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Introdução 

A impedância eletro-hidrodinâmica (ZEHD) é uma 

técnica eletroquímica desenvolvida em 1983 por 

Tribollet e Newman1. Esta técnica consiste em 

perturbar senoidalmente a velocidade de rotação de 

um eletrodo de disco rotatório (EDR) quando a 

cinética eletroquímica está inteiramente controlada 

pelo transporte de massa considerando um arranjo 

experimental envolvendo uma célula eletroquímica1. 

A resposta gerada permite a obtenção de uma 

corrente que torna possível se obter a ZEHD1. 

Este trabalho apresenta conhecimentos adquiridos 

por um grupo de discentes no decorrer de pesquisas 

bibliográficas desenvolvidas com objetivo de 

identificar as principais características que definem a 

ZEHD. Esta técnica está diretamente relacionada a 

projetos de pesquisas aos quais esses alunos estão 

vinculados. 

Resultados e Discussão 

As pesquisas realizadas permitiram verificar que, a 

ZEHD pode ser definida pela razão entre a 

frequência de perturbação senoidal (ω) e a 

velocidade de rotação estacionária (Ω) do EDR2. 

Após perturbada, a velocidade de rotação do EDR 

passa a ser dada por1: 

Ω = Ω̅ + Ω̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

onde a barra corresponde a parte estacionária e o til, 

a parte não estacionária. Quando Ω é perturbada 

senoidalmente com uma amplitude pequena, ocorre 

a relaxação das velocidades (v) hidrodinâmicas nas 

direções cilíndricas e passamos a ter2. 

v = v̅ + ṽ𝑒𝑖𝜔𝑡 

Devido a essa relaxação das velocidades e ao fato 

da cinética eletroquímica estar sendo controlada 

inteiramente pelo transporte de massa, ocorre 

também a relaxação do perfil de concentração (C), 

presente na camada de difusão e da corrente (i) que 

está sendo medida experimentalmente. Logo2: 

C = C̅ + C̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

i = i̅ + 𝑖̃𝑒𝑖𝜔𝑡 

A perturbação que ocorre em i possibilita a medição 

da ZEHD, dada pela razão entre a resposta obtida e 

a perturbação a qual o sistema é submetido. Logo2: 

𝑍𝐸𝐻𝐷 (𝜔) =
𝑖̃

Ω̃
 

Resolvendo numericamente os sistemas 

estacionário e não estacionário contendo as 

equações hidrodinâmicas e de transporte de massa 

associadas ao experimento, obtém-se uma relação 

matemática para a ZEHD em função da frequência 

adimensional 𝑝. Esta relação consiste no produto 

entre as funções de transferência hidrodinâmica e de 

transferência de massa, que possuem uma parte real 

e uma parte imaginária2. Logo, na forma polar: 

𝑍𝐸𝐻𝐷 (𝑝) = 𝐴𝑒−𝜙 𝑡 

onde A corresponde a amplitude e 𝜙 corresponde a 

fase da ZEHD. Calculando as funções de 

transferência, obtém-se A e 𝜙 (em graus) com:  

𝐴 (𝑝) = √
[𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (𝑝)]2 + [𝑍𝐸𝐻𝐷𝑖𝑚𝑎𝑔. (𝑝)]

2

[𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (0)]2
 

𝜙 (𝑝) = {−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑍𝐸𝐻𝐷𝑖𝑚𝑎𝑔. (𝑝)

𝑍𝐸𝐻𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙  (𝑝)
)} ⋅
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𝜋
 

Em 1992, a ZEHD foi utilizada por Barcia, Mattos e 

Tribollet para abordar o problema da dissolução 

anódica do ferro em meio ácido, na região onde a 

eletrodissolução é controlada pela transferência de 

massa4. A partir dos trabalhos de Barcia et al., vários 

estudos foram feitos com intuito de investigar a 

relação das equações hidrodinâmicas e de transporte 

de massa com a viscosidade existente no problema. 

Conclusões 

A partir dessa pesquisa, verificou-se que a ZEHD é 

extremamente útil em análises de sistemas 

eletroquímicos que são totalmente limitados no 

quesito transporte de massa3. Evidenciou-se a 

importância da ZEHD na validação de propostas de 

perfis de viscosidade e na consequente evolução 

intelectual da humanidade2,4. 
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