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INTRODUÇÃO

Optou-se pelo emprego de um eletrólito suporte para que se pudesse variar a
concentração do ácido cítrico e o pH das soluções de trabalho, nos intervalos
encontrados nos alimentos enlatados. A escolha do perclorato de sódio como
eletrólito suporte baseou-se em dados da literatura que o descrevem como pouco
agressivo em relação à maioria dos metais e em especial ao estanho [5,6].
Entretanto, no intervalo de pH escolhido, o eletrólito revelou-se bastante ativo em
relação à superfície. Nos ensaios eletroquímicos, observou-se a formação de
corrosão localizada na superfície do eletrodo. Verificou-se,
inicialmente,

os

resultados

obtidos

apresentavam

uma

também,

que

reprodutibilidade

satisfatória, porém, após algumas horas de trabalho, não mais se repetiam. Essa
irreprodutibilidade foi atribuída à redução do perclorato de sódio, com a
consequente formação de cloreto na solução. Como a redução do perclorato numa
superfície de estanho ainda não foi relatada pela literatura, decidiu-se acrescentar
ao projeto original o estudo das condições experimentais de formação do cloreto.
Dividiu-se, portanto, o trabalho em três partes.
Inicialmente, efetuou-se a determinação do pré-tratamento da
superfície do eletrodo. Estudou-se, na segunda parte, a redução do íon perclorato
no estanho e, finalmente, procedeu-se à verificação da influência do ácido cítrico
no sistema.
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1.

REVISÃO BIBUOGRÁFICA

Devido à divisão estabelecida para a apresentação do trabalho, decidiu-se
apresentar esta revisão na mesma ordem, de acordo com os seguintes tópicos:

1.1.

Sobre a Redução do Perclorato

1.2.

Sobre o Estanho,subdividido nos seguintes ítens:

1.2.1. Estudos

do

comportamento

eletroquímico

do

estanho

em

eletroquímico

do

estanho

em

eletroquímico

do

estanho

em

meio básico e neutro
1.2.2. Estudos

do

comportamento

meio ácido inorgânico
1.2.3. Estudos

do

comportamento

meio ácido orgânico

1.1. SOBRE A REDUÇÃO DO PERCLORATO

Na utilização dos métodos eletroquímicos de análise, em especial nas
determinações de baixas concentrações de íons, utiliza-se como norma uma
grande quantidade de eletrólito suporte, ou seja, a força iônica é mantida constante
e relativamente alta na solução de trabalho. Espera-se, com este procedimento,
que o eletrólito utilizado não deva afetar, de nenhuma forma, o sistema em estudo
e, consequentemente, os resultados obtidos.
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Até

O

final da década de cinquenta, quando a natureza dos processos de

eletrodo ainda era pouco compreendida, efetuou-se um esforço considerável para
elucidar os mecanismos de processos de eletrodo. Durante este período, o
eletrólito suporte e os outros possíveis componentes da solução não foram
considerados como interferentes na reação principal, mas como participantes
potenciais no processo eletroquímico total. Atualmente, nota-se uma tendência em
considerar os percloratos, e também os nitratos, sempre "inertes" e incorre-se no
erro de admitir que eles não tem nenhum efeito sobre a solução em estudo. Esta
atitude ignora o fato de que os eletrólitos contém íons que podem interagir com os
íons em estudo elou com a superfície do eletrodo e consequentemente afetar as
reações estudadas [5]. A partir destas considerações, válidas para todos os tipos
de

eletrólito

e

soluções

tampão,

normalmente

utilizados

em

medidas

eletroquímicas, a interferência do perclorato será examinada, com maior detalhe.
Os percloratos podem afetar a superfície do eletrodo e as reações que nela
ocorrem de diversas maneiras [7]. Por exemplo, foi relatado que o perclorato pode
formar complexos na solução [8] que poderiam ser especificamente adsorvidos na
superfície do eletrodo. O efeito da adsorção na superfície do eletrodo pode não se
limitar à simples ocupação dos sítios ativos da superfície pois, estas espécies
devem, necessariamente, afetar as propriedades da dupla camada elétrica.
Anderson e Shain [9], num estudo comparativo da utilização dos nitratos,
percloratos e misturas de nitratolperclorato como eletrólito na redução do Cu(lI) em
meio ácido, observaram que a utilização do eletrólito misto evidenciou uma
significante participação dos ânions na redução do cobre. Os resultados foram
atribuídos à alteração das características da dupla camada elétrica causada pela
presença do perclorato na mistura. Outro efeito que nem sempre é considerado, é
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a influência catalítica que a superficie pode ter na redução do perclorato [9-13].
Estes processos podem levar a resultados que encobrem a reação principal com
os efeitos dos íons do eletrólito.
O primeiro estudo, encontrado na literatura, sobre a redução do perclorato
em superfícies

metálicas data de 1970. Cabe observar que durante os

experimentos S. Ya. Vasina e O. A. Petrii [10] utilizaram várias formas de
purificação do perclorato, sem que nenhuma delas influenciasse os resultados
obtidos. Os autores investigaram a adsorção do ácido perclórico em eletrodos de
platina e ródio eletrodepositado em platina. Os resultados obtidos para o eletrodo
de platina indicam que a adsorção ocorre numa faixa bastante ampla de potenciais,
de 0,20 a 0,55 V (EPH), e a redução efetua-se em potenciais mais negativos que
0,20 V, à temperatura ambiente. Da determinação da concentração de cloreto

formado, por titulação amperométrica, obteve-se um valor máximo de 0,7
equivalente-grama por litro. A redução em presença de eletrodos de ródio
eletrodepositado é mais intensa que a observada na platina. A formação de cloreto
ocorre em potenciais mais negativos que 0,10 V, sendo o intervalo de potenciais de
0,10 a 0,55 V, identificado como o intervalo onde ocorre a adsorção dos ânions.

Petrii [10] admite que a adsorção dos íons CI0 4- é um processo irreversível e que a
redução só ocorre após esta adsorção. Os ânions adsorvidos seriam reduzidos
segundo a reação:

A partir deste primeiro artigo iniciou-se uma série de estudos sobre a
redução do perclorato em superfícies metálicas [11-25] em presença de diversos
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metais. Apesar de Vasina e Petrii [10] afirmarem que o perclorato é adsorvido na
superfície e depois reduzido, outros autores sugerem que a superfície cataliza a
redução sem que ocorra a adsorção do ânion CI0 4-, mas sim do cloreto formado,
que acabaria por inibir a redução [10]. Uma terceira hipótese condiciona a redução
do perclorato à presença de um filme de óxido na superfície do eletrodo, sendo que
o ânion é adsorvido no filme e imediatamente reduzido [15]. Portanto existe ainda
grande controvérsia sobre os aspectos cinéticos da redução do CI0 4 -.
Horányi e Vértes [11] relataram a ocorrência da redução do perclorato em
presença de platina em pó de 10 m2 g- 1 de área ativa. Baseando-se em estudos
anteriores sobre a hidrogenação catalítica do perclorato na presença de carbeto de
tungstênio [12-14] e ressaltando que o potencial padrão de óxido redução do par

CI0 4- I CI- é de 1,36 V [16], os autores demostram que a redução estacionária, no
caso da platina, ocorre mais intensamente a altas temperaturas (500 C a 700 C),
enfatizando que a velocidade do processo depende da pressão parcial do
hidrogênio, da concentração do íon CI04 - e do pH da solução. Utilizando uma folha
de platina recoberta com carbeto de tungstênio como eletrodo de trabalho, os
mesmos autores [13,14] sugerem que os íons CI04 - são reduzidos por hidrogênio
na presença do eletrodo. Assumindo que a redução do perclorato é um processo
composto por várias etapas, os autores propõem duas etapas eletroquímicas:

(i)

oxidação eletroquímica do hidrogênio
H2 ~ Hads
Hads ~ H+ + e-

(ii)

redução eletroquímica do perclorato

CI0 4- + 8 H+ + 8 e-

~

CI- + 4 H20
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autores [19], baseados nos resultados obtidos, optaram pelo mecanismo (I). A

concentração de saturação de CI- observada foi atribuída à inibição da redução do
CI0 4 - devida à adsorção competitiva entre os dois ânions.

No caso de eletrodos de rênio eletrodepositado em ouro e platina, Bakos e

colaboradores [20] relataram, a redução eletrocatalítica do perclorato num intervalo

de potenciais de OV a 0,3 V (ERH), pouco mais positivos do que os potenciais de

evolução do hidrogênio. Comparando, com os dados da literatura sobre a platina, a

influência da adsorção do cloreto formado na velocidade de redução do perclorato,

os autores [20] demonstraram que as espécies adsorvidas estão diretamente

envolvidas no mecanismo de redução. O mecanismo deve incluir várias etapas,

sendo que estas etapas ocorrem na superfície, sem que ocorra desorção
significativa dos intermediários formados. Encontrou-se um máximo

durante a

redução, que foi explicado por:

(i)

ocorrer redução eletrocatalítica em alguns sítios oxidados da superfície

(ii)

e por potenciais mais negativos de redução que diminuem significativamente
a atividade catalítica.

J. Painot e J. Augustynski [15], em estudo sobre a corrosão de eletrodos de

alumínio, condicionam a ocorrência da redução do perclorato à presença de um

filme de óxido na superfície do eletrodo, indicando que a formação de cloreto

desloca o potencial crítico de corrosão do alumínio para valores mais negativos.
Como o óxido de alumínio é um semicondutor do tipo n propõem a reação:
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Mediante a análise da superfície do metal por espectrometria fotoeletrônica

(ESCA), verificou-se a ocorrência de uma incorporação progressiva de íons CI- no

filme de óxido, em função do potencial aplicado ao eletrodo. Segundo os autores
[15], a presença de cloreto dentro do filme de óxido indica que o C10 4- é reduzido,
quantitativamente, na interfase óxido solução.

Considerando a alta sensibilidade dos métodos radioanalíticos, realizaram-

se estudos sobre a adsorção, na platina, do cloreto presente (em concentrações

menores de 0,003%) em ácido perclórico. Os resultados revelaram que a atividade

do cloreto previamente marcado, proveniente da solução, diminuia em decorrência

da presença do cloreto formado na redução do eletrólito [21]. Ainda utilizando

métodos radiométricos, estudou-se a redução eletrocatalítica, em meio ácido, do
perclorato em filmes de tecnétio e rênio eletrodepositados em platina [22). A
ocorrência da redução do C104 - foi observada nas duas superfícies em uma ampla
faixa de potenciais. Os autores [22] relatam que, no intervalo de potenciais em que
ocorre a formação de cloreto, há um potencial onde a concentração de cloreto
obtida é máxima.
Estudos mais recentes [23,24] mostram a ocorrência da redução do HC10 4 0.1 M, em meio ácido, na presença de eletrodos de platina platinizada. Com a

utilização da voltametria em conjunto com medidas radioanalíticas, propõe-se que
a redução ocorre num intervalo de potenciais de 0,2 V a 0,7 V em relação ao ERH,
sendo que abaixo de 0,2 V o processo é bloqueado pela adsorção competitiva do
hidrogênio. A ocorrência de adsorção competitiva é confirmada por adições de
H235S0 4 e 36CI-, que causam uma diminuição significativa no valor da corrente de
redução. De acordo com estes dados, Horányi e Bakos [23] concluiram que o
perclorato reduzido deve estar fracamente adsorvido, visto que pode ser facilmente
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substituído por outros ânions ou, dependendo do potencial aplicado, pelo aumento
da adsorção do hidrogênio. Além disto, sendo o CI- o produto da redução, pode-se
afirmar que este íon atua como inibidor da reação. Em estudo posterior, Bakos e
Horányi [24] destacam a importância da preparação e do pré-tratamento aplicado
ao eletrodo em relação à velocidade de redução observada. Foi observado que a
quantidade de cloreto formado depende diretamente da solução em que é feita a
platinização do eletrodo. Entretanto, a variação do tempo de platinização, ou seja,
o aumento da área real da superfície, não modificou a atividade catalítica do
eletrodo.
J. Clavilier e colaboradores [25] relacionam uma pequena modificação do
perfil potenciodinâmico do ródio com a redução do perclorato. Os autores
concluíram que o cloreto é produzido durante as varreduras positivas e negativas,
no intervalo de potenciais que compreende a região de domínio da dupla camada
elétrica. O acúmulo dos produtos de redução do perclorato inibe a adsorção de
hidrogênio, bloqueia a própria redução e impede, progressivamente a formação do
óxido [25].
A conclusão geral de todos os estudos mencionados acima é que o
perclorato se decompõe na superfície de diversos metais, na região de potenciais
entre o potencial onde se inicia a evolução de hidrogênio e o potencial onde
predomina a influência da dupla camada elétrica, com a produção de um
intermediário que, possivelmente, inibe a adsorção do hidrogênio. Grande parte
dos pesquisadores propõe este intermediário como sendo cloreto adsorvido, mas
ainda não há um consenso sobre o assunto.
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A redução química do perclorato foi também investigada [26-30]. Cope e
colaboradores [26] observaram que a velocidade de redução do íon perclorato por
titânio (111) depende do pH, numa razão específica de 1,89.10-4.[H+j I litro. mol- 1.s-1,
a 25°C, força iônica 1M, segundo a reação:

Com o aumento da concentração de cloreto, a velocidade de redução
diminui, visto que a redução obedece à equação [27]:

Utilizando-se da polarografia, Kallen e Earley [28] investigaram a redução do
perclorato pelo hexaaquorutênio (11), Ru (H 20)s2+ :

cuja equação de velocidade é dada por:
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Comparando os resultados obtidos para o rutênio (11) com os relatados para
outros aquo-íons os autores [28], baseados em dados experimentais e em dados
da literatura [26,29,30], mostram uma sequência de velocidade de redução que
pode ser interpretada como uma medida da interação dos íons metálicos com o íon
perclorato:

Ru(lI) > Ti(lII) > Mo(V) > V(II) = V(III)

A redução química do perclorato pelos diversos cátions estudados tem em
comum o fato de ser uma reação bastante lenta quando comparada à redução
eletroquímica.
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estanho (11), como cloretos, brometos, cloratos, percloratos, sulfatos e nitratos. No
caso de soluções cujos ânions formam precipitados estáveis com o estanho (11), a
ruptura do filme não ocorre (iodatos, boratos, fosfato monobásico, cromatos,
sulfocianatos, iodetos e nitritos entre outros).
Os relatos de Hoar [31,32], deram origem a uma série de estudos sobre o
comportamento eletroquímico do estanho em diversos meios. Cabe lembrar que,
devido à grande quantidade de artigos e à grande variedade de aspectos
abordados, decidiu-se dividir a revisão bibliográfica sobre o metal em três partes,
da seguinte forma:

1.2.1. Estudos do comportamento eletroquímico do estanho em meio básico e
neutro.
1.2.2. Estudos do comportamento eletroquímico do estanho em meio ácido
inorgânico
1.2.3. Estudos do comportamento eletroquímicodo estanho em meio ácido
orgânico.
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1.2.1.

ESTUDOS DO COMPORTAMENTO ELETROQuíMICO DO ESTANHO EM MEIO BÁSICO
E NEUTRO

Até o início da década de oitenta os trabalhos encontrados na literatura

concentram-se no comportamento eletroquímico do estanho em meio quase
neutro [33-35] e em meio básico [36-68]
Britton e Michael [33] estudaram a corrosão do estanho em soluções

diluídas de cloreto, quase neutras. Variando o pré-tratamento da superfície e

adicionando inibidores à solução, os autores concluiram que o estanho começa a
dissolver, somente quando o pH é suficientemente alto para hidrolizar o 5n02

presente na superfície do metal. O pH mínimo depende de vários fatores: a
presença de halogênios favorece a passivação, assim como a presença de

silicatos, fosfatos, cobre, chumbo e zinco, enquanto que os sulfetos estimulam a
corrosão, confirmando os resultados de Hoar [32].
H. Do Duc e P. Tissot [35,35], fIZeram experimentos utilizando eletrodos
giratórios de disco-anel e sugerem que a passivação do estanho, em solução
neutra de fosfato, se daria pela precipitação das espécies solúveis e pelo posterior
processo de nucleação e crescimento do óxido em potenciais mais positivos. O
filme de óxido obtido foi analisado por espectroscopia fotoeletrônica de raio X
(XP5) e por difração de raio X (XRD) [35]. Dos resultados obtidos conclui-se que o
filme anódico consiste de uma mistura de hidróxido (ou óxido) de estanho e fosfato,
sendo que as reações posíveis são apresentadas a seguir:
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Sn + OH- ~

SnOH+ + 2 e-

Sn + HP042- + H2P04- ~
~

SnOH+ + SnOH-

complexos estanho-fosfato

~

~

~

(c)
fosfatos básicos de estanho

Sn(OH)2 + 2 e-

Sn(OH)2 + 2 OHSn + 4 OH-

(b)

Sn(OH)2

SnOH+ + HPOi- + H2P0 4Sn + 2 OH-

(a)

~

(d)
(e)

Sn(OH)4 + 2 e-

(t)

Sn(OH)4 + 4 e-

(g)

Segundo os autores [35] a formação do filme passivante seria devida às
reações (c), (d), e (t).
Dentre os estudos em meio alcalino [36-68] há grande controvérsia sobre o
mecanismo de dissolução do estanho.

EI Wakkad e colaboradores [36]

descreveram a passivação do estanho, a baixas densidades de corrente, em meio
levemente alcalino, como resultado da formação de um filme fino de Sn(OH)2 e sua
subsequente oxidação a Sn(OH)4 . Shah e Davies [37,38], entretanto, afirmam que
a oxidação a SnO via Sn(OHh e a dissolução, resultando em HSn02-, ocorrem
simultaneamente, de acordo com:

Sn + 2 OHSn(OH)2

~

Sn + 3 OH2Sn + 5 OH-

~

Sn(OHh + 2 e-

SnO + 2 H20
~
~

HSn02- + H,O
SnO

+

+ 2 e-

HSn02-

17

+

2 H20

+

4 e-

A oxidação a 5n02 se daria em potenciais mais positivos. A presença do
estanito, como produto da dissociação, é confirmada por outros autores [39].
5hams EI Din e Abd EI Wahab [40] mostraram que uma primeira passivação é
observada quando o eletrodo é recoberto por 5n(OH)2 ou SnO e que a passivação
definitiva é resultado da presença de um filme de 5n(OH)4.
Jongkind [41] propõe um mecanismo de dissolução semelhante ao de 5hah
e Davies para a primeira etapa e sugere um mecanismo análogo para a segunda
passivação:

Sn 4+ + 4 OH-

~

5n(OH)4

+

(x-2) H20

~

5n02. x H20

5n02 . x H20

+ 2 OH-

~

Sn(OH)s2- + (x-2) H20

Sn(OH)4

Pugh

e

colaboradores

[42]

usaram

métodos

de

polarização

potenciodinâmica para investigar a passivação anódica do metal e relataram que o
mecanismo se divide, basicamente, em dois estágios que envolvem a formação
inicial de SnO ou Sn(OHh, que posteriormente é oxidado a Sn(OH)4. Este último
permanece estável até potenciais próximos da evolução de oxigênio, onde ocorre a
quebra do filme com formação de ácido metaestânico. Os autores [42], mediante
observação da superfície por difração eletrônica (ED5), concluíram que o filme
resultante do primeiro estágio da passivação é composto de 5nO e 5nO.2H 20.
Hampson e Spencer [43] , utilizando solução de KOH, fortemente alcalina,
concluíram que a primeira passivação é consequência do bloqueamento da
superfície por espécies dissolvidas de Sn(OH)2 e HSn02-' e a secundária é
resultado da formação de um filme de Sn02' proveniente da oxidação do SnO.

18

Medidas por difração eletrônica da superfície mostraram a presença de um filme
misto, amorfo e, possívelmente, composto por 5SnO.2H 20 e Sn02.
Stirrup e Hampson [44] indicam que a passivação primária é decorrente do
mecanismo de dissolução-precipitação, envolvendo o bloqueamento do eletrodo
por espécies de Sn(II). Na passivação secundária ocorre a oxidação direta do Sn
para o Sn(lV) simultâneamente com a oxidação do Sn(II). Os autores [45]
encontraram um coeficiente de Tafel de 57 mV por década para a dissolução, com
a utilização de eletrodos giratórios e propuseram o seguinte mecanismo:

Sn + 2 OH-

~

Sn(OH)2 + 2 e-

ou

sendo o estanito formado por reação química em solução, após a transferência de
carga. O mecanismo proposto está de acordo com a ordem de reação igual a 2
encontrada e com a proposta de Shah e Davies [38].
Dickinson e _Lotfi [46,47], utilizando eletrodos giratórios e medidas de
impedância encontraram um coeficiente de Tafel de 30 mV por década e a ordem
de reação igual a 3. Estes resultados confirmam o intermediário proposto por Do
Duc e Tissot [35], sendo o mecanismo proposto:
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Sn + OH-(aq)

--+ Sn(OH) + e-

Sn(OH) + OH-(aq)
Sn(OH)2 + OH-(aq)

--+ Sn(OH)2 + e--+

Sn(OHh-(aq)

Estudou-se, ainda em meio alcalino, a oxidação do estanho sob condições
potenciodinâmicas. Segundo Kapusta e Hackerman [48], o início da passivação se
dá quando um filme de SnO/Sn(OH)2' com uma ou duas camadas de moléculas, se
deposita na superfície do metal pelo mecanismo de dissolução-precipitação de
Muller e Calandra [49,50]. Para potenciais menores de 1,6 V em relação ao ECS,
os resultados se ajustam ao modelo de Sato e Cohen [51], que descreve o
crescimento do filme como sendo contínuo. A potenciais mais positivos, o
crescimento do filme é controlado por processos de nucleação tridimensional
[52-54], sendo que a oxidação não passa pela etapa de formação de Sn(II).

Os mesmos autores [55-58] realizaram estudos para caracterizar o óxido
formado

na

superfície

do

estanho.

Mediante

medidas

reflectométricas,

fotoeletroquímicas e de capacitância, Kapusta e Hackerman estimaram as
propriedades semicondutoras, a resposta à luz e a espessura do filme de óxido
formado durante os ensaios potenciodinâmicos. Observou-se que os filmes
passivantes do estanho tem comportamento de semicondutor do tipo n, num amplo
intervalo de potenciais de crescimento do filme [55]. O óxido formado se desidrata,
rápidamente, após a passivação e este processo resulta numa mudança na
estequiometria do filme [56,57], sendo sugerida uma estrutura polimérica do tipo
Sn02y·H20z
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(1) região de dissolução ativa:
(2) região de dissolução/precipitação
(3) região de passivação.

Utilizando eletrodos de disco giratório, encontraram um coeficiente de Tafel
de 30 mV por década para a região (1). De acordo com este estudo, os ânions da
solução de trabalho (HC0 3-/C0 3 2-) estão diretamente ligados ao processo de
dissolução do metal. Propõe-se um mecanismo que envolve a formação
eletroquímica de hidróxidos e/ou óxidos seguida da reação química de formação do
HSn02-. Para a região (2), sugere-se que a reação seja controlada pela difusão
dos íons C0 3 2-, do seio da solução para a superfície do eletrodo.

°

mecanismo

envolveria dois processos: a dissolução do estanho, controlada pela difusão do
C0 32-, seguida da precipitação de óxido poroso, hidróxido e hidroxicarbonato na
superfície do eletrodo. Finalmente, na região (3), haveria a formação de um filme
passivante, predominantemente composto por Sn02' que sofreria um processo de
desidratação/envelhecimento com o aumento do potencial.
Kondrat'ev [68] estudou a cinética da dissolução do estanho e sua
amálgama, em solução de NaCI04 1M, no intervalo de pH de 4,5 a 9,5, com a
adição de diferentes concentrações de pirofosfato. Os resultados obtidos indicam
que o processo de oxidação do estanho divide-se em duas etapas, sendo que da
primeira participam hidroxocomplexos de Sn(lI) adsorvidos:

SnO

+

H2 0

Sno (Hg) +

~

H2 0

SnOH+ads + H+ + 2 e-

(1)

~

(2)

SnOH+ads + H+ + 2 e-
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Os hidróxocomplexos, provavelmente, participam da reação química:

(3)

sendo que parte do produto formado na reação (3) permanece na superfície do
eletrodo e parte é tranferido para a solução. A segunda etapa da passivação
dependeria da concentração de pirofosfato adicionado e seria devida ao
bloqueamento da superfície do eletrodo pelos produtos da primeira oxidação.
Finalmente, T. Hurlen [69] focaliza o comportamento do estanho passivo
mediante polarizações quase estacionárias, incluindo medidas de capacitância e
determinação da espessura do filme formado em solução de fosfato, pH=9,S. O
autor propões que a transferência de carga na interface metal-óxido inclui uma
tranferência de íon (TI), proveniente dos sítios "kink" da superfície do metal,
seguida de uma tranferência de elétrons (TE), de acordo com:

(TI)

Sn + kink

(TE)

Snjn+
Sn

~

~

~

Snjn+ + kink + n e-

Snj 4+ + (4 - n) e-

Sn.4+
+ 4 eI
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1.2.2.
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DO
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DO
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EM

MEIO

ÁCIDO INORGÂNICO

Há poucos estudos que tratam da estabilidade em meio francamente ácido

[70-82]. Turnoldi e Broli [70] determinaram parâmetros cinéticos para o eletrodo de

estanho em presença de Sn 2+ em meio de ácido sulfúrico. As ordens das reações

eletroquímicas, anódica e catódica, com respeito à hidroxila assim como a ordem

da reação catódica com respeito aos íons Sn 2+ são aproximadamente igual a 2.

Foi proposto um mecanismo com várias etapas, sendo que a etapa (4) foi indicada
como determinante da velocidade do processo:

Sn + H20

~

Sn(OHtads

Sn(OHtads + H+

(1)

SnOH ads + e-

(2)

~

Sn20H

(3)

SnOH+ + SnOH ads + 2 e-

(4)

~

Sn + SnOH ads

Sn20H + OH- . ~
SnOH- + H+

~

Sn2+ + H20

(5)

Buck e Leidheiser [71] mostraram que a dissolução do estanho é controlada

catódicamente e estudaram a influência de cátions metálicos que catalizam a
reação de desprendimento de hidrogênio, acelerando a corrosão do estanho.

Os trabalhos em meio ácido mencionados foram direcionados para a

obtenção de parâmetros cinéticos, a ordem e constante de velocidade de corrosão

até que em 1976, Stirrup e Hampson [72] apresentaram um estudo quantitativo da
apassivação do estanho em meio ácido. Empregando medidas potenciodinâmicas,

de pulsos potenciostáticos e de impedância os autores descreveram a passivação
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do estanho em meio ácido de fosfato. O processo de passivação primária, descrito,

envolve o bloqueamento do eletrodo por Sn3(P04h, por meio do mecanismo de

dissolução-precipitação. Na passivação secundária, devido à alcalinização da

superfície do eletrodo, ocorre a formação de SnO, por um processo lento de
nucleação e crescimento tridimensional. Nesta etapa, uma reação paralela resulta

na formação de espécies solúveis de Sn 2+. A passivação terciária consiste na
formação de Sn02 que bloqueia a superfície do eletrodo.

A influência dos íons cloreto na dissolução do estanho em soluções aquosas

foi estudada por vários autores [73-75]. Empregando medidas de valência e

ensaios potenciostáticos e galvanostáticos, Johnson e Liu [73] estudaram a
dissolução do estanho em soluções ácidas de HCI, estabelecendo que o número
de oxidação aparente de dissolução do metal é função do eletrólito e da densidade
de corrente. Contatou-se que o número de oxidação aparente varia de 0,4 a 2,4.
Estes resultados não estão de acordo com os obtidos por outros pesquisadores
[74,75], que obtiveram o número de oxidação dos íons dissolvidos igual a dois, em
ensaios com estanho amalgamado. Entretanto, a etapa determinante proposta para
o processo:

SnC12(s}

+

CI-

--+

SnCI3-

está de acordo com o estudo cinético que mostrou um coeficiente de Tafel de 64
mV por década, implicando numa etapa determinante envolvendo um elétron [76].
Stirrup e Hampson [76] demostraram, estudando os parâmetros cinéticos de
eletrodos giratórios de estanho, no intervalo de pH de -2,0 a 2,9, em soluções
contendo cloretos, que a etapa determinante da dissolução do metal envolve a
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transferência simultânea de dois elétrons. Foi proposto um mecanismo baseado na
ordem de reação unitária em relação ao cloreto:

Sn + CI-

~

SnCI+ + 2 e-

e as seguintes reações químicas paralelas:

SnCI+ + CI-

~

SnCI 2

SnCI2 + CI-

~

SnCI3 -

SnCI 3 - + CI-

~

SnCli-

e
SnCI+ + H20

~

Sn(OH)CI + H+

SnCI+ + OH-

~

Sn(OH)CI

A precipitação do Sn(OH)CI passivaria a superfície bloqueando o eletrodo, o
que está de acordo com a proposta de Hoar [32] no estudo do comportamento do
estanho em soluções quase neutras.
Usando medidas termométricas, Baraka e colaboradores [77] verificaram a
influência de vários ânions na dissolução do metal em HN03 4 M. O efeito do CIfoi explicado em termos de peptização e reprecipitação do ácido metaestânico em
razão do aumento do conteúdo de HCI na mistura. A ordem de agressividade dos
ânions estudados apresentada pelos autores foi:

CI-

<

<
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<

A corrosão eletroquímica do estanho em várias concentrações de ácido
nítrico foi investigada por AI-Suhybani [78]. A variação da velocidade de corrosão
em função da concentração de ácido nítrico indicou a ocorrência de quatro
distintos processos de corrosão.

°

efeito da adição de vários ânions inorgânicos

foi, também investigado. AI-Suhybani detectou que a redução do ácido nítrico
ocorre preferencialmente à reação de evolução do hidrogênio propondo as
seguintes reações :

H+ + e-

~

H + HN03

°

H
~

(1)
H2 0 + N02

(2)

dióxido de nitrogênio produzido é adsorvido na superfície do metal onde

será reduzido de acordo com:

N02 + eN02- + H+

°

~

~

N02-

(3)

HN02

(4)

efeito, na velocidade de corrosão do estanho, em uma solução de HN03

2 M, da adição de diversos ânions está resumido na tabela I. Como se pode
observar, os dados que comparam a agressividade do SOi- e do H2 P0 4- em
relação ao eletrodo de estanho, estão de acordo com a ordem de agressividade
apresentada por Baraka e colaboradores [77].
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Os

estudos

mais

recentes

relatados

na

literatura

referem-se

ao

comportamento eletroquímico do estanho em meio ácido [81-83]. Bojinov e

colaboradores [81,82] realizaram medidas de impedância e investigaram o

comportamento do filme passivo em potenciais muito positivos, em meio de ácido
sulfúrico. Os resultados demonstraram a validade do modelo de dissolução ativa,

relatado anteriormente, estendendo a explicação para mecanismos de corrosão a

circuito aberto. Ao investigar os mecanismos de corrosão a circuito aberto e de

dissolução ativa do estanho [81], os autores concluem que os dois mecanismos
são similares, consistindo de duas etapas, relativamente rápidas de transferência
de carga seguidas por uma reação química na superfície que, provavelmente,

determina a velocidade do processo. Um esquema simplificado das reações que
ocorrem na superfície do eletrodo é apresentado:

Sn + H20

~

SnO + 2 H+ + 2 e-

(formação de filme)

SnO + HS0 4-

~

SnO.HS0 4-ads

(adsorção do ânion)

SnO.HS04-ads

~

Sn 2+ + S042- + H20

(dissolução do filme)

sendo que a dissolução do filme depende da razão entre os íons sulfato e H+ nas
proximidades da superfície do eletrodo.
No estudo do estado passivo [82], em potenciais muito positivos, demostrouse que o filme passivante se torna fotoeletroativo, provavelmente devido à
formação de óxido de estanho de alto estado de oxidação.
As propriedades fotoeletroquímicas do estanho, dopado com In203' após
forte polarização anódica, foram investigadas por Kraft e colaboradores [83].
Durante o processo de corrosão, observou-se que a dissolução do índio é muito
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maior que a do estanho, sendo que o Sn(lV) remanescente na superfície reage
com o OH- da solução resultando num filme de Sn02/Sn(OH)4'

Alguns autores estudaram a passivação e a corrosão do estanho em um

amplo intervalo de pH [84-86]. Kim e Sukhotin [84] traçaram um paralelo entre as

condições de passivação do metal, diversos meios, e os diagramas E-pH. Os

autores determinaram, sistematicamente, os potenciais característicos de transição
entre o estado passivo e o estado ativo [84] em soluções de sulfato, perclorato,
nitrato, acetato e fosfato, variando o pH de

°

a 14. Dos dados obtidas de curvas de

polarização, os autores concluíram que os potenciais característicos apresentam

pequena variação com a natureza do ânion, sendo, de fato, representativos do

sistema Sn-H 20. A determinação do potencial de corrosão nas soluções de

trabalho, revelou a ocorrência da formação de pites em meio de sulfato, perclorato
e nitrato, no intervalo de potenciais de -0,3 V a 0,0 V em relação ao EPH [85].
Abd

EI-Rehin

e

colaboradores

[86]

investigaram

o

comportamento

eletroquímico do estanho em meio de Na2S04, no intervalo de pH de 3,0 a 11,0,
utilizando a voltametria cíclica. Os voltamogramas obtidos apresentam dois picos
anódicos anteriores à corrosão por pite. O primeiro pico foi associado à formação
de Sn(OH)2 e/ou SnO, e o segundo pico de corrente à formação de Sn(OH)4 e/ou
Sn02' Os autores sugerem que a iniciação da corrosão por pite ocorre pela
adsorção competitiva entre os ânions sulfato e as espécies passivantes, presentes
na superfície do eletrodo. O potencial crítico de iniciação dos pites depende da
concentração de sulfato, do pH e da velocidade de varredura.
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Desde o início do século, diversos pesquisadores [87,31] têm se preocupado
com o comportamento e com com a formação de complexos de 8n(II) em meio de
ácidos orgânicos. Hoar [31] observou uma diminuição no valor do potencial de
corrosão do estanho em soluções de suco de fruta. Este deslocamento do
potencial seria resultado da diminuição da concentração de íons 8n(II) em solução,
devido à formação de complexos. O comportamento do estanho, neste meio, é de
grande importância no estudo do desempenho de embalagens de alimentos. Estes
primeiros estudos deram origem a uma série de investigações sobre qual seria o
mecanismo de formação destes complexos. Entre eles utiliza-se, com frequência, o
ácido cítrico, considerado como representativo do meio encontrado em embalagens
de suco de frutas.
Na década de cinquenta Koehler [88] realizou medidas de perda de massa
do aço recoberto com estanho, em solução de ácido cítrico na presença de
pequenas quantidades de 8nCI2.2H20. Ficou demonstrado que a presença de
estanho dissolvido exerce grande influência na velocidade de corrosão, sendo que
o estanho dissociado atua como inibidor anódico. O efeito da concentração de
8n(II) sobre o potencial de circuito aberto do estanho foi observado por Kamm e
Willey [89]. Utilizando uma solução tampão de ácido cítrico 0,1 M (pH=3,8) os
autores concluíram que, para baixas concentrações de 8n(II), o potencial de
circuito aberto não varia. Entretanto, para valores de concentração superiores a
5.10-6 M o potencial é proporcional ao logaritmo da concentração de estanho.
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Lingane [90] sugere que a natureza dos complexos de 5n(II) com ácido
tartárico depende do pH da solução empregada. Elbourne e Buchanan [91,92]
fizeram um estudo potenciométrico dos complexos de 5n(II) formados em soluções
de ácido cítrico, tartárico, málico, succínico e acético. Medindo o potencial do
eletrodo de estanho em soluções contento diferentes concentrações destes ácidos,
os autores propõem uma série de estruturas e composições para cada caso.
Apesar de os estudos citados terem fornecido uma base para o
conhecimento das características dos complexos formados com diferentes ácidos,
todos foram realizados com soluções de concentração muito diferente da
encontrada em suco de frutas. Na tentativa de obter os valores das constantes de
estabilidade dos complexos formados entre o 5n(lI) e alguns ácidos orgânicos no
intervalo de concentração encontrado em embalagens de sucos de frutas, Sherlock
e colaboradores [93-95] realizaram medidas de potencial do eletrodo de estanho
comercial [93], do estanho eletrodepositado [94] e do aço [95] na presença de
diversos ácidos.

No caso do estanho,

os autores obtiveram os valores

apresentados na tabela 11.:

Tabela. 11. Constantes de estabilidade dos complexos formados em cada ácido empregado.

ÁCIDO

pH

K

Málico

2,0 - 3,9

Cítrico

2,1 - 4,0

(2,7 :t 0,8).107
(4,5:t 0,6).10 7

Tartárico

2,0 - 4,0

Oxálico

2,0 - 3,6

(4,6:t 1,0).106
(2,45 + 0,9).10 12

Os autores [93] estabelecem um paralelo entre a velocidade de corrosão e
as constantes de estabilidade estimadas (tabela. 111.) concluindo que a influência,
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no potencial do eletrodo e na velocidade de corrosão dependem diretamente da
concentração de 5n2 + na solução.

Tabela.III.Quanfidade de estanho dissolvido, nos vários ácidos e velocidade de corrosão
calculada.

Oxálíco

Cítrico

Málico

Tartárico

Sn(lI) dissolvido! ppm

20,3

10,5

8,5

5,5

Velocidade
(nAlcm2 )

26,8

13,9

11,2

7,2

ÁCIDO

de

Corrosão!

Gouda e colaboradores [96] estudaram o comportamento eletroquímico do

estanho puro em meio dos ácidos tartárico, cítrico e bxálico. Os resultados obtidos,

com medidas de potencial de repouso e de velocidade de corrosão, mostraram que

o aumento da concentração dos ácidos orgânicos e do pH deslocam o potencial de

corrosão para valores mais negativos. As velocidades de corrosão obtidas, nesta
ordem,

ácido oxálico

>

ácido cítrico

>

ácido tartárico

são menores que as relatadas por 5herlock e Britton [93], o que é atribuído à

diferença no grau de pureza dos eletrodos utilizados pelos autores. Gouda e
colaboradores [96] indicam que a alta estabilidade dos complexos estanh%xalato,

quando comparada à dos citratos e tartaratos, é responsável pela maior velocidade

de corrosão neste meio. Estes resultados corroboram a idéia de que a presença do
íon 5n 2 + na solução inibe a corrosão. Variando o pH das soluções, observou-se
uma mudança no mecanismo de corrosão do metal entre os pHs 4,0 e 5,0.
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o

mecanismo de corrosão do estanho, no intervalo de pH entre 2,0 e 4,0 é

controlado pela complexação dos íons 5n 2+ pelos ligantes orgânicos. Quando se
aumenta o pH para 5,0 e 6,0, observa-se um deslocamento do potencial de
corrosão para valores mais positivos e um decréscimo na velocidade de corrosão.
Esta mudança deve-se, provavelmente à formação de um filme na superfície do
eletrodo. O aumento do pH pode causar a hidrólise dos complexos de estanho,
inibindo, consequentemente, a corrosão.
Para verificar a influência do grau de pureza dos eletrodos na velocidade de
corrosão, Leidheiser e colaboradores [97] estudaram o efeito do antimônio na
corrosão do estanho em ácido cítrico 0,33 M. Admitindo que a corrosão do estanho
em soluções ácidas desaeradas e controlada pela reação catódica:

os autores indicam cinco formas pelas quais o eletrodo pode ser despolarizado:

(i)

contato do estanho com um metal que tenha alta densidade de corrente de
troca com relação à reação de evolução de hidrogênio,

(ii)

presença de oxigênio dissolvido,

(iii)

presença de um agente oxidante, como nitrito,

(iv)

presença de aceptores de hidrogênio, como certos enzimas e compostos
orgânicos insaturados,

(v)

presença de impurezas metálicas no eletrodo de estanho.
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velocidade de oxidação é diretamente proporcional

à

área da interfas

solução/atmosfera e à difusão do oxigênio do ar na solução. O aumento d
concentração de ácido diminui a velocidade de oxidação, o que é atribuído

formação de complexos estáveis de Sn(II)-ácidos orgânicos. Cabe notar que o

resultados obtidos das medidas de velocidade de oxidação, em meio aerado, sã

opostos aos encontrados em meio desaerado [93,96], isto é, neste caso observo
se que o ácido tartárico é mais agressivo que o ácido cítrico.

Com a finalidade de comparar o desempenho do recobrimento de estanh
das embalagens de alimentos com o estanho puro e o aço, Bastidas

colaboradores [100] realizaram medidas de impedância e curvas de polarização e

meio de ácido cítrico, pH=6,0. Os experimentos foram conduzidos em soluçã

aerada e desaerada, com adições de inibidor (alquenilsuccinato de sódio). O
dados obtidos indicam que a presença de oxigênio diminui a resistência

polarização em, pelo menos, dez vezes. Comparando os resultados das medida

de impedância,os autores [100] conculíram que, em meio aerado, ocorre adsorçã

do succinato na superfície do eletrodo. O inibidor estudado demonstrou ser ma
eficiente na superfície de aço em soluções aeradas.

O comportamento eletroquímico de filmes de estanho gerados por plasma f
comparado ao estanho convencional (f3Sn), em meio ácido, por Chen
colaboradores [101]. Medidas de potencial de circuito aberto mostraram que

estanho formado por plasma alcança potenciais mais nobres que o f3Sn. Curvas d
polarização, obtidas em meio de ácido cítrico 0,33 M, indicaram que

comportamento dos dois eletrodos é muito semelhante. Entretanto, análises d

absorção atômica da solução mostraram uma dissolução, maior que a prevista pe

Lei de Faraday, no eletrodo de estanho gerado por plasma. A dissolução, nes
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eletrodo, seria atribuída à ocorrência de uma considerável corrosão localizada.
Utilizando

microscopia

de

varredura

eletrônica,

difração

de

raios

X

e

espectroscopia Auger para comparar os filmes formados, durante a polarização
anódica dos eletrodos, os autores concluíram que, apesar da semelhança entre as
curvas de polarização obtidas, as características físicas e químicas do filme
formado no eletrodo gerado por plasma diferem considerávelmente do filme
formado no eletrodo de estanho. As principais diferenças seriam: a presença de
carbono e oxigênio, a baixa porosidade e o tamanho dos grãos, extremamente
menores, do filme de estanho gerado por plasma.
Os trabalhos mais recentes encontrados na literatura [102-105] tratam do
comportamento eletroquímico do estanho em meio de ácido cítrico desaerado.
Giannetti e colaboradores [102] descreveram o comportamento eletroquímico do
estanho em meio de ácido cítrico 0,5 M, pH=1,8, com a utilização da voltametria
cíclica. Foi mostrado que, apesar da simplicidade do perfil potenciodinâmico do
estanho, neste meio, a oxidação anódica do metal envolve a formação de espécies
solúveis de Sn(II) que são subsequentemente oxidadas a Sn(IV). A passivação
ocorre por meio da hidrólise do Sn(IV), sendo que as principais etapas do processo
anódico podem ser representadas por:

Sn

Sn(II) + 2 e-

~

Sn(II)

=

Sn(IV) + 2 e-

Sn(IV) + 4 H20
Sn(OH)4

~

=

Sn(OH)4 + 4 H+

Sn02. xH 20
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Os autores estabeleceram que o mecanismo de formação do filme, a baixas
velocidades de varredura, é controlado por difusão. Entretanto, a altas velocidades
de varredura, a formação do filme pouco solúvel pode ser descrita pelo mecanismo
de dissolução-precipitação, controlado pela resistência da solução nos poros do
filme, com a ocorrência de um processo de nucleação e crescimento lateral. O
aumento da estabilidade do filme, em função do aumento do potencial aplicado, foi
atribuído a um processo de desidratação e envelhecimento do filme.
Para verificar as modificações estruturais e morfológicas, causadas por
programas de perturbação de potencial, nos filmes formados na superfície do
estanho, em meio de ácido cítrico 0,5 M, Giannetti e colaboradores [103] aplicaram
uma série de perturbações ao eletrodo monitorando o aspecto da superfície por
meio da microscopia eletrônica de varredura. Os autores concluíram que, quando o
eletrodo é submetido a varreduras de potencial relativamente lentas, a corrente de
oxidação é devida, somente, à dissolução do metal, que ocorre nos diversos planos
cristalográficos. A observação do filme crescido, sob condições potenciostáticas,
mostra características de hidratação e crescimento por precipitação, o que
confirma os resultados anteriores [102]. Baseando-se no modelo de nucleação e
crescimento do filme, para velocidades de varredura maiores de 7 VIs, Giannetti e
Rabockai [104] calcularam a densidade de sítios ativos na superfície de estanho

(3.10 10 cm-2) e a velocidade de crescimento dos núcleos de 5n02 (29 s-1),
concluindo que a nucleação do filme depende da densidade de sítios ativos na
superfície.
Finalmente, Seruga e Hukovic [105] investigaram a passivação do estanho
em meio de soluções tampão de ácido cítrico 0,05 M, no intervalo de pH de 3,0 a
6,0. Utilizando a voltametria cíclica, fotopolarização e medidas de resistência e
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impedância, os autores mostram que a passivação e as propriedades do filme

passivo dependem, significativamente, do pH da solução. Os resultados mostram
que:

(i)

para pH 5,0 e 6,0, ocorre a formação de filmes semicondutores ou isolantes,

cuja formação pode ser descrita pelo mecanismo de nucleação e crescimento,
controlado pela resistência da solução nos poros do filme,
(ii)

para pH 3,0 e 4,0, Sào formados filmes fracamente protetivos pelo

mecanismo de dissolução-precipitação, controlado pela difusão.

Os autores propõem uma série de reações, estabelecendo uma etapa de
dissolução,

Sn
Sn 2+

Sn 2+ + 2 e-

~

=

(1)

Sn4 + + 2 e-

Sn 2+ + HCit2-

=

(2)

Sn(HCit)

(3)

uma etapa de passivação inicial,

= Sn(OH)2 + 2 H+ + HCit2-

Sn(HCit) + H20
Sn 2+ + 2 H20

=

Sn(OH)2 + 2 H+
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(4)
(5)

e em potenciais mais positivos:

Sn(OHh + 2 H20
Sn(HCit) + 4 H2 0
Sn 2+ + 4 H2 0
Sn4+ + 4 H2 0

=
=

=
=

Sn(OH)4 + 2 H+ + 2 e-

(6)

Sn(OH)4 + 4 H+ + HCit2- + 2 e-

(7)

Sn(OH)4 + 4 H+ + 2 e-

(8)

Sn(OH)4 + 4 H+

(9)

Os filmes passivos analisados contém excesso de íons Sn2 + e apresentam

propriedades de semicondutor do tipo n. A análise quantitativa das medidas de
capacitância mostra que os resultados se adaptam ao modelo de Mott-Shottky.
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2.1 - APARELHAGEM

2.1.1 - SISTEMA ELETROQuíMICO DE MEDiÇÕES

Para as medidas eletroquímicas potenciodinâmicas e potenciostáticas foi
empregado um sistema constituído por:

(i)

Potenciostato/Galvanostato, modelo 273 da Princenton Applied Research

(ii)

Registrador X-V, da Houston Instruments, modelo RE 0074 utilizado nas
medidas potenciodinâmicas.

(iii)

Registrador X-t Sargent, modelo M R, utilizado nas medidas potenciostáticas.

(iv)

Multímetro Digital Corning, modelo 112, utilizado para monitorar o potencial
do eletrodo seletivo nos ensaios potenciostáticos.

2.1.2 - CÉLULA ELETROQuíMICA E ACESSÓRIOS

Para a realização dos ensaios foi construída uma célula eletroquímica do tipo
convencional de três eletrodos. O corpo principal desta célula é constituído de um
copo de vidro de 100 ml de capacidade, munido de uma tampa de borracha de
silicone (Beckman, modelo 101253), dotado de orifícios para adaptação dos
diversos componentes da célula (Fig. 1) e provido de uma camisa de resfriamento
para que se pudesse efetuar todos os ensaios à temperatura constante de
(25 ± 1)OC.
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Fig. 1 Representação da célula eletroquímica e acessórios

2.1.2.1 - COMPONENTES DE VIDRO

(i)

Compartimento do Eletrodo de Referência: nos ensaios potenciodinâmicos foi

empregado um capilar de Luggin-Haber, com o objetivo de diminuir a resistência da
solução entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho, (Fig.1 c).
(ii)

Compartimento do eletrodo de referência: nos ensaios potenciostáticos so

capilar de Luggin-Haber foi substituído por uma ponte salina de agar-agar com
nitrato de sódio eletrodo. A finalidade desta ponte salina é a de evitar uma possível
difusão de íons cloreto do eletrodo de calomelano 3 M para a solução de trabalho.
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(iii)

Compartimento do Eletrodo Auxiliar: tubo de Pirex de 10 mm de diâmetro cuja

extremidade inferior é fechada por um placa de vidro sinterizado, de porosidade
média, com a finalidade de evitar a mistura do eletrólito deste compartimento com o
eletrólito em estudo, (Fig. 19).
(iv)

Entrada de Nitrogênio: tubo de vidro para borbulhar e manter uma atmosfera

inerte sobre a solução, (Fig. 1e).

2.1.2.2 - ELETRODOS

(i)

Eletrodo de trabalho 1: disco de estanho com área aparente de 0,8 mm2,

Fig. 1d, utilizado nos ensaios potenciodinâmicos.
(ii)

Eletrodo de trabalho 2: construiu-se um disco de estanho de área geométrica

de 6,4 mm2 , circundado por resina epóxi, utilizado nos ensaios potenciostáticos.
Utilizou-se este eletrodo, de área maior, nos ensaios de determinação quantitativa
de cloreto.
(iii)

Eletrodo Auxiliar: eletrodo de platina platinizada, imerso no compartimento do

eletrodo auxiliar (Fig. 1f).
(iv)

Eletrodo de Referência 1: eletrodo reversível de hidrogênio (ERH), que

possui a vantagem de não apresentar potencial de junção e de fornecer respostas
mais rápidas em relação ao eletrodo de calomelano [106] (Fig. 1b).
(v)

Eletrodos de Referência 2: Utilizou-se, nos ensaios potenciostáticos, dois

eletrodos de Calomelano 3 M , preenchidos com NaCI , já que o potássio precipita
em presença de perclorato. Estes eletrodos apresentam um potencial de 0,206 V em
relação ao EPH.
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(vi)

Eletrodo

Seletivo: utilizou-se um eletrodo de Ag/AgCI, para detectar e

quantificar a formação do cloreto na solução.

2.1.2.3. OUTROS ACESSÓRIOS

Para o controle da temperatura a célula, provida de camisa de resfriamento,
era acoplada a um termostato da Precision Scientific Co., para a manutenção da
temperatura de trabalho.

2.1.3.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA POTENCIOMÉTRlCO

Para as medidas potenciométricas, feitas com a finalidade de monitorar e
quantificar a concentração de cloreto gerado, utilizou-se um eletrodo seletivo de
Ag/AgCI versus um eletrodo de Calomelano 3 M. Foram obtidas curvas de
calibração, para cada pH estudado, com adições de cloreto à solução de trabalho,
sem a presença do eletrodo de estanho no sistema.
O sistema foi introduzido na célula eletroquímica durante os ensaios de
catodização prolongada. Foram feitos ensaios com e sem agitação e observou-se
que, com agitação obtém-se respostas mais rápidas do eletrodo seletivo sem que a
concentração obtida seja afetada. Portanto, a solução foi mantida sob agitação para
que o registro, das curvas potencial em relação ao tempo, obtido seja mais
uniforme. O volume da solução foi fixado em 50 ml para que se pudesse obter
dados quantitativos.
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2.1.4.

EQUIPAMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS DE TRABALHO

Procedeu-se a caracterização sistemática da superfície de estanho, após os
polimentos aplicados e após os experimentos executados, mediante à utilização de
um microscópio ótico da Unimet-Union, modelo 8580, acoplado a uma máquina
fotográfica Polaroid.
Utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura para caracterizar os filmes
formados após os ensaios potenciostáticos. Com este objetivo utilizou-se um
microscópio Jeol, modelo JSM-T330A da Engenharia de Materiais da Pirelli S/A,
acoplado a um microanalisador de raio X por energia dispersiva.
As análises por difração de raio X foram efetuadas em um difratômetro de
raio X UDRG, do Laboratório de Difração de Raios X, do Instituto de Geociências USP, com radiação CuKa.

2.2.

REAGENTES E SOLUÇÕES

2.2.1.

ÁGUA

A água empregada no preparo das soluções foi triplamente destilada. Após a
destilação num destilador Corning, modelo AG 3, a água foi redestilada em um
balão de vidro Pirex com solução alcalina de permanganato de potássio. Em
seguida foi novamente destilada e estocada em frascos de vidro com tampa
esmerilhada.
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2.2.2.

PERCLORATO DE SÓDIO

o perclorato de sódio é de procedência da Merck. As soluções de perclorato
de sódio 0,5 M, de pH 1,0 a 4,0, foram preparadas com água tridestilada. As
soluções de perclorato utilizadas foram testadas, qualitativamente, com nitrato de
prata.

2.2.3.

ÁCIDO CíTRICO

Todo o ácido cítrico utilizado é de procedência da Baker Analized p.a.. As
soluções tampão de ácido cítrico 0,5 M, de pH=4,O, foram preparadas em volume de
1,0 litro com água tridestilada, de acordo com procedimento relatado por Perry e
Dempsey [107].

2.2.4.

OUTROS REAGENTES

o estanho empregado (Berzog) contém no mínimo 99,94% do metal segundo
a especificação da embalagem, o nitrogênio empregado é de elevada pureza, da
White Martins, tipo 55 e todos o demais reagentes são de elevado grau de pureza.
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2.3.

ROTINA

2.3.1.

CONSTRUÇÃO DOS ELETRODOS DE TRABALHO

2.3.1.1.

ELETRODO DE TRABALHO 1

Este eletrodo consiste de um disco de estanho com área aparente de
0,8 mm2 e foi utilizado nos ensaios preliminares para determinação do tratamento
inicial da superfície de estanho e nos ensaios potenciodinâmicos. A Fig. 2 mostra a
montagem empregada na construção do eletrodo de trabalho 1.
De acordo com o procedimento proposto por Sharp e Meibuhr [108], fundiuse o estanho em um tubo Pirex e, com o deslocamento do êmbolo da seringa,
forçou-se a entrada do estanho fundido no tubo em forma de U. Durante esta
operação o tubo de ensaio e o tubo em forma de U eram aquecidos por um sistema
elétrico como mostra a Fig. 2. Após o resfriamento do sistema, cortou-se o tubo de
vidro e soldou-se um fio de cobre numa das extremidades. O formato em L do
eletrodo foi adotado para minimizar o acúmulo de gases na superfície.
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Fig. 2. Representação da construção do eletrodo de trabalho 1.

2.3.1.2. ELETRODO DE TRABALHO 2

Este eletrodo consiste de um disco de estanho com área aparente de
0,64 cm2 e foi utilizado nos ensaios potenciostáticos. Fundiu-se o estanho em um
tubo Pirex, de diâmetro interno de 0,8 em. O metal fundido e resfriado era retirado
do tubo, soldado a um contato elétrico de cobre e colocado num molde cillíndrico de
borracha de diâmetro interno de 1,4 em. O molde era, então, preenchido com resina
poliéster (T-208, Reforplast) pré-catalizada. Após a polimerização retirava-se o
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conjunto do molde. O acabamento final consistia em recobrir o fio de cobre com um
tubo de vidro bloqueando o encaixe com resina para evitar a entrada do eletrólito.
Adotou-se, também para este eletrodo, a configuração vertical da superfície, para
evitar o acúmulo de gases.

2.3.1.3. ELETRODO DE REFERÊNCIA - ERH

O eletrodo reversível de hidrogênio (ERH) foi selecionado para ser usado
como eletrodo de referência por apresentar boa estabilidade em uma ampla faixa de
pH e evitar o potencial de junção [106]. A figura 3 mostra o esquema da montagem
do ERH.
Soldou-se

um fio

de platina

a um tubo

de vidro,

mediante

um

estrangulamento que causou a formação de um compartimento (Fig. 3a). A seguir,
realizou-se a platinização, com solução de ácido cloroplatínico 2% em ácido
clorídrico 0,1 M, através de uma fonte de corrente contínua de baixa potência. O
compartimento do eletrodo foi então preenchido com o eletrólito suporte e o eletrodo
foi catodizado com uma fonte de corrente contínua. Após esta operação, obtém-se
uma atmosfera de hidrogênio no interior do compartimento.
Todos os potenciais deste trabalho referem-se ao eletrodo padrão de
hidrogênio (EPH).
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_

ELETRÓLlTO
SUPORTE
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Fig. 3. Representação da construção do eletrodo de referência

2.3.1.4.

ELETRODO DE PRATA/CLORETO DE PRATA

Tomou-se um fio de prata, previamente fixado em em tubo de vidro, por meio
de resina poliester. Procedeu-se a limpeza do fio com ácido nítrico e água
tridestilada. O fio de prata, limpo, foi imerso em solução de HCI 1,0 M e aplicou-se a
corrente de 0,2 mAlcm2 durante 150 minutos. O eletrodo, desta forma preparado, foi
deixado, por 48 horas, em solução diluída de HCI para estabilizar [109].
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3.

RESULlADOS E

DIscussÃO

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1.

INFLUÊNCIA DO PRÉ-TRATAMENTO DA SUPERFíCIE DO ELETRODO

Foram realizados ensaios eletroquímicos com a finalidade de estabelecer as
condições de pré-tratamento da superfície de estanho. Na preparação da superfície
empregaram-se os seguintes pré-tratamentos:

(i) polimento com lixa d'água de carbeto de silício, granulometria 600 mesh;
(ii) procedimento

do

ítem

(i)

seguido

de

polimento

com

alumina

de

granulometria 3 Jlm;
(iii) procedimento

do

ítem

(i)

seguido

de

ataque

químico

com

solução

de 2ml de HCI e 98 ml de etanol, por 30 segundos [110];
(iv) procedimento do ítem (i) seguido de ataque químico com solução de
10% v/v e 3% v/v de água oxigenada 100 vol., por 20 segundos [111];
(v) procedimento do ítem (i) seguido de ataque químico com solução de
10% v/v de ácido nítrico e 5% v/v de água oxigenada 36 vol., por
20 segundos [111].

Na Fig 4 pode-se observar o registro fotográfico das superfícies obtidas. Os
registros fotográficos da superfície do eletrodo mostram que os pré-tratamentos (ii)
e (iii) (Fig. 48 e 4C, respectivamente) são os que produzem uma superfície mais
uniforme. A utilização da alumina (pré-tratamento (ii» faz diminuir, drásticamente, a
quantidade

e

a

profundidade

dos

(pré-tratamento (i».
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riscos

produzidos

pelo

lixamento

após o pré-tratamento (i) (Fig. 4A) apresenta melhor definição dos picos de corrente
observados (Fig. 5).

10,0 .

-10,0

-1,3

-4,3

E/V
Fig. s.
Perfil potenciodinâmico IJE do estanho, em
perclorato de sódio O,S M, pH
4,0, v
100 mVls,
A =0,8 mm 2 .

=

=

A finalidade dos pré-tratamentos empregados não é a de se obter superfícies
polidas e uniformes, mas sim curvas potenciodinâmicas ou potenciométricas
estáveis e reprodutíveis. Visto que perfil potenciodinâmico obtido depois do prétratamento (i) apresenta picos de corrente mais agudos que os resultantes dos
outros pré-tratamentos e pela simplicidade de sua aplicação decidiu-se pela
utilização deste tratamento.
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No voltamograma da figura 5 observam-se dois picos de corrente anódica,
assinalados por A 1 e A2., e dois picos de corrente catódica, assinalados por C 1 e C2.
A

curva

IIE

obtida

é

semelhante

a

outras

encontradas

na

literatura

[36,58,77,112]. A presença dos picos de corrente A 1 e A2. indica que a oxidação do
metal em perclorato de sódio ocorre, no mínimo, em duas etapas. A região de
potenciais de domínio do pico de corrente A1 coincide com os potenciais
termodinâmicos de oxidação do Sn para Sn(lI) e do Sn(lI) para Sn(IV). Por este
motivo, considera-se que na corrente A1 gera-se um filme de valência mista [56]. A
presença de vários números de oxidação tem sido confirmada por meio de técnicas
espectroscópicas [48,56,64,66]. Quando são realizados ensaios potenciodinâmicos
com velocidade de varredura de 5 mV/s surge, a potenciais mais positivos do que o
pico de corrente A2, um pico de corrente A3 (Figs. 6 e 7), nos pHs de 1,0, 2,0, 3,0 e
4,0. Este pico de corrente é associado à tranpassivação da superfície do metal e a
uma reativação da oxidação do estanho. A baixas velocidades de varredura, Kim e
Sukhotin [84,85] obtiveram uma curva IIE semelhante à mostrada na Fig. 6.
Nos ensaios realizados a 100 mV/s (Fig. 11), os picos de corrente A1 e A2.
são registrados em pH 3,0 e 4,0, mas em meio mais ácido estes picos não são
observados. Durante a redução observa-se os picos de corrente C1 e C2, sendo que
C1 corresponde à redução do óxido formado no pico A1 e C2 refere-se à redução
dos produtos de oxidação formados na superfície, durante a varredura e que não
são totalmente reduzidos em potenciais mais positivos. Variando-se o potencial de
corte anódico, E",a, para valores mais positivos que -0,3 V, observa-se um pico
de

corrente

C3.

Este

pico

é

associado

à

redução

dos

produtos

de corrosão do metal. Experimentos realizados com agitação da solução confirmam

56

que C1 e C2 se referem à redução de produtos da oxidação na superfície do
eletrodo, visto que os picos de corrente A1, A2, C1 e C2 não se alteram quando a
solução é agitada. Entretanto, o pico C3 aumenta, consideravelmente, corroborando
a idéia de que, na região de domínio deste pico, ocorre a redução de material
dissolvido durante a corrosão.
Iniciou-se uma série de ensaios para determinar o tempo e o potencial de
catodização a serem empregados em pH=4,O. Nestes experimentos optou-se por:

(a)

variar o tempo de catodização e fixar o potencial em -1,1 V;

(b)

e variar o potencial e fixar o tempo de catodização em 120 segundos.

Depois dos ensaios (a) e (b) realizava-se, a varredura de potenciais a 100
mV/s até o potencial de -0,25 V, no qual o sentido da varredura era invertido até
-1,1 V. Como o papel da catodização é o de reduzir o óxido formado ao ar, seria de
se esperar que, com o aumento· do tempo de catodização, a corrente do pico A1
aumentasse até atingir um valor máximo, como resultado da oxidação de uma
superfície totalmente

livre de

óxidos.

Entretanto,

obteve-se

uma

corrente

decrescente que atingiu um valor mínimo e que, para tempos maiores de 30 minutos
de catodização (em -1,1 V), torna a aumentar (Fig. 8). Como o pico de corrente C1
refere-se à redução dos produtos de oxidação de A 1, a diminuição do valor de
corrente, para t < 30 mino era esperada. Entretanto, para t > 30 min, os valores de
corrente do pico C1 não acompanham o comportamento do pico A1. Estes
resultados indicam que, além da redução do óxido, devem ocorrer outros processos
durante a catodização.
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No procedimento (b), variando-se o potencial de catodização, Ec, entre
-1,8 e -0,6 V, observou-se um decréscimo na corrente do pico A1, assim como um
deslocamento deste pico para valores de potencial mais positivos (Fig. 9).

'
4

..... .".

PICO AI

"'..

40

0-0-0-

20

~./

2

-cP-O-O-O

-"- '-- .
".

..
I

E

PICO

C1

4

-00·0__
2

-.....
•

o-o

==-----------------=.--

I

40

0_

E

20

I

10

30

tI mino
Fig. 8. Variação de I (e) e E (O) com o tempo de catodização
para os picos A1 e C1, v 100 mV/s, A 0,8 mm 2.
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A corrente do pico C1 também decresce linearmente e pode-se observar o
aparecimento de um pico C3, que aumenta quando Ec > -1,1 V. Destes resultados,
pode-se sugerir que a catodização feita em potenciais mais positivos do que -1,1 V
não é totalmente eficiente, ou seja, não há total redução do óxido presente na
superfície do eletrodo.
Quando -1,8 V

~

Ec

~

-1,1 V observou-se uma melhor reprodutibilidade dos

voltamogramas e uma maior definição dos picos de corrente, sendo que esta
melhora é mais significativa em potenciais próximos de -1,8 V. Este resultado

59

confirma que um potencial mais negativo garante uma superfície mais uniforme e
livre de óxidos.

10,0

5,0

0,0

1---

~
:::::-5,0
-10,0

C1

-1,3

-0,8

-0,3

E/V
Figo 90 Influência da variação do potencial de catodização,
v

=100 mVls, -1,8 V ~ Ec ~ -0,6 Vo

Entretanto, ao longo destes experimentos verificou-se que, após várias horas de
trabalho, o formato dos voltamogramas muda drásticamente (Fig. 10). Pode-se
comparar, na Fig. 10, o perfil potenciodinâmico obtido nestas condições (linha
contínua da figura) com o voltamograma típico do sistema, que é obtido nas
primeiras horas de trabalho (linha tracejada da figura). Percebe-se que a corrente
muda de sinal a potenciais mais positivos nos ensaios registrados após um tempo
prolongado de trabalho. Este resultado indica a possível formação de um filme
passivante na superfície do eletrodo.

60

. A1

10,0

,'I
,

\

,,, '.
\

"

5,0

A2

,•

,

0,0

-5,0

I

, ,,
,,,'
I

\

-10,0

"'.' C1

-1,8

-1,3

-0,8

-0,3

E/V
Fig. 10. Perfil potenciodinâmico do estanho em perclorato de
sódio 0,5 M.
(--) após várias horas de trabalho
(- - - - ) nas primeiras horas de trabalho

Mediante a observação da superfície do eletrodo no microscópio de lu

refletida, constatou-se a ocorrência de corrosão localizada após os ensaios nest

meio. A ocorrência de corrosão por pite do estanho em meio ácido de perclorato d

sódio já foi observada por outros pesquisadores [84,85], entretanto, a falta d

reprodutibilidade dos resultados observada leva a crer que algum produto de reaçã

eletroquímica ou química esteja se acumulando na solução elou na superfície

interferindo nas reações interfaciais do estanho em meio perclorato de sódio 0,5 M,

Como a corrosão por pite é comumente associada a ânions agressivos [113

a partir do momento que os voltamogramas tornavam-se irreprodutíveis, procedeu

se a verificação da formação de íons cloreto na solução de trabalho. Pela adição d

AgN0 3 , no eletrólito, detectou-se a presença de CI- na solução. Valores acima d
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10-5 M de CI- precipitam na presença de Ag+ [114]. A luz destes resultados

decidiu-se determinar quais são as principais características físico-químicas da
redução do perclorato: a determinação do intervalo de potenciais, a influência da
presença de óxido, etc. Além do fato da redução do CI04 - não ter sido, ainda,
relatada pela literatura, considerou-se o conhecimento deste processo de
importância fundamental para que se pudesse adicionar o ácido cítrico no sistema,
numa situação em que o cloreto não estivesse presente. Tendo o controle deste
processo espera-se determinar se a corrosão por pite é devida, somente, ao
perclorato ou ao cloreto gerado durante os ensaios. A determinação das condições
experimentais nas quais ocorre a redução do perclorato é discutida na seção 3.2.
Experimentos que procuram determinar as causas da corrosão por pite e a
influência do ácido cítrico são relatados na seção 3.3.
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3.2. A REDUÇÃO DO PERCLORATO

3.2.1. ASPECTOS QUALITATIVOS DA REDUÇÃO DO PERCLORATO

Estudos recentes mostram que as interações de ânions inorgânicos com as
superfícies de eletrodos sólidos são, comumente, desprezadas [7]. No caso do íon
perclorato, existem diversos trabalhos que relatam sua redução na presença de
diversos metais, como platina, irídio, ródio, rutênio, tecnétio e alumínio [8-25].
Segundo J. Painot e J. Augustynski [15], em superfícies de alumínio recobertas de
. óxidos, ocorre a redução dos íons perclorato na interfase óxido/solução. De acordo
com a hipótese proposta pelos autores [15], a redução dos íons CI0 4 - dar-se-ia
durante a oxidação do alumínio. De forma análoga, a redução do eletrólito de
trabalho poderia estar relacionada com a presença do óxido de estanho. Para
constatar esta suposição, foi realizada uma série de ensaios (tabela IV), com o
intuito de aumentar a quantidade de óxido na superfície do eletrodo e verificar sua
inflência na formação de íons CI-.
Em todos os experimentos efetuados não se detectou a presença de cloreto.
Seguramente, o óxido formado nestas condições experimentais não promove a
produção de CI- em grandes quantidades. Entretanto, ensaios posteriores, que
serão discutidos adiante, evidenciam que o óxido pode vir a participar da redução
da solução de trabalho.
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Tabela.1V Ensaios potenciodinâmicos em meio de perclorato de sódio 0,5 M, pH=4,0.
PARÂMETROS ELETROQuíMICOS

PROGRAMA APLICADO

EÀ.a::.-

_

v = 100 mV/s
-0.6 V < EÀ.a < -0,1 V

-1,5 V

v = 100 rnV/s

-0,1/\

EÀ.a

- - 1 0 min - - f

•

\

-1,5 V

-1,5 V

-0,6 V < EÀ.a < -0,1 V

/

v = 100 rnV/s
-1,2 V < EÂ,c < -0,6 V

-1,5 V

v= 100 rnV/s

EÀ.a

-1,1 V

~-0,1 V
-0,7 V < EÀ.a < -0,1 V

-0,1 V

A/~/VV

v = 100 rnV/s
-1,5 V < EÂ,c< -0,1 V

20 ciclos
0,1 V

v = 5 rnV/s
-1,5 V

-1,5 V
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Foram realizados experimentos para determinar a possível influência do
potencial de catodização na redução dos íons CI0 4-. Nos ensaios, fixou-se o
potencial de catodização, Ec, com o acompanhamento, de hora em hora, da
presença dos íons CI-. Admitindo que a redução do perclorato pudesse se dar por
etapas fêz-se, também, a verificação da presença de possíveis intermediários, como
hipoclorito e clorato. Tomou-se o cuidado de efetuar os ensaios sem presença de
luz, para evitar a decomposição do hipoclorito, possivelmente formado. A tabela V
mostra os resultados obtidos. Como se pode observar na tabela, o potencial
aplicado inflüencia a redução do CI0 4-. Entretanto, como verificou-se no ítem 3.1., a
catodização em potenciais maiores de -1,1 V, não é totalmente eficiente na redução
do óxido gerado ao ar. A formação de cloreto, mais rápida, em potenciais mais
positivos, indica que a presença de óxido na superfície do eletrodo facilita a redução
do CI04 -. Não foram detectados intermediários na solução, portanto, as etapas de
que, supostamente, participariam OCI- e o CI0 3 - são muito rápidas ou estes
intermediários não se formam.

Tabela. V. Ensaios de catodização prolongada

tlh

Ec

PRESENÇA DE CI-

5

-1,60 V

não detectado

não detectado

não detectado

5

-1 ,10 V

após 5 horas

não detectado

não detectado

após 3 horas
não detectado
não detectado
5
-0,85 V
Obs.: para detectar a presença de cr, ocr e CI03- empregou-se como reagente analítico o
AgN03' CoS04 e a solução contendo Mn 2+ e P043-, respectivamente [114].
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Para confirmar o papel do óxido na redução do perclorato, a superfície foi,
previamente, oxidada em -0,4 V por 15 minutos, e iniciou-se então a catodização
prolongada. A presença de CI- e possíveis intermediários foi acompanhada a cada

15 minutos. Os dados obtidos são mostrados na tabela VI. Estes resultados
confirmam que a redução do C10 4- está vinculada ao potencial de catodização e,
também, a uma certa quantidade de óxido na superfície do eletrodo.

Tabela VI. Ensaios de catodização prolongada após oxidação

t/h

Ec

PRESENÇA DE CI-

5

-1,50 V

após 2 horas

não detectado

não detectado

5

-1 ,10 V

após 1 hora

não detectado

não detectado

Obs.: para detectar a presença de cr, ocr e CI03- empregou-se como reagente analítico o
AgN03' CoS04 e a solução contendo Mn 2+ e poi-, respectivamente [114].

Outra possibilidade, a ser considerada, é a redução química do perclorato
pelo Sn 2+, visto que este íon é um forte agente redutor. O estanho bivalente pode
ser proveniente da dissolução química do óxido em meio ácido e/ou da dissolução
eletroquímica do estanho durante a oxidação [96]. Foram realizados ensaios, em
solução de 0,5 M Sn 2 + + 0,5 M NaC104 , para avaliar esta possibilidade. De fato,
observou-se a ocorrência da redução do perclorato, depois de aproximadamente 48
horas. Em vista deste resultado fica claro que a contribuição da redução química
não é considerável.
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3.2.2.

ASPECTOS QUANTITATIVOS DA REDUÇÃO DO PERCLORATO

De posse dos resultados do ítem anterior, considerou-se necessário
quantificar o cloreto formado, que foi detectado e quantificado mediante medidas
potenciométricas, durante as catodizações prolongadas.
Na figura 11 pode-se observar a variação do potencial do eletrodo seletivo
com o tempo em função dos potenciais de catodização. De acordo com estes dados,
a concentração de cloreto gerado tem sua variação vinculada ao potencial de
catodização aplicado. Observa-se que a maior concentração de CI- obtida ocorre em
-1,1 V. As curvas da figura 11 mostram, também, que após 80 minutos de
catodização, a concentração de cloreto gerado torna-se constante. Além de existir
um potencial em que a concentração de cloreto obtida é máxima (Ec=-1, 1 V), há
uma concentração limite de cloreto para cada potencial.

0.10
-1.3 V
-1.2 V

>

Õ

Cll

~

-0.9 V
0.15

Cll

c:t

w

----,-1.0 V
---'-1.1 V

0.00

o

100

200

300

t/min.

Fig. 11. Curvas EAglAgcl x tempo versus potencial de
catodização aplicado para solução de NaCI04
0,5 M, pH 4,0, A 0,64 cm 2 .

=

=
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Visto que a redução do perclorato depende da concentração de H+ na
solução e do potencial aplicado, pode se esperar que a produção de cloreto
aumente indefinidamente em potenciais mais negativos. Entretanto, a existência de
um máximo sugere que, a partir de um dado momento, um outro processo,
possivelmente a reação de evolução de hidrogênio, pode estar competindo com a
redução do CI0 4-.

-1,0

·1,1

>

-1,2

w

-1,3

·1,4

2

3

4

pH
Fig. 13. Variação do potencial referente às
concentrações
máximas
de
cloreto
em função do pH da solução de
trabalho.

Os potenciais dos máximos de concentração de cloreto apresentam uma
relação linear em função do o pH (Fig. 13), que é descrita,neste intervalo, pela
equação:

E

= - 0.825

- 0,068 pH
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(E. 1)

Por outro lado, o intervalo de potenciais em que ocorre a redução do
perclorato corresponde, nos perfis potenciodinâmicos do estanho, à região que
antecede à oxidação do metal (Fig.14), por exemplo, para pH

=4,0 o intervalo. é de -

1,3 a -0,9 V. Observando-se a figura 14, verifica-se que no pH igual a 3,0 e 4,0 os
voltamogramas apresentam os picos de oxidação do metal, mas para os valores de
pH 1,0 e 2,0 os picos não são observados. É interessante notar que o perfil
potenciodinâmico obtido após várias horas de trabalho em pH=4,O (Fig. 10) é
semelhante aos obtidos em pH 1,0 e 2,0 (Fig. 14). Poderia se supor que a
semelhança encontrada seria devida a uma diminuição do pH da solução. Contudo,
verificou-se que mesmo após um longo tempo de trabalho o pH dos eletrólitos
permanece constante. Neste caso, pode-se sugerir que tanto para valores de pH de
1,0 e 2,0, como para pH = 4,0 (linha contínua da Fig. 10), ocorre a formação de um
composto sólido que dificulta a oxidação. Recentemente, J. Clavilier e colaboradores
[25]

observaram

modificações

semelhantes,

após

varios

ciclos,

no

perfil

potenciodinâmico do ródio, concluindo que o acúmulo dos produtos de redução do
CI0 4 -

bloqueiam,

não

só

a

própria

redução,

mas

também

impedem,

progressivamente, a oxidação do metal em potenciais mais positivos. A inibição da
redução pelo CI- formado, poderia explicar a concentração limite de cloreto
observada em cada potencial aplicado (Fig. 11). Considerando-se que a proposta
destes autores [23] esteja correta, pode-se sugerir que a inibição da redução do
perclorato ocorra devido à competição entre a redução e as reações R.1 e R.2
[8,41],:

Sn + H2 0

~

SnOH+ + CI-

SnOH+ + H+
~

R.1

SnOHCI

R.2
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0,0
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0,0

E
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pH=3

0,0
-2,0
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0,0
-2,0
-1,3

- 0,3

E/V
Fig. 14. Perfis potenciodinâmicos do estanho em perclorato de sódio 0,5 M,
nos quatro pHs estudados, v = 100 mV/s, A = 0,64 cm 2 .
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A suposição da existência de um filme é corroborada quando é analisado o
diagrama de equilíbrio do estanho em meio de cloreto [80). Nas condições de pH e
potenciais onde é gerado o CI-, os dados termodinâmicos mostram que a espécie
SnOHCl(s) é estável.
O cloreto básico de estanho é pouco solúvel impedindo, consequentemente, a
oxidação do metal [31,32,67). Além, disto o SnOHCl(s) forma-se preferencialmente
ao óxido quando o pH está abaixo de 2,5 [32]. Acima de pH 2,5, a estabilidade do
cloreto básico diminui, permitindo a oxidação da superfície. Estas características
fisico-químicas

do

composto

explicam

a

mudança

que

ocorre

no

perfil

potenciodinâmico quando o pH muda de 2,0 para 3,0 (Fig. 14). Em meio alcalino a
previsão termodinâmica é que não se forma o SnOHCI(s).. Como não se detectou
cloreto em pH=10, mas sim em meio ácido, parece razoável considerar que o cloreto
básico de estanho participa da redução do perclorato.
Admitindo que a reação de formação do composto SnOHCl(s) neste meio seja,
formalmente:

da qual a equação de equilíbrio é:
E = E'o - O,05910g
6

1

0,068 pH

(E.2)

A equação (E.2) tem o mesmo coeficiente angular da equação (E.1) obtida
experimentalmente. Além disto, a reação (R.3) é coerente com os resultados
observados: a participação do H+ como reagente necessário para a redução do
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perclorato (Fig. 12) e a mudança do perfil potenciodinâmico do estanho em pH=4,O,
devida à presença do composto interfacial SnOHCI{s) (Fig. 14). Como a presença do
CI- ocorre em condições em que o cloreto básico de estanho estaria presente,
sugere-se que a formação de cloreto ocorre pela reação de redução do composto:

SnOHCI + H+ + 2 e-

portanto, as principais etapas do processo de redução do perclorato seriam dadas
por:
Sn + C10 4- + 7 H+ + 6 e- ~ SnOHCI + 3 H20
SnOHCI + H+ + 2 e~
Sn + CI- + H2 0

(R.3)
(R.4)
(R.5)

A reação final (R.3) é igual à sugerida pela literatura para a redução do
perclorato em presença de outros metais [8-25]. No caso particular do estanho, se
poderia ainda admitir que o processo de redução do perclorato é governado pela
primeira reação (R.1), já que o coeficiente angular da reta da figura 21 coincide com
o da equação de formação de SnOHCI{s)'
Verificou-se, anteriormente, que a presença de óxido na superfície do
eletrodo acelera a formação de cloreto (Tab. VI). Para quantificar o cloreto formado,
o eletrodo foi previamente anodizado em solução de NaOH 0,5 M, seguindo o
procedimento proposto por Ansell [60). O filme assim obtido tem aproximadamente
36

A de espessura e é composto por 65% de SnO e 35% de Sn02 [60]. Após ter

gerado o filme misto de óxido de Sn(lI) e Sn(IV), submeteu-se o eletrodo à
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catodização prolongada em meio de perclorato de sódio 0,5 M (pH = 4,0). Os
resultados obtidos podem ser observados na figura 15.
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Fig. 15. Variação do quociente da concentração de cloreto pela área do
eletrodo, (CI-/A],com potencial de catodização após 40 minutos ( O )
e após 80 minutos ( • ).
(A)
(8)

eletrodo polido com lixa 600.
eletrodo pré-oxidado em NaOH 0,5 M.

Comparando-se as figuras 15A e 155, constata-se que as curvas obtidas para
as superfícies de Sn e Sn/óxido são qualitativamente semelhantes, mas a análise
quantitativa indica que a concentração de cloreto gerada pela superfície
préviamente oxidada é maior. Este aumento de concentração pode ser aparente,
pois segundo Khun [115], superfícies com aspecto acetinado, como a obtida após a
oxidação efetuada, apresentam um fator de rugosidade entre 2 e 10. Portanto o
aumento da quantidade de CI- observado pode ser devido a um aumento da área
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presença de ácido cítrico, só permite detectar concentrações de CI- acima de 10-4 M.
Por este motivo, nos ensaios realizados com concentrações de ácido cítrico entre
10-2 M e 10-6 M não foi possível empregar o eletrodo seletivo. A detecção do cloreto,
nestes casos, foi qualitativa utilizando nitrato de prata. Para a concentração de 10-2
M de ácido cítrico, após uma catodização em -0,95 V por 5 horas, constatou-se a
presença de cloreto, com o uso do eletrodo seletivo.
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Fig. 16. Variação do quociente da concentração de cloreto pela área do
eletrodo, [CI-/A],com potencial de catodização após 80 minutos.
(.)
NaCI04 0,5 M, pH = 2,0.
( A)
NaCI04 0,5 M 0,5 M + 10-8 de ácido cítrico.
( O)
NaCI04 0,5 M 0,5 M + 10-7 de ácido cítrico.

Os dados obtidos indicam que, nas concentrações empregadas, o ácido
cítrico não inibe completamente a formação do CI-, mas verifica-se que há uma
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diminuição no valor do máximo de concentração obtida, assim como um
deslocamento do valor deste máximo para potenciais mais negativos, o que indica
que a presença do íon citrato dificulta a redução do perclorato.
As catodizações, em presença de ácido cítrico apresentam outro aspecto
interessante, quando comparadas às catodizações feitas anteriomente. A presença
do filme, que em perclorato era detectada apenas mediante a observação dos
voltamogramas, torna-se visível a olho nu em presença do ácido orgânico. Desta
forma, pode-se propor que a presença do ânion citrato dificulta a redução do
SnOHCI, diminuindo a formação de cloreto e aumentando a espessura do filme.
Para confirmar esta suposição foram preparadas superfícies com a aplicação
de potenciais de catodização favoráveis à formação do cloreto básico de estanho,
para caracterização do filme formado por difração de raio X, microscopia eletrônica
de varredura e microanálise de emissão de raio X. As superfícies de estanho foram
submetidas ao potencial selecionado por 5 horas e enviadas para as análises exsituo
Os resultados obtidos por difração de raio X não foram conclusivos. Da
amostra de estanho polido obteve-se a identificação de f3-estanho [116]. Como se
pode observar na figura 17, as diferenças observadas nos difratogramas obtidos,
das amostras com filme, não permitem identificar se há mudanças na estrutura
cristalina do composto, provavelmente devido à pequena espessura do filme. Da
comparação dos difratogramas pode-se apenas concluir que a presença de cloreto
modifica, severamente, a estrutura cristalina da superfície mas os picos observados
não permitem a comparação do resultado obtido com os compostos relatados pela
literatura [117-119].
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Fig.17. Difratogramas obtidos para:
Branco
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3

amostra de estanho polido
estanho após aplicação, por 5 horas,
NaCI04 0,5 M pH 4,0.
estanho após aplicação, por 5 horas,
NaCI04 0,5 M e ácido cítrico 10-2 M,
estanho após aplicação, por 5 horas,
NaCI04 0,5 M, ácido cítrico 10-2 M e
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=-1,1 V, em solução de
de Ec =-1,2 V, em solução de
pH =4,0.
de Ec

=

de Ec -1,1 V, em solução de
cloreto de sódio 10-2 M, pH 4,0.

=

3.3

O COMPORTAMENTO ELETROQuíMICO DO ESTANHO NA PRESENÇA DE ÁCIDO CíTRICO

3.3.1. A INFLUÊNCIA DA ADIçÃo DO ÁCIDO CíTRICO

Para determinar a influência da adição de ácido cítrico no sistema Sn/CI04-,
decidiu-se , inicialmente, investigar o comportamento do eletrodo em meio de ácido
cítrico puro. A Fig. 19 mostra o perfil potenciodinâmico do estanho em ácido cítrico
0,5 M, pH=4,O. O voltamograma é semelhante ao obtido por Seruga [105] em pH=4,0

- com uma concentração de ácido cítrico 0,05 M - e ao obtido por Giannetti e
colaboradores [102] em pH=1,8. O pico AI mostrado na Fig. 19 é característico de
um processo de apassivação e à medida que o potencial se toma mais positivo,
observa-se uma corrente de baixa intensidade típica de um estado passivado.
Durante a varredura catódica, pode-se verificar um pequeno pico, denominado CI,
em potencial mais negativo que o referente ao pico AI, no qual ocorre a redução do
óxido de estanho gerado durante o ensaio [102].

4.0

2.0
0.0

'ª

-2.0

:::: 15

4.0

-0.2 -0.1 0.0

o
1.0

0.0

2.0

E/V
Fig. 19. Curva IIE do estanho em meio de ácido cítrico 0,5 M, pH = 4,0,
v 100 mVls, A 0,8 mm2 .
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com a variação do potencial de corte anódico. A corrente do pico CI aumenta à

medida que o potencial de corte se torna mais positivo, até que se atinja o potencial

de 0,6 V. A potenciais de corte anódico maiores de 0,6 V observa-se que a corrente

CI diminui, deslocando-se para potenciais mais negativos. Visto que acima de 0,6 V

observa-se uma corrente anódica residual, por causa da presença de um filme
protetivo, o deslocamento do pico CI deve-se ao envelhecimento do filme.

20

10

o

0.0

0.6

1.2

1.8

E/V

Fig. 21. Influência do potencial de corte anódico do perfil
potenciodinâmico do estanho em meio de ácido cítrico 0,5 M, pH 4,0,
v = 100 mV/s, A = 0,8 mm2 , 0,6 V < E a < 1,8 V.

=

Quando a varredura de potenciais é invertida, ápos a corrente AI ter atingido
o seu máximo (potencial de corte anódico próximo de 0,2 V) surge o pico de corrente
AlII (Fig. 20). Com o aparecimento do pico AI 11 , os voltamogramas tornam-se
irreprodutíveis, não sendo mais possível o registro do voltamograma típico do
estanho neste meio (Fig. 19). O perfil original do estanho só é observado com a
troca da solução de trabalho (Fig. 22). No eletrólito retirado detectou-se, pela reação
com AgN0 3 [120], a presença de 8n2+ em grande quantidade. Portanto, no pico AlII
ocorre uma dissolução intensa do estanho. A presença do pico de corrente AlII foi
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..

20,0

Após troca da solução

«
E

:::

0,0
0,0

1,0

2,0

E/V
Fig.22. Perfil potenciodinâmico do estanho em meio de ácido cítrico

0,5 M após aparecimento do pico Ali!.

observada por vários autores que admitem, nesta região, a ocorrência da ruptura do
filme [102] ou a dissolução do metal na presença deste filme [102-105].
Para todos os ensaios eletroquímicos a superfície do eletrodo, quando
observada

no

microscópio

ótico,

apresentava

corrosão

generalizada,

com

comportamento anisotrópico diante da luz polarizada. Este comportamento, em
metais, é devido à presença de diferentes orientações cristalográficas no agregado
policristalino [121]. É bom lembrar que este mesmo tipo de ensaio, em meio de
perclorato de sódio, promovia a formação de corrosão por pite.
Os

dados

obtidos

mostram

que

a

natureza

da

corrosão

(generalizada ou por pite) está intimamente relacionada com a presença dos ânions
citrato

ou

perclorato.

Desse

modo,

decidiu-se

estudar .o

comportamento

eletroquímico do estanho em meio contendo os dois ânions, para determinar qual
das interações entre o metal e os ânions predomina. Neste sentido, foram realizados
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Fig. 23. Perfil potenciodinâmico do estanho em meio de
ácido cítrico 0,25 M e perclorato de sódio 0,25 M,
.
pH 4,0, v 100 mVls, A 0,8 mm2.

=

=
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ensaios potenciodinâmicos empregando solução de ácido cítrico 0,25 M e perclorato
de sódio 0,25 M (pH=4,O). O voltamograma do estanho neste meio é mostrado na
figura 23. Pode-se observar na figura 23 os picos de corrente AI, Ali e CI,
característicos da curva IIE típica do metal em ácido cítrico 0,5 M. Porém, nota-se
que a presença do perclorato de sódio impede a passivação do estanho, pois nâo se
observa a corrente residual que surge após o pico AI (veja as figuras. 19 e 23). Após
realizar uma varredura de potenciais de -1,0 V até 0,4 V, mediante o uso do
microscópio de luz refletida, constatou-se que o metal foi dissolvido intensamente. A
adição de AgN03 na solução confirmou a presença de Sn bivalente. O aspecto da
superfície é diferente do obtido após as oxidações efetuadas em perclorato de sódio

85

0,5 M, sendo, por outro lado, semelhante ao obtido em solução de ácido cítrico 0,5

M. Cabe ressaltar que antes de registrar o perfil potenciodinâmico da figura 27, o
eletrodo foi

catodizado em -1.0 V,

potencial em que

ocorre a redução

do CI0 4- (ítem 3.3). O fato de não ter ocorrido a corrosão por pite dá margem à
formulação de duas questões:

(i) qual a concentração mínima de citrato para que seu efeito inibidor, à corrosão
por pite, prevaleça ao do perclorato?
(ii) qual o mecanismo de inibição do íon citrato na corrosão por pite? será que
interfere diretamente na interação perclorato-metal ou, de forma indireta, na
formação de cloreto e, consequentemente, na corrosão?
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Antes de iniciar as adições de ácido cítrico no sistema, foi feita uma
interpretação modelística dos transientes i x t obtidos no intervalo de pH 3,0 e 4,0,
onde foi

detectada

a formação

de

pites.

Verifica-se,

nos

experimentos

potenciodinâmicos, que a formação de pite ocorre após a passivação do metal
(Fig. 27). Os transientes associados ao crescimento dos pites (Fig. 30, E

~

-0,30 V)

são resultado de diversas contribuições de corrente, que podem ser avaliadas
separadamente pela escolha apropriada do potencial. Para diferenciar estas
contribuições decidiu-se analisar:

(i)

os transientes registrados para E < Ep = -0,30 V e

(ii)

os transientes registrados para E

~

Ep =-0,30 V.
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Fig. 30
Curvas de densidade de corrente em função do
tempo, a potencial constante, em perclorato de sódio 0,5 M,
pH =4,0.
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Para E < Ep pode-se considerar a densidade total de corrente anódica, j,
como a soma dos termos:

onde jdce é a corrente associada à dupla camada elétrica e jox a corrente associada

à formação do óxido. A corrente relacionada à dupla camada elétrica é muito
pequena em relação à corrente faradaica registrada e, portanto, sua contribuição
pode ser considerada desprezível.
A formação de um filme de óxido em potenciais menores que Ep foi
constatada pelo surgimento de um pico de corrente nos ensaios potenciodinâmicos
(Fig. 27). Por outro lado, é reconhecido, na literatura [70,74,75,81], que durante a
oxidação do metal ocorre uma dissolução intensa do estanho. Todas estas
evidências levam a supor que o modelo de K. Ogura [124] descreva o
comportamento da corrente jox. O modelo propõe um mecanismo da formação de
óxido como sendo resultado da dissolução do metal seguida da formação de
hidróxido,

que

se

desidrata

aumentando

a

estabilidade

do

filme,

ou

simplificadamente:
kf

M

=

M2+ + 2 e-

(R.7)

kb

M2+ + 3 H20
2 M(OHh

=

=

M(OHh + 3 H+ + e-

M20 3 (H 20h

(R.8)
(R.9)

O autor [124] considera duas situações limite para a formação da camada de
óxido. Uma na qual a disolução do metal é pequena e outra que considera que a
dissolução é grande. A condição limite mais próxima, fisicamente, do sistema em
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estudo, é quando a dissolução é muito grande. Neste caso, pode-se utilizar a
equação proposta por Ogura para descrever a formação do filme:

jox = n F 0 0 1/2 (1 + 1/1<) Cosat

[

+ k1/2 erf (k t)1/2]
1
(rr (t + k) )1/2

(E.3)

onde Do é o coeficiente de difusão do hidróxido metálico, k é a soma de kf e kb,
Cosat

é a concentração de saturação do hidróxido metálico na superfície do

eletrodo, K é a constante de equilíbrio da reação (R.7) e os demais símbolos, n e F,
tem o significado usual em eletroquímica. Agrupando os termos constantes da
equação de tal forma que:

P1

= nFD0 1/2(1

+ 1/I<)Cosatrr-1/2

P2 = kf + kb

e

obtém-se a equação (11) de formato mais simples,
jox =

P1
(t + P2)1/2

+ P1 P2 112 erf (P2 t)1/2

(E.4)

e substituindo a função erro por uma expansão em série, obtém-se:
jox

=

P1
(t + P2)1/2

+ 2 P1 P2 1/2 [t1/2 - P2/ 3 t3/2 + (P2)2/10 t5 /2 - ...] (E.5)

A simulação da curva jox em função do tempo comparada aos valores obtidos
experimentalmente pode ser vista na figura 31. Os valores de P1 e P2 encontrados
no ajuste da curva teórica aos dados experimentais, para pH 3,0 e 4,0, são
mostrados na tabela VIII.
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Fig. 31.
tempo, E
(-)
(e e e)

Curva de densidade de corrente em função do

=-0,31 V, em perclorato de sódio 0,5 M, pH =4,0.

curva experimental
curva simulada de acordo com a equação (E.5).

Tab. VIII Parâmetros utiizados para ajustar as curvas experimentais à equação (E.5)

o

E/V

pH

P1/ mA S1l2 cm-2

P2/ S-1

-0,33

3

0,00181 + 0,0003

10,1443 ± 0,30768

-0,31

4

0,02509 ± 0,00273

2,92812 ± 0,25351

ajuste da equação de Ogura, em pH 3,0 e 4,0, para todos os potenciais

menores que -0,30 V foi semelhante ao mostrado, como exemplo, na Fig. 31. Desta
forma, para E < Ep, pode-se propor que o sistema estanho/perclorato, neste intervalo
de pH, pode ser representado pelo modelo, que descreve a curva resultante
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como proporcional a (t +

kt 1/2

durante um determinado período de tempo, com

corrente tendendo a um valor constante e diferente de zero. Este comportamento
devido à saturação da superfície pela presença do hidróxido.

Como se pode observar na figura 30, até aproximadamente 60 segundo

todas as curvas tem o mesmo formato. Entretanto, para potenciais maiores ou igua

a Ep, se nota que, após a formação do óxido, um aumento considerável no valor d

corrente. Neste caso, para representar a corrente total deve ser somada uma nov
componente da corrente, jp, devida ao crescimento dos pites. Assim sendo,
corrente total, para E ~ Ep e t > 60 segundos,pode ser representada como:

j

= jdce

+ jox + jp

onde jp é a corrente associada ao crescimento dos pites e jdce e jox tem o mesm
significado mencionado anteriormente.
A observação dos transientes potenciostáticos para E

~

Ep (Fig. 30) mostr

que as curvas i x t dependem do potencial aplicado, o que indica a ocorrência de u
processo de nucleação (125). A variação da corrente de crescimento dos pites com

potencial implica em uma distribuição de sítios de nucleação de diferentes energia
que sofrem nucleação em diferentes potenciais [125], isto é, quanto maior
potencial aplicado maior o número de sítios ativados.

A parte crescente dos transientes potenciostáticos é diretamente proporcion
a

t1/2 , por períodos de até 120 segundos (Fig. 32) e depende do valor do potenci

aplicado. Este tipo de comportamento indica que a corrosão por pite, nesta

condições, pode ser controlada por nucleação instantânea tridimensional seguida d
crescimento controlado por difusão hemisférica [125].
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Este resultado indica uma transição do processo de nucleação instantânea para
nucleação progressiva.
1

0,8

0,6

0,4

0,2

o
1,5

2,5

2

3

log t
Fig.33.
Curvas do logaritmo da densidade de corrente
em função do logaritmo de t, em perclorato de sódio 0,5 M,
pH 4,0.

=

Os

dados

obtidos,

para

o

sistema

estanho/perclorato

ajustam-se

satisfatóriamente ao modelo teórico proposto por Hills e colaboradores [125]. Os
autores propõem um modelo de crescimento que seria descrito em termos de
nucleação instantânea, seguida de nucleação progressiva. Os dois processos
seriam representados pelas equações:

jni

= z F No rr (2 Oc>312 M1/2 t 112
P 112

e

jnp

= 4z F

kn No rr (Oc>312 M1/2 t312
3 p1l2
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onde jni e jnp são correntes associadas à formação dos pites por nucleação
instantânea e progressiva, respectivamente, No é o número de núcleos já presentes
ou formados instantaneamente, De é

O

coeficiente de difusão do material dissolvido,

kn é a constante de velocidade de formação dos núcleos, M e p são a massa
molecular e a densidade do material dissolvido,respectivamente, e os demais
símbolos tem o significado usual em eletroquímica.
Desta forma, parece razoável concluir que a formação de pites na superfície
de estanho em meio de perclorato de sódio, pH = 4,0, pode ser representada pelo
modelo de Hills [125], sendo a corrente total, para tempos maiores que 50 segundos,
a soma das contribuições de corrente:

Deve-se observar que o modelo utilizado para E

~

Ep ajusta-se,

perfeitamente, aos resultados obtidos obtidos em pH=4,O, entretanto para pH=3,0, o
cálculo da contribuição da corrente não foi satisfatório. O coeficiente angular obtido,
para a porção crescente dos transientes i x t, foi igual a 1,0, indicando que a
corrente é proporcional a t e não a t 1/2 . Até o presente momento, não foi encontrada
uma explicação adequada para a diferença de comportamento entre pH 3,0 e 4,0.
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(Fig. 36) as curvas que separam o estado ativo do passivo, tem o mesmo coeficiente
angular, diferindo, apenas no valor do potencial crítico de corrosão, para cada pH.
Geralmente, o mesmo composto que inibe a corrosão por pite pode promover
a corrosão generalizada [113]. Analisando-se os resultados obtidos, verificou-se que
este é o comportamento do ácido cítrico no sistema estanho/perclorato. O efeito dos
ânions citrato é, claramente, identificado no aumento do valor de Epc com o aumento
da concentração de ácido cítrico. Pode-se, desta forma, sugerir que existem fortes
interações entre a superfície do metal e os ânions citrato, em detrimento às
interações estanho/perclorato. O comportamento agressivo do CI0 4 - é atenuado,
favorecendo a formação de uma camada de óxido mais estável. Estas considerações
explicam a dependência linear de Epc com a concentração de ácido cítrico, em pH
constante (Fig. 36). Entretanto, um desvio da linearidade observado na adição de

10-2 M do ácido, nos quatro pHs estudados, ressalta a ocorrência de uma
modificação no comportamento do sistema a partir da adição desta quantidade de
citrato.
Na figura 37 é representado o diagrama E x pH. Observando o diagrama fica
claro que concentrações acima· de 10-2 M do ácido orgânico, ocorre corrosão
generalizada e abaixo desta concentração limite, verifica-se a ocorrência dos pites.
Da relação linear entre E e o pH do sistema (Fig. 37), no intervalo de pH de
1,0 a 4,0 e para a concentração de ácido cítrico igual a 10-2 M, pode-se delimitar a

região onde ocorre o pite pela equação:

Epc = EO'pc + 0,026 pH

onde EO'pc é o potencial crítico de corrosão para pH = o.
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Fig. 36. Diagrama de estabilidade do estanho, E x pH, em perclorato de
sódio 0,5 M,:
(A )
concentração de ácido cítrico igual a zero, E < Epc' estado
passivo.
(B)
concentração de ácido cítrico entre O e 10-2 M, E ~ Epc.
corrosão por pite e generalizada.
(C)
concentração de ácido cítrico maior ou igual a 10-2 M,
E ~ Epc' corrosão generalizada.

Dos dados obtidos conclui-se que a corrosão por pite ocorre pela interação
direta entre o perclorato e o metal. Entretanto, sabe-se que o cloreto é um ânion
fortemente agressivo. A determinação de Epc foi realizada na presença de 10-2 M de
cloreto. Sabendo-se que o ânion citrato apenas dificulta a redução do perclorato,
foram realizados experimentos com pré-tratamentos em presença de cloreto,
confirmando-se, assim que com a geração de cloreto, ocorre o agravamento da
corrosão.
Os resultados obtidos são mostrados na tabela X.
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Tab. X. Efelo da acição de cloreto e ácido cítrico no Epc.

Epc/V
NaCI04 0,5M
NaCI04 0,5M
pH

1,0
2,0
3,0
4,0

NaCI0 4 0,5M

-0.38
-0.37
-0.32
-0.30

NaCI0 4 0,5M

+
10-2

HCit-

+

+

10-2 HCit-

10-2 CI-

+

-0.48
-0.45
-0.38
-0.35

10-2 CI-0.37
-0.37
-0.30
-0.32

-0.28
-0.26
-0.24
-0.20
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3.3.3 O

EFEITO DA ADiÇÃO DE ÁCIDO CíTRICO NO PERFIL POTENCIODlNÂMICO

DO ESTANHO

Efetuou~se a

adição consecutiva de pequenas concentrações de ácido cítrico,

nos quatro pHs estudados, com a finalidade de verificar os efeitos destas adições no
perfil potenciodinâmico do estanho em perclorato de sódio, 0,5 M.
O ácido cítrico foi adicionado no intervalo de concentrações de 10-9 a 10-2 M.
Em pH 3,0 e 4,0, para concentrações menores que 10-4 M, as adições do ácido
orgânico não alteraram o perfil potenciodinâmico do estanho de forma significativa
(Fig. 38A - linha contínua). Observou-se, apenas, pequenas diferenças de carga nos
picos de corrente A 1 e C1. Na adição de 10-3 M de ácido cítrico, verificou-se uma
pequena variação no formato do pico de corrente C3 (Fig. 38A - linha tracejada). A
partir destes dados pode-se supor que o complexo estanho/citrato formado, nestas
condições, não é, eletroquímicamente, oxidado elou reduzido. Entretanto, após a
adição de 10-2 M de ácido cítrico, o perfil potenciodinâmico do metal muda
considerávelmente

(Fig.

388).

Na

presença

de íons

citrato

acima

desta

concentração surgem dois picos de corrente anódica, denominados ai e ali, e,
também o pico A3 que, em perclorato de sódio puro, era observado somente a
baixas velocidades de varredura (Figs. 6 e 7). A identificação dos picos A3 e C3
como sendo, o primeiro correspondente à transpassivação do estanho e o segundo

à redução dos produtos desta tranpassivação, deve-se à coincidência dos potenciais
em que aparecem e ao comportamento, destes picos de corrente, idêntico ao
descrito na seção 3.1 ..
Durante a redução observa-se os picos de corrente C1 e C2 , que aumenta
considerávelmente, e um novo pico de corrente denominado cio Os dados obtidos
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Fig. 38. Efeito da adição do ácido cítrico no perfil potenciodinâmico do
estanho em perclorato de sódio 0,5 M, pH=4,O, v 100 rnVls, A=O,64 cm 2 .
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concentração de ácido cítrico igual a 10-2 M
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sugerem que a oxidação do estanho, neste meio, é representada, na região de
domínio dos picos A 1 e A2 pelas reações já descritas na seção 3.1, com a
participação de hidróxocomplexos de 5n(II).
O aparecimento dos picos de corrente ai e ali é devido à presença do ácido
cítrico. Sabe-se que o 5n(II), produzido pelas reações no intervalo de potenciais que
compreende os picos A 1 e A2 , complexa com o ácido cítrico, em solução. Na
literatura, encontra-se várias propostas para a estrutura destes complexos, que
variam com o pH, a concentração de ácido cítrico e a concentração de 5n 2+ em
solução. Desta forma, pode-se supor que os picos ai e ali são devidos à participação
de, no mínimo, duas espécies químicas formadas em solução. Estas considerações
estão de acordo com os resultados de Gouda e colaboradores [96], que relatam que
o processo de corrosão do estanho, em meio de ácidos orgânicos é controlado
anodicamente pela complexação dos íons 5n2+ com os ânions citrato. Algumas das
composições propostas na literatura para os complexos estanho/citrato estão
resumidas na tabela XI.

Tabela XI. Complexos Sn(II)/ácido cítrico propostos, na Iteratura,

Técnica utilizada
pH

Concentração

Concentração

Composição

de ácido

de 5n(lI)

proposta

Ret.

cítrico I M

ImM

potenciométrica

2,32

0,4

1a2

Sn2 L2

[91,92]

"

2,32

0,4

2,5

SnL2

[91,92]

"

2,5-4,5

0,05

1 a 2,5

SnL

[93]

"

2,32

0,04

1a5

Sn2 L

[91,92]

"

2,0-4,0

10-1 a 10-5

10-4 a 10-7

SnL

[96]

potenciodinâmica

3e4

0,05

?

SnL

[105]
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Por outro lado, a presença de um único pico de redução, cl, sugere que os
complexos formados se reduzem no mesmo intervalo de potenciais ou apenas um
deles se reduz.
Com a finalidade estabelecer o comportamento eletroquímico do estanho,
nestas condições, foram realizados ensaios de variação da velocidade de varredura
entre 10 mV/s e 200 mV/s (Fig. 39). Diminuindo-se a velocidade de varredura
constatou-se que não há desdobramento do pico cl. Verificou-se que a corrente do
pico ali varia, linearmente, com a raiz quadrada da velocidade de varredura (Fig.
40), e o potencial deste pico de corrente é diretamente proporcional a V112 (Fig.41). A

variação de IpaI! e Epall com v112 é prevista pelo modelo de passivação
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Fig.39. Perfrl potenciodinâmico do estanho em perclorato de sódio
0,5 M e ácido cítrico 10-2 M, pH 4,0, 10mV/s ~ v ~ 200 mVls,
A 0,64 cm 2
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Fig. 41. Variação do potencial dos picos
de corrente a, e ali com a raiz
quadrada da velocidade de varredura.

de Muller e Calandra [49,50], segundo o qual a formação de um filme está
relacionada aos produtos de reação, que se depositam sobre a superfície do
eletrodo, provocando uma variação na resistência ôhmica. O modelo é representado
pelas seguintes equações:

Ip
Ep

= (n F p K / M)112 . Ao (1 - e p) v1/2

= Eo

+ (nFpK/M)1/2[(ô/K) + RoAo(1

(E.6)

-e p)]v1/2

(E.7)

onde K é a condutividade específica da solução dentro dos poros do filme, p é a
densidade do filme, ô é a espessura do filme, M é a massa molecular média do filme,

Ra é a resistência externa do sistema, ep é a cobertura da superfície do eletrodo e
Ao a área do eletrodo. Desta forma, pode-se estimar a cobertura da superfície do
eletrodo, após o pico de corrente ali, substituindo-se o coeficiente angular da reta da

112

Fig. 39 na equação (E.5). Para calcular a cobertura da superfície, considerou-se que
o filme formado consiste, simplificadamente, de Sn02 e utilizou-se os seguintes
valores:

=

p

Ao = 1,28 cm2.

6,0

g.cm-3 ,

=

K

5,019

Q-1

m2 ,

M

=

150

g

mol- 1

e

O valor da área geométrica foi substituído, nestes cálculos, pela área

real, corrigida segundo estimativa do fator de rugosidade, R=2, sugerido por Khun

[115] para superfícies de aspecto acetinado. O resultado obtido,

ep = 0,9988, mostra

que o modelo de passivação de Muller e Calandra [49,50] pode ser utilizado para
descrever o processo que ocorre no pico

ali'

Extrapolando-se a curva

correspondente ao pico de corrente ali, da figura 41, para velocidade de varredura
igual a zero, obtém-se Eo, que é o potencial onde a formação de filme é espontânea,
também chamado de potencial de nucleação, En. A sugestão de que o mecanismo
de formação de filme, é controlado pela resistência da solução nos poros
do filme está de acordo com as propostas de Giannetti e colaboradores

[102-104]

e

de

Seruga

e

Hukovic

[105],

para

o

ácido

presença do perclorato.
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Fig. 42. Variação da densidade de corrente do pico ai com
a velocidade de varredura.
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cítrico

sem

o

potencial correspondente ao pico ai não varia com a velocidade de

varredura (Fig. 41) indicando que o processo que ocorre na região de domínio deste

pico é de adsorção. Visto que a corrente do pico ai é diretamente proporcional à

velocidade de varredura (Fig. 42) e o potencial mantém-se constante, pode-se

aplicar o modelo de Srinivasan e Gileadi [126], para uma reação de adsorção do
tipo:

De acordo com o modelo a corrente e o potencial seriam descritos por:

= (y F /4 R T) v
Ep = - (R T / F) In K
ip

(E.8)
(E.9)

onde K = kt / kb e y é a carga requerida para formar uma monocamada de espécies

adsorvidas. Substituindo-se o coeficiente angular da reta ip versus v (Fig. 42) na

equação (E.8), obtém-se y = 565 J.1C cm-2 , que está bastante próximo do valor de

600 JJ.C cm-2 , encontrado na literatura [56]. O valor de K obtido, substituindo-se Epal

na equação (E.9) é de 1,317 108 , indicando que o equilíbrio é fortemente deslocado
no sentido da reação de adsorção. O cálculo da cobertura da superfície do eletrodo,

a, é dado pela equação:

a=

K / (e-EFIRT + K)

(E.10)
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sendo Epal = -0,48 V, obtém-se e=0,5, o que indica que neste pico ocorre adsorção
de espécies de 5n(II), possivelmente complexadas com ânions citrato. O valor de
e=O,5 encontrado confirma que o modelo é adequado para descrever o processo
que ocorre neste pico de corrente. Como se pode observar na figura 43, o ajuste da
curva experimental à equação é bastante satisfatório

até, aproximadamente, o

potencial de -0,5 V. Após este potencial nota-se que a corrente obtida
experimentalmente é maior que a prevista pelo modelo. Entretanto, sabe-se que a
corrente do pico ai é devida à soma de diversas componentes e apesar da
deconvolução dos picos de corrente, nesta região de potenciais, ser bastante difícil,
pode-se sugerir que a diferença encontrada, entre o valor experimental e o valor
teórico seja devida à contribuição do início do pico A 3 . Utilizou-se, no cálculo dos
valores da corrente teórica, 0,7 mA cm-2 , como linha base correspondente à corrente
registrada após o pico A 2 (Fig. 38.8). Considerando-se que a interferência do pico
A 3 comece, aproximadamente, em -0,5 V

cabe supor que a linha base seja

deslocada, causando o desvio entre a curva teórica e a experimental.

7,5
N

'E
CJ

c(

5,0

E
::::
2,5

-0,45

-0,55

-0,35

E/V
Figo 430 Detalhe do pico de corrente ai na curva IIE do estanho em
solução de perclorato de sódio 0,5 M e ácido cítrico 10-2 Mo
(--)
curva experimental
(••• )
curva simulada de acordo com o modelo
matemático de Srinivasan e Gileadi [126]
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Com o aumento da concentração de citrato, as alturas dos picos A 1, A2 e ai
permanecem constantes. A altura do pico ali aumenta considerávelmente, enquanto

que o pico A3 não é mais observado. Estes resultados corroboram a idéia de que o
pico ai é consequência da oxidação espécies de 5n(II) adsorvidas na superfície,
enquanto que a oxidação no pico ali conta com espécies dissolvidas que participam
do processo de dissolução-precipitação.

O aparecimento de dois picos de oxidação, no perfil potenciodinâmico do
estanho em presença do ácido cítrico, vai de encontro à proposta de Elbourne e
Buchanan [91,92]. À partir de um estudo cronopotenciométrico, os autores sugerem
que um mecanismo para a formação de complexos estanho/citrato, em meio ácido:

5no

t -i-e5n2 + + a (Lt

--+ 5n(L)g-c + d H+
kf

t -i- kb

5n(HL)c
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De acordo com este mecanismo forma-se, inicialmente, um complexo de
carga negativa que é imediatamente protonado. A forma deprotonada do complexo,
formada quimicamente, seria adsorvida no pico aI.

Desta forma pode-se

representar, simplificadamente, o processo que ocorre neste pico de corrente por:

A forma protonada seria, consequentemente, oxidada no pico ali :

Desta forma, o pico de corrente c, pode ser atribuído à redução dos produtos
de oxidação formados no pico de corrente ai" Cabe observar que a representação
SnOx e Sn xO y foi utilizada para diferenciar o óxido formado em presença de ácido
2
cítrico, do formado em perclorato de sódio puro. A observação dos voltamogramas
mostra um aumento considerável do pico de corrente C2, relacionado, anteriomente

à redução dos produtos de oxidação formados na superfície, durante a varredura e
que não são totalmente reduzidos em potenciais mais positivos. Assim sendo,
pode-se supor que as espécies formadas em presença do ácido orgânico são mais
estáveis.
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Fig. 44. Efeito da adição do ácido cítrico no perfil potenciodinâmico do
estanho 0,5 M, pH=2,0, v = 100 mVls, A = 0,64 cm 2 .
(A) ( - )
(- --)
(8)

°

concentração de ácido cítrico de a 10-4 M
concentração de ácido cítrico igual a 10-3 M
concentração de ácido cítrico igual a 10-2 M
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No intervalo de pH entre 1,0 e 2,0, o comportamento do estanho observado,
após as adições de ácido cítrico, mostrou-se semelhante ao verificado para pH 3,0
e 4,0. As modifições no perfil potenciodinâmico, em meio mais ácido, mostraram-se
perceptíveis apenas após a adição de 10-3 M do ácido orgânico (Fig. 44A - linha
tracejada). Entretanto, após a adição de 10-2 M de ácido cítrico, verificou-se o
aparecimento de apenas um pico de oxidação, denominado ali (Fig. 44B). Este
resultado corrobora o mecanismo de complexação apresentado, já que, em meio
mais ácido, deve ocorrer um deslocamento no equilíbrio da reação de protonação
no sentido da formação da forma protonada.
Como se pôde observar na tabela XI,

a estrutura dos complexos

estanho/citrato é motivo de grande controvérsia. Entretanto, o fato, da concentração
de 10-2 M de ácido cítrico promover a formaçâo de complexos, possivelmente,
diferentes dos formados em concentrações menores e também ser esta a
concentraçâo que inibe a formação de pites na superfície do eletrodo, indica que os
complexos formados, nestas condições são responsáveis pela inibição da corrosão
por pite neste sistema.
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4.

CONCLUSÕES

Realizaram-se

estudos

potenciostáticos

e

potenciodinâmicos

do

comportamento eletroquímico do estanho em meio ácido de perclorato de sódio
desaerado, com adições sistemáticas de ácido cítrico. Paralelamente aos ensaios
eletroquímicos acompanhou-se o estado superficial do eletrodo com microscópio de
luz refletida e microscopio eletrônico de varredura (SEM).
Foi constatada, inicialmente, a ocorrência da redução do perclorato em
presença do eletrodo de estanho. Por este motivo as investigações foram divididas
em tres partes, cujos resultados obtidos sugerem que:

(I)

SOBRE A REDUÇÃO DO PERCLORATO

A redução do perclorato de sódio 0,5 M no eletrodo de estanho ocorre
durante catodizações em meio ácido, no intervalo de potenciais de -0,7 V a -1,3 V;
sendo que a presença do óxido facilita a redução, porém não é uma condição
exclusiva. A redução deve ocorrer formando, inicialmente o cloreto básico de
estanho, que posteriomente se reduz gerando CI-, de acordo com o mecanismo:

Sn + CI04 - + 7 H+ + 6 e-

SnOHCI + 3 H2 0

(R. 1)

SnOHCI + H+ + 2 e-

Sn + CI- + H2 0

(R.2)
(R.3)
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A presença do ácido cítrico reduz, mas não inibe completamente, a formação

de cloreto, e causa a formação de uma camada de óxido que contém átomos de
estanho e cloro.

(11)

SOBRE A FORMAÇÃO DA CORROSÃO POR PITE

O potencial crítico de corrosão foi determinado em meio de perclorato de

sódio 0,5 M, no intervalo de pH de 1,0 a 4,0. Os resultados obtidos mostraram que

o tipo de corrosão - generalizada ou por pite - depende do pH. Em pH 3,0 e 4,0, a

formação de pite é antecedida pela formação de uma camada de óxido, que pode

ser descrita por um modelo de dissolução-precipitação de acordo com o mecanismo
proposto por Ogura [124]:

Sn

Sn2+ + 2 e-

(1)

Sn2+ + 3 H2 0

=

Sn(OHh + 3. H+ + e-

(2)

2 Sn(OHh

=

Sn203(H20h

(3)

A nucleação e o crescimento dos pites envolvem uma série de contribuições

de corrente que foram diferenciadas mediante a análise dos transientes

potenciostáticos. Em pH=4,O a formação dos pites ocorre em duas etapas:

nucleação instantânea tridimensional seguida de crescimento controlado por

difusão hemisférica (nucleação progressiva). A presença de cloreto agrava a

corrosão do estanho com e sem a presença de ácido cítrico, O efeito inibidor do

ácido cítrico é determinado pelo deslocamento do potencial crítico de corrosão para

valores mais positivos. A concentração mínima do ácido orgânico para inibir a
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corrosão por pite do estanho em CI0 4 - 0,5 M é de 10-2 M, para o intervalo de pH
estudado

(111)

SOBRE A INTERFERÊNCIA DO ÁCIDO CíTRICO NO PERFIL POTENCIODINÂMICO
DO ESTANHO

A

influência

de

adições

sistemáticas

de

ácido

cítrico

no

perfil

potenciodinâmico do estanho foi observada. A concentração mínima do ácido

orgânico para modificar a curva l/E do estanho em CI0 4 - 0,5 M é de 10-2 M, para o
intervalo de pH estudado.

°

quociente entra as cargas anódica e catódica, em pH

3,0 e 4,0, é maior que um, o que indica um processo de dissolução-passivação. A

presença do ácido orgânico causa a formação de óxidos mais estáveis nos picos de

corrente ai e ali. No primeiro ocorre a oxidação de espécies adsorvidas de acordo

com o modelo de Srinivasan e Gileadi [126]. No segundo, ocorre a oxidação de

espécies em solução onde a formação do filme pode ser descrita pelo modelo de
Muller e Calandra [49,50].

Em concentrações de ácido cítrico acima de 10-2 M a formação de
complexos estanho/citrato pode ser descrita pelo mecanismo proposto por Elboune
e Buchanan [91,92]:

SnO

t.J... eSn 2 + + a (Lt ~ Sn(L)g-c + d H+

t.J...
Sn(HL)c
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5. SUGESTÃO PARA TRABALHO POSTERIOR

o

prosseguimento

das

investigações

relatadas

nesta

dissertação

compreende:

(1)

o estudo da redução do perclorato pode ser complementado com a utilização

de técnicas espectroscópicas para caracterização do filme formado durante as
catodizações. A quantificação do cloreto gerado após as adições de ácido cítrico
deve ser observada mediante métodos mais precisos, como por exemplo a
polarografia.
(2)

o estudo dos mecanismos da corrosão por pite deve ser ampliado, com o

esclarecimento do mecanismo em pH=3,O e com a utilização de outros ácidos
orgânicos.
(3)

a idéia inicial, de estudar o efeito das substâncias presentes em alimentos

enlatados, deve ter continuidade. A investigação de um maior número de ácidos
orgânicos, com a decorrente interpretação dos dados experimentais, permitirá
entender mais amplamente as interações que ocorrem entre os ácidos orgânicos e
o estanho, em embalagens de alimentos.
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6.

RESUMO

Realizaram-se

estudos

potenciostáticos

e

potenciodinâmicos

do

comportamento eletroquímico do estanho em meio ácido de perclorato de sódio
desaerado, com adiçóes sistemáticas de ácido cítrico. Paralelamente aos ensaios
eletroquímicos acompanhou-se o estado superficial do eletrodo com microscópio de
luz refletida e microscopio eletrônico de varredura (SEM).
Foi constatada, inicialmente, a ocorrência da redução do perclorato em
presença do eletrodo de estanho. A redução do perclorato de sódio 0,5 M no
eletrodo de estanho ocorre durante catodizações em meio ácido, no intervalo de
potenciais de -0,7 V a -1,3 V; sendo que a presença do óxido facilita a redução. A
geração de CI- deve ocorrer após a redução do cloreto básico de estanho. A
presença do ácido cítrico reduz, mas não inibe completamente, a formação de
cloreto, e causa a formação de uma camada de óxido que contém átomos de
estanho e cloro.
O potencial crítico de corrosão foi determinado em meio de perclorato de
sódio 0,5 M, no intervalo de pH de 1,O a 4,O. Os resultados obtidos mostraram que
o tipo de corrosão depende do pH. Em pH 3,O e 4.0, a formação de pite é
antecedida pela formação de uma camada de óxido, que pode ser descrita por um
modelo de dissolução-precipitaçáo. A nucleação e o crescimento dos pites
envolvem uma série de contribuições de corrente: corrente de formação do óxido,
corrente de nucleação instantânea e corrente de nucleação progressiva. A
formação dos pites, em pH=4,0, ocorre em duas etapas: nucleação instantânea
tridimensional seguida de crescimento controlado por difusão hemisférica
(nucleação progressiva). A presença de cloreto agrava a corrosão do estanho com

e sem a presença de ácido cítrico. A concentração mínima do ácido orgânico para
inibir a corrosão por pite do estanho em CIO4- 0,5 M é de 10-2 M, para o intervalo
de pH estudado.
A

influência de

adições

sistemáticas

de

ácido cítrico

no

perfil

potenciodinâmico do estanho foi observada. A concentração mínima do ácido
orgânico para modificar a curva IIE do estanho em CIO4- 0,5 M é de 10-2 M, para o
intervalo de pH estudado. A presença do ácido orgânico causa a formação de
óxidos mais estáveis que são detectados em dois picos de corrente. No primeiro
ocorre a oxidação de espécies adsorvidas de acordo com o modelo de Srinivasan e
Gileadi. No segundo, ocorre a oxidação de espécies em solução onde a formação
do filme pode ser descrita pelo modelo de Muller e Calandra .

7.

ABSTRACT

Potentiodynamic and potentiostatic studies of the electrochemical behaviour
of tin in sodium perchlorate deaerated, with and without citric acid, were carried out.
Besides the electrochemical experiments, the electrode surface was investigated by
scanning electron microscopy (SEM) and by a metallographic microscope.
The electrochemistry of tin in sodium perchlorate has been found
unexpectediy to be complicated by the reduction of the perchlorate anion. The
reduction process has been shown to take place through a potential region
comprising the negative side of the double layer region and the positive side of the
hydrogen region (-0,7 V 2 E 2 -1,3 V). The presence of oxide on the electrode
surface favours the reduction. The reduction may occur in two steps: the formation
of basic tin chloride followed by its reduction, producing CI-. The presence of citric
acid reduces, but don't inhibits completeiy, the formation of chloride, during
reduction, and induces the growth of an oxide layer which contains Sn and CI
atoms.
The breakdown potential was determined in sodium perchlorate 0,5 M in the
pH range from 1,O to 4,O. The results showed that the type of corrosion - pitting or

-

general corrosion depends on pH. At pH 3,O and 4,O the pit initiation is preceeded
by the formation of an oxide layer, described by a dissolution-precipitation model for
metal passivation. Pit nucleation and growth involve a number of contributions which
were distinguished through the analysis of current transients at constant potentials.
At pH 4,0, pit growth occurs in two steps and can, in principie, be described by
instantaneous nucleation followed by progressive nucleation.

The inhibiting effect of citric acid on pitting corrosion is recognized by the
shift of the breakdown potentials to more positive values. The minimum
concentration of the organic acid to inhibit pitting of tin is 10-2 M.
The influence of systematic additions of citric acid on the potentiodynamic
profile of tin in NaC104 0,5 M was observed. The minimun concentration of the
organic acid to change the I/E curves is 10-2 M, in the pH range from 1,O to 4,O. The
scan rate dependence in the potential region of formation and reduction of the film
showed that in a first stage adsorption occurs, according to Srinivasan and Gileadi's
model. In the second stage, the v112 dependence found can be explained by ohmic
resistance

control,

on

the

basis

of

Muller's

passivation

model.

8. SIMBOLOGIA

Ao

Cosat
Do

Área do eletrodo
Concentração de saturação do hidróxido
metálico na superfície do eletrodo
Coeficiente de difusão do hidróxido metálico
Eletrodo de calomelano saturado

ECS

Potencial de pite

Ep
Epc

Potencial crítico de corrosão

EPH

Eletrodo padrão de hidrogênio

ERH

Eletrodo reversível de hidrogênio

F

Jdce
Jni

Constante de Faraday
Densidade de corrente considerando a área
corrigida do eletrodo (R=2)
Densidade de corrente associada à dupla camada elétrica
Densidade de corrente associada à nucleação dos pites

Jnp

Densidade de corrente associada ao crescimento dos pites

Jox

Densidade de corrente associada à formação de óxido
Jni + Jnp

Jp

k

Constante de velocidade aparente da reação de formação de óxido

K

Constante de equilíbrio da reação de formação de óxido

K

Condutividade específica da solução dentro dos poros do filme

L

Ligante

M

Massa molecular média do filme
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R

Fator de rugosidade

Ro

Resistência externa do sistema

t

Tempo

v

Velocidade de varredura

y

Espessura do filme
Carga requerida para formar uma monocamada
de espécies adsorvidas

8p

Cobertura da superfície do eletrodo
densidade do filme

p
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