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1. INTRODUÇÃO

A revisão da literatura jâ publicada sobre os procedinentos analíticos

para o urânio evidencia que há espaço para a pesquisa de novos métodos

principalmente aplicados ao nível de traços (1). Apesar de vários dos neto

dos atualmente disponíveis apresentarem sensibilidade suficiente para aten

der âs atuais necessidades práticas, freqüentemente fazem uso de técnicas

sofisticadas e que requerem instumentação de elevado custo. As técnicas

elctroanalíticas 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 redução bem característl

cas. Aumento de sensibilidade pode ser conseguido recorrendo ã onda cataljí

tica observada na presença de nitrato (2), âs modalidades mais recentes de

polarografia como a polarografia de pulso diferencial (3), ou a uma conbl

nação dos dois recursos (4).

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

trica combinada com á redução catalítica do sistema urânio/nitrato, prece

dida ou não de pré-concentração, para proporcionar limites de detecção na

região sub-nanomolar de urânio.

A cronocoulometria, cuja descrição didática detalhada pode ser encon

trada na literatura (5, 6, 7, 8, 9), tem sido aplicada principalmente no

estudo de processos de adsorção de espécies eletroativas na interface ele

trodo/solução, permanecendo o seu uso analítico virtualmente inexplorado.

No caso de processos catalíticos, 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 originada por

processos governados por difusão apresenta um coeficiente angular declinan

te em função do tempo. Tem-se dessa forma, uma melhora na discriminação de

primeiro tipo de processo em relação ao segundo para tempos mais longos ám
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integração da corrente.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ONDA CATALÍTICA URÃNIO/iaTRATO E O COM
PORTAMENTO DESSA ONDA FRENTE À CR0N0COULOMEIRIA

Nas reações catalxticas o produto de uma reação do eletrodo reage cem

um dos componentes da solução, regenerando a substância inicial.Essa reação

química, em geral ê muito rápida e ocorre em paralelo ã reação do eletrodo,

produzindo um acréscimo substancial da corrente limite da onda (10).

Para o urânio são bem conhecidos dois tipos de reação catalitica. A

primeira ê a reação de desproporcionamento do U(V) como produto da recueão

do uranilo (U02*
+) em meio ácido. A segunda reação catalitica do urânio foi

observada pela primeira vez por STARIK (It), ocorrendo em aproximadamente

-1,05V x ECS. Estudos sistemáticos foram iniciados por KOLTHOFF et ai.

(2). Diversos pesquisadores que estudarão o sistema catalítico urânio/ rã

trato concordaram com a reação do ü(III) com o NO," , com regeneração do

U(IV) e formação de hidroxilamina (12).

0 U(IV) regenerado, se reduz a U(III) através de um processo de trans

ferencia heterogênea de carga, tornando cíclico o processo, cuja represen

taçâo esquemática simplificada (figura 1) seria:

JF NH 2OK + 2

NOT + 7 K"*

Figura 1: Representação simplificada do processo de redução catalitica uri
nío/nitrato.

Pode-se compreender facilmente as vantagens do uso do eletrodo de gota

estática de mercúrio, EGPM, combinado com a cronocoulometria para melhorar

a sensibilidade e seletividade de determinações eletroanalíticas baseadas

em processos catalíticos como o descrito acima, examinando a figura 2.

Para um eletrodo de área constante, a corrente capacitiva cai a zero

poucos instantes após a aplicação de um degrau de potencial . Correntes

oriundas de processos governados por difusão originada» por eventuais in

terferentes eletroativos, decaem exponentialmente. Já a corrente catalítí

ca, sob condições apropriadas, alcança um valor virtualmente constante em

função do tempo.
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Figura 2: Resposta cronoamperomêtrica e cronocoulooétrica considerando ex
clusivamence a) processo de carga da dupla casada; b) processo
de redução governado por difusão; c) processo cinético cataiíti
co.

Apesar desse ponto não ser ressaltado na literatura, ê evidente que,

em aplicações analíticas que requeiram máxima sensibilidade, a corrente ca

talítica pode ser medida de Coroa mais favorável com o EGPM e após espera

suficiente para proporcionar a eliminação da corrente capacitiva e o decai_

mento da corrente residual faradaica não cinética.

A integração das curvas de corrente versus tempo resulta nos respecti

vos cronocoulogramas que, do ponto de vista instrumental, apresentam rela

ção sinal/ruído mais favorável com conseqüente melhora na sensibilidade .

Para esta técnica, excelente discriminação do processo cataiítico é assegti

rada desprezando a carga acumulada num período de tempo inicial e aprovei

tando o trecho aproximadamente linear que se segue. Tanto a carga líquida

acumulada durante um período determinado de tempo a partir deste ponto ,

como o coeficiente angular da reta podem ser utilizados como resposta ana

lítíca.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Instrumentação e Reagentes

As medições cronocoulométricas foram efetuadas utilizando o sisti

eletroquímico PAR 170 modificado e cuja descrição se encontra na literatura

(9, 13). As experiências aplicando a cronoamperooetria foram efetuadas con

o sistema Metrohm Polarecord 506 e o muitielet:rodo 663 VA, acoplado ao re

gístrador HP 7090 A.

Toda» as soluções foram preparadas com água destilada por processo d«



sub ebulição ea destilador de quartzo apôs iraa dcsnineraiizaçSo r.- ã~>s=.

Utilizarão-se reagent es de grau P.A. sem nenhuma purificação rr £•-.•!.-

ao uso, pois não se constatou contaminação dos mesmos por urlnioeo padrão

de :rânio utilizado foi o ÜJOÍ (NBS 950 a) dissolvido ez ácido nitric-»

"suprapur" 0.5M.

3.2. Definição dos Parâmetros Instrumentais

Que a cnda cataiitica é influenciada pelas concentrações de ions ce

urlrúo, hidrogênio e nitrato pode ser depreendido ca figura (1) e uic t:;ccs

so adequado dos dois últimos ions ê um pré-requisito para que a corrente

catãlítica possa ser proporcional à concentração de urânio.

Situanco-se o patamar de corrente da onda catalítica urânio / niireto

entre -1,05 e -1,2V x ECS, houve a necessidade de estabelecer a cocposi.

ção qualitativa e quantitativa do eletrólito que proporcionasse um corr.rr̂

aisãc entre suficiente excesso de nitrato e íon hidrogênio sem que haja

interferência significativa da onda de redução do ion hidrogênio sobre a

cnda. de interesse.

A inconveniência de alta concentração de eletrólito "inerte" coro

0,1M de KC£, utilizada por KOLTHOFF (2), jã havia sido observada ea estude

anterior da otimização da determinação polarográfica (14).

A composição mais satisfatória do eletrólito foi observada ajustar.de

o pH ens torno de 2,5 e a concentração de nitrato ao redor de lOtnM. Optou-

se por utilizar ácido fõrmico 50 nil ao invés de \UÚ ácido forte 3,2 isM , UTTÍE

vez que certa imprecisão na sua adição âs amostras tem efeito menor nc pH

ajustado. Entre os nitratos de metais alcalinos o nitrato de iítio fei se

lecionado pois aprasenta menor efeito de depressão sobre a cnda catalítica.

Keste eletrólito e para concentrações de urânio (VI) de 1,7 . 10~3M o

exame da onda catalítica revelou que em potenciais menos negativos que

-1,13 V x ECS a corrente de redução ainda não atingiu o patamar e queapa£

tir de - 1,17V x ECS há uma interferência crescente da onda de redução do

íon hidrogênio, com o aparecimento de uma instabilidade na corrente. A3 six

sende, o potencial de -1,15 V x ECS foi escolhido para as raecidss crcnccou

lométrícas.

Estudos adicionais foram realizados por cronoamperometria e por crono
-9 -7 . "*

ia no intervalo de concentração de 1.10 a 3.10 M e em diversos

potenciais. Indicaram, igualmente, que o potencial de -1.15V x pfs repre

senta um compromisso aceitável para o propósito em vista e que, após a apH

cação de um degrau de potencial de ~0,8V x ECS para c,te potencial, são

necessários cerca de 10 • para que a corrente atinja um valo?, constante ,
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ou d curva õe carga versas ceatpo apresente um coeficiente -meular constan

te. Assim seado, decidiu-se obter os cronocoulogrsaas, para fins analíticos

somente 20s apôs a aplicação do degrau de potencial, o rje iss<":ura içual

meutí; uma excelente rejeição de interf eri":ie Las de rrneor. ... > ;.--.•-.•• rpc.ies

elctroacivas cuja redução seja governada por transporte aiiv.-i.onai..

£ sabido que correntes catalíticas são nais sensíveis às variações de

temperatura que os processos governados por transporte diiusî r.r.i . Para o

presente sistema, nas condições experinentais adotadas, uercrair.ou-se um

coeficiente térmico relativo de 5% de variação da corrente por grau centí

grado, no intervalo de 25 a 35 C. Assim sendo, para que a variação da

temperatura não afete o coeficiente angular das curvas de calibração, utá

zou-se um banho termostãeico com estabilização da temperatura ca

25,0 ± 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.

i. ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE DETECÇÃO DO MÉTODO

Tendo sido estabelecido os diversos parâmetros com rleaçâo ao compor

tamento da reaçãc cataiItica urãnio/nicrato, efetuaram-se as curvas de ca

libração usando soluções de urânio com concentração a partir de 1.10" M e

as medidas das integrações da corrente, ou seja pela cronocoulornetria de

degrau duplo de potencial,

A curva de calibração assim definida está representada na figura 3 (a),

de onde pode-se obter um limite de detecção (calculado como três vezes o

desvio padrão do branco) de 3.10~ M, o equivalente a 0,1 ppb. Isto signi

fira um aumento de cerca de 10 vezes se •=.<? rorrparar este 2ct?do C~ZL o itite

riormente publicado (4) que também se utiliza da reação cataiItica urânio/

nitrato. A imprecisão das medidas é ao redor de ± 1% na concentração de

2,05 . 10~9M de urânio.

0 recurso da pré-concentração por adsorção tem sido usado coot cresceri
ir ""

te freqüência para aumentar a sensibilidade de aétodos voltarnétricos de

análise. Alguns esperimentos realizados com o presente sistema indicaram

que ligantes adequados para induzir a adsorção de urânio na interface ele

trodo/solução interferem ou xêsrao eliminam a onda catalítica. Observou-se,

entretanto que a pré-concentração pode ser conseguida seta ligantes auxilia

res, bastando manter o eletrodo em -0,8V x ECS por um período de tempo

adequado, com convecção constante antes de passar para -1.15V x ECS. 0 fd

nômeno merecerá investigações nais detalhadas, cabendo ancecipar que seu

uso analítico é promissor. Com um cetnpo eu prJ-ccncentração de 60s, obt£

a curva representada na figura 3 (b) que apresenta doí? segsentot dt



re ti de distintos coeficientes angulares entre a concentração de urâr.i

£ correspondente medição da carga. Observa-se que para concent raçõcí-

riores a 5.1C~ Ti hã um aunento auito significativo das cargas c o m

dentes a essas baixas concentrações de urlnio levando ao limite de det.

ic 3.10~* M (calculado coao três vezes o desvio padrão de branco).

-"1 •-" r.

Figura J: Comparado das curvas de calibração (a) com e (b) sem prê-ecr..
tração de urânio, sendo: I) eletrôlito (ácido fôrmíco 50 mM T
trato de lício lOmM); 2) por?"~ ;" i-icial e finai <-C,&C •
- !,15Vx ECS); 3) tempo de espera no £^ « 20 s e >̂ censpe d;
tegração por etapa * 10 s.

•2. CONCLUSÕES

0 uso do eletrodo de gota pendente de mercúrio no lugar do ele.- .

tree jante c a utilização de tempos longos de espera, superiores acs u.i.i

pi-rmitem melhorar a sensibilidade e a discriminação de correntes cataiít^

cas frente ã corrente rapacitiva e âs correntes difusionais dê Luitíl-.tc^.

tfs. Benefícios adicionais, em termos de relação sinal/ruído e sensibi;i._

dt advêm do uso da cronocoulonetria no lugar da voltametria na medição da-

uorrentes catalíticas.

A combinação com a pré-concentração proporciona sensibilidade con.-jar_.

VLI as técnicas mais sofisticadas tais como a espectrometria d. emissão .:

excitscão de plasma e fluorímetria com excitação por laser,na dÉtermir.3ci

analítica de urânio.

Quanto ao eletrólito, concluiu-se que um aumento de âziiai. du :,.--[

pr.-,u,ovf um tavorável aumento da onda cataiítica e uma indesejável anteci:

.;â:> da onda de hidrogênio, inaceitável nas concentrações mais baixas a

urânio. A escolha de um ácido fraco como o fõrmico resulta num comprornis
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ceeieivo1 entre os dois efeitos, sem que se observe aelhora resultante ca

reposição de ions H por dissociação.

õ. P.EFERÊKCIAS

t. CAKTAGALLO, M.i.C. Aplicação da cronocouleoetria ã decenoinaçso de trç

ços de urânio com base na redução cataiítica de nitraco ee eletrodo

de mercúrio. São Paulo, 1988 (Tese de Doutoramento - Instituto de

Química, Universidade de São Paulo).

2. KOLTHOFF, I.M.; HARRIS, W.E.; HATSUYAMA, G.J. Aa.Chem.Soc., 66: 178;:-

6, 1944.

3. POLAK, J. Chen. Listy, 78:211-4, 1984.

4. KEIL, R. Fresenius Z. Anal. Che«., 292:13-9, 1978.

5. ANSON, F.C.; OSTERYOÜXG, R.A. J. Chem. Educ, 60(4):293-6, 19S2.

ô. BARD, A.J.; FAULKNER, L.R. Electrocheaicai methods. Fundaceniais and

applications, N.Y., Kilay, 1980.

7. MURRAY, R.W. Chronoamperonetry, chronocoulometry and chronoprrcentione

cry. In: WEISSBERGER, A.; ROSSITER, B.rf. Physical aechods :f chemi^

try. Part 2A: Electrochemical methods. N.Y., Wiley, 1971.

8. GUTZ, I.G.R. Estudos de adsoreão e de equilíbrio no sistema esdaio (II)

piridina/cloreto.Desenvolvimento de instrumentação.São Paulr. 1978.

(Tese de Doutoramento, Instituto de Química,Universidade de São Paulo).

9. GUTZ, I.G.R. Quimiometria e automação em química analítica:Al:usas con

tribuições. São Paulo, 1985. (Tese de livre docência, Instituto dê

Química, Universidade de São Paulo).

10. MAIRANOVSKII, S.G. Catalycic and Kinetic waves in polarograpr.y. Kew

York, Plenua Press, 1968.

11. STARIK, I.E. Otchet TsNIGRI. 1937 apud VLSIGRADOV, A.?, ed. Analytical

chemistry of uranium.Ann Arbor, Ann Arbor-Humphrey Science, '.rT9.al79.

12. NIKOLAEVA, T.D.; ZHDANOV, S.I.; ZAITSEV, P.M. Soviet Electrocr.em. , 15

(ll):l411-4, 1979.

13. GUTZ, I.G.R. Anais VI Sircp. Bras. Eletroq. EleCroanal., São Paulo, 1988.

p.680.

14. BETTERIDGE, D.; WADE, A.?.; NEVES, E.A.; GUTZ, I.G.R. Anais II: Siisp.

Bras. Eletr^q. Eletrcanal., São Carlos - SP, 1982. p.ill.


