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REDUÇXO ELETROQUíMICA DO Eu(IIP EM MEIO PROPION ICO 
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ins»!fufo áf Química da Universidade de S3o Paulo, 
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ABSTRACT 

^bronopotentiometnc studies of Eu(IIl) electro-re-

djcion in propionic media suggest the» pi esence of two 

peral )el mactionst 

Eu(III) — Eu<ll) 

Eu(III) — Eu(II) — Y ' 

f NTRQPUÇXP 

0 comportamento eletroquímico das terras raras tea 

sido investigado por diversos autores«•-*. Em particular, 

a eletro-reduçSo do európio foi estudada em meios 

diversos, alguns dos quais continham um componente 

orgânico, por exemplo, ácido fórmico* , ácido acétíco-', 

formamídaa• •• e carbonato de propi leno*, entre outros. 

Alguns resultados experimentais sugerem que a redução do 

Fu(IlI> é seguida por uma reação homogênea na qual o 

Eu(JI), produto da transferência de carga, é reoxidado ou. 

participa de uma outra reaçSo qualquer. Tentando 

esclarecer a natureza desta reaçSo subsequente a de 

transferência de carga decidiu-se estudá-la em meios 

ácidos orgânicos, suspeitando-se de que um fator im

port •in*» pr>d«»ria eer a presença do íon H30*. 

ANAIS DO VI SIBEE, 1983 
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. Nesta romunicacSo relatam-se os resultados obtidos 

para o sistema Eu< 11 I >/Eu( I I) es seio propiônico, cos • 

aplicação dos critérios de diagnose cinéticos propostos 

por RE1NHUTH*. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os experimentos foras realizados, a 25* C, es usa 

célula convenciona) de três eletrodos. 0 de trabalho é us 

reservatório de mercúrio, o de referência us eletrodo de 

calomel ano saturado (ECS) cos junç3o de amianto, e o 

auxiliar é de platina. Para as eletrôlises das soluções e 

registro dos cronopotenciogramas empregou-se o aparelho 

multifuncional Electroscan™ 30 da Becksan. As soluções 

es estudo consistiam de perclorato de európio, ácido 

propiônico, propionato de sódio e perclorato de sódio «• 

quantidade suficiente para resultar usa força iônica 

igual a 1,0 H. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 mostra us cronopotenciograsa típico cos 

inversSo de corrente. 

Os resultados experimentais encontras-se nas tabelas 

de 1 a 3 para as seguintes condições: 
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Solução 

• 
1 

»"» 

? 

4 

20 ,— 

Percl orate» 
de Eu( II D/H 

1,0 . IO -a 

1,0. 10 -a 

0.5 . 10 -• 

1,0 . 10 ~a 

Ac ido 
Propiônico 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

'M 
Propionate 
de SodIO/H 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

FIGURA 1. 
Cronopotenc iometria 
com inversão de 
corrente para 
1.0x10-* H EudIDí 
0,2 M NaOProp, 0,2 M 
HOProp e 0,8 M NaClO, 
com i • 5,70 A.c»-*. 

TA8ELA i. Valore» dt iT1'* para diferentes densidades de 
corrente. 

Soluçlo iKl0a/A.ciii-a T/s <íT*"*>xi0* 
A.ci»-".**'-

T,/Tg 

2,85 
5,70 
8,55 

7i,ii8,i 
16,111,5 
8,3±0,9 

2,410,1 
2,3±0,1 
2,4±0,1 

0,27±0,02 
0,2210,05 
0,1510,02 

2,85 
5,70 
8,55 

71,3±4,3 
17,8±0,7 
10,5±i,i 

2,4±0,1 
2,4±0,i 
2,8±0,1 

0,28±0,02 
0,2610,02 
0,2710,01 
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TnBFLA ?. Coeficientes angulares experimentais (Ec.(i)). 

SoluçSo lKl#»/A.cm-s dE/dlogC<T*'"-t4'*>/t*'•J 

2,85 
5,70 
8,55 

0,064+0,005 
0,060+0,004 
0.068+0.004 

2,85 
5,70 
8,55 

0.067±0,002 
0,062±0,002 
0,068±0,006 

TABELA 3. Variação de Ei^< com a dendidade de corrente da 
eletrolise e com a concentração da espécie eletroativa. 

Solução 

1 

2 

3 

4 

lHl0B/A.cm-8 

2.85 
5,70 
8,55 

2,85 
5.70 
8,55 

8.55 
19,90 
31,30 

19,90 
25,60 
31,30 

Cxi0a/M 

1.0 
1.0 
1.0 

l.« 
Í.0 
1,0 

5.0 
5,0 
5,0 

10,0 
Í0,0 
10,0 

Ei^-/V 

-0,68±0,01 
-0,66+0,01 
-0,66+0,01 

-0,72+0,01 
-0,72t0,01 
-0,71+0,01 

-0,68±0,01 
-0,66±0,0i 
-0,66+0,02 

-0,71±0,01 
-0.70±0,0J 
-0,68+0,01 

Obs*»rva-se na Tabela 1, a constância do produto de 

iT»''» roro a variação da densidade de corrente, o que 

suae<-e a n3o participação de mecanismo ctnético 

->nt *>e*»d»nt e ao processo de eletrodc. 
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Para cisternas controlados por difuslo e válida í 

-qiiacao. E = E Ã.. + 2,303fRT/nF,logCfT*''B-t«^B)/tt''al 

'li A linearidade dos gráficos do potencial em funç3o do 

log r «T* '*•-» "'a)/t *'aJ e a concordância de seus 

roeficientes angulares com o valor teórico previsto de 

O.QSQ V/década para sistemas monoeIetrônicos podem Fer 

verificadas na Figura 2 e na Tabela 2, respectivamente. 

0,85 

> 

0,75 

0,65 

-1,2 -0,*» O.'t . _ 

log|(Y»'2 - T 1 ' 1 ) / t 1/21 

FIGURA 2. Variação de E em função de 
lDgC<f 1 '"-t*' '») / t» y"3 para l , 0 x i 0 - a M 
E u d l D i 0 ,2 M NaOProp; 0 ,2 M HOProp e 
0,8 M NaCICU com i - 5,70 A.cm-fl. 

Da Tabe'a 3 c o n c l u i - s e que a* variaçOe» dos 

potenc ia l» de quarto-de-onda <£»•*! COB C, sUo pequena*, 

podendo ser consideradas d e s p r e z í v e i s , em face »o erro 

<»vper iment ai . 

1 
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Ar r*iaç3es antra oe teapos da transição inverso a 

diretc T^bala 1. afastaa-se do valor teórico da 1/3 

«operado n<? caso da uaa reação reversível staples, 

resultado este indicativo de uaa etapa c meti ca. 

Baseando-se nestas observações pode-se propo»- para a 

reaça"c- de eletrodo do európto ea aeio propiônico-

Eu(IH) -» Eu(ll) 

Euftll) — E u U H -* Y 
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