C~ , mantendo-se i = cte, ou

em relação a i mantendo-se C~ constante, obtém-se,respectivamente

( a E~ / a ln C~ ) i

( a E1./ a in i)
2" C~

RT/ CXnF

-RT/a nF·

(IV-17)
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As Eqs. (1V-16) exprimem a variação do potencial de meia

-onda em função da concentração inicial da espécie eletroativa e da

densidade de c~rrente, respectivamente. As Eqs. (1V-16) permitem cal-
~ .-

cular ~ no caso de uma reaçao ser irrevers1vel. Entretanto, as Eqs.

(1V-16) apresentam uma desvantagem que prov~m do intervalo restrito em

que C~ pode ser variado quando se mantém! constante, e vice-versa.

Levando em consideração que os tempos de transição muito longos são a

fetados pela convecção e os muito curtos pela distorção do cronopoten

ciograma, o intervalo em que se pode variar C~ para uma determinada cor

rente fixa possui os limites na relação de 1,2/0,4. Nestas condições

a variação de E~ para uma reação em que n = 2 e Cf = 0,6 é de
2 .

0,024 V. A Eq. (11-3), porém, envolve um intervalo de potenciais da

ordem de 0,100 V, reduzindo a influência de erros acidentais na medida

dos potenciais, e permite a determinação simultânea de d e k~,h. Devi

do a estes motivos as Eqs. (1V-16) não foram utilizadas no estudo das

soluções de Eu3+.

Verificou-se que os potenciais de meia-onda do Eu3+ podem

variar em intervalos bastante amplos em cada porcentagem de formamida

de ° a 50 %, quando se aI tera o pH da sOlução'. ° abaixamento do pH con

duz ao afastamento das curvas dos processos direto e inverso, sendo o

deslocamento da curva inversa mais pronunciada do que a da direta. A

Tabela IV-20, elaborada para soluções contendo 10 %de formamida,ilus

tra esse comportamento.

TABELA IV-20

Variação dos potenciais de meia-onda com o pH.

Soluções contendo 10 %de formamida; C~=10-2 M.

Os potenciais são expressas relativamente ao

E.C.S. (queda ôhmica corrigida).

I, mA pH (E~)d ' V (E t) i ' V [A(E~)] ,V

1,0 2,9 -0,68 -0,49 0,19

2,0 3,3 -0,67 -0,48 0,19

2,0 4,4 -0;68 -0,55 0,19

1,0 4,7 -0,67 -0,55 0,12
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A porcentagmmmais elevadas de formamida o efeito do pH

passa a ser menos significativo. A Tabela IV-21 ilustra esse fato para

as soluções contendo 100 % de formamida como solvente. Vê-se, a i n d a

nessa tabela que os potenciais de meia-onda do Eu3+ independem da cor

rente I e de C~, conforme exigem as Eqs. (IV-16).

TABELA IV-21

Potenciais de meia-onda (reI. E.C.S.) do Eu3+

em 100 %de formamida em função do pH.

(Queda ôhmica corrigida).

I, mA
o pH (E )d' V (E).,VCo ' M 1.

0,60 1 x 10-2
1,7 -0,63 -0,63,.

0,60 1 x 10-2
2,5 -0,63 -0,62

0,60 1 x 10-2
3,8 -0,63 -0,60

0,65 1 x 10-2
4:,6 -0,65 -0,62

1,00 1 x 10-2
4:,7 -0,65 -0,63

0,60
-2

4:,7 -0,62 -0,620,6 x 10

0,56 -2 4:,7 -0,63 -0,630,6 x 10

0,60 1 x 10-2
5,2 -0,61 -0,61

0,60 1 x 10-2
5,9 -0,64: -0,64:

0,60 1 x 10-2
6,4: -0,64: -0,63

0,56 6 -2 7,3 -0,63 -0,630, x 10

0,60 1 x 10-2
9,0 -0,65 -0,65

Média -0,63 -0,63

(J
0,01 0,01

% 2 2

A influência da concentração formamida sobre os potenciais

de meia-onda é mostrada na Tabela IV-22. Esses potenciais correspondem

a e1etrólises realizadas a pH = 4:,6.
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TABELA IV-22

Variação dos potenciais de meia-onda (reI. E.C.S.) com
o 6 -2 6porcentagem de formamida Co = O, x 10 M; I = 0, °

pH = 4,6 (queda ôhmica corrigida).

a

mA.

%de Formamida -(E~)d' V -(El. ). , V I l1E I , V
2 2" ~

° 0,66 0,45 0,21

10 0,68 0,49 0,19

30 0,69 0,52 0,17

50 0,68 0,58 0,10

70 0,67 0,65 0,02

90 0,63 0,63 0,00

100 0?62 0,62 0,00

Os resultados apresentados na Tabela IV-22 mostram que os

potenciais de meia-onda do processo direto possuem, praticamente, o

mesmo valor de O a 70 %de formamida, a seguir decrescendo em valor

absoluto. Os potenciais de meia-onda do processo inverso crescem con

tinuamente de ° a 70 %de formamida, acima desse passam a um valor me

nor, praticamente constante. É significativa a variação da diferença

entre os potenciais de meia-onda. Essa diferença decresce lentamente

de ° a 50 %de formamida, e a partir de 70 %é, praticamente, nula. A

Fig. IV-lO ilustra a Tabela IV-22. Em vista destes resultados sob o

ponto de vista cinético, portanto, pode-se afirmar que a reaçao

Eu3+ + e (IV-5)

é reversível para porcentagens de formamida iguais a 70 - 100 %; abai

xo dessas, a reaçao não é reversível. As conclusões são semelhantes

para outros pH.

A porcentagens baixas de formamida o pH apresenta uma in

fluência notável sobre a diferença entre os potenciaii de meia-onda

direto e inverso. Por exemplo para uma solução contendo 10 %de forma

mida, com C~ = 10-3 M, foi observado que ~ E~ = 0,06 V quando pH = 4,8

e Â E~ = 0,18 V quando pH = 2,8. Esse fat0
2

parece indicar uma varia-
~ "2

çao pronunciada da constante de velocidade k quando se varia o pH da
s

solução, pois conforme mostraram ANDERSON e MACERO (3), o valor do pa-

râmetro k é relacionado com o afastamento existente entre os cronopo
s
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tenciogramas dos processos direto e inverso.

(Note-se que a concentrações mais elevadas de Eu3+,

0,10 V, mesmo o I pH" = 4,7).

~E 1 é da ordem de
2"

tencial de

HEYROVSKY

NH
4

Cl 1 M

(pH 1) e

Na literatura existem alguns dados para a variação do po-

meia-onda da reação (IV-5) com o pH da sOlução. Assim,

(33) apresenta para esta reação em uma solução de NH
3

1 M e

os valores -0,77 V (reI. E.C.S.) quando a solução é ácida

0,67 V quando a solução é neutra. MISUMI e IDE (54) mostra-

ram que este potencial de meia-onda varia de -0,771 V a -0,731, quando

o pH de uma solução de LiCl 0,1 M, contendo 0,01 %de gelatina, varia

de 2,75 a 3,50. A variação de E~, segundo estes autores, seria devida
. 2

a existência de vários hidroxo-complexos do európio, produzidos pe-

la hidrólise dos aquo-íons de európio, em cada etapa de variação do pH.

Essa interpretação encontra-se, parcialmente, em acordo com o trabalho

presente. À medida que aumenta a concentração de formamida.a hidrólise

se torna mais improvável, os aquo~íons seriam substituídos pelos for

mamido-complexos, deixando o pH de ser qualquer influência sobre os po

tenciais de meia-onda.

3.2.4. Determinação dos-Earâmetros cinéticos

lação

A análise do comportamento da grandeza

u / <:. provou que o processo
1

i "t~ /C~ e da re-

+ e (IV-5)

não é afetada por um processo cinético precedente ou subseqüente. A

comparação dos potenciais de meia-onda das curvas do processo direta e

inverso permitiram concluir que a reação (IV-5) em soluções contendo

mais de 70 %d~ formamida é reversível. Essa conclusão é confirmada,

ainda, pelas considerações que seguem. Os dados exp~rimentais estão em

melhor acordo com as Eqs. (11-14) e (11-17) (relativas a processos re

versíveis) do que com as Eqs. (11-23) e (11-29) (relativas aos proces

sos irreversíveis). Neste caso não é possível determinar os parâmetros

cinéticos nem pelo método de DELAHAY nem mediante o ajuste dos dados

experimentais às Eqso (11-7) ou (11-11), como já foi visto no caso do

sistema Pb
2

+ I Pb(Hg). ° valor de RT/nF, nestas porcentagens de for

mamida, é de 0,0260 para a curva direta, e 0,027 para a curva inver

sa, sao valores concordantes com o valor teórico 0,0257.
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~ A O
Para outras concentraçoes de formamida os parametros kf,h

e ~ foram determinados pelo método de DELAHAY, como já foi exposto no

caso do Ni 2
+ I Ni(Hg). A partir da construção gráfica baseada nas

Figs. 11-3 e II-~ determinou-se EO'
• Uma vez conhecidos k~,h e EO'

foi possível fazer uma estimativa de k . Estes valores foram utiliza-
s

dos como ponto de partida para0 ajuste baseado na Eq. (11-7). (v.

Apêndice 111). Entre os valores de k , ~ e EO
l

que melhor satisfazem as
Eq. (11-7) - cronopotenciograma direto - e os que melhor satisfazem a

Eq. (II~ll)- cronopotenciograma inverso - a diferença é da ordem de

5 %. O ajuste às curvas diretas conduz, porém, a resultados de maior

confiança, pois os cronopotenciogramas diretos são mais longos, e o

efeito de distorção é menor. A Tabela IV-22 mostra alguns valores de

k , « e EO
l

obtidos pelo método aproximado. Com esses valores foi ini-
s

ciado o ajuste, cujos resultados vem resumidos na Tabela IV-23.

TABELA IV-23

Parâmetros cinéticos e ~Ol obtidos pelos métodos aproximados.

Curva %de formamida pH k x 10-5 , cm/s O( E01 ,Vs

J2-1-~ O 2,1 5,5 0,66 -0,61

J2-2-~ O 2,7 12,0 0,60 -0,59

J3-5-~ 10 3,3 5 0,5 -0,59

J~-2-~ 10 ~,7 5,0 0,6~ -0,57

J18-3-~ 30 ~,6 27,0 0,69 -0,56

D29-1-3 50 ~,6 8,6 0,60 -0,6~
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TABELA 1V-24

Parâmetros cinéticos e EOl determinados por ajuste à Eq. (11-7)

Curva %de formamida pH k
4

cm/s EO' Vs
x 10 , O- ,

J2-l-3 2,6 0,65 -0,635

J2-l-4 ° 2,1 2,4 0,63 -0,635

J2-l-5 2,3 0,60 -0,63

J2-2-3 3,0 0,63 -0,62

° 2,7
J2-2-5 3,3 0,64 -0,635

J18-l-4 ° 4,7 10,0 0,72 -0,62

J3-5-2 3,5 0,5 -0,65

J3-5-4 3,8 0,55 -0,635

J4-2-2 10 3,3 5,0 0,65 -0,635

J4-2-3 1J:,5 0,70 -0,63

J4-2-4 5,0 0,70 • -0,63

J18-3-2· 4,8 0,7 -0,62

J18-3-3 30 4,6 6 0,70 -0,62

J18-3-4 7 0,65 -0,615

D29-l-2 1,5 0,5 -0,64

D29-l-3 50 4,6 1,4 0,6 -0,64

D29-l-4 1,5 0,58 -0,64

Os resultados que se referem a °%de formamida na Tabela

1V-23 concordam satisfatoriamente com os valores encontrados por G1ERST

e CORNEL1SSEN (24), isto é, k 7,2 x 10-5 cm/s e ci = 0,66. Estes
s

autores, entretanto, não levaram em consideração a quase - reversibili-

dade da reação (1V-5), e sob esse aspecto os valores que apresentam,

podem ser considerados aproximados. Por outro lado os valores corres

pondentes da Tabela 1V-24 apresentam uma concordância apreciável com o

-4 / ( )valor k 2,1 x 10 cm seg, encontrado por RANDLES e SOMERTON 64
s

em soluções aquosas de KCl 1 M. ° potencial EO~ encontrado mediante a-
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juste, no caso das soluções ajuste, no caso das soluções com O % de

formamida é comparável ao valor de ANDERSON e MACERO (3) igual a -0,39V

em meios não-complexantes.

Os resultados que aparecem na Tabela IV-24 mostram que o

aumento de porcentagem de formamida não é o único fator que influi

sobre a velocidade da reação (IV-5). Aparentemente também o pH da so

lução desempenha um papel importante.

O método de ajuste de parâmetros utilizado no cálculo dos

dados da Tabela IV-23 encontra-se descrito no Apêndice 111.

Os valores de k encontrados para a reação (IV-5), e o fato
s

de o ajuste mediante a Eq. (11-7) conduzir a resultados mais coerentes

do que os obtidos pela Eq. (11-23) mostram que o processo em questão é

quase-reversível.

3.2.5. Conclusões e sugestões para trabalhos posteriores

A alteração do meio no qual é realizada a eletrólise pode

determinar dois fenômenos separada ou simultaneamente; a mudança de

espécie ou complexo que difunde e participa da reação de transferência

de cargas e a mudança da estrutura da dupla camada elétrica. A crono

potenciometria por si não possui os meios para separar os efeitos des-

tes dois fatores. Entre as conclusões da tese presente observam-se

fatos que apoiam tanto uma das hipóteses como a outra. Aliás isto cons

titui um indício de que ocorre, ao se adicionar formamida à solução, 

tanto uma alteração da estrutura da dupla camada elétrica, como uma mu

dança de espécie. Se levarmos em conta que moléculas de formamida não
3+ ~ ,

dev~m ser complexantes fortes do Eu ,a conclusao que segue e que as

quantidades iniciais de formamida introduzidos no sistema devem alte

rar a estrutura da dupla camada elétrica. Essa hipótese explica a va-
1

riação descontínua de i...,;""2/C~ e, portanto, do coeficiente de difusão

quando se altera a porcentagem de formamida de O a 10 %. Tal hipótese

encontra-se em acordo com a observação de PAYNE e DAMASKIN (61) de que

em soluções aquosas a formamida é adsorvida preferencialmente sobre o

eletrodo de mercúrio. Se houver uma adsorção preferencial no mercúrio

as adições posteriores de formamida devem afetar principalmente a es

pécie presente e não a estrutura da dupla camada elétrica. Portanto,

uma vez a dupla camada saturada de formamida, as propriedades observa-
1

das (i t""2/C~ e E-l..) passam a apresentar uma variação contínua. O exa
2

me simultâneo da variação de (EJJ d e (E1 ). em função da porcentagem
2 ""2 1.
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de formamida, e o de DO em função da viscosidade da solução sugerem uma

divisão da porcentagem de formamida em três intervalos. No primeiro in

tervalo, de porcentagens mais baixas de formamida (O - 30 %) ocorre
. .."

uma perturbação progressiva dos aquo-complexos pela presença cada vez

maior de formamida - esse fato explica o deslocamento de (E..lJ d para re-
, 2

giões mais catódicas. Em porcentagens intermediárias (30 - 70 %) coe-

xistem o aquo-complexo e 'o formamido-complexo 'de Eu3+. A terceira re

gião corresponde aos formamido-complexos de Eu3+ perturbados pela pre~

sença de água. Os formamido compl exos sofrem redução reversível e (E..l.) d

se desloca a regiões menos catódicas à medida que a presença e? p~r

tanto, e. influência da água diminui. A redução dos aquo-complexos cons

titui uma reação quase-reversível.

Foi notado que a velocidade da reação (IV-5) abaixo de 70 %
pode alterar-se com o pH da-solução. Verificou-se também, que o pH não

influi sobre constante cronopotenciométrica ou sobre o coeficiente de

diftlsão do Eu3+. A causa deste fenômeno pode residir na existência dos

hidroxo-complexos produzidos pela hidrólise dos aquo-complexos, ou a

alteração da estrutura da dupla camada em conseq~ência da introdução

de ácido perclórico no sistema.

A variação da relação entre os raios da espécie que difun

de nos vários meios, (Tabela IV-17), desde que a relação de STOKES

-EINSTEIN seja válida no caso, sugere que a partir de 70 %a camada de

solvatação do Eu3+ não se encontra saturada e consequentemente o raio

da espécie que se difunde forma-se inferior a partir desta porcentagem

de formamida.

Finalmente 9 ficou demonstrado que nas condições em que as

experiências foram realizadas não deve ocorrer nenhum processo cinéti

co ou catalítico conjuntamente com a reação (IV-5).

Entre O e 70 %de formamida a reação é quase-reversível, e

os valores dos parâmetros cinéticos, k ec( dependem não só da quan-
s

tidade de formamida existente na solução, mas também do pH de solução.

A 70 %e a porcentagens superiores de formamida a reação (IV-S) cons

titui um processo completamente reversível.

Como críti~as ao trabalho, poder-se-ia dizer que as inves

tigações deveriam ter sido realizadas em um maior número de porcenta

gens de formamida, particularmente, de O a 10 %.

Nesta região foi observada uma descontinuidade na variação
..l. o

de i (;2 /CO (e, portanto de DO). O pH = 4,6 foi o único mantido cons-

tante para todas as concentrações de formamida. Poder-se-ia ter manti-
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do outros pH constantes em todo o intervalo de concentrações do sol

vente não-aquoso. Teria sido conveniente, também, ampliar o intervalo

de estudo quanto à concentração da espécie eletroativa, a densidade da

corrente de eletrólise, variar a natureza do eletrólito suporte para

estudar eventuais efeitos de adsorção, ou talvez, em determinadas con

dições possa existir até um efeito cinético ou catalitico na reação de
~ 3+reduçao do Eu •

Ao mesmo tempo, o estudo cronopotenciométrico poderia ter

sido acompanhado por estudos de espectrometria, para comprovar a exis

tência das várias espécies na solução, e por estudos de eletrocapila

ridade para a investigação da dupla camada elétrica, e de suas possi

veis alterações.

Um estudo tão completo, devido ao grande número de variá

veis a permutar resultaria em um trabalho demasiadamente extenso. En

tretanto, está sendo programada a continuação das investigações no sen

tido de completar o estudo do sistema Eu3+/Eu2+ em soluções de água

e formamida relativamente às variáveis e métodos mencionados.

Finalmente, sob o ponto de vista analítico a cronopoten

ciometria pode ser empregada para a determinação do Eu3+, tanto em so

luções aquosas como em soluções mistas de água e formamida. o emprego

da formamida para a determinação do Eu3+ não apresenta vantagem nenhuma

sobre as soluções aquosas, ao contrário do que se tem afirmado em re

lação à polarografia (23).





I AP~DICE I

Dedução da Eg. (11-3)

A reação que ocorre no eletrodo é, ~a sua forma mais geral

OZ + ne RZ- n
(AI-I)

Podem ocorrer três casos: (a) ambas as substâncias são so

lúveis; (b) uma das substâncias é solúvel e a outra é um sólido; (c)

ambas as substâncias são sólidas. Será tratado o primeiro caso,

corresponde ao presente trabalho.

que

Admitindo que na reação (AI-I) tanto o processo anódico c~

mo o catódico sejam de primeira ordem, a velocidade da reação expressa

em mols de substância formada na superfície do eletrodo por unidade de

tempo e de área é

dN
O

dt

dN
R

dt kf,h CO(O,t) - kb,h CR(O,t) • (AI-2)

em que Co (O,t) e CR (o,t) são as concentrações na superfície do ele

trodo (x = O) de O e R, respectivamente. As constantes de velocidade

kf,h e kb,h são constantes de velocidade heterogêneas, portanto, ex

pressas em unidades de cm/s.

Multiplicando-se a Eq. (AI-2) pela carga necessárianF, pa-
. z . ~, ,

ra reduz1r um moI de O , a veloc1dade da reaçao sera expressa atraves

das densidades das correntes anódica e catódica, ou seja,

i nF [kf 9 h CO( O, t) - k b , h CR ( O, t) ] (AI-3)

sendo as correntes parciais catódica e anódica dadas, respectivamente,

por

i c = nF kf,h CO(O,t)

e

i a nF kb,h CR(O,t) (AI-li)



que uma substância reagente

durante a reação química. Isto

química, inclusive para as

lOS

Sabe-se da cinética química

deve ultrapassar uma barreira de energia

é válido para qualquer espécie de reação

reações de eletrodo. Entretanto, no caso de uma reação de eletrodo
,
e

necessário considerar, ainda, o efeito da diferença de potencial atra

vés da dupla camada elétrica. Essa diferença de potencial favorece a
-reaçao em um sentido e dificulta no outro. Denominado de E o potencial

do eletrodo em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, podemos admi

tirque a fração ~E deste potencial favorece a reação catódica do

processo, e a fração (l-CX)E favorece a reação anódica. O parâmetro é

chamado de coeficiente de transferência. Aplicando então a teoria do

complexo ativado às reações de eletrodo,. de acordo com G L AS S T O N E,

LAIDLER e EYRING, obtém-se:

k~ ,h exp [-
anF

RT (AI-5)

o [ (1 - ex) nF
kb,h exp RT

onde os k
O

são as constantes de velocidade relativas a E = O.
h

(AI-6)

Introduzindo as Eqs. (AI-5) e (AI-6) na Eq. (AI-3), resul

ia que a densidade de corrente total é igual a

i = nF{ Co(o,t)k~ h exp [-O<nFE!RT] - CR(O,t)k~ h exp [(1 _o() nFE!RT] },, , (AI-7)

sendo que a primeira parcela constitui a corrente parcial catódica e a

segunda; a corrente parcial anódica.

Quando o potencial assume o seu valor de equilíbrio, isto

é, E = E , passa a existir um estado de equilíbrio eletroquímico entre
e

as espécies que participam da reação (AI-I);

i
c

-i
a i

o (AI-S)

onde i é denominada de densidade de corrente de troca. Da condição de
o

igualdade entre i e i resulta.de Eq. (AI-7):c a

E
e

RT
nF +

RT
nF
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Essa é a equação de NERNST em que o potencial, padrão formal é dado em

termos das constantes de velocidade formais k;,h e k:,h·

Com base nas Eqs. (AI-7) e (AI-8) pode-se escrever que

i o = nFk~,h Co(o,t) exp [ -o(. nFE/RTJ = -n~,hCR(O,t) exp (1 - O()nFE/RT

A diferença entre o potencial do eletrodo, E, durante a

passagem de uma dens~dade de corrente i, e o seu potencial revers{vel

é a sobretensão. Portanto,

E E + "1e
(AI-la)

Das Eqs. (AI-la), (AI-9) e (AI-7) obtém-se que

i = ia exp (- O'nF ll/RT) - exp (1 - d) nF't'l/RT (AI-lI)

A Eq. (AI-lI) dá a

dade de corrente. Se em lugar

tre E e o potencial formal do

relação entre a sobretensão e a densi

da sobretensão for usada a diferença en-
OI ,

eletrodo E , ter-se-a :

i = nFK
s

{ Co(O,t)exp [- o( nF (E - EO,) IR'!' ] - CR(O,t)exp [ (1 _o<) nF (E-Eo,) IRT]} (AI-12)

onde

k
s k;,h exp [ -

OnF
RT E

OI
] (AI-13)

k:,h exp [
(1 - et) nF

RT E
O'

] (AI-14)

o potencial E
Of

, geralmente, não difere muito do potencial

padrão E
O

, e às vêzes, pode ser identificado com esse. Na Eq. (AI-12)

a corrente é função de uma diferença de potencial. Portanto, k é um
s

parâmetro realmente caracter{stico do processo de eletrodo, pois não
o O ~

depende, como kf,h e kb,h do potencial de eletrodo. A comparaçao

das propriedades cinéticas de processos de eletrodo deve ser feita, as

sim, através de k introduzindo na Eq. (AI-12) a expressão
s

9 = exp (:~ ( E
O

I _ E) ]

obtém-se a Eq. (11-3).
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Dedução das Eqs. (11-7) e (11-11)

Introduzindo-se as Eqs. (11-4) e (11-6) na Eq. (11-3), ob-

tém-se:

i
nF

(f. o .1...1.. 1 o· .1...1.. .1..
k s 8 (CO - 2i t 2!nFDlf 12- CI!8 - 2i t2/nFDR2 '12 Q) (AlI-I)

Multiplicando ambos os membros da Eq. (AlI-I) por
.1.. .1.. ~ .1..

nFD02 7 2 /2i k s 8 e substituindo (DR/DO)2 por~, vem:

11 q.. 1 ~ 1

D0
2 :J1'2/2ks 8 = (nFD02T2/2i)(C~ - C~/8) - (1 + 1/~8) t 2 (AII-2)

Rearranjando e multiplicando ambos os membros por ~8/(~9 + 1), e divi
1

dindo ambos os membros por '"(2 , resulta:

.1...1...1.. .1...1.. eX.1.. ~ ~

[ (nFiJ~ 'l(.2/2i r;2 )(C~ - c~/O) - D
0
2"ft 2/2 k

s
e z;,[ ~ e/(~ a + 1) J = t ~/ ~ 2 (AII-3)

~ 1 1-
Da Eq. (11-5) resulta que C~ = 2i 't2 /Jr2nFD;; introduzin-

do esta expressão na Eqo (AII-3), obtém-se a Eq. (11-7):

l o 1-.1.. ]CR 1 D
0

2 1 2
.

1- cg (g.)- 2k
s

9" -d- (119191) (~r~ .
A dedução de Eq. (11-11) é semelhanté. Substituindo as Eqs.

(11-9) e (11-10) em Eq. (11-8) e admitindo DO = DR = D vem

• co( .1..~ 1- ~ 11 ~ 1

- -;i'- = ks a {c~ - (2i/nFlf 'il. 2) [( r; + t') 2 - 2t I 2J - c~ / a - (2i/nFD21t2 a) I (r; + t') 2 _ 2t I 2J •

(AII-4)
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sendo ti = t - 't . Multiplicando ambos os membros de Eq. (AII-4) por
1 1

nFD2" 'Jr 2" /2i k
s

ff'" e reagrupando o.s termo~ vem que

e rearranjando, resulta finalmente a

Multiplicando ambos os membros
o ~ ~ ~

tuindo Co = nFD2:12 /2io ?; 2

(lI-lI) :

1

deEq. (AII-5) por S!t9 + l) -C 2" substi-

Eq.

+

. 1 1
(7: + t l )2 _2t , 2"

't~
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Cálculo de k , a e E
OI

mediante as Eqs. (11-7) e (11-11)ou
s

(11-32) e (11-33).

As Eqs. (11-7) e (11-11) descrevem completamente a relação

entre o potencial e o tempo para uma reação de primeira ordem quando a

transferência de massa ocorre, unicamente, por meio da difusão linear.

Na dedução destas equações admitiu-se que a velocidade do processo glo

bal é limitada, simultaneamente, pela difusão e pela reação de trans

ferência de cargas. Caso a velocidade de um destes processos seja mui

to maior do que a outra, as Eqs. (11-7) e (11-11) podem ser párticula

rizadas, resultando, então, nas Eqs. (11-14), (11-17) e (11-23),(11-29)$
respectivamente.

As equações em questão mostram que a cada valor do poten

cial E corresponde um valor de f(t), determinado pelos párâmetros ci-
, . . o' t"o.J, ,

net1cos e o potenc1al formal E . Entao, e poss1vel obter o valor des-

tes parâmetros da maneira descrita a seguir, para o caso da Eq. (11-7)
que se refere ao cronopotenciograma diretoo Inicialmente, tornam-se vá

rios pontos (E,t) do cronopotenciograma e calcula-se em cada ponto o
1

valor de (t/L)2 . Esses valores, observados experimentalmente
exp

usados como pontos de referência do processo de iteração. O processo

iterativo é iniciado a partir dos valores de k e ~ obtidos pela Eq.
s

(11-14) e o valor de E
OI

obtido graficamente, como é ilustrado naFig.

11-4. Estes valores iniciais dos parâmetros permitem calcular, median
1

te a Eq. (11-7), uma série de valores de (t/Lrz 1 • Em seguida alteca c
ra-se, ligeiramente, o valor do parâmetro EO' e recalcula-se um novo

1
conjunto de valores (t/~)2 1 • O processo é repetido até que a dife-

1 ca c 1

rença entre (t/t)2 e (t/~)2 1 seja a mínima, relativamente a
OI • exp OI ca c .

E • Em segu1da, mantendo-se E e ~ f1xos, procura-se o valor de k
s

para o qual a diferença mencionada é mínima. E finalmente, ajusta-se o

valor do parâmetro ~ do mesmo modo. A seguir o processo todo é repe

tido, desta feita a partir dos valores de EOI
, k e ~ que resultam

s
da primeira fase da iteração. O processo é repetido até que os valores

dos parâmetros sejam idênticos, dentro do erro experimental, em duas

iterações consecutivas.

Trata-se de um processo muito trabalhoso, porém, no pre

sente trabalho o número de iterações é limitada pelo erro experimental
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em EO' , t e -C • Estes erros são, respectivamente,' de . .:!:. 0,01 V,.:!:. 0,3 s

e -2 %. Tais erros justificam não se procurar um ajuste melhor do que

dentre de .:!:. 3 %.
~

A comparaçao entre

pode ser feita de acordo com o

tes, isto é pela comparação do

. I )12-dois conjuntos de valor de (t ~ 1ca c
cri tério mais comum, empregado em ajus-

valor numérico de

2'

(tl"Z' )~alc( i) ] , (AIII-l)

~

para cada conjunto de valores de (ti -z; )~alc • Devem ser adotados os va-

lores de EO'
, k e ctpara os quais a Eq. (AIII-l) apresenta o menor

s
valor.

No caso de um processo quase-reversível não é necessário 

ter-se ambas as curvas, a direta e a inversa para se obter os melhores

valores de EOI
, k e d. Basta realizar a ajustagem à Eq. (11-7) no ca-

s
so de um cronopotenciograma direto, ou à Eq. (11-11) no caso de um cro-

nopotenciograma inverso. Devido a isto, é possível determinar o valor

do potencial formal de redução em casos em que apenas a curva direta,

ou apenas a curva reversa possa ser obtida experimentalmente (devido à

redução de H+ ou à dissolução do mercúrio).

o exame das Eqs. (11-7) e (11-11) mostra que a melhor es-
OI ,

timativa de E ,a uma determinada densidade de corrente fixa, e obti-

da quando k é elevado (aproximadamente, 10-
2 cmls). A incerteza no va

s
lor estimativo aumenta à medida que k se torna cada vez menor. Por ou

s
tro lado, maior precisãó nos valores de k e d é obtida nos casos em

s
, ~ • A OI ,

que k e pequeno. Portanto, a obtençao slmultanea de E ,k e d so
s s

é possível nos casos em que a velocidade do processo global é limitado

do mesmo tempo pela velocidade de difusão e pela velocidade da

de transferência de cargas.

~

reaçao

e

e + 0,01

~

Na Tabel a AIII-l são comparados os valores de (t/--r;}2
ex~

, no caso de uma solução com 10 % de formamida, C~ = 10- M,

pH = 4,7 , ilustrando o processo iterativo e a contribui
1.

ção de cada um dos parâmetros aos valores de (ti 't)2 . Os erros que de-
~ -4

sao de .:!:.0,5 x 10 para k, .:!:.0,03 para
s

~

(t/7 )~alc
I = 1,0 mA,

vem ser admitidos
o,

para E •

Foi verificado que os parâmetros obtidos para uma curva

direta coincidem dentro de 5 %com os parâmetros obtidos mediante a

respectiva curva inversa. Entretanto, as curvas diretas são mais am-

pIas, menos distorcidas, e por isto de maior confiança. Por isto, to-
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dos os resultados apresentados na tese foram calculados a partir dos

cronopotenciogramas diretos.



TABELA AllI-1

{ EO
O

= -0,635 -0,645 -0,655 -0,635 -0,635 -0,635 -0,635 -0,635
Estimativas k3 = 5,Oxl0-4 5, °x 10-4 5 x 10-4 -4 5,1 x 10-4 -4 5,Oxl0-4 -44,9 x 10 5, °x 10 5, °x 10

et = 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,66 0,67
:1. :l.

E, V (t/ T) ;XTl (t/6)"2 1ca c

-0,641 0,302 0,289 0,175 ,0,074 0,284 0~294 0,288 0,290 0,291
-0,645 0,341 0,336 0,219 0,112 0,331 0,342 0,335 0,337 0,339
-0,650 0,390 0,396 0,277 0,164 0,391 0,400 0,394 0,397 0,399
-0,655 0,440 0,454 0,336 0,219 0,449 0,458 0,452 0,455 0,458
-0,660 0,493 0,509 0,396 0,277 0,505 0,514 0,507 0,512 0,514
-0,665 0,560 0,562 0,454 0,336 0,558 0,566 0,560 0,565 0,568

-0,675 0,653 0,658 0,562 0,454 o,65J! 0,661 0,655 0,660 0,663

-0,679 0,693 0,691 0,602. 0,499 0,688 0,694 0,658 0,694 0,697
-0,685 0,742 0,737 0,658 0,56~ 0,734 0,739 0,734 0,739 0,742
-0,695 0,800 0,800 0,735 0,658 0,797 0,802 0,797 0,802 0,805
-0,705 0,853 0,849 0,800 0,737 0,847 0,851 0,846 0,851 0,854
-0,716 0,897 0,890 0,853 0,805 0,888 0,891 0,888 0,892 0,894
-0,725 0,923 0,915 0,887 0,849 0,914 0,916 0,913 0,917 0,919
-0,745 0,956 0,952 0,936 0,915 0,951 0,953 0,951 0,954 0,955

l: [(t/'é)~ - (t/1;)~ ]
2

0,91x10-3 1,Ox10-3 1,1 x 10-3 0,99xl0-3 0,95xl0- 3 1,2xl0-3- -exp cale

~

~

0"1



I AP~DICE IV

Estimativas da capacidade da dupla camada elétrica e da

corrente capacitiva.

Define-se a capacidade diferencial da dupla camada elétri-

ca por

c ( :: )"'P'T (AIV-l)

A capacidade diferencial varia com o potencial. Porém, em intervalos de

potenciais pequenos pode ser considerada constante. Levando-se em con

sideração que a corrente que atravessa a célula é 1 = cte, pode-se es-

crever, em primeira aproximação que a capacidade "média" da d.c.e.
,
e

c I At
AE (AIV-2)

A Eq. (AIV-2) permite calcular a capacidade da dupla ca

mada elétrica, admitindo-se que no início da eletrólise toda a corren

te seja utilizada para a carga da dupla camada. A relação AE/ ~t é

calculada graficamente, a partir da inclinação inicial do cronopoten

ciograma. Evidentemente, o resultado obtido é muito aproximado; a cro

nopotenciometria não é o método mais apropriado para a determinação de

C.

A equação de BARD, Eq. (111-1), pode ser reescrita como

1

(i i2) corrigido
1 B

(it2)obs - 't~b
o s

(AIV-3)

onde B ~ C A E,· sendo AE 200 mV, quando ~ é medido pelo méto-

do de NOONAN.

tensão deste capacitor de

p • 2+ o -3
No caso da eletro11se do Pb com Co = 10

a corrente de 0,3 mA observou-se At/ AE = 3,24/0,030.

elétrica é

M emKN0
3

0,1 M

De acordo com

de 9,2 jUF/cm
2

o

exemplodocaso

a Eq. (AIV-2) a. capacitância da dupla camada

A carga necessária para aumentar de 200 mV a

/
2, - -39 flF cm e B = C • AE = 1,8 x 10 . mC. Como no
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1-

L 2 6 ~obs = ,10 s, o fator de correçao

prezível em face do valor de 0,523

1
BI C; 2 = 0,0003. Esse valor é des-

obs -2
A • s • cm

A incerteza na medida de C p~ovém do fato de ser difícil

determinar o tempo a partir do qual a dupla camada possa ser conside

rada completamente carregada.



I RESUMO

No presente trabalho é estudada a reação

Eu3+ + e Eu2+ (r)

com auxílio do método cronopotenciométrico em soluções aquosas, e em

misturas de formamida e água, empregando como eletrodo de trabalho o

eletrodo de reservatório de mercúrio e como eletrodo de referência o

eletrodo de colamelano saturado (em soluções de NaCIOq 1 M, à tempera

tura de 25,0 ~ 0,1 °C).

Foi estudad:l a influ~ncia dos seguintes 1atores:

centração da espécie eletroativa; (2) densidade da corrente;

centagem de formamida e (4) pH de sOlução.

(1) con

(3) por-

O processo representado por (r) apresenta um comportamento

quase-reversível em misturas de formamida e água de O a 50 %emvolume.

A determinação dos parâmetros cinéticos (k , ~) mostra que a reaçao
s

é alterada não só pelo aumento da porcentagem de formamida, mas também

pelo pH da solução. O pH altera pronunciadamente o potencial de meia

-onda anódico; as variações dos potenciais de meia-onda catódicos são

relativamente, pequen~s. Com o abaixamento do pH da solução aumenta-se

o caráter irreversível do processo.

A reação (r) em misturas de formamida e água contendo 70 

100 %de formamida em volume é reversível. Nestas condições o pH não

altera a cinética da reação.

Os dados experimentais foram interpretados em termos de (1)

'alteração da natureza da espécie' eletroativa com o aumento da concen

tração da formamida e a.variação do pH e/ou (2) eventuais alterações da

estrutura da dupla camada elétrica com a variação do pH e da concentra

ção de formamida.

Fora.m:de~érminados também os coeficientes de difusão do

Eu(rrr) nas diferentes porcentagens de formamida.



• SUMMARY

In this work the reaction

Eu3~ + e Eu2+ (I)

was studied by the chronopotentiometric method in aqueous solutions and

in mixtures of formamide and water, using the mercury pool electrode as

working electrode and the S.C.E. as reference electrode (inl M NaCI0
4

,
o .

at 25,0 ~ 0,1 C).

The influence of the following factors was studied: (1)

concentration of the electroactive species, (2) current density, (3)

percentage of formamide and (4) pH of the solution.

The electrode process (I) in mixtures of formamide and

water O - 50 %v/v, was found to be quasi-reversible. The kinetics of

the reaction (k , d ) were also altered by the pH, which strongly af-
s

fected the position of the anodic half-wave potential, while the ca-

thodic one was only slightly altered. As the pH of the solution de

creased the electrode process approached irreversible behaviour.

Reaction (I) in mixtures OI formamide and water 70 - 100 %
v/v, was found to be reversible. Under these conditions the pHwasfound

not to affect the kinetics of the reaction.

The experimental data were interpreted on the basis of (1)

change in th~ nature of the complex species as the concentration of

formamide increases or as pH is altered and/or (2) changes of the struc

ture of the electrical double layer with changing concentration 'of the

formamide and with variations in the pH •

.It was also possible to determine the diffusion coefi'icients

of Éu( 111) at different percentages of :f.ormamide.



• GLOSSÁRIO

A

c

c
o o

Co ' CR

Co (x, t)

Área do eletrodo de trabalho.

Capacidade diferencial da dupla camada elétrica.

Capacidade média da dupla camada elétrica.

Concentrações iniciais das espécies O (oxidada) e R (redu-

zida), respectivamente.

Concentração da espécie O, à distância x da superfície do

D

DO' DR

DO,x

E

E
eq

E01

E.
J

E~
""2

(E~)d
""2

(E:L) i
2"

F

I

i

i
a

i
c

K

eletrodo ao tempo t.

Coeficiente de difusão (quando DO = DR).

Coeficiente de difusão de O e de R, respectivamente.

Coeficiente de difusão de O em uma solução contendox%

formamida.

Potencial do eletrodo de trabalho.

Potencial de equilíbrio.

Potencial formal da espécie eletroativa.

Potencial de junção.

Potencial de meia-onda.

Potencial de meia-onda do processo direto.

Potencial de meia-onda do processo inverso.

q
Faraday (9,6q9 x 10 C).

Corrente elétrica (constante).

Densidade de corrente de eletr61ise (constante).

Densidade de corrente anódica.

Densidade de corrente catódica.

Constante de equilíbrio de uma dada reaçao.

de

k
f

, k
b

Constantes de velocidade, direta e inversa, da reação quí-

mica.

~ '" ( o I)k s Constante de velocidade de reaçao heterogenea para E=E •

o o ~ ~ '"
kf,h' kb,h Constantes de velocidade padroes de reaçoes heterogeneas

para os processos direto e inverso, respectivamente.
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n

n
a

o

R

T

t

tI

rot.
1.

Número total de elétrons que participám da reaçao detrans-

ferência de cargas o

Número de elétrons, que participam do estágio que determina

a velocidade do processo.

Espécie oxidada.

Espécie reduzida.

Raio da espécie eletroativa em uma solução contendo x % de

formamida.

Temperatura.

Tempo.

(t -1:).

Coeficiente de transferência (processo catódico).

Sobretensão; viscosidade.

Tempo de transição correspondente ao processo direto.

Tempo de transição correspondente ao processo inverso.

Tempo de transição correspondente ao processo direto em uma

solução contend.o x % de formamida.
! IDi/Dõ (nos cálculos de ajustagem foi admitido ~

exp [(nF/RT) (E
O

! - E)] •

1) .
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