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RESUMO 

 
 

 O comportamento eletroquímico do íon Nd3+ foi estudado em meio de 

cloretos fundidos. Empregou-se, como solvente, uma mistura eutética 

equimolar de NaCl-KCl, cujo ponto de fusão é de 658oC e, como soluto, 

NdCl3 anidro. Obteve-se o NdCl3 anidro, a partir da reação entre carbonato 

de neodímio Nd2(CO3)3 e ácido clorídrico concentrado HCl(conc), seguido de 

um processo de desidratação do sal sob fluxo de HCl(vapor). O estudo 

eletroquímico empregou a técnica da voltametria cíclica e os seguintes fios 

metálicos foram utilizados como eletrodos de trabalho: platina, molibdênio e 

ferro, nas temperaturas de 700, 750 e 800 ºC. Confeccionou-se um eletrodo 

de Ag/AgCl com membrana de alumina - Al2O3 - para servir como eletrodo 

de referência e como eletrodo auxiliar o cadinho de grafita. O NdCl3 anidro 

foi adicionado à mistura eutética nas concentrações de 0,25; 0,50 e 1,0 M. 

Os eletrodos de platina e ferro formaram compostos intermetálicos com o 

neodímio, enquanto que o molibdênio manteve-se inerte. 
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ABSTRACT 
 
 

 The electrochemical behavior of the Nd3+ ion in molten chlorides 

media has been studied. The solvent used was an equimolar eutectic NaCl-

KCl mixture of melting point 658 ºC and the solute was anydrous NdCl3. The 

anydrous NdCl3 salt was obtained by neodymium carbonate Nd2(CO3)3 and 

concentrated hydrochloric acid HCl(conc) reaction followed by HCl(v) flux 

dehydratation. The electrochemical study was carried out by using the cyclic 

voltammetric technique at temperatures corresponding to 700, 750 and 

800ºC and the metallic electrodes used were Pt, Mo and Fe wires. The 

reference electrode was Ag/AgCl within an alumina container - Al2O3 - and a 

graphite crucible was used as the auxiliary electrode. The anydrous NdCl3 

concentration employed were 0.25 M, 0.5 M and 1.0 M. Intermetallic 

compounds with Nd have been observed at Pt and Fe electrodes while on 

the Mo electrode no products have been detected. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 Os metais de terras-raras, cujo símbolo geral é TR, compreendem os 
elementos escândio (Sc), ítrio (Y) e do lantânio (La) ao lutécio (Lu), que 
pertencem à terceira família da tabela periódica e possuem, 
respectivamente, os seguintes números atômicos, 21, 39, 57 a 71. A 
denominação lantanídeos, símbolo geral Ln, aplica-se aos elementos com 
números atômicos entre 57 e 71. 

 Os elementos lantanídeos foram denominados “terras-raras”, a 
princípio, devido à sua ocorrência na forma de óxidos, ou seja, “terras” na 
nomenclatura antiga. Hoje sabe-se que não são raros e ocorrem com 
relativa abundância na litosfera, sendo que depósitos minerais de interesse 
econômico são encontrados nos Estados Unidos, Rússia, Índia, Brasil, 
China, Austrália, entre outros(1). 

 Os minerais que apresentam maior interesse comercial são: 
monazita, xenotima, gadolinita, alanita, bastnaesita, euxenita e apatita. A 
monazita é um dos mais importantes, sendo constituída essencialmente por 
um fosfato de terras-raras, com uma presença marcante de tório ( entre 0,1 
e 30%) e urânio (até 1,5%). Ela contém terras-raras no estado trivalente, 
sendo que os elementos lantânio (La), cério (Ce), praseodímio (Pr) e 
samário (Sm), contribuem com 90% e o restante por ítrio (Y) e os 
lantanídeos pesados(1). 

 Os metais de terras-raras apresentam propriedades químicas e 
físicas muito semelhantes entre si, fato que dificulta a sua separação, seja 
na forma de íons, seja na forma metálica. 

 A sua obtenção na forma metálica torna-se difícil quando se emprega 
eletrólise à temperatura ambiente. Em meio aquoso há a formação de 
hidrogênio, mesmo sobre cátodo de mercúrio, devido ao elevado potencial 
de redução destes elementos. Estudos empregando eletrólise em meios 
não aquosos, como solventes orgânicos, têm sido realizados(2,3,4). 
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 A preparação destes metais em maior escala utiliza(5): 

 redução metalotérmica ou metalotermia; 

 eletrólise em meio de sais fundidos ou eletrometalurgia. 

 A metalotermia promove a redução do íon de terra-rara em metal, 
através de uma reação de simples troca. O íon metálico de terra-rara é 
deslocado do composto de partida por um metal mais eletropositivo do que 
ele. Na prática, a redução metalotérmica consiste na reação de fluoretos de 
terras-raras com cálcio(6,7,8,9,10). 

Mistura-se o fluoreto de terra-rara com cálcio, sob atmosfera inerte. 
Acondiciona-se a mistura em um cadinho e este, por sua vez, em um reator 
que será aquecido entre 550 e 600 oC. Por tratar-se de uma reação 
exotérmica, a temperatura eleva-se até cerca de 1000 oC(10). Após o tempo 
necessário para que a reação ocorra, resfria-se o sistema a temperatura 
ambiente e retira-se o cadinho. 

O metal produzido pode ser contaminado pelo agente redutor, o 
cálcio, ou pelo fluoreto que não tenha reagido. 

 Fundindo-se o metal obtido sob vácuo, os contaminantes podem ser  
removidos. O cálcio é mais volátil que os metais de terras-raras sendo 
removido quantitativamente. O fluoreto que não reagiu também pode ser 
removido pela fusão a vácuo, exceto para o caso dos metais escândio (Sc), 
disprósio (Dy), hólmio (Ho) e érbio (Er), que apresentam pressão de vapor 
muito próxima dos seus fluoretos(6). 

 A equação básica que representa o processo de redução 
metalotérmica é a seguinte: 

2TRF3  +  3Ca  3CaF2  +  2TR                             (1) 

TR = metal de terra-rara. 

 Especificamente para a obtenção do neodímio metálico, Sharma 
(1987)(7) e a empresa General Motors Corporation desenvolveram uma rota 
denominada NEOCHEM ou MAGNEQUENCHTM (11,12). Esta rota promove a 
reação do óxido de neodímio com sódio em meio de cloreto de cálcio-



3 
CAPÍTULO 1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E OBJETIVOS 

 

cloreto de sódio a 750 oC. Mostra-se a seguir a equação básica do 
processo: 

Nd2O3  +  3CaCl2  +  6Na  2Nd  +  3CaO  +  6NaCl              (2) 

 Esta rota também permite a obtenção da liga Nd-Fe, de grande 
interesse para a produção de ímãs permanentes. 

 A eletrólise em meio de sais fundidos provoca a decomposição 
eletrolítica de um composto contendo íon de terra-rara, para que este se 
deposite sobre um cátodo(13). 

 Devido à baixa condutividade iônica dos sais de terras-raras e aos 
seus elevados pontos de fusão, torna-se inviável a eletrólise destes metais 
a partir dos seus próprios sais. Desta forma, sais que apresentam alta 
condutividade iônica são empregados como solventes, para que os sais de 
terras-raras, os solutos, sejam dissolvidos. 

 Os cloretos e fluoretos de terras-raras são os sais mais empregados 
como solutos, e os cloretos e fluoretos de metais alcalinos e alcalinos 
terrosos são os mais utilizados como solventes. 

 Os metais mais empregados como cátodos inertes são o molibdênio 
(Mo) e o tungstênio (W). Para se obterem ligas, empregam-se cátodos 
sólidos reativos como ferro (Fe), níquel (Ni), cobalto (Co), cromo (Cr), ou 
cátodos líquidos reativos como zinco (Zn), magnésio (Mg), alumínio (Al) e 
cádmio (Cd)(13). 

 A rota eletrometalúrgica mostra-se mais atrativa porque não emprega 
agentes redutores como o cálcio ou o sódio, elementos muito reativos que 
exigem armazenagem e manuseio adequados; não necessita da etapa de 
fusão a vácuo para a obtenção do metal puro e, principalmente, porque 
permite a realização de estudos eletroquímicos fundamentais para a 
determinação do comportamento dos íons de terras-raras nos processos de 
oxi-redução e na formação de ligas. 

 Segundo GSCHNEIDNER (1984)(14) os metais de terras-raras foram 
descobertos por Arrhenius em 1787, cerca de quarenta anos mais tarde 
Mosander obteve cério pela redução do CeCl3 com potássio. Até 1949 
muitos avanços tecnológicos permitiram a separação e a obtenção dos 
elementos com razoável pureza. Neste período descobriu-se o 
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ferromagnetismo para o gadolíneo (1935), a supercondutividade do lantânio 
(1937), a separação de lantanídeos por troca iônica (1947) e iniciou-se a 
adição de cério na forma de “mischmetal” para a produção de ferro fundido 
nodular. 

Entre 1950 e 1969 tornou-se possível a obtenção de metais com 
pureza de até 99%. Com o aumento do número de reatores nucleares nas 
décadas de 50 e 60, uma grande quantidade de produtos de fissão foi 
produzida. Desta forma, conseguiu-se, em 1963, óxido de promécio 
suficiente para a obtenção e caracterização do promécio metálico, o último 
elemento de terras-raras a ser preparado. Ainda neste período 
descobriram-se ímãs permanentes a base de YCo5 (1966) e a base de 
SmCo5 (1967); este último apresentou desempenho superior aos de 
YCo5

(14). 

Devido aos esforços científicos realizados nas décadas anteriores, 
várias descobertas importantes foram possíveis a partir de 1970. Um 
exemplo disto foi a liga LaNi5 armazenadora de hidrogênio (1970), os 
compostos a base de Nd-Fe (1980), como a liga Nd-Fe-B, que apresentam 
propriedades magnéticas superiores aos ímãs permanentes da década 
anterior(14). 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Conforme breve exposição anterior, a obtenção de metais de terras-
raras pode ser feita por: 

 eletrólise à temperatura ambiente; 

 redução metalotérmica; 

 eletrólise em meio de sais fundidos. 

 

1.2.1 Eletrólise à Temperatura Ambiente 

 Muitos pesquisadores dedicaram-se à obtenção de metais de terras-
raras através da eletrólise a temperatura ambiente, empregando soluções 
aquosas ou solventes orgânicos. 
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 Audrieth e colaboradores apud Morrice(15), em 1931, iniciaram suas 
pesquisas e obtiveram amálgamas de lantânio, neodímio, cério, samário e 
ítrio a partir de seus respectivos sais em soluções aquosas e em solventes 
orgânicos, empregando cátodo de mercúrio. Os melhores resultados 
obtidos foram provenientes de experimentos que utilizaram cloretos de 
terras-raras anidros dissolvidos em etanol absoluto.  

 Sklyarenko e Sakharov apud Morrice(15), em 1940, obtiveram 
amálgamas de 0,5 a 1,2% em massa de cério, pela eletrólise de soluções 
de cloreto de cério em etanol absoluto, em metanol e em misturas de 
metanol e etanol. 

 Em 1941, McCoy(16) preparou amálgamas de europium e itérbio 
empregando soluções de citrato de potássio. 

 Em 1954, Moeller e Zimmerman(17) obtiveram ítrio, neodímio e 
lantânio metálicos a partir da eletrólise de soluções de Y(OAc)3, brometo de 
neodímio e nitrato de lantânio com etilenodiamina, usando eletrodo de 
platina. 

 Mais recentemente, desde 1988, Lokhande apud Kumbhar(4) vem 
eletrodepositando terras-raras em meio aquoso e de solventes orgânicos. 

 Kumbhar(4) em 1995 publicou um estudo sobre a eletrodeposição de 
ítrio empregando vários solventes como isopropanol, etanol, acetona, 
dimetilformamida (DMF) e dimetilsulfóxido (DMSO). O estudo demonstrou 
que o solvente que apresentou melhores resultados foi o etanol. 

 

1.2.2 Redução Metalotérmica 

 Mosander em 1826 apud Morrice(18) utilizou pela primeira vez a 
redução metalotérmica para a obtenção de cério. Empregou-se na ocasião, 
cloreto de cério como material de partida e como agente redutor o potássio 
metálico. 

 A produção comercial de metais de terras-raras tem sido feita 
empregando a metalotermia. Os sistemas em uso basearam-se nas 
técnicas desenvolvidas por Spedding e Daane(15). 

Spedding e Daane apud Decroly(8) estudaram a redução 
metalotérmica desde 1943. Em 1952(10) eles prepararam lantânio, cério, 
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praseodímio, neodímio e gadolíneo fazendo a redução dos respectivos 
cloretos das terras-raras com cálcio, empregando cadinho de tântalo. 
Aqueceu-se o sistema em um forno de indução magnética entre 550 e     
600 oC. Os metais produzidos sofreram uma etapa de refusão a vácuo. As 
análises mostraram que os metais obtidos apresentaram 99% de pureza, 
com cerca de 150 ppm de cálcio e rendimento de 90%. 

 Em 1953 Decroly(8) prepararou “mischmetal” por redução da mistura 
de fluoretos de terras-raras com cálcio. Para conter os materiais de partida 
foi empregado um vaso de aço com tampa removível. Este sistema permitia 
a entrada de argônio através da tampa. Um cadinho de fluoreto de cálcio 
sinterizado foi posicionado no fundo do vaso para coletar a liga. As análises 
demonstraram que o produto obtido apresentou 98,2% de pureza, sendo 
cálcio, silício, ferro e cobre os principais contaminantes. 

 Daane(19) em 1953 preparou ítrio, érbio, hólmio, térbio, túlio e itérbio 
pela redução de cloretos ou fluoretos das terras-raras com cálcio metálico, 
empregando cadinho de tântalo e aquecimento em forno de indução 
magnética. A temperatura para obtenção dos metais de terras-raras 
pesados foi mais elevada do que para os metais de terras-raras leves, em 
torno de 1550 oC. O processo é o mesmo descrito por Spedding e 
Daane(10).  

 Sharma(7) em 1987 obteve neodímio empregando sódio metálico, 
como agente redutor, na presença de cloreto de cálcio, processo Neochem. 
Até aquele momento, neodímio metálico vinha sendo obtido através da 
redução de fluoreto de neodímio com cálcio metálico. Condições 
termodinâmicas favorecem as reações que ocorrem no processo Neochem, 
equação (2), que permitem, além de empregar como material de partida o 
óxido de neodímio, sem a necessidade de transformá-lo em fluoreto, a 
obtenção da liga Nd-Fe a 750 oC. Esta temperatura é muito inferior 
comparando-se com o processo convencional que necessita de 
temperaturas acima de 1000 oC. 
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1.2.3 Eletrólise em Meio de Sais Fundidos 

 1.2.3.1 Eletrólise de cloretos de terras-raras dissolvidos em meio 
de cloretos fundidos 

 Segundo MORRICE (1961)(15) o primeiro relato sobre a preparação 
eletrolítica de metais de terras-raras foi publicado por Hillebrand e Norton 
em 1875. Eles obtiveram cério, lantânio e didímio (mistura de neodímio e 
praseodímio) metálicos a partir dos seus respectivos cloretos. Uma célula 
foi construída para abrigar dois cadinhos de porcelana conectados entre si, 
sendo um deles poroso. Os cloretos de cério, lantânio e didímio foram 
fundidos separadamente no cadinho poroso, enquanto que a mistura 
eutética cloreto de sódio e cloreto de potássio foi fundida em outro cadinho 
e empregou-se cátodo de ferro. Foi possível obter seis gramas de cério em 
uma única operação. 

 Em 1876, Frey apud Morrice(15) relatou a preparação de metais-terras 
raras empregando a técnica de sais fundidos, desenvolvida por Bunsen no 
laboratório do Dr. Schuchardt em Gorlitz, na Alemanha. 

 Em 1902, Muthmann, Hofer e Weiss apud Morrice(18) publicaram o 
primeiro de dois artigos sobre a eletrodeposição de cério, lantânio, 
neodímio, praseodímio e samário a partir dos seus respectivos cloretos em 
meio de cloreto de sódio e cloreto de potássio. Eles desenvolveram uma 
célula de cobre refrigerada com água, empregaram a técnica de resfriar o 
fundo da célula para manter uma camada de sal solidificada, impedindo a 
contaminação do metal de terra-rara com o cobre e utilizaram cátodo de 
grafita. O cério obtido apresentou contaminação com carbetos derivados do 
cátodo de grafita. 

 Hirsch(20), em 1914, empregando sistema similar ao desenvolvido por 
Muthmann, obteve cério metálico empregando célula de grafita, cadinho de 
ferro e a mistura 90% de cloreto de cério em 10% de cloreto de sódio. 

 Hicks(21), em 1918, preparou uma mistura de ítrio com metais de 
terras-raras de elevados pontos de fusão, na forma de pó, a partir de um 
banho de cloretos entre 900 e 1100 oC. Seu sistema possuia ânodo e 
cadinho de grafita, o qual atuava como cátodo. Houve a formação de 
carbetos. 
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 A partir de 1923, Kremers e co-autores apud Morrice(18) publicaram 
uma série de artigos sobre a eletrodeposição de neodímio, lantânio, cério, 
ítrio e cério livre de “mischmetal” de seus respectivos cloretos. Eles 
empregaram cadinhos de grafita e um aquecimento externo suplementar 
com um forno resistivo. As eletrólises utilizaram cloretos de terras-raras 
variando as quantidades de cloreto de sódio e as densidades de corrente 
aplicadas. 

 Em 1931, Billy e Trombe apud Morrice(18) desenvolveram um sistema 
para obtenção de metais de terras-raras de elevada pureza. Eles 
empregaram cadinho de grafita que também servia como ânodo, cátodo 
rotativo de molibdênio e a mistura cloreto de cério, cloreto de potássio e 
fluoreto de cálcio. Para coletar o cério metálico, um cadinho coletor de 
fluorita foi colocado sob o cátodo, porém, este mostrou-se solúvel no 
banho. Para contornar este problema Weibke substituiu o cadinho de 
fluorita por um de alumina para obter lantânio, utilizando um sistema similar 
ao Trombe. 

 Os metais de terras-raras a temperaturas superiores aos seus pontos 
de fusão são muito reativos e causam danos ao sistema de eletrólise. Para 
evitar estes problemas pesquisadores como Canneri e Rossi, em 1932 e 
Mazza, em 1938, apud Morrice(18) optaram pela eletrodeposição das terras-
raras no estado sólido empregando ânodo de grafita e cátodo de 
tungstênio. 

 Kojima e Sato, em 1954, apud Morrice(18) prepararam “mischmetal” 
com alta eficiência de corrente, devido ao tratamento para eliminação de 
impurezas, como o oxigênio, presentes nos materiais de partida utilizados 
na eletrólise e também propuseram que se evitasse o contato entre a 
superfície do banho fundido e o ar. 

 Em 1955 Eastman et al. apud Morrice(18), empregaram sistema 
semelhante ao desenvolvido por Billy e Trombe, utilizaram cadinho coletor 
de berília ou zircônia sob cátodo de tungstênio, empregaram vários 
eletrólitos como as misturas de cloretos e fluoretos. Os melhores resultados 
foram obtidos para a mistura entre cloreto de cério, cloreto de potássio e 
cloreto de lítio. 
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 Em 1961 Ivanovskii e colaboradores apud Morrice(18) obtiveram 
metais de terras-raras eletrodepositados seletivamente a partir de uma 
mistura de cloretos de terras-raras e cloreto de potássio. Ligas com baixo 
teor de lantânio ( 3%) e com alto teor de cério ( 80%) foram preparadas 
em intervalos de temperatura entre 560 e 700 oC. 

 Singh e Balachandra(22), em 1973, prepararam lantanídeos em meio 
de cloretos fundidos. Neste artigo os autores discutiram alguns parâmetros 
que influenciam a eletrólise, tais como, a temperatura de trabalho, a 
composição do banho, o tempo de deposição e a densidade de corrente. 

 Em 1978, Gilbert(23) e outros estudaram o comportamento 
eletroquímico dos íons Eu3+, Yb(2+), Yb(3+), Sm(2+) e Sm(3+) na forma de 
cloretos, em meio de cloreto de sódio e cloreto de alumínio entre 150 e   
250 oC. Os principais métodos eletroquímicos empregados foram a 
voltametria cíclica, a polarografia de pulso e a cronoamperometria. Medidas 
dos potenciais de meia-onda E1/2 empregando eletrodo de referência de 
alumínio foram realizadas para o Eu, Yb e Sm, com valores de 2,295 , 
1,630 e 1,080V, respectivamente. 

 Em 1989 Zing(24) e colaboradores investigaram o comportamento do 
neodímio sobre cátodos inertes como molibdênio e tântalo e sobre cátodo 
reativo como ferro, em meio de cloreto de sódio e cloreto de potássio 
equimolar, sob uma faixa de temperatura entre 700 e 850 oC. O cloreto de 
neodímio foi empregado como soluto. As técnicas eletroquímicas 
empregadas foram a voltametria de varredura linear e a 
cronopotenciometria. Observou-se sobre cátodos inertes que a redução do 
íon Nd3+ ocorre em uma única etapa eletroquímica envolvendo três 
elétrons. Sobre eletrodo de ferro a redução dá-se em duas etapas, sendo a 
primeira devido a formação de liga entre Fe-Nd e a segunda devido à 
deposição do neodímio puro. 

 Singh e Pappachan(25), em 1990, descreveram a preparação de 
lantânio em meio de cloretos fundidos. Utilizou-se cloreto de lantânio anidro 
como soluto, como solvente a mistura eutética NaCl-KCl e empregou-se 
molibdênio como eletrodo de trabalho. Obteve-se cerca de 1,5 kg de metal 
por eletrólise a 960oC com 99% de pureza, 95% de eficiência de corrente e 
rendimento de 88%. 
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 Guo(26) et al., em 1991, estudaram a dissolução do lântanio nas 
seguintes misturas: cloreto de sódio e cloreto de potássio equimolar, cloreto 
de sódio e cloreto de potássio equimolar com cloreto de lantânio 10% em 
massa. Para isto empregou-se uma célula transparente de quartzo e como 
técnica a voltametria cíclica. Observou-se que a 800 oC o lantânio dissolve-
se em meio de NaCl-KCl equimolar existindo neste meio no estado 
metálico; já para a outra mistura contendo LaCl3 10% em massa, o lantânio 
dissolve-se formando o íon La2+ que reage com o íon La3+ que já se 

encontrava no meio dando origem a um “átomo cluster” Lam
n+ que é estável 

no meio de cloretos fundidos. 

 Hikino(27) e outros, em 1992 e Xie(28) e colaboradores, em 1993, 
estudaram o comportamento do íon ítrio na mistura de cloreto de lítio, 
cloreto de potássio e cloreto de sódio. Empregou-se eletrodos de trabalho 
de molibdênio e níquel, cloreto de ítrio anidro como soluto e trabalhou-se a 
450 oC. As técnicas eletroquímicas empregadas foram a voltametria cíclica, 
o eletrodo de disco rotativo e a cronopotenciometria. Observou-se para o 
eletrodo de molibdênio, que o íon Y3+ reduz-se em uma única etapa 
eletroquímica envolvendo três elétrons e para o eletrodo de níquel, 
verificou-se a formação de compostos intermetálicos entre Ni-Y. 

 Em 1994, Yang(29) et al. estudaram o processo de redução do íon 
gadolíneo em banhos de cloretos fundidos. Empregou-se cloreto de 
gadolíneo anidro como soluto, como solvente a mistura equimolar de 
cloreto de sódio e cloreto de potássio e como eletrodos de trabalho, 
molibdênio e níquel. O sistema foi estudado a 730 oC através da voltametria 
cíclica, da cronopotenciometria após eletrólise potenciostática e da 
cronoamperometria a potenciais variados. Observou-se que a redução do 
íon Gd3+ sobre eletrodo de molibdênio ocorreu em uma única etapa 
eletroquímica envolvendo três elétrons e sobre o eletrodo de níquel houve a 
formação de compostos intermetálicos entre Ni-Gd, seguida da deposição 
do gadolíneo. 

 Wu(30) e colaboradores estudaram, em 1994, a dissolução do 
neodímio na mistura eutética de cloreto de lítio e cloreto de potássio e na 
mistrura eutética de cloreto de lítio e cloreto de potássio com cloreto de 
neodímio 3,85% em massa a 497 oC. Empregou-se a voltametria cíclica 
para estudar o comportamento do íon Nd3+ sobre eletrodo de ouro e 
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observou que a redução deste trata-se de um processo reversível com 
número de elétrons calculado de 2,8. A dissolução do neodímio na mistura 
eutética LiCl-KCl mostrou-se menor que 10-3 % mol e na mistura contendo 
cloreto de neodímio a taxa de dissolução do metal aumenta linearmente 
com o tempo. 

 Em 1995, Singh(31) et al. estudaram a preparação da liga Nd-Fe 
através da eletrólise em meio de cloretos fundidos. O cloreto de neodímio 
anidro foi dissolvido em cloreto de potássio, empregou-se cátodo de ferro, 
cadinho de grafita e um cadinho coletor de alumina. A eficiência máxima de 
corrente foi de 38% e o rendimento de 51% para o banho contendo 25% de 
NdCl3 a 875 oC. 

 Em 1996, Yang(32) e outros estudaram a eletrodeposição dos metais 
de terras-raras e suas ligas em meio de cloreto de sódio e cloreto de 
potássio equimolar. Para o estudo dos sistemas empregou-se a voltametria 
cíclica,cronopotenciometria após eletrólise, cronoamperometria a potenciais 
variados. Cloretos de gadolíneo, hólmio, lantânio e samário foram utilizados 
como soluto, os eletrodos de trabalho empregados foram molibdênio, 
tungstênio, ferro, cobalto, níquel e cobre e a faixa de temperatura entre 700 
e 900 oC. Sobre os eletrodos de W e Mo, a redução dos íons Ln3+ ocorre 
em uma única etapa com reação de eletrodo reversível. Sobre os eletrodos 
de Fe, Co, Ni e Cu houve a formação de ligas entre os substratos e os 
metais de terras-raras, seguida da deposição das terras-raras. 

 1.2.3.2 Eletrólise de óxidos de terras-raras dissolvidos em meio 
de fluoretos fundidos 

 Segundo Morrice (1979)(18), o sucesso do processo Hall-Heroult para 
a produção de alumínio metálico utilizando óxido de alumínio dissolvido em 
um banho de fluoretos fundidos, incentivou as pesquisas para a preparação 
de terras-raras adotando esta rota. 

 Em 1907, Muthmann e Scheidemandel apud Morrice(18) empregaram 
uma célula eletrolítica desenvolvida para eletrodeposição em meio de 
cloretos fundidos e obtiveram cério a partir do óxido de cério dissolvido em 
fluoreto de cério fundido. O metal obtido apresentou 86,48% de pureza. Na 
tentativa de diminuir o ponto de fusão da mistura, foi adicionado ao banho 
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fluoreto de sódio e fluoreto de potássio, porém, estes interferiram no 
sistema resultando apenas na deposição do sódio e do potássio. 

 Em 1911, Hirsch apud Morrice(18) constatou que a grafita era o único 
material capaz de resistir aos fluoretos fundidos sob elevadas temperaturas. 
Então construiu célula, ânodo e cadinho de grafita, este último atuava como 
cátodo, para realizar a eletrólise de óxidos de terras-raras dissolvidos em 
fluoretos de terras-raras. Ele encontrou dificuldades devido ao alto ponto de 
fusão da mistura, cerca de 1400 oC e a formação de carbetos através da 
reação entre os metais de terras-raras e a grafita. 

 A primeira eletrodeposição bem sucedida em meio de óxidos de 
terras-raras e fluoretos foi obtida por Gray apud Morrice(18), em 1951. Ele 
empregou célula e ânodo de grafita, cátodo e cadinho coletor de 
molibdênio, sob atmosfera de argônio a 900 oC. Ele dissolveu óxido de 
cério numa mistura de fluoreto de cério 60,8% em massa, fluoreto de lítio 
26,9% em massa e fluoreto de bário 12,3% em massa. O metal obtido 
apresentou pureza de 99,8% e um rendimento de 77%. 

 Na década de 60, o Federal Bureau of Mines dos USA publicou uma 
seqüência de trabalhos sobre a eletrodeposição de metais de terras-raras e 
suas ligas para o sistema óxido-fluoretos(15, 33, 34, 35, 36). Além da obtenção de 
metais com alta pureza, estas pesquisas desenvolveram células 
eletroquímicas que permitiram trabalhar a temperaturas mais elevadas, em 
maior escala, com alimentação contínua onde o metal líquido podia ser 
vazado e linguotado, além disto, foram realizados estudos sobre as 
propriedades físicas e químicas dos eletrólitos. 

 Esta extensa pesquisa do U S Bureau of Mines lançou a base para o 
desenvolvimento da produção comercial dos metais e ligas de terras-raras. 
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1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 O Ipen-Cnen/São Paulo vem dedicando-se há mais de duas décadas 
ao fracionamento das terras-raras e, no estágio atual, possui tecnologia em 
escala laboratorial e de bancada(37). 

 A separação das terras-raras tem sido feita por precipitação 
fracionada e a purificação por troca iônica. Assim, desenvolveram-se em 
escala de laboratório os seguintes processos(38): 

  Separação de cério pela técnica de precipitação homogênea, na 
presença de água oxigenada, com uréia e gás amônia; 

  Obtenção de óxidos purificados de neodímio, praseodímio, lantânio, 
samário e gadolíneo por troca iônica. 

 Atualmente o fracionamento tem-se realizado através da extração por 
solventes, técnica adotada nas principais plantas industriais para a 
obtenção de óxidos de terras-raras(38). 

 O Grupo de Eletroquímica em Sais Fundidos, que faz parte da 
Coordenadoria de Engenharia e Ciência dos Materiais-MMM, tem 
empreendido nos últimos anos, estudos com terras-raras, visando 
complementar o trabalho desenvolvido pelo Instituto. 

 O objetivo do grupo é o estudo da eletrodeposição, das propriedades 
químicas e do comportamento eletroquímico das terras-raras em meio de 
sais fundidos. 

 Seguindo esta linha de pesquisa dois trabalhos foram concluídos, o 
primeiro, em 1994, sobre a eletrodeposição de cério em meio de cloreto de 
sódio e cloreto de potássio equimolar(39) e o segundo, em 1996, sobre a 
solubilidade do óxido de cério em cloreto de sódio e cloreto de potássio 
equimolar(40). 

 Dando seqüência às pesquisas, esta dissertação de mestrado 
objetiva realizar o estudo da redução do cloreto de neodímio na mistura 
eutética de cloreto de sódio e cloreto de potássio empregando-se a 
voltametria cíclica para: 

 Estudar o comportamento eletroquímico do íon Nd3+ sobre eletrodos de 
Pt, Mo, e Fe, variando-se a concentração do cloreto de neodímio anidro e 
a temperatura de sistema. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 OS LANTANÍDEOS 

 A Comissão de Nomenclatura em Química Inorgânica da IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) recomenda o uso das 
seguintes expressões(1): 

 “metais de terras-raras”, cujo símbolo geral é “TR”, para os elementos 
escândio (Sc), ítrio (Y) e do lantânio (La) ao lutécio (Lu), pertencentes à 
terceira família da tabela periódica e que possuem, respectivamente, os 
seguintes números atômicos, 21, 39, 57 a 71. 

 “lantanídeos” ou “lantanóides”, símbolo “Ln”, para os elementos com 
números atômicos entre 57 a 71, que são: lantânio (La) Z=57, cério (Ce) 
Z= 58, praseodímio (Pr) Z= 59, neodímio (Nd) Z= 60, promécio (Pm) 
Z=61, samário (Sm) Z= 62, európio (Eu) Z= 63, gadolíneo (Gd) Z= 64, 
térbio (Tb) Z= 65, disprósio (Dy) Z= 66, hólmio (Ho) Z= 67, érbio (Er)     
Z= 68, túlio (Tm) Z= 69, itérbio (Yb) Z= 70, lutécio (Lu) Z= 71. 

Estes elementos caracterizam-se pelo preenchimento sucessivo dos 
elétrons 4f adicionados à configuração do La, que é considerado como um 
elemento protótipo(2). 

 A química das terras-raras originou-se com a descoberta de um 
mineral negro de aspecto pouco convencional, pelo sueco Carl Axel 
Arrhenius, em 1787, em uma localidade próxima a Estocolmo. A partir daí, 
muitos pesquisadores envolveram-se com a descoberta de vários minerais 
e a separação dos novos elementos que possuíam aspecto e 
características semelhantes. Os principais minerais descobertos foram a 
cerita e a gadolinita. Nas figuras 2.1 e 2.2 mostram-se os diagramas dos 
minerais, dos elementos e seus respectivos descobridores(3). 
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Figura 2.1. Diagrama das terras-raras descobertas a partir da cerita. 
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Figura 2.2. Diagrama das terras-raras descobertas a partir da gadolinita. 
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 A nomenclatura dos minerais utilizada na época foi empregada nas 
figuras 2.1 e 2.2, os nomes e os símbolos dos elementos estão atualizados. 

 O promécio Pm (Z= 61) não consta nas figura 2.1 e 2.2 por tratar-se 
de um elemento obtido artificialmente como produto da fissão do urânio.  

 Além do promécio, outro elemento que apresenta radioatividade é o 

lutécio. Este apresenta radioatividade natural para o isótopo 71
176Lu , um beta 

emissor de meia vida de 7,3 . 1010 anos(2). 

 Os lantanídeos também são designados por elementos de transição 
interna, devido ao preenchimento sucessivo do antepenúltimo subnível 
energético, 4f, abaixo dos subníveis 5s, 5p e 6s que também estão 
presentes nestes átomos. Como as alterações eletrônicas ocorrem neste 
subnível interno, os elementos são muito semelhantes quimicamente. As 
pequenas diferenças existentes nas propriedades destes metais são 
devidas, principalmente, à “contração lantanídica”. 

 O aumento do número atômico, ao longo da série lantanídica, 
provoca uma diminuição do tamanho dos raios atômicos e iônicos destes 
elementos, denominada de “contração lantanídica”. Este comportamento 
deve-se à blindagem imperfeita de um elétron 4f por outro, causada pela 
forma dos orbitais f , aumentando a carga nuclear efetiva experimentada 
por cada elétron 4f , contraindo o subnível 4f n como um todo(2,4). 

 A contração é bastante regular para os íons trivalentes, de 106 pm 
para o íon lantânio, La3+ a 85 pm para o íon lutécio, Lu3+. Os elementos Eu 
e Yb são exceções e possuem valores de raio atômico acima dos demais(5). 

 Na tabela 2.1 vê-se a série lantanídica(5) com suas configurações 
eletrônicas e valores em pm para os raios atômicos e iônicos (íons 
trivalentes Ln3+). 
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Tabela 2.1. A série lantanídica. 

Elemento Configuração 
Eletrônica Ln 

Raio Atômico 
Ln (pm) 

Configuração 
Eletrônica Ln3+ 

Raio Iônico 
Ln3+ (pm) 

Lantânio [Xe] 5d1 6s2 188 [Xe] 106 

Cério [Xe] 4f2 6s2 183 [Xe] 4f1 103 

Praseodímio [Xe] 4f3 6s2 183 [Xe] 4f2 101 

Neodímio [Xe] 4f4 6s2 182 [Xe] 4f3 100 

Promécio [Xe] 4f5 6s2 181 [Xe] 4f4 98 

Samário [Xe] 4f6 6s2 180 [Xe] 4f5 96 

Európio [Xe] 4f7 6s2 204 [Xe] 4f6 95 

Gadolíneo [Xe] 4f7 5d1 6s2 180 [Xe] 4f7 94 

Térbio [Xe] 4f9 6s2 178 [Xe] 4f8 92 

Disprósio [Xe] 4f10 6s2 177 [Xe] 4f9 91 

Hólmio [Xe] 4f11 6s2 177 [Xe] 4f10 89 

Érbio [Xe] 4f12 6s2 176 [Xe] 4f11 88 

Túlio [Xe] 4f13 6s2 175 [Xe] 4f12 87 

Itérbio [Xe] 4f14 6s2 194 [Xe] 4f13 86 

Lutécio [Xe] 4f14 5d1 6s2 173 [Xe] 4f14 85 

 

 Os lantanídeos ocorrem principalmente em três minerais: 

 monazita:um fosfato de terras-raras; 

 bastnaesita: um fluorcarbonato de terras-raras; 

 xenotima: um fosfato de ítrio. 
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 Na tabela 2.2 encontram-se a estrutura e a predominância das terras-
raras para os três minerais principais. 

Tabela 2.2. Principais minerais de terras-raras. 

Mineral Estrutura TR Predominantes TR (%) 

Monazita (TR, Th)PO4 leves 50-78 

Bastnaesita (TR)FCO3 leves 60-70 

Xenotima (TR)PO4 pesadas 54-65 

 O Brasil é o quarto maior produtor mundial de minérios de terras-
raras, com 2500 toneladas de concentrado de monazita em 1990. Os 
maiores produtores são a China, EUA e Austrália, com 25000, 16000 e 
7500 toneladas, respectivamente(23). 

 O beneficiamento dos minerais com a separação dos íons de terras-
raras é basicamente realizado pelas técnicas: precipitação, reação térmica, 
cristalização fracionada, formação de complexos, extração por solventes, 
mudança do número de oxidação, troca iônica(6). 

 Os metais podem ser obtidos pelos métodos(3): (a) eletrólise de 
haletos fundidos, (b) redução de cloretos anidros com Ca; (c) redução de 
fluoretos anidros com Ca. 

 A redução metalotérmica, método (b), tem sido utilizada para a fração 
leve dos lantanídeos, do La ao Gd e pelo método (c), para os lantanídeos 
pesados, porque os fluoretos são menos voláteis do que os cloretos 
evitando, assim, as perdas por evaporação a temperaturas acima de     
1000 oC. 

 Os lantanídeos apresentam estado de oxidação (+3), todos os metais 
formam íons Ln3+. O estado de oxidação (+2) pode ser obtido para todos os 
metais da série, pelo aprisionamento dos íons em matrizes sólidas de 
haletos de metais alcalinos terrosos, a dissolução destes sistemas em meio 
aquoso resulta na rápida oxidação de todos as espécies, exceto o európio 
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que pode existir em solução aquosa no estado (+2). O cério é estavél em 
solução aquosa no estado de oxidação (+4) como agente oxidante forte. 

 Os potenciais de redução padrão, Eo , para os elementos de terras-
raras são elevados, conforme observa-se na tabela 2.3. São eletropositivos 
e muito reativos. 

Tabela 2.3. Potenciais de Redução Padrão (Eo) para os Lantanídeos. 

Elemento Símbolo Eo (V) 

Lantânio La -2,52 

Cério Ce -2,48 

Praseodímio Pr -2,47 

Neodímio Nd -2,44 

Promécio Pm -2,42 

Samário Sm -2,41 

Európio Eu -2,41 

Gadolíneo Gd -2,40 

Térbio Tb -2,39 

Disprósio Dy -2,35 

Hólmio Ho -2,32 

Érbio Er -2,30 

Túlio Tm -2,28 

Itérbio Yb -2,27 

Lutécio Lu -2,25 
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2.1.1 Propriedades Físicas dos Lantanídeos 

 Lantânio, cério e praseodímio são metais dimórficos com estruturas 
hexagonal (H) e cúbica de face centrada (CFC), os demais apresentam 
estrutura hexagonal (H), exceto o Eu e o Yb que apresentam estrutura 
cúbica de corpo centrado (CCC) e cúbica de face centrada (CFC), 
respectivamente. 

 As densidades aumentam com o aumento do número atômico, do La    
(6,17 g.cm-3) ao Lu (9,84 g.cm-3), exceto para o Eu e o Yb que apresentam 
densidades de 5,26 g.cm-3 e 6,98 g.cm-3, respectivamente. As baixas 
densidades para estes dois elementos são conseqüência dos grandes 
volumes atômicos que eles possuem. 

 Os lantanídeos são maleáveis e dúcteis, apresentam baixa 
resistência à tração e são todos branco-prateados. Os elementos mais 
pesados permanecem brilhantes ao ar à temperatura ambiente, porém os 
mais leves ficam recobertos rapidamente por uma camada de óxido, e com 
o passar do tempo há uma total conversão do metal a óxido. 

 Todos os elementos, exceto o Yb, são paramagnéticos, sendo que o 
Gd é ferromagnético até 290 K. 

 Embora possuam características mecânicas pobres, estes metais são 
empregados como elementos de liga em aços para endurecimento e 
proteção contra corrosão a elevadas temperaturas; para aumentar a 
resistência à deformação lenta sob tensão do Mg, a temperaturas altas. A 
sua adição a ligas Ni-Cr, usadas em fios para resistências elétricas, 
aumenta a vida útil destas ligas(5). 

 

2.1.2 Propriedades Químicas dos Lantanídeos 

 Os lantanídeos são elementos muito reativos por serem bastante 
eletropositivos, em linhas gerais, suas reações assemelham-se ao 
comportamento do magnésio. Na tabela 2.4 mostram-se as reações dos 
lantanídeos(5). 
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Tabela 2.4. Reações dos Lantanídeos. 

Elemento Reagentes e Condições Produtos 

Ln X2 acima de 470 K LnX3 

Ln O2 acima de 420 K Ln2O3 

Ln S em ebulição Ln2S3 

Ln N2 acima de 1300 K LnN 

Ln C a 1300 K LnC2, Ln2C3, LnC, Ln2C 

Ln B a 1300 K LnB4, LnB6 

Ln H2 acima de 550 K LnH2, LnH3 

Ln Ácidos Ln3+ (sais) + H2 

Ln Vapor d’água Ln2O3 ou óxido hidratado 

X - haletos 
 
2.2 CONCEITOS ELETROQUÍMICOS 

 Dentro deste item serão revistos alguns conceitos 
eletroquímicos, como, equilíbrio eletroquímico, eletrólise, cinética 
eletroquímica e transporte de massa, visando a técnica da voltametria 
cíclica. 

2.2.1 Introdução 

 A cinética eletroquímica estuda as reações de transferência de 
elétrons entre um eletrodo (normalmente uma espécie metálica) e o 
reagente (íon ou molécula) presente numa solução. 

 Muitos parâmetros podem influenciar a cinética das reações de 
eletrodos. Alguns fatores, citados a seguir, podem controlar a velocidade 
dos processos de transferência de carga: 
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 o potencial de eletrodo; 

 o transporte de matéria entre o eletrodo e o seio da solução; 

 a reatividade (facilidade de oxidar ou reduzir) das espécies em solução; 

 a natureza da superfície do eletrodo; 

 a estrutura da interfase metal/solução sobre a qual ocorre a transferência 
de elétrons. 

 Antes da exposição da técnica da voltametria cíclica, que permite o 
estudo da velocidade e dos mecanismos das reações de eletrodos, alguns 
conceitos serão revisados(7-11). 

2.2.2 Equilíbrio Eletroquímico 

 Ao mergulhar-se um eletrodo metálico em uma solução contendo 
seus íons, formamos uma interface entre a fase metálica e a solução 
eletrolítica. Num processo de eletrodo há a transferência de cargas através 
desta interface. Assim, temos a transferência de elétrons entre uma fase 
sólida (m) e uma fase líquida (liq). 

 Esta transferência de cargas ocorre porque as forças existentes entre 
os íons presentes na solução e os elétrons do reticulado da fase metálica, 
apresentam intensidades diferentes daquelas forças que agem entre o 
núcleo e os elétrons nos íons da fase líquida. 

 As fases que antes de entrarem em contato mantinham o princípio da 
eletroneutralidade, após o contato, vêem este princípio desfeito, sendo que 
uma das fases apresenta excesso de cargas de um sinal e a outra fase de 
sinal oposto. 

 Desta forma, surge a dupla camada elétrica na interface 
metal/solução eletrolítica, determinando a presença de um campo elétrico e 
o estabelecimento de uma variação de potencial elétrico entre as duas 
fases (m) e (liq). Na figura 2.3, pode-se observar um esquema da dupla 
camada elétrica (DCE)(8). 
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Figura 2.3. Esquema da dupla camada elétrica. 

 Neste momento faz-se uma pequena interrupção sobre o potencial 
existente entre as duas fases, para uma breve descrição da dupla camada 
elétrica. A DCE é formada por três regiões. A mais interna que está próxima 
ao eletrodo contém moléculas do solvente e, por vezes, ânions 
especificamente adsorvidos, situa-se na distância x1 e é chamada de plano 
interno de Helmholtz, IHP. Os íons solvatados situam-se na distância x2, no 
chamado plano externo de Helmholtz, OHP, que se encontra levemente 
mais afastado do eletrodo, os íons presentes nesta região são chamados 
de não especificamente adsorvidos. A última região é denominada de 
camada difusa que se estende desde o plano externo de Helmholtz até o 
seio da solução. 

 A variação de potencial entre as duas fases, através da dupla 
camada elétrica, é a diferença de potencial absoluto metal/solução, ou, 
simplesmente, potencial de eletrodo absoluto, que é dado pela diferença 
entre o potencial interno do metal M e o potencial interno da solução S, 
segundo a equação 2.1. 

  M S M S/                                         (2.1) 

 Mostra-se na figura 2.4 um diagrama esquemático da variação de 
potencial através da interface metal/solução(11). 
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Figura 2.4. Diagrama esquemático da variação de potencial através da interface 
metal/solução. 

 A medida direta dos valores de M e S não é possível. Para que 
esta seja feita, é necessário mais um eletrodo. Este novo eletrodo, 
chamado de eletrodo de referência, também apresentará uma diferença de 
potencial M/S, porém, esta diferença é mantida constante através de sua 
interface com a solução. 

 Neste caso, as medidas de potencial, E, são feitas entre o eletrodo 
em estudo e o de referência, segundo a equação (2.2). 

 E constante   M S                            (2.2) 

onde o termo entre parênteses refere-se ao eletrodo de interesse e a 
constante, ao eletrodo de referência. 

 A reação genérica (2.3), de transferência de carga, representa uma 
reação eletroquímica em equilíbrio. 

     O e Rliq m liq 

z                                     (2.3) 

onde O representa as espécies oxidadas, z o número de elétrons 
transferidos e R as espécies reduzidas. 

 Nernst demonstrou que o potencial estabelecido por um eletrodo, nas 
condições de equilíbrio, é dado por: 

E Ee
o 

RT
zF

ln a
a

ox

red
                                     (2.4) 
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onde Ee representa potencial de equilíbrio, Eo potencial de eletrodo padrão, 
R constante dos gases, T temperatura absoluta, z número de elétrons, F 
constante de Faraday, aox atividades das espécies oxidadas e ared atividade 
das espécies reduzidas. 

 A equação de Nernst (2.4) considera, nas condições de equilíbrio, as 
concentrações das espécies oxidadas “[O]” e reduzidas “[R]”, segundo 
seus valores no seio da solução, nas seguintes situações: 
 na presença de excesso de eletrólito suporte, ou, 
 em soluções muito diluídas. 

Para as condições acima, a equação de Nernst pode ser reescrita de 
acordo com a equação (2.5): 

 
 

E E
O
Re

o 
RT
zF

ln                                        (2.5) 

2.2.3 Eletrólise 

 Em um sistema formado por um eletrodo de trabalho (ET, superfície 
na qual ocorrem as reações de eletrodo), um eletrodo auxiliar ou contra-
eletrodo (EA ou CE, que permite o fluxo de corrente no sistema) e uma 
solução eletrolítica, é possível afastar-se da condição de equilíbrio, Ee. Para 
isto, é necessária a imposição de um potencial E, diferente de Ee. A 
corrente que passa pelo sistema induz a troca de elétrons entre o eletrodo 
de trabalho e os íons da fase líquida através da DCE. 

 Quando o eletrodo apresenta potencial E diferente do Ee, diz-se que 
o eletrodo está polarizado. A medida desta polarização é chamada de 
sobretensão ou sobrepotencial, sendo designada por . 

 Desta forma, podemos exprimir a equação (2.6) para a sobretensão. 

=E-Ee                                                (2.6) 

 Quando os íons da solução recebem os elétrons que estão 
concentrados na superfície do eletrodo reduzem-se conforme o exemplo do 
par Fe3+/Fe2+, na equação (2.7). 

Fe e Fe(liq)
3

(m) (liq)
2                                          (2.7) 

 Nesta situação o eletrodo encontra-se polarizado catodicamente, ou 
seja, <0. 
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 Por outro lado, os íons podem ceder elétrons para a superfície do 
eletrodo de trabalho, sendo oxidados, segundo exemplifica-se na equação 
(2.8), para o par Fe2+/Fe3+. 

Fe Fe e(liq)
2

(liq)
3

(m)
                                          (2.8) 

 Para esta situação o eletrodo encontra-se polarizado anodicamente, 
ou seja, >0. 

 O fluxo de elétrons, para o processo de oxidação, flue dos íons em 
solução para a superfície do eletrodo e vice-versa para o processo de 
redução. 

 A densidade de corrente i que passa pelo sistema, quando o eletrodo 
encontra-se polarizado, pode ser expressa pela equação (2.9). 

i  zFv                                                     (2.9) 

onde z é o número de elétrons, F é a constante de Faraday, v velocidade 
da reação de eletrodo. 

 Considerando a equação (2.3), a cinética química define que a 
velocidade da reação de eletrodo é dada por, 

v v v k kd i d i   C CO R                               (2.10) 

onde vd é a velocidade de reação de eletrodo para a reação direta, no 
sentido da redução, v i a velocidade de reação de eletrodo para a reação 
inversa, no sentido da oxidação; kd  e k i  são constantes de velocidades 
heterogêneas para uma reação de transferência de carga de primeira 
ordem, kd  para a reação de redução, k i  para a reação de oxidação; CO e 
CR são as respectivas concentrações das espécies O e R no seio da 
solução. 

 A velocidade da reação de eletrodo v pode ser expressa em termos 
de densidade de corrente i, como se verificou na equação (2.9), então, 

i zF(v v ) zF k k i id i d i c a     ( )C CO R                     (2.11) 

 Assim, as densidades de corrente catódica ic e anódica ia podem ser 
expressas como segue: 
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i zFkc d CO                                       (2.12) 

i zFka i CR                                         (2.13) 

 A passagem de corrente converte Fe3+ a Fe2+ na interface 
eletrodo/solução. A concentração de Fe3+ sobre a superfície do eletrodo 
sofre uma pequena variação com relação a concentração no seio da 
solução. Isto ocorre porque a velocidade da reação do eletrodo, que 
provoca o consumo das espécies eletroativas, é maior que o deslocamento 
destas mesmas espécies até a superfície do eletrodo. 

 Assim, podemos concluir que a corrente eletrolítica depende de dois 
fatores: 

 o transporte dos reagentes até a superfície do eletrodo (transporte de 
massa); 

 a constante de velocidade heterogênea para a reação de transferência 
de elétrons, k. 

2.2.4 Transporte de Massa 

 A cinética eletroquímica considera a velocidade das reações de 
transferência de carga, contudo, a velocidade do processo global pode ser 
limitada por uma etapa mais lenta. 

 Para que a reação eletroquímica ocorra, é necessário que as 
espécies eletroativas locomovam-se do seio da solução até a superfície do 
eletrodo (transporte de massa). 

 O esquema apresentado na figura 2.5 ilustra a movimentação das 

espécies envolvidas na reação R e P(liq) (m) (liq)  , as espécies R e P são 

solúveis no eletrólito. 
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Figura 2.5. Movimentação dos reagentes e produtos em um sistema 
eletroquímico. 

 O reagente R desloca-se do seio da solução até a superfície do 
eletrodo, onde ocorre a reação de transferência de carga, formando-se o 
produto P. Este, por sua vez, desloca-se da superfície do eletrodo em 
direção ao seio da solução. 

 Este transporte ocorre devido aos fenômenos de: 

 difusão; 
 migração; 
 convecção. 

 A difusão é o transporte de íons causado por um gradiente de 
concentração existente na solução eletrolítica adjacente ao eletrodo. 

A migração é devida aos efeitos do campo elétrico que exerce uma 
força eletrostática sobre os íons da solução e os transporta para a interface 
eletrodo/solução. 

A convecção é o movimento da solução causado por forças naturais, 
ou, mecânicas. No primeiro caso denomina-se convecção natural à 
movimentação da solução causada pela variação de pressão, de 
temperatura ou de densidade; no segundo caso temos a convecção forçada 
promovida pela agitação mecânica da solução. 

 A difusão é descrita pela primeira lei de Fick: 

J (x) D C (x)
xi i
i 




                                      (2.14) 
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onde Ji(x) é o fluxo (mol.s-1.cm-2) de espécies i de concentrações Ci na 
direção x e C/x é o gradiente de concentração. Di é um fator de 
proporcionalidade entre o fluxo e o gradiente de concentração, conhecido 
como coeficiente de difusão. 

 O sinal negativo da equação (2.14) surge porque o fluxo das espécies 
tende a anular o gradiente de concentração. 

 O transporte de massa para a superfície do eletrodo é regido pela 
equação de Nernst-Planck (2.15). 

J (x) D C (x)
x

D C (x)
x

C vi i
i

i i i (x)   






z F
RT

i                    (2.15) 

onde Ji(x) é o fluxo (mol.s-1.cm-2) de espécies i de concentrações Ci na 
direção x e C/x é o gradiente de concentração, Di é o coeficiente de 
difusão (cm2.s-1), (x)/x é o gradiente de potencial, zi e Ci são a carga e a 
concentração da espécie i, respectivamente, v(x) é a velocidade (cm.s-1) do 
fluido. 

 Os três termos do lado direito da equação (2.15) representam as 
contribuições da difusão, da migração e da convecção, respectivamente, 
para o fluxo de massa. 

 Normalmente, escolhem-se condições para que os efeitos da 
migração e da convecção possam ser negligenciados. 

 No caso da migração procura-se fazer com que os efeitos do campo 
elétrico produzido no eletrodo restrinjam-se a distâncias muito pequenas da 
superfície eletródica. 

 Estas condições podem ser alcançadas empregando-se um eletrólito 
suporte, o qual não deve interferir na reação de eletrodo. Usando uma 
concentração elevada de eletrólito suporte e concentrações em torno de   
10-3M de espécies eletroativas, o eletrólito também transporta quase toda a 
corrente da célula, fazendo com que diminua drasticamente os efeitos do 
campo elétrico sobre as espécies eletroativas. 

 Para se evitar a convecção natural, procura-se manter constante a 
pressão e a temperatura de trabalho. A convecção forçada aumenta o 
transporte das espécies eletroativas e é empregada para sistemas que 
possuam eletrodos hidrodinâmicos. 
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 A influência do processo de difusão das espécies eletroativas verifica-
se experimentalmente. Para tanto aplica-se uma variação de potencial ao 
eletrodo, inicialmente um valor que não provoque reação (t=0), até um valor 
em que todas as espécies eletroativas que cheguem à superfície do 
eletrodo reajam. Nestas condições surge uma corrente limitada por difusão, 
cujo valor varia com o tempo. Considerando-se uma reação de oxidação 
R(liq)  O(liq) + ze- para um eletrodo plano, têm-se a chamada difusão linear 
semi-infinita e a corrente I, é dada pela equação (2.16). 

I  





zFAD C
xi
i

0




                                          (2.16) 

onde z é o número de elétrons envolvidos, F é a constante de Faraday, A é 
a área do eletrodo, Di é o coeficiente de difusão, x é a distância do eletrodo, 
Ci/x é o gradiente de concentração e Ci=R. 

 Na figura 2.6 pode-se observar o aumento da camada de difusâo () 
em relação ao tempo (t). 

 

Figura 2.6. Aumento da camada de difusão em função do tempo. 

 O gradiente de concentração nas proximidades do eletrodo tende a 
zero e este varia de forma não linear. Nernst estimou o tamanho da 
espessura da camada de difusão (d) na região próxima ao eletrodo 
(variação linear) e relacionou o fluxo de massa Ji(x), equação (2.14), com a 
corrente de difusão I, equação (2.16), obtendo a equação (2.17). 

   
J (x) D

C C
d i

i i 0

d
 

I
zFA 

                              (2.17) 
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onde Jd(x) é o fluxo de massa dentro da camada de difusão; Ci=R, Ci é a 
concentração da espécie eletroativa no seio da solução e Ci0, é a 
concentração da espécie eletroativa na superfície do eletrodo. 

 Na figura 2.7 mostra-se um esquema gráfico da espessura da 
camada de difusão de Nernst. 

 

Figura 2.7. Esquema gráfico da espessura da camada de difusão de Nernst. 

 A reação de eletrodo depende do transporte de massa, assim, a 
corrente máxima num processo de eletrodo será limitada pelo transporte 
das espécies eletroativas até a superfície do eletrodo. Na interface 
eletrodo/solução a reação de eletrodo é muito rápida e faz com que a 
concentração Ci0 se esgote, podendo ser considerada nula. Portanto, a 
corrente limite IL, pode ser expressa pela equação (2.18). 

 IL
i i

d

D C


FA


                                           (2.18) 

onde Ci é a concentração da espécie eletroativa no seio da solução. 

2.3 VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 Neste item serão abordados conceitos, processos e mecanismos de 
eletrodo através da técnica de voltametria cíclica. Para maiores 
informações sobre as bases teóricas e as deduções das equações deve-se 
consultar as referências(8,10-19). 
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2.3.1 Introdução 

 A voltametria cíclica é um método eletroquímico, que como a 
polarografia, controla o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho (cátodo) 
e tem como resposta uma corrente. 

 O potencial aplicado ao eletrodo de trabalho varia continuamente com 
o tempo produzindo reações de oxidação, ou, de redução das espécies 
eletroativas presentes na solução (reações faradaicas que geram correntes 
faradaicas, If). O potencial aplicado ainda pode promover a adsorção de 
espécies e o surgimento de uma corrente capacitiva (Ic) devido à 
eletrização da dupla camada elétrica. 

 Na voltametria cíclica o potencial aplicado ao eletrodo varia com o 
tempo segundo uma onda triangular isósceles, como observa-se na figura 
2.8. 

 
Figura 2.8. Variação do potencial aplicado em função do tempo. 

 Na figura 2.8 vê-se que o potencial inicial Ei; varia com o tempo até 
alcançar o potencial máximo, Emax, decresce e inverte o sentido de 
varredura até o potencial mínimo, Emin, cresce e novamente inverte o 
sentido de varredura até Emax e por fim atinge Ef. 

 Os parâmetros importantes são: 

 o potencial inicial, Ei; 

 a direção de varredura inicial (catódica ou anódica); 

 a velocidade de varredura, ; 

 o potencial máximo, Emax; 
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 o potencial mínimo, Emin; 

 o potencial final, Ef. 

 Estes parâmetros são estabelecidos de acordo com o sistema em 
estudo. A direção e a velocidade de varredura são determinadas segundo 
as necessidades experimentais e os potenciais Ei e Ef podem coincidir. 

 A corrente faradaica, If, acontece na região de potencial onde ocorre 
a reação de eletrodo. A corrente capacitiva, Ic, surge porque durante a 
varredura de potencial a carga da dupla camada elétrica varia. Ic aumenta 
com o aumento da velocidade de varredura, . A corrente total do sistema, 
I, é dada pela equação (2.19). 

I      I I I Ic f f fC dE
dt

Cd dv                     (2.19) 

onde Cd é a capacidade da dupla camada elétrica e dE/dt=. 

 Como pode ser observado na equação (2.19), Ic  , isto significa que 
para velocidades de varredura muito elevadas, a corrente capacitiva deve 
ser considerada dentro do processo de eletrodo. 

 Definem-se reações reversíveis como aquelas sufucientemente 
rápidas para manter as concentrações das formas oxidada e reduzida em 
equilíbrio entre si na superfície do eletrodo (segundo a lei de Nernst). 

 Quando se aumenta a velocidade de varredura, há menos tempo 
para atingir o equilíbrio na superfície do eletrodo, então as reações que são 
reversíveis para velocidades de varredura lentas passam a ser quase-
reversíveis para velocidades altas. 

 Denomina-se voltamograma cíclico ao registro da corrente em função 
do potencial aplicado ao eletrodo de trabalho (que varia segundo uma onda 
triangular). Na figura 2.9 apresenta-se um voltamograma cíclico típico para 
um sistema reversível, com os parâmetros mensuráveis possíveis, para um 
processo de redução reversível, que é controlado por difusão. 



39 
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Figura 2.9. Voltamograma cíclico típico. 

 Os parâmetros importantes que podem ser extraídos dos 
voltamogramas cíclicos são: 

 as correntes de pico anódica ( Ip
a ) e catódica ( Ip

c ); 

 os potenciais de pico anódico (Ep
a ) e catódico (Ep

c ); 

 potencial de meia-onda polarográfico (E1/2 ). 

Estes valores fornecem informações e critérios para a identificação 
dos sistemas a partir das relações obtidas da resolução teórica baseada 
nas curvas corrente-potencial. A discussão das resoluções teóricas e a 
obtenção das equações da voltametria cíclica para os sistemas 
eletroquímicos, não serão pormenorizadas por não fazerem parte do 
escopo desta dissertação. Maiores informações podem ser obtidas nas 
referências (8) e (11). 
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2.3.2 Sistemas Eletroquímicos 

a) Sistema reversível (segundo Nernst) 

Para a reação O ne R- 
 , assume-se uma difusão linear semi-infinita 

e que a solução contenha inicialmente apenas espécies O. 

 Nestas condições têm-se as equações para: 

 Corrente de pico, equação de Randles-Sevcik: 

Ip o
*

1/2
1/2

o
1/20,4463 C D 





nFA nF
RT

v   (A)                     (2.20) 

onde n é o número de elétrons, F, R, T possuem seus significados 
habituais, A é a área do eletrodo (cm2), Co

* é a concentração da espécie O 
no seio da solução (mol.cm-3),  é a velocidade de varredura (V.s-1) e Do é o 
coeficiente de difusão da espécie O (cm2.s-1). 

 Potencial de meia-onda, E E ln D
D1/2

0'
1/2

  















RT
nF

R

o
  (V)                     (2.21) 

onde E0’ é o potencial formal e DR e Do são os coeficientes de difusão para 
as espécies R e O, respectivamente. 

Para um sistema reversível(16) E1/2 = 0,85. Ip
c   (V)                                

(2.21a) 

 Potencial formal, E
E E

2
0' p

c
p
a




  (V)                                                     (2.22) 

 Potencial de pico, E E 1,109p
0'  





RT
nF

  (V)                                       (2.23) 

 Potencial de meio-pico, Ep/2, é um ponto de referência conveniente e está 
relacionado com potencial de meia-onda polarográfica, E1/2 e com o 
potencial de pico, Ep, pelas seguintes equações: 

 Potencial de meio-pico, E E 1,09p/2 1/2 
RT
nF

  (V)                               (2.24) 

 Módulo da diferença entre Ep e Ep/2, E E 2,2p p/2 
RT
nF

  (V)              (2.25) 

 Diferença entre Ep
a  e Ep

c , E E E 2,3
p p

a
p
c  

RT
nF

  (V)                          (2.26) 
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 Relação Ip
a / Ip

c , 
I

I
p
a

p
c 1                                                                          (2.27) 

 Para sistemas reversíveis o potencial de pico, Ep, independe da 
velocidade de varredura, , Ep  f () e a corrente de pico, Ip, é proporcional 
à raiz quadrada da velocidade de varredura,  e a concentração C0

*, ou 
seja, Ip   e Ip  C0

*. Daí, obtêm-se gráficos lineares de Ip contra  e Ip 
contra C0

*. 

b) Sistema irreversível 

 Para a reação irreversível O + ne-  R, têm-se as equações: 

 Corrente de pico, Ip o
*

1/2
1/2

o
1/20,4958 C D 





nFA n F
RT

a
v   (A)                  (2.28) 

onde  é o coeficiente de transferência. 

Potencial de pico, 

E E 0,780 ln D
k

np
0' 0

1/2

0  








 



















RT
n F

n F
RTa

a



l

v 1 2/
  (V)      (2.29) 

onde k0 é a constante de velocidade da reação. 

 Módulo da diferença entre Ep e Ep/2, E E 1,857
p p/2 

RT
n Fa

  (V)           (2.30) 

 Expressando Ip em termos de Ep, têm-se a equação (2.56): 

 Ip o
* 0

p
0'0,227 C k exp E E 














nFA F

RT
na   (A)           (2.31) 

 Para sistemas irreversíveis os picos são deslocados para potenciais 
mais negativos (redução), são mais largos e mais baixos quando 
comparados aos do sistema reversível, figura 2.10. O potencial de pico 
depende da velocidade de varredura, Ep = f (). Para situações limites ao 
inverter-se a direção da varredura (sentido anódico), estes picos podem 
não ser observados. Ip também é proporcional à raiz quadrada da 
velocidade de varredura,  e a concentração C0

*, ou seja, Ip   e Ip  C0
*. 
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Figura 2.10. Voltamograma cíclico para um sistema irreversível. 

2.3.3 Mecanismos de Reação 

a) Mecanismo EC 

 A B Ck1  

ne  

 Este mecanismo constitui um dos casos mais comuns na 
eletroquímica, no qual o produto de uma reação de eletrodo (E), reage para 
produzir uma espécie não eletroativa (C). Em altas velocidades de 
varredura e assumindo-se uma transferência de carga reversível, a reação 
química que segue a eletroquímica, apesar de existir, pode ser desprezível, 
então, o parâmetro analítico Ip passa a ter controle cinético, e 
considerando-se uma reação de primeira ordem, obtêm-se gráficos lineares 
de Ip contra . 

 

b) Mecanismo CE 

 C Ak2   

 A E 

ne  

 Neste caso a espécie A é produzida por uma reação química que 
precede a redução desta espécie sobre o eletrodo. A quantidade reduzida é 
proporcional à corrente que flui através da célula e é função da constante 
de velocidade da reação, k2. Nicholson e Shain(17) desenvolveram 
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resoluções matemáticas para os parâmetros cinéticos Ip, Ep/2, ou Ip como 
função da velocidade de varredura. 

c) Mecanismo de Adsorção 

 A A B(ads)
 


 e  

 A B B(ads) 




e  ou 

 A C AC B(ads) (ads) 
 


e  

 A adsorção ou a formação de filmes pode alterar a forma e a posição 
dos picos voltamétricos(18,19). A presença de substâncias fracamente 
adsorvidas produz um aumento da corrente de pico, Ip. Por outro lado, se o 
produto ou reagente se encontrar fortemente adsorvido, pode ocorrer um 
pico de adsorção separado, antes ou depois do pico produzido pela reação 
de eletrodo. Os efeitos da adsorção de espécies eletroativas foram 
estudados e compilados por Wopschall e Shain(18). 

 Estes mecanismos citados são os mais comuns dentro da 
eletroquímica. A referência (16) reúne uma vasta coletânea de 
mecanismos, com uma síntese dos principais paramêtros voltamétricos. 

2.4 SAIS FUNDIDOS 

 Os sais fundidos compõem uma vasta classe de líquidos que 
apresentam condutividade eletrolítica. A sua principal unidade estrutural 
são os íons, daí também o emprego do termo líquidos iônicos, referindo-se 
aos sais fundidos. 

 Um cristal iônico pode ser desmantelado pela ação de um solvente 
ou pela ação do calor. A energia térmica rompe as forças coesivas e o 
arranjo dos íons na rede cristalina. O processo de fusão resulta em um 
eletrólito líquido puro. Na figura 2.11 exibe-se um esquema gráfico para 
esta situação(20). 
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Figura 2.11. Esquema gráfico para o desmantelamento de um cristal iônico pela 

ação de um solvente e do calor. 

 A maioria dos sais fundidos, a temperaturas próximas ao seu ponto 
de fusão, possuem características semelhantes às da água a 25 oC. 
Propriedades físicas como viscosidade, densidade, índice de refração, 
tensão superficial e condutividade térmica apresentam a mesma magnitude 
que as da água. Para exemplificar as semelhanças das propriedades entre 
os sais fundidos e a água escolheu-se o cloreto de sódio, NaCl (ponto de 
fusão 808 oC), por apresentar características comuns a vários líquidos 
iônicos(20). Apresenta-se na tabela 2.5 a comparação entre algumas 
propriedades da água a 25 oC e do cloreto de sódio fundido a 850 oC(20). 

Tabela 2.5. Comparação entre as propriedades da água e do NaCl fundido. 

Propriedades Água a 25 oC NaCl a 850 oC 

Viscosidade (cP) 8,95 12,5 

Índice de Refração 1,332 1,408 

Tensão Superficial (mN.m-1) 72,0 111,8 

Densidade (g.mL-1) 0,997 1,539 
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 A principal diferença entre os sais fundidos e a água são os valores 
que cada classe de eletrólito apresenta em relação à condutividade 
específica. Para o cloreto de sódio fundido a 900 oC, a condutividade 
específica é de 3,9 -1.cm-1 e para a água a 18 oC, 4.10-8 -1.cm-1. 

 Análises de difração de raios-X e difração de nêutrons revelam que 
ao fundir-se um sal as distâncias entre seus cátions e ânions sofrem uma 
pequena diminuição, porém, o volume do sistema aumenta de 10 a 25%(20). 
Na tabela 2.6 observam-se as distâncias internucleares entre o cristal iônico 
e o sal fundido(20). 

Tabela 2.6. Distâncias internucleares entre cristal iônico e sal fundido. 

 
Distância entre cargas opostas ( A

o
 ) 

Sal Cristal Sal fundido 

LiCl 2,66 2,47 

LiBr 2,85 2,68 

KCl 3,26 3,10 

CsCl 3,57 3,53 

 O aumento de volume do sistema e a diminuição da distância 
interiônica após a fusão leva a uma aparente contradição, porém, ao fundir-
se os íons liberam-se das posições rígidas do retículo cristalino, movem-se 
livremente e, conseqüentemente, modificam as distâncias entre as suas 
partículas. 

 Durante a fusão há a formação de “vazios” na estrutura do líquido 
iônico, isto faz do sal fundido um bom condutor eletrolítico, porque os 
“espaços vazios” da estrutura transformam-se em caminhos para a 
migração dos íons. 

2.4.1 Estrutura dos Sais Fundidos 

 Qualquer que seja o modelo proposto, este deve explicar o aumento 
de volume após a fusão. Basicamente há dois tipos de modelos(20) que 
visam explicar o surgimento dos “espaços vazios”. São eles: 



46 
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 Modelo de vacâncias que tem como base o retículo cristalino; 
 Modelo de vazios que não considera o retículo cristalino. 

Modelo de vacâncias 

 O modelo das vacâncias considera o sal fundido como um cristal com 
defeitos de Schottky, os quais aumentam quando os íons posicionados na 
rede movem-se na superfície do cristal. O movimento da superfície leva a 
expansão do volume e a criação da vacâncias dentro do sistema. Este 
modelo requer que as vacâncias formadas sejam do mesmo tamanho que 
os íons que ocupam posições na rede. 

Modelo de vazios 

 Este modelo considera o “espaço vazio” como o resultado da 
flutuação local do número de íons por unidade de volume (densidade), 
gerada durante o processo de fusão.  

 O modelo dos vazios considera, também, que são aleatórios o 
tamanho e a localização espacial das regiões dos “espaços vazios” nos sais 
fundidos. 

 Quando os íons afastam-se, os “espaços vazios” aumentam e, 
quando os íons aproximam-se os “espaços vazios” diminuem. Desta forma, 
os “espaços vazios” estão sendo continuamente formados e destruídos, ao 
moverem-se podem coalescer formando grandes “espaços vazios”, ou, 
encolher gerando “espaços vazios” menores. 

 Apresenta-se na figura 2.12 uma representação gráfica para o 
modelo de vazios, tomando como exemplo a estrutura bi-dimensional do 
NaCl sólido e fundido(21). 

 
Figura 2.12. Representação bi-dimensional do NaCl sólido e fundido. 
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2.4.2 Ligações Químicas em Sais Fundidos 

 As ligações químicas num sal fundido simples dependem do 
cátion(21): 

 haletos da família 1 (metais alcalinos): ligações iônicas; 
 haletos de lantanídeos: ligações iônicas; 
 haletos da família 2 (metais alcalinos terrosos): ligações iônicas com 

certo grau de caráter covalente; 
 haletos de outros metais: ligações covalentes. 

 Quanto maior o caráter covalente, maior será a tendência de 
formação de íons complexos no estado fundido, porém, o aumento da 
temperatura desestabiliza os complexos, favorecendo uma estrutura 
fundida de íons simples. As misturas de sais fundidos, por sua vez, podem 
levar à formação de complexos com mais de um cátion ou ânion. 

2.4.3 Propriedades dos Sais Fundidos(21) 

 Conforme já foi descrito anteriormente, os sais fundidos apresentam 
propriedades semelhantes às da água. Propriedades como viscosidade, 
condutividade térmica e tensão superficial apresentam a mesma ordem de 
grandeza. A diferença reside na condutividade elétrica, bem maior nos sais 
fundidos. 

2.4.3.1 Propriedades de transporte 

 As propriedades de transporte englobam a condutância elétrica, 
difusão, condutividade térmica e viscosidade. Exceto a viscosidade, todas 
as demais propriedades aumentam com a elevação da temperatura, 
segundo a relação de Arrhenius: 

Propriedades constante.exp Eativ 



RT

                    (2.32) 

onde Eativ é a energia de ativação, R e T possuem seus significados 
habituais. 

 Ao comparar-se os diversos sistemas de eletrólitos, emprega-se a 
condutância equivalente  (-1.cm2.Eq-1), dada pelo produto da condutância 
específica K (-1.cm-1) pelo volume equivalente Ve (cm3.Eq-1). Dentre os 
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vários sistemas de sais fundidos, observa-se que a condutância é maior 
quanto mais iônico for o sal e quanto menor forem seus íons. Sistemas que 
empregam sais covalentes e possuem íons complexados apresentam 
menor condutância. 

 A difusão em sais fundidos segue as mesmas leis válidas para o meio 
aquoso, o coeficiente de difusão D aumenta com a diminuição do raio iônico 
da espécie presente no sistema. 

 A condutividade térmica varia inversamente com o volume do sistema 
e a viscosidade, que está vinculada ao volume do sistema, aumenta com a 
formação de complexos. O escoamento viscoso depende do movimento de 
todos os íons, porém, o maior deles governará o processo. 

2.4.3.2 Propriedades solventes dos sais fundidos 

 Os sais fundidos por serem bons solventes são muito empregados 
em vários processos industriais. 

Soluções de Gases 

 A solubilidade de gases nos sais fundidos é proporcional à pressão e 
aumenta com a temperatura (quando ocorre reação do gás com o meio 
fundido). 

 Muitos gases são solúveis na maioria dos sais fundidos. Não 
ocorrendo reações químicas o gás dissolvido é liberado, sem alterações, 
durante o processo de solidificação, ou, quando se reduz a pressão. 

Solubilidade da Água 

 Um método indicado para desidratar a maioria dos sais, ou das 
misturas (na forma de pó), é o aquecimento lento, sob vácuo, por um longo 
tempo até alcançar temperaturas próximas à fusão. Quando o sal funde, a 
taxa de perda de água decresce consideravelmente. 

 Para a mistura cloreto de sódio e cloreto de potássio, NaCl-KCl, a 
água pode ser removida quantitativamente pelo aquecimento lento sob 
vácuo.  

 Alguns sais, porém, são capazes de reter água a temperaturas 
elevadas. São exemplos disto misturas contendo cloreto de lítio, LiCl e 
cloreto de zinco, ZnCl2. Eles são capazes de reter água a temperaturas em 
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torno de 1000oC. No caso do LiCl, ocorre a hidrólise do sal. A capacidade 
de retenção de água do LiCl deve-se à elevada densidade de carga nuclear 
do íon Li+. Neste caso, o aquecimento sob vácuo por longos períodos, não 
elimina a água presente no sistema. 

Elementos Não-Metálicos 

 Não há muitos dados disponíveis, porém, o enxofre e o iodo são 
solúveis em algumas misturas de sais fundidos como LiCl-KCl; LiI-KI; LiBr-
KBr. 

Compostos Orgânicos 

 A maioria dos compostos orgânicos decompõem-se na temperatura 
de trabalho dos sais fundidos. O metanol e o nitrobenzeno formam soluções 
estáveis com LiClO4. 

Solubilidade de Metais 

 Os sais fundidos são ótimos solventes para metais, principalmente, 
quando apresentam o mesmo cátion do metal a ser dissolvido, por 
exemplo, sódio em haletos de sódio fundidos. A dissolução do metal no sal 
fundido proporciona uma coloração intensa no meio, para o caso citado do 
sódio em meio de haletos de sódio fundidos produz-se coloração azul e 
para o cádmio dissolvido em haletos de cádmio fundidos, tem-se a cor 
vermelha. 

A solubilidade do metal em meio de sais fundidos aumenta com a 
elevação da temperatura. 

 A dissolução de um metal em meio de sais fundidos dá origem a uma 
solução. Bredig(25) propôs um modelo para explicar esta dissolução 
considerando a existência de dois tipos de soluções: 
 soluções metálicas e, 
 soluções não-metálicas. 

Nas soluções metálicas a dissolução do metal ocorre sem que haja 
interação deste com o sal fundido. Formam-se íons metálicos com a 
presença de elétrons parcialmente livres, os quais conferem uma maior 
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condutividade ao meio. A dissolução do metal está representada pela 
reação: 

M  Mz+ + ze- 
 Nas soluções não-metálicas o metal reage com o sal fundido, dando 
origem a íons ou compostos subvalentes e também, a pares redox 
reversíveis do tipo M2+/M2

2+. 

 Pode-se citar como exemplo particular a dissolução do potássio 
metálico em NaCl fundido. O potássio oxida-se gerando íons K+ que se 
recombinam com os íons Cl- presentes no meio fundido solubilizando-se, 
segundo a reação: 

K + NaCl  Na + KCl 
 O modelo de Bredig ainda não está totalmente esclarecido, estudos 
recentes têm sido realizados neste campo, porém, este modelo continua 
sendo aceito(25). 

Solubilidade de Óxidos 

 De um modo geral, os haletos fundidos dissolvem pequenas 
quantidades de óxidos. As misturas de fluoretos fundidos são exceção, elas 
dissolvem quantidades consideráveis de óxido do mesmo metal, entre 5 e 
10% em massa de óxido. Esta propriedade dos fluoretos fundidos 
possibilitou o desenvolvimento da eletrólise da alumina (Al2O3) na criolita 
(Na3AlF6), para a obtenção do alumínio. 

2.4.4 Soluções com Outros Sais(22,23) 

 As soluções de sais fundidos podem ser classificadas em grupos de 
acordo com o número de variáveis, conforme se apresenta na tabela 2.7. 

Tabela 2.7. Classificação das soluções de sais fundidos(22). 

Tipo Exemplos 

Simples (1 cátion + 1 ânion) LiCl, KCl, NaCl, NaF,NaNO3 

Binária (2 cátions + 1 ânion) LiCl+KCl, NaCl+KCl 

Ternária (3 cátions + 1 ânion) LiF+NaF+KF 

Quaternária (4 cátions + 1 ânion) NaCl+KCl+MgCl2+CaCl2 

Recíproca (cátions e ânions diferentes) LiNO3+NH4NO3+ NH4Cl 
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 O sistema de sais fundidos é completamente miscível em todas as 
proporções numa temperatura adequada. 

 Normalmente as misturas que formam soluções ideais são as 
binárias. Como a energia de uma solução iônica fundida é devida à 
somatória das interações entre os íons, a alteração resultante da 
substituição de um dos íons por outro semelhante não causará efeitos 
consideráveis. As misturas recíprocas formam soluções não ideais, 
principalmente quando apresentam valências diferentes, ou, tendem a 
associar-se de maneira preferencial. 

 O desvio da idealidade pode ser: 

 negativo: normalmente ligado a associações preferenciais e à formação 
de íons complexos; 

 positivo: quando um sal de um metal alcalino, altamente iônico, é 
adicionado a outro covalente, o campo eletrostático vai distorcer o 
caráter covalente do último. 

2.4.5 Diagramas de Fases 

 O uso de um único sal como solvente é pouco difundido. Prefere-se o 
emprego de misturas eutéticas por apresentarem ponto de fusão mais baixo 
que os seus sais individualmente. Na tabela 2.8 mostram-se os pontos de 
fusão de alguns sais e de misturas comumente empregadas como 
eletrólitos. 

Tabela 2.8. Pontos de fusão de alguns sais e suas misturas. 

Sal Ponto de Fusão (oC) Mistura Ponto de Fusão (oC) 

NaCl 808 NaCl + KCl 658 

KCl 776 LiCl + KCl 352 

LiCl 605 LiF + NaF + KF 454 

LiF 492 KF + LiF 492 

NaF 652 KF + NaF 710 

KF 710 LiF + NaF 652 
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 Nas figuras 2.13, 2.14 e 2.15 são apresentados os diagramas de 
fases(24) para alguns sistemas formados pelos sais vistos na tabela 2.8. 

 
Figura 2.13. Diagrama de fases para a mistura NaCl-KCl. 

 
Figura 2.14. Diagrama de fases para a mistura LiCl-KCl. 
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Figura 2.15. Diagrama de fases para a mistura LiF-NaF-KF. 

 

2.4.6 Aplicações dos Sais Fundidos 

 A utilização de misturas de sais fundidos e metais, tem importante 
aplicação industrial(25). Como exemplo, a produção eletrolítica de Al, Mg, 
Na, “mischmetal” como os mais importantes. A eletrólise em meio de sais 
fundidos também permite: 

  obter metais reativos como terras-raras, Li, Be, Ca(25); 
  obter metais refratários como Ti, Zr, Nb, Ta(26,27); 
  obter Th e U a partir de seus óxidos(28,29); 
  separar actinídeos de lantanídeos(30); 
  eletrorrefino de metais refratários, terras-raras e actinídeos(31,32); 

  preparação de ligas de terras-raras como Nd-Fe, Ni-La, Ni-Y(33). 

 Os sais fundidos podem ser empregados em outras áreas de 
atuação(23): 

a) reações químicas: como solventes para reações químicas com espécies 
reativas, inclusive orgânicas e como meio catalítico; 

b) banhos de galvanização: para revestimento eletrolítico de substratos 
metálicos; 
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c) tratamentos térmicos de metais: aços em banhos de nitratos fundidos; 

d) baterias: sistemas Li-LiCl em solventes fundidos; 

e) fluídos refrigerantes: fluoretos em reatores nucleares; 

f) meios de armazenamento de calor: fluoretos de alta entalpia de fusão por 
unidade de massa e de volume; 

g) células de combustível: carbonatos de Li e K; 

h) reprocessamento de elementos combustíveis de reatores nucleares 
rápidos. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo serão abordados os ítens que foram necessários para 
a montagem do aparato eletroquímico que permitiu o estudo do íon Nd3+, 
utilizando-se a técnica da voltametria cíclica. 

 Para este estudo empregou-se a mistura eutética NaCl-KCl como 
solvente e como soluto o cloreto de neodímio anidro. Para conter os sais, 
utilizou-se cadinho de grafita e construiu-se uma célula eletrolítica em aço. 
Estas escolhas basearam-se na literatura e serão discutidas no decorrer 
deste capítulo. 

 Empregou-se no sistema eletroquímico eletrodos de trabalho de 
platina, molibdênio e ferro, tendo como referência o eletrodo de Ag/AgCl e 
como eletrodo auxiliar o próprio cadinho de grafita. 

 As medidas eletroquímicas foram feitas com um potenciostato EG&G 
Company modelo 173, acoplado a um programador modelo 175 e um 
registrador X-Y modelo RE 0074. Ligado em paralelo ao potenciostato, 
utilizou-se um multímetro Fluke 8050 com alta impedância de entrada para 
um controle mais preciso dos potenciais desenvolvidos ao longo dos 
ensaios. 

 O desenvolvimento das etapas experimentais deu-se em dois 
segmentos: 

Materiais 

 confecção da célula eletrolítica; 

 confecção do cadinho; 

 desenvolvimento de suportes para fixação dos eletrodos de Pt, Mo e Fe; 

 construção do eletrodo de referência de Ag/AgCl; 

 estruturação da montagem experimental e do sistema eletroquímico. 
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Insumos 

 Mistura eutética NaCl-KCl empregada como solvente; 

 Síntese do cloreto de neodímio anidro. 

3.2. MATERIAIS 

3.2.1 Célula Eletrolítica 

 A literatura apresenta vários modelos de células eletrolíticas para a 
produção de metais e para o estudo do comportamento eletroquímico de 
espécies de interesse, em meio de sais fundidos(1,2,3). Para ambos os casos 
a célula eletrolítica deve permitir o fluxo de gás inerte e a introdução de 
reagentes no meio fundido (alimentação). 

 O material para a confecção da célula deve atender às exigências 
das condições de trabalho. Para temperaturas de até 450oC é possível o 
emprego de vidro borossilicato, acima destas temperaturas recomenda-se o 
quartzo, porém, este não pode ser utilizado em meio de fluoretos. Nos 
casos em que for inviável o uso destes materiais, recomenda-se o emprego 
dos aços inoxidáveis, ou ainda, das ligas de níquel como Monel (Ni-Cu) e 
Inconel (Ni-Cr-Fe). 

 Tendo em vista estas considerações, desenvolveu-se, nas oficinas do 
IPEN, uma célula cilíndrica de aço inoxidável AISI 304, com sua parte 
superior e tampa refrigeradas a água. A tampa possui orifícios para a 
fixação do termopar, dos eletrodos empregados e entrada para a 
alimentação. No corpo da câmara há entrada e saída para gás inerte. 

 O corpo da célula possui diâmetro externo de 100 mm, e altura, 
incluindo a tampa, de 500 mm. 

 Na figura 3.1 mostra-se um esquema gráfico da célula de eletrólise 
que indica os eletrodos posicionados, o cadinho inserido, o sistema de 
refrigeração, e a entrada e saída de gás inerte. 
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Figura 3.1. Esquema gráfico da célula de eletrólise. 
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 Na figura 3.2 apresenta-se uma vista da célula eletrolítica e do forno 
resistivo. 

 

 
Figura 3.2. Vista da célula eletrolítica e do forno resistivo. 

 

3.2.2 Cadinho 

 Assim como a célula eletrolítica, o material utilizado para a confecção 
do cadinho deve ser escolhido de forma a não interferir no sistema em 
estudo. Cadinhos de metais, que apresentam pontos de fusão elevados, 
como o tântalo e o molibdênio são utilizados. A grafita de alta pureza 
também tem sido amplamente empregada por apresentar bom 
desempenho a um custo menor que os metais refratários. 

 Neste trabalho, empregou-se cadinho de grafita 98,7% de pureza, 
com diâmetro externo de 82 mm, altura de 100 mm e parede com 
espessura de 8 mm. 

 O cadinho manteve-se apoiado sobre um suporte de grafita no 
interior da célula eletrolítica, como pode ser observado na figura 3.1. 
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 Na figura 3.3 apresenta-se uma vista do cadinho, do corpo e da 

tampa da célula eletrolítica. 
 

Figura 3.3. Vista do cadinho, do corpo e da tampa da célula eletrolítica. 

3.2.3 Suportes para Eletrodos de Trabalho 

 Os eletrodos de trabalho, ou cátodos, podem apresentar a forma 
sólida (fios ou chapas), ou, a forma líquida como chumbo e cádmio fundido. 

 Neste estudo empregaram-se eletrodos de trabalho sólidos, na forma 
de fios, e para fixá-los desenvolveu-se um suporte, confeccionado nas 
oficinas do IPEN em aço inoxidável AISI 304. O suporte cilíndrico possui em 
uma das suas extremidades um orifício, no qual o fio é inserido e preso 
lateralmente por um parafuso, na outra extremidade possui uma rosca para 
que ali seja conectada uma haste de níquel. Esta faz o contato elétrico 
entre o conjunto suporte-fio e o conector do potenciostato (equipamento 
para os ensaios eletroquímicos que será detalhado no item 3.2.5). 

 Um esquema gráfico do suporte de eletrodo pode ser observado na 
figura 3.4. 
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Figura 3.4. Suporte para fixação do eletrodo de trabalho. 

3.2.4 Eletrodos 

 Para a realização dos ensaios eletroquímicos, foram empregados três 
eletrodos: eletrodo de trabalho, eletrodo auxiliar e eletrodo de referência. 

Eletrodos de trabalho 

 Fio de Pt com 0,5 mm de diâmetro, 99,9% de pureza, Degussa; 
 Fio de Mo com 0,25 mm de diâmetro, 99,9% de pureza, Aldrich; 
 Fio de Fe com 0,25 mm de diâmetro, 99,9% de pureza, Aldrich. 

 Para os três eletrodos de trabalho utilizou-se uma área de 0,16 cm2. 
Os eletrodos foram lixados em lixas com grana entre 200 e 600, limpos com 
acetona p.a. e, então, introduzidos dentro da célula eletrolítica. 

Eletrodo auxiliar 

Num sistema eletroquímico o eletrodo auxiliar, ou, contra-eletrodo, 
permite o fluxo de corrente necessária para manter a eletrólise no eletrodo 
de trabalho. 

Como eletrodo auxiliar empregou-se o próprio cadinho de grafita. 

Eletrodo de referência 

 Em um sistema eletroquímico não é possível medir-se diretamente a 
diferença de potencial existente entre um metal e a solução. Utiliza-se, 
então, um eletrodo de referência para tornar possível estas medidas. 

 Os eletrodos de referência são utilizados para medir um valor de 
potencial, a partir do qual outros potenciais podem ser referidos, 
expressando uma diferença de potencial. 
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 Para o meio de sais fundidos, o eletrodo de cloro é considerado 
eletrodo de referência primário(4,5), denominado eletrodo padrão de cloro, 
ou, eletrodo normal de cloro. Ele consiste em um bastão de grafita que está 
em contato com o meio fundido. Por este sistema borbulha-se gás cloro e 
sobre a superfície da grafita tem-se a reação Cl2 + e-  2Cl-. O meio 
fundido que está em contato com a grafita deve ser o mesmo que será 
empregado no sistema em estudo. Este eletrodo pode ser representado por 
MCl(l)/Cl2(g)/C, onde M representa o metal que estará presente no solvente 
do sistema em estudo.  

 Assim como no meio aquoso, para meio fundido também emprega-se 
eletrodos de referência secundários. Para o meio de cloretos fundidos o 
mais difundido é o eletrodo de referência de prata-cloreto de prata, 
Ag/AgCl(5,6,7). Assim, se no sistema em estudo o solvente empregado for a 
mistura eutética LiCl-KCl, o eletrodo de prata será expresso da seguinte 
forma, Ag/AgCl em LiCl-KCl fundido. 

 A exigência principal para um eletrodo de referência, seja para o meio 
aquoso, seja para o meio de sais fundidos, é que este se comporte como 
um sistema eletroquímico reversível e não polarizável. 

 Para sistemas onde se trabalha a elevadas temperaturas, como nos 
sais fundidos, o eletrodo de referência deve possuir as seguintes 
qualidades(7,19,11): 
 ser reprodutível para que seja possível a comparação entre ensaios 
realizados em períodos distintos; 
 apresentar potencial constante durante longos períodos sob eletrólitos 
distintos; 
 ser compatível com o meio de trabalho nas temperaturas requeridas; 
 ser confeccionado com material resistente ao meio em que estará 
inserido e às temperaturas elevadas de trabalho; 
 não permitir a contaminação por elementos do meio externo e vice-versa. 

 Observando-se as proposições acima, construiu-se um eletrodo de 
Ag/AgCl em NaCl-KCl fundido. 

Como membrana empregou-se um tubo de alumina, Al2O3 99,7% de 
pureza, com 6 mm de diâmetro interno, 1,5 mm de espessura de parede e 
510 mm de comprimento. Como condutor eletrônico empregou-se fio de 
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cobre de 1 mm de diâmetro, fio de platina 99,9% de pureza com 0,5 mm de 
diâmetro e fio de prata 99,9% de pureza com 1,0 mm de diâmetro. 

 O eletrólito interno do eletrodo de referência é composto pelo cloreto 
de prata, 1,19 mol.L-1 em NaCl-KCl equimolar. O sistema eletroquímico, em 
equilíbrio, é composto pelo fio de prata em contato com o cloreto de prata. 

 O eletrodo de referência pode ser representado pela reação: 

Ag(s) + Cl-(l)  AgCl(l) + 1e-, AgCl em NaCl-KCl (1:1). 

 Na figura 3.5 apresenta-se um desenho esquemático, mostrando em 
detalhe a montagem interna, para os arranjos: A, com platina; B sem platina 
entre os fios de prata e cobre. 

 
Figura 3.5. Desenho esquemático para as montagens do eletrodo de referência. 

 O fio de cobre foi empregado como condutor eletrônico, pois, devido 
ao extenso comprimento da membrana de alumina, tornar-se-ia caro o 
emprego do fio de prata para esta função. Na primeira montagem do 
eletrodo (arranjo A), um fio de platina com um centímetro de comprimento 
foi soldado entre os fios de prata e cobre. 

 O emprego do fio de platina entre os fios de prata e cobre foi um 
recurso para evitar que o eletrólito interno do eletrodo de referência (meio 
de cloretos) comprometesse a solda entre os fios de prata e cobre, 
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provocando seu rompimento. O fio de platina foi soldado de forma a ficar na 
interface entre o eletrólito interno fundido e o fio de prata.  

 Os ensaios demonstraram um bom desempenho desta montagem, 
porém, a solda entre os fios de platina e cobre rompeu-se. Para a segunda 
montagem do eletrodo (arranjo B), a saída encontrada foi empregar uma 
quantidade maior do fio de prata, soldado diretamente no fio de cobre, 
cerca de cinco centímetros acima do nível do eletrólito. 

 A quantidade de eletrólito sólido empregada assegura que no estado 
fundido, este não entre em contato com o fio de cobre mantendo o 
equilíbrio eletroquímico Ag/Ag+ e preservando a vida útil do eletrodo. 

 O fio de prata que permanece em contato com o eletrólito interno 
possui a forma espiral para aumentar a área de contato entre a prata e o 
eletrólito interno. A espiral de prata possui dez milímetros de comprimento. 

 
3.2.5 Estruturação da Montagem Experimental e do Sistema 
Eletroquímico 

Montagem Experimental 

 Para a execução dos ensaios eletroquímicos montou-se um aparato 
experimental que envolveu célula eletrolítica, forno resistivo tipo poço com 
controlador de potência e uma armadilha para purificação de gases. 

 Durante os ensaios eletroquímicos trabalhou-se sob fluxo de argônio 
ou nitrogênio dentro da célula eletrolítica. Para garantir a ausência de 
umidade, antes do gás entrar na célula, este passou por uma armadilha 
contendo peneira molecular, Bayer Baylith WE 894. 

 O aquecimento foi feito em forno resistivo tipo poço com controlador 
de potência modelo PJC - ECIL. 

A temperatura interna da célula foi controlada por um termopar tipo K 
e as medidas de temperaturas foram efetuadas por um medidor digital de 
temperatura. 

 O fluxo de gases provenientes da célula eletrolítica passou por 
armadilhas contendo solução de hidróxido de sódio, NaOH 1M. 

 Na figura 3.6 mostra-se um esquema da montagem experimental. 
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Figura 3.6. Esquema da montagem experimental. 

Sistema Eletroquímico 

 Uma vez estabelecidas as condições estruturais para a execução dos 
ensaios eletroquímicos, estes foram realizados empregando-se a técnica da 
voltametria cíclica. 

 A voltametria cíclica requer um gerador de onda; um potenciostato 
para aplicar o sinal gerado à célula eletrolítica; um conversor de corrente-
voltagem para medir a corrente resultante e um registrador XY, ou, um 
sistema integrado ao computador para a aquisição dos dados. Os três 
primeiros instrumentos normalmente estão incorporados em um único 
equipamento. 

 Para uma maior flexibilidade dos valores de potenciais aplicados (Ei, 
Ef, Ec, Ea), e das velocidades de varreduras de potenciais acopla-se ao 
sistema eletroquímico um programador de sinais (ondas). 

 O potenciostato aplica o potencial desejado entre o eletrodo de 
trabalho e o eletrodo de referência. A corrente necessária para manter a 
eletrólise no eletrodo de trabalho flui pelo eletrodo auxiliar. 

 Na figura 3.7 apresenta-se um esquema da instrumentação 
necessária para a voltametria cíclica(12). 
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Figura 3.7. Esquema da instrumentação para a voltametria cíclica. 

 Os ensaios voltamétricos foram realizados com um potenciostato 
EG&G Company modelo 173, acoplado a um programador (gerador de 
onda) modelo 175 e um registrador X-Y modelo RE 0074. 

 Mostra-se na figura 3.8 uma vista da montagem experimental e da 
instrumentação eletroquímica. 

 
Figura 3.8. Vista do aparato experimental e da instrumentação eletroquímica. 
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3.3 INSUMOS 

3.3.1 Solvente 

 Um eletrólito deve possuir algumas características para que possa 
ser escolhido como solvente de um sistema eletroquímico. Lista-se a 
seguir, algumas propriedades importantes(2): 

 elevado potencial de decomposição; 
 boa condutividade iônica; 
 baixa pressão de vapor; 
 baixa viscosidade; 
 baixa densidade; 
 boas propriedades solventes; 
 ponto de fusão compatível com as temperaturas de trabalho; 
 baixa corrosividade; 
 baixo custo. 

 Conforme dito anteriormente, optou-se pela mistura binária NaCl-KCl 
equimolar para ser o solvente deste estudo, por preencher os requisitos 
necessários para um solvente. De acordo com o diagrama de fases 
mostrado no item 2.4.5, esta mistura funde em 658 oC. As suas 
propriedades físico-químicas(11) são apresentadas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Propriedades físico-químicas da mistura NaCl-KCl (1:1). 

Propriedades NaCl-KCl (700 oC) 

Densidade (g.cm-3) 1,58 

Viscosidade (cP) 1,76 

Tensão Superficial (mN.m-1) 108,7 

Condutividade Específica (-1.cm-1) 2,33 

Pressão de Vapor (mm Hg) 0,2 

 O domínio de estabilidade eletroquímica desta mistura está limitado 
anodicamente pela evolução do gás cloro e catodicamente pela redução 
dos metais alcalinos (K e Na)(12). 
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 A evolução do gás cloro pode ser observada quando se emprega 
eletrodo de grafita, ou, carbono vítreo. Quando se utiliza eletrodos 
metálicos não se observa o desprendimento do gás porque ocorre primeiro 
a oxidação do eletrodo metálico(13). 

 Os potenciais de decomposição dos haletos de metais alcalinos 
foram calculados teoricamente por Smirnov, Stepanov e Minchenko apud 
Marguier(13), a partir dos valores de entalpia e entropia de formação. Para 
os cloretos de sódio e de potássio, têm-se: 

ENaCl = 3,85 - 6.10-4T    (V) 

EKCl = 4,02 - 6,6.10-4T  (V) 

 Apresenta-se na tabela 3.2 os valores dos potenciais de 
decomposição para os cloretos de sódio e de potássio a 1123,15K. 

Tabela 3.2. Potenciais de decomposição EKCl e ENaCl a 1123,15K. 

Temperatura (K / oC) EKCl (V) ENaCl (V) 

1123,15 / 850 3,18 3,28 

 Como os potenciais de decomposição teóricos mostram, o domínio 
de estabilidade eletroquímica do solvente encontra-se limitado 
catodicamente pela decomposição do cloreto de potássio. 

 Esta mistura não retém água fortemente e também não sofre hidrólise 
como o cloreto de lítio(4). Para a eliminação da água existente no meio, a 
literatura recomenda aquecimento lento sob vácuo(6,12). 

3.3.2 Desidratação da Mistura Eutética NaCl-KCl 

 Os cloretos de sódio e de potássio p.a. foram triturados 
individualmente, sendo mantidos na estufa a 100 oC por 12 horas para 
eliminar possíveis resíduos de água de hidratação. Na seqüência, os sais 
foram pesados e misturados homogeneamente em uma túrbula por 30 
minutos. 

 A seguir, a mistura eutética foi aquecida lentamente a uma taxa de 
50oC por hora, dentro da própria célula eletrolítica, sob vácuo de 260 mmHg 
até 450oC, mantendo-se estas condições por 12 horas. Ao final deste 
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período substituiu-se o vácuo pelo fluxo de argônio/nitrogênio e elevou-se a 
temperatura até a fusão em 658oC. 

 A qualidade do processo de desidratação foi avaliada através dos 
ensaios voltamétricos e das análises termogravimétricas da mistura 
eutética. Os resultados serão apresentados e discutidos no próximo 
capítulo. 

3.3.3 Síntese do Cloreto de Neodímio Anidro 

 O cloreto de neodímio anidro é o soluto do sistema em estudo, e de 
difícil obtenção devido à sua elevada higroscopicidade. Assim, foi 
necessário desenvolver-se um sistema para a sua síntese. 

 As formas mais comuns de obtenção dos cloretos de TR empregam 
como agentes cloradores o NH4Cl e o HCl(conc.)

(14). 

 A cloração com NH4Cl consiste na reação de um óxido de TR com 
NH4Cl em excesso, sob vácuo e aquecimento até 350 oC. O excesso de 
NH4Cl sublima a 340 oC, resultando no TRCl3 anidro, segundo a equação: 

TR2O3 + 6NH4Cl  2TRCl3 + 6NH3 + 3H2O                    (1) 

 A cloração com HCl(conc.) normalmente emprega um óxido de TR 

como material de partida, gerando uma solução que deve ser cristalizada a 
temperaturas inferiores a 110oC, resultando em um sal hidratado, conforme 
a reação: 

TR2O3 + HCl  2TRCl3 + 3H2O                             (2) 

 Os cloretos de terras-raras, apresentam moléculas de água de 
hidratação em sua estequiometria em torno de 6 a 7, conforme o cátion, 
podendo ser representados como TRCl3•xH2O. A desidratação destes sais 
não ocorre de maneira convencional, porque eles decompõem-se sob 
aquecimento dando origem principalmente a oxicloretos, TROCl, que são 
insolúveis em água. As reações a seguir demonstram este processo(15): 

NdCl3•6H2O  NdCl3•5H2O + H2O                                 (3) 

NdCl3•5H2O  NdCl3•4H2O + H2O                                 (4) 

NdCl3•4H2O  NdCl3•H2O + 3H2O                                 (5) 
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NdCl3•H2O  NdCl3 + H2O                                             (6) 

NdCl3 + H2O  NdOCl + 2HCl                 (T>350oC)     (7) 

NdCl3 + 1/2O2  NdOCl + Cl2                   (T>100oC)    (8) 

NdOCl + H2O  Nd(OH)2Cl              (25oC<T<300oC)  (9) 

Nd(OH)2Cl  NdOCl + H2O                   (T>300oC)     (10) 

 A remoção da última molécula de água de hidratação, reação (6), 
representa o maior obstáculo na obtenção do sal anidro, em decorrência da 
competitividade entre a formação do sal anidro e do oxicloreto, reações (7) 
e (8), e também da formação de hidroxicloretos que se decompôem em 
oxicloretos, reações (9) e (10). 

 O processo de desidratação pode ser realizado empregando NH4Cl e 
vapor de HCl. 

 Uma vez obtidos, os sais anidros são de difícil manipulação, devido à 
sua elevada higroscopicidade. 

Cloração 

 A etapa de cloração empregou como material de partida o Nd2(CO3)3 
com 99,9% de pureza, e como agente clorador ácido clorídrico 
concentrado. 

 O cloreto de neodímio hidratado foi obtido através da cristalização da 
solução preparada pela reação do Nd2(CO3)3 com HCl(conc.), sob agitação e 
aquecimento até 100 oC. Esta etapa ocorreu em um reator de vidro 
borossilicato (sistema clorador/desidratador), com uma flange de teflon® e 
uma tampa de PVC, a qual possui cinco orifícios que permitem a entrada e 
saída de gás, a colocação de um termopar, a fixação de uma haste 
agitadora revestida de polipropileno e a adição do agente clorador. Toda a 
aparelhagem foi mantida no interior de uma capela com exaustão. 

 Para cristalizar a solução preparada, esta inicialmente foi 
concentrada em um béquer a temperaturas inferiores a 100 oC, a seguir 
transferida para uma bandeja de polipropileno e colocada em uma estufa a 
90 oC, onde ocorreu cristalização total. Após esta etapa o sal foi triturado e 
armazenado em dessecador. 
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 A reação entre o Nd2(CO3)3 com HCl(conc.).é mostrada a seguir: 

Nd2(CO3)3 + 6HCl  2NdCl3 + 3H2O + 3CO2
                  (11) 

 A partir do NdCl3 hidratado obtido, foram colhidas amostras para 
serem desidratadas segundo os procedimentos: 

1) Aquecendo-se o NdCl3•xH2O lentamente até 300 oC (taxa de 
aquecimento: 40 oC/h), sob vácuo (260 mmHg); 
2) Misturando-se NH4Cl e NdCl3•xH2O (1:1) e aquecendo-se lentamente até 
350 oC (40 oC /h), sob vácuo (260 mmHg);  
3) Aquecendo-se lentamente o NdCl3•xH2O até 300 oC (40 oC /h), sob fluxo 
de N2; 
4) Aquecendo-se lentamente o NdCl3•xH2O até 300 oC (40 oC /h), sob fluxo 
de N2/HCl(v). O HCl(v) foi gerado fazendo-se gotejar HCl(conc.) sobre H2SO4. 

 Estes processos foram realizados no sistema clorador/desidratador 
(figura 3.9) e a massa utilizada para cada ensaio foi de 50,00g. 

 Testaram-se estes quatro procedimentos para verificar qual o mais 
eficiente dentro das condições disponíveis. 

 A formação de oxicloreto foi detectada fazendo-se o teste de 
solubilidade das amostras obtidas em água destilada e etanol anidro. Como 
o oxicloreto é insolúvel em água e etanol anidro, a turvação indica a 
formação de oxicloreto. 

 O cloreto obtido foi analisado por titulação complexométrica(16). Na 
titulação utilizou-se solução de EDTA dissódico 0,01M, solução tampão de 
ácido acético-acetato de sódio pH=5,8, piridina (como agente complexante 
auxiliar) e alaranjado de ortoxilenol (indicador). A massa de amostra 
empregada para cada titulação foi cerca de 30 mg. 

 Foram tituladas três alíquotas colhidas de cada procedimento de 
desidratação. Os resultados serão apresentados e discutidos no próximo 
capítulo. 

 Na figura 3.9 mostra-se um desenho esquemático do sistema 
clorador/desidratador. 
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Figura 3.9. Desenho esquemático do sistema clorador/desidratador. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais que 
estão dispostos segundo a seqüência: 

 Síntese do cloreto de neodímio anidro; 

 Avaliação do eletrodo de referência; 

 Desidratação da mistura eutética NaCl-KCl; 

 Estudo voltamétrico do sistema NaCl-KCl-(0,25; 0,5; 1,0 M) NdCl3, nas 
temperaturas de 700, 750 e 800 oC. 

4.2 RESULTADOS 

4.2.1 Síntese do Cloreto de Neodímio Anidro 

 O cloreto de neodímio hidratado, foi obtido segundo a reação (1). 

Nd2(CO3)3 + 6HCl  2NdCl3 + 3H2O + 3CO2
                  (1) 

 O cloreto de neodímio obtido sofreu os procedimentos de 
desidratação descritos no capítulo anterior, item 3.3.3. Foram tituladas três 
alíquotas colhidas de cada procedimento: 

 cloreto cristalizado(H), 

 método de desidratação (1)(D1); 

 método de desidratação (2)(D2); 

 método de desidratação (3)(D3); 

 método de desidratação (4)(D4). 

 O padrão de comparação é um NdCl3 anidro 99,9% Aldrich, ampola 
recém aberta, amostra (A). 

A formação de oxicloreto foi detectada fazendo-se o teste de 
solubilidade das amostras obtidas em água destilada e etanol anidro. 

Na tabela 4.1 mostram-se os resultados do teste de solubilidade para 
detecção de oxicloreto. 
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Tabela 4.1. Solubilidade das amostras de cloreto de neodímio. 

Amostra Água Destilada Etanol Anidro 

(H) solúvel solúvel 

(D1) parcialmente 
solúvel 

parcialmente 
solúvel 

(D2) insolúvel insolúvel 

(D3) parcialmente 
solúvel 

parcialmente 
solúvel 

(D4) solúvel solúvel 

(A) solúvel solúvel 

As amostras foram tituladas com EDTA dissódico 0,01M. O volume 
do titulante (EDTA), foi utilizado para determinar a massa molar do cloreto 
de neodímio, o número de mols de água de hidratação presentes e a 
porcentagem de neodímio nas amostras, a partir das equações: 

a) Massa molar da amostra (Mam): 

Mam = mam / (MEDTA . VEDTA) 

onde mam é a massa da amostra em gramas; MEDTA é a molaridade do 
EDTA; VEDTA é o volume do EDTA em litros. 

b) Número de mols de água de hidratação (nH2O): 

nH2O = (Mam - Msal anidro) / MH2O 

onde Msal anidro é a massa molar do cloreto de neodímio anidro, MH2O é a 
massa molar da água. 

c) Porcentual de metal (%M): 

%M = (Mm . MEDTA . VEDTA . 100%) / mam 

onde Mm é a massa molar do neodímio; MEDTA é a molaridade do EDTA; 
VEDTA é o volume do EDTA em litros; mam é a massa da amostra em 
gramas. 

Na tabela 4.2 apresentam-se os resultados da média das tilulações 
complexométricas. 
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Tabela 4.2. Resultados das titulações complexométricas. 

Amostra no de mols de H2O Massa Molar (g/mol) % Metal 

(H) 3,12 306,77 47,02 

(D1) 2,12 288,79 50,03 

(D3) 1,37 275,24 52,40 

(D4) 0,13 252,91 57,03 

(A) 0,11 252,56 57,11 

 A amostra (D2), mostrou-se completamente insolúvel, impedindo a 
sua titulação. 

 Os resultados obtidos podem ser comparados com os valores 
teóricos mostrados na tabela 4.3. 

Tabela 4.3. Valores teóricos para o cloreto de neodímio. 

no de mols de H2O Massa Molar (g/mol) % Metal 

0 250,60 57,56 

1 268,61 53,70 

2 286,63 50,32 

3 304,64 47,35 

 As análises revelaram que o cloreto de neodímio cristalizado, 
amostra (H), não apresentou a formação de oxicloreto e possuia três 
moléculas de água de hidratação. Os procedimentos (D1) e (D3) 
apresentaram leve formação de oxicloreto e as amostras continham duas e 
três moléculas de água de hidratação, respectivamente. A amostra (D2) 
mostrou-se insolúvel devido à formação intensa de oxicloreto. Na amostra 
(D4), processo de desidratação sob fluxo de HCl(v), não houve a formação 
de oxicloretos e esta mostrou-se anidra assim como a amostra (A), padrão 
Aldrich. 
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 A presença de impurezas foi verificada no carbonato de neodímio 
empregado como matéria-prima e no cloreto obtido. Apresenta-se na tabela 
4.4 o resultados destas análises. 

 

Tabela 4.4. Análise semi-quantitativa de impurezas, técnica 
empregada: espectrográfica de emissão. 

Carbonato de Neodímio Cloreto de Neodímio 

P< 0,15% P< 0,15% 

Fe<0,0075% Fe= 0,01% 

Zn< 0,15% Zn< 0,15% 

La< 0,2% La< 0,2% 

Ce< 0,75% Ce< 0,75% 

Pr< 0,25% Pr< 0,25% 

Sm< 0,75% Sm< 0,25% 

 

 

O processo de cloração proporcionou o aumento da presença de 
ferro. Esta pode ser considerada discreta, porém, existe e é atribuída ao 
ácido clorídrico utilizado. 
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4.2.2 Avaliação do Eletrodo de Referência 

 A reversibilidade do eletrodo de referência pôde ser observada 
durante o processo de polarização(1). Para tanto, aplicou-se uma variação 
de potencial adequada para manter a integridade deste eletrodo , obtendo-
se uma corrente como resposta. 

 Os ensaios com os eletrodos de referência (arranjos A e B) foram 
realizados em meio de NaCl-KCl (1:1) a 700 oC, contra um eletrodo de 
platina. O sistema foi submetido a polarizações anódica e catódica de    
0,5 V. Na figura 4.1 mostram-se as medidas obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Ensaio de polarização do eletrodo de referência. 

 Os arranjos A e B comportaram-se como sistemas reversíveis, 
porém, o arranjo B apresentou maior inclinação, denotando ser um pouco 
mais reversível que o arranjo A. Assim, os demais ensaios foram realizados 
empregando-se o arranjo B em meio de NaCl-KCl (1:1). 

 Após 48 horas, a 700 ºC, o eletrodo (arranjo B) mostrou-se mais 
reversível como pode ser observado na figura 4.2. 
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Figura 4.2. Ensaio de polarização do após 48 horas de utilização. 

 Com a elevação de temperatura, observou-se que o eletrodo 
comportou-se mais reversivelmente, conforme figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.3. Ensaio de polarização a 700, 750 e 800 ºC. 
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 Para finalizar os testes sobre a reversibilidade do eletrodo de 
referência, outro ensaio de polarização foi realizado, impondo ao eletrodo 
de Ag/AgCl um potencial catódico de -0,5 V por 120 segundos. Na figura 
4.4 mostra-se a polarização em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Polarização do eletrodo de referência em função do tempo. 

 

 

 Considerou-se o potencial 0,0 V como o potencial de equilíbrio entre 
os eletrodos de Ag/AgCl e Pt. Observou-se que após a interrupção da 
perturbação, o eletrodo de referência retorna ao seu potencial de equilíbrio, 
característico de um sistema reversível. 
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4.2.3 Análise do Eletrólito Suporte 

 O eletrólito suporte foi desidratado dentro da câmara eletrolítica, 
como foi descrito no capítulo anterior, item 3.3.2. 

 Para verificar a hidratação que a mistura eutética NaCl-KCl 
apresentou antes e depois do processo de desidratação, foram feitas 
análises termogravimétricas. 

 A análise termogravimétrica da mistura eutética NaCl-KCl (1:1), 
tratada na estufa a 100 oC por doze horas, foi feita em um equipamento 
Shimadzu TGA-50H do Departamento de Técnicas Nucleares na 
Engenharia e Indústria-IPEN. A massa utilizada foi de 6,377 mg, empregou-
se cadinho de platina, sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL/min 
e taxa de aquecimento de 10 graus por minuto. 

 Na figura 4.5 mostra-se a curva termogravimétrica para a mistura 
eutética NaCl-KCl (1:1) tratada na estufa. 

 

Figura 4.5. Curva TG para a mistura eutética NaCl-KCl (1:1) tratada na estufa. 
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 Segundo DUVAL(2) 1963, o NaCl perde lentamente moléculas de 
águas de hidratação até 407 oC e o KCl até 219 oC, sendo considerados 
desidratados e estáveis a partir de 500 oC. A curva TG mostra três eventos 
de perda de massa; os dois primeiros em 327,55 oC e 385,90 oC 
correspondem a perdas de moléculas de água e o terceiro, a partir de 
679,97 oC deve-se ao início da volatilização da mistura eutética, uma vez 
que ocorreu a fusão da mistura (P.F.= 658 ºC), com uma acentuada perda 
de massa. 

 A análise térmica da mistura eutética NaCl-KCl (1:1) desidratada, foi 
feita em um equipamento Netzch STA 409 no Centro de Tecnologia da 
Marinha em São Paulo-Aramar CTMSP. Realizou-se análise 
termogravimétrica (TG) e análise térmica diferencial (DTA). A massa da 
amostra foi de 46,93 mg. Na análise termogravimétrica empregou-se 
cadinho de platina, sob atmosfera de argônio com fluxo de 50 mL/min e 
taxa de aquecimento de 10 graus por minuto. 

 Na figura 4.6 mostram-se as curvas TG e DTA para a mistura eutética 
NaCl-KCl equimolar desidratada. 
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Figura 4.6. Curvas TG e DTA para a mistura eutética NaCl-KCl (1:1) desidratada. 

 

 

 A curva TG mostra um evento de perda de massa somente a partir de 
670 oC, devido a volatilização da mistura eutética. A curva DTA apresenta 
um único evento endotérmico, correspondente a fusão. Portanto, pode-se 
observar que o processo de desidratação mostrou-se eficiente. 
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4.2.4 Estudo Voltamétrico do Sistema NaCl-KCl-(0,25; 0,5; 1,0 M)NdCl3, 
nas Temperaturas de 700, 750 e 800 oC 

 4.2.4.1 Estudo do solvente 

 O solvente não deve possuir contaminantes porque estes podem 
interferir no estudo da espécie eletroativa de interesse. 

 Os principais contaminantes são os íons metálicos, que geram picos 
de redução e oxidação, e a água que afeta preferencialmente a dupla 
camada elétrica produzindo correntes capacitivas. 

 A qualidade do solvente e a eficácia da desidratação foi verificada 
através da voltametria cíclica. Realizou-se ensaios com a mistura eutética 
empregando-se eletrodo de trabalho de molibdênio a 700 oC. 

 Na figura 4.7 apresenta-se o voltamograma para a verificação da 
qualidade do solvente. 

 
Figura 4.7. Verificação da qualidade do solvente. 

Eletrodo de Mo; área = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 
Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,7 V  +0,8 V  0 V. 

 De acordo com o voltamograma acima, a corrente residual é muito 
pequena e não existem reações de redução, ou, oxidação no domínio 
eletroquímico. Este encontra-se limitado anodicamente pela oxidação do 
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eletrodo de trabalho a +0,8 V  e catodicamente pela redução dos íons K+ a       
-1,2 V. 

 O perfil voltamétrico obtido indica que no sistema não se detectou a 
presença de moléculas de água, provenientes de um solvente hidratado, 
adsorvidas na dupla camada elétrica e nem a formação de picos de 
redução de produtos gasosos formados segundo as seguintes reações(3): 

H2O + e-  OH- + ½ H2 

OH- + e-  O2- + ½ H2 

 Os picos A/A’ referem-se ao par K/K+ e o pico B à oxidação do 
eletrodo de molibdênio. 

 O solvente puro foi estudado nas temperaturas de 700, 750 e 800 oC 
empregando-se os eletrodos de platina, molibdênio e ferro. 

Eletrodo de Platina 

 Na figura 4.8 apresenta-se o estudo do domímio eletroquímico para o 
solvente a 700 oC. 

 

Figura 4.8. Domínio eletroquímico do solvente a 700 oC com eletrodo de Pt. 
Área do eletrodo = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,9 V  +1,2 V  0 V. 
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 A oxidação da platina ocorre em 1,2 V e a redução dos íons K+ inicia-
se em -1,4 V a 700 oC. 

 

Eletrodo de Molibdênio 

 Mostra-se na figura 4.9 o estudo do domímio eletroquímico para o 
solvente a 700oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9. Domínio eletroquímico do solvente a 700 oC com eletrodo de Mo. 

Área do eletrodo = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 
Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,7 V  +0,8 V  0 V. 

 O oxidação do molibdênio ocorre em 0,8 V e o potencial de redução 
do K+  verifica-se em -1,2 V a 700 oC. 

Eletrodo de Ferro 

 Mostra-se na figura 4.10 o estudo do domímio eletroquímico para o 
solvente em 700oC. 
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Figura 4.10. Domínio eletroquímico do solvente a 700 oC com eletrodo de Fe. 
Área do eletrodo = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,9 V  +0,2 V  0 V. 

 O oxidação do ferro ocorre em potenciais catódicos baixos em torno 
de  -0,1 V e o potencial de redução do K+ verifica-se em -1,2 V a 700 oC. 

 Os potenciais de oxidação para os eletrodos de trabalho mantiveram-
se constantes a 700, 750 e 800 oC, não sofrendo influência da elevação da 
temperatura. O potencial de redução do K+, por sua vez, sofreu alterações 
com a elevação da temperatura, para cada eletrodo empregado. Os 
potenciais sofreram uma despolarização de cerca de -0,4 V para o eletrodo 
de platina e -0,3 V para os eletrodos de molibdênio e ferro, entre 700 e   
800 ºC. Na tabela 4.5 apresentam-se os valores dos espaços voltamétricos 
proporcionados pelos eletrodos estudados nas três temperaturas. 
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Tabela 4.5. Espaços voltamétricos para os eletrodos de Pt, Mo e Fe. 

Eletrodos 700 oC 750 oC 800 oC 

Pt 2,60 V 2,45 V 2,20 V 

Mo 2,00 V 1,80 V 1,70 V 

Fe 1,30 V 1,20 V 1,00 V 

 O eletrodo de platina oferece um espaço voltamétrico maior nas três 
temperaturas. 

 Ao aplicar-se potenciais mais catódicos ao eletrodo de platina 
constatou-se o surgimento de picos diferentes do pico de reoxidação do íon 
K+. Na figura 4.11 mostra-se o voltamograma para o eletrodo de platina a  
700 oC polarizado catodicamente até -2,1 V. 

 

Figura 4.11. Solvente a 700 oC com eletrodo de Pt. 
Área do eletrodo = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -2,1 V  +0,6 V  0 V. 

 Quanto maior o potencial catódico aplicado, mais intensamente 
observam-se os picos 1 e 2. Os picos A/A’ referem-se ao par K/K+. 

 A literatura(4,5,6) relata que a mistura NaCl-KCl (1:1) está limitada 
catodicamente pela redução do íon K+. Conforme foi citado no capítulo 3, os 



92 
CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

potenciais teóricos para a decomposição do KCl e do NaCl a 850 oC são, 
3,18 e 3,28 V, respectivamente. 

 A diferença entre estes potenciais é muito pequena. Quando aplica-
se ao solvente potenciais catódicos elevados, apesar do ión K+ reduzir-se 
primeiro, temos também a redução do íon Na+. Assim, para a elucidação 
dos picos 1 e 2, tornou-se necessário o estudo em separado dos sais 
empregados na mistura eutética. O KCl e o NaCl foram desidratados 
segundo o processo descrito no capítulo anterior, item 3.3.2. 

 Estudou-se o KCl puro empregando-se os eletrodos de Pt e Mo a       
850 oC. 

 Para ambos os eletrodos não se verificou outros picos além do pico 
de redução do íon K+ (pico A). 

 Vê-se na figura 4.12 o domínio eletroquímico do KCl para os 
eletrodos de Pt e Mo a 850 oC. 

 

Figura 4.12. Domínio eletroquímico do KCl para os eletrodos de Pt e Mo a 850 oC. 
Área do eletrodo: 0,16 cm2. Velocidade de varredura: 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. 
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 O NaCl puro também foi estudado a 850 oC empregando-se os 
eletrodos de Pt e Mo. 

 Para o eletrodo de Mo, figura 4.13, observou-se apenas os picos de 
redução e oxidação do íon Na+ (B/B’). No caso do eletrodo de Pt, para 
potenciais superiores a 1,8 V, surgiram picos de oxidação 3 e 4 sugerindo a 
formação de produtos pouco solúveis formados sobre a superfície do 
eletrodo. 

 

Figura 4.13. Domínio eletroquímico do NaCl sobre o Mo a 850 oC. 
Área do eletrodo = 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,9 V  +1,0 V  0 V. 

 Na figura 4.14 mostram-se os voltamogramas para o eletrodo de Pt a 
potenciais catódicos variados. 
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Figura 4.14. Voltamogramas do NaCl a 850 oC para o eletrodo de Pt a potenciais 
catódicos variados. Área do eletrodo: 0,16 cm2. Velocidade de varredura: 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. 
 
 

 Pode-se considerar que os picos 1 e 2 vistos na figura 4.11, são 
conseqüência da interação entre a platina e o sódio. Esta interação não 
pôde ser identificada como sendo formação de compostos intermetálicos 
por não ter sido possível a caracterização física do eletrodo após os 
ensaios voltamétricos. Porém, o diagrama de fases para o sistema Na-Pt, 
revela que duas fases podem existir, NaPt e NaPt2. 

 Na figura 4.15 apresenta-se o diagrama de fases(7) para o sistema 
Na-Pt. 
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Figura 4.15. Diagrama de fases para o sistema Na-Pt. 

Percebe-se pelos voltamogramas da figura 4.14 que esta interação 
existe e pode interferir no estudo do íon Nd3+. Para evitar qualquer 
combinação entre o sódio e a platina, deve-se aplicar potenciais catódicos 
de até -1,75V. 

4.2.4.2 Estudo voltamétrico do sistema NaCl-KCl-(0,25;0,5;1,0 M) 
NdCl3 a 700, 750 e 800 ºC 

 Ensaios preliminares mostraram que quando emprega-se 
concentrações de NdCl3 inferiores a 0,25 M não se obtém voltamogramas 
bem definidos, sendo de difícil interpretação. A partir de 0,25 M, torna-se 
possível a visualização dos picos de redução e de oxidação da espécie 
eletroativa. Para melhor observar o efeito do aumento da concentração, 
estipulou-se os valores de 0,5 e 1,0 M. 

Eletrodo de Platina 

 O potencial de redução do íon Nd3+ sobre o eletrodo de platina é de       
–1,25 V/Eref para a três concentrações e nas três temperaturas. Na figura 
4.16 apresenta-se um voltamograma completo para o sistema NaCl-KCl-
O,5 M NdCl3 a 700 ºC. Denomina-se voltamograma completo a um ciclo que 
varra, além do potencial da espécie em estudo, o potencial do domínio 
eletroquímico do eletrólito suporte. 
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Figura 4.16. Voltamograma completo para o sistema NaCl-KCl-O,5 M NdCl3 a  
700 ºC. Eletrodo de Pt; área: 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 

Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -2,35 V  +0,7 V  0 V. 

 

 Na figura 4.16 observam-se os picos A/A’ referentes à redução e 
oxidação do íon K/K+. Os picos C/C’ são devidos a redução e a reoxidação 
do íon Nd3+. Os picos E e D ficam melhor esclarecidos quando há o 
aumento da concentração do íon Nd3+ no meio. 

 Na figura 4.17 pode ser visto os voltamogramas para as 
concentrações de 0,25; 0,5 e 1,0 M a 700 ºC, limitando-se o potencial 
catódico em 2,1 V. 

 Conforme observa-se nesta figura, as correntes dos picos C/C’ 
aumentam de acordo com o aumento da concentração da espécie 
eletroativa. 
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Figura 4.17. Voltamogramas para as concentrações 0,25; 0,5 e 1,0 M de NdCl3 a 

700ºC. Eletrodo de Pt; área: 0,16 cm2. Velocidade de varredura = 0,2 V.s-1. 
Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -2,1 V  +0,5 V  0 V. 

 Para as três concentrações é possível notar a presença das ondas i 
que antecedem o pico de redução dos íons Nd3+, e para as concentrações 
de 0,5 e 1,0 M têm-se as ondas ii posteriores à redução do Nd. 

 Estas ondas i e ii geram os picos D e E, respectivamente. Estes picos 
atribuem-se às interações entre a platina e o neodímio. Na literatura não se 
verificaram estudos voltamétricos empregando eletrodo de platina em meio 
de terras-raras. Porém, eletrodos de níquel, cobalto e ferro já foram 
estudados com terras-raras e nestes sistemas ocorre a formação de 
compostos entre os substratos e os metais de terras-raras(8,9,10,11,12,13). Os 
perfis dos voltamogramas nestes casos são semelhantes aos obtidos com a 
platina, ressalvando-se a interação existente entre o Na e a Pt. Os picos D 
e E surgem com freqüência, porém, em alguns ensaios eles apresentaram-
se com intensidades menores, ora presentes, ora ausentes. 

 O diagrama de fases(7) entre o neodímio e a platina mostra a 
existência de várias fases possíveis, figura 4.18. 
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Figura 4.18. Diagrama de fases para o sistema Nd-Pt. 

 Na figura 4.17, observou-se que as correntes dos picos catódicos e 
anódicos aumentam com a concentração. Eles também aumentam com a 
elevação da temperatura. Na figura 4.19 mostram-se os voltamogramas 
para a concentração de 1,0 M a 750 e 800 ºC. 

 
Figura 4.19. Voltamogramas para a concentração de 1,0 M de NdCl3 a 750 e    

800 ºC. Eletrodo de Pt; área: 0,16 cm2. Velocidade de varredura: 0,2 V.s-1. 
Varredura catódica. Ciclo: 0 V  -1,75 V  +0,5 V  0 V. 
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 As correntes dos picos D e F também aumentam com a elevação da 
temperatura. Elas são decorrentes da formação de compostos insolúveis 
gerados na superfície do eletrodo com a platina. 

 A formação de compostos insolúveis na superfície da platina pôde ser 
verificada observando-se o primeiro voltamograma (1º ciclo) obtido com o 
eletrodo polido e comparando-se com o segundo (2º ciclo) realizados em 
um sistema cuja concentração empregada foi de 1,0 M de cloreto de 
neodímio a 700 ºC. Na figura 4.20 mostram-se os voltamogramas para esta 
situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Ciclos voltamétricos para a concentração de 1,0 M de NdCl3 a       
700 ºC. Eletrodo de Pt; área: 0,16 cm2. Velocidade de Varredura: 0,2 V.s-1. 

Ciclo: 0 V  -1,75 V  +0,5 V  0 V. 
 

 No 1º ciclo observa-se o par C/C’, devido ao par Nd/Nd3+. No 2º ciclo, 
além do par C/C’, verifica-se a presença das ondas i e ii e dos picos E e D. 
Isto leva-nos a acreditar que, de fato, ocorre a interação entre a espécie 
eletroativa e o eletrodo, formando-se compostos intermetálicos, ou, a 
adsorção de neodímio sobre a platina. 

 Após 600 segundos perfazendo 150 ciclos completos com sentido de 
varredura catódica, varrendo-se potenciais entre -2,0 e +0,5 V, o eletrodo 
de platina foi analisado em um microscópio eletrônico de varredura, do 
departamento MMM-IPEN. Observou-se a formação de uma camada sobre 
a superfície do fio de platina. Na figura 4.21 mostram-se duas fotos da 
secção transversal do eletrodo. 



100 
CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Figura 4.21. microscopia eletrônica de varredura (MEV) para o eletrodo de platina. 
 

 Observam-se nestas fotos a camada existente sobre o eletrodo. Esta 
camada formou-se durante os ciclos realizados que promoveram reduções 
e oxidações seguidas. Assim, o produto formado nas varreduras catódicas 
não foi oxidado completamente pelas varreduras anódicas, confirmando-se 
a interação da espécie eletroativa e o eletrodo. Nesta amostra realizou-se 
análise qualitativa para a identificação da composição da camada, 
detectou-se a presença de neodímio e ferro. 

 Na figura 4.21 B é possível observar a presença de cristais de NaCl e 
KCl. Uma visão da superfície do fio de platina é mostrada na figura 4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. microscopia eletrônica de varredura (MEV) na superfície do eletrodo 
de platina. 
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 Observa-se que a camada apresenta trincas regulares, muito 
provavelmete devido ao choque térmico sofrido, uma vez que a amostra foi 
retirada do sistema eletroquímico a 700 ºC e trazida para a temperatura 
ambiente de maneira brusca. Existe uma região descascada e incrustações 
de cristais provenientes da mistura eutética empregada como solvente. 

 Mais dois ensaios foram realizados para análise da camada formada: 

 no 1º ensaio (amostra C) realizaram-se ciclos que varreram potenciais 
entre –1,8 V e –1,0 V, por 600 segundos (150 ciclos); 

 no 2º ensaio (amostra D) realizaram-se ciclos que varreram potenciais 
entre –2,2 V e +0,5 V, por 300 segundos (75 ciclos). 

O primeiro ensaio restringiu-se à região de potencial onde ocorre a 
redução e oxidação do par Nd/Nd’, picos C/C’ da figura 4.20. O segundo 
ensaio abrangeu todo o espaço voltamétrico oferecido pelo solvente, figura 
4.16.  

 Os fios de platina das amostra C e D foram analisados no 
microscópio eletrônico de varredura do convênio UFPr-Copel. Nas figuras 
4.23 e 4.24 mostram-se as fotos da superfície do eletrodo de platina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Microscopia eletrônica de varredura na superfície do fio de platina, 
amostra C. Aumento 129 vezes. 
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Figura 4.24. Microscopia eletrônica de varredura na superfície do fio de platina, 

amostra D. Aumento 123 vezes. 

 As análises qualitativas das amostras C e D revelaram, além da 
presença do neodímio, ferro (amostra C) e ferro e níquel (amostra D).
 Os elementos (Fe e Ni) presentes na camada podem ser oriundos da 
célula eletroquímica e também da haste de níquel empregada para a 
fixação do suporte para o eletrodo (capítulo 3, item 3.2.3, figura 3.4). 

 A confirmação de compostos intermetálicos formados entre a platina 
e o neodímio, e as interações entre os elementos contaminantes, Ni e Fe, 
não foram possíveis porque a técnica de difração de raios-X, que seria a 
mais indicada para a elucidação destas questões, mostrou-se pouco 
eficiente devido a geometria do eletrodo empregado, na forma de fio e ao 
seu reduzido diâmetro (0,5 mm). 

 Complementando os dados sobre o estudo do neodímio sobre o 
eletrodo de platina, as correntes de picos anódica e catódica do íon Nd3+ 
aumentam com o aumento da temperatura. Os picos C/C’ referentes ao par 
Nd/Nd3+ apresentam um comportamento muito próximo ao sistema 
reversível, porém, os compostos formados com a platina interferem, não 
sendo possível caracterizá-lo como tal. 

 Independente da qualidade da superfície do eletrodo, a redução do 
neodímio torna-se menos reversível com o aumento da velocidade de 
varredura. 
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Eletrodo de Molibdênio 

 Sobre o eletrodo de molibdênio o potencial de redução do íon Nd3+ 
ocorre muito próximo ao potencial de deposição do potássio, em –1,9 V. 
Por esta razão o pico de redução do neodímio é difícil de ser identificado. 

 Para a concentração de 0,25 M quase não se observa pico de 
redução, nas concentrações de 0,5 e 1,0 M já torna-se possível a 
identificação. 

 A elevação da temperatura faz com que haja a despolarização do 
potencial de redução do potássio. Como o potencial de redução do 
neodímio encontra-se próximo ao potencial do potássio, à temperatura de 
800 ºC não observa-se isoladamente o pico de redução do íon Nd3+. 

 Na figura 4.25 apresenta-se o voltamograma para a concentração de 
0,5 M de NdCl3 empregando-se eletrodo de molibdênio a 700 ºC. 

 
Figura 4.25. Voltamograma para a concentração de 0,5 M de NdCl3 a 700 ºC. 

Eletrodo de Mo; área do eletrodo: 0,16 cm2. Velocidade de varredura: 0,1 V.s-1. 
Ciclo: 0 V  -2,4 V  +0,4 V  0 V. 

 Na figura 4.25 os picos A/A’ referem-se ao par K/K+, os picos G/G’ ao 
par Nd/Nd3+ e o pico O é devido a oxidação do eletrodo de molibdênio. 

 Conforme foi dito anteriormente, na figura acima verifica-se que o 
potencial de deposição do neodímio quase confunde-se com a onda do 
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potássio e que o íon Nd3+ não forma compostos com o eletrodo de 
molibdênio. 

 Quando varia-se a velocidade de varredura, ou, eleva-se a 
temperatura, seja qual for a concentração, o potencial de deposição do 
neodímio desloca-se para potenciais mais negativos, não sendo possível 
distingüí-lo. Em contra partida, o pico de reoxidação do íon Nd3+ aumenta. 
Acredita-se que nestas situações o processo de deposição do potássio 
torna-se favorecido, competindo diretamente com a redução do neodímio. 
O pico de reoxidação do neodímio pode estar sofrendo a influência da 
reoxidação do potásssio, assim, há dificuldades de se  realizar as medidas 
das correntes de pico para a determinação do processo eletroquímico. 

 A literatura(11) nos diz que o comportamento do íon Nd3+ sobre o 
eletrodo de molibdênio ocorre em uma única etapa, envolvendo três 
elétrons. Como descrito anteriormente, não nos foi possível determinar o 
processo eletroquímico, porém, observando o voltamograma da figura 4.25 
verifica-se que as reações de redução e oxidação dão-se em uma única 
etapa, pois, não existem outros picos além dos G/G’ e A/A’ referentes aos 
pares Nd/Nd3+ e K/K+, respectivamente. 

 

Eletrodo de Ferro 

 Segundo a literatura(10) o eletrodo de ferro forma compostos inter-
metálicos com o neodímio. Na figura 4.26 tem-se o diagrama de fases(7) 
para o sistema Fe-Nd. 
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Figura 4.26. Diagrama de fases para o sistema Fe-Nd. 

 

 O potencial de deposição do neodímio sobre o eletrodo de ferro é de 
–1,3 V para qualquer concentração e temperatura. 

 Antes do potencial de deposição do neodímio verifica-se a presença 
de ondas que indicam a formação de compostos intermetálicos. 

 Apresentam-se na figura 4.27 os voltamogramas para a concentração 
de 1,0 M de NdCl3 a 700, 750 e 800 ºC empregando-se eletrodo de ferro. 
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Figura 4.27. Voltamogramas para a concentração de 1,0 M de NdCl3 a 700, 750 e 
800 ºC. Eletrodo de Fe; área do eletrodo: 0,16 cm2. 

Velocidade de varredura: 0,1 V.s-1. 
Ciclo: 0 V  -2,4 V  +0,4 V  0 V. 

 

 O par M/M’ referem-se ao par Nd/Nd3+. A 700 ºC antes do pico K 
observa-se uma onda j, esta indica a formação de compostos 
intermetálicos. A 750 e 800 ºC não verifica-se a onda j.  

 As ondas a e b podem ser observadas a 700 ºC e estão relacionadas 
com a dissolução de intermetálicos. 

 Os picos A’ tornam-se maiores com a elevação da temperatura, 
mascarando o pico M’ de reoxidação do Nd3+. 

 

 

 

 

Considerações sobre os eletrodos de trabalho 

 Sobre os três eletrodos empregados não é possível afirmar que a 
redução do neodímio ocorre em uma única etapa eletroquímica. Entretanto, 
sobre os eletrodos de platina e ferro o processo eletroquímico foi precedido 
de uma reação química, devido à formação de compostos intermetálicos. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 O método mais eficiente para a preparação do NdCl3 anidro é o que 
utiliza como agente para desidratação o vapor de HCl. Este foi produzido 
pelo gotejamento do HCl(conc) em H2SO4(conc), procedimento D4. 

 A desidratação do solvente, a mistura eutética NaCl-KCl (1:1), é 
satisfatoriamente realizada dentro da célula de eletrólise. 

 O eletrodo de referência de Ag/AgCl mostrou-se eficaz e durável. 

 O limite catódico do solvente é definido pelo par K/K+ e o anódico 
pela oxidação dos eletrodos empregados. 

 Sob baixas concentrações do íon Nd3+ não é possível identificar a 
presença de qualquer processo químico, ou, eletroquímico sobre os 
eletrodos de Pt, Fe e Mo. 

 O processo eletroquímico é favorecido com o aumento da 
temperatura, da concentração do íon Nd3+ e da velocidade de varredura. 

Os resultados obtidos com a voltametria cíclica não permitem afirmar 
que a redução do neodímio ocorre em uma única etapa eletroquímica. 
Sobre os eletrodos de Pt e Fe há uma etapa química que precede a 
eletroquímica. Esta etapa química é devido à formação de compostos 
intermetálicos entre a Pt e o Nd e entre o Fe e o Nd. Sobre o eletrodo de 
molibdênio ocorre somente o processo eletroquímico. 
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