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RESUMO 
 
Neste estudo, foram realizados experimentos de cronopotenciometria e de 
espectroscopia de impedância eletroquímica para determinar a resistência elétrica 
de uma membrana de troca iônica em contato com um agente quelante. Os 
resultados dos ensaios foram analisados pela construção de curvas corrente-
potencial e pelos diagramas de Bode e de Nyquist. Foram avaliadas as reações nos 
eletrodos e as parcelas de resistência resultantes da formação da dupla camada 
elétrica e da camada limite de difusão. Os resultados mostram a influência da 
concentração molar na resistência elétrica, principalmente em concentrações 
inferiores a 0,1 mol.L-1. Além disso, observou-se que, no sistema estudado, a maior 
parcela da resistência elétrica é atribuída à membrana e à queda ôhmica das 
soluções. 
 
PALAVRAS-CHAVE: técnica de separação por membrana; tratamento de efluentes; 
resistência elétrica; membrana de troca iônica; agente quelante.  
 
ABSTRACT 
 
In this study, chronopotentiometry and electrical impedance spectroscopy were used 
to determine the electrical resistance of an ion-exchange membrane in contact with a 
chelating agent. The results were analyzed by the construction of current-voltage 
curves and by Bode and Nyquist diagrams. The reactions on the electrodes surfaces 
were analyzed and the electrical resistances of the electrical double layer and the 
diffusion boundary layer were determined. The results showed that there is a 
dependence between the molar concentration of the solution and the measured 
electrical resistance, especially in concentrations lower than 0.1 mol.L-1. It was also 
observed that, under the studied conditions, the greatest electrical resistance of the 
system is attributed to the membrane itself and to the ohmic drop of the working 
solutions. 
 
KEYWORDS: membrane separation process; wastewater treatment; electric 
resistance; ion-exchange membrane; chelating agent.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os efluentes industriais contaminados com metais representam um risco ambiental, 
tornando necessário utilizar técnicas que visam uma redução no impacto ao meio 
ambiente. A eletrodiálise é um exemplo de tecnologia limpa de separação, que surge 
como solução para essas preocupações (Galama et al, 2015). 
 
As membranas de troca iônica são usadas em processos como a eletrodiálise e a 
osmose reversa. A resistência elétrica de uma membrana é um dos parâmetros mais 
importantes a ser avaliado, pois determina o consumo total de energia do sistema. A 
resistência da membrana é determinada utilizando-se soluções padrão (Dlugolecki et 
al, 2010a; Dlugolecki et al, 2010b). Porém, no tratamento de efluentes industriais, é 
necessário trabalhar, com frequência, com concentrações inferiores às utilizadas 
como padrão para determinar tal propriedade (Garcia-Vasquez et al, 2014; Takagi, 
Veselbehagh, Matsuyama, 2014). Por meio de ensaios cronopotenciométricos, é 
possível determinar a resistência exata da membrana de troca iônica (Dlugolecki et 
al, 2010a; Dlugolecki et al, 2010b). Há dois métodos para realização desses ensaios: 
o de corrente alternada e o de corrente contínua.  
 
No método por corrente contínua, aplicam-se impulsos de corrente entre o eletrodo 
de trabalho e contraeletrodo, utilizando valores inferiores à densidade de corrente 
limite. Curvas corrente-potencial são obtidas, sendo a resistência elétrica 
representada pela inclinação da curva. Além da resistência própria da membrana, há 
a resistência atribuída à camada de difusão e à dupla camada elétrica (Dlugolecki et 
al, 2010a; Dlugolecki et al, 2010b).  
 
A EIE (espectroscopia de impedância eletroquímica) consiste em transformar um 
sistema eletroquímico em um circuito elétrico equivalente. Aplica-se uma corrente 
alternada, em uma dada frequência e amplitude, entre o eletrodo de trabalho e 
contraeletrodo, enquanto a diferença potencial é medida em função do tempo 
(Dlugolecki et al, 2010a; Dlugolecki et al, 2010b). É possível calcular cada parcela da 
resistência elétrica nesse método, pois cada uma responde de um modo diferente 
dependendo da frequência adotada (Dlugolecki et al, 2010a).  
 
Assim, este trabalho tem o objetivo de investigar a influência da concentração das 
soluções, do meio de trabalho e das reações de dissociação da água na resistência 
total de um sistema solução-membrana através desses dois métodos diferentes, 
bem como de determinar o valor da resistência elétrica de uma membrana aniônica 
em contato com o agente quelante HEDP. 
 

 
Figura 1. Sistema equivalente para a membrana de troca iônica e solução sob estudo 

(Dlugolecki et al, 2010a). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1.1. Membranas de troca iônica e soluções nos ensaios de corrente direta 
 
 Os ensaios foram realizados em duplicata, com soluções em concentrações de 0,01 
mol.L-1, 0,1 mol.L-1, 0,25 mol.L-1 e 0,5 mol.L-1 de cloreto sódio e sulfato de sódio. Foi 
utilizada uma membrana heterogênea aniônica com área de 12,57 cm², importada 
pela empresa Hidrodex. 
 
2.1.2. Montagem experimental para aplicação de corrente direta 
 
As curvas cronopotenciométricas foram obtidas por meio de montagens 
experimentais como as das Figura 2 e 3. A fim de investigar efeitos das reações de 
dissociação da água, foram adotadas duas montagens experimentais: com duas e 
com quatro células. As células apresentadas são de poli-metil metacrilato (PMMA), 
com volume unitário de 100 mL. Nos ensaios realizados com 4 compartimentos, 
além da membrana sob estudo, houve a presença de membranas auxiliares, de 
mesma área. Antes de cada ensaio, todas membranas foram equilibradas por no 
mínimo 48 horas na própria solução a ser utilizada.  
 
O sistema era composto por 4 eletrodos. Nas extremidades, foram utilizados dois 
eletrodos de grafite correspondentes ao eletrodo de trabalho e ao contraeletrodo. 
Como eletrodos de referência, foram empregados eletrodos de Ag/AgCl utilizados 
para medir o potencial elétrico na superfície da membrana. Para obter maior 
precisão, foram utilizados capilares de Luggin, de modo que os eletrodos de 
referência fossem posicionados próximos à membrana em estudo. Durante todo o 
ensaio, as soluções foram agitadas com auxílio de agitadores magnéticos a 210 
rpm.  

 
Figura 1. Montagem experimental da célula de eletrodiálise com 2 compartimentos. 

 
 

 
Figura 2. Montagem experimental da célula de eletrodiálise com 4 compartimentos. 

 
Além do registro do potencial da membrana sob investigação, determinou-se o 
potencial da própria solução. Os ensaios foram feitos para as soluções de sulfato de 
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sódio e cloreto de sódio, com as seguintes concentrações: 0,01 mol.L-1, 0,1 mol.L-1, 
0,25 mol.L-1 e 0,5 mol.L-1.  
 
Para aplicação da corrente elétrica, utilizou-se um potenciostato/galvanostato marca 
Autolab 0 - 10 V, 0 -3 A. A corrente contínua foi aplicada durante 30 segundos, 
seguida de uma pausa de mesmo intervalo. Gradativamente, aumentou-se a 
corrente, registrando-se e a diferença de potencial pelos eletrodos de referência, 
para cada valor de corrente. A partir desses dados experimentais, foram obtidas as 
curvas cronopotenciométricas e as curvas corrente-potencial. 
  
2.2. Montagem experimental para aplicação de corrente alternada 
 
A montagem experimental dessa etapa de ensaios foi similar à utilizada nos 
experimentos por corrente contínua. Foram realizados ensaios em soluções 
NaCl 0,025 mol.L-1 e HEDP P.A. 5 mmol.L-1. Da mesma forma que os ensaios 
anteriores, trabalhou-se apenas com membranas aniônicas HDX200, uma vez que o 
HEDP em solução aquosa assume formas de carga negativa. O potencial da 
membrana foi registrado com auxílio de dois eletrodos de referência de calomelano 
saturado. Para aplicação da corrente alternada empregou-se um 
potenciostato/galvanostato marca Autolab 0-10 V, 0-3 A com analisador de 
impedância. Uma corrente elétrica alternada da ordem de 3 mA foi aplicada na faixa 
de frequência entre 0,01 e 10000 Hz. Os dados foram analisados com o auxílio do 
software IES Spectrum Analyzer. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Resistência elétrica obtida através da aplicação de corrente contínua 
 
3.1.1. Cálculo da resistência 
 
Alguns dos cronopotenciogramas obtidos estão exemplificados na Figura 4. Ao se 
aplicar a corrente elétrica, observa-se um aumento no potencial, resultado da própria 
resistência da membrana e das camadas adjacentes da solução.  
 

 
Figura 3. Cronopotenciogramas da solução de Na2SO4 0,01 mol.L-1 obtidos no sistema com 

dois compartimentos. 
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Para cada solução, obteve-se duas séries de curvas cronopotenciométricas: uma 
obtida com a membrana sob estudo e outra sem a mesma. Assim, para cada série 
de cropotenciogramas, é possível determinar uma curva corrente-voltagem. A 
inclinação dessas curvas fornece os valores de resistência elétrica da membrana 
sob estudo. Observa-se, na figura 5, as duas curvas corrente-voltagem do sistema 
contendo Na2SO4 0,1 mol.L-1. 
 

 
Figura 4. Curvas corrente-voltagem obtida para uma solução de Na2SO4 0,01 mol.L-1 a partir de 

ensaios em células contendo 2 compartimentos. 

 
O cálculo da resistência elétrica da membrana foi realizado pela subtração das 
resistências obtidas com e sem a membrana. Além disso, as parcelas de resistência 
atribuídas à dupla camada elétrica e à camada limite de difusão foram subtraídas. 
 
A Figura 6 mostra, a interferência dessas camadas adjacentes. Ao se desligar o 
impulso de corrente, observa-se que o potencial não sofre uma queda imediata. 
Essa interferência foi calculada subtraindo da resistência total a somatória da 
resistência oferecida pela dupla camada elétrica e pela camada limite de difusão. 
 

 
Figura 5. Cronopotenciograma ampliado com aplicação de 5 mA de corrente. Solução de 

Na2SO4 0,01 mol.L-1 em arranjo contendo 2 compartimentos. 

 
3.1.2. Influência da concentração e das reações de dissociação da água 
 
A Figura 7 apresenta as curvas constituídas com os valores de resistência elétrica 
da membrana aniônica heterogênea HDX200 em função da concentração da 
solução de Na2SO4 e de NaCl.  
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(a)                                                            (b) 

 
Figura 6. Resistência elétrica da membrana aniônica HDX200 em função da concentração das 

soluções de Na2SO4 e de NaCl em arranjo contendo (a) 2 e (b) 4 compartimentos. 

 
Os resultados indicam que a resistência elétrica da membrana é influenciada pela 
concentração da solução, especialmente em soluções com concentração inferior a 
0,1 mol.L-1. A Figura 7 mostra que, nessas condições, a resistência elétrica 
aumentou até 17 vezes para o NaCl e 10 vezes para o Na2SO4 quando comparadas 
à resistência das soluções de concentração superior a 0,1 mol.L-1. Acima de 
0,1 mol.L-1, o valor da resistência elétrica se manteve praticamente constante, 
indicando que, nessa faixa de concentração, a resistência não é influenciada pela 
concentração da solução. Além disso verificou-se que o valor da resistência elétrica 
da membrana é maior quando utilizada a solução de sulfato de sódio. Esse 
comportamento indica que o meio de contato da membrana também pode interferir 
no valor da resistência elétrica. Uma possível explicação para esse comportamento 
é o fato de o coeficiente de difusão do sulfato em uma solução com diluição infinita 
ser quase duas vezes menor do que o coeficiente de difusão do cloreto, nas 
mesmas condições (CRC Handbook, 1995).  
 
Foi estudada também uma possível influência que as reações de dissociação da 
água que ocorrem nos eletrodos pudessem exercer na resistência elétrica do 
sistema. A Tabela 1 indica os valores obtidos para as soluções de NaCl.  
 

Tabela 1. Resistência elétrica da membrana HDX200 para a solução de NaCl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NaCl 0,01 M 0,1 M 0,25 M 0,5 M 

 
2 compartimentos 

Rm+Rs 177,7 49,9 29,1 28,0 

Zdbl 10,9 0,9 0,2 0,1 

Rs 64,4 7,8 10,0 6,0 

 
4 compartimentos 

Rm+Rs 310,7 60,4 30,5 18,5 

Zdbl 5,9 1,0 0,3 0,2 

Rs 49,7 9,3 11,3 2,1 
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3.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica 
 
Os dados obtidos foram analisados com auxílio do software de licença livre EIS 
Spectrum Analyzer, com base no circuito elétrico equivalente proposto no Item 1. Os 
experimentos foram realizados em duplicata para as soluções NaCl 0,025 mol.L-1 e 
HEDP P.A. 5 mmol.L-1. A Figura 9 apresenta os diagramas de Nyquist obtidos para 
as soluções estudadas. 
 

 
 
Figura 8. Diagramas de Nyquist obtidos nos experimentos de EIE para (a) uma solução de NaCl 

0,025 mol.L-1 e (b) uma solução de HEDP 5 mmol.L-1. 

 
Os resultados dos ensaios de EIE foram ajustados em função do circuito equivalente 
proposto por Dlugolecki (2010a), com o objetivo de distinguir as parcelas da 
resistência elétrica atribuídas à solução de trabalho, à dupla camada elétrica, à 
camada limite de difusão e à membrana de troca iônica. No entanto, observou-se 
que a curva simulada para o circuito equivalente proposto apresentou diferença em 
relação à curva apresentada na Figura 8, em ambas as soluções estudadas. 
 
Uma possível explicação é atribuída à camada limite de difusão. Os diagramas de 
Nyquist apresentados sugerem que a camada limite de difusão nos sistemas 
estudados pode ser representada por um circuito de Randles. De acordo com 
Carvalho (2006), o circuito de Randles possui um componente associado à 
impedância de Warburg, que é relacionada ao fenômeno de difusão semi-infinita, o 
que pode indicae que o transporte iônico nos sistemas solução-membrana 
estudados é limitado pela difusão. Dessa forma, as resistências elétricas atribuídas à 
solução de trabalho, à dupla camada elétrica, à camada limite de difusão e à 
membrana de troca iônica dos sistemas estudados estão resumidas na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Resistências elétricas parciais dos sistemas solução-membrana estudados. 

 Rs (Ω.cm²) Rm (Ω.cm²) Rdl (Ω.cm²) Rdbl (Ω.cm²) 

NaCl 
0,025 mol.L-1 

27,0 62,0 0,63 6,30 

HEDP 
5 mmol.L-1 

41,0 74,6 12,57 31,40 

 
Os dados apresentados na Tabela 2 indicam que a maior parcela da resistência 
elétrica de ambos os sistemas estudados é atribuída à própria membrana utilizada, e 
que esta pode ser alterada em função do meio de trabalho. Para o sistema com o 
HEDP, os valores de todas as resistências parciais se mostraram superiores aos 
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obtidos para a solução de NaCl. Essa diferença pode ser atribuída à concentração 
molar das soluções ou à resistividade do HEDP. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos indicam que a resistência elétrica da membrana é alterada em 
soluções diluídas. Em concentrações inferiores a 0,1 mol.L-1, observou-se aumento 
de até 17 vezes na resistência da membrana. Verificou-se, também, que o 
isolamento dos eletrodos não alterou os valores de resistência elétrica. Por meio da 
espectroscopia de impedância eletroquímica, verificou-se que a maior parcela da 
resistência elétrica de ambos os sistemas estudados é atribuída à própria membrana 
utilizada. No sistema contendo HEDP, notou-se que a resistência da membrana 
aumentou cerca de 20% em comparação com a solução de sal NaCl. Essa diferença 
pode ser atribuída à concentração molar das soluções ou à resistividade do HEDP. 
Para o sistema contendo HEDP, o valor da resistência elétrica da membrana foi 
estabelecido em 74,6 Ω.cm². 
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