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RESUMO 
 
Modificações nos processos clássicos de eletrodiálise permitiram novas aplicações 
da técnica, como no tratamento de efluentes industriais e na recuperação de 
substâncias. As propriedades das membranas podem ser alteradas em função do 
meio e das condições de trabalho. Neste trabalho, foram determinadas as 
propriedades de uma membrana íon-seletiva na presença do ácido hidroxietano 
difosfônico, ou HEDP. O HEDP vem sendo estudado como um possível substituto do 
cianeto em banhos de eletrodeposição. As propriedades avaliadas no presente 
estudo foram: o número de transporte, a permeseletividade, o tempo de transição e 
a densidade de corrente limite. Os resultados indicam que as características das 
membranas são influenciadas pela espécie iônica presente no meio eletrolítico. Além 
disso, verificou-se que a dissociação do ácido orgânico pode aumentar em 9,3% o 
número de transporte do HEDP na membrana. As curvas cronopotenciométricas 
obtidas indicam a possibilidade de redução do ácido entre 0,1 a 0,6 V durante 
processos eletroquímicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: eletrodiálise; recuperação de ácido; HEDP; membrana de 
troca iônica. 
 
ABSTRACT 
 
Changes made in classical electrodialysis processes have allowed its application for 
treating industrial wastewaters and for recovering of substances. The properties of 
the membranes can be altered, depending on the environment and working 
conditions. In this work, it were evaluated the properties of an ion selective 
membrane in the presence of hydroxyethane diphosphonic acid (HEDP). The HEDP 
is being studied as a possible substitute cyanide in electroplating baths. The 
properties evaluated in this study were: the number of transport, the permeselectivity, 
the transition time and the current density limit. The results indicate that the 
characteristics of the membrane are influenced by the ionic species present in the 
electrolyte medium. Furthermore, it was found that dissociation of the organic acid 
may cause an increase of up to 9.3% in the HEDP transport number in the 
membrane. The chronopotentiometric curves obtained also suggest the possibility of 
acid reduction between 0.1 V and 0.6 V during the electrochemical processes. 
 
KEYWORDS: electrodialysis; acid recovering; HEDP; ion exchange membrane.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A eletrodiálise é um processo de separação por membranas que utiliza a diferença 
de potencial elétrico como força motriz para promover o transporte de íons entre 
soluções (Strathmann, 2004). As membranas de troca iônica são barreiras seletivas 
entre duas fases, permitindo que um determinado componente migre de uma fase 
para outra (Krol, 1997). Dentre as principais propriedades das membranas, pode-se 
citar o número de transporte e a permeseletividade, a densidade de corrente limite e 
o tempo de transição (Strathmann, 2004). O número de transporte de um íon na 
membrana pode ser estimado através do método da força motriz (FEM). O número 
de transporte é calculado através da Equação 1 (Marder, 2007). 
 

𝜑 =  
𝑅𝑇

𝐹
(2𝑡 − 1). ln

𝐶1

𝐶2
                                              (1) 

 
Na Equação 1, φ é a diferença de potencial registrada entre os eletrodos de 
referência, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin, F é a 
constante de Faraday, t é o número de transporte do íon na membrana e C1 e C2 
são as concentrações das soluções. A permeseletividade de uma membrana a um 
determinado íon é calculada através da Equação 2 (Marder, 2007). 
 

𝑃 =  
𝑡𝑚−𝑡𝑠

1−𝑡𝑠                            (2) 

 
Na Equação 2, P é a permeseletividade, tm é o número de transporte do íon na 
membrana e ts é o número de transporte do íon na solução. 
 
A densidade de corrente limite é a densidade de corrente máxima que pode ser 
aplicada ao sistema sem que ocorra a polarização por concentração. O tempo 
transcorrido desde o início da perturbação do sistema até que se inicie o 
esgotamento de íons na camada limite é conhecido como tempo de transição 
(Długołęcki et al, 2010). Tanto a densidade de corrente limite quanto o tempo de 
transição podem ser avaliados por meio da técnica de cronopotenciometria. 
(Pismenskaia et al, 2004).  
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades de um sistema composto 
por uma solução contendo o ácido hidroxietano difosfônico (HEDP) em contato com 
uma membrana aniônica heterogênea. O HEDP é um ácido orgânico com 
propriedades complexantes. Devido à sua capacidade de complexação e à sua 
toxicidade inferior à do cianeto, o HEDP vem sendo estudado pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) como um possível substituto do cianeto em banhos de 
eletrodeposição (Vargas, 2009). O tratamento de soluções que simulam as águas de 
lavagem destes banhos utilizando a eletrodiálise foi avaliado em outro trabalho 
(Scarazzato et al, 2015), cujos resultados sugeriram que é possível remover os 
complexos formados entre o cobre e o HEDP dos resíduos do processo.  
 
Neste trabalho, serão estudadas algumas das interações entre o ácido orgânico e a 
membrana de troca iônica, com o intuito de investigar as propriedades do transporte 
destes ânions através da membrana estudada.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Membranas íon-seletivas 
 
Foi utilizada uma membrana comercial heterogênea aniônica fornecida pela 
empresa Hidrodex, cujas propriedades são apresentadas na Tabela 1 (Scarazzato et 
al, 2015). 
 

Tabela 1. Propriedades da membrana íon-seletiva HDX200 (Scarazzato et al, 2015). 

Parâmetro Unidade HDX200 

Contenção de água % 30-45 

Capacidade de troca iônica (NaCl) mol.kg-1 (seca) ≥ 1,8 

Resistência superficial da membrana (0,1 mol NaCl) Ohm.cm-2 ≤ 20 

Permeabilidade de água mL.h.cm-² ≤ 0,2 (<0,035 MPa) 

 
2.2. Configuração experimental 
 
Os experimentos foram conduzidos utilizando-se a cronopotenciometria e a técnica 
da força eletromotriz (FEM). Estas técnicas vêm sendo empregadas por outros 
autores (Choi, Kim e Moon, 2006; Ortega, 2011; García-Gabaldón, Pérez-Herranz, 
Ortega, 2011; Marder et al, 2011; Audinos, 1988) para a investigação das 
propriedades do transporte iônico através de membranas íon-seletivas e têm se 
mostrado ferramentas importantes no estudo dos mecanismos do transporte de íons. 
A montagem experimental consistiu em células com volume unitário de 130 mL 
(Figura 1). Nas extremidades, foram posicionados eletrodos de grafite como eletrodo 
de trabalho e contra eletrodo. O potencial da membrana foi registrado com auxílio de 
dois eletrodos de referência. A área útil das membranas foi estabelecida em 12,57 
cm². Foi empregado um potenciostato/galvanostato para aplicação da corrente 
elétrica entre os eletrodos de grafite. Todos os experimentos foram realizados em 
duplicata. 
 

 
Figura 1. Esquema do arranjo experimental utilizado. 

 
2.3. Número de transporte e permeseletividade 
 
O número de transporte dos íons Cl- e HyHEDPx- na membrana aniônica HDX200 foi 
determinado pelo método da força motriz (FEM) (Choi, Kim e Moon, 2006; Marder, 
2007). Foi utilizada a montagem experimental descrita no item 2.2. Foi utilizada uma 
solução de NaCl 0,0125 mol.L-1 no compartimento do cátodo e uma solução de NaCl 
0,025 mol.L1- no compartimento do ânodo. Para estudo dos íons HyHEDPx-, foi 
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utilizada uma solução contendo HEDP P.A. 5 mmol.L-1 no compartimento do cátodo 
e uma solução de HEDP P.A. 2,5 mmol.L-1 no compartimento do ânodo. O potencial 
de circuito aberto (OCP), φm, entre os eletrodos de referência foi registrado durante 
130 s. O número de transporte foi calculado através da Equação 1 e a 
permeseletividade para os íons Cl- foi determinada através da Equação 2. 
 
2.4. Densidade de corrente limite e tempo de transição 
 
A mesma montagem experimental foi utilizada nos experimentos para determinação 
do tempo de transição e da densidade de corrente limite. Foi utilizada uma solução 
de HEDP P.A. 5,0 mmol.L-1. Tais propriedades foram avaliadas através da técnica 
de cronopotenciometria, (Marder et al, 2011; Dlugolecki, 2010). O potenciostato foi 
utilizado para a aplicação de impulsos de corrente elétrica entre o eletrodo de 
trabalho e o contra-eletrodo durante 120 s. Após cada período, a corrente era 
interrompida por 120 s. A resposta da diferença de potencial através da membrana 
foi registrada por meio de dois eletrodos de referência. Foram construídas curvas 
cronopotenciométricas da forma Um = f(t), onde Um é o potencial da membrana (V) 
e t é o tempo (s). Foram construídas curvas corrente-potencial da forma i = f(Um), 
onde i é a densidade de corrente aplicada (mA.cm-²). A partir das curvas 
corrente-potencial, foi determinada a densidade de corrente limite do sistema 
solução-membrana em estudo. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Número de transporte e permeseletividade 
 
Os números de transporte dos íons Cl-, H2HEDP2- (pH 5) e HHEDP3- (pH 9) através 
da membrana HDX200 calculados pela Equação 1 estão sintetizados na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Número de transporte dos íons estudados através da membrana HDX200. 

Íon C1 (mmol.L-1) C2 (mmol.L-1) φm (mV) tm 

Cl- 
H2HEDP2-  
HHEDP3-  

12,5 
2,5 
2,5 

25,0 
5,0 
5,0 

11,84 
4,84 
7,03 

0,83 
0,64 
0,70 

 
Observa-se que, no sistema contendo NaCl, os ânions Cl- transportam 83% da 
corrente elétrica pela membrana HDX200. Nos sistemas contendo HEDP, o número 
de transporte do ácido orgânico mostrou-se inferior ao do cloreto, sendo que os 
ânions H2HEDP2- e HHEDP3- transportam 64% e 70% da corrente elétrica, 
respectivamente. A diferença entre os valores de número de transporte obtida está 
relacionada à diferença de potencial elétrico através da membrana. O potencial 
elétrico de um componente i pode ser descrito de acordo com a relação a seguir 
(Equação 3) (Krol, 1997). 
 

φi = zi.F.Δϕ              (3) 
 
Na Equação 3, zi é a valência da espécie i, F é a constante de Faraday e Δϕ é a 
diferença de potencial elétrico entre dois pontos. A diferença de potencial elétrico Δϕ 
no sistema contendo NaCl atinge o valor de 0,12 mV. Nos sistemas contendo HEDP, 
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a diferença de potencial elétrico calculada é de 0,025 mV para o H2HEDP2- e de 
0,024 mV para o HHEDP3-. O resultado sugere que a diferença entre os números de 
transporte dos ânions HyHEDPx- é proveniente principalmente pela valência do ácido 
em solução. A permeseletividade da membrana HDX200 para os íons Cl- foi 
determinada através da Equação 2. Os resultados são apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Permeseletividade (P) da membrana aniônica HDX200 em contato com diferentes 
soluções. 

Solução λ+ (10-4 m².S.mol-1) λ- (10-4 m².S.mol-1) tsj P 

NaCl 50,08 (Na+) (CRC Handbook, 1995) 76,31 (CRC Handbook, 1995) 0,604 (Cl-) 0,578 

 
Apesar de não ter sido possível determinar a condutividade molar do HEDP 
experimentalmente, pode-se notar que a permeseletividade da espécie HHEDP3- é 
maior que a da espécie H2HEDP2-. Esse resultado indica que existe uma relação 
entre a valência do ânion HEDP e a permeseletividade da membrana em contato 
com o ácido orgânico. A permeseletividade e o número de transporte de um 
determinado íon na membrana são grandezas diretamente proporcionais. O número 
de transporte das espécies de HEDP é menor do que o número de transporte do 
cloreto, indicando que a permeseletividade da membrana também seria menor na 
presença do ácido orgânico do que em um meio contendo um sal simples. A 
diminuição da permeseletividade de membranas similares na presença de outros 
compostos orgânicos foi observada por Fares e colaboradores (Fares et al, 2001). 
Uma das hipóteses para explicar tal comportamento é a possível adsorção do 
composto orgânico na superfície da membrana. Compostos orgânicos também 
apresentam menor mobilidade dentro da matriz da membrana, o que também pode 
influenciar em sua permeseletividade (Sata, 2000). 
 
3.2. Densidade de corrente limite e tempo de transição 
 
Na Figura 2 são apresentadas as curvas cronopotenciométricas da solução de 
HEDP 5,0 mmol.L-1. As curvas caracterizam-se por uma reta vertical correspondente 
à transposição da queda ôhmica. Uma segunda região é verificada, característica da 
resposta à aplicação de uma corrente instantânea entre dois eletrodos. A corrente 
elétrica é então interrompida e, a partir desse instante, as curvas apresentam a 
resposta do relaxamento do sistema. As curvas obtidas pela aplicação de valores de 
corrente superiores a 8 mA apresentam, um ponto de inflexão. Uma das hipóteses é 
que esse ponto esteja associado a uma reação de oxidação do HEDP. Essa redução 
foi observada no trabalho de Vargas (Vargas, 2008). A autora observou picos 
anódicos em voltamogramas cíclicos em sistemas contendo HEDP puro e 
relacionou-os a uma possível reação de oxidação do HEDP na interface do eletrodo. 
Outra hipótese é de que este ponto de inflexão esteja associado ao transporte de 
diferentes espécies do próprio HEDP (Scarazzato et al, 2015; Vargas, 2008). 
 
Alguns autores (Martí-Calatayud, García-Gabaldón, Pérez-Herranz, 2013) 
observaram mais de um ponto de inflexão nas curvas cronopotenciométricas devido 
à formação de diferentes ânions nas soluções. Nas curvas correspondentes à 
aplicação de 12,0 mA e de 15,0 mA, observa-se a existência de um segundo ponto 
de inflexão, associado ao esgotamento dos íons na camada adjacente à superfície 
da membrana. A intersecção gráfica entre as retas tangentes permite a 
determinação do tempo de transição do sistema. Nas condições estudadas, o tempo 
de transição do HEDP é de aproximadamente 150 s quando são aplicados 12,0 mA. 
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Esse tempo é reduzido para cerca de 75 s quando são aplicados 15,0 mA. Com o 
esgotamento dos íons, o potencial da membrana permanece em ascensão até que 
haja a interrupção da corrente. Esse comportamento é típico de membranas 
aniônicas que possuem grupos funcionais –NH ou –N (Marder, 2007).  
 
A curva corrente-potencial apresentada na Figura 3 foi obtida a partir das curvas 
cronopotenciométricas, em três diferentes meios: pH 2, pH 5 e pH 9. Em meio 
alcalino (pH 9), a densidade de corrente limite mostrou-se inferior às demais. No 
entanto, acredita-se que essa diferença não seja suficiente para sugerir uma 
dependência entre o pH do meio estudado e a densidade de corrente limite. 
 

 
Figura 2. Curva cronopotenciométrica obtida para uma solução HEDP 5,0 mmol.L-1 e 

membrana aniônica HDX200. 

 

 
Figura 3. Curva corrente-potencial obtida a partir das curvas cronopotenciométricas para uma 

solução de HEDP 5,0 mmol.L-1 em três meios: pH 2, pH 5 e pH 9. 

 
Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que as propriedades de 
membranas de troca iônica comerciais podem ser influenciadas pelo meio de 
trabalho ao qual são submetidas. Vale ressaltar que a eletrodiálise foi desenvolvida 
inicialmente para dessalinização de águas salobras e as propriedades das 
membranas de troca iônica fornecidas pelos fabricantes são determinadas 
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experimentalmente a partir de soluções de sais simples. O presente trabalho teve 
como intuito avaliar possíveis alterações destas propriedades em um meio contendo 
o HEDP. A aplicação da eletrodiálise já se mostrou efetiva na remoção de HEDP e 
de cobre de resíduos sintéticos de eletrodeposição (Scarazzato et al, 2015). No 
entanto, é necessário compreender as propriedades do transporte deste ácido 
orgânico através de membranas de troca iônica. Para tanto, utilizou-se técnicas 
eletroquímicas, que vem sendo empregadas por diversos autores (Choi, Kim e 
Moon, 2006; Ortega, 2011; García-Gabaldón, Pérez-Herranz, Ortega, 2011; Marder 
et al, 2011; Audinos, 1988), para avaliar a interação entre íons HEDP e a membrana 
de troca iônica sob investigação. Todos os experimentos foram realizados em 
duplicata, e pode-se notar reprodutibilidade dos resultados. Como principais 
resultados, observou-se que a presença do ácido orgânico pode reduzir a 
permeseletividade da membrana. Também foi levantada a hipótese de que haja um 
transporte simultâneo entre ânions de diferentes valências do HEDP através das 
membranas. A partir das curvas cronopotenciométricas obtidas, notou-se ainda que, 
em densidade de corrente elevadas, pode haver o bloqueio dos grupos funcionais da 
membrana pelos radicais hidroxila.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho, foram determinadas as propriedades de uma membrana de troca 
iônica heterogênea aniônica em contato com uma solução contendo o ácido 
orgânico HEDP. A aplicação da eletrodiálise já se mostrou efetiva na remoção de 
HEDP e de cobre de resíduos sintéticos de eletrodeposição. No entanto, é 
necessário compreender as propriedades do transporte deste ácido orgânico através 
de membranas de troca iônica. Foi observado que o número de transporte pode ser 
alterado, dependendo da espécie iônica que o HEDP forma em solução. A 
permeseletividade da membrana em contato com o íon cloreto foi estabelecida em 
0,578. Notou-se que, como existe uma relação de dependência entre número de 
transporte e permeseletividade, a permeseletividade da membrana também é 
alterada em função da espécie iônica assumida pelo HEDP. A densidade de 
corrente limite para o sistema contendo HEDP foi determinada a partir das curvas 
cronopotenciométricas em três diferentes meios: pH 2, pH 5 e pH 9. No entanto, os 
resultados não comprovaram uma dependência entre o pH do meio e a densidade 
de corrente limite. O valor da densidade de corrente limite estabelecido permaneceu 
entre 0,6 a 0,8 mA/cm². A partir das curvas cronopotenciométricas, também foi 
observada uma região que pode estar associada a uma reação de oxidação do 
HEDP. Em potenciais superiores a 0,6 V, os íons hidroxila podem bloquear os 
grupos funcionais da membrana. 
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