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1.1. Revisão bibliográfica do íon azoteto

A primeira substância a ser preparada con

tendo o grupo azoteto, N3 , de caráter orgânico, foi a fe

nil-azida por PETER GRIESS em 18641 . Todavia foi THEODOR

CURTIUS 2 , em 1890, que obteve o primeiro composto inorgâ-

nico, azoteto de sódio, NaN3 , assim como o ácido azotídri

co, HN 3 , correspondente. Realizou os primeiros estudos em

solução aquosa obtendo uma variedade de sais, azotetos.

Uma propriedade marcante notada desde o

início pelos pesquisadores foi a a1ta explosividade dos

~ O ~. bcompostos contendo o 10n azoteto. utra caracter1st1ca o

servada foi a de caráter halogenóide 3 em virtude da seme

lhança das propriedades do íon azoteto com as dos hale-

tos, ressaltando-se a insolubilidade dos azotetos de pr~

ta, chumbo, mercuroso e tálio(I). O íon azoteto apresenta

analogias com o íon tiocianato nas reações com íon de co

balto(II) dando soluções azuis 4 ,s, com íon de ferro(III)

- 6 7 ~ ( -soluçoes vermelhas ' e com 10n de cobre 11) soluçoes ca~

tanhas escuras 8 ,9, todas reações de interesse analítico,

embora os poderes complexantes, em termos de constantes

de equilíbrios, sejam apreciavelmente diferentes. Minuci~

sa discussão do caráter halogenóide ou pseudo-haleto é

feita por MOELLERlO . Numerosos dados de constantes de for

. - 11maçao se encontram na comp1laçao de SILLEN e MARTELL e

em YATSIMIRSKII e VASIL'EV12 .

Extensos estudos já foram realizados so

bre o ácido azotídrico e seus compostos, encontrando-se

pormenorizada revisão bibliográfica em CURTIUS 2 , WALDEN e

AUDRIETH13 , DENNIS e BROWNE14 , AUDRIETHlS , BOYER e CAN-
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TER16 , ROSENVASSER17 , EVANS, YOFFE e GRAy18 , GRAy19, PA

TAy20 e DORI e ZIOL0 21 .

A literatura enriquece-se dia a dia

dados crescentes sobre o azoteto, destacando-se uma

com
..

se-

rie de estudos, iniciada por P. SENISE 22 e desenvolvida

I · d Q'. 23-39 f 1· d f -neste nst1tuto e U1m1ca ,oca 1zan o a ormaçao

de complexos do íon azoteto e íons metálicos em meio a

quoso, com dados termodinâmicos e aplicações analíticas.

I.2. Objetivos do presente trabalho

Entre os trabalhos efetuados neste Insti

tuto, NEVES 27 estudou a viabilidade do azoteto de sódio

como eletrólito de suporte, em soluções aquosas, obtendo

dados sobre o poder complexante do íon azoteto
..

com va-

rios íons metálicos pelo método polarográfico. Dentre os

diversos estudos realizados, constatou, pela primeira

vez, que no eletrólito de suporte de azoteto de sódio

contendo ácido azotídrico, a presença de cobalto(II) pr~

duz onda polarográfica de grande intensidade e possível

caráter catalítico, visto que a intensidade de corrente

era muito inferior e de altura normal quando observada

em meio não acidulado. Pequeno componente catalítico ap~

recia na onda de redução do zinco(II) em tampão de N;/

HN3 , o que era observado também para o cadmio(II).

A primeira explicação sugerida para a ori

gem da onda catalítica fundamentava-se na rápida reaçao

do HN3 atuando como oxidante sobre o metal depositado

regenerando a espécie eletroativa que seria novamente re

duzida e assim sucessivamente. Conforme LATIMER40 o HN3
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apresenta apreciável poder oxidante, o que pode justifi

car o mecanismo acima. Mas poderia também ser simplesmen

te onda catalítica de descarga de hidrogênio como costuma

d · . t 41,42 . ~'d d b'ocorrer em 1versos S1S emas , em V1r~u e o a a1xa-

mento da sobretensão de hidrogênio.

A investigação sobre a existência de on

das polarográficas de aspecto catalítico pareceu bastante

promissor, mormente tratando-se do íon azoteto, pois on-

das catalíticas com compostos contendo enxofre como tiois

ou dissulfetos 42 são bem conhecidas. Todavia ondas com

substâncias nitrogenadas que não formam quelatos com íons

metálicos simples como cobalto(II) e niquel(II) são mais
43raros

o comportamento do íon azoteto se asseme-

lha muito com o do cianeto e cobalto(II), averiguado por

LIM e ANSOM44 e principalmente com o sistema tiocianato/

ácido tiociânico e íons de cobalto(II), (III) e niquel

. 45 46(lI) pesqu1sado por ITABASHI ' .

Assim, procurou-se esclarecer a natureza

da onda catalítica existente no tampão de azoteto e ácido

azotídrico na presença de íons de cobalto(II); foram exa

minados vários fatores como a concentração de azoteto, do

íon metálico, do ácido azotídrico, de anions indiferentes

utilizados como eletrólito de suporte, agentes tenso-ati

vos, oxigênio na solução e finalmente proposto um mecanis

mo para satisfazer as observações experimentais, admitin

do-se como mais provável, tratar-se de cnda catalítica

com evolução de hidrogênio, catalisada por um complexo de

azido-cobaltado(II), sendo a forma de HN 3 a fonte doadora

de protons hidrogênio. Tal trabalho ficou consubstanciado
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. - 38 E bnuma D1ssertaçao de Mestrado . ste estudo, em ora exte~

so, foi um trabalho incompleto, mas com várias idéias pr~

postas para serem trabalhadas.

Dando continuidade ao trabalho anterior o

presente estudo procura investigar e elucidar com maior

amplitude a natureza da onda catalítica em tampão de azo-.

teto e ácido azotídrico, com íons de cobalto(II) e niquel

(11), este último apresentando onda catalítica de intensi

dade bem menor comparativamente ao cobalto(II). Cabe ain-

da mencionar que no trabalho anterior quase nada se estu

dou sobre onda catalítica de niquel em N;/HN3 . Somente co

balto(II) sofreu estudo mais detalhado, embora também in-

completo.

Uma nova interpretação é apresentada para

o mecanismo do aparecimento da onda catalítica com evolu

ção de hidrogênio para o caso de azoteto/ácido azotídrico

e íons de cobalto(II).

Os resultados experimentais efetuados no

presente trabalho não só elucidaram grande parte do pre

sente problema de ondas catalíticas de cations metálicos

em N~/HN3' como também levaram a conclusões de âmbito

mais geral, extensíveis também a outros sistemas já estu-

dados e que constam na literatura, como aqueles referen-
- 44 - 45 46 ~tes a CN /HCN ,SCN IHSCN ' entre outros. O metodo p~

larográfico foi muito usado nesses estudos. Resultados

muito importantes e fundamentais para as conclusões a que

se chegou, foram baseados em medidas coulométricas poten

ciostáticas e galvanostáticas.

O esclarecimento do mecanismo tornou - se

possível pela identificação de um dos produtos primários
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formado na reação de eletrodo, por consumo de íons de hi

drogênio, que leva a produto final na solução, amonia ,

sendo este último perfeitamente determinável por análise.

Para a elucidação e compreensão total de

um processo de eletrodo exige-se um estudo bastante lon

go, minucioso, envolvendo até outros métodos de exame. Ra

ras vezes um único trabalho esgota o assunto. Portanto,

nao se pretende neste estudo dirimir todas as dúvidas e

abordagens necessárias, mas apresentar os fatos até agora

obtidos que concorram para uma melhor interpretação do fe

nômeno catalítico observado no sistema azoteto/ácido azo

tídrico com íons de cobalto(II) e niquel(II).

O presente trabalho procura fornecer na

parte II, a titulo de generalidades e revisões bibliográ

ficas uma idéia geral de todos os tipos de ondas polaro

gráficas, destacando-se as ondas catalíticas com evolução

de hidrogênio. Na parte III procura-se desenvolver o tra

balho fornecendo resultados e discussões no sentido de

tentar elucidar a ação catalítica do anion azoteto em

meio ácido na presença de íons de cobalto(II) e niquel

(II). O trabalho é complementado com idéias sobre o seu

prosseguimento e extensíveis a outros sistemas (parte

IV).

Na parte experimental descrevem-se os pro

cessos utilizados e detalhes experimentais.
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11.1. O método polarográfico em estudo de processos de

eletrodo

o estudo de qualquer reaçao química apre-·

senta o propósito final de compreender o mecanismo íntimo

da mesma. A habilidade de se formular um esquema para o

mecanismo de reação ajuda consideravelmente a sua com

preensão global, permitindo a formulação adequada das vá

rias etapas intermediárias e avaliação dos parâmetros ci

néticos característicos de cada etapa. Uma vez conhecido

o mecanismo da reação a sua aplicação torna-se mais cla-

ra.

Analogamente, quando se estuda uma reaçao

de eletrodo procura-se compreender o mecanismo intrínseco

ocorrido no processo de eletrodo. Entende-se por processo

de eletrodo a combinação dos estágios eletroquímico e quí

mico, bem como o suprimento e remoção dos compostos, en

quanto o termo reação eletroquímica significa apenas o

processo de transferência de carga no eletrodo. Um proce~

so de eletrodo pode envolver várias etapas parciais onde

a cada uma delas está associada uma barreira energética.

~ finalidade da cinética eletroquímica se-

parar o processo global de eletrodo, cujo processo ocorre

pela passagem de cargas através do eletrodo, da interfase

e da solução eletrolítica, nos seus diversos processos

parciais e, quando possível, determinar os parâmetros ci

néticos próprios desses processos parciais.

Existem vários métodos para examinar os me

canismos de reações, em solução e/ou eletródica, desta

cando-se a polarografia como sendo um dos métodos mais
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versáteis e convenientes.

A polarografia é um método potenciostáti-

co ou, por outro lado, um caso particular da voltame-

tria, consistindo de um processo eletrolítico (com fina-

lidade de tirar informações e não eletrolisar totalmente

a sOlução> utilizando-se um microeletrodo gotejante de

mercúrio e outro eletrodo de referência, através dos

quais se aplica tensões gradativamente crescentes e se

mede a corrente circulante entre os mesmos. A interpret~

ção das curvas tensão-corrente obtidas no processo ele

trolítico ocorrido no eletrodo de mercúrio constitui o

método polarográfico. Geralmente se atinge uma corrente

limite que, corrigida da corrente residual, é represent~

tiva de difusão da espécie eletroativa para o eletrodo.

Daí o termo corrente de difusão.

o tipo de onda polarográfico obtido é ca

racterístico da etapa parcial determinante da velocidade

envolvida na reação e a informação conseguida da inter

pretação da onda polarográfica permite formular um esqu~

ma racional para a reaçao.

~ mister, pois, caracterizar os diversos

tipos de polarogramas e a sequência de abordagem dos cri

térios para diagnosticar uma onda polarográfica obede-

ceu ao trabalho apresentado por RAMASWAMY e colaborado-

47 °d d o o - dres ,acrescl os e conceltos e caracterlzaçoes e ou

tros autores da literatura quando se julgou necessário.

As ondas polarográficas podem ser classi-

ficadas em dois grupos principais: as irreversíveis e re

versíveis dependendo se a etapa de transferência de elé

tron no eletrodo é a etapa determinante de velocidade ou
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nao. Vale dizer quanto menor a velocidade do processo de

eletrodo considerado, tanto maior será a sobretensão, ou

seja, o potencial requerido para fazer passar ~~a dada

densidade de corrente através da interfase eletrodo-solu-

ção. Assim pela medida da sobretensão é possível caracte-

rizar um dado processo de eletrodo. Uma reação ocorrendo

com sobretensão nula ou muito pequena pode ser chamada de

reversível e reação com elevada sobretensão é dita irre

versível. Nas ondas irreversíveis, produzidas pela trans

ferência lenta de eletrons, podem existir outras causas

concorrentes para a irreversibilidade, resultante de algu

ma etapa determinante de velocidade podendo ser causada

por uma reação química acoplada ao processo de eletrodo.

11.2. Ondas polarográficas reversíveis ou de difusão

Sistemas apresentando a constante de velo

cidade elevada para a transferência de eletrons dão cor

rentes polarográficas controladas essencialmente por difu

são e são ditas ondas polarográficas reversíveis.

As ondas polarográficas reversíveis obede

cem a equaçao de HEYROVSKY-1LKOV1C48 :

THOMES47 mostrou pela equação de HEYROVSKY

Baseada na equação de HEYROVSKY uma onda

reversível dá uma reta de inclinação igual a -2,303RT/nF

quando se projeta E contra log i~-i'

RI i
E = El / 2 - nÊ tn id-i

que E3/ 4 - El / 4 = - 0,056 a 250 C.
n

equaçao 1

equação 2



11

MAl 47 o I oZu ~ apresentou uma prova ma~s conc us~

va e segura para caracterizar uma onda reversível obser-

vando a independência do valor de El/2 com a concentração

e o fato do El/2 ser o mesmo tanto para a onda anódica

como para a catódica. Deve-se tomar cuidado quando se a

plicar este teste, corrigindo adequadamente a queda ohmi

ca IR no circuíto e observar a inércia do registrador do

polarógrafo.

- o - 47Como corolar~o da equaçao de ILKOVIC uma

onda reversível apresenta a corrente média i, diretamente

proporcional à raiz quadrada da altura da coluna de mercú

rio, medida desde a extremidade inferior do capilar até o

nível superior no reservatório de mercúrio, altura esta

corrigida de um termo responsabilizado pela contrapressão

(back-pressure no texto original) e MEITES sü dá a seguin-

te expressa0:

h = hcorro
3,1 (m.t)1/2 equaçao 3

A d d - o lO d o - li 2 f oepen enc~a ~near e ~d com n o~corro

verificada por ILKOVIC47 :

I d = constante x h l/2
corro equaçao 4

T o o - d o hl/2 deor~camente a pro]eçao e ~ x corro e-

veria passar pela origem, todavia na prática pode inter

ceptar o eixo fora do zero dando um pequeno coeficiente

linear. Este desvio do valor zero é atribuído ao fato de

que a equação de ILKOVIC contém certas aproximações.

As curvas instantâneas de corrente-tempo
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tiradas na primeira gota são muito utilizadas para diag-

nosticar a natureza da onda polarográfica. KOUTECKY e

WEB 4 7 l' .. . .. . f -. ( )E rea lzaram uma anallse teorlca da unçao 1 = f t

para as ondas reversíveis e obtiveram:

1 = kt Y equaçao 5

o valor de a obtida pela projeção de

log i x log t no caso de ondas
~ .

reverSlvelS vale 0,192

quando a curva é feita com a primeira gota ou quando se

utiliza. um eletrodo horizontal.

TANAKA e TAMAMU8HI47 sugeriram a aplica

- . - 1- 2 303RT id-iJçao da proJeçao de .E - '~~ log -r-- = constante ver

sus i, como critério mais fácil para a identificação de

onda reversível.

o cálculo acima leva a um valor constante

que é o EI / 2 , no caso de processo reversível, para proce~

sos típicos de redução de metal ou amálgama.

II.3. Ondas irreversíveis

Nesta classe de ondas polarográficas a e

tapa determinante da velocidade é a transferência de car-

ga.

49p.202KOLTHOFF e LINGANE mostraram que

analogamente às ondas reversíveis a projeção dos valores
i .. . . _

de E versus log id-i resulta uma reta porem a lncllnaçao

da reta é menor que -2,303RT.
mr

VLCECK51 . . ... d' .clta como crlterlO e lrreverSl-

bilidade de ondas polarográficas quando E
l

/ 2 e EO Jprese~



e a diferença entre o El / 2 e EO for superior a 200 mV no

caso de processo com envolvimento de 1 elétron e 10DmV

d 'f . RTtam 1 erença ma10r que nr
processo como irreversível

13

Dl /2 52
log :I72' CROW considera um

Dred
quando a sobretensão é elevada

no caso de 2 eletrons. Entre estas duas condições (rever

síveis e irreversíveis) estão os processos "quase-reversr

veis", introduzidos por DELAHAy53 e objeto de discordân -

. d 54C1a e outros autores .

KIVAL047 sugeriu o critério de, i versus

h
l / 2 , cujo gráfico fornece uma reta apenas na plataforcorro

ma limite superior da onda e não dá reta, para qua'lqu:er-'·ô!:,

tro ponto da curva.

55 ~TOMES demonstrou, analogamente as ondas

reversíveis, a obediência dos processos irreversíveis ao

seguinte:

E3/ 4 - El / 4
-0,0542 log 9 =

= an
a

0,05172 a 25°C
ana

equaçao 6

sendo este critério um dos mais favoráveis e convenientes

para se obter o valor de an . O valor de an entre cercaa a

de 0,3 e 0,6 pode ser considerado como correspondendo
~

a

etapa determinante de transferência de carga

apenas 1 elétron. O valor de an acima de 0,8a

considerado correspondendo a n = 2.a

envolvendo

pode ser

DELAHAy47 mostrou a proporcionalidade dire

ta entre El / 2 e log t para uma onda totalmente irreversí

vel e a inclinação da projeção linear é 2.303RT.
nr

47KIVALO e colaboradores estudaram a rela-

çao instantânea da corrente e tempo para uma onda total-
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mente irreversível no início da onda e na parte superior

da onda. Observaram nos processos irreversível com grande

- 200sobretensao, para El / 2 - Eo > :n- mV, que a forma da cur-

va corrente-tempo era independente do coeficiente de

transferência a. KUTA e SMOLER47 observaram experimental-

mente tal fato.

Para processo de redução com baixa sobre-

- EO V .tensao, EI / 2 - . < 30 m , notaram o cresclmentodo expoen

te no início até atingir um valor máximo e finalmente

uma diminuição com o decréscimo da relação i/ido O expoe~

te adquiria sempre valores inferiores a 2/3, demonstrando

ser a onda não totalmente irreversível na sua região ini

cial, até 15% de ido Esses autores sugerem a dependência

da corrente com a variação da altura da coluna de
~

mercu-

rio como critério de irreversibilidade, onde existe uma

progressiva transição da dependência da corrente com a aI

tura da coluna de mercúrio: no início da onda a corrente

é independente da altura da coluna de mercúrio, enquanto

na região da plataforma superior a corrente é proporcio

nal à raiz quadrada da altura da coluna de mercúrio. Nas

ondas reversíveis a corrente é proporcional à raiz quadr~

da da altura da coluna de mercúrio ao longo de toda a on

da polarográfica.

II.4. Ondas cinéticas

Em alguns processos de eletrodo a reaçao

eletroquímica propriamente dita, transferência de carga ,

pode ser precedida por uma reação puramente química. As

sim, sistemas onde a espécie eletroativa é gerada por uma

reação química anterior e a velocidade controla a forma-
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çao da espécie eletroativa, apresentam onda polarográfica

limitada pela velocidade desta reação química e daí o no

me de ondas cinéticas.

A corrente limite cinética é governada pe

la área da gota sendo por isso independente da altura da

coluna de mercúrio, fato observado por BRDIOKA e WIES

NER49p.294 e confirmada por MULLER e DAVIS49p.294. Este

A temperatura afeta o coeficiente de difu

a cinética de reações. O coeficiente de temperat~são e

critério constitui um dos melhores para diagnosticar uma

onda cinética pura, bastando variar a altura da coluna de

mercúrio e não se observar nen~uma modificação na altura

da onda. A explicação teórica deste comportamento é dada
56por DELAHAY .

ra para id, para a maioria dos íons, é da ordem de 1-2%

de variação para cada grau centígrado. Em onda cinética é

da ordem de 5 a 10% por grau, chegando a 80%. O estudo da

variação do coeficiente de temperatura utilizando a ex-o

pressao mencionada por MEITES 50p.140, CT = 2,303 1 i 2
âT og r '1

é muito elucidativo.

As curvas de corrente-tempo (diagrama ixt)

fornecem relações constituindo outro critério bastante se

guro para se caracterizar as ondas cinéticas.

Uma onda cineticamente controlada deve dar

uma curva obedecendo a seguinte lei:

. .2/3
~ = constante x t equaçao 7

Esta lei deve ser seguida tanto para a pr~

meira gota como para as sucessivas em virtude de não se
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-nao

ocorrer a transferência da polarização por concentração

das gotas anteriores para as subsequentes.

11.5. Máximo po1arográfico

As vêzes as ondas po1arográficas exibem

picos chamados de máximo po1arográfico. O aparecimento

de máximo numa corrente pode ser atribuído ao movimento

da solução e1etro1ítica próximo da interfase solução ele

trodo. Quando o fluxo da solução tem a sua origem na de-

sigua1dade de tensão superficial nas diferentes partes

da gota de mercúrio, desde o pedunculo até a parte baixa

da gota, então o fenômeno é referido como máximo de pri-

. 1 59 ".. --. "me1ra c asse ou stlrrlng maXlmum .

No caso do fenômeno de máxima ter a sua

causa na rápida velocidade de fluxo de mercúrio dentro

da gota (> 2mg/segundo) é conhecido como máximo po1aro 

gráfico de segunda classe.

O máximo po1arográfico de primeira classe

é eliminado por substâncias tenso-ativas e estes supres

sores de máximo podem ser utilizados como teste para ve

rificar se se trata de máximo de primeira classe.

O máximo de segunda classe é facilmente

identificado pelo fato de que diminuindo-se a velocidade

do fluxo de mercúrio no capilar ocasiona a eliminação do
.. .

maXlmo.

Existem outras causas que dão origem ao

aparecimento de picos além dos dois fatos mencionados

Assim, picos na redução po1arográfica do [Cd(N0 3)4]2-,
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11.6. Ondas catalíticas

Eu 3+ e ClO~ não são devidos aos máximos polarográficos ,

...
e

..
a

... .
maXl-

...
e menor

limite

47 -por GIERST . Nestes casos estao envol-

cinéticos. FRUMKIN60 seleciona ainda uma

pécie eletroativa. Vale dizer que a corrente

Caso o processo de regeneraçao ocorra su

ficientemente rápido a corrente limite da onda observada

é bem maior que a corrente controlada por difusão da es-

nerando o catalisador original ocorrendo em paralelo

vidos problemas

Nas reações catalíticas, o produto (pri

mário ou final) formado no processo de eletrodo pode re~

glr com alguma outra espécie existente na solução rege-

mo, porémlo recobrimento da superfície da gota

adsorção deve ocorrer para acontecer este tipo de

reaçao eletroquímica.

que 100%.

terceira classe de máximo polarográfico causado pela aa

sorção de substâncias com propriedades tenso-ativas. A

fatos observados

o único teste digno de confiança para ca

racterizar o máximo polarográfico parece ser a observa

ção direta da movimentação real do eletrólito nas vizi 
48p.429nhanças da gota .

sempre maior que a corrente governada pela equação de IL

KOVIC 5lp.227.

Com o aumento da concentração do catalisa

dor a corrente máxima tende a um limite e esta propried~

de é muito importante para a identificação de ondas cata

1 .-. 57ltlcas .
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A corrente limite normalmente torna a for

d .. , d d d Slp. 329ma e um max1mo arre on a o •

As correntes cinéticas e catalíticas sao

muito semelhantes, todavia podem ser diferenciadas uma

da outra devido às circunstâncias peculiares da solu

- SOp.182çao •

A dependência da corrente catalítica com

a altura da coluna de mercúrio é muito complexa não sen-

d ' .. , , .. , 47 N ttLC C Slp, 229o mU1to ut1l como cr1ter1o . o entanto y E K

dá diversos tipos de dependências entre a corrente cata

lítica e a variação da altura da coluna de mercúrio.

Curvas de corrente-tempo não são úteis p~

ra verificar se um dado processo fornece ou nao uma cor

rente catalítica. Elas entretanto são úteis para fornece

rem importantes informações sobre o processo catalítico.

STACKELBERGER e FASSBENDER47 realizaram estudos de cor-

rente-tempo a diferentes potenciais em ondas polarográfi

caso

lI.?, Ondas de adsorção

Quando a espécie eletroativa ou o produto

da reação é fortemente adsorvido na superfície da gota,

em tais circunstâncias observa-se uma outra onda separa-

da da onda principal conhecida como onda de adsorção. Os

melhores criténios para caracterizar as ondas de adsor

ção estão a seguir:

a) a corrente limite é diretamente proporcional à altura

d 1 d .. . "d' h Slp.229a co una e mercur10 corr1g1 a, 1 = Ka corro
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b) As curvas instantâneas de corrente-tempo para as ondas

de adsorção segue:

do eletrodo, da grandeza da corrente, da concentração do

íon hidrogênio na solução, da presença de outros íons na

solução e da temperatura.

onda

o p~

equaçao 8

relação estabelecida

i = K t -1/3

Conforme KOLTHOFF e LINGANE49p.273 ,

curva e1etrocapilar e dependência da altura da

com a temperatura.

II.8. Ondas catalíticas com evolução de hidrogênio

c) A altura da onda de adsorção tende a um limite com o

aumento da concentração da espécie e1etroativa verifi

cada por BRDICKASOp.187.

d) HASEBE e KAMBARAS8 chamam a atenção para a medida da

A diferença entre o potencial no qual hi

drogênio é liberado e o potencial do par reversível hidr~

gênio-íon hidrogênio é chamada de sobretensão de hidrogê

nio. Esta sobretensão depende de diversos fatores como :

natureza do metal usado como eletrodo, da condição física

tencia1 no qual o gás hidrogênio é liberado na eletró1ise

de soluções aquosas é bem mais negativo que o potencial

reversível do hidrogênio-íon hidrogênio.

Várias teorias foram propostas na literatu

ra para interpretar quantitativamente a relação entre o

potencial de um lado e a concentração de hidrogênio e a

corrente de outro lado, sendo esta
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pela equação empírica de TAFEL, E = a In (H+) - b In i + k.

Minuciosas revisões sobre as várias teorias

da descarga de hidrogênio podem ser encontradas em HEY

ROVSKY e KUTA48
3 BRDICKA6l , KOLTHOFF e LINGANE

49
, BOCKRIS e

REDDy62 , BREZINA e ZUMAN42 , MAlRANOVSKII 57 , CALUSARU43 .

Algumas substâncias aumentam a sobretensão

de descarga de hidrogenio como a presença de cations com po

tencial de descarga mais negativo que o hidrogênio.

Assim HERASYMENKO e SLENDYK49p.238 constata-

ram o aumento da sobretensão de descarga de hidrogênio qua~

do se eleva a concentração do sal neutro na sOlução. Mostr~

ram ainda a maior elevação da sobretensão quanto maior fos

se a carga do cation no sal neutro, porém em todos os casos

a descarga de hidrogênio aproximou-se de _um valor limite

constante com o aumento da concentração do sal neutro. IL-

KOVIC49p.238 I' '-"d' d trea 1Z0U exper1enc1as eV1 enC1an o o aumen o

da sobretensão com a presença, mesmo de traços, de cation

potássio. SLENDYK49p.238 ~ostrou que amálgamas diluídas de

ouro, prata, cobre, chumbo e cadmio não afetam a sobreten 

são de hidrogênio.

48p.407 '. .HEYROVSKY e KUTA destacam a d1m1n~1-

çao da elevada sobretensão, observada durante a evolução

de hidrogênio no eletrodo de mercúrio, pela presença de ce~

tas substâncias catalisadoras onde elas próprias nao sao,

necessariamente, afetadas nos processos de eletrodo e con

tribuem para a evolução de hidrogênio molecular com simultâ

neo consumo de íons de hidrogênio. Ondas catalíticas de hi

drogênio são observadas em potenciais mais positivos que as

ondas usuais de descarga de hidrogênio nas mesmas soluções

sem o catalisador. Assim, de conformidade com MAlRANOVSKlf 7
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tendo grupos capazes de se protonarem.

No primeiro caso podemos citar a redução

por

maior
.-

numero

estudado

No segundo caso abrangendo uma gama

vo na superfície da gota;

b) certa classe de substâncias, de natureza orgânica, con

a) espécies eletroativas que após sofrerem redução formam

um núcleo de átomos cataliticamente ativo <centro ati-

hidrogênio podem ser classificadas em dois grupos:

pode-se dizer que o catalisador diminui a sobretensão ace

lerando a descarga do íon hidrogênio; daí o nome de ondas

catalíticas. Substâncias diminuidoras da sobretensão de

de sais de platina, PtC14 , em meio ácido

SLENDYK.

de compostos de natureza orgânica apresenta maior

de trabalhos, podendo se encontrar excelentes trabalhos

de revisão na literatura como de KIRKPATRICK, KNOBLOCH,

KUTA e DRABEK, STACKELBERGER e FASSBENDER, NURNBERG, BRE

ZINA e GULTJAJ57p.78.

II.8.a. Algumas características de ondas catalíticas de

hidrogênio

o método polarográfico tem sido utilizado

para o estudo de ondas catalíticas, apresentando inúmeros

casos experimentais que auxiliam na compreensão da ativi

dade catalítica dessas substâncias orgânicas. MAlRA

NOVSKII 57 considera as ondas catalíticas, em virtude de

sua complexidade, corno um ramo especial e muito interes

sante da polarografia. O processo catalítico podendo ser

considerado como uma sequência de etapas, sendo algumas
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da coluna.

I.

.. .
maXl.mo

depende

menta de maneira não linear com a concentração do catali

por difusão. As correntes catalíticas não obedecem a e

arredondado lembrando. uma corcova. Elas têm um coeficien

sador até atingir um certo limite, cujo limite

quação de ILKOVIC. Apresenta uma relação complicada en-

delas influenciadas por: adsorção de substâncias no ele

trodo gotejante, estrutura da dupla camada elétrica, agi

tação observada nas condições onde ocorre o máximo pola

rográfico de segunda classe. Na sua essência as ondas ca

talíticas são totalmente diferentes das ondas limitadas

tre a corrente limite catalítica, os potenciais de meia

onda das correntes catalíticas e a concentração do cata

lisador. A corrente limite catalítica de hidrogênio au-

nico. Em muitos casos de correntes catalíticas observa-

da concentração hidrogeniônica na solução (ou da concen

tração de alguma outra fonte doadora de protons hidrogê

nio>. A corrente catalítica é muito maior que a prevista

pela corrente de difusão do correspondente doador protô-

cial e geralmente a corrente torna a forma de um

-se a formação de bolhas de hidrogênio nas vizinhanças

da gota de mercúrio. A corrente limite para a evolução

catalítica de hidrogênio depende normalmente do poten-

te de temperatura muito alto ou muito baixa; de regra g~

ral não depende da altura da coluna de mercúrio, mas po

de chegar a aumentar a altura da onda com a diminuição
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co do processo.

,
passl-

arsênio,

chamaram

tampona-

capacidade

e

veis de protonação, e nem tanto a carga positiva existen

posto protonado, se catiônico, recebe a desinência de

"onium" e é a natureza química do íon "onium" a respo~

sável pela atividade eletroquímica dos compostos

dias de hoje, mesmo para os casos de soluções

III.l. Corrente catalítica "pré-sódica" devido ao ácido

azotídrico

de certos compostos se protonarem reside no fato de apr~

sentarem pares de eletrons não compartilhados em átomos

de nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo

tonada dos referidos compostos orgânicos. A

descarga do sódio do eletrólito suporte. Eles

po de onda em polarografia, após a adição de proteinas

nas soluções de cloreto de sódio, ocorrendo próximo da

A "..... ,,43.. , . donda pre-sodlca e caracterlstlca e

certas substâncias de natureza orgânica, como os íons de

piridônio, tióis e proteinas, ocasionando a mudança da

descarga do íon hidrogênio para potenciais mais positi

vos. A presença dessas substâncias na solução acelera a

descarga de íons de hidrogênio e daí o aspecto catalíti

das. A interpretação dada é de que tal onda trata de de~

carga de hidrogênio antecipada proveniente da forma pro-

A denominação onda "pré-sódica" (praena

trium) tem um cunho histórico, sendo primeiro notada por

H 63 ..ERLES e VANCURA . Estes autores observaram um novo tl-

constituindo núcleos favoráveis para a protonação. O com

tal onda de "pré-sódica" e este título persevera até os

te no composto. Mas ambas as propriedades facilitam a
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do forte:

--1.0ns

ácido

apenas

H+ - reação 1HA __.. + A

+ - 1 reação 2H + e ... 2" H2..- ,__o

1 - reação 3HA + e _ - 2" H2+ A

aproximação da partfcula ao eletrodo, por estar negativo,

Nesta reação não está inclufdo o discutido

mecanismo de descarga de hidrogênio. Representa

ocorrendo a consequente descarga.

acético/acetato. ~ importante notar que houve diferença a

Sabe-se que formas protonadas constitufdas

de ácido fraco, HA, também dão descarga de hidrogênio co~

trolada por difusão, ã semelhança do observado para áci-

uma etapa do processo que no final leva ã formação de H2 •

hidrogênio antes da descarga do sódio do eletrólito supo~

carga com aquela observada para tampão análogo de

~ interessante para o presente estudo de

ondas catalfticas de cobalto<II) em tampões de N;/HN3 co

nhecer previamente a região de descarga de fons de hidro

gênio neste tampão, bem como comparar esta região de des-

dram dentro desta categoria e espera-se descarga de

Geralmente os ácidos fracos são descarreg~

dos em potenciais ainda mais negativos em comparação aos

ácidos fortes <etapa 2) devido ã energia envolvida na eta

pa 1, com ou sem problemas cinéticos. Normalmente são bem

definidas as descargas de hidrogênio para ácidos fracos

de pK até 5. Os ácidos acéticos e azotfdricos se enqua-
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azotídrico ligeiramente maior que a do ácido acético, a

Segundo este autor a redução do ácido azo-

hipótese

=1,80 x 10-5 a 250C40p.l02)

Sendo a constante de dissociação do ácido

-5 ° 64= 1,76 x 10 a 25 C e KHN
3

(~c

para o referido processo que seria a não ocorrência de

uma simples descarga de íons de hidrogênio, mas sim, uma

outra reação completamente diferente, termodinamicamente

possível, conforme dâdos conpilados por LATIMER40p.102.

solução tampão de azoteto apresenta uma pequena concentra

ção hidrogeniônica livre maior quando comparada a uma so

lução tampão de acetato de mesma concentração, este fato

preciável entre os dois sistemas. A comparação dos polar~

gramas ~ e ~ da figura I permite constatar a antecipação

da descarga de hidrogênio de cerca de 400 mV, no sistema

N~/HN3' relativamente ao sistema Ac-/HAc. A escolha para

a confrontação recaiu sobre o tampão de acetato/ácido acé

tico em virtude do pKa do ácido acético ser próximo do

pKa do ácido azotídrico.

deveria deslocar apenas discretamente o potencial de des-

0- o o 48p.239 N t bcarga para regloes malS negatlvas . o en anto o o

servado foi uma antecipação muito grande da descarga. Por

tanto é lícito pensar numa antecipação da descarga de hi

drogênio causada pela natureza do anion azoteto, o qual,

associado com ions de hidrogênio dá um produto protonado,

HN 3 , capaz de se descarregar com grande antecipação por

um possível mecanismo semelhante ao da descarga do íon

. °d . 65 d f - o d C bplrl onlum on e orte adsorçao f 01 constata a. a e, p~

rém, fazer uma ressalva para admitir uma outra



FIGURA I

Polarogramas na ausência de supressor de máximo e de

oxigênio das seguintes soluções:

(a) Tampão de azoteto de sódio e ácido azotldrico na

proporção de 1,0 M do ~al para 0,10 M do áCido.

(pH.... 5, 75)

(b) Tampão de acetato de sódio e ácido acético na

proporção de 1,0 M do sal para 0,10 M do ácidoQ

(pH-5~76)

(c) e (d) Correntes residuais de NaN
3

1,0 M e NaAc

1,0 M respecti~amente ..

400mV

a Ib I c/,d
I
I,,
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I
I
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I
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ve ser convenientemente modificada para o meio de azote -

polarografia mostra que o processo acima deve ocorrer com

Cabe

reaçao 5

reaçao 4oE = + 1,96 V+.. N2 + NH
4

+ -3 ( HN ----> H + N )
3 3

+ +HN 3 + 3H + 2e ----> NH4 + N2

+
l> N2 + NH4 + 3N34HN

3
+ 2e

+HN
3

+ 3H + 2e

Mas esta não é a única possibilidade. Há

letrodo se dirigir à produção deste intermediário.

tídrico termodinamicamente mais provável é a seguinte:

çoes, a potencial controlado, feitos neste trabalho. Por

isso não se levará em conta a tendência do processo de e-

outras etapas do HN 3 funcionando como oxidante e formando

por exemplo, a hidrazina. Mas como será discutido nos pr~

ximos capítulos, nunca se encontrou hidrazina nas redu-

Isto corresponde a um elevado poder oxidan

te do HN3 ou seja uma grande tendência a ser reduzido em

processo eletrolítico. O fato de não ser normalmente ele

troativo na região de potencial usualmente utilizado em

sobretensão muito elevada, maior mesmo que a sobretensão

de descarga de hidrogênio em mercúrio. A reação acima de-

to, já que a fonte de protons é o HN3 que se ioniza. Para

a redução do HN3 em tampão de N~/HN3 a seguinte equação é

a apropriada:

considerar outra possibilidade de processo de eletrodo

embora termodinamicamente menos favorável que o anterior,
~ o o .reaçao 4 ou 5, mas tambem com 6G e correspondente E , 1n
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vado mas não necessariamente na proporção prevista pela

ção 6.

reaçao 6

reaçao 7.b

--~~ 3 NH~ EO = + 0,69 V

11 (HN 3
+ ---> H + N3 )

HN
3

+ 11 H+ + 8 e +
> 3 NH4

• + - reaçã9- 7 . a12 HN3 + 8 e > 3 NH4 + 11 N3

3 + 11 3 HN 3 + 2 e ----> 4 NH4 + ~ N3

HN
3

+ 11 H+ + 8 e

sim o desprendimento gasoso de nitrogênio pode ser obser-

Voltando às condições do presente trabalho

a reaçao 6 deve ser modificada, já que a fonte de protons

é o próprio HN 3 :

equaçao 4, desde que parte do processo se dê conforme rea

cia de eletrons que a reação 5:

dicando processo catódico altamente provável.

Conforme dados compilados por LATlMER40 ,

- . 66observaçoes antlgas de CURTIUS e DARAPSKY o ataque a me

tais pelo HN 3 , de alumínio até cobre, leva à formação de

amônio, sem desprendimento gasoso, processo que correspD~

de à ação do ácido azotídrico funcionando como oxidante

conforme a reação 6 e não como 4. Em discordância com es

tes resultados outros autores se referem à liberação de

nitrogênio, com formação de amôn10 pela ação de agentes

redutores sobre o HN 3 . O mais provável é que ambos os pr~

cessos são possíveis e podem ocorrer simultaneamente. As-

Para fins de estequiometria é interessante

reescrever esta equação para o mesmo meio de transferên-
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tes. Conclui-se, assim, que não se trata mais de uma sim

pIes descarga de hidrogênio para a corrente que se obser

de

região

reaçao 8

vizinhança

+N2HS + 2 N2--------+2 HN 3 + 3 H + 2 e

-1,1 V vs. E.C.S. (NaCl). Parece tratar da reação 5, com

possível participação do processo conforme 7a.

Em condições bem diferentes do atual, em

elevada concentração de ácido sulfúrico, 15 M, meio nao

mais aquoso, MASEK67 propõe o seguinte processo, com for

mação do cátion hidrazênio:

Voltar-se-á ao assunto no capítulo lll~8.

va em soluções de ácido azotídrico, na

o azoteto de sódio apresentam descarga na mesma

Em meio alcalino, ou melhor se expressa~

do, na ausência do ácido, tanto o acetato de sódio como

próxima de -2,0 volts, com moderada antecipação para o

azoteto de sódio, conforme se pode ver nas curvas ~ e d

da figura I. De qualquer forma cabe dizer que somente os

ácidos são eletroativos e não os anions azoteto e aceta-

to. Na ausência de ácido ocorre, pois, simples redução

, + - ..de lons de Na , com formaçao do correspondente amalgama.

Cabe adiantar que se evidenciou, com base em dados expe

rimentais, que a solução de HN
3

se dá com desprendimento

gasoso em meio aquoso, nas condições deste trabalho. Ob

- .. . +.. ...
servou-se formaçao de catlon NH4 . Ha tambem reaçao secu~

dária conforme se discutirá melhor nos capítulos seguin-

As quatro curvas da figura I sao curvas

d ." 1· - ,,48 P . 3 O .. .o tlpO sem po arlzaçao porque as especles e-

letroativas HN 3 , HAc e Na+ estão em altas concentrações.
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Estudo da influência da concentração de HN
3

sobre as

alturas das ondas obtidas com soluções de N; = 0,50 H;
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1
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Fizeram-se então estudos com concentrações mais baixas

Caso houvesse dois processos simultâneos

reaçao 9

equaçao 9
[N31
[HN 3J

pH = pKa + log

HN 3 + e - ..> 1/2 H2 + N3

pIes descarga de hidrogênio, conforme:

A figura lIa ilustra que para a mesma con

centração de azoteto, a corrente do ácido azotídrico se

mostra proporcional à sua concentração. Embora isto po~

sa parecer corriqueiro é observação importante na eluci-

de HN 3 para se ter as correntes limites, como ocorre nor

malmente em polarografia, a fim de obter esclarecimentos

sobre a reação de HN
3

, no eletrodo.

presentado pela reação 9 resultando maior intensidade de

da:

dação do presente mecanismo porque se trata de condições

de pH variável, já que o sistema é tampão e a concentra

ção hidrogeniônica depende da seguinte relação aproxima-

Os valores de pH foram calculados a pa~

tir da constante de dissociação do ácido azotídrico e a

composição da sOlução. O valor de pKHN = 4,60 a 25°C em
3

força iônica 2,0 M, foi obtido por medidas potenciométr~

cas do tampão de conformidade com NEVES 27 p.192.

de eletrodo, o primeiro, dominante, se daria conforme as

reações 5 ou 7a já mencionadas, e a outra seria uma sim-

Então o aumento da concentração de HN3 com o correspon

dente abaixamento de pH favoreceria este equilíório ~eA
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corrente do que aquela proporcionada pela reação 5 ou 7a.

Assim sendo, a intensidade poderia não se-

,

.
e

po-

equação la

ocasionando

de scbreten-

*m2 / 3 t l / 61/2
K = 607 n D

HN3

De fato não é impossível reação secundária

* Ver glossário de símbolos.

enormemente dificultado devido ao fenômeno

porque a reaçao de eletrodo varia (muda n)

de descarga de hidrogênio, visto que estudos antigos so

bre o potencial de decomposição de soluções de azoteto de

sódio com eletrodo de platina revelam a descarga de hidr~

~ . ~ 68 ~ •.gen10 no catodo . L claro que com eletrodo de mercur10,

nas condições polarográficas, a descarga de hidrogênio

gU1r a equaçao de ILKOVIC, i d = KC, sendo

o desprendimento gasoso quando se faz ele 

trólise a potencial controlado pode não ser somente nitro

gênio como conter também hidrogênio.

sa reação de eletrodo.

são. Mas como a redução de HN3 ocorre em região próxima à

descarga de hidrogênio não é inviável uma antecipação des-

um desvio positivo na corrente de difusão quando se aume~

ta a concentração de HN 3 • De qualquer forma nao parece e

xistir no eletrodo duas reações simultâneas independentes

mas esta poderia provir de decomposição ou um intermediá

rio da redução do HN 3 .

para explicar a descarga de HN3 no eletrodo. Pode,

rém, haver reação secundária de descarga de hidrogênio
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30 mM em HN3

- 1 ,1 7 volts ..

, j

O 10 20

3,3 4,6,
\JJA)

1x lcrl o o o o

5X10



Estudo da dependência da altura da onda de HN3

NaC10 4 ; em duas concentrações fixas de [HN3 ]:

(a) 10 mM e (b) 30 mM. As alturas das ondas fo

."
[HN 3] = lO mM [HN3J = 30 mM

~.

IN~1 i (uA) IN~I i (uA)

O 40 O 102

2,5 39 10 101

5,0 35 20 101

10~0 34 60 101

20,0 33 120 101

30,0 33

40,0 35

50,0 33

140,0 33
I

35

de

com

TABELA I

com a variação da concentração de azoteto

... . ... 2 Msod1o, de O ate 1,5 x la m I = 2,0 M

ram medidas no ptencia1 fixo de -1,7 V.
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tente entre o íon azoteto, em excesso, e o cátion amônio

é . algo maior

+ --'- + ~ = 10-
9NH4 + H20~ H + NH40H

N3
+ H

2
0 __>:': OH + HN

3 ~ = 10-
9

H+ + OH-~H20 l/Kw = 10
14

N3 + NH~ + H20~ HN 3 +NH4OH ~ = 10-
4 reação 10

Trata-se do equilíbrio de hidrólise exis-

Outra especulação foi feita, imaginando-se

que a corrente do ácido azotídrico seria algo maior que o

previsto pela difusão de HN 3 que seria reduzido conforme

a reaçao 4.

formado na superfície do eletrodo, aumentando ligeiramen

te a concentração de HN 3 que é a espécie eletroativa:

HN 3 a corrente limite fica praticamente constante com o

aumento da concentração de N~, o que vem também modificar

o pH. Estes resultados estão coerentes com o apresentado

na figura lIa, isto é, a corrente limite é proporcional à

concentração de HN 3 e não é afetada pelo pH. A nao ser

na condição especial, figura III, quando se tem muito bai

xa concentração de N~, a corrente limite

A figura IIl, com dados da tabela I, mos 

tra que trabalhando-se com duas concentrações fixas de

que o previsto porque na ausência de íon comum há apreci~

vel ionização do ácido azotídrico. Noutro estudo a conce~

tração do azoteto é variada simultaneamente com a do áci

do azotídrico para manter constante o pH. Também aqui ver

figura IV, há linearidade entre [HN 3] e i d ,
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FIGURA IV

//
/'

./
2,0

[N3 ]
-~= 1
(HN3 ] mM

1oC--~ , --y----- .....-.----------. I I I"

4,0 6.0 10 15 20

Dependência àa onda pré-sódica com a capacidade tampo

nadora. A relação N;/HN
3

ioi mantida unitária, varian

do-se concomitantemente as concentrações de N; e HN
3

desde 2,0 mM a 25 mM~ O valor do pH calculado se man

teve em 4,63 I ~ 2,0 ~ com NaCI04~

50

10

20

I
3°1

I
!

40

CuA)
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-0,10 V versus E.C.S. (KCl).

ativos por exemplo iodato e hexacloro . platinado (IV) ,

sua superfície

vel de eletrodo com elétron alí disponível~ formando HN

A figura IIb mostra que a adição de clore-

Chama atenção o fato de que o íon azoteto

III.2. Possívei$ mecanismos de redução do HN3

carregada negativamente. A protonação deve também contri

buir para o aumento porcentual de uma das formas canôni-

69,70 . d'". . ~cas que apresenta ma10r ten enC1a para reag1r ao n1-

do a efeitos de repulsão exercidos pela

não seja eletroativo, mas quando protonado pode se obter

onda polarográfica catódica no eletrodo gotejante. ~ bem

h ·d 48p.24l '" - . 1con eC1 o o comportamento anomalo de an10ns e etro

A protonação do íon N~ tem como fator ini

cial importante para a reação de eletrodo, a eliminação

da carga negativa~ a qual é responsável por uma das cau

sas da sobretensão de redução de ânions em cátodos, devi-

cujas correntes limites sofrem apreciável queda em poten

ciais mais negativos. O íon nitrato normalmente não é ele

troativo apesar do seu potencial de óxido-redução ser fa

vorável a uma redução em potenciais mais catódicos que

e N2 numa primeira etapa. O radical HN em vez de se dim~

. h t" h·d· f 1· 71r1zar e c egar a e 1 raz1na, con orme a 1teratura ,s~

gue no eletrodo protonações simultaneamente com a recep-

to de amônio ã solução de azoteto concorre com uma peque

na corrente atribuível ã diminuta concentração de HN3 5

resultante do equilíbrio de hidrólise expresso pela rea

ção 10. Este equilíbrio contribui de maneira não signifi

cativa ao processo explícito pela reação 5.
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processo de eletrodo.

temperatura, da reversibilidade do processo. A medida do

...
a

a poten-

reaçao 11

reaçao 9

~ H2 + HN3

1 H + N
3~"2 2

+e ~

HN
3

+ e

(H2N;)ads

çao de mais um elétron, chegando ao cátion NH~. Propõe-se,

pois, a seguinte sequência de reações ao nível de eletro

do, mencionando-se também caminho que leva à formação de

hidrazina, no quadro I.

A onda "pré-sódica" do ácido azotídrico me-

Cabe também mencionar que o HN 3 pode sofrer

mais uma protonação adicional dando a espécie catiânica

H N+ 72 E b ...... ..21 3 • m ora tal espec1e so eX1sta quant1tat1vamente em

meio fortemente ácido, ela pode existir em qualquer condi

çao de pH. Sendo uma espécie catiônica pode também expli

car uma possível descarga antecipada de hidrogênio, atra -

ou

volume de gás desprendido durante a eletrólise

Tal estudo, porém, ê um desvio dos objeti

vos do presente trabalho de caracterização e esclarecimen-

vés de adsorção no eletrodo, num processo que assemelha
- ... .. ~ . 65reduçao do cat10n p1r1don1o

o quadro II mostra a possibilidade de redu

çao do HN 3 (a partir do H2N;) para dar NH~ sem desprendi

mento gasoso.

cial, controlado ê fator. importante para a elucidação do

rece um estudo mais profundo e amplo abordando a influên

cia da dupla camada elétrica, da fôrça iônica, do pH utili

zando-se outros tampões, de substâncias tenso ativas, da



QUADRO ESQUEMÁTICO I

Nota: a diimina pode também ser o intermediário

e1etroativo que por redução vai a NH~.

ver capítulo III.8
I II - - - _ _ _ _ _ __ . . J
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e1etron

(HN) + N2

1H+ (HN3 )

(HN~)O

11 e1etron

'~<HN~-

/2H+ (HN
3

)

"JI
NH+

4

11

+
HN - N = N

1 e
H+ (HN

3
)

2- 2- +
N <--> N - N =::~ N

dimerização

< >

+ -NH4 + N2 + 3 N
3

;:..
<---4 HN3 + 2 e

+
N = N = N
H/~

1,~4 1,~3

Â Â

+ - +
N = N = N <-> N:.:::::::: N

"'--..,...-.i~
1,154 1,154
X Xt H+

- - - - - --- - - -- - - - - :;. - :- - - -i

reaçoes secundar1as I
I

IH IN : / ! N ')2 2 + 2 2 <-; 1 2 \H 2 2 <
; /

dimerização; /

Ve I

• - I
decompos 'Ç7
1 1 I
ij'"N 2 + rrN2H4 I
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+
H2N3 + e ~ HN

3
+ 1/2H

2

HN 3 + e --7 N; + 1/2H
2

fu

I \

/ \( H2N I

\ /

1. 2 H+

+
[NH

4o
J

r- + +
HN 3 + 11H + 8e -- 3NH

4o

1+-; 12HN3 + 8e -73NH
4o

+ 11N
3

+., -. 1------------------H -N' 'N' 'N'H I• •• •• • I I
I

I I reação secundária I
~ e I I

&:N', 'l:r , '~IT 'Ri ;»: HN + H~· 1/2H ;\' "~" ~ '·7 I 3 / 1 2 i, - 1 + :-------------------...:

\H :li :) + \ N::ii :H)
1 1 +, ,- e H (HNd::Lmer::Lzaçao 3)

1 (H l,r ') d; ;m;na /H 'N' - ,'N' 'H\2" 2 ~2 .... .. \ ' " , /

! e, H+ (HN 3 ) ~t·
/ .. .. \
\H 'N' '~'·I'H. - , .. , I

12e

2 <H:N: :tí :~) diimina. . /

1
2 H+ (HN

3
)

2e

2 0:H:~-
I 4 H+ (HN

3
)

'ti
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III.3. Efeito do azoteto sobre a onda de cobalto (lI) e

quel (lI).

desses

deslocamento

níquel (lI)

Substâncias catalisadoras que não formam

A literatura traz inúmeros exemplos onde

a presença de substâncias ditas catalisadoras em solu

ções contendo íons de cobalto (lI) e níquel (lI) promove

o deslocamento das descargas desses íons hidratados para

mento devido a uma aceleração da reação eletroquímica ir

metais. De qualquer forma, a substituição de ligantes de

água por ligantes não oxigenados diminue a sobretensão.

constitui a chamada "pré-onda catalítica" da espécie ele

troativa em virtude da descarga desses íons ocorrer com

regiões de potenciais mais anódicas. Este

cistina e cisteina e eles explicaram o efeito do desloca

reversível que se produz no momento da descarga

tos das correntes catalíticas apresentadas por cobalto

(lI) em tampões de N~/HN3' De qualquer forma o conheci

mento de que a onda de HN3 não se trata de uma simples

descarga de hidrogênio, mas redução a NH~ e talvez N2

ou H
2

é um fato importante para a interpretação do ou

tro fenômeno catalítico causado por cobalto (lI) e ni-

sobretensão menor, explicação esta dada por MARK e REIL-

LEy73 d ' 'd' N d" .para o caso a p1r1 1na. o caso a c1st1na e C1~

. - ~ ~ 74te1na que dao pre-onda de cobalto e n1quel, BRDICKA ex

plicou este deslocamento pela formação de complexos en

tre esses íons e o catalisador. BREZINA e GULTJAJ75 rep~

tiram os estudos do deslocamento do cobalto e níquel com
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Foram realizados estudos com cobalto (lI)

balto e níquel.

meio

fato comopotenciais mais anódicos, interpretando este

No presente caso do azoteto, SENISE e NE

VES 32 observaram a antecipação das ondas de cobalto (lI)

e níquel (lI) em meio de acetato, onde a onda de cobalto

e níquel (lI), em relação às ondas desses íons em,

78 ~KUTNER e GALUS tambem estudaram, recente

mente, as características polarográficas do níquel (lI),

em meio não acidulado, em eletrólito suporte de azoteto

de sódio, em diversas concentrações. Observou que a par

tir de O,020M de azoteto há apreciável recuo da onda para

l -f JJ d . . . t 45,75,77que atos sao menos requentes, to aVla tloclana o

. h·d ·1 . 43 d- ~ d t l' .e nltro 1 rOXl arnlna ao pre-on as ca a ltlcas com co-

nor, cerca de 50 mV, tudo em comparação aos El/2 desses

íons no eletrólito de suporte de NaCI04 . Outros ânions fo

ram estudados com a expectativa de que pudesse ocorrer

uma pré-onda tais como: benzoato, brometo, iodeto, clore

to, porém não se logrando êxito neste intento.

de perclorato, atribuindo a antecipação como sendo uma di

minuição da sobretensão de descarga desses íons. Observa

ram a antecipação de 309 mV para o El/2 do níquel (lI) e

132 mV para o El/2 do cobalto (lI). Baseado na diferença

de antecipação do níquel (lI) e afastamento do zinco (lI)

de 370 mV verificaram a possibilidade de uso analítico p~

ra a determinação da mistura de níquel e zinco ou níquel

e cobalto em azoteto de sódio 2,OM.

(lI) foi afastada para potenciais mais negativos (--1,4V)

cerca de 200 mV, e a onda do níquel (lI) apresentou tam

bém idêntico comportamento; só que o deslocamento foi me-
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111.4. Natureza catalítica da onda de cobalto (11) em

que manteve a força iônica (sais de sódio) foi objeto de

eletrólitoA natureza do ânion usado no

tampão de N;/HN3

sendo um aumento na velocidade de reação do eletrodo, com

abaixamento acentuado da sobretensão catódica.

Neste trabalho se comprovou por estudos da

curva de polarização catódica do cobalto (11) em azoteto,

ser a redução polarográfica irreversível, em duas etapas,

como será discutido nos próximos capítulos. De qualquer

forma o processo global é mais reversível do que o obser

vado em meio não complexado de perclorato de sódio. Há

pois, uma antecipação da onda de cobalto (11) que, apesar

disso, ainda continua sendo proveniente de processo irre

versível, porém com menor sobretensão, por estar na forma

de um complexo com o íon azoteto.

o caráter cinético da onda polarográfica

ficou bem demonstrado. Comprovou ainda a não existência
_ . . + ~ 4111

de adsorçao e que o mono-azldo complexo, Nl N3 , e a espe-

cie que se descarrega no eletrodo com a transferência de

eletrons, em duas etapas de um elétron. A segunda etapa é

a etapa lenta do processo global. Não houve menção pelos

autores da existência de onda catalítica com possível des

carga de hidrogênio, para as soluções ácidas.

A adição de ácidos fortes como o clorídri

co e perclórico em concentrações adequadas sobre uma sol~

ção de azoteto libera 9 ácido azotídrico, constituindo um

sistema tampão semelhante ao do acetato e ácido acético.



ciais mais negativos. Acredita-se que neste caso do sul-

fato haja competição com o azoteto, formando sulfato-com

A figura V mostra a pequena onda qe cobal

to (lI) em meio de azoteto não acidulado juntamente com

a onda catalítica que surge quando se acidula o meio, li
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Cl

..10ns

sendo

causadapretada como sendo onda de natureza catalítica

pelo cobalto (lI) ao ser reduzido na presença de

plexos de cobalto (lI) sem atividade catalítica,

d . 38p.15 C ~ .estu o anter10r . omprovou-se que an10ns como

azoteto, com o qual deve formar complexos.

A descarga do tampão de azoteto-ácido azo

tídrico ocorre por volta de -1,3 a -1,4 volts (potencial

de descarga estimado por via gráfica a 45° para a con

centração de HN 3 igual a 0,10 M) descarga esta antecipa

da de 400 mV em relação ao tampão de Ac-/HAc. Este fato

chamou a atenção de que a corrente do tampão de N~/HN3

poderia tratar-se não da descarga do íon hidrogênio, mas

do próprio HN3 dando N2 e NH~, entre outras possibilid~

des, de conformidade com as reações 5 e 7a do capítulo

111.1, posteriormente comprovadas nos capítulos III.7 e

III.8, por medidas coulométricas.

e CI04 podem ser usados. Entretanto íons sulfato, depen

dendo da concentração, suprimem total ou parcialmente a

onda catalítica e deslocam a onda do cobalto para poten-

reduzidos com maior sobretensão.

Quando se adicionam íons de cobalto (lI)

sobre o tampão de N~/HN3 observa-se uma nova antecipação

da redução do HN
3

, de aproximadamente 300 mV38p.lO, em

relação à descarga normal do tampão de N;/HN 3 na ausên

cia de cobalto (lI). Tal antecipação poderia ser 'inter-
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( E V6 E.C.S. Na CQ )

-1,6-1,4

FIGURA V

300 mV

-1,2- 1,0-08,
L.-~ i'

(1) Corrente residual do NaCI0
4

1,6 K + NaN
3

0,40 H.

(2) SOlução (1) + cobalto(II) 2,0 mMe

(3) NaN 3 0,40 M+ HN 3 0~050 H + NaCI04 1,6 M.

(4) sOlução (3) + cobalto(II) 2,0 mM.

Polarogramas das seguintes soluções o na ausência de
oxigênio e de supressor de máximo:;

E1

50

150

I

,oo~

i
(.. A)
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berando HN 3 .

Esta onda catalítica ê observada na mesma

região que aquela do cobalto (11) em azoteto, sem acidu -

lar.

Outro fato a assinalar é a intensidade ex-

tremamente elevada observada, conseguindo-se atingir o li

mite superior da descarga apenas na menor sensibilidade

do aparelho, daí a suposição de se tratar de ondas envol

vendo processo catalítico. Como tal onda ocorre em meio

ácido, onde o HN 3 está em grande concentração juntamente

com N~, pressume-se que o processo se refere à redução a~

tecipada ou de hidrogênio, conforme reação 9, ou de HN 3

conforme ampla discussão no capítulo 111.1.

Caso tratasse de simples descarga de íons

. ...... +. - . -de h1drogen1o, H , fornec1do pela forma aC1da do tampao ,

HN3 , semelhante comportamento era de se esperar quando se

utilizasse o tampão de Ac-/HAc com íons de cobalto (11) .

Mas neste último caso não aconteceu a descarga antecipada

de hidrogênio, aparecendo tão somente a onda normal do

cobalto (11) e, mais adiante, em potenciais mais catódi

cos, a descarga de hidrogênio do tampão de Ac-/HAc.

A descarga do cobalto (11) em acetato nao

acidulado ocorre com sobretensão muito maior do que a ob-

servado em meio de azoteto. Na verdade, não houve anteci-

pação de descarga do cobalto (11) com relação ao meio de

perclorato. A onda catalítica em H;/HN3 ocorre na região

onde o cobalto (11) ê reduzido em solução de azoteto não

acidulado.

Os fatos observados sugerem a formação de

complexos de íons de cobalto (11) com azoteto desempenha~
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Assim, a corrente de elevada intensidade

eletroativa, mas na forma de uma curva que se assemelha

numa

;,
caT'acter~s

azot·ídrico, naobservada no tampão de azoteto e ácido

do um papel primordial no processo catalítico, durante

sua redução. O ânion acetato, seguramente, forma também

diferente da do azoteto, talvez por não conseguir redu-

Ou então tratar-se-ia de processo catalí-

zir a sobretensão de descarga do cobalto (lI).

O formato de corcova da descarga, obtido

presença de íons de cobalto (lI), apresenta característi

cas catalíticas.

com baixa concentração de cobalto (lI) é bem

complexos com cobalto (lI) mas com atividade catalítica

tico deste tipo de processo e já foi muitas vezes obser

vado em ondas catalíticas de cobalto (lI), causando des-

t o d d hOd - o 54p.l94carga an ec~pa a e ~ rogen~o

Estudos da variação da altura .da coluna

de mercúrio, no presente sistema de cobalto (II)/N;/HN3 ,

mostra que a corrente limite é diretamente proporcional

a hcorr . o A interpretação que se dá a tal comportamento

é de que o processo é catalítico, envolvendo adsorção da

• o I o ( I) Slp.22geSO
espec~e e etroat~va, cobalto I ,no eletrodo .

tico envolvendo um componente difusional juntamente com

um componente cinético que, no caso, seria a velocidade

das etapas do fenômeno catalítico, se baseia na observa-

da como havendo adsorção da espécie eletroativa,

de regeneração do cobalto (lI), por reoxidação de uma de

suas duas possíveis formas reduzidas. A interpretação da

çao de dados experimentais de corrente limite cuja altu

ra nao varia linearmente com a concentração da espécie
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à de uma isoterma de adsorção de Langmuir.

A figura VI construida com os dados da ta

bela 11 mostra que a variação da corrente limite catalí

tica com concentração de cobalto CII) define uma curva

com formato típico de isoterma de adsorção, r vs. C. A

figura VII mostra relação linear entre i~ e log CCoCII)'

consequente do formato de isoterma da curva anterior, i
1

vs. CCo(II)'

N d ' - 38p.40a lssertaçao de mestrado compro-

vou-se que fenômenos de adsorção envolvendo cobalto em

azoteto são desprezíveis. Esta conclusão veio da compar~

çao das curvas eletrocapilares de soluções de azoteto

com e sem cobalto CII). Fenômenos de adsorção podem nao

estar relacionados com o formato em corcova das ondas ca

talíticas observadas no sistema Co(II)/N~/HN3' O fenôme

no poderia ser de outra natureza. O pico observado pod~

ria ser simplesmente o fenômeno de máximo do tipo "stir

ring". Esta hipótese foi excluída primeiramente porque o

pico observado (corcova) coincide com a região de El/2

da onda de cobalto (11) em azoteto, sem ácido. Ora, es

tes máximos de la. espécie (e também os arredondados de

2a. espécie) não desaparecem na região do El/2, mas so

mente quando se atinge ou ultrapassa bastante a região

de potencial correspondente à corrente limite. Estudos

envolvendo agitação forte da solução aumentaram a corren

te por convecção de material eletroativo, mas não supri

miu o pico.





TABELA 11

Estudo da dependência da altura da onda cata1ítica

com a adição da concentração de cobalto (11) desde

° a 2.0 x 1o-
3

M sobre o tampão de [N;J = 0,40M e

[HN3] = O,10M; I = 2,OM com NaC104 . Na ausência de

oxigênio e de supremos de máximo. A altura i
t

foi

lida no Ep = - 1,1 volts.

[CoCII>] M log [Co(II)] i,q,

-6
- 6,0 981,0 x 10

-6
- 5,7 1122,0 x 10

-5 - 5,0 1271,0 x 10

-5 - 4,7 1312,0 x 10

-5 - 4,3 1565,0 x 10

-4
- 4,0 1571,0 x 10

-4
- 3,3 1665,0 x 10

-3
- 3,0 1721,0 x 10

-3 - 2,7 1822,0 x 10
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FIGURA VII

Dependência da aItura da onê3 cata1itica com a varia

ção do logaritmo da concentração de coba1to(II), des-
-6 -3-

de 1,OxlO a 1,OxlO H; H
3

~ 0,40 M; HN
3
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o fato de i 2 vs. CCo(II) ter o formato de

uma isoterma de adsorção pode ser uma simples coincidên

cia. O gráfico linear de i t vs. log CCo(II)' figura VII,

é consequência do formato da isoterma de adsorção, mas é

também representativo de fenômeno associado a cinética

de reação de eletrodo.

No próximo capítulo descrever-se-ão as i-

déias referentes ao presente sistema, para explicar a na

tureza da onda catalítica.

III.5. Especulações sobre a natureza da corrente cata 

lítica com cobalto (lI)

Como já se demonstrou que a onda de des

carga normal de HN 3 não é uma simples descarga de hidro

gênio mas sim redução dessa forma ácida em NH~ e talvez

N2 , conforme reação 5 e 7a, deve-se de início admitir

que a onda catalítica provocada pelo cobalto (lI) nao se

trata de uma simples descarga de hidrogênio. Deve se tra

tar de antecipação da reação 5 ou 7a, de eletrodo, pela

presença de cobalto (lI).

A idéia inicial seria a seguinte:

1. O cobalto (lI) na forma de azido com-

plexo seria então reduzido a cobalto (I), intermediaria-

mente, ou a cobalto elementar. De fato, alguma forma re-

duzida de cobalto deve estar envolvida porque a onda ca-

talítica somente aparece no potencial onde começa a redu

ção de cobalto (lI).

2. Dá-se, então, na superfície do eletro-

do, uma reação de óxido-redução com regeneração de cobal
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do.

entra de novo no ciclo sendo reduzido novamente no eletro

favor

cobaltodepotencial E2 , da figura V, que na presença

o K + reação 124 HN3 + Co ----> Co (11) + NH4 + N2 + 3N3

ou

4 HN 3 + 2Co(I) +>2 Co (II) + NH4 + N2 + 3N3
reação 13

3. O cobalto (lI), formado por reoxidação

Assim se explica a corrente catalítica.

Tudo se passa como se fosse a descarga de

HN3 , mas na verdade quem sofre redução no eletrodo é co

balto (lI) que é posteriormente regenerado.

cIo de reoxidação do Coo e redução do Co (lI). A

desta última hipótese está a observação das correntes no

tar, o processo nao seja propriamente uma reoxidação a c~

difusional do cobalto (lI), observado em meio não acidula

to (11), na forma de azido complexo, com base, por exem

plo, na reação 5:

Como alternativa à última condição propos

ta, pode ser que no caso da existência de cobalto elemen-

balto (11) pelo HN 3 . Poderia ser simplesmente que a exis

tência de cobalto elementar na superfície do eletrodo di

minua a sobretensão de redução do HN 3 , simplesmente acel~

rando a reação de eletrodo sem que haja propriamente o ci

(11) a corrente fica acrescida simplesmente do componente
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Mecanismos como os descritos podem expli-

baIto (lI) de modo que a forma reduzida com atividade ca-

...
e

-nao

co-

mecanismos

se confundiria

Com isto tornam-se viáveis os

pIes descarga de hidrogênio. Daí a idéia das equações de

que o ligante cause uma diminuição da sobretensão do

E2 há deposição.

ou (lI), caso o processo catalítico se baseie na reoxida-

A corrente é alta porque há uma elevada

concentração de HN 3 . O componente cinético da onda cataIí

tica estaria na velocidade de regeneração do cobalto (I)

ção de formas reduzidas de cobalto.

do, correspondendo à curva 2 da referida figura. Cabe a

diantar que eletrólise a potencial controlado em EI

levou à deposição de cobalto em meio ácido; mas em E3 ou

porque a corrente de desaarga do tampão

com a própria corrente do cobalto (lI).

car o aparecimento da onda catalítica. A idéia inicial

talítica possa entrar em contacto com a outra espécie, no

caso o HN 3 , com o qual reage. Se não houvesse diminuição

de sobretensão o fenômeno catalítico não seria observável

Comprovou-se que o cobalto metálico, bem

como o níquel metálico, são rapidamente atacados por tam

paes de N;/HN 3 , com desprendimento gasoso, enquanto tam

pão análogo de Ac-/HAc promove apenas um lento ataque dos

metais. A experiência sugeriu não se tratar de uma sim-

óxido-redução acima. De fato, comprovou-se qualitativame~

- ... . + -te a formaçao do catl0n NH4 nessas soluçoes. Conforme se

mencionou no capítulo anterior o ataque de metais com HN 3

leva invariavelmente à produção de NH~, com ou sem des

prendimento gasoso.
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buição desse tipo de processo parece ser pequena. ~ poss~

Cabe mencionar que o zinco (11) em N;/HN3 ,

...
e

pequeno

explica-

vel que no caso do cobalto, onde a corrente catalítica

Como explicar a diferença? No caso do níquel há ainda a

mencionar que a onda catalítica ocorre num potencial mais

negativo que a de descarga normal do níquel (11).

ção é a regeneração do zinco (11) pela oxidação do amálg~

ma pelo HN 3 . Sem dúvida o ataque do amálgama do metal pe

lo HN 3 pode ser uma das causas do aparecimento de onda ca

talítica. Mas, com base no observado com zinco, a contri-

também apresenta corrente limite que inclue um

l ~· 38p.20 N t ....componente cata 1t1CO . es e caso a un1ca

propostos. Há, porém, incoerências. As correntes catalíti

cas, observadas com níquel são de formato diferente da do

cobalto (diferente dependência de potencial) e de muito

menOr intensidade. Elas não se dão na forma de corcova.

extremamente alta, o processo seja diferente, com possib~

lidade de que a forma verdadeiramente ativa seja o compl~

xo de cobalto (I) formado como intermediário do processo

global de redução. A participação de cobalto elementar p~

de ser bem menor dentro do processo global.

Uma outra experiência foi bem significati

~a. Comprovou-se que amálgama de zinco é lentamente ataca

do por um tampão de N~/HN3' evidenciado pela lenta forma

ção de bolhas de gás (nitrogênio ou hidrogênio?). Adicio

nando-se uma pequena quantidade de cobalto (11) observa 

-se imediatamente aumento do ataque do amálgama de zinco,

com intensificações do desprendimento gasoso. A interpre

tação dada é que o zinco amalgamado tem condições de redu

zir o cobalto (11) à forma ativa, capaz de reagir rapida-
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vável:

Minucioso estudo foi feito para verificar

de

fatores:

A variação da corrente catalítica com a concentração

Neste caso a catálise pelo cobalto (II) se

reaçao 14

a parte final deste trabalho.

azoteto. Neste estudo fixaram-se os seguintes

III.6. Estudodainfluência de [N;J ~ [HN 3J sobre a altu

ra da onda catalítica de cobalto (lI).-----------------'--

força iônica 3,OM, (com perclorato de sódio), cobalto(II)

2,0 x l~ HN 3 O,lOM. Este estudo foi mencionado na dis-

- d 38p.42 b h'd'd dsertaçao de mestra o e, em ora ten a Sl~O CUl a osa

Discutir-se-ão a seguir idéias referentes

ao cobalto, deixando as ondas catalíticas do níquel para

mente revisto, em condições algo diferentes (maior concen

mente com HN 3 . Observa-se, pois, que o fenômeno catalíti

co se dá ao nível de eletrodo, em potencial bem definido,

ocorre também na interfase do amálgama de zinco com a so

lução do tampão de N;/HN 3 •

Zn (Hg) + 4 HN
3

Co(II) > &n (lI) + NH~ + N
2

+ 3N
3

nesta tese, porque as conclusões sao as mesmas a que se

tração de cobalto (lI» não será mencionado em detalhes

refere ã aceleração da seguinte reação química, mais pro-

chegou anteriormente. Concluiu-se que o máximo de ativida

de catalítica estava na região de 0,40M em azoteto. Medi

das experimentais de n para o sistema cobalto(II)/N; ou

~

Q
Q

S'
~J s

I
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tido de observar como varia a intensidade de cor~ente ca-

Outro estudo interessante foi feito no sen

é ;

cujas
36

correntes

intermediâ-

concentrações

com grande superposição. Apenas na situação

líticas muito próximas com mútua interferência, isto

0,20 M de HN3 adquire o formato de corcova. Dentro dos p~

larogramas, até 0,050 M em HN 3 , estão também as correntes

limites de redução do azotldreto, após a corrente catalí-

catalíticas com LHN 3J evidencia a existência de dois fenô

menos catalíticos distintos. Parece haver duas ondas cata

A série mais importante é aquela em 0,40M,

mostrada na figura VIII. Observa-se a pequena intensidade

de corrente com cobalto (11) em meio não acidificado, o

tica. Observação minuciosa do crescimento das

constantes de formação devem ser da mesma ordem de grande

seu aumento pela acidulação progressiva que, a partir de

ria, curva 5 da figura VIII é que se percebe mais nitida

mente o fenômeno. O formato de corcova ou pico agudo so-

ção de i
t

vs. [HN3], para três diferentes

de azoteto.

fazendo-se comparações com o sistema Zn(II)/SCN

za (B l - 5 para a~bos os sistemas), concluiu-se que nesta

concentração de azoteto, 0,40M, a espécie Co (N3 )2 deve

atingir uma porcentagem máxima. Pode-se então dizer que o

máximo de atividade catalítica do cobalto (11) está numa

concentração de N~ em que a espécie Co (N3 )2 predomina no

equilíbrio.

talítica com uma concentração crescente de HN3 , fixando

-se também os seguintes fatores: cobalto (11) 2,0 mM, for

ça iônica 2,0 M, azoteto livre, 0,20 M, ou 0,40 M ou 0,80

M. Foram feitas, portanto três séries de medidas de varia
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mas, a primeira cresce acentuadamente com o aumento da

xemplo, muda-se a escala de sensibilidade e o aparecimen-

já

alta

.. .
serle

Em suma, há duas ondas catalíticas próxi -

A figura IX mostra uma série de polarogra-

mas em azoteto 0,20 M. As correntes catalíticas são bem

mente aparece no primeiro componente catalítico. Com rela

cobalto (II) em meio não acidificado. Isto significa que

o processo catalítico continua com menor intensidade até

descrita. O formato em corcova só aparece em muito

a descarga normal do HN 3 .

concentração de HN 3 dando pico agudo. A segunda onda de

intensidade muito menor e se situa no "valeu entre a des-

em duas de maneira mais evidente que na outra

concentração de HN 3 . Mesmo quando aparece a corcova ainda

se percebe uma pequena descontinuidade no polarograma, e

videnciando a segunda onda catalítica.

menores que as observadas em 0,40 M de azoteto, da ordem

de H3 . Observa-se uma única onda que acaba se desdobrando

carga normal do HN 3 e o pico de onda catalítica.

çao a isto cabe mencionar que após o pico agudo a corren

te catalítica não desaparece totalmente, isto é, a corren

te limite não cai ate o ntvel da corrente de difusão de

Em qualquer dos casos estudados quando se

trabalha em menor concentração de cobalto, 0,2 mM por e-

to do formato em corcova se dá em concentrações mais bai

xas de HN3 . Parece, pois, que existem realmente dois fenô

menos catalíticos, com duas ondas próximas, a corcova ap~

recendo somente na primeira onda. Quando se observa uma ú

nica onda é porque as duas devem estar sofrendo mútua in

terferência.
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A idéia inicial foi utilizar a coulometria

trodo se processasse em escala maior fornecendo concentra

reaçao 5.+ -4 HN 3 + 2 e ----> NH4 + N2 + 3 N3

A primeira evidência de que nas ondas cata

líticas de cobalto (11) em soluções de N;/HN 3 havia redu-

çao do azoteto conforme as reações 5 e 7b(capítulo 111.1)

Veio a seguir a idéia de se fazerem provas

111.7. Reduções por coulometria galvanostática

quantitativas para elucidar a reação de eletrodo. Como a

na faixa estudada para uma corrente constante. A corrente

aumenta progressivamente com o aumento de [HN3].

Coulombs para uma solução de azoteto e azotidreto conten-

ser a observação de que o fenômeno catalítico não tende

quantidade de material transformado no eletrodo gotejante

nas condições polarográficas é extremamente baixa, procu-

çoes mensuráveis dos produtos.

20,00 mA durante 4825 segundos (lh. e 20min.) numa cela

eletrolítica cujo eletrodo de trabalho era um cátodo de

mercúrio de aproximadamente 21 cm2 , transferiram-se 96,50

de corrente constante. Aplicou-se uma corrente padrão de

foi através de provas qualitativas que mostraram a prese~

ça do cátion NH~, depois de se fazerem eletrólise com ca

todo de mercúrio a correntes constantes.

do cobalto (11). Ao passar corrente ocorreria o processo

catalítico em que o cobalto deve antecipar, como já des

crito, as seguintes reações possíveis:

raram-se condições experimentais em que a reação de ele-



Na coulometria de corrente constante o

Combinando-se esta equação com a 12, eliminando-se m,

tem-se a seguinte equação que relaciona a concentr· ção

67

sofreU

reaçao 7b

equaçao 13

equaçao 12

equaçao 11Q = it

M = 1000 m
W V

_ ~ _ Wit
m - nF - nF

+ -3 HN 3 + 2 e ----> 3/4 NH4 + 11/4 N3

trabalho, em mt, que no processo eletrolítico,

molar, M, do produto, em função do volume de solução de

Para o volume V de solução, em mililitros, a molarida

de M, a massa m (em gramas) e o número de moles n, tem

-se a seguinte relação:

sendo i dado em amperes e o tempo em segundos. O produ

to do equivalente eletroquímico pela carga em Coulombs

dá diretamente a massa, m, em gramas de material trans-

número de Coulombs, Q, é

formado:

mas de material formado eletroliticamente pela transfe

rência de 1 Coulomb de eletricidade na cela.

o equivalente grama é W/n. Conforme a

- • - +reaçao de eletrodo que leva a formaçao de NH4 , supondo-

-se a reação 5, este equivalente é 17/2 gramas, já que

2 eletrons são necessários para a reação de eletrodo' n
W
F

é o equivalente eletroquímico, isto é, a massa em gra-
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quantitativo de cobalto (11) ali colocado. Apenas uma pe-

Diversas soluções foram eletrolisadas, com

seria

7a com

equaçao 14

...
a reaçaofosseSe

it
i1F=9-

nF=MV
1000

2) Para concentrações de cobalto acima de

precária, permitiram chegar às seguintes conclusões:

1) Durante a eletrólise não houve depósito

ve-se obter [NH~] = 0,010 M.

quena porção, inferior a 10% do adicionado. Isto mostra o

efeito catalítico com possível regeneração de cobalto(II)

porque quando se repete a eletrólise em meio não acidula

do o depósito de cobalto metálico sobre mercúrio foi ráp~

do e quantitativo.

0,00750 M, sem desprendimento gasoso.

amônio com hidróxido de smdio e uma posterior dosagem

conforme método de KJELDAHL79 (ver parte experimental)

Durante a eletrólise houve liberação de gases que arras-

A tabela 111 mostra alguns resultados obti

dos. Embora a reprodutibilidade dos resultados seja algo

tou parte do HN 3 . Ver figura XIII.

Por esta equação calculou-se quando a rea

ção de eletrodo é a representada pela redução do HN3 con

forme a reação 5, com 100% de rendimento, pela passagem

de 96,5 Coulombs em 50,0 ml de solução tampão N~/HN3 de-

transformação causada por Q Coulombs:

passagem de 96,5 Coulombs. Foi feita a seguir, para cada

caso, pares de análise de aliquotas, por deslocamento de

Q.' ... [N +,10 O'O de rend1.mento a concentraçao de _ H4J
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Todavia o rendimento do processo não foi

de 100% com relação a reação 5 por exemplo, o que leva a

pensar na possibilidade de ocorrência simultânea do se-

a

reaçao 11

começou

+
H

2
N

3
+ e ----> l/2H2 +- HN

3

guinte processo, já mencionado anteriormente:

cair.

to (lI) o rendimento da reação de eletrodo

3) Fato muito significativo foi a observa

çao de que na ausência de cobalto (lI) ainda havia produ

çao de amônia, com rendimento aproximado de 50%.

Estes resultados preliminares mostraram

que mesmo na ausência de cobalto havia formação de amo

nia, daí a conclusão já mencionado no capítulo III.l, que

Pensou-se, entretanto, como mais provável

que o rendimento baixo em NH:, conforme a reação 5, se d~

vesse a condições de densidade relativamente alta de cor-

a descarga de HN3 não era uma simples descarga de hidrog~

nio mas a corrente envolvendo redução de HN 3 conforme 5 e

7a.

10 mM o teor de NH~ formado foi elevado, aproximando - se

do teórico conforme a reação 5. Abaixo de 10 mM de cobal-

rente, na coulometria de corrente constante. Neste caso

poder-se-iam atingir simultaneamente dois potenciais de ó

xido redução: o menos catódico, conforme a reação 5 ou

7a, e o mais catódico conforme a equação acima, com des 

carga de hidrogênio. De qualquer forma, ficou constatado

que a descarga de HN 3 não era a de um simples processo de

descarga de hidrogênio. Comprovou-se ainda que cobalto
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lJ----------------- ---- (teórico)
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Iletrólise a corrente constante (i = 20,00 mA), du

rante 4825 segundos(96,5 Coulombs), de soluções tam

pões de N; 0,40 Mr HN3 0,40 M, I = 2,0 Mcom NaCl,

variando-se a concentração de cobalto(II) de 30 a

zero mM, obtendo-se os teores de amonia pelo método

de ~jeldahi. O valor teórico calculado de NH
3

é i

gual a 10,0 mM pela reação 5 ou 7,50 mM pela reação

7b. O gráfico representa a projeção dos valores de

de NH3 encontrados em função da concentração de co

balto (11).
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TABELA III

Eletrólise a corrente constante (i = 20 mA), d~

rante 1 hora e 20 minutos, de soluções tampões

de N3 = 0,40 M, HN3 = 0,40 M; I = 2,0 M com

NaCl, Variando-se a concentração de cobalto(II)

de 30 a zero mM, obtendo-se os teores de amo-

[C0 2+J mM [NH 3J mM

30 9,4

20 8 ,8

17 9,2

13 9,7

10 9,2

7,0 6,6

5,0 6,8

1,0 5,9

0,0 4,6

71

esperadonia pelo método de Kjeldahl. Teórico

de [NH3] igual a la mM.
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Daí a idéia de se efetuarem também medidas coulométricas

(11) aumentava o rendimento da reação de eletrodo confor-

como

eletrodo

reaçao 5

reaçao 11

A coulometria de corrente constante

+H2N3 + e ----> 1/2H2 + HN3

+4 HN 3 + 2 e ----> N
2

+ NH4 + 3 N
3

me a reação 5.

método para investigar produtos de reações de

condições, como será descrito no capítulo seguinte.

A condição que mais se aproxima do polaro

gráfico é a da coulometria a potencial controlado. Outras

conclusões foram tiradas ao se fazerem eletrólises nessas

111.8. Eletrôlise a potencial controlado; coulometria po

tenciostática

todo de mercúrio, o potencial imediatamente se modifica-

está sujeita a uma crítica, qual seja, a de que caso haja

momentaneamente deficiência de material eletroativo no cá

Persistem eritão a dúvida de que o rendimen

to de apenas 50% na formação de cátion NH~ por redução de

HN3 , conforme a reação 5, fosse causado por falta de con

trole de potencial do cátodo em que se poderia eventual 

mente atingir simultaneamente o potencial de várias rea

ções de eletrodo, as principais, reações 5 ou 7b e a se

cundária, descarga de hidrogênio:

ria, abaixando, podendo assim atingir outros potenciais

de decomposição catódica e causar reações secundárias.
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a potencial controlado, numa condição preparativa que se

aproxima das densidades de corrente existente no eletro

do gotejante. Entretanto há um problema sério que é a e

xistência de grande quantidade de material eletroativo

que daria uma corrente limite não só elevada, mas poden

do demorar dias até a eletrólise completa.

Normalmente em coulometria potenciostát!

ca deixa-se a corrente variável produzir uma transforma

ção quantitativa do material eletroativo, interrompendo

-se o processo quando a corrente limite tenha caido a pe

lo menos 1/1000 do valor inicial.

Procurou-se fazer algo diferente porque

tal transformação quantitativa de material eletroativo

alteraria substancialmente a composição do meio, altera~

do inclusive, a tendência do sistema a apresentar onda

catalítica. Assim, se a eletrólise viesse a consumir to-

do HN3 presente começaria a haver condições de depositar

o cobalto (11), consumindo Coulombs que normalmente nao

seriam consumidos, enquanto persistisse o processo cata

lítico.

Decidiu-se então permitir que o processo

fosse interrompido pela passagem de um certo número de

Coulombs, uma quantidade bem pequena em relação à quanti

dade total de material eletroativo. Escolheu-se a quant!

dade de 96,5 Coulombs para a maioria das experiências

porque isto já foi feito anteriormente com corrente cons

tante. Imaginou-se que uma mistura de solução padrão de

tiossulfato com excesso de iodeto poderia servir para me

dir a quantidade de Coulombs. Na parte experimental, a

figura XXII, mostra como está montado no circuíto do ele
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trodo auxiliar a coulometria de tiossulfato/iodeto. Seu

feito inicialmente em -1,04 V vs. E.C.S. (NaCl), justa -

Cou -

aparece

A eletrólise a potencial controlado foi

vem confirmar a idéia de processo catalítico com regene-

ver-se-iam obter 8,50 mg de NH3 conforme a reação 5, ou

a concentração de 10,0 mM, para os 50,0 ml de solução.

~ento de 55%. Não houve deposição de cobalto (II), o que

Entretanto obtiveram-se 4,71 mg que representam um rendi

lombs transferidos em 50,0 ml de tampão N~/HN3 daria ori

gem a solução 10,0 mM de NH~ conforme a reação 5 ou 7,50

mM conforme a reaç~o 7b.

iodo no compartimento quando o tiossulfato for totalmen

te consumido. 10,00 ml de tiossulfato 0,1000 M correspo~

NH 3 • O rendimento foi de 54%, ligeiramente menor que o

anterior, mas desta vez houve depósito parcial de cobal-

de a 96,5 Coulombs. Conforme foi dito estes 96,5

funcionamento se baseia no fato de que somente

mente onde se tem o pico de corrente catalítica do co

balto (II) 2,0 mM em tampão de N~/HN3 (0,40 M em cada um

dos componentes). O tempo de eletrélise foi de aproxima-

h .. . 2 Ddamente 9 oras com eletrodo de mercur~o de 6,2 cm. e-

ração total do catalisador. Entretanto, fazendo-se a de

posição em -1,20 V vs. E.C.S. (NaCl) correspondendo ã re

gião da segunda onda catalítica, após o pico (ver figura

V), observou-se também baixo rendimento da reação de ele

trodo conforme a reação 5, obtendo-se apenas 4,57 mg de

to. Este fato sugere que pelo menos na segunda onda a

corrente catalítica deve estar relacionada com o ataque

do cobalto metálico pelo HN 3 , sem haver, necessariamente

regeneração total do catalisador.
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potenciais mais negativos.

Resolveu-se, pois, fazer uma eletrólise a

cobalto

potencial controlado para o tampão de N;/HN3 <0,40 M em

ambas as concentrações) na mesma região em que se obser-

va o pico de corrente catalítica quando existe

7. Esta corr.ente não depende de impurezas no azoteto por

que foi observada com sais de diferentes procedências e

altamente purificados por recristalização. A interpreta

ção é que se trata de reação lenta de eletrodo, conforme

a reação 5 ou 7b. Estas só se tornam mais rápidas, em

Fato de importância foi a eletrólise a p~

tencial controlado, das soluções contendo exclusivamente

o tampão de N~/HN3' sem cobalto. Este tampão dá uma cor

rente residual relativamente alta na região que~rocede a

descarga normal do tampão, já discutido no capítulo 111-

- + -produçao de NH4 . Estes fatos estao coerentes com as ob-

servações feitas com a coulometria de corrente constan -

rendimento de 48% com relação ao teórico pela reação 5.

Isto significa que deve estar havendo reação secundária,

talvez descarga de hidrogênio, mesmo neste potencial me

nos catódico.

te, em que o potencial do eletrodo não controlado desce

às vezes até -1,6 V vs. E.C.S. NaCl.

A presença de cobalto simplesmente acel~

ra esta reaçao de eletrodo já existente neste potencial

(11) na solução. A experiência foi feita com a transfe 

rência de apenas 38,6 Coulombs para reduzir o tempc de

eletrólise, resultante de baixa corrente. Obteve-se um

de -1,04 V, com baixa velocidade. A presença de cobalto

(11) aumenta mas não de maneira marcante o rendimento de











pelo processo preferencial.

ao

111.9. Estudo da curva de polarização catódica do cobal

to

obteve-se

investiga-Cabe em futuro próximo fazer

Pela passagem de 96,5 Coulombs

A existência de duas ondas catalíticas pró

ximas do cobalto CII) em tampões de N;/HN3 , o primeiro e

ventualmente com a forma de corcova leva a pensar em dois

mecanismos de onda catalítica, com possível participação

de cobalto (I) e cobalto elementar. Estas duas formas re-

ções minuciosas para verificar se nestas condições o volu

me gasoso corresponde ao previsto pela reação 5.

Isto foi feito para uma eletrólise do tam

pão de N;/HN3 a -1,55 V vs. E.C.S. (NaCl) com proveta in

vertida sobre o eletrodo mercúrio de modo a captar os ga

ses liberados. (ver parte experimental).

Eletrólise a potencial controlado em -1,04

V, na presença de cobalto (11) aumentou o desprendimento

gasoso para 7 ml. Isto pode significar uma diminuição da

reação secundária de produção de hidrogênio e uma contri

buição de processo com liberação de N2 conforme 5. De fa

to comprovou-se que em alta concentração de cobalto (11)

a produção em NH: tende para o limite de 100% conforme a

reação 5, com base na redução coulométrica a corrente

constante.

um volume da ordem de 4 ml o que evidencia a liberação de

hidrogênio, pela reação 9 ou 11, simultaneamente com a

reação 7b.
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balto elementar.

cial condicional (formal) dos sistemas Co(II)/Co(I) em

equaçao 6

Co(II)/CoO .

-0,05172 a 25°C
a naE3/ 4 - El / 4 =

A fim de elucidar este mecanismo resolveu

Para estabilizar é preciso que o poten-

azoteto se torne nitidamente superior ao do

A figura XIV mostra a curva de polariza

çao do cobalto (11) encontrando-se o valor de id igual a

-se analisar a cinética da redução de cobalto (11) no e

letrodo gotejante, na ausência de HN
3

, para verificar se

a redução do cobalto (11) se dá via cobalto (I). A análi

se de E vs. log ~di , ou seja, pelo exame da curva de po
1 -1 -

. - •. • • 1 80lar1zaçao catod1ca e um processo recomendave .

15,1 uA, para E3 / 4 = -1,227 V e El/4 = -1,061 V. Aplica~

d . •. d TOMES 55 . ~.o-se o cr1ter1o e para processos 1rreverS1ve1S

Mas se esta diferença é pequena pode ocorrer que na par

te inicial do polarograma onde CO seja predominantemenox -

te CCo(II)' e a intensidade de corrente pequena, deve a-

parecer como C~ed a espécie Co(I), especialmente se a e

tapa lenta do processo de eletrodo Dor sua redução ao co

duzidas é que reagiriam com velocidades diferentes com

HN 3 , conforme a reação 5 ou 7b, que aparecem antecipa

das incluindo-se também o processo secundário que acomp~

nha as reações acima.

o fato importante para caracterizar este

mecanismo é que a redução irreversível do cobalto (11)

se dê em duas etapas distintas, passando por cobalto (I)

como é feito por oútros ligantes como o CN-.



Curva de polarização do cobalto(II), 2,0 mH em N;

0,40 M~ I = 2,0 M mantida com NaC104 , na ausência
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encontrou-se o valor de -0,160 V para a diferença entre

ção, qual seja de cobalto (I) a cobalto elementar.

de

seg-

valorEste critério preconiza para

A curva de polarização catódica do cobal-

to (11) obtida peJ.a proj eção ,-dos' valores de E -'vs.

i figura XIV, apresenta dois segmentos delog 0-' retas
1. -1.

r interessante notar a ocorrência da que-

bra por volta do potencial de -1,06 V, região de pote~

cial onde normalmente se observou o pico máximo da corco

va da onda catalítica de cobalto (11) no tampão de N;/

ã primeira etapa e segunda etapa foram respectivamente

Os valores de na~l e na~2 correspondendo

E3/ 4 e El / 4 e para ~ na o valor de 0,323. Este valor de

~ na é o produto do coeficiente de transferência global

de carga pelo número de eletrons envolvido na etapa de-

~ n situando-sé entre 0,3 e 0,6 a interpretação de quea

a etapa determinante envolve apenas 1 elétron.

terminante de velocidade.

mentos de retas indica a irreversibilidade do processo~

De acordo com LOSEVao o aparecimento de "quebra" na cur

va de polarização é indicativo de que o processo de re

dução não se dá com transferência simultânea de dois ou

mais eletrons, mas sim por etapas de um elétron.

com uma "quebra". O aspecto desta figura com dois

0,056 V e 0,177 V, mostrando que a etapa determinante de

velocidade corresponde à segunda etapa. A primeira etapa

vinculada ã redução de cobalto (11) a (I) se dá de manei

ra quase reversível no início da onda, até aproximadame~

te 16% da intensidade da corrente limite e depois então

começa a haver predominância da segunda etapa de redu-
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Cabe mencionar que, a favor da nao regene-

reatividade como agente redutor, mecanismo este coerente

alta

daria

espécie

sua
..
a

Este fato leva a concluir que a

A queda de corrente catalítica se

gundo processo.

HN3 . Esta região corresponde ao máximo de formação de co

balto (I) na superfície do eletrodo. Deste ponto para

frente começa a haver participação cada vez maior do se-

potencial começaria a acelerar a segunda etapa, em que o

com atividade catalítica referente à primeira onda, gera~

mente em forma de corcova, seja a forma intermediária de

cobalto (I) até o potencial de -1,06 V.

buir com o mecanismo de regeneração, devido

com a diminuição deste cobalto (I) porque a partir deste

A segunda onda catalítica se daria por re

generaçao de cobalto (lI) não mais a partir de cobalto e

lementar, ou também por aquele mecanismo já mencionado

em que se tem apenas decréscimo da sobretensão da descar

será discutido depois. Somente o cobalto (I) deve contri-

ga de HN3 .

cobalto (lI) começa a ser reduzido a cobalto elementar

com possível formação de amálgama instável.

raçao do cobalto (lI) a partir de cobalto elementar, es

tão as observações de que eletrólise a potencial control~

do em potenciais além de -1,04 V vs. E.C.S. (NaCl), levou

invariavelmente a depósito parcial ou total de cobalto na

forma elementar, dispe~sando-se ou flutuando no cátodo de

mercúrio. Este mecanismo de ataque do cobalto.elementar

pelo HN 3 deve existir mas sua contribuição deve ser pe

quena, à vista dO"lque ocorre com o zinco e o níquel, como
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com o fato experimental de que em -1,04 V não se deposita

cobalto quando o meio está ácido. Já foi também menciona

do que a corrente limite no potencial E2 da figura V, é o

ramo da corrente limite do HN3 juntamente com a corrente

de difusão do cobalto (lI), obtida em meio não ácido. Se

o cobalto elementar fosse reoxidado na superfície da gota

não apareceria a tal diferença de id, bem como, na eletr~

lise a potencial controlado não haveria depósito de coba~

to. Estes resultados estão coerentes com o que já se ob -

servou anteriormente. Explica perfeitamente a forma de

corcova.

o comportamento do cobalto (lI) no eletro

do é de apresentar duas ondas polarográficas muito próxi-

mas, com alta interferência mútua, não se percebendo os

dois processos através do desdobramento em duas ondas.

Mesmo assim espera-se menor interferência mútua quando se

baixa a concentração de cobalto. Isto também está coeren-

te com o fato experimental de que o formato em corcova a

parece mais nitidamente para baixas concentrações de co

balto. Como a faixa de predominância de cobalto (I) está

sempre na primeira metade da onda polarográfica o pico de

corrente catalítica somente aparece nesta região e não no

ponto final da onda polarográfica quando está presente o

fen5meno de "stirring".

A concentração de azoteto muda a tendência

à formação de cobalto (I). Analisando a onda polarográfi

ca para concentrações maiores de azoteto, até 3,0 M, ob-

serva-se que a inclinação da onda aumenta.

o gráfico log~ vs. E ainda apresenta
1u-1

dois segmentos de reta, mostrando redução em duas etapas.
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Entretanto as inclinações revelam, por seu abaixamento ,

~ bem conhecida a técnica polarográfica

através

Por via gráfica, figura XV vê-se que o ân

guIo formado pelas duas retas é muito menos agudo que a-

provavel seria a explicação de que houvesse desorção de

azido-complexos na superfície do eletrodo.

para ambas as etapas um aumento da velocidade de reaçao

de eletrodo. Entretanto a etapa mais lenta é a que se

modificadas com relação ã convencional, de registrar

di/dE vs. E, para fins analíticos. A base do proces-
48p.130 ~ • . ,so e que a onda polarograf1ca revers1vel apresen-

análise da onda polarográfica em meio sem HN 3 ,

torna mais acelerada, o que explica a diminuição de cor

rente catalítica atribuível ao intermediário cobalto(I).

111.10. Análise diferencial da onda polarográfica

quele da figura XIV.

Segundo a opinião do Prof. ANSON8l a ex

plicação mais plausível para o aparecimento de pico em

forma de corcova da onda catalítica seria esta. Menos

em N3 0,40 M.

ta o máximo de inclinação, di/dE, na região de El / 2 , que

-se em mais uma prova conclusiva para o mecanismo discu

tido no capítulo anterior. Poder-se-ia basear também na

do cálculo de di/dE, ou melhor da curva de âi/âE, Vs. E,

ao longo da curva polarográfica de cobalto (11), 2,0 mM

Já que o processo de redução do cobalto

(11) mostra evidências de se darem em duas etapas, com

as características de duas ondas muito próximas, pensou-
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definir as correntes limites de ambos os processos. Neste

os

para

cuidadoso

mostraria

Pensou-se, pois, que o cálculo

~ interessante ressaltar que o primeiro pi

co coincide com o El / 4 da onda polarográfica total. Ora,

A figura XVI mostra como varia ói/óE com

o potencial aplicado. Há efetivamente dois picos, eviden

ciando processo em duas etapas. O primeiro bem mais níti

do e coerente com a região de máxima atividade catalítica

em que se pensou na formação de cobalto (I), corresponde~

te a um processo mais reversível. O segundo pico ê bem me

nos definido visto aue, usualmente di/dE é menor para pro. -
, .

cessos menos reverS1ve1S.

de ói/óE ao longo da onda polarogrâfica serviria para ana

lisar a redução do cobalto (11) que poderia dar dois pi-

dois picos referentes a cada processo, cada pico corres

pondendo ao El / 2 de cada espécie eletroativa e proporcio

nal à sua concentração.

cos, correspondentes a cada processo, desde que a redu

ção do cobalto se comportasse como a de duas ondas polaro

gráficas muito próximas.

caso o polarograma derivativo da mistura

é também o ponto de inflexão da curva di/dE vs. E. A in

clinação di/dE é proporcional à altura da onda e, conse 

quentemente, à concentrações da espécie eletroativa. Daí

a base do método analítico. A vantagem de tal processo e~

taria especialmente no fato de que a medida para fins an~

líticos seria feita na regi;o de El / 2 e não no "plateau'f

da onda. Assim) estaria esta medida muito menos sujeita

à interferência de outra espécie eletroativa que sofresse

redução na mesma região de potencial, insuficiente
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111.11. Estimativa da constante de velocidade para a

etapa determinante do processo global

Por isso o segundo pico não cái na re

gião do E3/ 4 da onda total mas sim, em torno de -1,17 v.

participação

Há porém, uma aparente incoerência. ~ que

o segundo pico deveria cair na região do E3/ 4 da onda t~

tal, pois, este corresponderia ao El / 2 da segunda onda.

Tal porém não acontece, pois o pico vem antecipado. Aqui

cabe outra observação. A segunda onda é altamente irre

versível, pois representa a etapa lenta do processo. Ela

deve começar bem antes, já na região do El / 2 da primeira

onda, quando começa a decrescer o fenômeno . catódico

quando em meio ácido, porque a concentração de cobalto

sendo a redução em duas etapas de um elétron haveria na

verdade duas ondas polarográficas de metade do id total.

Portanto; onde se tem o El / 4 da onda total, tem-se na

verdade o El / 2 da primeira onda. E o El / 2 da onda total

deve corresponder ao "plateau" da primeira onda ou o iní

cio da segunda onda, justamente onde di/dE deve atingir

seu valor mínimo. Isto é observado no gráfico e está

pois, coerente com a redução em duas etapas.

(I) começa a decrescer devido à crescente

do segundo processo.

A segunda etapa de descarga do cobalto

(lI) é a etapa lenta determinante de velocidade do pro

cesso global de redução do íon cobalto (11), em meio de

azoteto. Outro parâmetro útil para caracterização da eta

pa determinante de velocidade é a constante padrão de ve
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guinte expressa0:

Co(II)/Co(O) para a fôrça iônica 2,0 M na condição de traba

variação
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Para a sua avaliação foi utilizada a se-

referente à etapa lenta, segunda.1<0
2

, 2 3RT ~ 48 P . 213
El/2 = E

O
+ naF log 0,886 K~ 1) equação 15

ou antilog [ na(El/2 - E"'j
0,05915

= ~ equação 16

0,886 K~ J 1:1 I

'2

D

iônica tendendo a zero, para 2,0 M com NaC10 4 . A

o ~° valor de ECo(II)/Co(O) e -0,277 V vs. E.N.

H. 40p.211, sendo aproximado para -0,28 V, acrescido de -10

.. o ... .. •
Para o calculo de K2 e necessar~o conhecer-

-se o valor do potencial condicional (formal) do sistema

mente próximos, é possível fazer urna correção aproximada p~

do potencial foi da ordem de 11,4 mV. Corno os íons de cobal

to (II) e cobre (II) são divalentes e de tamanhos relativa-

locidade,

ra o cobalto (II) por analogia ao cobre (II) para se achar

o 'o valor de E do cobalto (II).

° par redox Co(II)/Co(O) é irreversível, nao

tI'. o'.. ... .pendo poss~vel med~r o valor de E por metodos eletrometr~

o 'coso Para se achar o valor de E ,potencial formal, onde

está incluído a variação do coeficiente de atividade do íon

cobalto (II), foi realizado experiência com solução de co

bre (II) onde mediu-se a variação do potencial de :, cobre

(II), utilizando-se eletrodo seletivo, alterou-se a fôrça
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trou-se o valor de:

O baixo valor de ~ encontrado indica a ir-

equaçao 17i
d

= 706 n Dl / 2 m2/ 3 t l / 6 C

Para o termo 2,3~ encontrou-se grafica 
n Q2. a

mente o valor de 0,177 correspondendo à segunda etapa do

o coeficiente de difusão do cobalto (11)

-7 -1 -1
~ = 9,9 x 10 cm seg

nhecidos na equação de KO e resolvendo as operações encon-

o 'mV fornece o valor de E , -0,29 V. Isto, contra o E.N.R.,

.- o 'porem contra o E.C.S. (NaCl), + 0,25 V, o E assume o va-

processo global. O tempo de gotejamento no potencial El / 2

foi de 3,8 segundos. Substituindo-se todos os valores co -

onde os valores experimentais achados para os termos da e~

- . 2/3 1/6 2/3-1pressao sao: 1d = 15,1 uA, m t = 1,88 mg seg ,

C = 2,0 mM, n = 2. Resolvendo a equação acima encontrou-se
-6 2 -1para D o valor de 8,07 x 10 cm x seg . O valor de El / 2

foi achado graficamente valendo -1,134 V.

reversibilidade da segunda etapa, podendo ser interpretada

como a etapa determinante de velocidade do processo global

na redução do cobalto (11) em meio de azoteto.

complexado foi estimado com o auxílio da equação:

lor de -0,54 V. Se o sistema forma complexos com N; da mes

f . ().- 1 .. 36ma orma que Z1nco 11 e comp exado por t10c1anato , con

forme já discutido no capitulo 111.6, deveria o potencial

formal do sistema se deslocar da ordem de -20 mV, com o,
que o EO ficaria sendo -0,56 V.
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ça de velocidade entre as duas etapas, o que deve ainda

eletrocapilar. A análise da onda de cobalto (11) em azo-

...
a

caso

.. .
maX1mo

.. .
uma serie de

fatores que agem de maneira diferente. No presente

a formação de complexos com mais de dois ligantes leva

quanto maior for a concentração do ligante maior deve ser

a tendência a formar cobalto (I) e mais reversível deve

ser investigado. No processo de eletrodo há

se tornar a redução nas duas etapas. Mas, por outro lado

descarregado em potencial bem mais catódico que o

formação de espéciesaniônicas de cobalto (11) com azote

to, um fator que age em sentido contrário ao anterior, no

sentido de diminuir a velocidade de reação de eletrodo. A

espécie neutra é muito mais facilmente adsorvida no ele

trodo, com menor dependência de potencial que as espécies

Este valor é válido para a concentração de

0,40 M em azoteto onde se observa o máximo da corrente ca

talítica proveniente do cobalto (I) intermediário. Nesta

concentração, como já foi dito, tem-se n = 2 para o cobal

to (11), condição esta em que normalmente se espera o má

ximo de contribuição da espécie de dois ligantes. Já que

a atividade catalítica depende principalmente da formação

de cobalto (I), deve-se concluir que nesta condição deve

aparecer o máximo de contribuição deste intermediário, i~

to é, deve haver nesta condição de TI o máximo de diferen-

teto 3,0 M, capítulo anterior, figura XV, mostra que as

duas etapas, tornadas mais reversíveis, se encontram mui-

carregadas. Se a adsorção mesmo pequena tem um papel im

portante na cinética de reação de eletrodo, a primeira e

tapa pode ser acentuadamente mais rápida quando a redução

do cobalto (11) a (I) provem da espécie neutra, Co(N 3)2 '

especialmente levando-se em conta que o cobalto (11) é
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Fizeram-se uma série de estudos com o sis-

troscopicamente puro.

despercebidoO fenômeno deve ter passado

Conforme foi dito no capítulo 111.3 a red~

çao do níquel em azoteto já foi bem estudada, comprovand~

-se a apreciável diminuição da sobretensão, tornando o

processo mais reversível.

111.12. Onda catalítica de níquel (11) no sistema N;/HN 3

porque o processo catalítico não ocorre, como no caso do

to menos diferenciados, com menor presença de cobalto (I)

como intermediário.

Em nenhum dos estudos, exceto na disserta

d d 38p.2l . . A • dçao e mestra o se menC1onou a eX1stenc1a e corren

te catalítica quando se acidula o meio.

A figura XVII mostra a onda catalítica em

que surge já com pequena adição de ácido ã solução de azo

teto, contendo níquel. A onda catalítica no potencial E2

coincide com a do cobalto. Por isso inicialmente pensou -

cobalto, em cima da onda normal, em meio de azoteto nao

acidulado. No caso do níquel o componente catalítico niti

damente perceptível vem somente cerca de 0,3 volts mais

negativo que o término da onda do níquel.

-se que tal onda fosse devido a impurezas de cobalto no

sal de níquel. Entretanto o fenômeno se reproduziu na mes

ma extensão com sais de n!quel de diferentes procedên

cias, incluindo-se uma amostra especial de níquel espec-

tema níquel(II)/N~/HN3'
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FIGURA XVII

Polarogramas de soluções na ausência de oxigênio e
e de supressor de máximo com as seguintes composiçõesl

(1) Ni(II) 2,0 mM + NaN 3 0,50 M + NaCI04 1,50 M.

(2) solução (1) T HN
3

0,010 M.

(3) solução (1) ~ HN 3 0,040 M~

(4) sOlução (2) ~ HN 3 0,10 M.
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Verificou-se que aumentando a concentra

çao de azoteto de 0,02 M a 1,0 M mantendo-se fixo (HN3J,
[NiCII)] e a fôrça iônica, a onda catalítica aumentou li

geiramente até 0,50 M estabilizando-se.

o estudo da acidez mostrou um fato interes

. - - ~sante que logo chamou mU1to a atençao; nao so houve aumen

to da corrente em E2 , mas também em El , onde justamente

ocorre a deposição do ntquel. Comprovou-se assim a exis

tência de duas ondas catalíticas. A primeira em El , pequ~

na e muitas vezes imperceptível, está relacionada com a

deposição do n!quel e pode estar diretamente ligado ao a

taque do níquel metálico (amálgama) pelo HN 3 • A segunda

onda catalítica em E2 , de intensidade muito maior que a

primeira, deve ter outro mecanismo envolvido. ~ menos in-

tensa que a observada com cobalto, e difere desta por nao

apresentar o formato em corcova. Ela seria comparável com

a segunda onda catalítica do cobalto, de intensidade me-

nor, que segue imediatamente o pico agudo de corrente ,

sendo atribuída à presença de cobalto metálico na superff

cie do eletrodo. No caso do níquel ela teria a mesma ori

gem. Poder-se-ia então supor que o níquel formado na su

perfície da gota abaixasse a sobretensão de descarga do

HN 3 conforme as reações 5 ou 7a. Cabe então questionar

porque esta reação não ocorre justamente no potencial em

que se forma a amálgama de níquel, isto é, na região de

sua onda polarográfica em azoteto não acidulado. Isto nao

é obrigatório que ocorra. Conforme amplamente discutido

no texto de HEYROVSKY e KUTA48 p.407 os metais do grupo da

platina são descarregados em potenciais bem anódicos e so

mente depois de -1,0 V vs. E.C.S.CNCl) é que os núcleos
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Isto mostra que o níquel neste caso está a

tivos que aceleram as reações de redução do HN 3 em poten

ciais mais negativos.

do cobalto

experiênciaFoi muito significativo uma

ativos do metal na superfície do eletrodo são capazes de

antecipar a descarga de hidrogênio. No presente caso o ní

quel deve agir da mesma forma, o metal formando núcleos a

féita com níquel (11) em tampão de acetato e ácido acéti

co. A figura XVIII mostra que a presença de níquel anteci

pa parcialmente, cerca de 50 mV, a descarga de íons hidro

gênio em tampão de acetato, formando uma pré-onda.

A curva de polarização catódica para a on

da polarográfica de níquel em azoteto 0,50 M, não acidula

do, não mostra a "quebra" observado no caso

gindo de maneira semelhante aos metais do grupo da plati

na. Esta observação preliminar merece estudo aprofundado

que foge aos objetivos principais deste trabalho. Mostra,

porém, a viabilidade do níquel agir como os metais do gru

po da platina, formando núcleos ativos que podem acelerar

outras reações de eletrodo. Observou-se também um peque

no aumento na corrente limite do níquel. Este componente

catódico estável deve ser catalítico, podendo se atribuir

ã lenta regeneração do níquel (11) pelo ataque do amálga

ma pelo ácido acético com liqeração de hidrogênio.

(ver figura XIX). Isto não quer dizer que o níquel não s~

ja reduzido em duas etapas, mas significa que os dois pr~

cessos são rápidos e altamente superpostos (com velocida

des comparáveis, tormando pouco significativo a formação

de níquel (I) como intermediário, que eventualmente tive!

- - • ( ) NE 78se açao catal~t~ca como o cobalto I . KUT R e GALLUS ,
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FIGURA XVIII

Po1arogramas de soluções, na ausência de oxigênio e
de supressor de .áximo, com as seguintes composições:

(1) Corrente residual do NaAc 0,50 M.
(2) CUrva do NaAc 0,50 M + HAc 0,10 M.
(3) Solução (1) + niquel(II) 2,0 mM •.
(4) SOlução (2) + ,Diquel(II) 2,0 mM. Observa-se o

aparecimento de uma pré-onda. e pequeno aumento
da corrente limite em - 1,2 V.

50

i (JJA )

150

1-- ~'-' 1=-- ~ 1-JI I I -"-0,8 . i ....

.
i
L. 100
I



IOÇl ~ .

I
I
I
I
I
I
I

tg 6= 0,038 V I_________..J

(11).

FIGURA XIX

Curva de polarização do niquel(II) 2,0 mM em NaN
3

0,40 M, I = 2,0 M mantida com NaCl0
4

, na ausência

de oxigênio e de supressor de máximo. Não se ob

servam -quebrasH'na reta, como ocorre com cobalto

E (mV)

I
! ,.

600 l-o--v, I! I I I _. ..
+2,~ +If~ +0,5 O -0,5 -1,5 -2,5

700~

!
I

800



100

de fato, mencionam que esta redução se dá em duas etapas,

daí a maior reversibilidade do processo em meio de azote

to do que com os íons hidratados.

A eletrólise a potencial controlado em El

ou E2 leva invariavelmente à deposição total do níquel,

o que só ocorre no cobalto (11) (ver figura V) no pote~

cial E2 .

Foi feita uma transferência de 96,5 Cou

lombs com potencial do câtodo de mercúrio controlado em

E2 (-1,2 V) vs. E.C.8.(NaCl> para a seguinte solução:

N; = 0,50 M

50,0 ml I HN - 0,50 M3 -

níquel(II) = 3,0 mM

Descontaram-se os Coulombs gastos para a

deposição do níquel, que é total, e comprovou-se que o

rendimento em produção de NH~ era da ordem de 58%, com re

lação à reação 5. Não se fizeram estudos sobre o volume

dos gases liberados, mas o rendimento obtido é semelhante

ao do cobalto o que vem, uma vez mais, mostrar a regulari

dade de aparecimento de urna reação secundária. Esta nao

pode ter outra causa senão um desprendimento de hidrogê

nio, já que não se forma hidrazina e os volumes de gases

sao muito menores(no caso visto do cobalto) que os previ~

tos por reações secundárias mostradas no quadro I do capf

tulo 111.2. A reação secundária mais viável e o processo

de redução do HN 3 seriam aqueles mostrado no quadro 11,

com base na reação 7a. Aumentando o rendimento de produ

çao de HN~, pode-se admitir um aumento gradual da parti

r. r
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A etapa normalmente lenta seria a fase de

dosagem

dos auto-Conforme aceito pela maioria

Alguns autores admitem esta etapa como

+ -H + e ----> (H) ad reaçao 2s

Esta recombinação poderia se dar através

2(H)ad
S

----> H2 (lenta) reação 19

mentais concretos ou outras fortes evidências:

cipação da reação 5, como processo de eletrodo.

rrr.13. Especulações com base na formação de hidrogênio

atômico

de NH: e medida do volume gasoso.

Uma interpretação ligeiramente diferente

para a ocorrência dos processos de óxido-redução descri

tos (ver quadros demonstrativos r e rr no capítulo rr.2)

seria admitir como intermediário das reações a hidrogê

nio atômico. Com base nisso a única modificação seria ad

mitir que as transferências de eletrons não seriam fei-

desorção com recombinação:

Não há dúvida quanto aos processos de re

dução de azotidreto e os mecanismos propostos para o apa

recimento da onda catalítica, baseados em dados experi -

tas diretamente do eletrodo para o azotidreto, mas a pa~

tir do hidrogênio atômico formado no eletrodo.

48p.235 . - 1 d ~ ~'dres a segu1nte reaçao de e etro o e rap1 a:
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seguinte maneira, aplicada ao presente sistema:

que é reduzido rapidamente, podendo assim explicar a for

reação 20

reaçao 21H
2

+H2 + e->

+ +(H)ad + H ----> H2 (lenta)

HN3~ H+ + N3 reação 22

H+ + e > (H)ads reaçao 2

+ + (HN3 )ads(H2N3 )ads + (H)ads ----> H2 +

reação 23

H+ + e-> H2 reação 212

Seguindo as idéias de HEYROVSKY48 p.4l3, a

da formação de outro intermediário, H;.

o qual seria rapidamente reduzido. Certas substâncias ca

talisariam esta etapa de formação de H;. Segue, então, a

seguinte etapa rápida:

Certos metais como o níquel e os do grupo

da platina catalisam esta reação de recombinação e por

isso diminuem a sobretensão de descargas de hidrogênio .

Esta catálise se dá através da formação de compostos in

termediários de adsorção ou hidretos, entre o metal e H.

formação de H2 , catalisada por certas espécies catiêni

cas, no eletrodo de mercúrio, leva ao intermediário H;

maçao de H2 .

A formação de hidrogênio como reaçao se

cundária, seguindo as idéias de HEYROVSKY seria feita da
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dade.

xo, conforme as reações 5 ou 7a, mostrados com detalhes

estes

reaçao 24+(H)ad ----> H + es

lI:

o catalisador seria a espécie catiônica

H2 HN 3, presente em pequena concentração nas soluções de

HN 3 , capaz de ser adsorvida no eletrodo.

Cabe ainda mencionar que o hidrogênio atô-

o hidrogênio atômico formado funcionaria

como enérgico agente redutor, capaz de atacar o HN
3

e

transferir eletrons, dando origem à sequência de reaçoes

de redução 5 ou 7a, apresentados também nos quadros I e

o HN 3 seria reduzido pela transferência de

vários desses eletrons, provenientes, do hidreto-comple -

No caso do níquel, sabidamente catalisador

de hidrogenação, o hidrogênio atômico estaria na forma de

compostos de adsorção Ni(H) ou hidreto, com alta reativi-

nos quadros I e lI.

BOCKRIS e REDDy62 fazem extensas considera-

mico, H, pode provir de outras fontes, como no ataque de

metais (zinco, cadmio, cobalto, níquel) pela redução no

eletrodo de H+ de HN 3 ou por redução de H+ por cobalto

( I) .

çoes sobre a controvertida redução de H+.Segundo

autores o mecanismo de formação de H2 , depende da nature

za do eletrodo. A primeira etapa, reação 2, seria rápida

para o níquel e metais do grupo da platina. Seria lento ,

porém, no caso do mercúrio, o que exclue as reações aci
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Devido a essas dúvidas é que pareceu mais

ma (22 e 23) e favorece a interpretação já dada anterior

mente de que a reação de eletrodo se dá pela transferên-

muito

biprotonada

ácido azotídrico

Mesmo assim, nas

na forma

reação secundária a par-

cia direta de eletrons ao HN3 ou

H2N;, com hidrogênio formado por

Ni 2H saturado com hidrogênio, reduz o

f - ~ . . ~. 83com ormaçao de amon1a e n1trogen1o

tir de um intermediário de reação de eletrodo. A recombi

nação poderia se dar também, conforme o eletrodo, por um

dos dois processos mostrados.

Além das razões apontadas anteriormente ca

be ainda fazer algumas considerações de ordem termodinâm~

ca. Sabe-se que o íon azoteto ê um redutor excepcional

mente forte, visto que o potencial do sistema N2/N~ é da

Apenas o níquel, catalisador de hidrogena

çao, poderia favorecer o mecanismo de redução de HN3 atr~

vés de hidrogenação. ~ sabido que o níquel de RANEy82 ,

interessante supor que a redução de HN3 seja proveniente

da transferência direta de eletrons pelo eletrodo, forman

do-se hidrogênio como reação secundária, a partir de um

intermediário.

condições polarográficas, ter-se-ia, que admitir uma des

carga antecipada de hidrogênio no caso do HN3 , com rela

ção ao que ocorre em tampão análogo de Ac-/HAc, para que

esse hidrogênio atômico fortemente adsorvido no níquel pu

desse transferir eletrons para o HN3 e reduzi-lo até NH~.

Esta descarga antecipada de hidrogênio não é justifica 

da, pois o pH das soluções é o mesmo. Note-se ainda que o

níquel se encontra na forma de amálgama, condição

diferente da do níquel metálico.
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40p.102. ~ ~ ~ordem de -3 V • Entretanto este 10n e tambem extre-

mamente inerte em meio alcalino, onde não é oxidado por

água oxigenada ou permanganato. Ele só se torna capaz de

também

reaçao 26

reaçao 25

eletroativo

3/2 N2 + e

3'2 N2 + H

H+ +

->

->

HN3

HN3

em condições de sobretensão bastante elevadas. ~

através das reações 5 e 7a, embora se torne

reagir rapidamente, com oxidantes quando na forma de HN 3 ,

isto é, em meio ácido, com a protonação do íon N;. Nes

tas condições pode funcionar também como forte oxidante ,

Voltando ao processo de eletrodo onde hi

drogênio atômico pode ser formado, recombinando para dar

H2 , cabe discutir a viabilidade do processo de sua forma

ção. Termodinamicamente é perfeitamente possível a segui~

te reação, uma óxido-redução interna, visto que o par

N2/N; é um fortíssimo redutor:

o sistema porém tem relativa estabilidade.

A decomposição se dá de maneira violenta (explosão) quan

do há choque ou aquecimento do HN 3 ou azotetos de metais

nobres. Transferindo-se 1 elétron para o HN3 ou H2N;, o

primeiro intermediário de reação de eletrodo teria ainda

mais condições de transferir um elétron para um H+ a ele

ligado. ~ quando, então, no quadro II se admite uma rea

ção secundária com formação de hidrogênio atômico que en

traria na fase de recombinação para dar H2 •

um redutor, sendo titulado por oxidação com MnO~ e Ce

(IV)40p.103, dando N
2

, conforme a seguinte reação:
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o íon H+ de equilíbrio que se descarrega, mas sim, o HN 3

ou H2N; que recebem 1 elétron e posteriormente libera·

riam hidrogênio atômico.

a) Transferir o elétron para um próton a

ele ligado, formando H que depois sofre rápida recombina

ção, para dar H2 , processo este aceito para o eletrodo de

..
e2) Ter-se-ia então que admitir que nao

o processo que parece mais viável é, pois,

a reaçao direta de eletrodo, do HN3 , para dar NH~, com

hidrogênio formado a partir de um intermediário, mesmo no

caso do níquel. Sumarizando-se, tem-se as seguintes just!

ficativas para admitir este processo de eletrodo:

4) O que então parece lógico é que o inter

mediário com um elétron sofra dois processos espontâneos,

simultâneos, com velocidades diferentes, mostrados no qu~

dro (II), capítulo III.2.

1) A redução de HN3/N; se dá com apreciá

vel antecipação de até 400 mV com relação ao sistema HAc/

Ac , de mesmo pH. Se houvesse redução de B+ do equilíbrio

para dar H atômico não haveria razão alguma para ela oco~

rer no meio de azoteto antes da do meio de acetato, já

que se tem as mesmas condições de pH e mesma estrutura de

dupl~_camada (igual concentrações de Na+).

3) Este hidrogênio atômico liberado por e~

te intermediário é que voltaria a atacar o HN3 , reduzin

do-o. Isto não parece lógico, pois se o intermediário

(H2N; ou HN3 , + 1 e) é capaz de reduzir o H+ a ele ligado

formando H, não teria sentido admitir que o HN3 viesse no

vamente a ser atacado pelo próprio pnoduto da reação, o

hidrogênio atômico.
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maneira gradativa cabe ressaltar os seguintes pontos:

muito pequeno e está de acordo com a seguinte reaçao apr~

ximada, ocorrendo simultaneamente:

Dentro do grande número de fatos apresen

tados com discussões e conclusões a que se chegaram de

~

e

...
as

3) O volume gasoso na descarga de HN 3

[2/3 %
+ 11 -HN3 + 2 e ---> 3/4 NH4 + ~ N3

Coulombs reação 7b

ll/3 % HN3 + e --> 1/2 H2 + N; reaçao 9

balto (11).

4) Cobalto (lI) (ou níquel (11» aumentava

o rendimento em produção de NH~, com aumento do volume de

gases liberados. Acima de 10 mM de cobalto (11) o proce~

so de eletrodo tende para a seguinte reação:

111.14. Resumo das principais conclusões

2) Não se forma hidrazina como reaçao se

cundária na solução de HN3 , na presença ou ausência de

corrente catalítica proporcionada por níquel (11) ou co-

1) A descarga de HN
3

não é uma simples

descarga de hidrogênio antecipada. A formação de hidrogê

nio é um processo secundário regular que acompanha a red~

çao preferencial do HN 3 para dar NH~ com ou sem liberação

de N2 .

b) Receber eletrons e dando sequência

- ,- +reaçoes que levam a formaçao de NH4 .



5) A presença de cobalto (11) dá duas on

das catalíticas muito próximas, de antecipação de descar

ga de HN3 , com os seguintes mecanismos:

+4 HN3 + 2 e ----> NH4 + 3 N3

108

reaçao 5

a) reoxidação de cobalto (I) formado inter

mediariamente, apresentando corrente em forma de corcova.

b) um segundo componente nem sempre perfei

tamente visível, sendo devida principalmente à aceleração

da descarga de HN3 pelo cobalto metálico na superfície do

eletrodo.

6) A concentração de azoteto que proporci~

na o máximo de ação catalítica é 0,40 Monde n para cobal

to (11) é aproximadamente 2,0. Em alta concentração de a-

zoteto as duas etapas se tornam mais reversíveis e menos

diferenciadas entre si, havendo menor corrente catalíti -

ca.

7) O níquel (11) também apresenta duas on

das a primeira de pequena intensidade, sobre a própria o~

da do níquel e atribuída ao ataque ao amálgama pelo HN3 '

com regeneração do níquel (11). A segunda onda se asseme

lha à segunda do cobalto, conforme 5b.

8) A análise da onda polarográfica através

da obtenção de di/dE vs. E para a onda polarográfica par~

ce ser um processo promissor para a identificação de eta

pas lentas de reações de eletrodo.

9) O níquel (11) sendo reduzido em tampão

de ácido acético causa o aquecimento de uma pré-onda de

hidrogênio, assemelhando-se aos metais do grupo da plati 

na. O cobalto (11) também antecipa a descarga de íon hi 

drogênio, em meio contendo acetato.



IV - Pepspectivas de tpabaZho

o ppesente tpabaZho é, ainda, um tpabatho

incompteto. Os estudos devepão ppo8seguip no sentido de

escZapecep uma sépie de pontos ainda obscupos no tpaba

Zho e compZetap outpas obsepvações com mais dados expepi

mentais.



A redução do HN 3 deve seguir uma _equaçao

de onda polarográfica em que o potencial em cada ponto es

tá relacionado com a corrente limite e a intensidade de

corrente. Serão examinados fatores que eventualmente pos

sam modificar não só a equação da onda polarográfica, co

mo também o potencial de descarga.

podem modificar substancialmente a descarga de certo ca

tions de aminas protonadas 65 • A estrutura da dupla camada

pode afetar, pela presença de cations de carga elevada ou

ânions que se adsorvem fortemente.

,
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Substâncias tensoativas como se sabe

Estudos da descarga do azotidretoIV.l.

o estudo da redução do HN 3 por si só repr~

senta um trabalho muito extenso, já delineado nos capítu

los III.l e III.2. Cabe, pois, efetuar uma série de estu

dos.

Em concentrações baixas, até 20 mM, podem

ser feitos uma série de estudos para a onda polarográfica

completa do HN 3 , visto que para concentrações relativame~

te baixas se atinge uma corrente limite. Em concentrações

altas tem-se curvas sem polarização que também devem ser

objetos de estudos. Cabe verificar em ambos os casos como

varia o El/2 ou o potencial de decomposição com a concen

tração de azoteto.

o teste di/dE vs. E, deverá ser aplicado à

onda a fim de verificar a possibilidade de desdobramento

em etapas. Com a mesma finalidade serão feitos estudos da

curva de polarização catódica.

I
_M
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por parte do processo ela se modifica para a seguinte for

contribuir para o conhecimento da verdadeira estequiome-

reaçao 28

reaçao 27

dever-se-~

K a: 10-9,2 82

Noutro estudo paralelo a este

NH~~ NH
3

+ H+

+HN3 + 3 HAc + 2 e ---> NH4 + N2 + 3 Ac

parável à do ácido bórico:

Como se vê deve haver uma corrente limite

Por exemplo se a reação 5 é a responsável

ma:

tria de reação de eletrodo.

deslocar o HN
3

em condições de pH constante, colocando-se

uma pequena quantidade de azoteto, 10 mM, em tampões 1:1

de acetato e ácido acético, de força iônica constante e

concentrações progressivamente crescente de ambos os com

ponentes acima (HAc e Ac-). Isto fará com que a fonte de

protons para a redução de HN
3

provenha não do próprio HN
3

mas, progressivamente, de outra fonte, o BAc. Isto poderá

Outro aspecto interessante é promover a r~

dução de HN 3 com protons fornecidos por outra fonte. Há

evidências de que a descarga de HN 3 possa ocorrer em p~

tenciais mais negativos que a usual quando se usam ca

tions NH~ como fonte de protons, já que este pode funcio

nar como ácido de Bronsted, de constante de ionização com

4 vezes maior que a proporcionada pela reação 5, porque

todo HN3 reage apenas como oxidante e não como doador de

protons:
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+4 HN3 + 2 e ----> NH4 + 3 N3 reação 5

De modo análogo a reação 7a

+12 HN 3 + 8 e ----> 3 NH4 + 11 N3

se modifica para a seguinte forma, levando-se em conta

(ver também equação 6) que 11 protons são fornecidos por

do.

mes gasosos desprendidos por cromatografia de fase gasosa

Há possibilidades de se analisarem os volu

...
e

reaçao 29

Neste caso a corrente aumentará 12 vezes ,

+HN 3 + 11 HAc + 8 e ---> 3 NH4 + 11 Ac

HN
3

:

o volume gasoso varia significantemente com o potencial a

plicado e com o pH do meio além de esclarecer definitiva-

desde que não haja corrente secundária. ~ importante con

siderar que sabendo-se o teor de NH~ formado por eletrôl~

se a potencial controlado e o aumento relativo de corren-

te quando a fonte de protons vem a ser o HAc, pode-se in

dubitavelmente optar pela reação preferencial de eletro-

mente se a reação secundária de descarga de hidrogênio

da redução de HN3 .

Em conexão com estes estudos estão aqueles

referentes ã determinação do volume de gases liberados

por eletrôlise a potencial controlado. Cabe verificar se

um processo simultâneo, independente, ou se é ~provenien

te, como já se tem fortes evidências, de um intermediário
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com observações de como variam as curvas de polarização

Caberá prosseguir o estudo, inicialmente,

consolidar

po1arogramasdos

0,40 M de azoteto. Será visto também, como varia a cur

va de polarização catódica com a concentração de cobalto

Paralelamente serão feitas análises

as idéias de que o processo cata1ítico se dá preferen

cia1mente via cobalto CI) com o máximo de atividade em

cente de azoteto. Isto servirá de base para

catódico de cobalto CII) em função da concentração cres-

com base em diagramas ~i/~E V8. E.

IV.2. Estudos no sistema cobaltoCII)/N;~3

e determinar as proporções de H2 ou N2 formado. Cabe re

fazer estudos antigos de ataque de metais por HN 3 , anali

+sar os volumes gasosos e o teor de NH4 formado. O ataque

será feito com tampões de N~/HN3' nas condições do estu

do polarográfico. A razão do estudo é verificar se o ata

que aos metais se dá conforme a reação 5 ou 7b, já que

há discordâncias na literatura.

A cinética de redução do cobalto CII) se

rá estudada numa faixa mais ampla de concentração. Isto

requer, também, que seja feito um estudo de formação de

complexos no sistema coba1toCII)/N;, porque o potencial

formal de sistema Co(II)/Coo varia com a concentração do

comp1exante. Além do mais a velocidade de reação de ele

trodo está intimamente ligado com a composição do siste

ma. 0\ meio viável para efetuar este estudo será pela de-

(II), visto que o abaixamento da concentração tende a se

parar cada vez mais os processos de redução em etapas
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tecção de um eletrodo seletivo para cobalto (11). A adsor

ção de cations e anions no eletrodo pode mudar a estrutu

ra da dupla camada elétrica e alterar a velocidade de rea

ção de eletrodos. Por isso serão feitos alguns estudos

nesse sentido, especialmente utilizando-se agentes tenso

ativos como Triton X-lOO (aniônico)ou Tergitol NPX (neu 

tro).

A adsorção dos azido complexos de cobalto

(11) poderá ser estudado por método crono-coulométrico ou

pelo levantamento de curvas eletrocapilares. Algo já foi

feito nesse sentido, obtendo-se apenas indícios de haver

pequena adsorção. O estudo foi apenas qualitativo.

ses, procurando obter os volumes dos gases liberados para

prendimento gasoso.

7a, com reação secundária 9, para a reação 5 com 100% de

rendimento. Com isto aumentaria consideravelmente o des-

reaçaose certificar que a reação de eletrodo passa da

Como foi visto o desprendimento gasoso,du

rante a eletrólise a potencial controlado em t~mpão de

N~/HN3' é algo aumentado pela presença de cobalto (11)

Há diminuição da possível reação secundária de descarga

de hidrogênio evidenciado pelo aumento no rendimento de

amônio. Caberá fazer um minucioso estudo dessas eletróli-

Verificou-se, estranhamente, que apre~ença

de níquel (11) diminui significativamente a altura da on

da catalítica do cobalto (11). Como o níquel (11) é redu

zido antes do cobalto (11) deve-se admitir que a presença

de amálgama de níquel durante a redução do cobalto deve

afetar a cinética da reação de eletrodo. Caberá então ex~

minar o efeito de outros metais na superfície da gota ,
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Este resultado mostra que outros sistemas

proveniente de cation que se descarregam em potenciais ,

Cue

HN
3

mais anôdicos que o cobalto, como Cd(II), Tl(I)

IV.3. Outras observações sobre descarga antecipada de

Já se verificou que a corrente limite de

zinco (II) é aumentada pela presença de HN 3 e a interpr~

tação dada é que há oxidação do amálgama por HN 3 , regen~

rando zinco (II), com certa velocidade, o que também e

quivale a uma descarga antecipada de HN3 .

O cadmio (II), por um mecanismo semelhan

te, tem sua corrente limite muito ligeiramente aumenta

da por um mecanismo análogo. A menor intensidade observa

da se deve ao menor poder redutor do amálgama, com pote~

cial formal da ordem de 0,4 volts menor que o do zinco.

Mas um fato de grande importância foi que, prolongando

-se o polarograma até potenciais mais negativos, muito

além da região onde se atinge a corrente limite, viu-se

surgir uma onda catalítica no mesmo local (-1,0 V) onde

aparece a onda catalítica do HN3 pela presença de níquel

(II) ou cobalto (II). A única interpretação cabível é

que o cadmio se comportaria como o níquel (e também no

caso da segunda onda catalítica do cobalto) formando nú

cleos ativos na sup~rfície do eletrodo, reduzindo a so

bretensão de descarga do HN 3 , num mecanismo semelhante

ao dos metais do grupo de platina na descarga de hidrogê

nio, figura xx.

(II).
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FIGURA XX

Polarogramas das seguintes soluções, na ausência de

oxigênio e de supressor de máximo:

+ Cadmio(II) 3,0 mM.

+ HN 3 O,040,M. Observa-se apare

onda cata1!tica em - 1,0 V (pequeno

corrente limite) e em - 1,35 v.



117

Ru > .Rh > Ir > Pt > Pd

temas

,
parte

metais

produzem

região

podem diminuir a sobretensão do HN 3 . Cabe lembrar o fato

inédito mencionado no capítulo III.13 que o níquel foi ca

paz de reduzir a sobretensão de descarga de hidrogênio

No caso do tampão N;/HN3 deve haver anteci-

A primeira série de elementos com potencial

do processo. O polarograma 3 da figura III, pág. 14 na dis

- 38 . -sertaçao de mestrado mostra que houve uma antec1paçao do

mesmo tipo para o cobalto <II>.

atividade catalítica de descarga de HN3 seriam os

num tampão de ácido acético e acetato, antecipando

Estes fatos estão coerentes com a idéia de

que é viável o mecanismo de descarga antecipada de HN3 por

formação de núcleos ativos do metal ou amálgama, na super

fície do eletrodo, fenôme~o que se estende à descarga de

hidrogênio. A este mecanismo se junta o outro em que se su

põe um ataque do metal pelo HN 3 , como ox!dante.

IV.4. Possibilidades de ·ondas catalíticos com outros sis

do grupo da platina. Estes agem, como foi dito, por forma-

presentam a seguinte ordem decrescente de atividade catalí

tica:

ção de núcleos ativos que por volta de -1,0 V,

descarga antecipada de hidrogênio, muito além da

de potencial onde se tem suas reduções no eletrodo de mer

cúrio. HEYROVSKY e KUTA48 p.408 discutem bem o assunto e a-



118

pação pura e simples da redução conforme reação 5 ou 7a ,

como também podem aumentar a descarga de hidrogênio, que

seria uma reação secundária e independentes das outras.

Este estudo será iniciado em breve com a colaboração do

Dr. Graciliano de Oliveira Neto.

r sabido que HN3 atua sobre formas reduzi

das oxidando-as, com maior ou menor velocidade. Assim se

explica parte do fenômeno catalítico por lento ataque a

metais (ou amálgamas) como já foi dito, e ataque muito rá

pido ao intermediário azido complexo de cobalto (I). Com

relação a outras formas reduzidas, sabe-se que o HN 3 pode

oxidar ferro (11) a ferro (111)85.

Assim é de se esperar certo componente ca

talítico na redução do azido complexo de ferro (111) a

ferro (11) e também no caso de redução de cobre (11) em a

zoteto que se dá em etapas, via cobre (I).

Outra possibilidade de ocorrência de onda

catalítica com HN3 está nos sistemas que sabidamente dão

# • - 86-88 -onda catal~t~ca de descarga de N0 3 ' por reduçao des

te por um intermediário. Assim U0 2
2+, Mo04 e W04 são re

duzidos em tampões contendo nitrato e tem uma de suas on-

das apreciavelmente aumentada.

... • 89 ...Por exemplo, no caso do uran~o ,ha redu-

çao em duas etapas até urânio (111) que é a forma ativa ,

capaz de reagir rapidamente com nitrato.

Por outro lado é possível que nitrato seja

capaz de intensificar a altura de ondas catalíticas causa

das por HN 3 . Caberá verificar se, no caso do cobalto (11)

o pico de corrente catalítica atribuído ao intermediário

cobalto (I), fica intensificado pela presença de nitrato.
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Há possibilidade que o azido complexo de cobalto (I) em

meio ácido reduza rapidamente o íon nitrato.

IV.5. Estudos com CN e SCN

Há na literatura estudos sobre aparecimen

to de onda catalítica de cobalto com cianeto90 e tiociana

t 45 ., 1 .. t 46o e n1que com t1oc1ana o •

em cada componente) não houve descarga de gases, como se-

Esta reação é termodinamicamente possível.

Supondo-se o ácido cianídrico como sendo a

nitrila do ácido férmic0 92 é fácil, formalmente, imaginar

uma redução no eletrodo.

+
NH4 '

reaçao 30

controlado .

Houve, entretanto, considerável formação do cátion

EO = + 0,33 V 6Go = -30,9 Kcal

num processo que se assemelha ao do azoteto.

+ +HCN + 2H20 + 4H + 4e ---> NH4 + 2H 20 + HOCH3

+HCN + 2 H20 ~ NH4 + OOCH

- +C0 2H + 4 H + 4 e ---->, HOCH3 + H20

ria de esperar, por eletrólise a potencial

A descarga de hidrogênio é o mecanismo pro

posto para a onda catalítica de cobalto, pelo intermediá

rio ciano-complexo de cobalto (1)91. Entretanto comprovou

-se que cobalto (11) 2,0 rnM em tampão de CN-/HCN (0,40 M

Deve porém ser modificado para a forma em que os protons

são fornecidos pelo HCN. Como este é um ácido muito fraco

a tendência do sistema reagir fica apreciavelmente .dimi-
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No caso do tiocianato os metais formados ,

ser um processo irreversível, que ocorre com sobretensão.

~ 11,

li'

•e

reaçao 32

reaçao 31

potenciais

vs. E.C.S.

plenamente favorável

~GO = + 33,2 Kca1

+ -NH4 + 5 CN + H3C - OH-->

O fato)da reação oCorrer em

Apesar do ~Go ser positivo, esta reaçao

++ 3 H + 2 e --> H2 S + HCN

EO = -0,36 V

SCN

perfeitamente possível no eletrodo a -1,0 V

mais negativos que o previsto peio EO se deve ao fato de

O ciano complexo de cobalto (I) funciona como cata1isador

níquel ou cobalto, seriam atacados pelo ácido tiociânico,

ocorrendo um processo de óxido redução, regenerando-se ní

quel (lI) e cobalto (lI), enquanto o íon SCN- seria redu-

porque reduz a sobretensão do processo, causando o apare

cimento de onda catalítica.

6 HCN + H20 + 4e

nuida:

o fato de se obter amônio mostrou que o me

canismo é completamente diferente daquele atribuído na li

teratura. Resta fazer uma eletrólise a potencial control~

do, com o controle dos Coulombs transferidos e análise do

teor de NH~ a fim de comprovar se a estequiometria acima

pela reação 31 é verdadeira, ou se também há reação secun

dária de descarga.

zido a:

(NaC1), visto que o EO da reação é

(-0,60 V vs. E.C.S.(NaC1).
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Em eletrólise a potencial controlado com 

provou-se que o processo nao para na produção de HCN e

prossegue, talvez de acordo com a reação 30. De qualquer

forma constatou-se qualitativamente nas soluções eletroli

sadas a presença de apreciáveis quantidades de NH:.

Estes sistemas serão, pois, objetos de no

vos estudos semelhantes àqueles feitos com o íon azoteto.

Estudos do comportamento de cobre (11) e cobre (I) em so-

l - d .. . .. . I· 93uçao e t1oc1anato Ja foram fe1tos neste nst1tuto .
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V.1 - APARELHAGEM

a) Os po1arograrnas foram realizados com o

po1arógrafo Sargent Modelo XV, com registrador, cuja pr!
. -. • .. + ••

c~sao no e~xo de potenc~a1 e de - 10 mV e no e~xo da ~n-

tensidade 1,0 uA/mm para a menor sensibilidade.

ci1ita o manuseio do eletrodo durante a operação de in-

troduzir e retirar o canilar da cela, onde todo o conjun- -
to constituido de capilar, coluna de mercúrio e reserva-

trico 1:1, novamente com água destilada e finalmente com

álcool destilado nara remover toda água e enxugado cuida- -
dosamente com papel absorvente. A seguir o capilar foi

adaptado a um recipiente limpo e seco, mantendo-se a al

tura da coluna de mercúrio na altura de 20 a 25 cm permi

~

n~-

lavado

exaustivamente com água destilada, solução de ácido

tório se movimenta. Após o uso, o cani1ar foi

b) Eletrodo gotejante de mercúrio - sua

característica foi modificada ao longo do trabalho real!

zado, por troca de capilar e por variação da altura da

coluna de mercúrio. Com a intenção de diminuir as varia

ções das características capilares, montou-se uma coluna

de mercúrio adaptada a um suporte com cremalheira do ti

po Cambridge. Na extremidade inferior adaptou-se o ele

trodo capilar de vidro (tipo Barometer americano) de 8,0

cm de comprimento. Um reservatório de mercúrio foi co

nectado à coluna por meio de tubulação de "Tygon", com

diâmetro interno de 5 mm, que permitia a variação da al

tura da coluna de mercúrio. O sistema de cremalheira fa
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tindo gotejamento lento. Durante os trabalhos a altura

da coluna de mercúrio foi mantida em 50,0 cm, anresentan
~ -

do tempo de gotejamento superior a 3 segundos. A carac

terística capilar determinada em selução de NaN 3 0,40 M,
-6HN3 0,10 M, cobalto(II) 2,0 x la M, NaCl 0,10 M, no

potencial aplicado de -1,10 V, apresentou o valor de

1,88 mg2/3.seg-1/2 para m2/3.tl/6. A determinação do fl~

xo de massa de mercúrio por segundo, m"foi feita por p~

sagem de mercúrio que fluia na cela polarográfica por~

po superior a 900 segundos, medidos com cronômetro.

c) Cela polarográfica: utilizou-se cela

polarográfica convencional em forma de "H" semelhante ã

d . 1· 94 t ·1· d d .escr1ta na 1teratura e u 1 1za a em estu os anter10-

res neste Institut027 ,38.

d) Medidas de pH foram feitas no aparelho

Metrohm, modelo E3l6, usando-se eletrodo de vidro combi-

nado contra Ag/AgCl, tipo EAl2l.

e) As padronizações das soluções de cobal

to e níquel foram feitas por eletrodeposição no aparelho

Eletro-analyser Slomin da Sargent, por 2 horas e 30 minu

tos, com passagem de corrente de 0,7 a 1,0 A com 5,0 a

5,5 V de aplicação de tensão.

f) A medida de eletrólise a corrente cons

tante foi realizada no coulometro da METROHM HERISAU, m~

delo E2l1,A com cronômetro próprio, aplicando-se a cor~

te de 20 m A, durante 1 hora e 20 minutos, utilizando-se

a montagem das celas eletrolíticas de acordo com a fi~

ra XXI. Na superfície livre da solução a ser eletrolis~

da foi mantida um fluxo constante de va~ores contendo HN 3



l','

d

( F

I

--- ---- -- ----- ---- --- -

/~/// / HO

p

ponte IOlIno

c:::h f?\. 110 V c.O.

s:~

zooç~c
volh r-~

'1 (+)

____ .=c===-=

-_ N02 S04- _

FIGURA XXI

Esquema de aparelhagem usada na redução coulométrica'

a corrente constante, das soluções tampÕes de azoteto.



126

a fim de evitar dissolução do oxigênio do ar na solução.

g) Para as medidas cou1ornétricas potencios

tática foi utilizado o PAR-MODEL 170 ELECTRO-CHEMISTRY

SYSTEM, que é um sistema mu1tifunciona1 a 3 e18t~odos. O

domínio de potencial é de ! 5V com velocidade de va~~ed~

-1 ~ 5 -1 .ra que vao de 1,0 x 10 a 5,0 x 10 mV s • POSSU1 re-

gist~ador x-y com sensibilidade que varia de 1 x 10-10 à
-1 -1. . i5 x 10 A.pol • Este reg1strado~ pode ser subst1tu do

por osciloscópio. O aparelho possui dispositivo de com

pensação automática, quando usado como potenciostato, de

grande capacidade (até lOOV) para suportar as oscilaç~

da corrente durante a eletró1ise e manter ° potencial

• + 1 -ap11cado controlado dentro de -O, mV. A flutuaçao da

corrente foi possível de se acompanhar pelo registrador

utilizando-se baixa sensibilidade. A cela e1etrolítica

empregada está mostrada na figura XXII. A verificaçãodb

potencial controlado entre e l e e 3 foi ~ealizada com o

potenciômetro digital da linha ORION Rese~rch,Model aDIA

sensível a décimo de mV.

h) As determinações de amônio foram fei -

tas pelo método de Kjeldah1 95 em aparelhagem de vidro cu

jo ••quema está descrito na figura XXIII. Na titula -

çao foi utilizada bureta tipo pistão da METROHM E400 de

5,0 ml de capacidade •.

i) As medidas de evolução gasosa, durante

a eletrólise a potencial controlado, foram feitas por

meio de um cilindro graduado emborcado sobre o catodo de

mercúrio, previamente cheio com a solução a ser e1etro1i

sada. Basicamente ê a mesma montagem da figura XXI!I,c~

jo esquema está na figura XXIV.
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j) Os po1arogramas de precisão para o es-

tudo das curvas de polarização foram feitas no PAR já

mencionado. Utilizou-se cela especial com sistema de

três eletrodos, registrando-se a curva automaticamente

apm o registrador do PAR por ser extremamente sensível •

As medidas de intensidade da corrente foram feitas no fi

na1 da gota de mercúrio. Tomou-se o cuidado de corrigir

adequadamente a corrente residual.

V.2 - REAGENTES E SOLUÇOES

Empregaram-se substâncias de pureza anal!

tica <A.R.) ou quimicamente pura <C.P.> de várias proce

dências. Em alguns casos ruJiumsm-ee cristalizações su

cessivas para obter substâncias mais puras.

Perclorato de sódio - da Riedel de Haen

Ag Sedze, Hannover, após a terceira cristalização apre 

sentou pureza aceitâvel. Testes analíticos adequados i~

dicaram a ausência de oxidantes e ferro, apresentando~

ços de cloretos que não interferiram no trabalho. Em

todas as cristalizações e preparações de soluções esto 

ques foi utilizada água bidestilada. As demais soluções

eram preparadas por pipetagem e diluição a partir de so

lução estoque, cujo título foi determinado gravimetrica

mente, pesando-se o resíduo de secagem, de conhecido vo

lume da solução.

Azoteto de sódio - da Merck e Laboratório

K.K., o sal sódico sofreu cristalizações sucessivas, pa

ra eliminação de traços de ferro(III) e de hidróxidos,
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por dissolução a SOOC até atingir a saturação. Após fil

tração, resfriamento e adição de álcool destilado em

igual volume,separou-se o sal que foi seco em dessecador

com cloreto de cálcio e depois a 1100e em estufa por ho-

21 -ras • As soluçoes foram prevaradas por pesagem do sal

usando-se água bidestilada na preparação da solução esto

que, a partir da qual preparavarn-se as demais soluções de

estudo por pipetagem e diluição.

po de trabalho.

Triton X-IOO - da Room & Haás Co. Phila -

estoque foram preparadas a partir do sal e padronizadas

pela técnica de eletro~eposição de acordo com VOGEL96 •

~n1-

soluções

Sulfato de cobalto(II) e sulfato de

delphia, U.S.A •• A solução estoque foi preparada para

dar 0,20\, m/v, que se conservou bem durante todo o tem-

queleI!) - da Fischer ~cientific Company. As

Mercúrio - utilizado nas medidas polaro 

gráficas, de várias procedências, sofreu prévio tratamen

to com ácido nítrico 10\, depois com hidróxido de sódio

20\, lavagem rigorosa com água destilada, secagem e fi

nalmente destilado duas vezes em aparelhagem adequada.

Nitrogênio - usado para borbulhar as so

luções para eliminar o oxigênio do ar dissolvido foi pu

rificado por frascos lavadores, dispostos na seguinte or

dem: dois frascos contendo solução de cloreto cremoso

0,10 M, amalgama de zinco e ácido perclôrico 1,0 M. A so

lução deveria apresentar tonalidade azul e o aparecimen

to de coloração verde significaria insuficiência de aci

dez, devendo-se adicionar mais ácido aos frascos. Ase-

.1
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guir, em série, dois frascos contendo água destilada e

por último um frasco contendo solução eletrolítica de

composição semelhante ã utilizada para preencher o com

partimento intermediário da cela polarográfica.

V.3 - ALGUNS DETALHES EXPERIMENTAIS

A liberação do ácido azotídrico por áci

do forte (HCl04) foi feita sempre por último devido à

alta volatibilidade desse composto, sendo o ácido prev~

AUTOMATIC CONSTANT RATE BURETTE MODEl C-da SARGENT-t4IlCH,

que consegue verter volumes de 0,0005 ml a 2,500 ml e

do tipo METROHM E457 que fornece volumes de 0,0001 a

0,5000 ml.

As soluções de estudo nos casos favorá

veis foram preparadas em balões volumétricos e em segui

da polarografadas. Porém nos casos em que não se dese

java a interferência alguma do oxigênio dissolvido, as

soluções foram borbulhadas com nitrogênio em separado e

só depois adicionadas diretamente à cela por pipetagem

no preparo da solução em estudo. Nos estudos da influ

ência da variação de concentrações de algum constituin

te como N;, íons metálicos, acidez sobre a onda catalí

tica, invariavelmente adicionavam-se soluções correspo~

dentes diretamente na cela, previamente borbulhadas e

razoavelmente concentradas, em alíquotas tais que as in

fluência da diluição era negligenciãvel (abaixo de O,5%l

O volume de solução na cela era g ralmente de 8,0 ml a

tipo10,0 ml. Para tal utilizaram-se microburetas do
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mente borbulhado. Além da alta volatilidade do ácido ~

tídrico, HN 3, este possui toxidez, razão pela qual todo

o conjunto de trabalho (termostato, cela, coluna de mer

cúrio) foi montado convenientemente em capela com boa

vazão de ar.

A cela polarográfica antes do' uso foi

exaustivamente lavada com água destilada, em seguida com

solução igual a utilizada no con artimento intermediário

da cela. Enxugava-se com papel de filtro. Vertiam-se en

tão as soluções componentes. A solução a ser polarogra

fada foi termoestabilizada durante 20 minutos a (25,0 ~

O,S)oC.
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"GLOSSÁRIO DE SIMBOLOS E ABREVIAÇÕES"

C ] concentração molar de equilíbrio

( )ads

A

Ac

HAc

a

substâncias adsorvidas no eletrodo de mer-
... .

cur~o

...
ampere

íon acetato

ácido acético

coeficiente de transferência de eletros

global

c concentração molar de cations metálicos

CT coeficiente de temperatura

Cox concentração da espécie na forma oxidada ro

amago da solução

o
Cred concentraç ão da espécie na forma reduzida

no amago da solução

o _.. . .
Cox concentraçao da espec~e na forma ox~dada

na superficíe da gota de mercúrio

CO
o

CNTP

D
HN3

Dox

Dred

cobalto no estado elementar

condição normal de temperatura e pressao

coeficiente oe difusão do azotidreto
2 -1(cm .seg. )

coeficiente de difusão da espécie eletroa

tiva na forma oxidada

coeficiente de difusão da espécie eletroa-

tiva na forma reduzida
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l::. variação de

E potencial aplicado no eletrodo

EO potencial normal de eletrodo contra o E.N.H.

potencial condicional (formal)

potencial no pico de onda cata1ítica

potencial de meia onda

potencial correspondente a 1/4 de id

potencial correspondente a 3/4 de id

EO'

Ep

E1 / 2

E1 / 4

E3/ 4

E.C.S.(NaCl) Eletrodo de calometano saturado com solução

de NaCl

E.N.H.

EDTA

F

Eletrodo normal de hidrogênio

eti1enodiaminotetraacetato (sal dissódico)

Constante de Faraday (96.491 conlombs)

h altura da coluna de mercúrio medida desde

a extremidade inferior de capilar até a

superfície livre superior do reservatório

de mercúrio

h corrigida

corrente média de difusão

corrente média catódica

corrente média anódica

corrente média limite

i c

ia

i l

i corrente (genericamente)

i ad corrente de adsorção

i 2 é a altura da corrente cinética ou catalí

tica na temperatura t 2

hcorr

i d
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i l é a altura da corrente cinética ou catal!

tica na temperatura t l

I força iônica (moles por litro)

k O constante de velocidade padrão

In logar!tmo neperiano ou natural

M molaridade da solução

m massa da substância eletrolisada

m velocidade média do fluxo de mercúrio atra

vês do capilar (mg/seg.)

n número de eletrons total envolvido na rea-

ção redox global

na número de eletrons envolvidos na etaoa de

terminante

n.a produto do número de eletrons global pelo

coeficiente de transferencia de carga glo-

bal

n2!?l

na a 2

pol

Q

R

produto do número de eletron pelo coefici

ente de transferência de carga de la. eta-

pa

idem, da 2a. etapa

polegada

quantidade de eletricidade

constante dos gases perfeitos (S,31432)mo

les/grama moI

seg segundo

T temperatura em graus absolutos (273,15 °K)
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t tempo em segundo

t tempo de gotejamento em segundos (po1aro 

grafia)

t 1 tempo de gotejamento no potencial de E1/ 2

~ excesso de carga na superfície do eletrodo

V volume de solução em m1

W peso molecular do produto formado pela ele

trôlise
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R E S U M O

A redução polarográfica de ácido azotídri
... - + • •co, HN3 , se da com formaçao de NH 4 como produto pr1nc1 -

pal, com outras reações secundárias. Ocorre em poten-

cias mais anódico que a descarga de hidrogênio em

pões de ácido acético e acetato.

tam-

A presença de cobalto(II) em tampões de

NS/HN3 leva ã antecipação da descarga do HN 3 , com aumen

to no rendimento de NH:. Fizeram-se nu~erosos estudos

dos diversos fatores, usando-se coulometria galvamostát!

ca e potenciostática, para que se pudessem analisar os

produtos da reação de eletrodo. Cobalto(I) é o interme

diário que reage rapidamente com HN 3 , dando origem ã pri

meira onda catalítica. A segunda onda está associada com

a modificação da velocidade de reação de eletrodo doHN3 ,

como principal fator.

A cinética da reação do cobalto(II) foi

estudada, obtendo-se a seguinte constante de velocidade

para o processo catódico global, em azoteto 0,40 M:

kO = -7 -1 -19,9 x 10 cm seg

Níquel(II) dá duas ondas catalíticas a

primeira de pequena intensidade, ocorre jUE~~mente com a

descarga de níquel(II). A segunda onda ocorre em poten-

ciais mais negativos e tem como causa a formação de nu

cleos ativos que aceleram a reação de eletrodo à semelhan

ça com os metais do grupo da platina.
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ABSTRACT

The po1arographic reduction of hydrazoic

acid, HNa, occurs with the formation of NH~ cations as

the main product, with others side reactions. This

reduction takes p1ace at more anodic potentials than

the hydrogen discharge from acetate/acetic acid buffers

mixtures.

The presence of coba1t(II) in N;/HNa
buffers solutions cause the antecipation ofHN3 reductürs,

with increase in the NH~ yie1d. A number of factors has

been studied, by use of ga1vanostatic and potentiostatic

cou1ometry, as auxi1iary tjo1s, in order to ana1yse the

products from e1eetrode reaetions. Coba1t(I) is the

intermediate whieh fast1y reaets with HNa giving rise to

the first cata1ytic wave. The second one is joined with

change of the reaction rate of HNa at mereury e1ectrode,

as the main factor.

The kinetics of e1ectrode reduction of

eoba1t(II) was studied and the fo11owíng rate constant

for the overa11 eathodic process in sodium azide 0,40 M,

was determined:

kO =
-7 -1 -19,9 x 10 em seg

Niekel(II) gives two cata1ytic Wawes. The

first one occurs together with the nieke1 discharge and

is of low intensity. The second cata1ytic wave occurs at

more negative potentia1s and is based upon the formation

of active nuclei at the mercury surface wich acelerate
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