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mente. Por exemplo, podemos estudar a cinetica de reações de ele

trodo irreversíveis, com o eletrodo de mercúrio, na presença de
-

concentrações muito baixas de íons cloreto, de tal forma que nao

haja complexação apreciável dos estioDs metálicos, nem a possibi

lidade de formação de películas. Nessas condições, se o cloreto-ainda afetar a cinetica do processo de eletrodo, sera devido a

sua participaçÃo na dupla eSQada elétrica.

A finalidade do presente trabalho ê estudar a influên

cia dos íons cloreto na cinetica de redução eletroquímica dos

100s Bi 3+ e Cu 2+, no eletrodo' de mercúrio, em meio de ácido per

clêrico. Para iS80 foram realizadas medidas de adsorção especifi

ca dos íons cloreto e de constantes de velocidade de redução dos
~ .3+ 2't ... 1...· ...
~ons B~ e Cu presentes em misturas de ac~do c or~dr1co e ac1

do perclârico, a força iônica constante, contendo íons cloreto em

concentrações muito baixas. As medidas de adsorção, bem como as

medidas cinêticas, foram realizadas em igualdade de condições

experimentais - iguais eletrodos de trabalho e de referência ,

iguais potenciais de junção. As medidas de 8dsor ç ão foram execu

tadas a partir do levantamento de 'curvas eletrocapilares, utili

zando o mêtodo do tempo de gota (21, 53. 54, 55). Nas medidas de

cinética eletroquímica, foi utilizada a polarografia classica(74

a 77) com eletrodo de mercúrio.

A escolha de ãcido perclôrico, como eletrôlito suport~

foi feita por duas razões: o anion perclorato não ê agente com 

plexante apreciãvel para cations metâlicos e, por outro lado, o

meio ácido minimiza a formação de aquo-coQplexos de bismuto e de
-cobre (70. 85). Por essas razoes, os dados sobre constantes

complexação desses íons, por cloreto, retirados da literacura

também se referem 8 meio de ãcido perclorico (83, 85, 88).

de

•

Um estudo comparativo

ca de. redução eletroquímica dos

interessante por vários motivos:

d. influência dos íons Cl- na cinêti
~ .3+ 2+
~ons de B1 e de Cu se torna

•

19 T d - d • Bo3 + d •- anto B.re UÇBO os 10ns ~ como a os ~ons

Cu 2
+. em meio de ácido perclôrico, no eletrodo de mercúrio (ou

de amálgama) são irreversiveis, isto ê, a etapa de transferência

de cargas é lenta (26, 30. 86).

29 - O mecanisco de redução eletroquimica desses ions,

em meio de ácido perclõrico,ê bem conhecido. Ambos os iona 840

reduzidos em várias etapas de um eletron, sem complicações de

intermediários Bdsorvidos ou reações químicas acopladas (26, 30,



86), A cinética e o mecanismo da reação Bi 3+ + 3e ---r Bi(Hg), em

meio de ácido perclôrico já foi estudada por varios autores (26,

30, 39, 49-52). O trabalho mais completo foi feito por GORODETS

KII e LOSEV (30) que provaram, atraves de medidas eletroqu{micas

e com traçadores radioativos, que o mecanismo dessa reação se dá

em tres etapas de um eletron com valocidades comparáveis. Atra 

vês da variação da concentração de íons na solução e de metal no

amalgaMa, obtiveram as tres regiões, com diferentes inclinações,

nas curvas de polarização catódica e anodica. caracterLstic8sdes

se tipo de mecanismo (26, 30). e determinaram os coeficientes de

traosferincia e as densidades.de corrente de troca de' cada uma

das tres etapas. A cinetica e o mecanismo da reaçao Cu
2
+ + 2e-...

Cu(Hg) tambêm já foi estudada por varias autores em vários meios

(26. 86. 97). Em particular. em meio de ácido perclôrico. se des

taca o estudo feito por GORODETSKII e LOSEV (86) utilizando um

mêtodo estacionaria. com agitação do eletrodo de amalgama. Esses

autores concluiram que a reação se da em duas etapas de um ele 

tron e que. quando o potencial do eletrodo e mais positivo do

que 0.26 V (em relaçio ao eletrodo 'normal de hidroginio) a etapa

determinante da velocidade do proc~a80 catódico e a reaçao

Cu+ + e ~ Cu(Hg) enquanto que. em potenciais mais negativos,
. ~ - 2+ +( )a etapa determ1.nante e a t'eaçao Cu + e -.. Cu Hg.

~ .3+ 2+-
39 - Os dois 1.0ns (Dl. e Cu ) aao reduzidos numa mes

ma região de potencial, onde a densidade superficial de carga no

metal e muito positiva, superior a +IO~C/cm2. Isso favorece o co

nhecimento da adaorção específica dos íons cloreto. mesmo na pr~

sença de excesso de acido perclórico.

4 " 1 - d ~ .3+T - As constantes de comp exaçao os 1.0ns de Dl e
2+Cu por cloreto, em meio de ácido perclórico. já são conhecida~

Os principai~ estudos sobre a complexaçÃo dos íons Di 3+ por clo

reto, em meio de perclorato, foram feitos por AHRLAND e GRENTHE

(83) ~ por NEWMAN (84). Os primeiros autores observaram. por po

tenciometria, que o bismuto forma complexos mononucleares com o

anioo cloreto, do tipo Bi Cl 3- n , onde n varia de I a 6. As medi- &.

n
das de NEWKAN (84) foram feitas por espectrofotometria no ultra-

violeta e fornecem os valores para as cinco primeiras constante&

A formação de cloro-complexos de cobre foi estudada por McCONN&L

e DAVIDSON (88) em mistruas de ácido clorídrico e ácido perclôrl

co a força iônica constante. Estes

especies predominantes são os dois
+CuCI e CuC1 2 •

autores encontraram que

primeiros complexos, isto

as
•e •



d • B,3+ 1 - 't59 - A complexaçao os lons 1 t por c oreto, e mUl o

maior do que a dos íons Cu 2
+. Isso possibilita investigar, no ca

80 do bismuto, a ação combinada da complexação e da adsorçâo e,

no caso do cobre, apenas a influência da adsorção específica.

69 - A influência dos íons cloreto na cinetica de redu
- ~ .3+ 2+çao dos lons de 81 e Cu só foi verificada de maneira qualit~

tive. A influência dos íons cloreto na cinetica e no mecanísmode
- .3+ ~reaçao B1 + 3e ~ Bi(Hg) ja foi observada por tOVRECEK e MEK-

JAVIC (39), JOHANSSON (51), HEYROVSKY (98) e por GORODETSKII e

LOSEV (31). Esses últimos autores mostraram que uma concentração

de cloreto da ordem de 10- 5 M ja aumenta apreciavelmente a velo

cidade da reação, tanto no sentido anôdico como no sentido cató

dico. Em vista dessas observações, levantaram a hipótese de que

a influência dos· íons cloreto se deva a sua adsorção específica,

mas se limitaram a correlacionar a densidade de corrente de tr~

- .3+ ~ -ca da reaçao B1 + 3e ~ 8i(Hg) com a concentraçao de cloreto

no meio da solução. Os estudos de JOHANSSON (51), por outro lad~

consistiram em correlacionar a densidade de corrente de troca com

a ferma complexada predominante no' eletrodo, sem levar em conta

a adsorção específica dos anions cloreto livres (não complexado~.

A influência do cloreto na cinetica da reação Cu2~ + 2e~Cu(Hg)

foi muito pouco estudada. Merece destaque o trabalho feito por

HEYROVSKY (98), que estudou, qualitativamente, por polarografia

oscilográfica, a influência de vários anions na eletrodeposição

de vários metais. KOLTHOFF e OKINAK~ (99)observaram, por polaro

grafia com eletrodo de amálgama. que o cloreto, em concentrações

da ordem de 10- 5 M, em ácido perclórico 0,1 M, torna a onda do

cobre mais reversível, e atribuiram esse efeito ã adsorção do clo

reto cuproso (Cuel).

A influência de íons especificamente adsorvidos, não

eletroativos tais como cloreto, na cinetica de reações de eletr~

do. começou a ser estudada recentemente (32, 89-91). Tambem asa

recentes, e ainda em fase de aperfeiçoamento. 8S teorias que pr~.

curam justificar esse comportamento, atraves de um estudo da du

pla camada eletrica e sua interação com o complexo ativado do

ion reagente (32, 38, 100, 101). No caso particular da redução de

metais, a influência de 10ns especificamente adsorvidos se torna

difícil de ser tratada quantitativamente, em virtude da complex~

ção doa tons da solução por cloreto, como foi mencionado anteri

ormente. No presente trabalho os estudos cinéticos serão conduzi-
dos, dentro do possível, em condições tais que as concentrações,



no meio da solução, dos íons cloreto e dos cationa a serem redu-

zidos, sejam muito baixas de tal forma que todos esses

jam praticamente livres, ou melhor, não complexados um

tro.

A presente tese está assim estruturada:

-10n8 este

pelo ou -

- O Capítulo I apresenta uma descrição sumária sobre a

dupla camada eletrica, dando ênfase ã adsorção especifica no me~

cúria, em particular, no caso de uma mistura binâria de eletrôli

tos.

- O Capítulo II trata da cinetica eletroquímica de rea

çoes de eletrodo em multietapas e apresenta os modelos teóricos

que se conhecem sobre a influência da dupla camada eletrica na

velocidade de ~eaçoes de eletrodo.

- O Capitulo III mostra as experiências preliminares

com o metodo galvanostãtico do pulso de corrente, através das

quais se tomou conhecimento do mecanismo em multietapas para a
- .3+ -. •reaçao B1 + 3e ~ Bi(Hg) bem como da influenc18 dos 10ns elo

reto na aua velocidade. Estas obs~rvações permitiram, aBaio, che

gar ao objetivo do presente trabalho.

- O Cap1tulo IV apresenta as medidas de adsorção espe

c1fica sobre mercúrio, dos íona perclorato, em soluções de ácido

perclôrico, e dos íons cloreto, em misturas de ácido perclõrico

e ácido clorídrico, a força iônica constante, usando o metodo do

tempo de gota.'

- O Capítulo V se refere as medidas de cinética eletro

química correspondentes ã redução eletroquímica dos íons de

8i 3+ e Cu 2
+ no eletrodo de mercurio. utilizando a polarografia ,

a partir de soluções contendo diferentes concentrações de íons

cloreto. Nesse capítulo tambem são levados em conta os dados de

cons~antes de complexação dos íons de Bi 3 + e Cu 2
+ por cloreto •

retirados da literatura.

- O Capítulo VI discute finalmente a correlação entrê

as medidas cinéticas de redução eletroquímica dos íons Bi 3+ e

C 2+ d - -f o - 1 • ou e a a sorçao espec~ lca dos 10ns c oreto. ~ felts uma comp~

-raçao com outros resultados, encontrados para outros

são dadas algumas justificativas para a variação dos

cineticos com a concentração de íons cloreto. Ainda,

cationa, e

parâmetros

no Capítulo

VI são discutidas as difieuldadê9 eneontradas eom os mitodoa em
pregados e suas potencialidades para o problema estudado. Final!

zando, são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuro~





•

-)0

PIH
PEH

Figura 1.1 - Diagrama Esquemãtico da Dupla Camada Elétrica.

A fase metálica 8preBent~ em geral uma carga positiva

ou negativa, resultante de uma deficiência ou de um excesso de

eletrons, respectivamente. A densidade de excesso de cargas de

elétrons no metal ê representada por qM e é expressa geralmente

em ~Coulomb9 por cm2 • Além da carga qM,a fase metálica ê defini

da pelo potencial ~M' chamado potencial elétrico interno.

A camada interna de 501ução~ t?mbem chamada camada com

pacta, rigida, .de Helmholtz, contêm. moléculas de solvente e pode

conter moléculas neutras adsorvidas e/ou uma mono camada de íons,

especialmente aniaDs. Diz-se, nesse caso, que se tratam de Ions

especifícamente adsorvidoa. Dá-se o nome de plano interno de

Helmholtz (PIH) ao plano que passa pelos centros elétricos des

ses ions especificamente adsorvidos e que fica a uma distância

Xl' aproximadamente igual ao raio do íon (não solvatado) especí

fica~ente adsorvido. O potencíal elétrico no plano interno de

Helmholtz ê representado por ~l' A camada interna ainda é carac

terizada por uma densidade superficial de excesso de carga eBpe-~

cificamente adsorvida,' qi'

A natureZa das forças responsáveis pela adsorçâo espe

cifica não está totalmente esclarecida (2, 5). Segundo GRAHAME

(1) ela resulta da formação de uma ligação covalente entre o íon

e a superfície metálica. De acordo com LEVINE, BELL e CALVERT(8)
seria a força de imagem t 8 responsável pela adsorção especlfica ,

Existe ainda o grupo de BOCKRIS, DEVANATHAN e MULLER (9) que ad-
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mite o grau e o tipo de hidratação como principais fatores de ad

sorção especIfica. Todas as teorias, porem, admitem que, antes

de penetrar no PIH o íon perde a BUB camada de Bolvatação, no mI
nimo, na direção do metal.

A camada difusa, causada por um compromisso entre 8 in

teração eletrostática com o metal e a agitação termica dos Ions

da soluçÃo, ê formada de íons solvetados que se estendem dentro

de uma região tridimensional, desde a distância x 2 até o meio

da solução. O plano que passa pelos centros elétricos desses íons

solvatados, situados a distânçia x 2 (>x 1) recebe o nome de plano

externo de Helmholtz (PER). O potencial nesse plano ê represent~

do por ~2' A densidade de excesso de carga presente na camada di

fusa é representada por qd' Em termos práticos, apesar de sua e8

trutura tridimensional, a camada difusa apresenta 99,99% da sua

perturbação numa região de espessura de ordem de 10- 4 a 10-8 ~m.

-Essa espessura e tanto menor quanto maior for a concentraçao do

eletrô1ito. Em outras palavras, se ~s for o potencial elétrico

no meio da SOlução, a uma distânciâ da orde~ ou inferior a 10-4

cm do PER o potencial já ê pratic,mente o da SOlução.

Na Figura 1'.2 i apresentado um modelo da dupla camada

elétrica, sugerido por BOCKRIS, DEVANATHAN e MULLER (9). Os pe 

quenos circulas, contendo setas, representam dipolos do solvent~

Os circulos grandes representam anion~ especificamente adsorvi 

dos.

Nas Figuras 1.3a e I.3b aBa apresentados os perfis de

potencial, em função da distância x do eletrodo, na ausência e

na presença de adsorção especifica, respectivamente.

•
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PIH
PEH

CATIONS
SOLVATADOS-

...J ANIONS %< ESPECIFICAMENTE "~ ADSORVIDOS S
W" <I)

~

MOLl!cULAS- DE ÂGUA

•

Figura 1.2 - Modelo da dupla camada elétrica (cf. ref. 9).

~<o

I
I
I
I
I
I

~~ X X, X2 X
(a) (b)

Figura 1.3 - Perfil do potencial eletrico na ausência (6) e

na presença (b) de adsorçào especifica.
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1.3 - TERMODINÂMICA DO ELETRODO POLARIZADO IDEAL

As propriedades termodinâmicas da dupla camada eletri

ca podem ser estudadas, de maneira quantitativa, no eletrodo po

larizado ideal, no qual nao ocorre nenhuma reação de transferên

cia de cargas atraves da interface metal-solução. apesar de lhe

ser imposto um "potencial por uma fonte externa de tensão. O ele

trodo polarizado ideal não se encontra na prática, mas existem

sistemas que se aproximam ba~tante desta situação. O eletrodo

gotejante de mercúrio em contato com um eletrôlito suporte, na

ausência de especies oxidáveis ou redutiveis se comporta como

um eletrodo polarizado ideal, dentro de uma razoavel faixa de

potencial.

A dupla camada eletrica deste sistema pode ser descri

ta em termos de um equil!brio termodinâmico, definido pela temp~

ratura, pressão, potencial químico e por uma variável elétrica.

a carga qM' no metal, ou o potencial eletrico E do eletrodo ide

almente polarizado em relação a um eletrodo de referência. Este

equilíbrio pode ser estudado a partir da isoterma de &dsorção de,
Gibbs, dada pela equação

dy • -odT - r d~ 
e e

Er.dij. -
• 1 1
1

tr.díí .
j J J

(I-I)

onde ye a-o e o

r . • ao
1- -
" .ao

-
" .ao

tensao inter facial metal-solução

excesso de entropia de superflcie

os excessos de superfície (moles/cm 2 )

os potenciais eletroqulmicos

os potenciais químicos

e 08 subindI~es e, i, j, k, h representam os elétrons, as espe 

cies iônicas na fase metÃlica. os cstians na solução, 08 anions

na 8~lução e as moléculas neutras na solução, respectivamente.

1.4 - A EQUAÇÃO ELETROCAPILAR
•

Para aplicar a equação (I-I), vamos tomar um caso par

ticular, para simplificação, e considerar a celula

na qual um amalgama de um metal M se encontra em contato com uma
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solução aquosa de cloreto de potássio. As propriedades da inter

face KCl, "20-Rg, M podem ser estudadas completando-se a célula,

como é mostrado no diagrama acima, com um eletrodo de referêncis

de prata-cloreto de prata, reversível 80 anion C1 e com os ter

minais Cu' e Cu" de mesma composiçio.

À temperatura constante a isoterma de adsorçâo de

Gibbs, será então dada por

(1-2)

Os tres termos entre parenteses do segundo membro correspondem I

respectivamente, ã fase metalica, aos lons na fase solução e às

~molêculas na fase sOlução.

A Equação 1-2 tem que ser modificada para que seja uti

lizada. t necessário eliminar os p~tenciaiB eletroquímicos das

espécies iônicas e introduzir o potencial elétrico E_ do eletro

do de amalgama em r~lação ao eletrodo de referência. f preciso

tambem, levar em conta a condição de eletroneutralidade de inte~

face como um todo definida pela equação

q • - q
M S

(1-3)

O tratamento matemático envolvido para modificar a
-equaçao 1-2 pode ser encontrado nas obras de DELAHAY (2) e de

MOHILNER (5) e compreende o seguinte:

amálgama,

a) escrevem-se todas as equações

para as junç~es amilgama - Cu"

de equilfbrio para

e Cu' - Ag - Agel e

o

ra a solução;

-b) escrevem-se 8S equaçoes diferenciais dos potenciais

quImicos e eletroqu!micos dos terminais Cu' e Cu" lembrando.

que eles têm a mesma composição;

c) escrevem-se as equaçoes de Gibbs-Duhem pare a fase

metálica e para a fase solução;

d) -leva-se em conta a equaçao (1-3).

Com essas considerações a equação (1-2) passa a ter a

forma



-12-

-dy - q dE + (r + -M - M

(1-4)

08 termos entre parenteses recebem o nome de excessos relativos

de superfície, dados por,

XM
fM+(Hg) • ~' M+ - -f +x HgHg

(1-5)

f g+(H
2

O) I'K+

xKC1• --f
xH O H20

2

~ importante notar, de acordo com as equações (1-4)

e (1-5), que somente os excessos relativos de superfície podem

ser determinados atravis de argumentos termodinâmicos (2).

Substituindo a8 equações (1-5) na (1-4) podemça obter

a seguinte equação eletrocapilar

(1-6)

r. 5 - RELAÇÕES ·IMPORTANTES DERIVADAS DA EQUAÇÃO ELE TROCA PILAR

1.5.1 - A densidade de excesso de carga no metal

A derivação da tensão interfacial dada pela equação

(1-4). em re~ação ao potencial E_, mantidos constantes os poten

ciais químicos, fornece a densidade de excesso de carga no me 

tal; Assim:

C·ar) • - q
aE M

- "
(1-)

•

, -e esta equaçao (1-7) ê conhecida como -equaçao de Lippman.
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1.6 - DETERMINAÇÃO DOS EXCESSOS RELATIVOS DE SUPERF!CIE ESPECI

FICAMENTE ADSORVIDOS NO CASO DE UM ELETROLITO ONICO

De acordo com o que foi visto no §I.5 a derivação da

equação eletrocapilar em relação ao potencial fornece a densida

de superficial de excesso de carga no metal qM (ou simplesmente

densidade de carga no metal), igual e de sinal contrârio ã deus!

dade total de excesso de carga do lado da solução, qs (ou sim

plesmente densidade de carga do lado da solução), Pa~a que se

saiba qual 8 carga presente no plano interno de Helmholtz, isto

e, qual a densidade de excesso de carga especificamente adsorvi

da, ê necessârio, inicialmente, conhecer a distribuição de car 

gas na camada difusa.

Para um eletrôlito único,8 distribuição de cargas

tivas e negativas na camada difusa pode ser obtida a partir

equações de Gouy-Chapman (1, 2, 4). No caso de um eletrõlito

essas equações seriam dadas por

posi

da.

z-z

(I-li)

,onde A • (ERTc/2~)1/2, sendo c a concentraçao do eletrôlito e

a constante diéletrica do solvente ~ ~ • zF'2/RT.

À temperatura de 25°C e para z • 1, tem-se A • 5,86J/2

e ~ • 39'2' sendo c expresso em moles por litro(M). $2 em volts

(V) e a carga (q+ ou q ) em microcoulombs por centímetro quadra
2

do ("c/em )'.

Conhecidas as relações derivadas da equação eletrocapi

lar ~ a equação (I-1l) é possível através de uma sequência de m~

didas experimentais e de cálculos, determinar a carga especific~

mente adsorvida.

Muitas vezes se torna necessário, ou mesmo aconselhá 

vel, medir a carga especificamente adsorvida escolhendo, como va

riâvel eletrica a ser mantida constante, a densidade de carga no

metal (qM) em lugar do potencial (E+ ou E_). Um processo simples

de obter dados sobre adsorção especifica, nessas condições, foi

sugerido por PARSONS (10) e se resume no seguinte. A tensão in 

terfacial y, na equnçao eletrocapilar (equação 1-6) pode ser

substituida pela função t definida pela equ'açào
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Nesse caso, admitindo um eletrodo de referência rever

sLvel ao anion, a equação 1-6 passa a ter a forma

(I-13)

A derivada da função' em relação a um dos potenciais

quimicos, mantida a densidade" de carga qM e os demais potenciais

químicos constantes, fornece um dos excessos relativos de Buper

fteie.

no caso de se desejar obter o excesso r~Anâlogamente,

letivo de superfície de

liza a função

anicns. uti

e, com ajuda de um eletrodo de referência reversível 80 cation

se podem calcular todos os outros parâmetros relativos ã dupla

camada elétrica.

No livro de BOCKRIS e REDDY (4) se encontra um diagra

ma, muito útil, da sequencia necessaria ã obtenção da densidade

de excesso de carga especificamente adsorvida, mantido o poten 

cial do eletrodo constante. Esse diagTama é apresentado na Figu

ra 1.4. para o caso de adsorção específica de snions. levando em

conta. tambem, a condição de densidade de carga no metal. qM

constante.

A partir do conhecimento da densidade de excesso de

carga podemos calcular os excessos relativos de superfície. stre

vês da relação

Q1' - zFr, •
1,]

(1-15)
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CURVAS ELETROCAPILARES· PARA VÁRIAS CONCENTRAÇÕES

gráfico de 2R'rr vs zrln "t
" E. constante derivação

ou (ay), • -q _
gráfico de 2RT dE M

qs
li vs --In "t• .F \ V

" qM constante

derivação

( dY ~
a!!!ln "tI

- q-
cálculo de q•• F

E.
ou q+d + q- - q S

.J
,

( a~ • • q .•

a3!!ln.F
qM

cálculo de ~2

(equação 1-11)

cálculo de q-d

(equação 1-11)

.

calculo de q- i

q . • q- - q-d-1

Figura 1.4 - Sequência para obter a densidade de excesso de

carga especificamente adBorvida de acione.
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1.7 - DETERMINAÇÃO DOS EXCESSOS RELATIVOS DE SUPERF!CIE ESPECI-

FICAMENTE ADSORVIDOS NO CASO DE UMA MISTURA BINÁRIA DE

ELETROLITOS

De acordo com o que foi apresentadu no §1.6 a determi

nação dos excessos relativos de superfície em soluções de um ele

trolito único envolve uma série de medidas e de cálculos, estan

do sujeita, consequentemente, a uma grande imprecisio. Esse pro-

blema se agrava, sobretudo, quando se deseja conhecer a adsorçâo

específica a elevadEs densidades de r.arga no metal pois, nesse

caso, maior ê a imprecisão na.determinação da carga na camada di

fu •• (2).

HURWITZ (11) • DUTKIEWCZ e PAR SONS (12) mostraram •
que, em determinadas condições, ê possível. no caso de uma mist~

ra de eletrôlitos, obter valores do excesso relativo de superfí

cie de uma das espécies iônicas, sem a necessidade de levar em

conta os cálculos da camada difusa. O tratamento termodinâmico

feito por HURWITZ (lI) e mais gereí e se aplica a um sistema de

mistura de p eletrôlitos do tipo ABn{n ~ 1, 2 000 p) onde A ê o

íon comum e RI; R2 •.• _B p são os í~ns diferentes. Ele admite que

todos os eletrõlitos SBO simétricos e univalentes. A análise fei

ta por DUTKIEWICZ e PARSONS (12) se restringe a um

lar, a uma mistura binâria de eletrólitos iodeto e

potissio.

caso particu

fluoreto de

Vamos apresentar, aqui, uma sequência semelhante ao

que fizeram os autores acima mencionados (12), admitindo uma mis

tura binária de eletrõlitos do tipo AB e AC, onde B e C são

anions e A ê o cation comum*. Vamos admitir, ainda, que os coefi

cientes de atividade medios de AB e AC sejam parecidos e que a

força iônica das soluções seja constante e baixa.

A isoterma de adsorção de

mercurio em contato com uma solução

Gibbs para um eletrodo de

aquosa contendo uma mi8tura

de AB e AC, ã temperatura e pressão constantes, ê dada por

(1-16)

•Na parte experimental desse trabalho B será identificado como

íons cloreto, C como íons perc1orato e A como câtions hidrogêni~
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A equação eletrocapilar corr.espondente, apos as modificações des

critas no SI.5, ~ dada por

dy --q dE -
M •

(1-17)

Se m for a molalidade do eletrolito AB podemos escrever
AB

d~AB • RT d In r'AB • RT d In x

onde

'x -

(1-18)

(1"19)

êons teu te (1- 20)

De maneira semelhante temos que

d'" -RTd1nm -RTd1n(1-x)--RTAC AC
x

l-x
d ln :li.: (1-2) )

Suba tituindo

mos

- -as equaçoes (1-18) e (1-21) na equaçao (1-17) obte-

x-
l-x

(1-22)

A equação (1-22) fornece os excessos relativos totais de superf!

eie isto e, uma combinação linear dos excessos de superfície prz
sentes na camada difusa e no plano mais interno.

diB tintos:

A equação (1-22) pode ser analisada para dois casos

Caso a) - Somente a aDiou B- e especificament2 adsorvi

do. Os aniana C estão presentes apenas na camada
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•difusa • Nesse caso o excesso total de Buperf!cie doa fons B cor

respondem ã soma de duas parcelas e são dados por

(I-Z3)

onde representa o excesso relativo de superfrcie ns ca

mada mais interna (especificamente adsorvido)

representa o excesso relativo de superfície pre 

sente na cam~da dif.usa.

Se os
-çao

10ns C 6~ se encontram na camada difusa e vilida a equa -

(1-24)

Por o~tro lado, os excessos relstivo8 de superficie na

camada difusa são proporcionais à concentração no meio da saIu 

ção e obedecem a seguinte relaçeo

rB-(HZO)d

rC-(HzO)d

x•
l-x

(I-25)

Levando em conta a8 equaçoes (1-23) a (1-25)

obter a seguinte equação eletrocapilar

podemos

dy - -q dE -M + RT d In x (I-2é)

Se a concentração de A+ se mantiver constante e os

ficientes de atividade forem constantes podemos escrever,

boa aproximação, que

coe

COtn

(I-27)

• Esse foi o caso analisado por DUTKIEWICZ e PARSONS (12).



A derivada da ten~io interfacial em relaçio a concen _.

tração de B a E constante, fornecerá o excesso relativo de su-r _ _

perf!cie especificamente adsorvido do anion B , isto e,

(1-28)

Caso b) - Os dois anions B e C são especificamente ad

sorvidos. Nesse caso a equação (1-24) deixa

de ser obedecida e deve ser substituida pel~

-equaçao

(I-29)

Essa modificação. mantidas idênticas as demais condi 

ções apresentadas no caso (a), fornece 8 seguinte expressa0 para

a tensão interfacial

(1-)0)

Nesse case a derivada da tensao interfacisl em relação

a concentração'de B será igual a uma combinação linear dos ex 

cessas relativos de superfície especificamente adsorvidos de B

e de C-, e teremos a equação

(__o,-X,--_) _
RT ô In x f+

(I-)I)

-A equaçao (1-31) pode se identificar com a

(1-28) em dois casos extremos:

-equaçao ..

19 - Se o anion C for adsorvido de maneira insignifi-

cante quando comparado com o snion B

29 - Se o anion C for adsorvido mais fracamente do

que o anion B e se x«l.

Muito embora os artigos de HURWITZ (11) e de DUTKIEWICZ

e PARSONS (12) chamem a atenção da utilidade da equação (I-2B)
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na determinação de excessos He superfIcie quando um dos auione e

fluoreto, trabalhos mais recentes, como a revisão de PAYNE (7) e

os trabalhos de DAMASKIN (13, 14), mostram que a equaçao ( 1-31)

pode ser utilizada e estendida a misturas de outros aniana de~de

que uma das condições acima Aeja satisfeita.

Um trabalho mais completo sobre medidas de adsorção em

misturas binárias foi feito por LAKSHMANAN e RANGARAJAN (15 )

Eles moatram que ê posatvel, variando a concentração de B e tam

bem a força iônica de solução, determinar, separadamente, os ex

cessos relativos especificamente adsorvidos de B e de C-, mesmo

quando os dois anians adsorvem de maneira competitiva.

1.8 - CRIT~RIOS DE ADSORÇÃO ESPEC!FICA A PARTIR DE MEDIDAS

ELE'rROCAPILARES

Hã varias critêrios que podem ser utilizados, na prãtl

ca. para detectar a adsorçâo específica de íons ou moléculas. Va

mos nos restringir a analisar os p~incipais cri te rios utilizados

a partir de medidas eletrocapilarea. Tambem existem outres critê,
rios baseados em medidas da capacídade diferencial da dupla cama

da elétrica (2, 5).

Podemos admitir quatro critêrios importantes na constata 

ção experimental da adsorção específica a partir de medidas ele

trocapilares; os dois primeiros são critêrios qualitativos, os

dois ~ltimos sio quantitativos. ES8~e cri ti rios sio ~8 seguintes;

19 Abaixamento da Tensão tnterfacial - O aumento da

concentraçao de uma espicie (ion ou molécula) suscetível

adsorvida, numa solução eletrolrtica faz baixar a tensão

cial eletrodo-soluçno.

de ser

interfa

"

29 Deslocamento do Potencial de Carga Zero (E ) - Az
adsorção especifica de um anion faz com que o aumento da sua con

centr~ção desloque o potencial de carga zero para a direita, is

to e. na direção de potenciais mais negativoe (mais catódicos)

Por outro lado, a adsorção específica de cations provoca o dea12

camento do Ez no sentido contrário. Na Figura 1.5 eases dois cri

terios qualitativos são ilustrados para o caso da adsorção espe

cifica de um snion genérico B- presente num eletrô1ito AB.

39 Determinação dos Excessos Relativos de Superficie 

No potencial de carga zero admite-se que há adsor~ãc espec!fica

quando o excesso relativo de superfície de qualquer espécie iôni

ca é positivo. Em potenciais mais positivos do que o E (isto e.
z



•

·4 •

-E

Figura 1.5 - Criterios qualitativos para detetar a ad30rção

especifica de um Bnion B p~e6ente nu~ eletrô

lito AB.

para qM>O) se diz que há adaorção específica quando o excesso xe

lativo de superfície de qualquer estion ê positivo. Por outro la

do, a potenciais mai~ negativos do que o Rz (PQra qM<O) ~e diz

que há adsorçÃo especIfica quando o excesso relativo d~ super fl-
• .... . *-

eie de qualquer an~on e ma~or do que zero

49 DeterminaçÃo de Coeficiente Esin-Markov - Dá-se o

nome de efeito Rain P. Markov ao deslocamento do pctencial de car

ga zero do eletrôlito com a concentração da especie adsorvida. O

coeficiente Esin-Markov ê, por sua vez, definido pela equação

,
H O \

2 ~ p U _ .
• • eletrolJ.to

(I-32)

localizados, na camada difuse t p~

da interfac.e.

ure roo, na maioria das vezes o• Geralmente admite que somente

anioo, seja realmente adsorvido

excesso de sinal oposto estão

ra manter a eletroneutralidade

na camada interna. Os •1.ons em
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A equação (I-32) r~9ulta diretamente da equaçao eletro

capilar modificada (equação 1-13) onde se leva em conta a função

auxiliar t. uma vez que qM e mantido constante.

Uma das m~neira8 de evidenciar a adsorçâo e~pec!fica

de anians. por exem~lo. presentes num eletrõlito z-z, consiste

na determinação experimental da relação (dE IdV I , -I', )~ n
+ e e ro 1. o .l, ...... qM

- 2 -
ou, em outras palavras, da relaçao (3E 1310 llf.)T P

+ -, ,qM'

No livro de DELAHAY (2) e na revisão de MOHILNER (5)

se encontra a deduç~o matemit~ca doa valores do coefi'ciente Esin

Markov quando não ocorre sdsorçÃo específica. Apresentaremos

aqui, apenas 05 resultados, para diferentes val.orea de d~ngida~c

de carga no metal.

Para qM»l. na auspncia de adscryâo especifica, D coe

- ficienty Esin-Markov ê dado per

• RT

zF
(1-33)

Para QM - O tem-se

-- RT

2zF
(1-34)

Para qM/2A «- 1 tem-se

- O (1-35)

mentalmente, isto e, o E
r

• Nesse caso, tem-se a relação

ser

Ainda, no potencial de

utilizado levando em conta c

carga zero, esse critério

próprio potencial medido

pode

exper!

(

õE \
r-2 -o

aIn s±) qM _ O
(1-36)
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1.9 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

1.9.1 - Descrição de uma isoterree de adacrção

Essa deicriçãc será baseada na matéría apresentada por

DELAHAY (2).

Se.num eletrodo polarizado ideal. existir equilíbrio

de uma especie iônica A entre o seu estado adsorvido e no meio

da solução, haverá uma igualdade nos seus potenciais eletroquirol

cos definida pela ~qusçio

~o + RT In
A.ao rer) -o

• ~ + RT In a
A,s

(I-37)

-o -o' . .onde ~A d'"A representam, respectIvamente. os potencia1&
,8 ,8

eletroquímicos padrões de A, no estado adsorvido e em sol~ção

respectivamente; fer) ê uma função da concentração de A na supc~

fície* e representa a atividade do adeorbato; a representa a Bti

vidade de A no meio da sOlução.

Lembrando que a energia livre padrão de ndsorção e dada por

o
6G -

_o
- ~A s, ~!-38)

a função f(r) pode ~er definida, combinando as equaçoes (1-26) ~

(1-27), pela equação

°flf) •••-6G IRT

Introduzindo o parâoetro a, definido pela equação

6 • • -ôGo/RT

(I-3?)

(1-40)

* Essa concentraçao r(em moles/cm 2 ) e diferente do que se chamou

anteriormente, excesso de superficíe. Somente a concentraçoea mm

to baixas do adsorbato essas duas gr.andezas se equivalem (ref.

63 pg. 684).
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podemos escrever

f(r) • ~ (1-4))

A determinação da isoterma de adsorçôo consiste em en

contrar uma forma explícita para a equaçso (1-41), isto ê, em

achar a dependência entre a concentração da espécie A na 8uper~i

eie Cf) e a sus atividade no meio da solução (a). Isso ê feito

atraves de medidas experimen~ais em qu~ se varia a atividade da

especie A mantidas constantes as atividades das demais espêcips

do eletrólito, 8 temperatura e a pressão.

f preciso levar em conta que, no caso de medidas de

adsorçio em eletrodos, a depend~ncia entre r e a esti vinculada

a uma variavel eletrica que pode ser o potencial el~trico ou a

carga no metal. A determinação da isoterma tem que aer feita fa

zendo constante um desses dois parâmetros. De acordo com PARSONS.

(16) 8 isoterma de carga constante fornece um ponte de partida

mais conveniente para a interpret~ção dos re8~ltados do que a

isoterma de potencial constante. Recentemente, em seu trabalho

de revisão, PAYNE (6) salienta que, muito embora a ad8or c ão i3ni
ca seja frequentemente estudada ã carga constante, n~o ey.iste ne

nhuma justificativa teórica clara para easa ~scolha. Acreditamos,

por outro lado, que, quando se deseja correlacionar as medidas

de adsorção com constantes de velocidade de reação, medidss a di

fcrentes potenciais de eletrodo, a escolha do pctencial como va

riivel elitrica de referincia facilita a interpretação doa res111

tad08 experimentais.

A forma explicita da equação (1-41) depende das intera

ções existentes entre as partículas e entre as partículas e o

eletrodo.

Apresentamos. a seguir, as isotermoa de adsorção maia

simples e mais comumente utilizadas na interpretação da ad8orçã~

de íons sobre eletrodos. Maiores detalhes podem Ser encontrados

nos livros de DELAHAY (2) e GILEADI (7) e nos trabalhos

EVERETT (18) e PARSONS (16).

1.9.2 - As isotermas de adsorção mais simples

a) A Isoterma de Henry

de

A isoterma de 8dsorção mais simples e a isoterma de



Henry. definida pela -equ8lf8o
•

e8 • RTf

-26-

(I-42)

Ela adoite que a espécie adaorvida 5e comporta ~oroo üm

gis ideal bidimensional não havendo interações part!cula-part!c~

la nem part!cula-~letrodo. A equação de estado correspondente De

ria dada por

11' • RTf

onde 11' ê a pressao na superfIcie.

b) A I.oterma de Virial

- -A isotermn de Viria1 e definida pela equa~ao

~a • RTf. 2g !; /RT

(1-43)

onde o termo exponencial corresponde • uma correçã~ empírica qu~

1 i - ~ ~ -eva em conta as nLeraçoes part1cula-partlcula. O fator g e po-

sitivo quando as interações são de atTação e negativo no caso em

que há repulsão. A isoterma de Virial admite que as particuJaa 3~

sorvidas se comportam como um gas imperfeito bidimensional defi

nido pela equação de estado

(1-45)

c) A Iaoterma de Langmuir

A iaoterme de Langmuir ê dada pEla equação

·~a • _.!.of_

r. - f

ou, pela equaçeo

e5a • --'~

1 - e

(I-46)

(1-41)
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sendo ri a concentração mÃxima da espécie ad.orvida na superf! 

cie.

e • r-r •
o grau de cobertura da superfície

•

A isoterma de Langmuir admite que a8 partieu18i são &d

aorvidas em altios localizados de uma 5uperf!cift homogênea, onde

não há interação entre as partlculae adsorvid&8, e qu~ existe

uma saturação desseo .Itioe dlsponíveis, quando Q superfície d~

eletrodo se acha recoberto por uma camada monomole~ular (18).

A iSQterma de Langmuir i, pela sua própria nature~.

maia aplicável i adaorçâo de moliculal adsorvida&.

-O ~odelo de Langmuir corresponde A .~guinte equaçao de

estado

d) A Iaoterma de Fr~~kin

In (1 - ..L)
r .•

(I-4S)

-A isoterma de Frumkin pode ser definida pela ~qus;~o

a• • ---.:8:.
1 - e

(1-49)

onde ê levàdo em coata a saturação na superf!cie e AS i~ter4çõea

partícula-partícula. Essa isoter~a correaponde & seguinte ~qua 

ção de estado

n • -RTr In (1 - e) + sr 2

•

e) A Isoterma de Temkin

(I-50)

o acúmulo de dados e~periment.is mostrando a variação

do calor de adsorção e da energia livre de adlorçào com o grau

de cobertura da superf!cie, levaram TEMKIN (17~ 19) a propor uma

nova isoterma. De acordo com a 8ua teoria a energia livre padrão

de adsorção pode ser admitida como uma função linear do grau de

cobertura da superfície, sendo definidA pe~a equação
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-o _ -
onde óG d e a energia livre aparente de adBorçao e• •energia livre de adsorção de uma superfIcie que não

rial adsorvido (6 ~ O).

(I-51)

...... 0 ..
u"'ads P.. •

contem mate'~

o parâmetro r e sempre expresso em unidades de RT e r~

•de ser considerado constante e independente de e (17) .

A forma geral da isoterm.e. de Temltin pode u!!:' dad14 pela

equaçao

1 + 5s

2gr
1 + Ss exp(- ---!)

RI

.. exp !i!:.
RI

(I-52)

onde o parâmetro E correlponderia a energia livre de

quando a ---. o.
adsorçâo

Para valores de cobertura intermcdiãri~, isto ê,
O.2<e~.8 a isoterma de Temkin toma uma forma maia ~ioplee,

pela equação

para

dada

S;. ... exp !i!:.
RI

(I-53)

~ importante observar que quando o excesso de Buperflcie é muito

pequeno qualquer uma das isotermaa citadas se r~dUE ã inoterma

dt! Renry •

•Comparando o qued=o de ieotermas apresentado por DELãRAY (2)

com a expressa0 para a isoterma de Temkin dada por GILEADY (7)

o parâmetro r pode ser definido pela equação

r • 2gr fi
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CAPiTULO 11

A CIN!TICA ELETROquiMICA E A INPLU!NCIA DA DUPLA CAMAE.~

EL!TRICA N} VELOCIDADE DE REAçÕES DE ELETRODO

11.1 - A CIN!TICA E mMECANISM~DE PROCESSOS DE ELETRODO

II.1.1 - Considerações ~er.ia

o tratamento teôrico t geral, $obre a cinética e ~mec~

ni.m~de reaçõ~. eletroquímica. poda ser encontrado n.. obras

de DELAHAY (2), BOCKRIS e REDDY (4), VETTER (20), CONWAY (21~ •

PARSONS (22),

-Consideremos a 8~8uinte rcaçao d. eletrodo

(11-1)

onde O represent. & forma o~id&da, solúvel no ~letrõlito. R re 

presenta • forma reduzida, solúvel no eletrõlito ou no eletrodo

e n representA o nÚMero de eletron. envolvidos na reAçÃo 8100&1.

No caso particular U~ que a reaçio ~epzesent.d. pel& equaçiQ

(II-I) 8e di em uma única etape de n elétrons, a qual ê a etap.

determinante da· velocidade do processo global, as equaçôel de v~

locidade para os processos cetôdico e anêdico estão d.senvclvi -. -dos na maioria das cbrae citada•• A equaçao de velocidade. neg-

••• condiç~s. ê dadA. em ter~os da densidade de cor4ante i. ~e

la equação

(11-2)

~ ~onde 1 e 1 representam. relpectivamente. as denaidade. de corre~

te parciais nos lentido~ catódico e anôãico; E ê o potencial do
-eletrodo na presença da densidade de c~rrente i; Co 8 CR !no~

* A deduçÃo destE equaçõc. também oe nnçontra em diB~trt&çõco

teses realizadas neete Instituto (23. 24. 25).
•
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respectivamente, a. concent~.çõe8 das espécies O e R na ~uperfI-
70 +0 -. deie do eletrodo; & e k eao, respectlvamente. as constantes e

velocidade catódica e anôaica, na ausência do potencial do ale 

trodo, ia to ê, para E • O.a e a são os coeficientes de trensfe-
•rineia das reações catódica e anôdiea, respectivamente.

No pot0ncial de equilíbrio, isto e. quando E • le' as

densidades de corrente parciais catódica e anôdica aão iguaia e

se pode escrever a igualdade

(r1-3)

onde i
o

representa a densidade de corrente de troca.

Definindo a sobretenaio de eletrodo por

n • E - E (11-4)•

a combinação adequedà das equaçoea (II-2) a (11-4) conduz ã S~ 

guinte expressão para a densidade de corrente i

i • i rexp(-a.!!!!l)o RT
(II-5}

A equação (lt-5') ê conhecida como Equaçiio cie Butle.r-Vc;lmer. E582

equação pode se tornar mais simples e mais útil em dUAS coudiçõa

limi tes :

.) quando a sobretensão n ê muito pequena, isto ti

quando n<S mV. &S exponenciai& podem ser desenvolvidas em serie
,

e, levando-se em conta que a • 1 - a se chega, apô. considerar

apenas oa dois primeiros termo. da serie, ã equação

i • (II-6)

•

A equação (tl-6) mostra que 8 pequenas sobre tensões e

xiste uma relação linear entre a densidade de corrente e a sobre

tensao o que torna muito simples a determinaçÃo experimental da

densidade de corrent~ de troca

. -No caso particular da reaçao que estamos considerando 8 • 1 - ~



b) em elevada. 80bretenaõea catódicA•• isto é,
Inl»aT/nl & .egunda exponencial da equação (11-2) pode ser

prezada t, 8a pode obter. equação

-31

para

des -

101 i.. loS i o
"'DF!]

RT
(Il-7)

anitegamente, em elevadas sobretensõea anôdicas, isto ê, para

n» RT/nF a primeira exponencial pode ser despre~ada e se tem

log i • -lol i o
,f BnFn
"R'T (Il-a)

As equações (11-7) e (11-8) definem &6 conhecida! re 

tas de Tafel, atravi. das quai., conhecido experimentalmente o

~ comportamento linear de logaritmo da densidade de corrente com

a sobreteneão, & elevadoa valores de n. catódicas ou anôdic.. •

8e podem calcular __ol parâmetros cini!tico8 i o ' (l e S.

Quando n i_maior do que 1 a reação de eletrodo tende a

la processar em ~ai8 de uma etapa: Existe uma grande variedade

de m.c~nismo. possíveis constituídos de vãrias etapas de tr.nsf~

rência de um só el;tron, etapas de transferência de msis de um

elétron, reações químicas homogêneas acoplada. ã reAçÃo de tr&n~

ferência de cargas, etapas de 4dsorção de re~gent~a. produtos ou

intermediârios, e assim por diante.

Vamos n08 restringir a analisar o caso em qae a roa

çao de eletrodo se di em n etapas de transferência de um só elé

tron. Existem duas eitu3çôes extremas, ficais de sere~ tratadas

matematicamente:

a) 'Apenas uma das etapas i a determinante da velocida

de da reação de eletrodo. As n-1 etapas restcutes correspondem a

reações muito rápidas e são admitidas em estado de quase-equilt

brio;

veis,

b) toda. as ~tapa. do processo

isto e, todas elas contribuem para

têm velocidades

a cinética do

-compar,!

processo

"

global.

Um estudo detalhado das reações eletroqu{micas em mul

tietapas no eletrodo de amálgama se encontra na revisão de LOSEV

(26). O mecanismo (a) também ê apresentado por LOVRECEK (27) e

por BOCKRIS e REDDY (4). O mecanismo (b) par& o caço em que n-2
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ê feito por VETTER (20) e por VILCHE e ALBAYA (28), no caso em

que n-3 ê feito por LOSEV (26). O tratamento seral para o meca 

niaoo (b). para n elétrons. pode Ber encontrado no trabalho de

HURD (29).

De acordo

r.açao catô

com veloci-

•
•com o. e.tudo. feitol por GO&ODETSKI!

o mecanismo dos sistema. Bi 3+/Bi(Hg)-correaponde ao caao (b), isto e. tanto a

anêdica se dão em n etapas de um eletron

LOSEV (26, 30, 31),
2+Cu /Cu(Hg)

dica como a

dades comparáveis.

Nesse capítulo será analisado o mecanilmo do tipo (b)

para os casos em que 0-2 e n-3. Nesta analise admitiremoa ••mpte

satisfeitas a8 seguintes condições:

1•. - A reação elt. ocorrendo na presença de eXC4sS0

de eletrôlito suporte a força iônica constante.

2•• - Não há adaorção específica de realente., prod~ -- .tos ou intermediarios •

3&. - Não há reaçõe. eletroquímicas paralela•.

4•• - Não hâ controle do:proces8o por difusÃo, iate i,
o transporte de material i muito mais rãpido do que c reação de

transferência de cargas.

intermedi
~

~.pêcies

Sa. - Tanto o processo global, catódico, COMG o .nõdi~

co, bem como as etapas de um elétron, são reações de primeira or

dem em relação &8 especies reagentes correspondente,. Soment~ C&

tions simples tomam parte do proc~sao de eletrodo.

6a. -. No meio da 801uç;o, .a concentr4ç~o doe

arios 8e encontra em equilíbrio termodinâmico com aa

oxidada e reduzida.

7•• - Nas vizinhança. do eletrodo. a concentração do

intermediaria eata vinculad6 a um estado estacionario em que ela-e produzido e consumido eletroquimicamente na mesma quantidade

e onde 8e despreza a sua difusão para o meio da SOlução. ESI.

concentração depende da corrente que atraves.a o ailtec•• em ou

tras palavras. depende da 8obretensão do eletrodo.

,

,
• Mesmo que haja adsorção especIfica de intermdiarios. &. conc.n

trações de_tes serio tão baixa., de modo que se tem f.Ge. e & ci
1 1

netica não e afetada (ref. 26 pago 319).
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t1.1.2 - Reações eletroquImicas ea multietapa. com veloci

dades comp.rãv~is
i

Vamo. admitir inicialmente que a reação representada

pela equa;ão (11-1) na dê em doift estágios, com velocidades com

paráveis, dados por

(1) O + e _ S
(Il-9)

(2) S + e ~ R

Se a densidade de corrente total que atraves •• o ele 

trodo for i, em eondiçõ.1 estacionaria., ela estará igualmente

dividida entre os estágio. (1) e (2), isto é. podemos escr.v~r

i
1

• 1/2 i

i
2

• 1/2 i
(lI-lO)

Aplicando aI equaçoea (11-2) a (11-4) • cada uma das etap.. do

mecanismo acima apresentado pode-se mostrar (20, 26) que .1 den

sidades de corrente i
1

e i
2

Berão dada. por

1 Cl F C a1Fni 1 • 2 i i { exp [- P~T nJ • exp[Rrl J• - -0,1 -C•
1. C -Cl F a

2
F

i 2 • 2 ' • i {~ np [ 2 nJ - exp hiTn1 J0,2
C.

RT

(lI-lI)

(Il-12)

"

onde ai e ai representam. respectivAmente, 08 eoefieientes de

transferência catódico e anêdico da etapA ~Cs e és aão 48 ~once~

trações do intermediário no pot"encial ! e no potencial de aqui1!

brio, respectivamente, e i I reprelentl a densidade de ~orrent~o,
de troca da etapa i.

Multiplic&ndo-se • equação (It-ll) por i o 2

exp [- (12FTlfRT] e a equação (11-12) por to,l eXP[SlFll/RT] obtam

se, somando-se eM seguida aa duas equações e eliminando c.fé., a
-expre8sao
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-to i'
0.1

(lI-D)

FnJ}

A den.idade de corr~nte total i é dada, po= coc.~iu~n·

-te, pela equaçBo

i exp [0,2
"2 pn
- RI ] +

(It-H)
61Fnr ,

expL. if.J.i o ,I

pn] -exp[ -
i •

Para altas 8obretensõ~. catódica., isto ê, para

JnI» RI
T

-tem-se a equaçao 8i~plific.da

i • (II-15)

Analogamente, a elevadas eobret~n8õe. anõdic~l. iato ~i para

n" RI
T In

-a equaçao (11-14) se reduz a forma

i 'lO -2 i
Q

2, (II-16)

A equação (1f-14) pode aiuda ser analisada e simplifi

cada para regiõea de sobretensões intermediarias, não muito catõ

dica. nem muito anôdic8s, desde que se conheçam a8 ord~n. de

grandeza das densidades de corrente de troca.

que

Quando i l»i 2' para 80bretenaões catódicaso. o • tais
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-obtem-se a expressa0

i
~
'o 2•

-)5-

i - 2 i ? exp [-
0._

Fn] ( >'-17 •.-- ,

Por outro lado, quando i ?»i l' pArá0,_ o,
.nôdic.a, taia que

obtem-se

i - Fn] (11-18)

Atrav~8 das CUrV&8 de 108 i V9 n, levando em conta C~

intervalos de variação de n bem como d8~ equações (11-15) e

(11-16) se podem calcular 08 parâmetros cinéticos ~l' ali a2~~2'

i 1 e i 2" As diferentes relações entro í 1 c i 2 pode~ seto, o, Os o~_

obtidas fazendo-se vari~r a relaçÃo entre as concentT.a~oes d_

forma oxidada (Co) e da forma reduzida (CR). Por e~empJ~, a ccn~

dição i l»i 2 é favorecida colocando-se ama .l~a con=~r.tr.ção
o. o,

da espécie O (na solução) e uma baixa concentração 1~ ~~~êci~ R

(na solução ou no amalgama). enqoanto a condição i 2»i 1 pod~o. 1>.

ser obtida fazendo-se variar as eoneentraçõe& de O e do R no ~en

tido inverso. lato pode ser visto atraves da 6naliae des e1u~-

-çoe. (11-11) e (11-12).

Vamos adaitir agora ~ue a reação r~preientade pele

equaçao (11-1) se dé em trea etapas de u= elétron, de acordo com

as t!lquaçoea

(1) O + e.... P

(2) P + e _ Q

(3) Q + e _ R

(Il-19)
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Seguindo um raciocJnio anilogo ao 5pr~aentado 4uterio~

mente e levando em conta, ago~Q, que existem tres etapas isto ê,
que em estado estaeionirid se tem lí3i • i 1 • i~ • i~, LOSEV- . "
(26), encontrou a seguinte e~preB8âo final pare 8 cu~va de pola-

rizaçÃo

3i li 2i J.xp [o, o, o,:r

i • --------------------------,.~---- ..- ..

(H-ZO)

A aobretensõeo ~atõdicas 9uficlenteme~te 21~vnd66 a

equaçao (11-20) se reduz a

i • 31 .e5tp[-
0,'-

a.,_.".". ]
R'.t

(U-H)

e, a 80bretBnsõea ancdicsg muito elevaàna! a

(Il-'22)

•

Dependendo da relkçÃo existent~ entre 48 densid4cl~s de

corrente de troca~ i I' i 2 e i 3 pedem aparecer, n4C curva~o, o, o,
de 10g i V8.n, outras regiões linearee. & eobretenGôes mais bai

X&S, de maneira semelhante ao ~ue foi descrito anteriormente.

o aparecimento de várias regiõas lineares nesse tipo

de mecanismo se deve 80 fato de cad& etapa apresentar ~me ~eloci

dade que depende difereo.te.mente do potencial. Por I!!>:.eaplo, quandc

o potencial ê deslocado no sentido negati~c ou catõdicot~ etapa

(1) e favorecida apenas pelo fato de haver um decréscimo na en0r

gia de ativação enquanto a etapa (3) ê. além disso~ favorecida p~

lo, aumento da concentração do intermediário Q. fator. que é inclui

do na equa,ão de velocidade para eaaA etapa. Oe uma maneira qya -

litativa 8e pode prever que. na curva de polari~ação catódica.

a partir do potencial de equilíbrio) haverá uma regiao



em que & etapa (3) determinari o processo, seguida dE outra ~~

que a etapa (2) e a determinante e, por últlmo. uma regiio em

que a etapa (1) ê G mais lenta. Na curva de polarizaç~~ anôdic.

a sequ~ncia seri inversa. ~rimeiro a etapa (1). dep~ia a etap.

(2) e, por ultimo, a etapa (~). A nit~dez do~sas tres regi~eg,

entretanto, dependera das relações e:istentes entre as tres r.or

rentes de troca. ~u~ em outras palavras, da. ~e~ações entre a8

concentrações de O e de R. Quando a relação CO/C R ê grande a

curva de polarização catódica (log i V8 n) pode 8pres~ntar tre8

trechos lineares caracterIsticos dos trea diferentes e~t;gio!

Quando a relação cR/C o i gran~e, a curva de polarização anódica

ê que passa a dar maiores informações, podendo também apresent&r

os tre. trechos lineares. Por outro lado. se as densidades de

corrente de troca forem parecidas oa trechos lineares ficam re~u

zidoa e aa quebras nas curvas de polarização passam a apresentar

pouca nitidez (26).
,

11.1.3 - Criterio8 para identificar o mecanismo de re~çoeo

de-eletrodo em mult~etep.s com velocidade~ co~pa

raveis

Hã vários meios de se verificar. através das curvas de

polarização, se o mecanismo d. reação de eletrodo 8~ di em multi

etapas com velocidad~s comparáveis. D~ acordo com LOSEV (25) são

quatro 0& critêrios a serem utilizados:

19 - Critêrio da Mudança de inc1inaç;o na~ retas de

Iafel (ou critirio de Vetter). Como .foi mencionado. anteriormen

te, o aparecimento de mais de u~a região lineer nas curvas d~ Ta

fel (10& i vs n) serve para indicar a poaslve1 pre~en;4 de um

mecanismo em maia de uma etapa. Essas retas com diferentes incli

nação corresponde~ão às diferentes etapa& que limitam o processo

nas diferentes regiões de pot.encial.

29 - Diferença entre os valores das correntes de t!OC&

obtidâ. por extrapolação das retas de Tafel. A anilise das equa

ções (11-15) e (11-16), bem como das equações (11-21) e (11-22)

mostra que os valores 4e i~ obtidas por extrapolaçâo das CUTVA~

de TafeI anódica e catódica são diferentes. o que não ocorreria

se o mecanismo de desse em uma etapa única de n elétrons (2, 4 t

20). ou em n etapas com apenas uma delas governaneo o processo

(4,26).

Esse critêrio falha quando &8 densidades áe corrente ~
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troca são muito parecidas, pois Buas diferenças poJem ser d4 or

dem da precisão experimental:

Na Figura 11-1 são apresentadas algumaa curvas hipoté

ticas para ilustrar os dois critérios acima mencionados. Essas..
curvas foram calculaáas por HURD (29) para o c~ao de uma reaç~o

de eletrodo em duas etapas de um elétron, isto ê, p~ra o caSo

descrito pelas equações (II-Z). 06 c02ficientea d~ tren?ferpocÍB

foram fixados como sendo aI 9 a
2

• Of5 e a densid~de de cor~ente

-4 2
de troca da segunda etapa como sendo i 2 - 10 A/em. As cur

o,
vas foram traçadas para diferentes valores da densidade de cor

rente de troca de primeira etapa, isto e, para i
o

1 variando de
-4 -7 2 ' - -.10 a 10 Alem. ObAer~8-se. nas curvas de polarizaçao catodl-

ca, para essas rel~ções de i 1 e i ? apenas uma regiBo line&r.o,.. 0,_
As curvas de pola.rização anódiea, paI: outro 18.do~ apresentam d~e:

regiões lineares ã medida que i ~ se torna muito maior do queo,,,, J"

~io,l' Observa-Be, tambem, q~e somente quando i o ,l e ig~al a i O• 2
as extr8polaç~ea das retae de Tafel at~ o pot~ncial de equili

brio. conduzem ao mesmo valor de dp.nsidsãe de corrent~, pois, oh-
viamente, nesse caso, as du~s et~p~G tem a mesma ~elocidade.Qus~

to maiot' li relaçgo i .. li 1 maior. i a divergênciA nos val~reeo,'" 0,
extrapolados das reta de Tafel catódica e anódica. Além disso ,

em virtude do Que já foi discutido no §It.l.2, para cada relação

i o lli o 2»1 a extrapolação da reta de Tafel, catódica ~oincide, ,
com a extrapolaç~o do segundo trecho lin~ar (a aobreten~~~8 msis

baixas) da Cllrva de polarização anôdica; ~38as extrap01ações co~

repondem. de acordo cem as equaçoea .(11-15) e (11-18) a densid&

de de corrente de troca i o l'
•

39 - Dife~ença n6 soma dos coeficientes da tranof~rên

eia obtidas a partir d~8 retas óe Tafel. A análise dns curvas de

Talel a partir das equações (II-15) e (II-16)t ou d~8 equações

(11-21) e (11-22) nos forneceriam) respectivamente

enquanto, no caso de um processo de eletrodo em uma única etapa

de n eletrons, ter!amos (4, 19)

n("'S)-n
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Figura 11.1 - Curvas de polarizaçeo teóricas de um 8istema

redox com um mecanismo em dU8R etapas d~ un

elétron. (cf. ref. 29).

0,5 i -10-4
Aír:.m 1-n

1 -aI. - 0.2.

o i o ,l -10- 4
; • 10- 5 . D 10-6 . Do 1(1-7 l, I cr,.2, ,

Esse ~ltimo resultado tRmb~m seria o e'p~ra~o ~e o Fr~

ceeso de eletrodo em multietapa &prescntssoe apena~ U~. et4p4 de

terminando a velocidade (4, 25).

49 - Diferença entre a verdadeira eeüsiclade de corr~n

te de troca (i o ), vbtida a pequenas Bobretensões (n < 3 mV)~ e,v
a8 correntes de troce obtidas per extrapolação das ~etas de Te -

fel (i t)' Quando a reação ocorre em uma única ft~&pa de n elio,ex
trons foi visto que a densidade de corrente de troca. ~btidL pe-

la inclinação da curva de i vs n pare ~ < 5 mV é igual. obtida

por extrapolação das retas de r.fel anêdica e catódica. No ~aRO

de processos de eletrodo em multietapas com velocidades compará

veis a densidade de corrente de troca obtida & pequenas 80hreceu
-soes recebe o nome de verdadeira deneidôde de corrente de troca

(i ) e e dada poro,v

1-,
o,v

1'o I.,
1+ ---)

'o 3,
( 11-23)
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sendo, portanto, diferente d48 deneidad~g de corrente de r.roca

obtidas por extrapotação das retas de Tefel.
I

Apesar desees critêrios serem úteis, na el~cié4ção da

mecanisMo, eles apresentam falhas, como aponta LOSEV em au~ rev!

são (26). ! aconselhável, quando se deijeja det@rminar o ~e~~nio

mo de uma reação eletroquImica, lançar mão de ~eios QuxiliareD:

não eletroquímicos ccmo, por 2~emplo, o uso d~ r&diotr&ça&ore~.

11.2 - 1NFLUtNC1A DA DUPLA CAMADA EL~TRrCA NA crNfTICA DA

REAÇÕES DE ELETRODO

11.2.1 - Considerações geriià

No 111.1 foi apresentada a cinética de reaçces de ~le

trodo sem levar em consideraçÃo a influência da dupla camada e1i
trica - admitiu-se um excesso de eletrõlito suporte e úusênci&

completa de substâncias e8pecificameute adsQT.vid38.

A dupla camada p.lêtrica pode nfetar a cinética de rea

çoes eletroquímic4ã por virias razõ~8:

a) Mes~~ na ausência de espécies suúcetlveie de S2r.~m

adsorvidas no eletrodo, a existência da camada difuae E do pCt@~

cial $2 .,J. $8 faz com que as equações ce velocidade fiq:.u'!m IlHd'J

complicadas, -como eeri descrito a seguir.

b) Complicações adicionais podem surgir devido a adso~

çao especIfica apreciiv~l de reagentes, int~rmedi;tlo6 ou produ

tos da reaçâo de eletrodo.

c) Mesmo na ausência de adsorção ~specrfica de suhgti~

eias eletroativa8 a dupl& camada elitrica pode afEt~r a cinitics

da reação de eletrodo pelo fato de haver adeorção eBpec!fica do

proprio elet~ilito suporte ou de qualquer outra subetin~is - Ico

ou molecula presente na solução.

De acordo com a literatura consultada (25, 26 t 29, 30)

uao há nenhuma evidência experimental de que a cínêticfi de redu

ção dos íons Bi 3
+ e cu 2

+ em meio d~ acido perclôrico apr~sent~

complicações resultantes da adsorç&o de reagentes intermediirioa

ou produtos adsorvidos. Por essa razão o caso (h) não será discu

tido nesse Capítulo.

11.2.2 - Influência da dupla camada elétrica na ausência

de adsorção eüpecrfica

A importância da estrutura. da. dupla camada eletrica 00
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interpretação quantitativa da cinetica de reações de eletr~d~

foi s41ientad4. pela prim~ira've~, pela escola de !RUMKIN (2.32.

33) estudando a reaçio de de9prendimênto de hidroginlo. Ad~i~!~

se que a rea;io eletroqu!wica ~; pode acorrer com ag 2~p~cie~ c~

agentes da 801uç~o. ?resentes no pl&üD exte~no de H~l~bol~z (d~

maior aproximsção do 10n sol.,atado). ES8a bipôt~6e trllrl.1 duss

consequêc.cias:
..

a) a ve\ocidaêe da reaça~ nao serin waf. &:et~d. p.l~

diferença de potenc1Al ~M entre o metal e 4 solução ~ond~ o po

tencial $8 e consider6do zero' mas pel& difere~ça ~M - ~2~ o~dc

4'2 e o potencial no pleno externo de Helmhol.r.% e~ n:laçio ~O'

meio da sOlução.

h) A conc~ntraç;o da espicie reag~nt~ (CO~ por $xem

plo) no PER ê diferente dR concentração no meio d8 ~oluçãc. iace
- PEH +' ., - d di'e. Co Co' AdmLtLndo q~e a coucentraçeo obe eçu a uma 9t~1-

buição de Boltzmau temos a equeção

(Il-:t:4)

onde z ê a carga do lou reagente O.

Levando e~ conta e58e8 dois B~pectQ5 & ~X?reG8BO ?urs

8 densidade de coxr~nte cst6dica ir corrt~pDndenta a red~çic de

eS'pêcie O seria dada por

i - k c~ exp [- [
"($" - $2) F__~u__...:.__l

exp -.. •.....:
li!

A correção de Frumkin ~e faz neceG~iria quanclo ~ cine
tica ~a reaçio i estudada em 801uç;ee de um eletr~ltto ;nico ,

principalmente a concentrações muito baixas. Quando s reaçio t.~

eletrodo se re~liz~ na, presença de f;xce380 de cletrôlito sur-0r _....

te, apesar de ainda haver uma diferença de potencial ~2 - $0 ~a

sa diferença e bem menor e ge msnt~m praticamente constante. Ne6-
se caso os termos exponenciais envolvendo ~2 ião englobados os

constante de v~locidade k e a densidade de corrente pass6 a do 

pender apenas do potencial ~M.
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11.2.3 - Influincie da dupla camada el~t~ica quando 11i ad

sorçêo específica de íons nia eletroatívoa
J

Foi apont~do por PARSONS (22) qce as co.reçoe$ ~~

Frumkin não são suficientes para justificar o efei!;o da dup~a c=.

mada elitrica na cinitica de r~.ç~e8 de ele~rodo ~'~ando hi ad80~

ção especIfica.

Quando R reação eletroquI~ics occrr~ na p~~s~nça d.!

adsorção espec1fica vária! possibilidades pode~ ~er lev4~ta1~s•

• ) A part!cula reagente &inda se ~ncontra no ~la~o ~7.

terno de HelmholtE,mas o ~otencial $2' nesse plano~ se modifica,

pelo fato de haver adsorção gspecific8 (~ide figura 1-3), Eaó~

possibilidade foi estudada por PARSONS (32) atravéa da compat$ 

ção de medidas cineticas d~ desprendimEnto de hidro~êuto: re.l~

zadas por tOFA ec ai (34) com as medidas precisa0 d~ $2' realiz~

das por GRAHAME (35). Nesse trabalho FARSONS procura mostrn~ qu~

- • +mantidas constantes a corrent2 ~ a concentraçao do ~on H • ~ va-

riação observada no pcten~ial do (!~etrcdOf Quando lU. veTia ... na~'

tureza do anion (de~de sulfato que praticamente nio ; adaorvido
•

especificamente ~ iodetc>, que; idaorvido apreciavelmente). ch~

ga a ser mais de des ve~e6 maior do que e c.lc~lada utili:aüdo~

valores de $2 fornecidos por GRAHAME. Cospqucnte~er.te, a vari~ 

ção de $2 provocads pela pr~senç8 de ~cn5 especifIcamente ~d60r

vidas não ê suficiente pare j~8tific&~ 00 re9ul:~doB cioêticOH.

b) A .p~rttcul& ressente se mov~ ati um plano ~"i~ prS

xímo do eletrodo, antes que a reaçao ocorrQ, e o ~otencia~ ~2

tem que SEr !ubgtitoidc pelo potancial n~88~ pl.8no., EABa poso ih!

lidade tem sido inv@stigsda per várIo8 autore8 T entre elee, FR~M

KIN (36) e BREtTER et 31 (37). De acordo com PARSCNS (32) pu=a

que esse modelo justific3!SC o fato de a adeorção especifica d~

haletos acelerar a reaçao de desprendimento de hidrogênto~ seri~

neces~ârio que o potencial ~2 na equação (11-23) fosse substitui

do por um potencial mais negativo. uma vex qUe ~-z<o. Como ~onB~

quência, de acordo com a equação (11-22), os !onR H+ seriam mais

fortemente adaorvido$ tis presença de íons haleto do que ~8 3~.

ausência. EYentualm~nte, se se substituisse ~2 por $1 isso imp1i
'd' • + - if" d'carla em ~zer que 09 lons li 880 eepec .~camente a sorvldo8 na

presença de íons haletoB especificamente adsorvidos. Não há, p~

rêm. nenhuma evidência experimentsl para isso.

c) Uma terceira alternativa para justificar a inflaêa

eia de adsorção e8pe~ificQ na cinética de reações de eletroQo Ge
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ria admitir. como fez PARSONS (32). que haja uma interação entre

o complexo ativado da reação de eletrodo e os tons e8pecificame~

te adsorvido8, na forma dei um 'coeficiente de atividade. De acor

do com a teoria das velocidades absolutas a constante de veloci

dade de uma reação ê dada pela equação

k • (~)
h

exp (- âG+/KT)
y.

(11-26)

onde KT/h e o fator universal de frequência; âG+ ê a energia li

bre padrão de ativação; y. ê ó coeficiente de atividade do com 

plexo ativado.

Em geral a equação (11-26) é utilizada admitindo y+

constante. independente do potencial e da composição da solução.

~Se for admitido que o complexo ativado está localizado na camada

interna essa aproximação de y. constante sõ seria válida na au 

sência de adsorção especIfica (32). O efeito da dupla camada el!

trica na cinitica~e uma reação de "eletrodo na presença de Ions

não êletroativos .~s~Ecificamente a~8orvidos poderia ser represe~

tado por duas contribuições: la. - o efeito direto da carga no

eletrodo, que ê expresso. da mesma forma que na ausência de ad 

sorção específica. através da equação (11-23); 2a. - o efeito da

interação entre o complexo ativado e o íon especificamente adsor

vido. expresso através da variação do coeficiente de atividadey+

do complexo ati~ado.

PARSONS admitiu que 08 tons especificamente adsorvidoa

podem ser tratados como um gás' imperfeito bidimensional cujos ds

vioa da idealidade seriam suficientemente descritos atravês do

segundo coeficiente do virial. Nessas' condições. utilizando a

isoterma de adsorção de TEHKIN (19) para uma mistura de gases. e

admitindo como estado de referência a película diluída ideal ,

ele encontrou a seguinte expressão para o coeficiente de ativida

de do complexo ativado

Y • • exp t 2 B r+.k kk

(II-27)

•

Admitindo que a concentraçao do complexo ativado (f.)

seja muito pequena. ele desprezou o termo B.r •• Na presença de
~ ~ . . . -.um 80 10n espec1f1camente adsorvldo a expressa0 para y se reduz

•
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i _

Combiuando a8 equaçoes (11-26) e (II-Z8) se observa

que a constante de velocidade da reação de eletrodo depende da

concentração superficial do 10u especificamente adsorvido atra 

vês da equação

In • -2 (11-29)

onde k(f 1 • O) representa a constante de velocidade na ausência

de adsorçÃo especIfica.

A equação (11-27) ê válida desde que se mantenham con~

~tante8 o potencial e a concentração dos reagentes. e que se pos

sam desprezar as correções da equação (II-23). Elta últ~ma condi

çao pode Ber satisfeita desde que 8e trabalhe na presença de ex-.-
cesso de eletrõlito suporte a forç~ iônica constante.

d) Um modelo mais recente sobre a influência de tons

especificamente adsorvidos na cinética de reações de eletrodo

foi proposto por GUIDELLI e FORESTI (38). Esses autores introdu

ziram na equação de Frumkin o potencial médio na posição ocupada

pela partícula reagente no estado de transição. O valor deste po

tencial foi obtido de um modelo da dupla camada elétrica na pre

sença de adsorç:o especIfica de rons~ ! mostrado que, de acordo

com esse modelo, se deve esperar que. a um potencial constante.

haja uma variação linear do logaritmo da constante de velocidade

com a densiaade superficial de carga especificamente adsorvida.



-45-

CAP!TULO III

RXPERI!NCIAS PRELIMINARES·COM O M!TODO GALVONOSTÃTICO

DO PULSO DE CORRENTE

III.1 - DESCRIÇÃO gUALITATIVA DO M!TODO

o metodo galvonostÃtico do Pulso de Corrente conaiate

em 8e aplicar ã celula eletrolltica um pulso retangular de corre~

te, de pequena duração, reg18trando-se, em seguida, a variação da

sobrateDeão do eletrodo de trabalho com o tempo. O tempo de dura

ção do pulso de corrente deve ser bem inferior ao tempo de trans!- . -çao T, da cronopotenciometria, de modo que a sobretens&o de
... .. 4' - ... -transporte de materia aeja.desprezlvel em relaçao a sobreteDaRo

de transferincia de cargas.

-Nas FigUras 111.1 •• e III.l.b 880 apresentadas a8 cur-

vas, em função do~temvo. da variaval perturbação (densidade de
o •

corrente) e da variável resposta (sobreeensão), respectivamente

No instante t-O a lobreteuaão varia bruscamente do valor zero a

um valor not correspondente ã queda de tensão ohmica atraves da- ..soluça0

Nos primeiros instantes da aplicação do pulso pratic~

mente toda a co~rente I que atravessa a célula ê utilizada para

carregar a dupla camada elétrica (4. 23). Nessas condições. o tr~

cho inicial, linear. AB. da Figura ItI.I.h. corresponde ã equação

I • I • CA(.2!l.)
c a t t-O

(III-l)

onde I ê a corrente capacitiva. C ê a capacidade diferencial dae
dupla camada elétrica. A ê a area do eletrodo. No trecho BC.parte-

• O tempo de transição T se rã definido no '111.2 •

•• A rigor a variação da lobretensão se di no tempo t-O+t onde t

depende do tempo de subida do pula0 de corrente (39).
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,
,..... 2 ,
• •• •• t-• •t •• t•

tCO T t
Figura lIl.1.a - Pula0 de corrente de duração T.

•
T t

Figura III.l.b - Curva da 8obreteosão em função do tempo.

da corrente aplicada e utilizada para carregar a dupla camada ele
trica e parte para realizar a reaçÃo de eletrodo. Nel.a. condi-çoes, temo. a equaçao

(III-2)

onde Ir ê • corrente far.daie •• ra.ponsâvel pela realização da-

reação de eletrodo, I e ê • corrante capacitiva. responsável pela

carga da dupla camada elétrica. O trecho CD corre.pande ao inter

valo de tempo em que a dupla camada elétrica já foi carregada

(3n 13 t • O), itto i, toda. corrente. que atrave ••• o sistema ê
utilizada para realizar a reação d. eletrodo (I-Ir)' mas o trans

porte de material aletra.tivo ainda nÃo afeta a velocidade do pr~

ce•• o; em outra. palavra., a 8obreten.ão de transferência de car-
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sas atinge um valor eltacionário, n t •

111.2 - TRATAMENTO MATEMÃTfco DO M!TODO

No método galvanoatâtico elã.aico, em que a. sobreten

soes são grandes, a curva da sobreten.Ão em função do tempo apre

senta o aspecto e~quematizado na Figura tII.2. Se o tempo de dura 

çÃo T do desrau de corrente for cerca de cem a mil vezes menor do

>

••••••

t•••••••••••

Figura 111.2 - VariaçÃo da sobretenaão com o tempo no meto

do salvano.titico.

que o tempo de t~an.ição t, iato e, ~e TNt 2 obtem-ae apenai a

curva ABCn, jã diecutida no 1111.1 (39, 40), e o metodo salvanos

tÃtico ê o do pula0 de corrente. Caao • duraçÃo do degrau de cor

rente seja da ordem de grandeza do tempo de transição T,O trecho

CDE eerã mais curto e menoe nítido e aparecera uma .obretensão a

dicional, n d que i a sobretecaão de difusÃo, motivada pala lenti

dão do transporte do reasente oa solução. A partir do ponto r a

concen~ração da especie eletroativa ae anula na luperfície do ela

trodo e a sobreteo.ão cre.c~ rapidamente ate atinsir um valor de

potencial em que ocorre uma .esunda reação de eletrodo. O metodo ~

galvanostãtico, ne.ae caso, e mais conhecido pelo no~e de cronop~

tenciometria (24, 25, 41).

o tratamento matemático da curva ABCD!F pode .er divi-

dido, convenientemente, em duas partes, pelas .eguintea

práticas:
razoes
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.> A carga da dupla camada eletrica ocorre nos primei

ros instanta. da aplicaçio do ·pulso de corrente (trecho ABe). Pa
I

ra tempos tais que t>t
1

toda a corrente i de natureza faradaies
•E••• tempo ti pode ser da ordem de ~segundo8 (39, 42)

b) O transporte de materia só 8e torna importante no

trecho CDE para tempos tais qu~ t2<t~T. O tempotpode ser da ordem
••de milisegundol •

c) O tratamento geral em que se levam em conta os dois

aspectos (efeito da dupla camada elétrica e do transporte de mate

rial);8Iêm de se tornar desnecessário em certos casos, em virtude

de Ca) e (b) seria bem mais complicado (41, 43). Esse tratamento

foi feito por BERZINS e DELAHAY (43) para o caso particular ea

que n<5mV.

Ne ••• CapItulo serão apresentados tratamentos matemâti

COI leparad08 para os trechos DEF e ABCD, com a finalidade de sa

lientar, quantitativamente, a presença do patamar CDE, ou seja

da lobretenaio de~ransferincia de ·cargas em regime estacionário.

Em _OI OI casos, considerando a re.ação de eletrodo representada

pela equação 11-1, admitiremos que se encontram estabelecidas 8S

••suintes condições:

.) a solução não ê agitada;

b) existe na solução um excesso de eletrolito indife -

rente;

c) a· difusão, o Gnico processo de transporte na solu -- -;&0, e linear e semi-infinita;

d) não existem reações químicas acopladas a reação de

transferência de cargas •

• o tempo t decresce a .medida que aumenta a densidade de corrente

aplicada ou diminui a capacidade diferencial da dupla camada elé

trica (39. 40) •

•• o tempo T depende da densidade de corrente aplicada e da con 

centração da especie eletroativa. A escolha desses parâmetros po

de ler feita de tal forma que T>>t. 2 •
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No primeiro ca8~ em· que o tempo T de duração do degrau

de corrente ê da ordem de grandeza do tempo de transição T, tre

cho CDEF da curva, o tratamento matemÁtico corresponde ao da cr~

nopoteneiometria relativo a processos de eletrodo irreverslveis

(25, 41). Admitindo-ae então que a velocidade de reação de ele 

trodo seja cont~olad& pela tran.ferência de cargas e pelo trans

porte de material, a expressÃo para a densidade de corrente (e

quaçÃo de Butler-Volmer) ê dada por:

i • i [~ exp (-o CO
O

~)
RT

CR (SnFn)]- - exp -
CO Rr

R

(ItI-3)

as eon -

reduzida

•

onde Co e Ca .ão a. concentrações da. formas oxidada e
I i o 0-na superf eie do eletrodo, respect vemente, Co e Ca 880

centr.çõ•• da. espécie. O e R no meio da solução.

Para se obter a relação entre as variÃveis densidade

de corrente (ou corrente el;trica~. sobretensio e tempo i neces

.irio que le conheç.~ inicialmente. a distribuiçio de concentra

ções da. espécies O e R como uma função das variáveis tempo e

diatância da superfície de reação. Para i.to é necessârio resol

ver a equaçÃo da 2a. lei de Fick. relativa a O e R~ dada por

• (III-4)

onde o índice i representa a espécie ~ ou R~ Ci(x~t) representa

•• concentrações de.ta. espécies em função da distância do ele 

trodo x e do tempo de eletrôliae t e Di representa 08 coeficien

t •• d~ difusão da. espécies consideradas.

Levando em conta as condições iniciais e de contôrno

relativas ao método em questão, a resolução da equação (lII-4)~~

para O e R feita por exemplo~ atraves da transformada de Laplac~

permite obter as expressões de CO(x.t) e CR(x~t) as quais se en

contram nas obras de DELAHAY (2) e BOCKRtS (5). Para x.O (super

flcie do el~trodo) estas expressões fornecem:
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Co CO .2i (-1-)1/2• O
n.F ttD o

(IlI-5)

CR
CO 2i (-1-) 1/2• + -R nF ttD R

-Substituindo os valores de Co e de CR da equaçao (111-5) na equa-

ção (111-3) obtem-se

i • i (exp [- "::n] [1 -
2i (-1-) 1/2]

o o
ConF ttD

o

(IIl-6)

[anFn] [1 + 2i (-1-) 1/ 2] )- exp - oRI nFC R ttDo

Esta equação fornece a relação entre i, n e t para o trecho CDEF

da curva.

Se a corrente aplicada for de tal ordem que a sobrete~

são de transferência de carga seja elevada, quer no sentido cató

dico ou anôdico, apenas uma das exponenciais será considerada. p~

ra Inl»RT/nF, isto ê, a elevadas sobretensões catódicas, teremos

i • i
o {exp r- "nFn]} [1

RI
(IIl-7)

Para n»RT/nF, isto ê. a elevadas sobretensões anôdicas. teremos

i • i {exp
o (IIl-8)

o tempo de transição ê definido, em cronopotenciome

tria, como o tempo necessário para que a concentraçao da especie

eletroativa se anule na superfLcie do eletrodo.

De ac.ordo com as equações (111- 5) o tempo de transi 

çao para a forma oxidada O seria dado por
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(III-9)

As equações (111- 7) l! (111- 8) mostram como a sobre 

tensão depende do tempo, lembrando que i • constante. Quando es

se tempo e muito menor do que o tempo de transição, isto ê

para

ou

o

t 1 / 2 «
eOoF

(nD )1/2
O

li

o

t 1 / 2 «
CRoF

(nD )1/2
R

2i

ess8s equaçoes se-reduzem a

i • i
o

{exp[- anFn])
RT

(III-10)

i-io{exp [BnFn] )
RT .

As equações (111-10) revelam que, para tempos muito me

nores do que o tempo de transição a sobre tensão medida só depen

de da densid~de de corrente aplicada. atingindo assim um valor

estacionârio (trecho BC da Figura Itl.1.a). correspondente a n
t

,

isto ê, ã sobretensio de transferência de carga pois, em virtude

das equações (1t1-5). nessas condições. 8S concentraçoes das es

pecies O e R na superfície do eletrodo sÃo praticamente iguais_

i8 do meio da soluçio •.

No segundo caso, em que a duração T do degrau de cor --rente e aproximadamente igual a t 2«T (trecho ABCD da curva da

Figura t11.2), o tratamento matemático corresponde ao do metodo

galvanostãtico do pulso de corrente propriamente dito e pode ser

encontrado nos trabalhos de PLONSK1 (40, 44, 45). Neste caso, em

que T«T admitimos que o transporte do material eletroativo seja

suficientemente rápido de tal forma que Co ~ c~ e CR - c:. A den
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sidade de corrente total i, aplicada, em virtude da presença si

multânea da corrente capacitiva e da rea;ão de transferência de

cargas, será então dada pela equação

i • C~
at

+ i [.xp (o
a.nF!)

RT
- exp (III-ll)

A resolução da equação (tIl-13) foi feita por PLONSKI

(40) a partir das seguintes hipóteses:

a) 08 coeficientes a e B são iguais a 0,5, isto ê, há

uma barreira simétrica de eneraia, de modo que QnP/RT~BnF/RT-a'.

b) os termos exp anFn/RT a exp BnFn/RT na equação

(tIl-lI) são substituido por y. Dessa forma obteve PLONSKI uma

equação diferencial de 2a. ordem em Y. dada por

c
,,'

( __....::d...y l • d t (III-12)

A integração da equação (1tt-12) pode ser feita admi 

rindo-se a seguinte condição inicial

t • O !) • O y • 1 (III-IJ)

e se obtem a seguinte expressa0 para n:

!) • 1

" '
In

a(l-b) - (l-a)b .xp (-

l-b - (l-a) .xp (-

(III-14)

onde a • - i

2io

b • -
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~ difícil ver diretamente, atraves da equação (111-14)

a forma de curva ABCD da Figura 111.2, isto ê, • dependência de

n com t. Isto pode ser feito, de maneira mais simples, atribuin

do valores na equação (111-19) para i, ia e C, como fez PLONSKI

(40) .

-Na Figura 111.3 uma dessas curvas a apresentada para o

caso particular em que

-3i • 6,35 x 10 (A);

" Im

10

-5
i

o
• 1 x 10 (A) • C· 30 ~F.

50 100 ISO
t (rnug)

Figura tII.3 - Variação da sobretensão com o tempo para o
-3

caso particular em que i • 6,35 x 10 (A) ;
-5

ia - 1 x 10 (A) C· 30(~F) de acordo com

PLONSKI (40).

A Figura tIl.3 n08 mostra que 8 partir de um certo tem

po a sobretensão atinge um valor estacionário. Esse valor esta 

cionârio que PLONSKI chamou de n~ pode ser obtido admitindo que

a densidade de corrente i, em estado estacionário, seja dada por

i • i
o (IH .15)

-Fazendo na equaçao (ltt.15)

anF

RI

6nF• _. {l'

RI



exp' (onF!])
RT

• y

Obtem-se uma equaçao algébrica de 2a. ordem cuja raiz

positiva permite calcular n~. Dessa form~ obteve PLONSKI a se

guinte expressão para a sobretensão de transferência de cargas

em estado estacionário:

n • n •
• t

1 In (
o'

i

2io

• 1) (Ill-16)

iato ê a elevadas 80-

! ímportante notar que a equação

conhecida equação de Taiel quando lil»io '

bretensões catódicas ou anôdicas.

(1tl-16) se reduz ••

111.3 - APARELHAGEM, C!LULA E REAGENTES EMPREGADOS

tII.3.1 - Aparelhagem

Foi utilizada, nas experiências com o método galvanoe

tático, a seguinte aparelhagem:

a) um gerador de pulsos de corrente, modelo 1217C e

sua respectiva fonte de alimentação, modelo 1201C, "General Ra 

dio Co. (USA)lI;

b) um osciloscopio de raios catódicos, modelo 549

'ITektronix Inc. (USA)!';

c) um amplificador De modelo 1121 "Tektronix

(USA)II J

•

Inc.

d) um circuito grampeador, construido no nosso labora

târio pelo Prof. Hélio Chagas, semelhante ao que ele utilizou na

sua tese (23);

e) um circuito de

ria de 2 V, uma resistência

250 ~F; esse circuito tinha

eletromotriz d. célula.

-compen8açao constituido de uma bate-

variável de lOOn e um capacitar de

como finalidade compensar a força

A Figura 111.4 apresenta o diagrama de blocos da ina 

trumentação descrita.
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6
r~"

Figura 111.4 - Diagrama de blocos da instrumentação utiliz~

da no metodo galvanostitico do pulso de cor-

ren te.

L Amplificadpr

2. Osciloscâpio de raios catódicos

3. Gerador de pullos

, 4. Circuito grampeador

5. Célula eletrolltica e eletrodos

6 • Circuito de compens8çao

7 • Resistência de 10000

A resistência de 10000 tinha como finalidade transfor

mar o gerador de pul'soa de ten.ão em gerador de pulsos de corrente.

111.3.2 - Celula eletrolltica ~ eletrodos

A celula era de vidro llpyrex", com junta esmerilhad.

na parte superior, atrave. da qual se fixavam o eletrodo de tra

balho e uma pequena colher de vidro, para destacar a gota de

amálgama jã utilizada.

Na Pigura trI.5 i apresentada a celula eletrolítica

com oa 3 eletrodos. O eletrodo de trabalho era o de gota penden

te de amilgama, modelo 39016, "Beckman Instruments Inc,t!. Neste

eletrodo, a gota pendente é obtida por extrusÃo através de um ca

pilar, causada pelo movimento de um pia tÃo por meio da rotação

de um parafuso micrométrieo. O eletrodo de referência era o de

calomelano saturado da I'Beekmao Instruments Ine. I', colocado no
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3

2

Figura 111.5 - Celula eletrol!tica e eletrodo.

compartimento 3. O contra-eletrodD, situado no fundo do comparti

manto I, era constituído de amilgama de mesma composição que o

eletrodo de trabalho e de área muito maior.

A célula ainda continha no seu interior, um borbulha 

dor de nitrogênio para eliminar o oxigênio da solução. O sistema

de purificação desse nitrogênio era o mesmo já descrito na tese

de CHAGAS (23) ~ O compartimento 2 e"ra cheio com o eletrôlito IU

porte e lI. comunicava com o compartimento 1 atravê. de um capi 

lar Luggin aaber.

A cilula era colocada num banho termoatitico alimenta

do pela igu~ de circulação proveniente de um termostato Ilpreei 

aioo Scientific", de modo a manter constante. temperatura da ao

lução em 2S,0 oCo

111.3.3 - Reagentes empregados e preparo da. soluções

Foram empregados os seguintes reagentes: óxido de bis

muto (Bi 2 0
3

) p.aoj áeido perclêrico (HCI0 4 ) p.a.; água tridesti

l.da; mercúrio tridestilado.

A solução eatoque de perclorato de bismuto foi prepar~

da por dissolução de óxido de bismuto em ácido perclõrico conceE

trado, completando-se o volume com âgua tridestilada atê .s con-
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- .3+ 1 d • dc~ntraçoe8 de RI e HC 04 eseJa as.

A dosagem doa {bna ai 3+ foi feita por titulação compl~

xomêtrica com titriplex, usando solução aquosa a 0,1% de violeta
••de pirocatequina como indicador • Encontramos, de acordo com 8S

n08sas titulações, uma pureza de 99,9% no Bi 2 0 3 utilizado.

Utilizamos, em nossas medidas, um amilgama contendo

0,3% de biSMutO. O amálgama foi preparado de acordo com BRAUER

(46). O bismuto foi dissolvido no mercúrio sob 2 ml de icido 'pe.!,

cIórico 1 M, em lugar de ácido clorídrico diluido, para evitar a

contaminação da solução por lona cloreto. O amálgama foi, em se

guida, guardado sob RCI0 4 1,0 H.

111.4 - DETERMINAÇÃO DA ÁREA DO ELETRODO DE TRABALHO

As primeira. experiências consistiram em aferir o apa

relho destinado ã obtenção das gotas de amálsama. Para i880 foi

colhido e pesado ~m certo numero de gotas de mercúrio correspon

dentes a um certo numero de voltas' do parafuso micrometrico do

eletrodo de trabalho. Em aesuida foi calculado o volume de cada

gota e. admitindo-a esfirica. se calculou a área do eletrodo de

trabalho.

As medidas foram feitas para sotas que correspondiam a

uma volta completa do parafuso micrométrico e para gotas que co~

respondiam a 0.2 da volta. A razão disto e que era preciso trab~

lhar. também. com gotas equivalentes a frações da volta para 8e

atingir com gotas de menor área. valores mais altos de densidade

de corrente com um unico gerador de pulsos.

Para o cálculo da área da gota equivalente a uma volta

completa do ~arafu.o micrometrico foi feito.o seguinte: enchia 

se totalmente o reservatório com mercúrio (a sua capacidade e de

cerCL de 200~1 ou o equivalente a duzentas voltas do parafuso mi

cromêtrico). Recehia-se. dentro da solução 4.0 M em HCl0 4 as

primeiras cem gotas (depois de desprezar a primeira de todas). o~

mercúrio era em seguida lavado com água destilada. ãlcool. seca

do e pesado. Repetia-ae a mesma experiência com aa cem últimas

. . -A t.tula~ao .eguiu a norma do "Boletim n9 3 de outubro de
1960 das informaç;es Merck " •
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-gotas. Foram feitas, para ada caso, tres medidas, que 8ao apre-

sentadas na Tabela 1.

Exp nQ Massa das Primeiras Massa das Ultimas

cem gotas (8) cem gotas ( 8)

1 1,329 1,330

2 1,329 1,333

3 1,333 1,335

Tabela 111.1 - Aferição do gerador de gotas para gotas

equivalentes a uma volta completa do p~

rafuso micromêtrico.

Para calcular a área da gota equivalente a 0,2 da vol

ta foram feitas rres experiências Tecolhendo, de cada vez, duze~

tas gotas de O,~ da volta. Os re9~ltados se encontram na Tabela

!II. 2 •

Exp nQ Massa das Duzentas Massa média esperada

gotas (8) de acordo com a Tabe-
la 111.1 ( 8)

1 0,532

2 0,534 0,532

3 0,532

Ta~e18 111.2 - Aferição do gerador de gotas para gotas equi

valentes a 0,2 da volta.

Em virtude da boa concordância entre 8S massas equiva

lentes a uma volta e as equivalentes a 0,2 da volta foi admitido

que o gerador de gotas funcionaria de maneira reprodutive1 para

as frações intermediárias (0,5 da volta, por exemplo) e para mau

de uma volta (1,2 da volta, por exemplo).
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áreas

(A ) e dos raios (r ) equivalentes a diferentes fra-
eletrodo gota

ções da volta por nós utilizadas nas experiências. Os cálculos

foram feitos a partir dos seguintes dados:

massa media para gotas

densidade do mercúrio

equivalentes
3

1.3,55 s/cm

a uma volta 13,3mg

volume médio para gotas equivalentes a uma

0,982- 3 em 3
volta

A gota máxima utilizada nas medidas foi a equivalente

a duas voltas pois, a partir daí, a forma das gotas começava a

deixar de ser esférica.

A gota minima foi equivalente a 0,5 da volta, para evi

tar erros apreciáveis na medida da área do eletrodo (gotas meno

res apresentariam um raio muito proximo ao do capilar).

Fração d. V
gota

r
gota

A
eletrodo

volta
(cm

3xl0 3)
2 2 2

(emxlO ) (em xlO )

0.50 0,491 4,89 3,01

0,75 0,737 5,59 3,93

1,00 0,982 6,16 4.75

1,25 1,23 6,64 5.53

1,50 1,47 7,04 6,23

1,75 1,72 7,41 6,90

2,00 1,96 7,76 7,57

Tabela ttI.3 - Área do eletrodo para diferentes frações de

volta do parafuso micrometrico.

III.5 - DETERMINAÇÃO DA RESISTtNCIA OHMICA DA SOLUÇÃO

De acordo com o que se observa na Figura III.l.b ê
posstvel, em princIpio, medir diretamente, na tela do osciloscô

pio, a queda de tensão ohmica da solução; ela corresponde ao

salto brusco que se observa, em t-O no valor de n (desde n-O a
n-nn)' Esta medida, porem, se torna difIcil quando se aumenta a
densidade de corrente, em virtude da ripida, carga da dupla cama

da eletrica (26).



Diante da impossibilidade de ler díretamente a queda

de tensao ohmica ê poss{vel'calcu1â-la, utilizando a equação su

gerida por MATTSON e BOCKRIS (47), através da qual a resistência

ohimca, existente entre o eletrodo de trabalho e o capilar de

LUGGIN-HABER do eletrodo de referência, ê dada por

R • 1

4'!fK

onde K ê a condutividade da ~olução, r ê o raio da gota que con~

titui o eletrodo de trabalho, x é a distância entre o centro da

gota e a ponta do capilar de Luggin-Haber.

Com esses dados foi calculada a resistência ohmica da

solução para cada fração de gota utilizada. Os resultados se en

contram na Tabela 111.4.

Fração d. Raio do e1e- Resistência

volta trado (cm) • ohmica(fl)

0,50 4,89 1,64

0,75 5,59 1,38

1,00 6,15 1,21

1,25 6,64 1,08

1,50 7,04 0.98

1,75 7,41 0,91

2,00 7,76 0,84

Tabela"II.4 - Resistência ohmica da solução para diferentes

frações de volta do parafuso mieromêtrico
-1 -1

K
25

• O,743fl em ; x· 0,20 em. (os cilcu -

10B se referem a soluções 4,0 M em HCI0 4).

111.6 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TRANSIÇÃO MtNIMO

De acordo com o que foi apresentado nos §I 111.1 e

111.2 o tempo de duração T do pulso de corrente deve ser muito

inferior ao tempo de trAnsição para que a sobretensàg de tran5 
porte de matéria possa ser desprezada.



o tempo de transição t e dado pela equação (111- 9 ).

Uma vez escolhido o sistema e mantida constante a concentraçao

da espécie eletroative o tempo de transição será inversamente

proporcional ao quadr&do da densidade de corrente. Consequente 

mente~ o problema da influência do transporte de matéria se tor

na grave quando se trabalha a densidades de correntes mais eleva

das.

o tempo de transição minimo. possrvel de ser observado

nas nossas condições de trabalho, foi calculado a partir dos se-

guintes valores atribuidos a8 diferentes variáveis da equação
. -5 2 . 3 2

(111- 9): n-3, P-96.SCO C. c-O,l rool/l. n-IO em /s, l-lO mA/em.

Com esses dados obtivemos, para o tempo de transição

mInimo, o valor T-6,6r milisegundos. Aplicamos, então. um pulso

de corrente com a duração de 6,6 a 66 microsegundos, para densi

dades de corrente da ordem de l03mA / cm2.

Nas nossas medidas nem sempre os tempos foram tao cur

tos. mas tivemos c cuidado de que ~saa relação fosse quardada

isto e, que T<T/IOO. Só aplicamos pulsos mais longos pars densi

dades de corrente mais baixas, em'virtude da maior lentidão ob 

servada na carga da d~p14 camada elétrica.

II!.7 - CURVA DE POLARIZAÇÃO PARA O SISTEMA Bi 3 > 0,1 M Bi(lIg)

0,2 M e HCI0 4 4,0 M

As primeiras experiências·realizadas com o método gal

vanoatático de pulso cODsistiram no levantamento de curvas de p~

larização catódica e anódica do sistema Bi 3+ 0,1 M, Bi(Hg) 0,2 M

e HCl0 4 4,0 M, semelhante ao que fizeram LOVRECEK e MEKJAV1C(39).

Essas experiência~ tinham como finalidade ensaiar a reprodutibi

lidade das n08sas medidas.

As primeiras curvas de polarizaçÃo por nós levantsdas

apresentaram uma irreprodutibilidade muito grande. A principal

razão era uma queda de tensão adicional, irreprodutivel, no int~_

rior do eletrodo de trabalho. O eletrodo de gota pendente utili

zado, quando cheio com o amalgama, apresentava uma resistência

interna variável, entre 1 e 50. Uma simples rotação do parafuso

micromêtrico era o suficiente para modificar o valor dessa resi~

tência. As medidas melhoraram depois que se abriu o eletrodo ,

perfurou-De o pat4fu80 micrometrico e se colocou um fio bom con

dutor ligando diretamente o contato externo ao pistão que provo-



•• •cava a extrus80 do amalgama

Na Tabela tII.5 são apresentados 0& pontos experimen 

tais utilizados na construçao da Curva de Polarização Catódica

da Figura 111.6 (Curva A).

As medidas de corrente foram feitas substituindo-se a

celula eletrolítica por uma resistência de ~OJ65n e medindo-se t

no osciloscópio, a queda de tensão entre seus terminais.

Observa-se, na Figura 111.6. que os pontos experimen 

tais são tão mais alinhados q.uanto menor ê a densidade de correE

te aplicada. A razão da irreprodutibilidade nas medidas da 80brz
tensao a elevadas densidades de corrente está na indeterminação

da queda de tensão ohmica, COMO se pode verificar pela anãlise

da Tabela 111.5. Quando i-lOOO mA/cm2 o valor de nO chega a ser
2

10% da 8obretensão de transferência de cargas. para i-lO mA/em

o valor de "O não chega a ser '3% de "t e na vizinhança do poten

cial de equilíbrio a 8obretensão ohmica e da mesma ordem de gran

dez a do desvio experimental na medlda de "t'

A curva de polarização catódica revela a presença de

tres trechos lineares, semelhantes aos observados por tOVRECEK e

MEKJAVIC (39).

Na Tabela 111.6 8ao apresentados os pontos experimen 

tais utilizados na construção da Curva de Polarização Anõdica da

Figura 111.6 (Curva B).

As medidas de corrente foram feitas substituindo-se a

célula eletrolItica por uma resistência de 11,150 .

• Uma outra maneira de contornar essa dificuldade consistia em

substituir o eletrodo comercial pelo eletcodo que foi utilizado

por CHAGAS (23): tratava-se de uma ponta de platina, amalgamada,

80bre a qual se aderia. uma gota do emitgama a ser estudado, de

área bem conhecida. Chegamos a fazer algumas medidas com esse

eletrodo mas verificamos que a reprodutibilidade nos valores nO

era semelhante ao que se observava com o eletrodo da Beckman,

apos a melhoria do seu contato interno. Esse eletrodo, por outro

lado, era mais prático. proporcionando medidas bem mais rÃpidas

do que a ponta de platina.



I S i ~ ~n ~t
2 2 mÂ./cm

2
mV mV mVmA em xlD

0,10 6,23 1,6 4,2 0,2 4,0

0,10 4,75 2,1 6,4 0,2 6,2

0,19 7,57 2,5 8,0 0,3 7,7

0,19 6,33 3,0 10,5 0,4 10,1

0,28 7,57 3 , 7 15,3 0,5 14,8

0,19 3,93 4,8 16,5 0,4 16,1

0,28 4,15 5,9 24,7 0,6 24,1

0,19 3,01 6,3 19,5 0,5 19,0

0,28 3,93 7, 1 26,0 0,6 25,4

0,26 3,01 9,3 31, O 0,7 3D}3

0,70 4,75 14,7 42,0 1,4 40,6

0,70 3,93 17,8 27,4 1 , 5 45,9
, 1,60 1,57 21,1 52,4 2,7 49,7

1,60 4,75 33;7 69,6 3,3 66,3

2,82 6,23 45,3 75,2 5,1 70,1

2,82 4,75 59,4 85,6 5,8 79,8

2,65 3,93 63.4 84,6 5,9 78,7

5,30 7,57 70,0 88,7 8,9 79,8

2,65 3,01 88,0 91,0 6,5 84,5

2,82 3,01 93,7 98,8 7,0 91,8

5,30 4,75 112 110 11 99

10,3 6,23 165 129 19 110

5,30 3., O1 176 127 13 114

13,1 6,23 210 159 24 135

10,3 4,75 218 145 21 124

13,1 3,93 333 182 29 153

10,3 3,01 342 174 25 149

18,8* 4,75 396 218 38 180

13,1 3,01 435 201 32 169

18,8' 3,01 625 239 36 193

Tabela tII.S - Medida~ de Polarização Catódica do Sistema 8i 3+

0,10 M, Bi(Hg) 0,20 M, RCI0 4 4,0 M a 25°C. (os v.!

lores da sobre tensão ohmica levam em conta, além

da queda de tensão dentro da solução. a

eia interna do eletrodo, igual a 0,81) .

• Esse ponto nao foi incluido no cálculo da reta media.

, .
reS1B ten-
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I S i n no nt
2 2 mA/em

2 mV mV mVmA em xlD

0,09 7,57 1,2 9 O, 1 8,9

0,09 3,01 3,0 16,5 0,2 16,3

0,18 5,53 3,3 15,5 0,2 15,3

0,31 7,57 4,1 15 0,3 14,7

0,31 6,90 4,5 19 0,3 18,7

0,67 7,57 8,9 24 0,6 23,4

0,61 6,90 9,7 28,5 0,6 27,9

0,67 4,75 14,1 33,5 0,8 32,7

0,58 3,01 19,4 39,0 1,0 38,0

1,79 7,57 23,6 49 1 ,5 47,5

1 J 79 4,75 38,0 55,4 2,0 53,4

3,14 7,57 41,5 63 3,0 60

2,83 5,53 51,0 63,6 3, 1 60,5

2,78 4,75 58,5 11,4 3,4 68,0

4,22 6,23 67,7 75 4,1 70,9

4,22 4,75 88,8 80 5,1 14,9

2,78 3,01 92,4 79,6 4,9 74 ,7

7,35 6,23 118 86 7,2 78,8

9 J 87 7,57 130 90 8,3 81,7

4,22 3,01 140 88 I 5 7,4 81,1

9,87 4 I 75 208 100 12 88,0

17,0 6,90 246 115 15 100

8 I 5 2 3,01 283 110 14 96

14,8 4,75 312 115 18 97

18,4 5,53 333 123 20 105

17,0 4,75 358 125 21 104

20,6 5,53 373 128 22 106

14,8* 4,75 434 115 18 97

14,8 3,01 492 135 24 111

20,6 3,01 684 158 36 122

Tabela 111.6 - Medidas de Polarização Anôdiea do Sistema Bi 3
+

0,10 M, BiCHg) 0,20 M, HCI0 4 4,0 M. (Em algumas

medidas a resistência interna do eletrodo de tra

balho era da ordem de 0,83n • em outras era de

0,910) .

• Esse ponto não foi íncluido no cálculo da reta média.



~. curva. cheias, na Pigura 111.6 correspondem ã cidi.

do. ponto. experimentAis. E•••• curv.s médias (tanto a B como a

A) foram traçada. admitindo regiões lineares com diferentes in 

clinaçô•• , na curva de polarização, e aplicando. cada uma dea 

••a reaiô.a, o ajuate pelo método dos mInimo. quadrados.

A curva anõdica obtida neste trabalho não apresenta o

terceiro trecho linear a elevadas sobretensões. observado no tr~

b.lho de LOVRECEK e MEXJAVrc (39). De acordo com 88ges autore8

t.l trecho deve ri. se iniciar a valores de densidade de corrente

da ordem de 320 mA/cm 2 • E.ell ·resião ae tornou diftcil de ser ideE

tificad. devido .a grandes flutuações nas medid •• de , de ma 

neira lemelhante ao que foi observado na curva catódica. Esse

trecho t.lvez fic.'le mai. nítido .e fizessemos mais experiênci

a. a densidade de corrente superiores a 680 mA/cm 2 • Infelizmente

ia.o não foi posaIvel dentro da. condições experimentais em que

trabalhamo••

111.8 - OUTRAS CURVAS DE POLARIZAÇÃO CÓM O SISTEMA B1 3+/B1(Hg)

O. r.'ultados apresentados na Figura 111.6 mostram uma

Ir.ode flutuação nos ponto. experimentais por nós obtidos. r.ao

acarretaria uma imprecieão acentuada na determinação dos parâme-

1 - 1 - 3+ .troe c aet co. da reaçao Si + 3e'" B1(Ha), quer no aentido

catódico, quer no sentido anódico, sobretudo, a elevadas sobre 

t.n.~e •• M••mo .••• im tentamos correlacionar quantitativamente as

no•••• m.dida. com a. obtidas por LOVRECEK e HEJKAVIC (26).

correlação foi .pre.entad. em um trab.lho anterior (41) e

d1acut1da no '111.10.

-aera

Alluma. concluaõe., ao menOI, qu.litativas, podem ser

tirad•• d ...... primeir•• experiências:

a) •• curvas de polarização catódica e anõdica aprese~

t.m m.udanç•• de inclinaçio (" quebras U
); essa. " quebras" podem co!

racteriz.r um mec.niamo de eletrodo em multi etapas com velocida-~

de. comp.raveia (26, 29).

b) •• regiões lineare. compreendidas entre a. mudanças

de inclinação. nas curvas de polarização, devem correspondenr a

.obretensõe. r.zoavelmente elevadas, isto e, • regiões de sobre

e.a.ôe. em que o proce.80 inverso pOlsa ser desprezado.

Emb ora OI
tives ••m p.rtido do

autore5 do primeiro

pressuposto de que a

trabalho cODJultao
- .3+reaç.o B1 + 3e

(J9)

-
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Figura 111.6 - Curvas de Polarização Catôdica (A) e Anódica

(B) do Sistema Di 3+ 0,1 M. Bi(Hg). 0.2 M em
_ - o
acido perclorico 4.0 M a 25 C.

~ Bi(Hg) pudesse ser tratada como um mecanismo em tres etapas

com apenas uma delas determinando o processo. o trabalho de

GORODETSKI1 e LOSEV (30) prova o contrario. Através de um estudo

c~idado8o e detalhado cascs autores moatraram que o mecAnismo do
i .3+ I . () . - . d - i -8 atema Bl Dl Rg em melo de acl o perclor co se da em tres

etapas com velocidades compariveis. As mudanças de inclinaç~o n~





1111.10 e no Capítulo V as nossas soluções deviam conter cloreto

numa concentraçÃo igualou .uperíor a 10- 5 M. A presença de

Hg 2C1 2 insoluvel, na gota pendente de amálgama. deveria ser o

responsâvel pela irreprodutibílidade das nossas medidas.

111.9 - DISCUSSÃO DOS RESULTADDS E CDNCLUSÕES

As experiências descritas noa dois parágrafos anterio

res, tiveram como finalidade ensaiar 8S nossas condições experi

mentais de utilização do metodo salvanostitico no estudo d. cinê

tica e do mecanismo de reações de eletrodo.

200

4

1.0 2.0
LOGl (I _ mA1crn2)

Pigura 111.7 - Curvas de Polarização Catódica (A) e Anôdica
(B) d · i 3 + 8 -4 .o a1.stema B xlO M. B1.(Hg) 0,2 M •

HCI0 4 4,0 M • 25°C. (2 • 250 mV em relaçÃo
ao ENR).
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Na Tabela 111.7 são apresentados os valores dos coefi

cientes ausulares das retas de Tafel, catôdica e anádíc8s, obti

das neste trabalho e por tOVRECEX e MEKJAVIC (39).

on t d 10g i(mV)

Sobretenaôea Intermediárias Sobretensões Elevadas

I n I n

Conforme Figura Conforme Figura

II I. 6 In.7 II I. 6 nI. 7

Curva 68 68 118 102 111
Catódica

Curva 45 44 42 77
Anêdica

Tabela 111.7 - Comparação entre os coeficientes angulares das

Curvas de Tefel obtidas nesse trabalho (1) e

por LOVKECEK e MEKJAVIK (11).

o. resultados experimentais por nó. encontrados e.tso

em razoável concordância com o trabalho consultado (39), dentro

da precisÃo da. n08888 medida•• Observando a Figura 111.6 8e po

de verific.~ que muitol dos pontos experimentais apresentam um

desvio de no máximo 2 mV em relação ã curva media, para regiões

de s~bretensões intermediárias. Na região de elevadas sobreten 

80es o desvio cheia 8 ser de 6 mV.

As densidades de corrente de troca das diferente. eta-~
- 3+ .

pas da reaçao Bi + 3e ~ ,BiCHg) podem ser obtidas por extra-

polação das retas de Tafel ati o potencial de equil!brio, confo~

me demonstrou LOSEV (25) e foi apresentado de maneira sumária no

CapItulo 11.

A extrapolação das retas de Tafel correspondentes às

elevadas sobretensões catódicas e anódic8s fornece, respectiva ~

mente, a densidade de corrente de troca da etapa ai 3+ + e ---+
2+ +

Bi e da etapa Bi + e~ Bi(H8)'



•
As regiões de sobretensões intermediárias (tanto a ca

tódica como a anêdica) nos parecem indicar que correspondem a

uma mesma etapa determinando ambos os processos. Os prolongamen

tos das duas retas até o potencial de equilíbrio fornecem, den -

tro da imprecisão experimental, o mesmo valor de densidade de

corrente de troca. Esse valor deve corresponder ã etapa

Bi 2+ + e ~ Bi+. Se isto for verdade, entretanto, deveremos

encontTar, a 25°C, 08 .eguintes valores para os coeficientes de

Tafel (ref. 25 pago ) catôdico e anôdico, respectivamente,

30 mV ~ b
c

< 60 mV

30 ~V < b. < 60 mV

A curva catódica apresentou um coeficiente angular

igual a 68 mV, portanto maior do que o espérado. Acreditamos, po

rem, bsseados no trabalho mais completo de GORODETSKIl e LOSEV

(30) que, nessa região de sobretenaões catódicas intermediárias

o processo anadico tivesse que ser" lev~do em conta, uma vez que

trabalhamos com uma concentração elevada de amálgama. Em outras

palavras, essa região intermediária só poderá ser estudada de

maneira quantitativa, através de curvas de polarização, escolhen

do uma das seguintes alternativas:

la. - podemos levantar curvas de polarização catódica

d · . 1 d - d r .3' 1e um slstema contenoo e eva a concentraçao e aos Bl na 80 u

ção e uma baixa concentração de bismuto no amâlsama.

2a. - podemos levantar curvas de polarização
. -. i 3'de um sistema contendo balxa concentraçao de lon B na

e uma alta concentração de bismuto no amálgama.

anedica

solução

Consultando a figura 6 do trabalho de GORODETSKII e

LOSEV (30) podemos verificar que a região de sobre tensões inter

mediárias na curva de polarizaçÃo catódica só apresenta nitidez

apreciável quando & relação entre as concentrações de íons na

solução e de metal no amálgama ê de 1:100.

Em virtude da grande flutuação dos n08SOS pontos ey,pe

rimeotais a elevadas sobre tensões e da poss{vel interferência de

um processo (anádico, por exemplo) na curva de polarização do ou

tro (catÓdico, por exemplo) a sobretensões intermediárias, acha

mos desnecessário obter as densidades de corrente de troca. Deve
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mos salientar, porém, que obtivemo. densidades da corrente da

mesma ordem de grandeza que obtiveram LOVRECEK e MEKJAVIK (39)

Em seu trabalho esse. autorea fazem uma comparaçÃo entre 89
- 3+constantes de velocidade obtidas para a reaçao Bi + 3e •

Bi(Rg) em meio de ácido perclârico por vÃrios autores, entre

el •• , RANDLES • SOMERTON (49), MOUSSA e SAMMOUR (50), JOHANSSON

(51) e GORODETSKII e LOSEV (3D, 52). o. trabalbo. de GORODETSKII

e LOSEV 8e salientam pelo cuidado que eles tiveram na purifica 

ção do ácido perclõrico e do perclorato de bismuto empregados

Aqueles autore. chamam a atenção de que a presença de impurezas,

principalmenta cloreto, em lotução de perclorato, fazem COm que

88 medidas cinéticas, ne'l. meio, cheguem a variar ordens de

grandeza de um trabalho para outro. As nOI.8' medidas. bem como

as de LOVRECEK e HEKJAVIC apre.entaram den.idades de corrente de

troca cerca de vinte vezel mai?res do que a. obtida. por GORODE

TSKII e LOSEV. Tudo leva a crer que as nossas soluções estavam

contaminadas por Jons cloreto por yãrias razões:

la. - Os Ions cloreto podem surgir da simples di ••alu-
o

ção do óxido de bismuto em ácido perclôrico concentrado (52). Em

virtude da reação ser exotermica pode ocorrer decomposição do

acido perclârico com formação de cloreto.

2a. - Em ambos os trabalhos foi utilizado, como eletro

do de referência. o eletrodo saturado de calomelano. Ri. portan

to. a possibilidade da difusão do. Ioos cloreto de um compArti 

menta para o outro.

3a. - Como .erã mOltrado no CapItulo V o próprio ácido

perclârico p.a. original continha uma concentração apreciavel de

Ions cloreto.

Embora ess&s experiências preliminares tenham sido im

preci~a8, e tenham I. relumido em repetir trabalhol já encontra

dos na literatura. el.s le tornaram importantes por várias ra -

zoes:

la. - Através desle. estudos preliminares foi pOIs{vel

conhecer a potencialidade de um método transitório eletroquImic~

na determinação de parâmetros cinetico8i observamos as principms

cuaaas de erro na. suas medida. e como contornâ-Ias.

2a. - Através do levantamento dessas curvai de polari

zaçao noa familiarizamo. com o tipo de mecanismo de reações de

eletrodo em multi.tapa., fazendo uma análise matemática e experi



mental.

3•• - Essas experiincias preliminares correlacionando

medidas obtidas por diferentes métodos e por diferentes autores,

nos levaram a definir o trabalho de tese propriamente dito. Re 

solvemos estudar a influência dos íons cloreto na cinetica de

reaçoes de eletrodo.

Oma vez definido o tema do presente trab.lh~ 8S expe 

riincias com o mitodo galvano.titico foram 8u8pen84~ pois se tor

nava necessário, ec primeiro lugar, estudar a adsorção doe íons

cloreto, em meio de ácido perclôrico, no eletrodo de mercu

rio, na região de potencial em que a cinética das reações de ele

trodo seria estudada.
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CAP!TULO IV

MEDIDAS DE ADSORÇÃO COM O METODO DO TEMPO DE GOTA

IV.l - TEORIA DO M!TODO

o método do tempo 6e got. foi de8~nvolvido por GOUY

(2, 21, 53) em 1903 e consilte no seguinte: aplica-se ao eletro

do ~l&riz.do ideal - de mercúrio ou amã18~ma gotejante

um poteneial fixo, em rela,io a um outro ~l~trodo de r.ferincia,

••e mede o tempo de queda da. got •• de ~ercúrio (ou ami1sama)

Quanto maior a tensão interf.~i.l elbtrodo-soluçio maior o tempo

de queda observado.

Partindo de uma aoluçio ~adrio de tensio int~rfaci.l

conhecida ê possível calcular a tensão inter facial de uma eolu 

çÃo problema a partir da GqusÇ40 (54)

y • (IV~l)

onde Y • t .io, reapectivamenta a' tensão interfaci&l e o temp~
p p - - - -de queda da soluça0 padraoj y e t a&o. respectivamente. a tenB&O

interfacial • o t.~po de queda da solução em estudo.

_ O valor de Yp i obtido da literatura••nqu~nto qu~ t p
• o valor determinado experimentalmente para a aoluçao padrao •

em ilualdade da condições da .oluçÃo probleca, isto i. com o

m.smo capilar. « me.ma alturA do capilar * • mesmA temperAtura.
de trabalho. Em geral 8e e'colhe como y & tensão interfacial má

.p
xima do eletrôlito escolhido como padrao. ilto ê. & t~n8ão, inter~

Jactal no potencial de·carg& zero (máximo eletrocapilar).

Para deduzir « equaçio (IV-I) c discutir a. con.idera

çõ•• q~.ntitativa. sobre o ~êtodo vamos considerar uma gota de

mercúrio de ma•• a K. prela i extremidade inferior de um capilar~

imer•• numa solução eletrolItic4. Esta sata eetsrã sujeitA âe

.asuint.s força. (55. 56, 51): uma forçA devida ao peso âada pe

la equação



(1'1-2)

onde D ê a densidade do mercúrio e d ê a densidade da solução

uma força devido ã tensão interfacial mercúrio-solução, dirigidA

para cima. dada por

F • 2 'lTry (1'1-3)

onde r ê o raio interno do capilar e uma força, também opolta

tensÃo interfacial, chamada contrapressão. dada por

-•

p • ( 1'1,,4)

onde R • o raio instantâneo da gota. No instante em que a

le destaca do capilar esa8. tres ferças se compen.am e se
-escrever • equaçao

gota

pode

(1'1-5)
o R

A re~&ção entre a tensão ~nterf4cial y e o tempo de

queda t da. got •• de mercúrio pode ser feita, de uma maneira de

talhada e mais precisa. a partir da equação (IV-S,. como fizeram

BARRADAS e KIMMERLE (51). Podemo., entretanto, escolher condi

çõea de trabalho tais que a contrapreslão pOISA ser desprezada e

se obtenha uma relação mais simples entre y e t, como ê demon. 

trado por CORBuStER e GI!RST (55). Neste caso, desde que a mass.

da go~a seja proporcional ã sua idade, isto i. desde que a vazão

m de mercúrio seja uniforme. i pO&8{vel obter uma proporcionali

dade entre a tensão iDterfacial e o tempo de queda das gotas de

mercúrio.

De acordo com os últimos autores acima meneionados(55),

essa proporcionalidade pode ser obtida dentro das seguintes con

dições experimentais:

a) o capilar utilizado deve aer um capilar pol.rográf!
co com raio"interno d. ordem de 10- 3 eM;

b) a altura da coluna de mercúrio deve ser da ordem dn



1 metro ou maia;

c) o tempo de qued~ deve eatar entre 3 e 6 segundos.

Utilizando um capilar po1arogrâfico, com raio inttrno

igual a 2,8 x 10- 3 em e uma coluna de mercúrio com a altura de ]

metro CORBUSIER e GIBRST (55) deduziram a seguinte re18~io eüt~e

a tensão interfacial e o tempo de queda

r - rp - t

t
(19-6)

,

Neata deduçÃo o. autores chamam a atençao para OI se 

suintes aspectos (55); • diferença yp - y deve ler inferior a

10%, iato ê, y - y < 0,1 Y , para que a aproximação dada pela
- p - p - - .

~ equaçao (IV-6) seja valida;.s concentraçao da aubstanciA ten&~o!-7 _
tiva tem que ser sup~rior a 10 M para que o metodo possa ser

aplicado, e o fator de proporcionalidade pode se aproximar ainda

maia da unidade se for utilizado um capilar de maior raio inter

no e uma coluna de mercúrio de major altura.

Levando em conta elta. conaideraçõe., .e admitir~o. ,

agora , na equação (IV-6),. constante d~ proporcionalidade igu,l

a 1 obteremos a equa;ão (IV-I) que 'Iri utilizada na parte expe

rimental deste trabalho.

19.2 - APARELHAGEM, C!LULA E REAGENTES EMPREGADOS

IV.2.l - Circuito elétrico e aparelhAgem utili~cd&

O circuito eletrico utiliEado no ~etodo do t*mpo de g~

ta e muito simplel e elti e.quematizado na Figura IV.1

A celula eletrol!tica C, em seral composta de dois el~

trod~., ê acoplada a um circuito elêtrico constituido de U~ divi

sor de tensão, de um medidor de corrente CA) e de um potenciôme

tro (P) para a medida do potencial do eletrodo.

Na. no •• as experiências a célula foi direta~ente 1iga-

da a um polarôgrafo, Sargent Welch, Modelo 111, atravé. do

sa controlava o potencial .plic.d~ (com precisão de 1 mV)

também a corrente que atrave •• ava a célula·, com auxrlio d~

qual

come

po -

* O contrôle da corrente precisa a.r felto, na. medidas ele troca

pilares, para verificar se, de fato, o eletrodo le comporta como

idealmente polari~ado. Se não há reação de eletrodo a corrente

deve ser muito baixa poil le trata apenas de corrente cap.citiv~
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Figura IV.l - Circuito eletrico utilizado nas mEdidas 21~ 

troeapilarea com o método do tempo de gota.

teneiôm.trc e do galvanômetro inc9rporado8 nelte instrumento. A

escala doa potenciais de polalôgrafo foi calibrada com um poten

ciôMetro d. Metrohm Heri.eu Type E 516. com preCia8Q de 0,2 mV.

As medidas do te~po de queda foram feita. com um r~lõ&io elétri

co, da Preciaion Scientific Co, com precisão de 0,1 s.

lV.2.2 - Célula eletrolitica e eletrodos

A célula por nês utilizada, semelhante. de TOKORO

(58), era de vidro Ilpyrex'I e conltava de trai compartimentos, ~o

mo mOltra a Figura lV.2.

Nos compartimentos A e B era colocada a .olu;ão a ser

estudada, e no compartimento C, e eletrado de referência. O ele

trodo polarizado ideal, de mercúrio gotejante, De encontrava no

compartimento A. O ~letrodo de referência era o de calnmelano ,a

turado com cloreto de sádio. A utilização de cloreto de sódio ,
~

em lugar de cloreto de.patãsaio, foi feita êm virtude da pr6len-

ça de ácido perclõrico na. soluçõe, estudadas. A difusão d08 lons

perclorato para o compartimento C cC4aianaria a precipitação do

perclorato de potássio. O potencial desee eletrodo de refer~nci.

era frequentemente medido apreaentado um valor igual a -6 mV ew

relação a um eletrodo de calem.l.no saturado de cloreto de pot&~

sio, da Beckman. Todas as experiência" descritas nesse Capítule
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Figura IV.2 - Célula el.trolitica utilizada nas medidas

eletrocap!lares (cf. ret. 58).

e nos seguintes,foram realizada. usando, como eletrodo de refe 

rência, o eletrodo de calomel.no sa~ur.do de cloreto de sódio

o. compartimentos. eram separados por placa. poro.as de vidro (G)

e ainda exiltia uma camada de solução de gelatina a 3% cont.ndo

cloreto de potá•• io 1 M entra 08 compartimentos B • Cf com a fi

nalidade de dificultar a difuaio dos tona cloreto pre8entes na

soluçÃo do eletrodo de referência.

OI compartimentos A e B, da célula, ersm abertos, no

fundo, para facilidade de lavaaem e fechados, inici.lmente~ com

tampas de teflon (F). Ea.as tampa., com o tempo, ficavam folga -- .da. e por essa rae.o. fDram subatituidas por rolhas de borzaeha •

• As rolhas de borracha foram adequadamente tratada. antes de s&

rem utilizadas. Por outro lado, ai medidas eletrocapilarea nao

apresentaram nenhuma alteração qUAndo essas tampas foram troca 

das.
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A celula era colocada dentro de uma cuba,

circulação proveniente de um ~.nho termostato Forma
, o

mantido a temperatura de 25,0 C.

A eliminação do oxigênio do compartimento 1 era feita

com nitrogênio. Este, ante. de entrar na célula, passava por q~!

tro fr •• cos lavadores: 08 doia primeiros continham soluçÃo ácida

de fous de Cr 3+ sobre 2inco amalgamado; o seguinte continha uma

solução ligeiramente alcalina e o último, ligado ã célula, âgua

destilada.

o sistema eonstitui4o por banho. célula e eletrodos eDl

colocado sobre uma base sólida contendo um regulador de nrvel. A

altura da coluna de mercúrio era da ordem de 1 metro, de modo

que &8 correçõe•. devido a contra pr•• s.o se tornaram desnecelsá

rias (55). Os tempo. de gotejamento eram da ordem de 5 s. O capi
--lar utilizado nas nossa. experiincias. era um capilar poiarosráfi

co normal, com raio interno da'ordem de 3 x 10- 3 em·. -

Todos e.ses cuidados com.o eletrodo de trabalho te ba

searam na di,culaão feita por CORBuStER e GIERST (55).

IV.2.3 - a.agentes empregados e preparo das soluções

Em toda. a. medida. aletrocapilare. foram empregadas

água e mercúrio bide.tilados. A .egunda destilaçÃo da alua foi
feita em meio de permanganato de potassio e hidróxido de sódio •

conforme reeomebdaçõea de BAUIR (59)·. O merc~rio, ante. de .ar

deatilado. era lavado com solução de hidróxido de sódio a 10% ,

depois com solução de ácido nítrieo a 10%, .ob vigoros. agitaçÃo

por viria. hora•• e,finalmente. com água destilada.

Poram utilizado! 08 seguinte. reagentes: ácido percló

rico p.s. Merck, Ãcido clorldrico p.a. Baker, cloreto de pota. 

.io p.a. Merck.

As soluções de ácido clorfdrico e de acido perclôrico
foram titulaõas por hidróxido de .ódio. usando fenolftaleina co

mo indicador. O hidroxido de sódio foi previamente padronizado

com uma solução de bift.lato de potã•• io •

• O raio do capilar foi calculado a partir da equaçao

de.prezando-se O termo correspondente ã contrapressão.

(IV-5)



IV.3 - VERIFICAÇÃO EXPERIMENTAL DO MATaDO

A primeira expe~iênéi. realizada com o método do tempo

de gota consistiu na obten~ão da curva eletrocapilar de uma .ol~

ção da cloreto de potã•• io 0,1 M. ~s •• lolu;ão seria utilizada f

posteriormente. como padrão na detetminação da tensão int.rflci~t

de outras loluções.

-Na tabela IV.l ••0 apresentadas as nOI.a8 medida. e aI

de DEVANATHAN e PERIES (60), utilicando o método do eletrômetro

capilar de Lippmann. Na Figura IV.3 ê apresentada a curva eletr~

capilar do XCI 0,1 H. O calculo da. tensões interfaciais a par 

tir doa tempos de queda da gota foi feito admitindo co~o padrões

08 valores de t e Y DO maximo eletrocapilar da curva do KCl

0,1 M. Pai tomado como Ymax o valor de 426,2 dina/cm obtido por

DEv'ANATHAN e PIRtBS· (60). Cada medida de t equivale ao valol:' Ulê-

~dio entra duas a tres experiênçiaa em que se contava o tempo

equivalente ã queda de dec gotAS.

o 200 400 600 llOO 1000
E(mV)

Figura IV.3 - Curva el.troc~pil.r do KCl 0,1

taneia!a relativo. ao eletrodo
esturado com cloreto de sódio).

o
M & 25 C (po-

de calam.lIna



E(mV) y (dioa/em) ~ve eletrodo de o -
calomelano do

E-E (mV).
obtido neste oH ido por•

NaCl eat trabalho Devansthan (60)

O 460 383 -
-60 400 393 3,5,6

-100 360 402 I.-
-160 300 408 409,4 I
-200 260 413 -
-260 200 419 , 419 8 0

-300 160 421 -
-360 100 425 424,4

-400 60 426 -
-460 O 426,2 426~2

-500 -40 426 -
-560 -100 425 424.? ,,
-600 -140 423 - I
-660 -200 420 421 ,4

,

-700 -240 411 -
-760 -300 416 4"1.5~7

-800 ··340 412 ._-
-860 -400 408 ~O6,3

-900 -440 404 -
-960 -500 399 3;9 t l

I
-1000 -540 .394 -
-1060 -600 387 388,4

Tabela IV.l - Medidas eletroeapilares para a soluçÃo de

KCl 0.1 Ma 25 oCo

Obaerva-s~. pel& analise da Tabela IV.! que A. nOS&&8

medidas diferem. em média, de 0.8 dina/cm das obtida8 por DEVARA

THAN (60). o que conaider4mos muito boa concordância G~ntro do

n0880 desvio experi~ental~.

* Esta ~lutuação nas medidas, de apenas 0,2% serve para justifi

car a utilização da equação (IV~l). neste trabalho, em lugar da

.quo~ão (IV-5).



Na 'isur. IV.4 se encontram 08 valores da carga qK no

metal. obtidos por derivação srâfica. comparados com os de GRAH!
ME (61) obtidos por integração de medtda~ de capacidáde com o me
todo da ponte de impedâncta.

o

-4

o·200.400 ·400 'ÔOO
E'Ez(mV)

'{sura IV.4 - Carga no eletrodo de mercúrio imers~ em

KC1 0.1 K • 25 °e.
o pontos experimenta~a ; de acordo com ref. (61).

Q calculo de qK a partir da derivação gráfica, como a.

vi na licura IV.4. apre.enta uma imprecisão muito grande, princi

palmente, na vi&inhança do máximo eletrocapi1ar. Um. caneira

maia precia. de ae obter a densidade superficial de carga con.i~

te em derivar um polinômio de ordem n que melhor S$ ajuste &OS

pontos experimentais da curva eletrocapilar.

• •Foi ue"i1izado um programa de c6mputador , em linguagem
FORTRAN, de ajuste. pelo método dos mínimos quadrados de um poli

nâmio de grau n. O presram. foi aplicado aos pontos experimentds

• O presrama 110.

to de Física.

foi forQ •• i40 pelo .ologa A.A. Neto, 40 Institu-



das curvas eletrocapilares levantadas, fszendo n-7. conforme su

Sere BARRADAS (57). Esse prugrama fornecia a curva eletrocApila~

média. a derivada primeira e A derivada segunda.

Na Tabela IV.2 apresentamos alguns doa valores experi

mentais obtidos e 08 fo~necido8 pela curva aletrocapilar média •

no caso de uma solução de cloreto de PQtâssio 0.1 M.

Observa-se. ne8866 dez m~dida~. um desvio medio de

0.5 dina/cm o que corresponde a imprecisão nas rncdicl~s do t0~pO

de queda por nós efetuadaB.

. -
E(mV) y(dinol!./cal) ~y

-
Experimental Médio

-
O 393,0 382.8 O .,

"
-100 402,0 400.1 1,3

-200 413 ,I 413)2 0,1

-300 421,0 421.4 0,4

-400 425,8 425.5 0.3

-500 425,8 1~25.9 0,1,,
-600 1.22,6 423,3 I L' t 7

-700 418,7 418.6
,

0,1I

-800 411.5 412.5

1~-900 404,4 405,0 0,6

Tabela IV.2 - Anilise das medidas elet~ocapilarta pera

Cloreto de Potâssio Of1 M.

Em todas as medidas eletracapilares realizadK6 odes 

via dos pontos experiment&is para a curva média foi, no máximo,

de 1 8 2 dina/cm e o desvie media d4 curva ~letrocapil.r compl~

ta, incluindo vinte a trinta medid!8, foi inferior a 1 dina/cm.

Observamos que medidas realizadas em

de soluções com mesma composição, apr~sentaVQm

lares da tensão interfacial. d. ordem de 1 8 3

dias diferentea i

um desvio nos VÃ

. I •d1na em . Com o

• Essa observação será me lhe! discutida no Capítulo VI.



fim de estimar melhor a imprécisão das medidas com o mêtodo e~ 

pregado, foram levantadas virias eurvas eletrocapilarea para um.

mesma soluçÃo, cloreto de potássio 0,1 M, em dias diferentes. Oi

resultados apresentados peleI curvas médias de quatro exp~riinci

as distintas se encontr~m na Tabela IV.3. !5sa. oxperiênciaç se~

viram para mostrar a flutuação na! medidas da ten.ão intetfacisl

bem como nas medidas da densidade superficial de carga no metal.

Os valores dos desvios mê4ios revelam que o metodo por

nó. utililado pode apresentar uwa flutuação, nos v~lores dA ten

sao interfacial, semelhante à·obtida com o metodo do elctrêmetro

capilar de Lippman (60, 62). Por Qutro lado, a flutuação na medi

da da densidade superficial de carga no metal não e ~uito .upe 

rior ã observada atraves da integração das curva. da c.pacidad~

diferencial em função do poteneial, obtida. pelo metodo d. ponte

~de impedância (61). A precisÃo do metodo do tempo de gota pode

ainda ser aumentada, utilizando-se cedidorea d~ tempo mais preei

.08 e a8 correçôe. lugeridas por BARRADAS e KtMMERLE (57)~

As medidas da capacidade difeten~t.l da dupla c&~&d.

e1etrica (derivada segunda da curva eletroc~9ilar) apresentaram

um desvio acentuado, da ordam de 1 a 3 ~1/cm2. o que equivale &

um erro percentual igualou superior • 2,5~~ AI medidas da capa

cidade, atraves do mõtodo do tempo d~ gota, só tim significado

qualitativo, uma vez que a sua dete~minaç~o pode ger feita t de

maneira muito maia preci6a. uti1iE&ndo o método da ponte de i~pe-
daneia (2, 6. 63).

Eisa .irie de medidas co~ cloreto d~ potiasio 0,1 M

também serviu para mostrar • flutuação no! valeres do potencisl

de carga zero, utilizando o método do tempo de gota. Na Tabela

IV.4 são apr.sentados os quatro valores obtidos psra o Ez~ medi

dos atravê. da curva média.

De acordo com .s nossa. obaervações podemos atribuir

uma imprecisão de 10 mV na medida do potencial de carga :ero

eom o método do tempo de gota.

IV.4 - CURVAS ELETROCAPILARES DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÃCIDO CLUa!

DRICO A 25°C

A interface mercúrio-soluções aquosas de Ácido clori 

drico Jã foi estudada por varios autor•• (57, 62, 64, 65). O ta·
tudo mai. detalhado sobre eSSE siGtema foi f~ito por HINK e SUR-



,

E(mV) . y (dina/ em) Ymêdio 6y qM. (uC/.cm
2

) qmêdio :l,q

Exp.1 Exp.2 E][p.3 Exp.4 Exp.l Exp.2 Exp.3 Exp.4

-100 399,.4 400,0 398,9 400,7 399,8 0,6 15,3 14,5 15,0 14,,9 14.9 0,2

-200 412,3 412,4 411,8 413,2 412,4 0,4 10,6 10,4 10,7 10,3 10,5 0,2
•

-300 420,7 420,8 420,6 421,4 420.9 0,3 6,3 6,4 6,7 6,1 6,4 0,2

-400 425,1 425,,1 425,3 425,5 425,2 0,2 ,2,. 5 2,2 2,8 2,2 2,4 0,2

-500 425,8 425,4 426,3 425,,9 425,8 0,3 -0,5 -1,48 -0,78 -1,2 -1,1 0,3

-600 423.4 422,6 423,4 423,,3 423,3 0,4 -3,8 -3,8 -3,8 -3,,8 -3,8 0,0

-700 418,4 418.1 418,9 418,6 I 418,5 0,3 -5,,9 -5,0 -6,0 -5,5 -5.6 0,5

-800 411,8 412,,7 412.2 412,5 I 412,3 0,3 -7.3 -5,8 -7,3 -6,7 -6,8 0,5

-900 403,7 406,1 404,4 405,0 404,8 0,8 -9,0 -7,7 -8,2 -8,4 -8,3 0,4

Tabela IV.3 - Imprecisão na medida de Y e de qK utilizando o metodo do tempo de gota.
,
c,



,~

Exp nQ E (lnV) E - d' (lnV) M -d' (lnV)• zme 1.0 zme 10

1 470

2 456 468 8

3 477

4 460

Tabela IV.4 - Imprecisão na medida do potencial de

carga ze~o para várias curvas eletroca

pilare. de cloreto de potássio 0,1 M •

25°C.

KIEWICZ-HERBICH (62), • virias temperaturas, strevê. de medida.

de capacidade diferencial com a ponte de impedância e de curvas

eletrocapilares com o eletrômetro capilar de Lippman.

Levantamos curVAS eletrocapilares de cinco soluçôee de

ácido clorIdrico oaB mesmas conce~traçõe8 utilizada. pelos últi

mos autores acima citados (62). a saber; 1,0; 0,6: 0$4; 0,2 e

0,1 M, a 25°C. lesas experiências tive~am como fin41idad~ veri

ficar a reprodutibilidade das nOS8a8 condições de trabalho para

outras soluções, além daquela escolhida como padrão, iato e~ a

solução de cloreto de potássio 0,1 M.

A e.colha do trabalho de MINe e JURKIEWlCZ-aERBICH ca

mo ponto de referência apre.entava duaa grandes vantagens:

la. - e.aes autorel utilizaram metodos diferentes da 

quele por ttÕ.··.mpregado e t apreaentad'oa t na lite.ratura. como mé

todos mais preei.o8. na inve.tigaçio aobre a dupla camada elêtri
C_ t do que o método do tempo de geta (2, 6 t 21);

2•• - o si. tema mercúrio-soluçõ.s aqUOI.' de ãcido elo

rldrico .erviri. de base para um •• tudo posterior sobre a inter

face mercurio-.oluçô.s ·aquo••s de ácido clortdrico e acido per 

cIõrico a força iônica constante t dando-nos conhecimento da or 

dem de grandeza doa parâmetros experimentais e daa sua. varia

çoes.

Na Tabela IV.S ê apresentada uma comparaçao entre 08

nossos resultado. (1) e os obtidos por aqueles autores (II)t e

25°C, para a teusão interfacial na máximo eletrocapilar.



-86-

C(mol/ l ) Y (dina/cm)
max

I 11

0,1 426,9 427,5

0,2 425,0 424,5

0,4 423,4 423,9

0,6 421,8 422,0

1,0 421,4 420,8

Tabela IV.S - Tensão interfacial no máxi

mo eletrocapilar de so1u 

ções aquosa. de ácido clo-
•. o *
r~drlco a 2S C.

o. valores de Ymax por nós obtido. apresentam UQ des 

via d. ordem de 0,5 dina/em quando comparados com oa resultados

de trabalho consultado, o que e.tã dentro do n08s0 p,rro experi 

mental.

Na Fiaura IV.5 '&0 apra.eutad., .lgumes d&s curvas ele

trocapilarea levantada•• Observa-se que oa pontol experioentaia

le af.atam, no maximo, de 2 dina/em d. curva ~.di••

Na Figura IV.6 e apresentada. dependência entre o ~o

tenei.l E+ e a atividade média das soluçõe8 de acido clorIdrico

• diferentes. valores de densidade de carga no metal. Ele~5 poca~

eiai. foram calculado., conhecidas as curvas eletrocapilares wé
di•• ,. a partir da equaçio (1-9) , desprezando-se o potencial de

junção. As atividades mídias foram calculadas. partir dos coef!

ciente. de atividade media., fornecidos per CONWAY (66) e da e-
-quaçao

(IV-1)

• Esses valeres vêm novamente, justificar a utilização da Equa

ção (IV.l), em lugar da equação (IV.6).



-'----~":"'---'r"---......-"'~J"!i. ...
-60',) -100 -lOOO

E (mv)

Figura IV.5 - Curvas eletrocapilares de 801uç;ea de "ieido

clorídrico a 25°C.

o 0,1 M ; + 0,4 M 4 0,6 M

onde C representa a concentração em molalid.de das aoluçõee de

ácido clorldrieo.

atravi.s

d.

As retas medias da Figura IV.6 foram obtidas

de ajuste por mlnimol quadrados dos pontos experimentais. Os

tenciaia são relativos ao eletrodo de calomelano 8&turado

reto de sódio.

po

elo

igual

igual

o desvio

a zero, de 5

a +10lJC/cm2 •

médio nas medidas de B+ foi de 14 mV para qM

mV para qM igual a +5~C/cm2 e de 4 mV para qM

Observa-se que a curva média, para q • zero
M



•
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,
•

-

o -100

Figura IV.6 - Variação do poten:ial com a atividade med;.
de Boluç;es de icido clor!dricQ a difer!n 

te. valores de .densidade superficial de ~11.!

8a no metal. (Potenciais relativos ao ele 

trodo de c.tomeI.no saturado de clorp.to de

sódio) •

6 A partir doe dados d. MINe e JURKIEW!CZ

SERBIOS (62) para qM - O

O A partir dos dAdos d~ PARSOHS e DEVANAtHA~

(64) para qM • o.

concorda, de~tro da precísão experimental, com as dado! da lite
•ratura •

• ! preciso notar que, PARSONS e DEVANATRAN (64) utilizaram um

~tTodo de hidrogênio, MINe e JU1KIEWICZ-RERBICR (62) um eletro

do de ealomelano saturado de cloreto de poti•• io ., n•• te traba~

lho, foi utilizado um eletrodo de c.tomeIano saturado de cloreto

de sõdio, o que iQplica em diferentes potenciais de junção aos

diferentes trabalhos.



Na Tabela IV.6 .ão apresentado. 05 valores, encontra 

dos ~e.te trabalho, para o coeficiente de adsorção (isto e, o

coeficiente !sin-Markov), retirados das ratas medias d. Figura

IV.6.

.------;.--------

o

.10

(-aE ;illarn
\ • F

1,13

1,07

1 ,08 I
Tabela rV.6 - Valores do coeficiente

de adsorçâo para Rel,a

2~ °c, 8 vãrias densi

dades superficiais de

carga no metal.

Podemos admitir, dentro da precisão experim~nt~l~ de

acordo com a ligura rV.6 e com a Tabela IV.6 que o CQ(íicient~

Eain-Markov para soluções aquosas de Ãcida clorrdri~o, a denBi~~

dei de cargas positivas, independe do valor de qM' Conforme {oi

apresentado no capttulo I 11.8 elaa conttatação experim3ntal ~~r
- . ..

ve para evidenciar a presença da ad1orção espec{fica Co& anione

cloreto em toda a região de potencial ã ~&querda do ~iximo ele 

trocapilar.

IV.5 - CURVAS- ELETROCAPILARES DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE ÁCIDO PER 

CLORrCO A 25°C

Não encontramos. n. literatura, ~enhum trabalho sohrE
medidas de adsorção especIfica de tons perclorató a partir de ao

luções aquosas de acido·perclêrico. Todavia, a adBo~ção especlf!

ca doa Ions perclorato sobre mercurio foi estudada por PAYNE(61)

em misturas binirias fluoreto-perclcrato de amônia a força iôni

ca constante; tambem merecem destaque os estudos eletrocapilares

80bre a interface mercúrio-soluçõe, aquosaa de perclorato de aê

dio realizados por OÁMASKIN e outros (68) e por WRO!LOWA e ou



troa (65).

Uma das dificuldade. encontradas no estudo da intarfa

ce mercúrio-soluçõel .quo••• de ácido perclórico consiste na im

possibilidade experimental de Me obterem soluções desse ácido

isentas de anion. cloreto. Como será wostrado no Capltulo V o

ácido perclõrico p.a. por nós empregado apresentava uma concen -
- -s ~-traça0 de cloreto da ordem de 10 mole. àe ~ona Cl per mol de. -10n8 CI0 4 , 08 trabalhos de fAlNE J por out~o lado, sobre aàioT -

ção de cloreto (69) e de percloreto (67), na presença de fluo;e

to, indicam que, ~. região de carga muito positiva, o aniou clo

reto ê adsorvido duas a tres vezes mais do que o anion perclora

to. Em outras palavras, peta um meRmo velor de densidade de car

ga no metal uma soluçÃo 0,1 M de perc1orato apr~Qenta uma carga

especificamente adaorvida cerca de duas vezes menor do que uma

solução 0,1 M de cloreto (ambas ã mesma força iônica). Diaute

dessas informaçõea e da con8ta~ação experimental de que a tensão

interfacial mercúrio-aolu;ão de acido p~relõrico varia considera

velmente com a concentração desse ácido, re8olv.~oe levantRr cur

vaI eletroaapilares de Ácido perclõrico. com B fin.lídad~ de ob

ter alguma informação quantitativa-o aobre 8. ad8or~S:o especcí.,tica

doa anions perclorato a vários valortB de genaidade da carga po

sitiva elevada no metal. Acreditamos que ~R nosaas 801uçõ~. de
; . .. _ - -5
aCLdo perclorLco, com uma proporçao cloreto-pereJarato de 10 :1

possam ser estudadas atribuindo-se, praticamente, a variação na

tensao interfacial i váriação da concentr~ç~o do~ 1~n4 p5rclo~.-

to.

Foram levantadas curvas ~latrce~pilar~s d~ oit~ ~olu ~

- ; ; o;oea aquosas de acido perc1orieo, a 25 C, nas 82guintes concen-

trações: 0,25; 0,61; 0,83; 0.97; 1,29; 1,66; 2,08 e 3.07 M. Algu

mas dess •• c~rv.8 sio .pr~gentQdae na Figura !V.7.

O maximo eletrocapila: ocorre a potenciais mai8 négatl

vos ã .medida que aumenta a concentra;ão de perclorato. Em toda ~

região de potencial ã esquerda do máximo eletrocapilar há um

abaixamento da tensão interfacial ã medida que cresce • coneen 

tra;io de tons perclorato. 1 di't~ita do máximo eletrocapilar, ao

contrário, se observa um aumento na tensão interfacial ã medide

que cresce a concentrftção d~ ácido. Esse fato tambêm foi ob&erv~

do por DAMA8KIN e outros (68) em solu;ões mais concentradas de
per~lor.to de sódio.

Encontramos uma concordin~ia muito boa doa pontos expe-
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•

4

-200 O -200 -400 -600 -&:lO
! (mV)

Figura IV.7 - Curvas eletrocapilares de soluções de âcido

perclôrico a 25 oCo

0,25 • + 0.97 ; o 3,07 M•

rimentais com a curva média, obtida. de maneira semelhante às

anteriores, por ajuste. pelo mêto~o dos mlnimos quadrados, de um

polinômio de 79 grau. O desvio medio entre 08 pontos experimen 

tais e a curva media foi inferior a 1 dina/em. Cada curva eletre

capilar corresponde a uma série de vinte a vinte e cinco medidas

de tempo de queda com intervalos de 20 a 50 mV, entre +200 e

-600 mV vs eletrodo de calomelano saturado de cloreto de Bôdio.

Na Figura IV.8 e mostrada a dependência entre o poten-
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eial e a atividade média das' soluções de ácido perclõrico, a di

ferentes valores de densidade superficial de carga no metal.

Figura IV. 8 - variação do Potencial E+ com a atividade média

de soluções de ácido perclárico s dif~ren 

tes valores de densidade superficial de ex

cesso de carga no metal.

Esses potenciais foram calculados, de m~neira semelhaE

te ao que foi feito para as soluções de ácido clorídrico, deapr~

zando-se o PQtencial de junção.

o desvio médio nas medidas de E+ foi de 5

O, de 5 mV para qM • +5~C/cm2, de 1 mV para qM

7 mV para qM igual 8 +15~C/cm2.

toV para
2• +101JC/cm

•

Na Tabela IV~7 aio apresentados os valores encontrados

para o coeficiente de adsorção, retirados das retas médias da Fi

gura lV.8.

Os deavios na medida do coeficiente angular correapon

dem ao deavio medio, obtido a partir das diferenças entre o coe

ficiente angular medio e o calculado, para cada ponto experimen

tal. atraves da equação
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qM(~C/C,,2) 2R1
-~E /--ale a

t+ F qM

O 1 ~ 1 '! 0,2

+5 1,0 t 0,2

+10 0,7 • 0,3-
+15 0,8 • 0,5

Tabela IV.7 - Coeficientes Isin-Markov

para soluções aquosas de
- i - oac do perclorieo a 25 ~

• varia. densidades super

fieiai. de carga no metti

a •

onde b representa o valor do potencial para a± • 1, na curvl. mé

diai Xi e Yi ••0 a. coordenada. de cada ponto exparimental.

Devemos concluir, dentro Aa precisa0 experimental que

O coeficiente Eain-Markov, para soluções de ácido perclôrico. í~

depende do valor de qM' De acordo com os critêrio. anteriormente

mencionado,i. eatas conclu.õ.s permitem afirmar que hâ adao't'çâo ta

pecIfica de Ions perclorato em toda & regiio d~ potencial a 88 

querda do máximo eletrocapilar.

IV.6 - MEDIDA DA ADSORÇÃO ESPECIFICA DO IONS PERCLORA10

De acordo com PARSONS (10) e com o apresentado no Cap __

tu lo I 11.6.2, ê po.sIvel obter, de maneira relativamente sim

plea. a. iaotermaa de adaorção de anions, ã densidade de carga

constante, utilizando a função auxiliar



•

A derivada da. curva. de ~+ em tunçic de 2RT/r le .~

foreece a carga total de anion•• ~re.ente na camada interna

(q-i). e na camada difu.a (q-d). Em .e3ui~ •• a utilização da

Equação de Gouy Chapman (Equação 1.10) e do 1iagrama repre8.nt~

do pela Fiaura 1.4 possibilita a determinação da caraa .apecif!

cemente adsorvida e. cona.quentemente. da isoterma de adlorçâo

do anion.

-Na Fiaura IV.9 a&o apre.entadas a. curva. ~+ e~ fun -

ção da atividade média da••oluçõea de ácido p~rclõrico • dife

rente. valore. de densidade superficial de ca~8a no metal.

I.
em

-100
(2RTIF)tila,

Figura IV~9 - Variação de t+ com a ~tividRde media d'8 solu

ções de ácido perclórico a difereutes valorel

de den.idade superficial de c4cg& no metal.

(qK .m~c/cm2).

A. eurvas media. foram traçada. a partir do ajulte.por

mlnimos quadrado •• de um polinômio de terceiro irau. O desvio mi
dio entre cada ponto ezperímental e a curva media foi da 0.6
dina/cm.

-A razao p4ra a e.colha de valore. fracionarios para qM- -• que eles aerao ut~liz.do. no IIV.9.



Na Tabela IV.8 se e~contram 08 valores de q_

tal de anious) obtidos por derivação dos polinômios de

grau apresentados na Figura IV.9.
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(carga. t,2,

terceiro

qM( lJC / 0 ..
2

) 3,9 5,0 6,3 8,6 10 J O 13,6

o
moles/R.

0,61 6,3 7,7 8,5 10,2 12,0 15,2

0,83 7,0 8,7 9,5 11,9 13,6 15,9

0,97 7,2 9,0 9,9 12,1 14,1 16,0

1,29 7,4 9,3 10,2 12,6 14,7 16,2
I

1,66 7,2 8,8 10,0 12,3 14.2 15,9 I
Tabela IV.8 - Carga total de 811::1.on8 (em 1JC/e:n

2
) em fuSo

- -.çao d. conceutraçao de 1008 perclo~ato ~

da densidade superficial d~ carga np ~e

tal.

Na Tabela IV.9 .e encontram 08 valo~~s c«lc~lAdo~ para

o potencial $2" a partir dos dados 48 T.e.bela !v.e e do proc"!Ji 

mento resumido no diagrama da Pigura 1.4. Ob.erva-se que O FO 

tencial $2 variou muito pouco com a densidade d~ eerg5 e com &

concentração de eletrõlito t Podemos atribuir grande parte àC5saa

flutuações ã imprecisÃo experimental na Medida da tenBâo interfa

cial e no cálculo deste potencial.

Na Figura IV.IO i apresentada. dependência entr~ 8

carga 'especificamente adsorvida e a concentração das soluções de

ácido perclõrico & diferentes valores de densidade Bupzrficial

de carga no metal. Obse!va-se, de maneira semelhante às soluções

de per clorato de .ódio (68), que há uma diminuição da carga e8p~

clficamente adsorvida quando a8 soluções se tornam muito concen

tradas. A curva tracej.da corresponde aoa resultadoa óe WROBLOWA
e outros (65) para soluções diluidas de perclorato de aódio ~

qM - +lO~C/cm2. Os nossos resultados divergem daqueles encontra

dos pelos autores acima citados. no m&ximo de 1.8UC/cm2, o que

consideramos muito boa concordância dentro da precisÃo experimen

tal do método empregado. ! importartte lembrar, tambem. qUI os
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2
3,~ 5,0 6,3 8,6 10.0 13.6qM(~C/c.. )

c
moles/R.

0,61 -22 -24 -20 -15 -19 -15

0.83 -24 -27 -24 -25 -26 -18

0.97 -23 -27 -25 -24 -28 -18

1,29 -22 .-26 -24 -24 -27 -17

1.66 -19 -21 -20 -20 -23 -14

Tabela tV.9 - VariaçÃo do potencial .2 (em mV). no PER.

com a concentração de tons perelorato e

com a dona!aade superficial de ~.r8a no

metal.

calculos envolvendo a camada difuI. se tornam impreciaoa ~ elev.

doa valorea de densidade de carga no metal (2).

10

",'
,fi,,,,

~,

<li tO COoO \lo

Figura IV.IO - Carga especificamente adsorvida para ~iferent5

valores de densidade de carga no metal. em fU~

ção da concentração de ácido p~rclõrico (qll in
2 -dicada, sobre cada curva, em ~C/cm ). A ourva

tracejada correaponde &OS dado8 de

(65) para NaCl0 4 e qM • 10~C/c..2.

Wl'.OBLOWA
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IV.7 - COMPARAÇÃO ENrRE A AD~ORÇÃO ESPEC!PICA DOS ANIONS CLORETO

E PERCLORATO

I po•• ível comparar, e~ iaualdade de condições experi

mentais, a adaorçÃo e.pecífica doa anioDI cloreto com a doa ani

ons perelar.to. Fixemos a denaidMde superficial de carga no ~e -
2 . . -di dtal como aendo Q.M • +lO),lC/cm • e a at1.vldade me a, tanto o

ácido clorídrico como do ácido perclôrico como .endo a
t

• 1. Nea

888 condições a interpolação da curva de q-Cl VI lRT/F In a± o~

tida por MINe e JURKIEWICZ-HE~BICH (62) fornece qi • -22 ~C/cm •

para 08 aniona cloreto. No caIo dOI anious perclorlto a cu~v. da

Figura IV.IO fornece q .• ~16,8 ~C/cm2.
1

Observa-ae, de .cordo com eS8es dado., qu~. embora o

íon cloreto sejs maia fortemente adeorvido do que o íon perelara

to, as carg•• especificamente adaorvidaa desses Ions c3egam &

ser da mesma ordem de grandeza.

Os dados sobre ad.orção eepecIfica de 10ft. ~loreto e

perclorato acima apresentados podem, por sua vez, s~r ccmp.rado~

qualitativamente, com os resultadoa obtidos por PAtNE para 3 ad

aorção especIfica de anion. cloreto (65)~ presentes em misturos

cloreto-fluoreto de pota•• io, e de aniona perclo~.to (6~), pre 

sentes em misturas perclorato-fluQreto de amSnia. Na Figura IV,11

são apresentadas a8 curva. da carga e8pecific.m~~te Ad.orvida de

10na cloreto (curva A) e de Ions perclorato (curva B) obtidAS •

partir dos dados de PAYNE, em função da concentraçÃo melar (x)

de cloreto e de perclorato, respectivamente.

Nota-se que, para concentrações superiores. 0,05 M a

adsorção especIfica dos Ions cloreto e cerca de duas vezes ma~r

que a dos Ions perclorato. Bs ••• soluções aprassncam praticamen

te a melma força iônica que as .oluçõ.s de acido clorídrico e de

ãcido.perclõrico anteriormente comparada•• Infelizmente es.a com

par ação não pode aer feita para concentraçõ.1 de cloreto ~ de

perclorato maia prâximos da atividade unitária, previa~ent. e.c~

lhida, em virtude de n~o diapormol de dadOI experim~ntaia, a con

centraçõ.s mai. elevadas, nos trabalhos consule.doa.

Tendo em vista estel resultadoft sobre a ~d8orção p-sp~

cifica de anions cloreto e parclar.to, de soluções separadas de

ácido clortdrico e de ácido perclõrico. ou de mistura0 binaria.

cloreto-fluoreto de po~i.,io e porclo.ato-fl~otcto de amônio. r!

solvemos determinar A adaorção .Ipecifica d08 AniaDs cloreto em
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5

•

lOG X

Figura IV.II - Carga e5pecificament~ .d8~rvida de snioa.

cloreto (curva A) e de anioa. per~lor.tc

(curva B), de acordo ~Dm ".408 de PAYNE

(64, 65). para qH • +lO~C/crn2.

Curv~ A misturas x M KCL + (l-x) M KF

Curva B misturas x H NH4CI04 + (l-x) M NH4~

misturas de ã~ido cl~rldrico ~ ácido perclõ~i~o. a forç. iÕDic~

constante. Est •• determinaçõ~8 tinham por finalidade 5~ber qu~l

e • carla •• pecificamente adaorvida de íona cloreto quando & 8ua

concentração no meio da soluça0. muito menor do que a dOI íons

percIar.to. E•••• medidae seriam úteis, posteriormente, na corre. -
laça0 entre a adaorçâo e.pecífica de íon. cloreto e IUI influin-

eia na cinetica de reações de eletrodo.

IV.8 - CURVAS ELETROCAPILARES DE HISTRUAS DE ÃeIDO CLORIDRICO E
lCIDO PERCLORICO A FORÇA IONICA CONSTAN~E

N. obtenção das curvas eletrocapilares d~ misturas de

Ãcido clorídrico e ácido perclôrico foi escolhida a concentração

total 1 M pelas seguintes rAzõel:



cas poderi.m ser complicada. quer pela formaçÃo de aquo co~ple 

xo. (70), quer pela maior variação do potenei&~2;

2a. - em concentrações mais elevadas do que 1 M a for

ça iônica seria mais alta e LS condições estabelecidas no CapItu

lo 1 f 1.7 deixariam de ser obedecidas;

3a. - na con~entração 1 M &•• oluçõ~s de ácido clort 

drico e de ácido percIôrico apresent.m co~ficient~! de ativiàade

medias muito próximo., isto ê, diferindo apenas em 1%.

Foram levantadas curvas eletrocapil.rea de dez saIu

ções x M em ácido clorIdrico e (l-x) M a, ácido perclôrico. A~

concentrações de icido clorIdrico estudadas foram as sa8uinte~

-5 -3 -2 -2 -2 .6 x 10 ; 6 x 10 ; 1,2 x 10' ; 3,0 ~ 10 ; 6,0 x 10 •
-1 -1 -1 -1

1,19 x 10 ; 1,49 x 10 ; 4,48 x 10 ; 7,46 x 10 ~ 1,00 M.

Nestas experiência. foram feitas medidas de tempo cor

respondentes ã queda de dez gotas consecutivas em intervslos de

50 mV de potencial. Na faixa de potencial e~ que, p05teriorment~

i • . - 1 1 3+ 2+ i d d .a c netlca de reduçao dos on~ B e Cu g~r c ~8tu a a, ~3tO

ê. entre +200 e -200 mV .s medidas eletrocapilarea loram feitAS

a intervalos de 20 mV. Nesse. condições foram realizadas cerca

de vinte e cinco a quarent& medidas experimentais, compreendidas

entre +200 e -800 mV (vs. eletrodo de calomelano B8turadc de elo

reto de sódio). As curvas medias foram obtidas de maceire seme 

lhaate às medidas anteriores.

Na Tabela tV.lO s~o .pres~ntado8 0$ valores midios pa

ra a tensão interfacial em fu~ção do potencial e da concentração

de tons cloretQ. Observou-se am desyio médio de 0,3 dina/em en 

tre 08 valores de y obtidos experimentalmente e os valores mé 

dios. uã um abaixamento na tensão interfacial quando ge aumenta

a concentração de !o~s cloreto, em toda a faixa de potencial 8

esquerda do maximo eletrocapilar. Esse abaixamento e tão mais a

centuado quanto mais positivo ê o potencial, isto ê, quanto mais

positiva ê a densidade superficial de carga no metal. A potenci

aia mais negativos, i direita do máximo eletrocapilar, pratic8 

mente não se observou, dentro da precisão exptrimeut~l, nenhuma

variação apreciável da tensão interfacial com a conccntraçao de

íons cloreto.

Na Pigura IV.l2 • apresentada. dependência entre a

densidade de c~r8a no metal e a concentração de rona cloreto, p~

ra diferente. valoreu de potencial do eletrodo. Ob8ervl~se ~U~
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•E(aV) +100 O -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

CCI-

(aoI/ )

4 x 10-5 373,2 386,9 398,8 408,8 416,5 421,5 423,6 422,6 418,8 413,4

6,0 x 10- 3 370,1 385.8 398,1 408,1 415,6 420,5 422,6 421,9 118,1 411,8

1,2 x 10-2
369,6 385,9 398,4 408,3 415,6 420,4 422,6 422,2 417,9 411,4

3,0 x 10-2 366,8 385,6 400,1 410 .. 6 418,3 423,4 425,7 426,0 424,4 414 •.1

10-2 .
6,0 x 361,3 382,7 397,6 408,2 415,6 420,2 422,1 421,3 418,0 411,1

1,19 x 10-1 - 381,5 397,3 408,2 416,2 421,5 423,6 421,9 417,9 411,2

1{<9 x 10-1 - 377,6 394,3 406,2 414,9 420,4 423,0 422,5 418,9 414,2

4{<8 x 10-1 - 372,6 391,9 405,9 415,8 421,4 423,6 423,1 419,2 412,4

7{<6 x 10-1 - 366,1 387,4 401,9 413,1 420,4 423,8 423,4 419,2 414,7

1,00 - 365,1 386,1 401,8 412,6 419,2 421,9 420,9 416,1 409,8

• -1
Para x -1,19 li: 10 já se observava, nesse potencial. o início da onda de dissoluçÃo anódica do mercu
rio por cloreto.

"o' '"

o
-<

1 Tabela IV.IO .,
"

Valores médios da

tenciais a 25 oCo

teuBao interfacial de soluções de ReI x M + Bel0 4 (l-x) M a vários p~ I
~

o
o



-1 (J ...

para concantraçõea muito baixas de íons cloreto a carga no metal

le apresenta praticamente constante. para cada potencial. Quanto

mais nelativo ê o potenci~l. isto ê. quanto mais baixo ê o valor

da densidade de carga no metal. menor a variação de qM com a

concentração x de Ions cloreto. Mesmo a potenciais muito catódi

coa, a zero mV (vs eletrodo de calomelano saturado de cloreto de

.ódio). para concentrações de cloreto muito baixas, isto ê. para
-2 - -x<10 • as flutuaçoes observadas no valor de qM lao da ordem de

O.S~C/cm2. o que está dentro do desvio eaperimental. Es,as obs.r

vaçõea mostram que. nas medida. eletrocapilare. feitas com bai 

xaa concentrações de cloreto, para cada potencial. a carga qM ••

manteve constante. Da relação entre qM e ~2 o fato de qM ler

constante acarreta que aa medidas cinéticas tenham sido realiza

das em condiçõ.1 de potencial ~2 constante. uma vez que todal a.

soluções apresentavam a mesma força iônica. Eata observação sera

de grande importância na interpretação dos resultados cinéticos.

a lerem apresentados no CapItulo VI •

-5

•
-,

LOGX

Figura IV.12 - Variação da densidade de carga no metal com a

concentração de íons cloreto. em misturas HC~

x M + HCI0 4 (l-x) M a várioa potenciais (po 

tenciais indicados em mV).

IV.9 - DETERMINAÇÃO DA ADSORÇÃO ESPECtPICA DE tONS CLORETO A

PARTIR DE MISTURAS DE ÁCIDO CLORtDRICO E ÁCIDO PERCLORICO

Na Figura IV.13 aão apresentadas a8 curva. da •tensao
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interfacial em função do logaritmo da concentração de lona clor~

to, • diferentes valores de potencial do eletrodo.

•
.~

•

•

&•••410

l'~
400

•

,iaura IV.13 - variação da tensão iDterfac!al de soluções

de ácido clorIdrico e ácido perclõrico

BCI x M + HCI0 4 (l-x) H com o loa_ritmo

da concentração de íona cloreto a vário.

poteneiai. (potenciai. indicados em mV).

-A. curva. da Fi aura IV.13 e a equaçao (1-31)

( ar )
Ualnx

- ~r_
l-x C (H 20)i (1-31)

permitem determinar a combinação linear da. cara_' especificameD_

te adsorvid•• dOI íons-cloreto (qi,Cl-) e perclorato (qi.CIO~)

Para i.to b•• ta introduzir qi • Z F ri com z • 1 na equação

(1-31), o que fornece a equação

IITT ln x

(IV-e)



Na equação (IV-B) chamamos de qi i den.idade luper,ap
fieial de carga aparente e.p~eificamente adlorvida. a qual ê ob-

tida diretamente dai derivada. da. curva. da Figura (IV.l3).

Observa-se que a8 derivada. das eurvas da Figura IV.l3,

iato i, qi • aumenta com a concentração de rons cloreto e com,ap
o potencial, i medida que n08 afastamos do maximo eletrocapilar,

em direção. potenciais mais positivo •• Tambem se pode notar qu,

quando a concentração de tons cloreto tende a 1, qi tende pa-
2 ,ap

ra 28~C/cm (71). E.a. valor ê muito parecido com a carga de ~.-

turaçao encontrada por MINe (62) em soluções de ácido clorldric~

igual a 35 C/cm2 e por PAYNE (65) em misturas de fluoreto e clo-
_ 2"

reto de pota.lio, igual • 25~C/cm •

Para concentrações de cloreto
- -2 ie, para x>lO . , aered tamos que sejato

superiores a 10- 2 M, i.

imposaIvel obter qi Cl-- .a partir do conhecimento de qi ,uma vez que nao dispomos de,ap
dado. lobre as interações elet~08táticas cloreto-perclorato. A

determinação do. excelsos relativo. de superfíéie especificamen

te adaorvidas de cloreto e perclor~to, separadamente, presente.

numa mistura binária, talvez possa ser feita a partir do lev.nt~

mento de curvas eletrocapi1ares de misturas ácido ctoridrico-ác!

do perclôrico a virios valores de força iônica (72), como suge -

rem LAK5BMANAN e RANGAKAJAN (15).

Por outro lado, • derivação das curvas da Pigura IV.13

para baixas concentrações de cloreto se torna difIei1. Verfiea 

mos, porem, qu~ para concentrações ~. cloreto inferiores a
-1 - -1,5 x 10 moles/L a tensao int.rfacia1 das soluçoes varia line-

armente com a concentração de lona cloreto. Islo e ilustrado na

Figura IV.14

Se admitirmos que. para con~entrações de cloreto muito

baixa. a adsorção especIfica Ilaparente" obedeça i iaoterma de

Henry (equação 1-42) podemos escrever

(IV-9)

" Lembrar ~ue quando x --.

das curvas da Figura IV.13
1 Q1,C104- -

tendem para

zero e a8 derivadas



Figura IV.14 - Dependência linear entre a tensao inter fac i

a1 de soluções HC1 x H + HC10 4 (l-x) H com a

concentr.~ão de tonl cloreto a varios poten

ciais (potenciais indicados lobre çada curv~

em mV).

onde K1 e uma constante de proporcionalidade para cada potencial

(ou carga) constante.

Substituindo o valor de

equação (IV-e) 8e tem a relação

-.qi,ap da equaçao (IV.9) na

ay
a ln

(IV-lO)

ou

(IV-lO

,

-A equaçao (IV-l!) mostra que 08 nosaoa resultado. exp~

rimentais, apresentados na Figura IV.l4, concordam com o modelo

da isoterma de Henry.

-Na Tabela IV.ll .ao apresentados 08 valores da constan



te K
l

em função da densidade de carga e do potencial no metal ,

retirados das retas média. (obtida. pOT ajuste por mInimos qua 

drados) da Figura IV.l4 e usando a equação (IV-li).

E qM K
1

(mV) (~c/cm2) (~C/cm2)

+100 15 • 26 • 712

O 13,6 - 213

-100 11,6 - 114

-200 8,6 - 94

Tab1ea IV.11 - Determinação da constante K1
para diferentes valores de

potencial e de densidade de

carga no metal.

A potenciais muito positivos, isto i, para E • +100 m~

a densidade de carga no metal não se manteve constante mesmo pa

ra as concentrações muito baixa. de cloreto consideradas. Para

potenciais mais· negativo. do que -2dO mV, conforme se pode ver

pela Tabela tV.10, a variação da tensão interf.cial com a conce~
- -1traça0 de cloreto (para Cc 1- <1,49 x 10 M) f~i pouco si8nific~

tiva, levando em conta a precisão do metodo empregado. Muito em

bora tenhamos encontrado um tipo de i.oterma para ql o que,.p
nos interessa saber ê o valor de qi Cl-' isto ê, da carga espec!, -
ficamente adaorvida de tons cloreto. Para concentra;oes muito

baixai de Iona C1-, isto e, para x«l a equação (tV-B) toma a

forma

(IV-l2)

ou ainda, admitindo a isoterma de Henry,



K1 x • Qi,Cl- - x qi C10-, 4
(IV-l3l

Não podemos, em.pr~ncIpio. aaber exatamente quanto va

le qi CI-o Podemos entretanto, como primeira aproximaçÃo, admi 

tir q~e. para x<lO-3 a concentração de anions perclorato pratic~

mente não varia, tanto no meio da soluçÃo como na 8uperflcie do

eletrodo. Em outras palavras, podemos escrever

-3para x < 10 (IV~14)

-Combinando a equaçao (IV-I3) e (IV-14) encontramos a

seguinte expressão para a carga especificamente adsorvida de

Ions cloreto

(IV-1S)

A equação (lV-15) mostra que, qualquer que seja o val~
-3da coustante K2 • quando x<lO • se pode admitir uma proporciona-

lidade entre a carga e.pacificamente adsorvida e a concentração

de íons cloreto no meio da sOlução.

A constante K2 pode ser obtida a partir das medidas da

adsorção 8specrfica de rons perclorato de soluções de ácido per

clérico, realizadas anteriormente. Dentro da aproximação sugeri

da, X2 corresponde à carga especificamente adsorvida de íons

perclorato, quando a concentração de Ácido perclórico no meio da

solução for igual a 1,0 M. para um certo valor de densidade de

carga no metal.

Na, Figura IV.15 se encontram os valores da constante

K2 em função da densidade de carga no metal.

Uma vez calculadas ai constantes Xl e K2 foi feita uma

estimativa da diferença entre qi,ap e qi,Cl-' que permite avali

ar o erro que se comete em chamar de carga especificamente adso~

vida de íons cloreto às derivadas das curvas da Figura (IV.13) .

Essa estimativa e apresentada na Tabela IV.l2.

! importante notar que, justamente na região de poten-

i . - i d d - • .3+ 2+ ic ai em que a C1net ca e re uçao dos 10ns B1 e ,Cu • fo eatu

dada (oonforme serÃ mostrado 00 capitulo V) isto é, entre +50 e
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Q 4 ..
Figura IV.15 - Valpres da Constante K2 (carga eapecificameE

te adaorvida de tons percIarato, qi,ClO; f

quando CCIO- • 1 M) em função da densidade ~
4

carga positiva no metal.

E qll qi,ap qi,Cl-

(mV) (uC/cm2 ) (UC/cm2 )
2 qi.CI--Qi,ap

(uC!cm )

qi,Cl-

O 13,6 -0,252 -0,272 0,073

-100 11,6 -0,114 -0,131 0,13

-200 8,6 -0,094 -0,108 0,13

Tabe!a IV.12 - Avaliação da

qi.Cl- para

diferença entre
-3x • 10 M.

-50 mV, a diferença éntre q. Cl- • qi e muito pequena. Um de8~
1, • ap -

via de 10% ne.se tipo de medida jã corresponde, praticamente, ã
imprecisÃo envolvida na determinação experimental e nos cálculo.

E88a pequena diferença justifica o estudo de qi em termos de, ap
uma isoterm., como foi sugerido na equação (IV-9).
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CAPtTULO V

MEDIDAS CIN!TICAS UTILIZANDO A POLAROGRAFIA

V.l - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A valarografia convencional e um método eletroqutm~~o

bastante conhecido e utilizado. O•• euI fundamentos teóricos po

dem ser encontrados, por exemplo, na' obras de KOLTHOFF e LINGA

NE (73), DELAHAY (74), MEITES (75), HEYROVSKY • KUTA (76). na
monografia de ARVIA e BOLZAN (77).

Nesse capítulo, antes de 8e iniciar a parte experimen

tal, aarã feita uma breve discussÃo sobre a aplicação da polaro

~arafia no estudo de reaç;es de ,eletrodo irreversIveis, visando.

determinação d08 seus parimetros cinetico ••

V.2 - ESTUDO DOS PROCESSOS DE ELETRODO IRREVERS!VEIS PELA POLARO

GRAFIA

V.2.1 - Processos de eletrodo reveraíveis e irreveraivai.

Na cinetica eletroquímica costuma-se ~izer que um pro

cesso de eletrodo ê reveraIvel quando a reaçao de transferência

de cargas é tão rápida que o eletrodo se encontra sempre em equ!

líbrio eletroquímico; em outrAs pala~r.s, a equação de N.rost po

de sempre aer aplicada no cÃlculo do potencial do eletrodo. Ne.

te processo o transporte de matéria (em geral a difulão) ê então

a etapa determinante do processo global. U~ proceslo de eletrodo

é considerado irr~ver.ível quando uma ou mais reações de tr&n8f~

rência de car'ga. determinam a velocidade do processo global. E 

xistem. entre e8ael dois extremos, 08 proces8os ditos quase re 

versIveia, nos quais o transporte de matêria e a reação de tran~

ferência de cargas apre.entam velocidades comparaveis. Diz-se a

inda que um proceaso de. eletrodo ê totalmente irrever.ível quan

do, alêm da etapa de transferência de cargaa ser a determinante

da velocidade. a reaçÃo inversa pode ser desprezada.

Na Figura V.l ê mostrada, qualitativamente. a diferen

ça entre oa processoa reversIveia e irreveraIveis. 'por meio das

ondas polarogrãficaa correspondentes, relativa. a uma reaçao ca

tódica. A onda irrever.lvel ocorre a potenciais maia catódicos e
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ê maia deitada do que a onda reveraIvel. No trecho AB, na cur-

li

i
u

A

c

,

Potencial

Filura V.1 - Descrição qualitativa da. ond•• pal.rosrifical
reveraIveia (curva I) e irreveraíveis (curva

II) .

va 11, • velocidade da reação de transferência de carg•• ê tão

baixa que praticamente nenhuma corrente ê oba.rv.da. 1 medida

que o potencial le torna maia catódico (maia nelativo) maior ••

velocidade do proce.so de trao.farência de cara•• (vide .quação
(11-2» ••• observa uma corrente apreciável (trecho BC). A pa.
•••em delta corrente faz COm que a velocidade do processo de ele

trodo dependa cada vez mal. do tranaporte de material 8letro.ti

vo do meio da lolução ~.r. a luperftcie do eletrodo, ate que, na

parte luperior da onda (no patamar CO) leja inteiramente contro

lada por este procesao de transporte. A corrente eonltante, cor

re.pondente ao patamar CD ê • chamada'corrente limite. No caso

da pol.roararia,a corrente limite i determinada apena. pelo traIII

porte por di'fulão da elpicie aletroativa ao eletrodo. EntÃo, le

apena~ uma elpieie aletro.tive elti lendo reduzida no eletrodo ,

a diferença entre a corrente limite ... corrente capacitiva (num

certo potencial) fornec~ a corrente de difuI.o, I
d

• A corrente

c.pacitiva pode .er determinada facendo-I. um polarograma do ele- .trolito auporte •

* Em aeral,o polarogram. do eletrôlito auporte fornece o que le

conhece com o nome de corrente reaidu.l que, alêm da componente

capacitiva, pode conter alguma corrente faradalea, relultante da

reduçÃo de alguma impureza prel.Dte no eletrôlito.



ai viria. critêri~. para se verificar, quantitativame~

te, o cariter rever.Ivel ou irrever.Ivel de um polarograma (73 

76). Um des.es critêrios eon.iste no levantamento de curva. de

10&[ I/(I
d
-I)1 em. função do potencial 1 do eletrodo. Para o ca.o

de uma onda catódica rever.ivel a dependência entre o potencial

do eletrodo e a corrente i dada pela equação

nP
! • ! _ Rr 1n

1/2
(V-1)

sendo I a corrente medida no potencial I, I d a corrente de difu

.ão, El /
2

o potencial de maia onda (quando I - I d /2) e n o núme

ro de eletrona envolvido. na reação global de tran.ferincia de

cargas. Em particular, a 25 °C, a curva de E em fuoção de

101 [I/(Id-I)J para uma onda reversIvel deve apresentar um coefici

ente angular da ordem de 60 mV para n-l, de 30 mV para n-2 ou a

inda de 20 mV para 0-3. Quando a o~da catódica ê irrever.ível tlm

bêm 8e ob.erva uma dependência linear entre E e 101 I/(Id-I) ,d~

da pela equação

E _ E t +
o

Rr... In 0,886 lt sanlF

Rr--+anlr
(V-2)

onde RI ê o potencial normal formal, lt ê a constante de veloci
o • -

dade padrão, ti ê o coeficiente de transferência total, e n l ê o

numero de elétron. envolvido na etapa determinante da velocidad~

No ca.o de uma reaçao de eletrodo ocorrendo em n etapa. de um e

létron com apenas uma da. etapa. limitando ~ processo, o coe fiei

ente de transferência total a le relaciona com o coeficiente de

transferência a da etapa determinante da velocidade atravê. da

equação (4, 26, 27)

+ ~

q - a + n - y - 1 (V-3)

~ -onde y corresponde ao numero de etapas que sucede, no sentido ca
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•tõdico, a etapa determinant& da velocidade •

De acordo com a,equação (V-2) o coeficiente angular de

E em função de log ~/~d-OJ,para processos irreversíveis, ê igual

a RT/~n~ e difere dos valores numéricos anteriormente menciona 

dos para processos reversíveis.

V.2.2 - O metodo potenciostitico b.sico

Vamos, novamente, admitir que a reaçao de eletrodo ~e

ja representada pela equação

o + ne ... R (11-1)

onde O, R e n têm o mesmo significado dado na f 11.1.

No metodo potenciostãtico bãsico aplica-se ao eletrodo

um potencial E, constante; admite-se ainda que haja difusão lin~

ar ssmi-infinità e que as condições estabelecidas no CapItulo 11

pago 27 sejam satisfeitas.

Se o processo de eletrodo for controlado por uma etapa

única de transferência de cargas, determinante da velocidade, a

corrente que atravessa a celula será dada pela equaçao

A relação entre a corrente e as concentraçoes de O e R

na superfície do eletrodo vai depender da solução encontrada pa

ra a 2a. lei de Fick, já apresentada no Capitulo 111, equaçao

(111-4).

No caso do método potenciostatico temo. as seguintes

condições iniciais:

•Conforme foi discutido no Capítulo tI, embora os sistemas
.3+ 2+B1 /Bi(Hg) e Cu /Cu(Hg) apresentem um mecanismo em n etapas c=

velocidades comparáveis pode ocorrer, dentro de certas condições

experimentais, que apenas uma das etapas seja a determinante da

velocidade numa razoável faixa de potencial. Nesse caso as equa

ções (V-2) e (V-3) podem ser aplicadas.
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e as condições de contorno

• O

.·0

A resolução da equaçÃo (111-4) com as condições inici

ais e de contorno acima apresentadas foi feita. independentemen

te, por SMUTEK (78), KAMBARA e TACKI (79) e DELAHAY (80).

A 8olução para a corrente catódica ê dada pela equação

•
I • uFA CO k exp (Q2 t ) erfe (QT1 / 2) (V-4)

O

onde

k +
Q • • k

D 112 ;m-
O R

Qu~ndo.o potencial do eletrodo i tal que o efeito da re

ação inversa pode ler desprezado, isto ê. para sobreteo.õ•• cató

dicas ,suficientemente elevada., o processo, como ji vimos, pode

ser considerado totalmente irrever.1vel e a corrente passará a

ter a expressão:

onde

(V-5)

À • (V-6)
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A equaçao (V-5) pode ainda ser dada da seguinte forma

1 • uPA (V-7)

! fácil provar que, quando CoCO,t) • O

transporte por difusão determina a velocidade do

A corrente, que chamamos de corrente de difusão,
-equaçao

e apenas o

processo global,

I d , é dada pela

-Dividindo membro a membro a equaçao (V-7) pela equaçao

(V-8) encontramos a relação

1/2 2•• X exp (X ) erfo (X) (V-9)

tação
te de

A equaçao (V-9) mOltra que ê possível, conhecida a re

I/Id calcular o parâmetro ~ e, consequentemente, a ecnstaa...
velocidade k do processo catódico.

V.2.3 - O método potenc!oatitico no caso da palarografia

A paIarografia e o nome que se di ao metodo potencios

titico quando o eletrodo de trabalho i o eletrodo gotejante de

mercúrio.

A teoria da difusão a um eletrodo gotejante de mercu 

rio le torna complicada por doi. fatores: o eletrodo apresenta

uma .uperfIcie que cre.ce com o tempo e e.sa superflcie não é
plana, mas esférica.

o primeiro tratamento

trodo gotejante de mercúrio foi

troduziu na equa;ão (V.8) a ãrea

ma e.tirica. levaudo em contl &8

quantitativo da difusÃo a um el~

feito por ILKOVIC (Bl). Ele in 

do eletrodo, admitindo-o de fo~

seguinte. características do ca-
. ~-D. acordo com a referencia 74 paS. 51.



pilar: a vazão m de mercúrio e o tempo t de vida da gota na qual

a corrente era medida. Além'disso, levou em conta o disturbio no

processo de difusão provocad~ pelo fato de a gota 88 expandir •
- . - / )1/2 istraves de um fator de correçao igual a (7 3 • Nessas cond -

çõea, para o caao da polarografia a equação (V-8) passa a ter a

forma

(V-lO)

onde m ê dado em mg!s, t em 8egundo9,C~ em milimol/l, D em

cm2 fs e ld em ~A.

A aplicação da paIarografia ao estudo de processos de

eletrodo irrevers{veis foi feita por XOUTECKY (82) a partir de

aproximações semelhantes aquelas feitas por ILKOVIC (81) para o

caso de uma corrente puramente controlada por difusão. Nesse ca~

80 as equações correspondentes ã 2a. lei de Fick tomam a forma

(74, 77)

aCo(x,t)
2

aCo(x,t)
• DO

a Co(x,t)
+!!.

at êlx
2

3t ôx

(V-ll)

aCa(x,t) 2
2 õlCa(x,t)a Ca(x,t)

• Da 2 +.2l
ôt ax 3t ax

A solução daI equações (V-li) para 8S mesmas condições

iniciais e de contorno estabelecidas no 15.2.2 fornecem a 8egui~

te expressão para a corrente

1 • ld F (X) (V-12)

onde

x • 12-
7

..
( k;m-

O

+ k);m-
a

(V-13)

sendo I a corrente instantanea. medida no fim da vida da gota de

mercurio no tempo t e I d a corrente de difusão medida em i8uald~
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4e de condiçõ•• a I.

Analogamente ao que foi discutido no c.so de difusão

lin••r, le a .obreten.ão for suficientemente catódica 8e pode

desprezar a reação inver•• e I. tem

I • I d '(6) (V-14)

onde

6 • 12-
7

(V-l5 )

ou, em virtude da .quaçao (V-6). e· 12!7A.

Valor•• de e em funçÃo de 1/1 d .ão tabelado. e

ler encontrado. nOI livro. de D!LARAY (74) e HEYROVSKY e
(76) •

•

A medida de corrente. iaat.neane•• , ou melhor, da. re

laçõ.a 1/1 d , po.aibilitl o calculo da constante de velocidade k
do proce.ao catódico em cada potencial aplicado. E.ta con.tan

te de velocidade depende do potencial atrave. da equação (vide

equaçÃo (II-2»

,. +0
k • k exp (-

+2!!)
RT

(V-H)

,

V.3 - APARELHAGEM, cfLULA E REAGENTES'EMPREGADOS

V.3.1 - Aparelhagem utilizada

Aa medida. polarolrifica8 foram feita. com a me.ma

aparelhagem utilizada na. medida. eletrocapilare.", descrita. no

IIV.3.1.

o polarôgrafo apre••ntava uma reprodutibilidade, na

escala de potenciai., de tI mV. A escala do galvanômetro era pe

riodicamente calibrada com uma re.i.tência padrÃo de 250.000 o.

V.3.2 - Cilula eletrolttica e eletrodo.

Também fonmutiliEado. a me.ma célula eletrolftica a

01 mesmos eletrodos do IIV.3.2. As medida. correspondentes ã da-
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terminação polarogrÃfica do ~eor de cloreto na. soluçõ•• de aci

do perclôrieo foram feitas com um capilar mais curto que forne 

ela tempol de gotejamento 'da ordem de 2,5 a 38. Ea.e cuidado foi

tomado para evitar que, em tempol mais 10DgOS, houve••• entupi 

mento do capilar pelo cloreto mercur080. insolúvel, formado du 

rant. a di.solução do mercúrio por fona cloreto.

V.3.3 - R.asentes empregados a preparo das soluções

Todo. 08 r.agentel empregados já foram descritos

CapItulol tIl e IV, nos " 111.3.3 • IV.3.3, respectivamente

com exceçao doa perclorato. de cobre e de cadmio.

O perclorato de cobra foi obtido. em DO"O l.boratõri~

• partir da reação entre carbonato de cobre e ácido perclôrico •

A solução e.toque de perclorato de cobre foi padronizada por

~ eletrodepo.ição.

A. soluções de perclorato de cadmio foram ob~ida. a

partir da di •• oluç;o de sulfato de .cadmio octahidratado

(3 CdS04 .8 H20) em ácido perclárico. E.las loluções foram prepa

rada. com a finalidade de medir a resistência elétrica da célul~

Poram utilizada. as eeguintes concentrações de lons Cd 2
+

-3 -2 ~ ~
-1,25 x lO • 1,25 x la M, dissolvidos em acido perclorico

1,0 H.

V.3.4 - Determinação da reeistência elétrica da célula

A rea'ietência elétrica da'celula foi determinada medi!!,

do-se a diferença no potencial de meia onda de duas soluções de

I 2+ - i - ( - iOUI Cd em ac do perclorico 1.0 H o mesmo eletrol to a .er

utilizado nas medida. cinetica. de redução dos [ons Di 3+ e Cu2 +).

Ad~iti.do-se que a onda do cadmio em meio de ácido pe~

clõrico e reversível, a diferença no potencial de meia onda para
- - I 2+duas ~oluçoe. com concentraçoes diferente. de ODS Cd (uma dez

vezes maior do que • outra) seria devido ã queda de potencial o~

mico da solução. Foi encontrada uma re.istência elétrica da ar 

dom de 150 n.

E•• a resistência eletrica, para as ordens de grandeza

de corrente observadas. corre.pondia a uma correção no potencial

da ordem de 1 mV. E.s. correção foi desprezada pois era compará

vel ã imprecisão na medida do potencial.



V.4 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLORETO NO ÁCIDO PERCL~RICO

UTILIZADO

P.A.

•

Conforme foi dilcutido no Capítulo 111 1111.10 o acido

perclõrieo p.a. por nó. utilizado deveria conter {oDa cloreto n~

ma concentraçao apreciãvel. de modo a afetar a cinética da re. 

çÃo Bi 3+ + 30_ Bi(Hg) (3D, 42).

A do••gem de 10D8 cloreto foi feita por pal.rografia •

atravê. da medida da corrente de dis8olução anódica do mercúrio

por {oDa cloreto. Para isto foram obtidos quatro palarosrama. de

ácido perclôrico 1,0 H contendo .s seguintes concentrações d.

Ions Cl-: Ilzerol', 1,5 x 10- 4 ; 6,0 x 10- 4 e 9,0 x 10- 4 •

-Na Figura V.2 e apre.eDtado um dOI pol.rogr.ma•• Confo~

me ê ilultrado,. corrente de difusão foi me~id•• graficamenta •

no potencial de 350 mV, a partir da diferença entre a corrente1!

mite e a corrente residual extrapolada.

Na Figura V.3 ã apre.entada a dependência entre a cor

rente de difusão e a concentração ~e Ions cloreto. Observa - le

que os pontos experimentai. e.tão contidos numa reta que não pa~

.a pela origem dos eixo•• I •• o revela que 8. soluçõea ori8inaia

de Ãcido perclêrico 1,0 M jã apresentavam uma concentração cona-

l~
-40

o
.._ -.-.._ -..-..~._ .

200 300
E (mY)

400

ligura V.2 - Onda de di.aolução anôdica do mercúrio por

Lona cloreto. CC1- • 9 x 10-4 M.



tante de tona cloreto. A reta tracejada. com a mesma inclinaçÃo. -que a reta experimental • fornece aa verdadeiras concentraçoea

de cloreto nas soluções estudadas. Concluimoa, a partir do. da 

dos da Figura V.3, que O ácido perclôrico p.a. por nõs empregado

continha uma concentra;ão de 10ns cloreto da ordem de 5,6 x 10-
5

molea de íons CI- por mal de tons CI04" Essa determinação envol

veu correntes de difusão da ordem de grandeza da corrente capac!

tiva, o que representa o limite de precisão do método de análise

polarogrifico.

o 2 4
CcrxlO'o.o

,

10

F~gura V.3 - Determina;ão da concentra;ão de tona cloreto

no ácido perclôrfeo p.a. utilizado.

V.5 - ESTUDO POLAROGRÃPICO DO SISTEMA Bi(III)/Bi(HS)

V.5.1 - Determinação do carÃter irrever.lvel dos polarogr~

mas

Foram obtidos polarogramas d. aete
-31,0 x lO M em meio de ácido perclôrico 1,0

guintes concentra;õ•• de íona cloreto: 1,5 x

- 3+solu;oea de Bi

M contendo aa 8e
-4 -410 ; 2, I x 10 ;

* A reta média experimental foi obtida por ajuste por mlnimoa q~

drado8 e, a partir do•• eus parâmetros ~ e k le calculou. coo 

centra;ão de cloreto no ácido perclôrico original.
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3,6 x 10- 4 ; 6,6 x 10-4 ; 9,6 x 10- 4 ; 1,25 x 10- 3 e 1,86 x 10- 3 M.

Na Figura V.4 são apre.entados alguns dos polaroaramaL

Oh.erva-se que, quanto maior a concentração de íon. cloreto me 

nos irrever'1vel 8e torna o ,istema, isto ê, maia rãpida ê a rea

çao de transferência de carga••

~:::::::==

50 O ·50 -100 oS) E (JnV)

Figura V.4 - Polarograma. d. soluções Si 3• 1,0 x 10- 3 H

1,0 M + Cl-• HC10 4 x H•

O x • I.S x 10- 4 ;.6,6 x 10-4 iAl.86 x 10- 3 H.

Na Figura V.S e apresentada a curva de polarização ca

tódica do sistema Bi(1I1)/Bi(HI) em meio de acido perclórico 1,0
- -4M. contendo uma concentraçao de cloreto igual a 1.5 x 10 M. 0k

servam-se, novamente, mudanças de inclinação ("quebra,lI) na cur

va de polarização. O trecho inicial AB, a baixa. lobretenlões

apresenta um coeficiente angular da ordem de 30 mV e corre.ponde

i região de potencial em que a etapa li+ + e --. Bi(Hg) e a de

terminante da velocidade (26). A analise de••• estreita r.giã~

lê poderia lar feita I. tive"emo, u.ado um eletrodo de amalsama

de bismuto; como o no~so eletrodo de trabalho era de merc~rio •

ai medida. ne •• a região tem caráter apena. qualitativo. O trecho

CO, • lobreten.õ•• intermediári •• , apres.ata uma inclinação da

ordem de 60 mV e corre.ponde ã região de potencial em que a eta

pa Bi 2+ + • --. Ri+ ê • determinante d. velocidade (26, 42).COD-
forme foi di.cutido no 1111.9. De acordo com GORODETS(11 e tOSEV

(30) o proce.lo catódico, ne"a resião de potencial. independe
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da concentração do amitaama, o que nol leva a concluir que I.

trata de lobretensõea .u~ici.ntemente elevada" ao ponto de le-poder desprezar a reação inver•• a, inclusive, estudar a reaçao

catódica lobre eletrodo de mercúrio •

•

Figura .V. 5 '- Curva de polarizaçÃo
10-3 M + BC104 1 M +

catódica do .iatema Bi 3+
- -4CI 1,5 li: 10 H.

N.I'A trabalho,. influência dOI tona cloreto .eri e.t~

dada na região de potencial corre.pondente ao trecho CD da curva

da Fiaura V.S, iato é. entre +20 e ~30 mV. A lobretensõ.. ainda

mais elevada. aparece uma terceira região 2F t que deve corre.pon
3+ 2+ - _ -

der a etapa Bi + e ~ Bi limit~Qdo a reaçao de trenaferen-

eia de cara.', E.a. último trecho da curva de polarização já

corre.panda • corrente. muito elevadas. que diferam em mano, de

10% da corrente de difusão. o que dificulta o .au e.tudo atravê.



-121-

do .ãtodo pal.rolrifico.

Uma vez fixada • faixa de potencial em que a influin 

eia doa 10ns cloreto .eria estudada, foram traçada. as curva. de

E em funçÃo de 101 I/Id-I com a finalidade de determinar o cará

ter irrevera!ve! de todo. 08 palarogram•• obtidos. Na Tabela V.I

.ão apresentado8 08 coeficientes angulares das retas midi.s.

3 (M) dE/d 10g I (mV)Cc 1- x 10 ~

I -Id

0,15 55 • 2

0,21 54 • 3

0,36 55 • 4

0,66 40 • 5

0,96 39 • 2

1,25 32 • 1

1.86 28 • 1

Tabela V.l - Determinação do carÃter irre

ver.rvel doa palarogram•• pa-
3.ra o caao do bismuto (Bi

10- 3 M • HC10 4 1,0 M • Cl- x

M).

o. de.vica noa valorea de dE/d 101 I/Id-t foram calcu

lados de maneira .emelh_nt. ao descrito no fIV.5.

Ob.erva-••• pela Tabela V.~ que em toda a faixa de CO~

c.ntrações de cloreto •• tudada OI paI.rolram•• foram irrever.r 

vei•• De acordo com o di.cutido no 'V.2.1 a onda polarogrâfica

reveralval, para tres elétron., teria um coeficiente angular iguà
- o• 2,3 RT/3F, i.to e, 19,7 mV a 2S C. Ob.erva-.e que o coeficien

te anlular,ou .eja, dE/d loat1/ad-O]e pratica.ente constante pa

ra concentraçõe. de cloreto muito baixa.; da acordo com a equa 

ção (V-2) i •• o revela que o coeficiente de transferência ã inda-
- I -4pende da concentraçao de ons cloreto quando CC1- ~ 3,6 x la K

BII. param.cro cinicico leri calculado e dilcucido com maia data
lhe. no IV.5.3 e no CapItulo VI.



V.S.2 - Determinação do coeficiente de difusão dOI
Si 3•

-lH-

rons

o coeficiente de difusÃo da especie eletroativa pode

ler determinada, por palarografia, atraves da medida da corrente

de difusão, Id,para Mm. dada concentração c~. utilizando a eqva

ção V.IO, conhecidos a vazão m e o tempo de queda t.

Para melhor precieão, no cálculo de D, foi feita uma
o - rcurva de ld va.C
O

para quatro concentraçoe. diferentea de oue

Bi 3+ em ácido perclõrico 1,0' M a 25°C. Essa curva, ã apre.enta

da na Figura V.6. O coeficiente angular da reta média, obtido p~

ajuste pelo método dos mlnimoa quadrados ã equação y • ax foi

igual a 9,98 ~A.l/mmol.

A vazão m foi obtida recolhendo-se, dentro de uma da•

• oluç~e. de Bi 3+ em Reto 4 1,0' M, um certo nGmero de gotas de

mercúrio, num intervalo de tempo conhecido, da ordem de 1000 s e

pesando-.e em seguida o m.rcürio recolhido. Encontrou-se, como

valor medio, entre tres experiências, m • 1,62 ms/s.

o tempo t foi obtido medindo-ae o tempo de queda de

dez gotas num potencial em que se ob.ervava a corrente limite e

próximo ao potencial de carga zero. Foi encontrado, a-soa mV, o

valor t • 5.49 I.

-S80 doa

valor D

Com eSlel dadol encontramo. para o coeficiente de difu

IODs Bi 3+ em meio de âcido perclôrico 1,0 M. a 25 °c, :
-6 2• 6,6 x 10 em la.

V.S.3 - Determinação dó. parâmetro. cinéticos dOI .istemas

Bi(IlI) lBi(Hg)

As medidal de conltante de velocidade foram feita. a
, h' .•

part~r do eon eClmento das correntes, em cada potenclal aplicado,

e da corrente de difulão. de acordo com a descrição teórica do

'V.2.3. Poram admitidas como corrantes instantaneas, corre.pon 

dentes ao fim da vida da gota, as correntes mÃximas registradas

• EI.as correntes corre.pondiam ã diferença entre a corrente to

tal, medida experimentalmente, e a corrente residual, obtida a

tr.vê. do levantamento de um polarograma de e1etrõ1ito suporte ,

iato e. da solução 1,0 M em ãcido perc1ôrico, a 25 oCo As medi 

da. de I d foram feitas no potencial de -500 mV. para todas as 50

luçõea estudadas.
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o to

Figura V.6 - Determinação
• i 3+lon8 B em

do coeficiente de difu.ão

nCl0 4 1,0 M.

dOI

no galvanômetro, para um tempo de queda da ordem de 5 aegundos.

Na Tabela V,2 são apre••ntados 08 valores experimenea

ia para a. relações I/Id bem como o. valores calculados para as

constantes de velocidade a vÃrios potenciais.

De acordo com a equação (V-14) ê
conhecimento da constante de velocidade em

calcular o

velocidade

coefieienee de transferência. .

da reação catódica.

da

po•• rvel, através do

função do potencial •

etapa determinante da

Na Figura V.1 ê apra.eneada a dependência entre o l08~

ritmo da constante de velocidade e o potencial do eletrodo, para

várias concentraç98. de Ion. cloreto. Observa-ae que a impreci 

são na medida de k se torha maior ã medida que o sistema fica
•mais reversível •

• A função e, para valores de I/I d > 0,90, cresce muito rapida -

mente (74, 76) o que Justifica a maior impreeisão no cálculo da

constante de velocidade.



CCl- E • + 20 E - zero E . - 10 E . - 20

moI/I. I/I d k x 10 3 I/Id k x 10 3 I/I d k x 10 3 I/Id k x 10 3

x 104 (em/a) (em/a) (em/a) (em/a)

1,5 - - 0,683 1,68 0,773 2,54 0,831 3,52

2,1 0.517 0.90 0,739 2,16 0,810 3,16 0,863 4,51

3,6 0,560 1,05 0,774 2,55 0,841 3, ao 0,889 5,69

6,6 0,541 0,99 0,797 2,93 0,865 4.53 0,925 8,12

9,6 0,638 1,41 0,874 4,94 0,915 7,41 0,954 14,1

12,5 0,660 1,55 0,899 6,20 0,951 13 0,972 -

18,6 0,716 1,94 0,946 7,69 0,971 - 0,982 -

Tabela Va2 - Determinação da constante de velocidade da etapa Bi 2+ + e ~ Bi+

a vÃrio6 potenciais na presença de diferentes concentraçoes de

íons cloreto (potenciais indicados em mV).
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LOG
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.31---......~~"!!O-----"""':!50-
E (mV)

;

•,2 , 1

6,6

c -.C1

da etapa determinante da velocidade da
3+ .

Bi + 3. ~ Bi(Hg).
-4

o 1,5 x 10 ; A
-4• 9,6 x 10 ; +
-3x 1,86 x 10 M.

Figura V.7 - Determina~ão do coeficiente de transferência

r.açao

Na Tabela V.3 8ao apresentados 08 vaI ore. do coeficien

te de transferência -; para a8 difer"entes concentraçoes de 10ns

cloreto empregados, obtidos. partir das curva. de 108 k e de

10gC:1cr.d-'Ojem funç.ão de E. Aa reta. médias foram obtidas f de ma

neira semelhante às anteriores, por ajuste por mfnimo. quadrados

aplicado aos pantaR experimentai. no intervalo de +20 a -30 mV de

'Dtencial, para cada concentração de cloreto estudada.

Como foi dito anteriormente, no IV.5.I, nessa região

de potencial, a etapa determinante do processo ê a reação
.2+ + - i i -Bl + e -.... Bi • Note-se & concordanc a. dentro da prec •• 0 e21-

perimental da. relaçõe) dE/d 101 k da Tabela V.3 com as relaçõo.

dE/d lOI[I/Id-~da Tabela V.l, como era de se e.perar, comparan

do a••quaç;•• (V-16) • (V-2).
'.

Para concentrações de cloreto menores ou iguais a

3.6 x 10- 4 K foi observada praticamente uma constância no valor

do coeficiente de transferência. Esse vator também se assemelha

ao encontrado por LOSEV (26) para o sistema Bi 3+/Bi(Hg) em meio
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C
C1

- dE/d loS k A partir da A partir da

(mV) Equação V.2 Equação V.15

1,5 x 10- 4
63 ± 2 1,08 ± 0,04 0,95 ± 0,03

2,1 x 10- 4 62 ± 3 1,09 ± 0,06 0,95 ± 0,05

3,6 x 10- 4 59 ± 6 1,08 ± 0,08 1,01 ± 0,03

6,6
-4 46 ± 2 1,50 ± 0,02 1,29 ± 0,06x_lO

9,6 x 10-4
43 ± 2 1,51 ± 0,08 1,39 ± 0,06

1,25 x 10- 3 32 • ·1 1,86 • 0,06 1,83 ± 0,06

1,86 x 10- 3 33 ± 9 2,14 • 0,08 1,80 ± 0,05

Tabela V.3 - Coeficientes de transferência total da reação
3+ ~ -Bi + 3e ~ BiCHa) a varias concentraçoas de

tons cloreto.

de acido perclõrico 2 M, igual. 1,18. A variação acentuada do

coeficiente de transferência para concentrações de cloreto maio-
-4 _

res do que 3,6 x la M pode sugerir que, alem do cloreto acele-

rar o processo, haja uma modificação no mecanismo da reação glo

bal. A interpretação do mecaaiamo, por outro lado, se torna COm-

- ! 3+plicada em virtude da maior complexaçao dOI on. Bi por clore-

to, como serã mostrado no '~.S.4.

V.S.4 - Correlação entre constante de velocidade e concen

tração de too. cloreto a virios potenciai.

Na lisura v.e .ão apresentada. ai curvas da constante

de velocidade da reação Di 3
+ + 3e ~ Bi(Hg) em função da con 

cent~ação de tona eloreto a viria. potenciais.

Obs.rva-se uma dependência linear entre 108 k e CCl-'

No CapItulo YI ese. observaçio experimental .erã

tida levando em conta a. medida. de adsorção especIfica de

cloreto apre.entadae no CapItulo IV.

di8c~

Ions

Antes, porem, de interpretar os resultados apresenta 

dOI na Fisura V.S em termos de adsorçâo especIfica ê importante

salientar que 08 IODS 8i 3
+ .ão fortemente complexiveia por {ODe

cloreto (83-85). Na Figura V.9 .ão apreaentadae as fraçõ.I de

! - ( ) . .3+ -on. Cl curva A e de 100e B1 (curva B) nao complexadas, em
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LOOIl

·2 •

Ca'.M\"II'"

Pisura V.S - variação da constante de velocidade da r ••ç&o
2+ + - ~Di + e --.... Bi com a c:oncentraçao de 10ns

cloreto a virioa potencial ••

funçÃo da concentração total de lona cloreto~ para o caio em que
3+ _ -3

a concentração.total de Iona Bi e.lO H. E•••• curva. foram

traçada8, de acordo cem o. dados de cau.tant •• de complexação de

ARRLAND • GRENTHE (83) admitindo, na 8olução, • pre.ença do.

trea primeirol complexos mononuclearea. ou .aja, BíC1 2 +, Biel; •
Biel 3 " Na faixa de concantraçõe. de tona cloreto em que a cin.t!

ca foi •• eud..d.; isto ê, para CCl-~ 1 x 10- 3 • 80% ou maia dOI
• i 3+ - t i10nl B la encontram 0&0 complexado. por ou. cloreto. O ma I

inter••••nte i que, embora uma parte apreciavel dOI íon. cloreto

le encontra na foraa comp1exada a percentagem de•••• fon. pre.eE

te. na forma livre, alem d•• er predominante, varia apen.. de

81 • 83%. Em outras paiavra., a fraçio de Ion. cloreto não com 

p1exada ê praticamente con_tante.

O. re.u1tadoa apres.ntadol na. Fiaura. (V.8) e (V.9)

sugerem que existe uma dependência linear entre O logaritmo da

d 1 • - i 2+ i'+constante e ve oc~dad. da reaçao B + e --+ B e a eoncao -

tração da Ion. cloreto nÃo complexada, na .olução. No CapItulo VI

a Cbrrelação entre a. medida. cinética. para o bilmuto • a .d.or



ção elpectfica de tons cloreto lera feita levando em conta. con

centraçÃo de Ionl Cl- não camplexada, [Cl-).

f

J----_.--_.-....-_.
1 :J

Figura V.9 - Frações de tona Cl (curva A) e de Ion. 8i
3

+

(curva 8) encontrada. na forma não complexada,

como uma funçÃo da concentração total de Ion.
- I i 3+cloreto. Concentraçao total de ou. a con.-

-3tante, ilual a 10 K.

V.6 - ESTUDO POLAROGRÃPICO DO SISTEMA Cu(II)/Cu(Ha)

V.6.l - D.terminação do carÁter irrever.tvel doe pol.roar~

mas

loram obtld•• pol.rograma. de cinco loluções de Cu
2+

-3 -1,0 x 10 M + .HCI0 4 1,0 M contendo A' leguint•• coneentraçoel de

I -5 -4 -4 -4ou. cloreto: 6 x 10 M: 1,5 x 10 M: 2,1 x 10 Mj 3,6 x 10

M e 6,6 x 10-4 M.

Ao

condiçõel à.
medidas de corrente foram feit.s

3+de.crita. para OI tona Bi •

am ilualdade d.

Na Piaura V.ll .ão apra••ntado. alaUDI dOI po1arogra 

ma. o~tido••

Obaerva-se, de maneira leme1haate ao que ocorreu com o

biamuto, que o aumento da concentração de tona cloreto torna a

onda do cobre menol irrever.rve1.

Na Figura V.l2 ã apre.entada a curva de polarizaçÃo ca

tôdica do siltema Cu(II)!Cu(Hg) em meio de ácido perclôrico 1,0

M contendo uma concentração de cloreto igual. 1,5 x 10- 4 M.

De maneira .amalhante ao .i.tlma Bi(III)/Bi(Hgl o' •• r-
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I~

0...-.__.......
Q

f (mV)

M
2+ -3Cu 1,0 x 10

;

soluções
Cl- x M.

6 6,6 x 10- 4 M.

Polarogramas de

+ RCI0 4 1,0 M +

x • o 6 x 10-5

Figura V.IO -

V.-I. uma mudança de: inclinação (ll quebr•• ") na curva de polariz.!.

ção. havendo, ne'B~ c •• o, dual reglie. li~••re•• O trecho inici

al AB, • baixa. sobreteDeõ.a, apresenta um coeficiente angular

da ordem de 40 mV. Es •• relule.do concorda com o encontrado por

GORODETSKII • LOSEV(26,86)pare •• hüma Cu(II)!Cu(Hg) am mai.•

de ácido perclôrico 5 M • 20 oCo ES'.I autores encontraram, para

baixa. sobreteolôes. um coeficiente angular ilual • 42 mV. Nova

mente, levando em conta que o no •• o eletrodo de trabalho era de

mercúrio, •••• reaiÃo de pequena. sobrateD,õ.I apena. fornece in-
formaçõe. qu.litativ.~. Podemol. contudo, afirmar que, nOlla fai

xa de potencial a etapa limitante do processo é • r.açao
•Cu + e --+ Cu(Hg). O trecho CD, a aobretensõe, mai, elevad•• ,

apresenta uma inclinação igual a 126 ± 6 mV, que pode ser eompa

rada com o valor 144 mV encontrado por GOaOD!tSKII e LOSEV(26.86~

E•• e trecho, que 8e encontra no intervalo de potenciai. compr.e~

dido entre O mV e-50 mV. VI. eletrodo de calomelano 8.t~rado d•
. i - 2+ +cloreto de lod o, deve correaponder a etapa Cu + e --. Cu de



ter~in.ndo • veloeidade da reaçao de transferêneia de carg.s alo

balo

.~•
o 114 Q.I

LOG ~O

~ilur. V.II - Curva de polarização

10- 3 M • aC104 1 M •

catódiea do siltema
- -4Cl 1,5 x 10 M.

A influência do. Iou. cloreto na cinética de redução

dos Iona Cu 2 + .ará e.tudada no intervalo de potenciaia corr•• po~

dente a curva CD da Filura V.II, ou leja, entre O e-50 mV. E.-~

la região já corraeponde a lobretensõ.I catódica. muito elevada.

(regiÃo de Tafel) onde le pode, com certez~ de.prezar o proce.lo

inverlo e, como i o cala, •• tudar a redução do cobre sobre ele 

trodo de mercúrio.

Na Tabela V.4 .io apre.eutadol o. coeficiente. anlula

reI da. curva. d. E em função de log{I/ad-I~ revelando o carater

irrever81val doI palarosram•• obtido•• A curva polaroarâfica re-



•

-1. ....

(M) dE/d 108 1 (IIlV)CC1- -
1 -1d

6 x 10-5 102 ± 5

1,5 x 10- 4 126 ± 6

2,1 x 10- 4 119 ± 8

3,6 x 10. 4 130 ± 14

6,6 x 10- 4 166 ± 12

Tabela V.4 - Determinação do caráter irre

versível do. polarogram•• pa
2+ -3ra o caso do cobre (Cu 10

M + HC10 4 1 M + C1- x M).

ver.!vel, no caBo do cobre, teria um coeficiente angular igual a

2,3 RT/2F, i.to e, 29,6 mV. A qua.e constância no valor do coafi

ciente anlular vem provar, dentro d. precisão experimental, que

o coeficiente de transferência independa da concentração de tona
- -4cloreto prelente na soluça0, para Cc l- < 3,6 x 10 M.

V.6.2 - Determinação do coeficiente de difueão d08 Ion. de

cobre

De maneira aniloga ao que foi apresentado no IV.5.2,

para oa íon. Bi 3+, o coeficiente de difusão do. Ions Cu 2+ foi de

terminado atrava. do calculo do coeficiente sUlular da curva 1
42+ve Cu , .pre.e~t.da na Figura V.l2, e da. medida. experimentai.

de m e t.

A corrente de difusão 1d , foi obtida a partir da dife

rença entre a corrente total e a corrente re.idual no potencial

de -500 IIlV.

Encontramos, para a vazÃo de mercurio, o valor

m • 1,64 mg/a. O tempo de gotejamento foi igual a 5,53 •• O coefi

ciente angular da reta media da Figura V.l2 foi ilual a 6,70

1JA.l/mmo1.

Encontramos para o coeficiente de difusão dOi íon•
2+ -6 2Cu e .a10r D • 6,6 x 10 cm la. TAVARES (87) anceotrou, tam -
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Figura V.12 - Determinação do coeficiente de difusão dos

lons de cobre em HCI0 4 1,0 M.

bêm por pal.rografi. em meio de Ãeido perclõrico 1,0 H, o valor

D • 6,2 x lO-6. cm2/ s •

V.6.) - Determinação doa parâmetros cinético. do

Cu(II) ICu(Hg)

sistema

Em igualdade de condições experimentais descritas no
2+ +

IV.S.3, a coustante de velocidade da etapa Cu + e --4J' Cu foi

calculada para vários potenciais na presença de diferentes eon 

centiações de 10ns cloreto. Na Tabela V.S são apresentados OI v.
leres de I/ld medidos experimentalmente, bem como 08 valores cal

culadol para a constante de velocidade.

Na Figura V.i3 é mostrada. dependência entre a cons -
. - 2+tante de velocldade da reaçao Cu + 2e~ Cu(Rg) e o potenci-

al do eletrodo para diferentes concentrações de tons clor~to. Os

coeficientes angulares das reta. media8 .ão apresentados na Tabe

1. V.6, bem como os valores calculados para o coeficient. de

transferência.



CCI- E • zero E . - 10 E . - 20 E • -30 E . - 40

mol/! l/ld k x 10 3
l/ld k x 10 3

l/ld k x 10 3
l/ld k x 10 3

l/ld k ]C 10 3

(em/a) (em/a) (em/a) (em/a) (em/a)

6 x 10-5 0,569 1,1.3 0,655 1,56 0,697 1,81 0,734 2,11 0,788 2,71

-4
0,624 1,39 0,679 1,70 0,716 1,94 0,753 2,28 0,783 2,631,5 ][ 10

-4
0,655 1,56 0,714 1,962,1 x 10 0.754 2,39 0.792 2,80 0,814 3,19

-4 0,747 2,263,6 ]I: la 0,800 2,95 0,821 3,31 0,841 3,83 0,866 4,73

6,6 ]C 10-4 0,786 2,74 0,850 4,09 0,873 4,83 0,882 5,22 0,894 6,03

2+ +Tabela V.S - Determinação da constante de velocidade da etapa Cu • e ~ Cu • a
• . - 2+ -)

varLOS potenc1a1s, em soluçoes Cu 1 z 10 M + HCI0
4

1,0 M contendo

diferentes concentrações de 100s cloreto (potenciais indicados em mV).
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Conforme foi dito anteriormente, de acordo com 01 nos

soa resultadoa e com a. medida. feitas por GORODETSKII e LOSEV

(26), na região de potencial em que a cinetica da r~.ç.o

Cu 2+ + 2e --. Cu(Hg) foi estudada a etapa determinante da velo-
- 2+ +cidade e a reaçao Cu + e --. Cu.

CCl- dE/d 10g k A partir da A partir d.

mol/! (mV) Equação V.2 Equação V.15

6 x 10- 5 112 ± 11 0,58 ± 0,3 0,53 ± 0,5

1,5 x 10- 4 145 ± 8 0,47 ± 0,02 0.41 ± 0,02

2,1 x 10- 4 128 ± 7 0,50 ± 0,03 0,46 ± 0,03

3,6 x 10- 4 133 ± lO 0,45 ± 0,05 0,44 ± 0,03

6,6 x 10- 4 182 ± lO 0,36 ± 0,03 0,33 ± 0,02

Tabela V.6 - Coeficientes de transferência

nante da velocidade da reação

CuCBg) a várias concentrações

da etapa determi
2+Cu + 2('1 ..

de tODs cloreto.

reto
Cu2+

to.

-Acreditamos que, ao menoa para concentraçoes de clo-
-4 -iguaie ou inferiores a 6,6 x 10 M o mecanismo da reaçao

. - -' ~+ 2e -.. CuCHg) nao e alterado pela presença de 10n8 clore

A análise desse mecanismo. por outro lado. para conce~

traçoes de cloreto mais elevada•• s. torna impossível dentro da

potenci.lid~de do método pol.rogrifico. em virtude dos valores

muitá elevados das constantes de velocidade.

V.6.4 - Correlação entre constantes de velocidade e

tração de tons cloreto a viriol potenciai ••

concen

Na Figura V.14 são
- 2+de velocidade da reaçao Cu

ção de tons cloreto a vários

apresentadas
++ e --...... Cu

potenciais.

as curvas

em função

da constante

da concentr,!

Observa-se, também, no caso do cobre. uma dependência

linear entre o logaritmo da constante de velocidade e a concen 

tração de tona cloreto.
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I .1Q

E1 (m;r)

Figura V.13 - Dl!tern:;nação do coeficiente de tranlferência
2+ Cu

+
d. etapa Cu < e-

CC1- o 1,5 x 10- 4
; • 3,6 x 10- 4 ;

+ 6,6 x 10-4 ,

A complexação doa {oDa cúpricoI por cloreto ê bem m. -

r 3+Dor do que a ob •• rvada para oa ons Bi • Baleadoe noa dado. de

constantea de complexação de McCONNEL e DAVIDSON (88) corre.pon
dent•• a formação do. doi. primeiro. complexo. mononucle.rel

+ - r - 2+CuCl e CuC1 2 • foram calculada. &. fraço•• de ooa Ci. Cu

presentel na forma não complexada. para uma eoncentraçao con8t.~

-3 r 2+ -te 10 M de ona Cu • Ob.ervamol que, para concentraçao da clo-

reto menora. do que 10-2 M tanto oa fone cupricoI como 01 íona

cloreto se encontram livre., i8to ., nio complexados um pelo OU~

tro.

No CapItulo VI .a medida. cinitica., no-I.rao corre1aeionadas eom a carga •• pecifieamente

Ion. cloreto para cada concentração total de rona

caao do cobre,

ad.orvida de

Cl- estudada.
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-2.0

lOG k

-30

•

o 2.(l 40 fiO
CC!"1104 (moI/I)

Fiaura V.14 - Varlaçio da coo.tanta de velocidade da r••sÃo
2.+ + - ICu + .. --f' Cu com.. c:onc:antraçao da on.

eloreto .. vario. po'tanciatl (potencial. indi
capo. em mV) •
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,CAPtTULO, VI

DISCUSSÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DE ADSORÇÃ~

E CIN!TICA ELETROgUtMICA E CONCLUSOES

VI.1 - CORRELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DE ADSORÇÃO ESPECtFICA E
CIN!TICA ELETROQUtMICA

O. r"uttado. do •• tudo da ad.orçÃo l.pecIfica do.

Ion. clorato, apra'lutado. no CapItulo IV, mo.traram qUI, em bei
- -1 -X.' concentraçol. delt •• Ion. (CCl- '10 H) Ixi.t. uma r.laçao

lin.ar entre a car.a I.pacificamente ad.orvida a • concentra

ção dOI Ion. clorato pra••nee. na lolução. Por outro lado, eomo

foi mo.tr.do no CapItulo v, o. tona da cloreto, ml.mo Im pequI ~

- -3na. concantraço •• (iluai. ou inferiora. a 10 M) aceleram ai
- - t t 3+ 2+ ir.aço •• da raduylo eletroqu mica do. OUI li • Cu • A inv•• t_

.ação da cinética 11etroqutmica da. ta. reduçõ•• permitiu •• t.be

lleer uma ralação linear antra o lo••ritmo da. cou.tante. da ve-
- 3+ 2·locidade da. r.aço •• Bi + 3, ---. Bi(HS) e Cu + 2. ---.

Cu(Ba) • a concentração dOI Ionl clorato livre. (não complex.do~

preaenta. ua .oluçio. Eat•• re.ultedo. experimentai., obtido. i~-
ladamenta, .userem que asi.ta uma relação linear antre o. losa-
ritmo. da. coust_nt.a de velocidade. da. r.açõ.a •• tudada. a a

caraa especificamante. adaorvida de tona cloreto. Nas Fisura. VI.l

e VI.2 .io mo.trado. o. re.ultados encontradol para a relação en-
tre .1 con.tante. de velocidade da. reduções considerada. a a

caraa •• pacificamente .d.orvida qi CI-' para tre. difarent•• va-
...' 3+lar •• de potencial. Na••oluçoe. contendo tona Si ,em virtude

da complexaç~o do. Ion. clorato, o. valor •• de qi CI- foram eal-
- t • ( -lOculadol levando em conta a concentraçao d. on. cloreto, cl •

t 2+ - - •No c.~o do. ODI CU •••• correçao Dao foi Deca'leria, pai., de

acordo com o discutido anteriormente, na faixa de coneentraçõa.de

â ! precilo notar que o cloreto complexado a. encontra, predomi

nant.mente, conltituindo a••• pieie. BiC1 2+ I BiCl; (83, 84). D~

ve-••••perar que e •••• e.pecie., como e.tion., Dão •• encontrem
•• pecificamente ed.orvida. ne.~e r.,ião de potencial, onde a den-.idade de caral no metal i muito pb.itiva.
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cloreto em qUI. cinitica do cobre foi •• tudad4 tanto 08 íons
2+ - -Cu como o. Iona Cl Ii encontram nao compl~x.do••

LOGk

·2D

·3.0

-20

Zl'I"O

_,.....Jt---;--_.-.-- .20
• •-

Q1

•

'laura VI.1 - ael&çâo 'n~r. a conlt_nt. de velocidade da
.- 3+ 2+J\laçao Bi + I --+ li •• carg••apee!

fieamente a4.orvida da Ion. cloreto a vi 
rio. potenciai, (potenciai. indicado. em

..V) •

Ob ••rva-,.,d•• !'llura. VI.l .1 V1.2 que tanto no ealo cb

bi,muto como no do cobra.lxilte uma relação lin••r antre 101 k •

qi,Cl- • um c~.fici.nte .ulular com a ordam de arandlla •• perada
d. acordo co.. ai tl~rill di PARSONS (32) I di GUIDELL1 I FORE8r1

(38) ,bem. como,com 01 relultadol experimentai. já oba.rvadol para o

hidrolinio (32) • para o ainco (90). No caio do bi.muto •••• coe

ficiente .olular varia apreciavelmente com o potancial, .ando pr~

ticamante conltante no caiO do cobra, como .eria pravi.to taorica

,,"ntl (32, 38).

A••adi~al da cinitica aletroqutmica, no calo do bi.m~

to, nos conduzem i conclulão da que. influência dOI lon. cloreto
'na velocidade do procello catódico e determinada, principalmente,

pel& ad.orçÃo •• peclfic. de. ta. tODI no .l.trodo~ A pr•• ença da

complexação de apeftas 20% do cloreto dificult~ • interpr.t~ção dm
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-40
LOGk -20

-2.5.

-3llu::.---
0l
----Q2

ql.CI' y.C/cm2)

'iaura VI.2 - l&l&çao antre a eou_tante d. velocidade da
- 2+ + ir.lçao Cu + I --IJ> Cu •• cara a. •• ple -

fieamente ad.orvida de tonl cloreto a viri-
o,'pot.n.i.i. (pot.n.i.i. indi ••do••m mVl,

·r.aultadol I poda jUltificar a varIação do cOlficiente auaular d.
ret•• da Filura VI.l. 1 medida que o potencial II torna mal, catô

_ _ {3+ { -
dico menor I • concentraçao de OUI 81 na .uparf ele do .letro-

do Im ralação ao 1II&10·d& lolução. Então, no decorrer da redução
d•• t •• lona mai. clorato I. encontra livra na vilinhança do &le 

trodol 1•• 0 acarrata que, para uma m•••• concentração de cloreto
previamantl •• colhida, • concentração de••• tonl, n& forma livre

era.ce, na. vtsinhanç •• d. interface, ã medida qUI o potlncial le

torua mail nes.tivo. relult.ndo a•• 1m que • eon.tante de veloeid~

de,aumenta cada vez maia com o potenci~l. A pre••nça .imultânla
da ad.orção •• pecIfica dOI 10n. cloreto e da complaxação do. tona
pra ••nt•• na lolução (tanto o Cl- como o Si 3+) torna diftcil a

interpretação dOI r.lu1tado. encontrado. para o. coeficient.. de
tranlferência. apre••ntados na tabela V.3. Para concentraçõ.. de

~4
cloreto isuai. ou ipferiore. a 3 x 10 M •• ob ••rvou. dentro do
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~Ivio experimental, uma ecu.tine!. uo valor do coeficiente de

traD.farância, valor este praticamente coincidente com o .ncontr~

do Im meio d. ácido perclôrico (26). E••• ob ••rvação noa leva a

concluir que a pre.ensa de conceDtraçõ•• muito baixa. de clorato

« 3 x 10- 4 M) afeta a velocidade do precealo mal o mlcaniemo não
• altarado, Já para concentrações de cloreto maia elevada.

-4 -(Cct- > 6 x 10 M) R interpretasao mee.ui.tica II torna maia di-
• -.. i 3+

f~cil, Im virtude da complexaçao apreciavel doi ~on. B • Ob'e~-

v.-a., neate ca.o, uma variação muito ar.ode nO coeficienta de

traoafarêneia a e, por outro fado, ai conC'Der.çõ•• de cloreto n.

vizinhança. do eletrodo são maiore. do que no maio da .alução, c~

maçando a depender du potencial. I pOIIIvel qua haja, inelulive

uma modificação 40 mBcanismo. Acreditamo., porem, que me.ao modi

ficando o mecanism~, a.influência do cloreto na velocidade aind~

se deva, .obretudo, a .ua ad.orçio •• pacIfica .obre o mercúrio.

No c••o do cobre, as medida. da cinética eletroqutmi

ea nOI levam ã conclu.ão de que apaua. A ad.orção •• pacIfica dOI

Ions clorato •• ra.ponsavel paio .feito acelerador na reação de
- - ~ 2+raduçao, catodica e que o mecani.mo da r ••çao Cu + 2e -..... Cu(HS)

continua o m••mo observado em maio de ácido ptrclôrico. A. curva.

de 10& k em relação a qi Cl- apra••otaram um coeficiente anaular
2 •

ilual a 3,8 cm I~C. E•• e valor pode ser comparado, ao menol qual!

tativamente, com ,o encontrado por PARSONS (32) para o hidrolinio,

iau.l a 1,52 cm2/~C e por SLUYTERS • outro. (90), para o zlnco ,

iaual a 2,57 cm2/~C.

Embore o. modelo. teõrico. axi.tente. lobre a influen

cia da adso~ção •• pecIfica da um íon Ufa elatroativo na velocida

de de r ••çõ•• de eletrodo ainda •• tejam le aplrfeiçoando (32,38),

todo. ele. previm um comportamento linear do losaritmo da COD. 

tante de velocidade com a caraa e.pacificamente ad.orvida. Da mes-ma maaeira, o. re.uitad., experimentai. nel.1 trabalho vêm refor-

çar o pequeno núm.ro de a.tudo. já r.alil.do. com outros cation.
e acima mencionado••

Uma vel verifieado exparimentalmente que & velocidade

de um proce'lo de eletrodo d~p.nde da caraa •• pecificamente ad.o~

vida, a expre ••ão para a constanta di velocidade de •• e proca"o

ante. apresentada na forma da equação V-16, nec••• ita ser reformu

1ada. AI.im, na pre••nça d. ad.orçio e.pecIfica, • equação V-16 d~

da por
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(V-l6)

(VI-I)

devido a ralação line&r eDtmo 108 k •• car.a •• pecificamente .4

lorvida q-i' quando o potencial e mantida con.tante. O •••uedo t«

mo exponencial da equação VI.l que leva em conta •• te fato ••pra

••nta allim a caraa especificamente .d.or~d. q-i multiplicada p~

uma conltante da proporcionalidade & que independa do potencial.-
A caraa ~.pecific.m.nt. adlorvida

~.nd. do potencial do eletrodo. Nu•• primeira
admitir •••• dependência por meio d& equaçÃo

da um modo laral, de-
aproximação podemo.

(VI-Z)

-onde 8 1 • &2 •• 0 constantes.

E••• hipôt••• no. lava ã conelu.io 4. que, na presença

da adlorçâo .,pacífica. o coeficiente de transferência calculado

• partir da. curvaI de 10& k em funçÃo do pot.neia1 ê um coefici

ente de tranlferência "aparenta". o. fato. a combinação da. aqua

ÇÕ" VI-1 • VI-2 conduz ã "autut. r.laçÃo

dloa

dE

..
k • _(~ )+ aa 2RT

(VI-3)

A equação VI-3 poda jUltificar a diminuição do co.fiei
• i - 2+ •anta d. tranlf.renc a da reaçao Cu + a ~CU quando le aumenta

a concentraçÃo de tonK cloreto. conforme foi vi.to na tabela v.6.

! preciso notar. porim. que no caio de uma miltura binaria de .1.-
trólito•• caraa total q-i • dada pela 10m. de doi. termo•• No c~

la deite trabalho. por ex.mplo. q-i ••ria dada por

(VI-4)



.. ' .-"

o primeiro termo, DO DO"O ca.o, pode ••r eon.iderado

con.tanta e indep.nd~nt8 da concentração de Ion. cloreto parA
-) . i .CCl- ~ 10 M. Alam di•• o, na faixa de potenciais am que. e n.-

tica do cobre foi eltudada Qi,Cl04 tambim depende muito pouco do
potencial (como moltram &. Figur_IV,lO e IV.15). Na•••• condi -

- - 2+ ).,"+çoe., a con.tante de velocidade da r.açaa Cu + e --. uÚ poda

ler dada pele expre•• Ão

..
.. .., (~'E) )k • k. exp - exp (-a~i el-

RT •

onda t, ji angloba o termo constante acima con.iderado.

(IV-S)

-Levando Im conta a equaçao (VI-2) podemol e.cravar

..
k • k~ exp (- ~) exp

RT

ou ainda

k • kf! exp (IV-6)

onde k" • k' e~p (-aa1).

Na CapItulo IV-çao
fõi vi.to que qi Cl- i dado pila eque 

•

o'nde

(IV-15)

(~) .!'.. • f (E)
dx RT

(VI-7)..

A dependência de dy/dx do potencial foi •• tudada no i~

tervalo de potenciais compreendido entre +20 e-50 mV. Encontra

mOI, com um dl.via inferior a 2%, • lesuinte equaçao

~ • -55,2 - 417 E
dx

(VI-8)
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onda Y i medido em diaa/em ~ E em V.

A comhinação conveniente da. aquaçõ•• (1V-15) (VI-7) •

(VI-a), lembrando qua k
2

independa de x • da I, fornece & .~.ui~

ta axpres.âo para k

k • k"' exp -câ - 41,7 ax) L E
RT

2
••ndo a con.tante a dada em em I~c.-

(VI-9)

a

A equaçÃo (VI-9) mo.tra que o coeficientl d. tran.fa

rência aparentl depande da fração molar x (ou da concentração

C
ct

-) de tona ~lor.to pre.ente na lotução. No caio do cobre

con.tanta a calculadA. partir da Piaura Vt-2 i ilual & 8,7.-'
x • 3,6 x

Admitindo que
-410 t.ramol

..
a •• ja da ordem de 0,3 (26, 86) quando

va-

•

•

-4
q~.ndo x • 6,6 x 10 teramOI

O. r~.ult.do. acima apra.aatado. para o coeficienta da

tranaf.rineia aparehtl jUltificam d. maneira .atilfatôria, o.
lore. anteriormente encontrado. e .pre.entado. na Tabala V.6.

VI.2 - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

o. r •• ult.do. obtido. na •• e trabalho no. parmita. eha
aar i. '.auiut•• eonclu.õe.,

la. - O. tona cloreto. quando prelenta. em mi.tural da

áeido elorídrieo e aeido parelôrico a força iôniea eon.tanta •• Ão
a.paeificamanta ad.orvido. no .letrodo da mercúrio .a.mo quando
le encontram em coneantraçõ•• muito baixa., da ordam da 10- 2 •

10- 5 M. N••••• eODcantraçõ." • película di' te. tonl adlorvido.

obedace ã iloterma da ad.orção da aenry.

2•• - o. tona clorato, quando prelant•• em mi.tur•• d.

icido clorIdrico I icido plrclõrlco i forçl iônica conltlnta IU

mantam • velocidade de reduçÃo eletroqutmica do. tona de li 3+ e
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81. - Levando Im conta que • caril I,pecificamentl ad-
,

lorvida depende do patenei.l foi po•• Ivel provir qUI, na pr•••n-
ça de tona a.pacificamente adlorvidol o coeficienee de trenaf. 

rinei., calculado. partir de curva. da 101 k VI. E. pode variar
••m qUI, n.c••••ri.m.nt. haja uma modificação na barreira de .n~

aia ou no mlcani.mo da r.ação de .1.trodo~ No C.IO do cobre a

correção DO valor d. a, feitl • partir da relação entre qi. E
ju.tifica 01 relu1t.do. encontrado. a partir da. curva. de 10a ~

em função de E.

Quanto &. conlidaraçõ•• finai., •••• trabalho no. par
mita r •• ar a '.aututl anili•• lobre OI metodo.ampreaadol:

19 Metodo Galvano.tãtieo do Pula0 de Corrlntet

Apre.enta, como todo metado de ralaxação, uma arandl
potlncialidade no •• tudo d. reaçõe8 d. elatrodo rápida•• Sneoa 
tra~o., porem, uma arande dificuldade em obter curvai de polari
.açÃo completa., incluindo a. raliô•• d. Tafal, d.·ellvada. d'n~

.idada. da corrente, am vi.ta da quada de t.Dlão ohmiel elavada
e irraprodutIval pre.enta no aletrodo. O metodo tambem axi.* uaa
I.rie de cuidadol experimentail, tai. eomOf eliminação da ruidol
a.peciaImante em denlidade. d. corrente maia baixa., blind•••• ~.

cilula • a pr•• lnça de fio terra eficiante. No .Itudo da influiu-ela da adlorçÃo •• p.êifica na velocidada do procal'o •• ria maia
recomendával a a.colha de um metodo poe.nclo.titico, principal-
aanta & lobratao.õe. elevada., uma VI. qUI I clr.a I.pacifica.an-te Idlorv14a dapendl do potencial • o tempo da duração do pullo.
da ordam 4. Pla,uodol.poda não .er o ,ufici.nta para .It_b.lec.r
o oquiltbrio do .d.orçio.

29 Mitodo do T.mpo d. Gota

Trata-Ia d. um •• todo muito .impl.a, tanto na instru
mantaçao como na manaira de operar. A utilizaçÃo da medidore. de~

tampo maia pr.cilo. poda toroar, Im prinetpio, o matodo ••is leu-.Ivll • tão efieient. quanto outro. mitodo. mai••ofi.tic.do. ,
uI.do. no •• tudo da dupla camada elétrica. N•••• trabalho, poré,
ob.arv.mo. qUI. imprecilão na medida da tlueão interfacial, d.~

tro d. uma ma.ma curva elatrocapilar, era de 0,5 a 1 diaa/em ,
corro. pOR dOR to. ã improcL.io RO modido do tompo de quedo. A lo 
auir, levantando outra curva alet.roeapil.r com. m.ema loluçÃo •



D 2+
~U •

orda.

••••0 quando •••DcoDt~.m

4. 10- 3 • 10.5 K.

a. CODcautraçõ•••uito baisa.,da

da Intra

dlp.ndl
40 tonl

2+
I Cu ,

,

t 3+ -3a. - No caio do. ou. li ,para uma CODcautraçao d.~

ta. tODa ilual • 10.3 K, ata CODcantraçõ•• d. clorato d. ard••

d. 4 z 10-4 ", o au.soto d. velocid.d. da redução não datarmina
- 3+ l() ~uma mudança DO .ecaniamo d. r ••çao Si + 3. --. B RS qUI. o

•••mo oba.rvado em loluçõ•• de acido p.retórico puro. N•• t •• eo~

c.atraçõ•• d. clorato a .d.orçao •• pac!fica da.t•• tona õ predo
minantemantl a r •• pouaaval pala .IU afaito n& velocid.d. do pro

e."o • Ia poda d•• prezar a influência da compla.açÃo. 1 medida
4UI • cODcentração d. clorato la torna .ai. alavad•• influencia
d••••• tODa n& velocid.d. do proel"o d. redução p••••• re.ul 

ter da lua ad••rçÃo "paetfiea no Iletrado • da compt •••çÃo doi
tODa Cl- I li 3+ n. loluçÃo.

2+ -4a. - No caio do. tODa Cu ,para um. CODC.Dtraçao d••-
ti' tou, ilual • 10- 3 Mi o. lona cior.~a at.caa a cinéciel 40

prac••• o 41 rldução .p.na••tr.vi. da lU. a4.orçÃo I.paclfica DO

t - t 2+aletrado, uaa VI' qu. tanto o. on. Cl como o. 00' Cu •• *0-
contram ca forma livrl (não compllxlda) na .01ução. Ob'lrvou-•• ,

- 2+ )aind., que o mlelDi.ao da r.aç.o Cu + 2. --. Cu(Sa, na pr. -
,.nça d••••• conclntraçõa. d. eloreto iDV.,tiaada., i o ••••0

que II ob"rv••m loluçõa. d. ácido parclôrico puro.

s•. - Na faixa d. eODc.ntraçõ., 4e clorato compra.c4i
10-5 e 10- 2 M • 4.nli4.d. de eXClllO d. cars. DO ••tal

do pot.ucial do Il.trodo ma. iud.plnda da CODclntração
- t 3+clorato, d. modo qUI no •• tudo da r.duçao doi OUI ai

o pot.ncial ~2 I ••anta.1 conltacta.

6a. - E. toda a faixa d. conclntraçõ•• d. tou. clor'
to .Itudada .ncontrou-•• , tanto para o bi.auto como para o cobr~

uma rllaçÃo lin.ar antr. o 101.ritao da con.tanta d. vIlocidada
da ra.ção a • c.r,. a.pacifica••nt. ad.or.ida d. Ion. clorato, ••
concordância coa o. a.tudol da raduçÃo da outro. catioal ji r.a

1ia&do. a com •• taoria. já .xi.tlntl', .obrl o afaito d' Ioa.

não .1atroativo•••peeitica.lntl a410rvido. na clnatic. d. ra. 
çõ•• d. eletrodo.

1a. - B••••do. nOI r'lult.do. axp.rim.nt.i•• nOI mod.-10. tl~ricoI p04amol .dmitir qql, na pra.lnça da ad.orçio l.p.cI-
fica da um toa não alatroativo, a coa.tanta de velocidada da rl-

dução catódica dlpenda do pot.ncial atrav•• da equação
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le observava às vezes um desvio, nos valores de Y. de até

~ dina/cm, para toda & curva eletrocapilar em relaç~o i anterior.

NÃo encontramos uma expllcaçeo satisfatória para e8s4 variação .

Observamol que a relação yp/tp,com o cloreto de potássio 0,1 M •

variava, no correr do dia,_ essa variação parecia depender da

temperatura da eala. A reprodutibilidade nas medidas melhorou um

pouco quando 8e passou a trabalhar numa ssla em que a temperatura

ara controlada. Mesmo assi'm a imprecisão na m~dida de y era aci

ma da •• perada, levando em conta o erro na medida dos tempos

Acreditamos que, enquanto existirem problemas desse tipo, não a

dianta lançar mão de medidores de tempo mais precisos. O revesti

mento do capilar com silicone. como recomenda alguns autorea,não

apresentou nenhu~a mudança apreciável nas nossas medidas, dentro

do da.vio experimental.

39 Mitodo Polarogrãtico

A palarografi., que ê um m~todo bastante simples, apr~

.enta grande utilidade no estudo de prooessos de eletrodo irrc 

ve~.tveiB, quando se deseja correlaciohar medidas cinéticas com

medida. de adsorçio e8peéific.~ uma vez que 8e pode trabalhar ,

Im !~u'ldade de condições experimentais usando o mesmo eletrodo.

Ape•• r da serie de aproximações envolvidas no tratamento matemá

tico r~lativo ã polsrografia, esse metodo ainda tem a vantagem

de ser um método patenciostâtico. A grande limitação da polara -

grafia ê no estudo de processo de eletrodo rápidos, não sendo

poseIvel a investigação da cinética eletroquímica quando as

constantes de velocidade da reação de eletrodo são maiores do
-2que 10 cm/s.

Para finalizar acrescentamos algumas sugestões

trabalhol futuros:

19 - Nesse trabalho conseguimos determinar,com aprox!

mações, a carga especificamente adsorvida de tons cloreto. em

misturas ácido clorídrico - ácido perclõrieo apenas quando os

Ions Cl- .e encontram em muito baixas concentrações. Seria útil

fazer um estudo maia, amplo desse sistema, usando inclusive outr~

,.mitodo8, numa tentativa de se determinar a adsorç;o' competitiva

dos aniona cloreto e perclorato quando em concentyações compará

veis. Já iniciamos um estudo nesse sentido (72) a partir de medi

das eletrocapilares e de c.p~cidade diferencial da dupla camada

elétrica. utilizando. nesse último easo, o metodo desenvolvido
por CHAGAS (95),
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29 - Estudca, tanto de adsorção CQmo de cinética eletrE

quimic., na presença de mistura binâria de elctrólitos, sao de

grande iQPortância pratica. Sugerimos que csses estudos sejam es

tendidos a eletrodos sólidos. Acreditamos que um eotudo comparati

vo de sistemas semelhantes aos que foram estudados nesse tr4balh~

com eletrodos sólidos e de mercúrio, possa trazer informaçõEs so

bre mecanismos mais complicados e de maior interesse tecnológico.

39 - Neste trabalho foi mostrada apenas a influência de

íons não eletroativoe espeeificamente adSOTvidos na cinetica ~e

reações de eletrodo atravcs de interações eletrostáticas com os

íoas que participa0 da reaç4o. A velocidade de uma reação de ele-.
trodo tambem pode ser afetada pela pres~nça de substâncias molecu-

lares, em geral moliculas orginicas, que, quando eopecificamente

adsorvidaG, bloqueiam parcial ou totalmente a superflcie de ree 

ção (2, 32). Em geral essas 8ubstâRcias exercem um efeito inibi 

dor na velocidade do processo de eletrodo. Sugerimos que aejg fel

to um estudo do efeito competitivo de 10ns e de moleculas, espcci

ficamente adsorvidoB, na cinética de reações eletroquímicas. E9Ee

estudo será de grande interesse na inibição de processos de ele 

trodo indesejáveis, como, por exemplo, os que ocorrere ne corro~ã~
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RESUMO

A influência de pequenas concentrações de íons cloreto
- - I i • . 3_ C 2- f .na cinetica de reduçao eletroqu m ea dos ~cns B1 e u 01 e~

tudada através de medidas independentes de adoorçeo espec1fice e

de cinética eletroquImica. A adsorção especIfica foi dete~minada

por meio das curvas eletrocapilarea obtidas com o ~etGdo do tem

po de gota, para soluções aquosas de oiaturas de ácido clorídri

co xM e de ácido perclorico tI - x)M. Observou-se que , Em conce~

trações de cloreto muito baixas. iguais ou inferiores e 10-
2

M I

•
a adsorção específica desses 10ns segue 4 isoterma de adsorção

de Benry.

.. - ~ . r .3_A cinetica da reduçao cletroqulmlca dos ons de 81 e
2_

Cu • na presença de pequenas concentrações de Ions cloreto, em

~eio de ácido perclôrico 1 M, foi estudada por polarografia com

o eletrodo de merc~rio. Os valores das constantes de velocidade

foram calculados, a partir da relação exivtentc entre a corrente,

medida em cada potencial, e a corrente de difusão, usendo as

equações relativas 8 processos de eletrodos irreversíveis. Estes

valores mostraram qua, para as concentrações mais baixas de clo-
~ - .3+reto estudadas, esses lons aceleram a8 reaçoes Dl + 3e ~

Bi(88) e Cu2
+ + 2e --+ Cu(Hg). O mecanismo de redução, por outro

lado, permanece o mesmo já observado por outros autores em Bolu-
-.. .. , j ~ .3+ 2+çoea de acido perclorlco puro. ou se a, 08 10ns 81 e Cu sao

reduzidos em etapas de um elétron com velocidades comparãyeia

No caso do bismuto, para 8S concentrações mais altas de clo~eto

i - ~ - 3+estudadas, o efe to da complexaçao dos lons ci e 8i no meio

da solução se torna apreciável e a influência dos tons cloreto

na velocidade de redução se deve a uma ação combinada da sua ad

sorção especifica sobre o eletrodo e da sua tendência em formar

cOlllplexos. No caso do cobre apenas a adsorção especifica dos íons

cloreto ê a responsável pelo seu efeito na cinética do processo,
- 2+em virtude da não complexeção dos Ions CI e Cu presentes na

soluçã.o.

Tanto no caso do bismuto como no do cobre se observoo

uma relação linear entre os logaritmos das constantes de veloci

dade de redução e a carga especificamente adsorvida de iona clo

reto, a um potencial constante. Esses resultados estão em conco~

dância com 08 modelos teóricos de PARSONS e de GUIDELLl e FORES-
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especificamente

A presença de uma carga especificamente adeorvidó. d.

pendente do potencial do eletrodo, justifica & variação no coefl
ciente de transferência ã medida que se varia a concentração do

íon especificamente ad.orvido; no caao do cobre, onde apenai 8

ad8orção ••pec!fica i a re.ponsÃvel pelo aumento da velocidade

de redução eletroquImica, a correção no valor do coeficiente da

transferência a partir dOI dados de adsorção, coincide coa Da

resultados experimentais obtido. a partir da variação do logaril
mo da constante de velocidade com o potencial.
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SUllllARY

In the pre.lat work, the affect of ch10ride ions in
,3+ d

••al1 conc.otr.tioae ou the ellctrochemical reduction of s~ an

Cu2+ ionl v.lltudied by mean. of independent mea.urement. of .pe

cific adlorption &nd electrode kinetica. Specific adsorption W8a

calculatad ítom electrocapillary curve data, obtained by means cf

the drop time method for aqueous lolutioDs of xM hydrochloric acid

and (1 - x)M perchloric acid mixturee. tt was ob.erved that, for

low chlorida concentrations (le.s than er equal to lO-2M), Ipecific

adsorption cf eha58 i~ns 00 the mereury electrode obeys th~

Blnr," adlorption ilotherm.

The kineticI of the electrochemical reduction Df Bi
3+

2+and Cu ion., in the presence of amall cODceotrations of chlori-

da iona in 1M HCI04 vaa .tudied by dropping mercury electrode po

1arolrapby. The rate conatants wa. calculated trom the ratio

betvaen the currant. mea.ured at each potenti.!, and the diffuslou

e~rr.nt, usinl the equation. for irreversible electrode proces8e3.

It íl Ihovo from the.e rate constaoatl. that for the amaI ler

chloride concentr.tiooe, the veIocity of the reaction 81 3
+ + 3e

2+BiCHa) and Cu + 2e Cu(Hg) ia increa8ed by the presence of

chloride 100 •• The reduction mechanism remaina the lame as that

obaerved by other investiaaters in pure HC10 4 , i.e., the reduction

occur lo ooe electren steps and the rates of each step are comp.-
3+

r.bl •• In the ca.e of bi.muth the effect of complexatioo of si

by cl iona ia appreciabIe for the higher chloride concentr.tiooa;

the influence of the chloride ion. on the reduction veIocity thua

reault. from a combioatioo of its apeei fie adaorption on the

electrode aod it. tendency for complex formation. In the caae of

copper, 0011 the apecific adaorption of chloride iens ia respon

aible for their effect ou the elactroda proce.a kineticl lince
2-tbere ia no complexation of the Cu ion by C1 in 801ution. For

the reduetiona of both biamuth &nd copper ion8~ a linear relation

betvaen tha logarithma of the rate canseaata and the ,pacifically

adsorbed charge of cl lona la observed at constant potencial.

Theae reaulta agre. with the theoretical modele of PARSONS and of

GUIDELLI and PORESTI delcribing the elfect of non-electroactive

apecifically ad.orbed ionl on the kinetic8 of electrode procea •• a.

The prelence of specifically adaorbed charge, that

dep.nda OQ tb. electiode potenti.l, explain. the obaerved vari.tioo
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Df the tran.fer eoefficient aI the concentration of the

Ipecifical1y adaorbed ion ia lncre.sad. For copper, in wbich

ooly specific adsorption 1. responaible for the increase Df the

velocity, transfer coefficients corrected usina the specific

adaorption data are in 8Sreement with the experimental relults

obtained from the variation of the logarithm of the rate constant

with the patential.
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