
DEVELOPMENT OF A CHRONOCOULOMETRIC METHOD FOR THE
DETERMINATION OF URANIUM AT TRACE LEVELS OF

USING THE CATALYTIC NITRATE REDUCTION

MARIA INES COSTA CANTAGALLO - Instituto de Pesquisas Energé-
ticas^* Nucleares, Caixa Postal 11049 - 05499 - São Paulo -SP

IVANO GEBHARDT ROLF GUTZ - Instituto de Química, Universida-
de de São Paulo, Caixa Postal 20780 - 01498 - São Paulo - SP

With the aim of improving the sensitivity of the

electroanalytical determination of uranium at trace levels.

The uranium catalyzed reduction of nitrate on mercury

electrode and the technique of chronocoulometry were used.

Several experimental parameters were investigated

(electrolyte composition, potential program, integration time,

blank correction, temperature, previous separation) and

adequate conditions were selected for the analytical

determination. Under these conditions it was possible to exceed

the best reported sensitivity for the catalytic determination,

extending the detection limit to 3.10~ M. Exploratory study

of the combination of this procedure with pre-concentration of

uranium ions on the electrode revealed a detection limit ten

limes lower.
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1. INTRODUÇÃO

A revisão da literatura já publicada sobre os procedimentos

analíticos para o urânio evidencia que há espaço para a pesqui-

sa de novos métodos principalmente aplicados ao nível de tra-

ços (1). Apesar de vários dos métodos atualmente disponíveis

apresentarem sensibilidade suficiente para atender às atuais

necessidades práticas, freqüentemente fazem uso de técnicas so-

fisticadas e que requerem instrumentação de elevado custo. As

técnicas eletroanaliticas são, de uma forma geral e em termos

relativos, simples e de baixo custo, podendo ser aplicadas â

determinação de traços de urânio.

Entre estas técnicas, a polarografia tem sido preferida, uma

vez que o urânio (VI) apresenta, em meio aquoso, ondas de redu-

ção bem características. Aumento de sensibilidade pode ser con-

seguido recorrendo à onda catalitica observada na presença de

nitrato (2), âs modalidades mais recentes de polarografia como

a polarografia de pulso diferencial (3), ou a uma combinação dos

dois recursos (4).

No presente trabalho descreve-se a aplicação da técnica cro-

nocoulométrica combinada com a redução catalitica do sistema

urânio/nitrato, precedida ou não de pré-concentração, para pro-

porcionar limites de detecção na região sub-nanomolar de urânio.

A cronocoulometria, cuja descrição didática detalhada pode

ser encontrada na literatura (5,6,7,8,9), tem sido aplicada

principalmente no estudo de processos de adsorção de espécies

eletroativas na interface eletrodo/solução, permanecendo o seu

uso analítico virtualmente inexplorado. No caso de processos ca

talíticos, sua aplicação mostrou-se particularmente vantajosa

pois; a carga originada por estes processos cresce de forma

aproximadamente linear em função do tempo, enquanto que a ori-

ginada por processos governados por difusão apresenta um coefi-



ciente angular declinante em função do tempo. Tem-se dessa for

ma, uma melhora na discriminação do primeiro tipo de processo

em relação ao segundo para tempos mais longos de integração da

corrente.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ONDA CATALÍTICA URÂNIO/NITRATO
E O COMPORTAMENTO DESSA ONDA FRENTE A CRONOCOULOMETRIA

Nas reações catalíticas o produto de una reação do eletrodo

reage cora um dos componentes da solução, regenerando a substãn

cia inicial. Essa reação química, em geral é muito rápida e

ocorre em paralelo ã reação do eletrodo, produzindo um acrés-

cimo substancial da corrente limite da onda (10).

Para o urânio são bem conhecidos dois tipos de reação cata-

litica. A primeira é a reação de desproporcionanento do U(V)

como produto da redução do uranilo (U0-+) em meio ácido. Esse

ü(V) formado na reação do eletrodo é instável e desproporcio-

na-se em U(IV) e U(VI). O U (VI) regenerado dá uma corrente adi

cional sendo a corrente limite total representada por uma com-

ponente controlada pela difusão e outra pela reação de despro-

porcionamento.

A segunda reação catalítica do urânio foi observada pela

primeira vez por STARIK (11), ocorrendo em aproximadamente

-1,05V x ECS. Estudos sistemáticos foram iniciados por JOLTIDFF

et ai. (2). Diversos pesquisadores que estudaram o sistema ca-

talítico urânio/nitrato concordaram com a reação do U(III) com

o NOT, com regeneração do U(IV) e formação de hidroxilamina,

conforme a provável reação global seguinte (12) *

NO3 + 5 e" + 7 H+ -»• ü4+ + NH2OH • 2 H20 (1)

0 U(IV) se reduz a U(III) através de um processo de transfe

rência heterogênea de carga, tornando cíclico o processo, cuja

representação esquemática simplicada (figura 1) seria:
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Figura 1: Representação simplificada do processo de redução ca-
talftica urânio/nitrato

Considerando ura eletrodo de gota estática de mercúrio e

aplicando-se um degrau de potencial suficientemente negativo

situado na região da corrente limite de uma reação catalítica,

observa-se a curva corrente versus tempo esquematizada na f i -

gura 2c, em conjunto com a curva de um processo governado por

difusão (2b) e outra, na ausência de material eletroativo (2a),

onde só se observa a corrente dispendida para carregar a dupla

camada elétrica

i/A

t/s

Figura 2: Curva corrente versus tempo de processos difusional
e catalítico correspondente a um eletrodo de área
constante.



Apesar desse ponto não ser ressaltado na literatura, é evi-
dente que, em aplicações analíticas que requeira» máxima sensi-
bilidade, a corrente catalitica pode ser medida de foma «ais
favorável con o EGPM e após espera suficiente para proporcionar
a eliminação da corrente capacitiva e o decaimento da corrente
residual faradaica não cinética.

A mesma discriminação dos processos catalitico e difusional,
com considerável melhora na relação sinal/ruído e, conseqüente-
mente, de sensibilidade pode ser obtida pela integração das cor
rentes, com o EGPM, resultando portanto nas cargas corresponden
tes e representando-as como função de t , conforme a figura 3,
ou seja na forma de cronocoulogramas.

Q/C

t/s

Figura 3: Curva carga versus tempo das componentes de proces-

sos faradaicos e cataliticos num EGPN, quando se

aplica um potencial suficientemente mais negativo qua

o Ei/? d a r e aC*°' sendo a) carga da dupla camada
b) carga originada pelo pro

cesso difusional
c) carga originada pelo pro

cesso catalitico

Verifica-se que para um processo catalitico e em tempos lon-

gos de integração a curva Q x t é representada aproximadamente

por uma reta e o processo difusional permanece como uma curva

exponencial tendendo para um valor constante,

0 fato de se obter aproximadamente uma reta, integrando a

corrente devida ao processo catalitico durante um tempo relati-

vamente longo e eliminando o período inicial, com boa discrimi-

nação em. relação às correntes devidas a processos puramente di-

fusionais e total eliminação da corrente capacitiva é muito va-



lioso do ponto de vista analítico, pois permite aumentar a sen

sibilidade e a seletividade em relação ao Método polarogrãfico.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Instrumentação e reagentes

As medições cronocoulométricas foram efetuadas utilizando

o sistema eletroquimico PAR 170 ao qual estão interfaceados o

computador de mesa HP 9825, a impressora matricial Grafix NX-

-80 e o graficador HP 9872, sendo que detalhes desta instrumen

tação são encontrados na literatura (9,13). As experiências

aplicando a cronoampérometria foram efetuadas com o sistema

Metrohm Polarecord 506 e o multieletrodo 663 VA, acoplado ao

registrador HP7090 A.

Todas as soluções foram preparadas com água destilada por

processo de sub ebulição em destilador de quartzo após uma des

mineralização da água.

Utilizaram-se reagentes de grau P.A. sem nenhuma purifica-

ção prévia ao uso, pois não se constatou contaminação dos mes-

mos por urânio e o padrão de urânio utilizado foi o U3Og (NBS

950a) dissolvido em ácido nitrico "suprapur" 0,5M.

3.2 Definição dos parâmetros instrumentais

Que a onda catalitica é influenciada pelas concentrações de

ions de urânio, hidrogênio e nitrato pode ser depreendido da

reação (1) e um excesso adequado dos dois últimos Ions éun pré-

requisito para que a corrente catalitica possa ser proporcio-

nal à concentração de urânio,

Situando-se o patamar de corrente da onda catalitica urâ-

nio/nitrato entre -1,05 e - 1,2 V x ECS, houve a necessidade de

estabelecer a composição qualitativa e quantitativa do eletró-

lito que proporcionasse um compromisso entre suficiente exces-

so de nitrato e Ion hidrogênio sem que haja interferência sig-

nificativa da onda de redução do ion hidrogênio sobre a onda

de interesse.

A inconveniência de alta concentração de eletrólito "iner-

te" como 0,1M de KCl, utilizada por KOLTHOFF (2), já havia si-

do observada em estudo anterior da otimização da determinação

polarográfica (14),

A composição mais satisfatória do eletróli foi observada

ajustando o pH em torno de 2,5 e a concentração de nitrato ao



redor de 10mM. Optou-se por utilizar ácido fórmico 50mM ao in-

vés de UM ácido forte 3,2MM, usa vez que certa imprecisão na

sua adição às anostras te» efeito Menor no pH ajustado. Entre

os nitratos de Metais alcalinos o nitrato de litio foi selecio

nado pois apresenta Menor efeito de depressão sobre a onda ca-

talitica.

Neste eletrôlito e para concentrações de urânio (VI) de

1,7.10" N o exase da onda catalitica revelou que CM potenciais

•enos negativos que -1,13 V x ECS a corrente de redução ainda

não atingiu o pataMar e que a partir de -1,17 V x ECS há una

interferência crescente da onda de redução do íon hidrogênio,

COM o aparecimento de uma instabilidade, na corrente. Assim sen

do, o potencial de -1,15 V x ECS foi escolhido para as medidas

cronocouloMétricas.

Estudos adicionais foram realizados por cronoamperometriae

por cronocoulometria no intervalo de concentração de 1.10 a

3.10" M e em diversos potenciais. Indicaram, igualmente, que o

potencial de -1,15 V x ECS representa um compromisso aceitável

para o propósito em vista e que, após a aplicação de um degrau

de potencial de -0,8 V x ECS para este potencial, são neces-

sários cerca de 10s para que a corrente atinja um valor cons-

tante, ou a curva de carga versus tempo apresente um coeficien

te angular constante. Assim sendo, decidiu-se obter os crono-

coulogramas, para fins analíticos somente 20s após a aplicação

do degrau de potencial, o que assegura igualmente uma excelen-

te rejeição de interferência»; de traços de outras, espécies ele

troativas cuja redução seja governada por transporte difusio-

nal.

£ sabido que correntes catalíticas são mais sensíveis ás

variações de temperatura que os processos governados por trans

porte difusional. Para o presente sistema, nas condições expe-

rimentais adotadas, determinou-se um coeficiente térmico rela-

tivo de 5t de variação da corrente por grau centígrado, no in-

tervalo de 25 a 35°C. Assim sendo, para que a variação da tem-

peratura não afete o coeficiente angular das curvas de calibra

cão, utilizou-se um banho termostático com estabilização da

temperatura em 25,0 t 0,1°C. Nas determinações analíticas este

cuidado é dispensável, uma vez que para estas se adotou (e se

recomenda) o procedimento de adições de padrão.



4. ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE DETECÇfo DO MÉTODO

Tendo s ido estabelecido os diversos parâmetros com relação

ao comportamento da reação c a t a l i t i c a urânio/nitrato, efetua-

ram-se as curvas de calibração usando soluções de urânio com

concentração a partir de 1.10 M e as medidas das integrações

da corrente, ou seja pela cronocoulometria de degrau duplo de

potencial , conforme as condições experimentais descr i tas na ta

bela 1.

Tabela 1: Condições experimentais na obtenção da curva de ca-

libração

CROH0COULOMBTRIA DE DEGRAU DUPLO
DE POTEMÇIAL

~iaM a 810~*Concentração de Urânio i.10~iaM a 8.10~*M

Eletrólito ácido fõrmico 50mM
nitrato de l i t i o 10mM

Potencial inicial

Potencial final

Tempo de espera no E

Tempo integração por

Area do eletrodo

Temperatura

inicial

etapa

-0,80 *" •*

-1,15 V x ECS

20 segundos

10 segundos

0,0149 cm2

25°C

A curva de calibração assim definida esta representada na
figura 4 (a), de onde pode-se obter um limite de detecção (cal
culado como três vezes o desvio padrão do branco) de 3.10 M,
o equivalente a 0,1 ppb. Isto significa um aumento de cerca de
10 vezes se se comparar este método com o anteriormente publica-
do (4) que também se ut i l iza da reação catal i t ica urânio/nitra
to . A imprecisão das medidas é ao redor de ± 7% na concentra-
ção de 2,05.10~9M de urânio.

0 recurso da pré-concentração por adsorção tem sido usado
com crescente freqüência para aumentar a sensibilidade de mé-
todos voltamétricos de análise. Alguns experimentos realizados
com o presente sistema indicaram que ligantes adequados para
induzir a adsorção do urânio na interface eletrodo/solução in-



20

(b).

Figura 4 - Comparação das curva» de calibraçào (a) com • (b)
pré-concentração de urânio tem



ter ferem ou mesmo eliminam a onda catalitica. Observou-se, en-

tretanto que a pré-concent ração pode ser conseguida sem ligan-

tes auxiliares, bastando manter o eletrodo em -0,8 V x ECS por

um período de tempo adequado, com convecção constante antes de

passar para -1.15 V x ECS. O fenômeno merecerá investigações mais

detalhadas, cabendo antecipar que seu uso analítico ê promis-

sor. Com um tempo de pré-concent ração de 60s, obteve-se a cur-

va representada na figura 4 (b) que apresenta dois segmentos de

reta de distintos coeficientes angulares entre a concentração

de urânio e a correspondente medição da carga. Observa-se que

para concentrações inferiores a 5.10 M há um aumento muito

significativo das cargas correspondentes a essas baixas con-

centrações de urânio levando ao limite de detecção de 3.10 M

(calculado como três vezes o desvio padrão do branco).

S. CONCLUSÕES

O uso do eletrodo de gota pedente de mercúrio no lugar do

eletrodo gotejante e a utilização de tempos longos de espera,

superiores aos usuais, permitem melhorar a sensibilidade e a

discriminação de correntes catalíticas frente à corrente capa-

citiva e às correntes difusionais de interferentes. Benefícios

adicionais, em termos de relação sinal/ruído e sensibilidade

advêm do uso da cronocoulometria no lugar da voltametria na me

dição das correntes cataliticas.

A combinação com a pré-concentração proporciona sensibilida

de comparável às técnicas mais sofisticadas tais como a espec-

trometria de emissão com excitação de plasma e f luorimetria com

excitação por laser, na determinação analítica de urânio.

Quanto ao eletrólito, concluiu-se que um aumento de acidez

do meio promove um favorável aumento da onda catalitica e uma

indesejável antecipação da onda de hidrogênio, inaceitável nas

concentrações mais baixas de urânio, A escolha de um ácido

fraco como o fórmico resulta num compromisso aceitável entre

os dois efeitos, sem que se observe melhora resultante da re-

posição de ions H+ por dissociação.
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