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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – ELETROCATÁLISE  E  ADE 1 
 

A eletrocatálise é o fenômeno que ocorre quando em um mesmo 

sobrepotencial, uma dada reação eletroquímica processa-se com velocidades 

diferentes, dependendo do material do eletrodo.  

No processo eletrocatalítico o eletrodo não é um simples doador ou 

aceptor de elétrons, este participa efetivamente da reação, provendo sítios para 

a adsorção e transferência eletrônica, ou seja, é a catálise heterogênea das 

reações eletroquímicas pelo material do eletrodo. A atividade do eletrodo irá 

depender da sua natureza, estrutura cristalina, morfologia e estrutura eletrônica. 

Outros fatores externos como: concentração dos reagentes, pH, temperatura, 

eletrólito de suporte, forças de interação eletrodo-solução e forças 

controladoras das camadas mais externas da interface, também têm um papel 

fundamental na compreensão dos mecanismos das reações eletroquímicas que 

irão influenciar a velocidade e o rendimento dos processos eletrocatalíticos [1].  

Para o desenvolvimento de eletrodos eficientes, o potencial necessário 

para que ocorra a reação interesse (∆V) deve estar próximo ao potencial 

termodinâmico (∆E). O consumo de energia elétrica é proporcional a ∆V I, 

onde ∆V é a diferença de potencial aplicada e I é a corrente. Para uma dada I é 

necessário que minimize ∆V, o qual consiste nos componentes da seguinte 

equação [2]:  

∆V = ∆E + ∆η + ∆VΩ + ∆Vt 

onde: ∆V = diferença de potencial aplicada à célula eletroquímica 

∆E = diferença de potencial termodinâmico 

∆η = soma dos sobrepotenciais anódicos e catódicos 

∆VΩ = variação de potencial de queda ôhmica 

∆Vt = variação de potencial de desgaste físico (para eletrodos recém-

preparados: ∆Vt = 0) 

 
                                                 
1  Tradução do Inglês da sigla DSA® (Dimensionally Stable Anodes) 
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Encontrar um material eletródico de baixo custo, capaz de eletrooxidar-

se eficientemente e com o mínimo de danos ambientais é o objetivo da pesquisa 

eletroquímica atual. Neste aspecto, procura-se preparar revestimentos 

relativamente finos que apresentem um alto poder catalítico, seletividade e alta 

resistência mecânica.  

Os ADE (Ânodos Dimensionalmente Estáveis) tem sido bastante 

utilizados por apresentarem alta atividade catalítica e resistência mecânica. Os 

ADE são constituídos de um suporte metálico barato, freqüentemente titânio, 

sobre o qual é depositado, por decomposição térmica, os sais precursores 

dissolvidos em solvente apropriado [3]. Os ADE industriais são formados por 

RuO2 e TiO2 onde o rutênio é o agente catalítico e o titânio fornece a 

estabilidade mecânica necessária para uma boa aderência da mistura.  

O óxido de rutênio é um catalisador bastante ativo para oxidação de 

moléculas orgânicas[4, 5]. Vários estados de oxidação podem ser encontrados 

para o rutênio [6]: 

 

  (IV ⇒ III)  2 RuO2  + H2O + 2e  →  Ru2O3    +  2 OH- 

  (VI ⇒  IV)  RuO4
2-   +  2 H2O  + 2e →  RuO2 + 4 OH- 

  (VII ⇒ VI)  RuO4
-  +  e      RuO4

2-
 

 

 Dependendo do potencial de oxidação do composto orgânico analisado o 

par redox envolvido na transição catalítica é alterado. Assim, encontra-se em 

meio básico, que moléculas facilmente oxidáveis, tais como: metanol e 

formaldeído a oxidação envolve a participação do par Ru(VI)/Ru(IV). O 

mecanismo proposto é o seguinte [7]: 

   

RuO2   +    4 OH-     →   RuO42-   + 2 H2O   + 2 e- 

  RuO42- +    Sred       →    RuO2      +    Sox   +   2 OH- 

 

Uma vantagem na utilização dos ADE está relacionada com a geometria 

obtida na construção das células industriais. O uso de titânio metálico no 

suporte possibilitou que fossem construídos eletrodos com diferentes formas 

permitindo que o gás produzido (Cl2) fosse liberado da célula eletroquímica 
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sem bloquear totalmente a superfície dos eletrodos [8-10]. A melhora na 

geometria da célula permitiu que a queda ôhmica, causada pela saturação com 

as bolhas de gás, fosse diminuída com grande sucesso. A melhor estabilidade 

dos ADE aumentou o tempo de manutenção das células industriais, diminuindo 

consideravelmente, os custos operacionais[2].   

Nas décadas de 70 e 80 vários grupos de pesquisa dedicaram-se em 

preparar, caracterizar e testar os ADE para as reações de produção de cloro 

(RDCl)  e de oxigênio (RDO). Estes estudos são multidisciplinares e envolvem 

conhecimentos de química, física superficial e física do estado sólido, bem 

como o uso das mais diversas técnicas: voltametria cíclica, espectroscopia de 

impedância faradáica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), espectroscopia Auger 

(AES), espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS), espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) [11]. 

Embora a produção de cloro seja o maior sucesso tecnológico da 

aplicação dos ADE, as suas aplicações não estão restritas somente à esta 

reação, sendo diferentes aplicações investigadas: 

• Produção de oxigênio: A reação de desprendimento de oxigênio (RDO) 

é uma reação lenta e essencial para realizar a eletrólise da água. Em 

meio alcalino (KOH) o material eletródico mais utilizado para essa 

reação é o níquel [12]. Em ácido, devido às condições drásticas de 

operação (meio corrosivo, alta densidade de corrente e temperatura), a 

eletrólise da água requer a busca por materiais anódicos que apresentem 

resistência elevada. Os ânodos recobertos com IrO2-Ta2O5, são utilizados 

comercialmente para a reação de desprendimento de oxigênio neste meio. 

Nos últimos anos, grandes avanços foram obtidos como: combinações de 

óxidos mais resistentes e incorporação de novas metodologias de 

preparação destes materiais (método sol-gel, aspersão térmica, 

decomposição de precursores poliméricos). Devido ao crescimento de 

uma camada de TiO2 isolante proveniente do titânio da base, mudanças 

nos substratos têm sido freqüentemente investigadas objetivando um 

aumento no tempo de vida dos eletrodos.  O uso de metais como 

zircônio, nióbio e tântalo foram investigados como substratos [13]. 

Tântalo metálico apresenta uma grande vantagem, pois é muito menos 

resistivo (13 µΩ cm) que o titânio (42 µΩ cm), e possui uma alta 
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resistência à corrosão. No entanto, sua utilização como suporte torna-se 

inviável devido ao alto custo. Para diminuir os custos dos Ta-ADE 

processos bastante complexos de deposição de uma fina camada de 

Ta2O5 são realizados sobre outros metais [14].  OUATTARA et al. [15] 

propuseram a preparação dos ADE sobre silício na forma de (p-Si/IrO2) e 

desta forma, a corrosão da base de titânio foi evitada e os autores 

obtiveram eletrodos com maior tempo de vida para a RDO. 

• Supercapacitores: O uso em supercapacitores para estocagem de energia 

é uma área bastante ampla onde é fundamental preparar materiais que 

apresente área elevada [16-18]. Os ADE podem ser vistos como um pó de 

óxido comprimido sobre uma superfície sólida (Ti), e devido a sua área 

elevada permite que uma grande quantidade de eletricidade seja 

estocada[3]. 

• Medidores de pH: Os óxidos respondem a mudanças do pH da solução e 

são bastante resistentes sob condições drásticas. Estas características  

possibilitam a construção de dispositivos industriais para medidas de pH 

[19]. 

• Preparação de dispositivos de aquecimentos: Pode-se obter uma 

distribuição homogênea do calor aplicando-se altas freqüências na região 

do carregamento da dupla camada elétrica [20]. 

• Oxidação de moléculas orgânicas: Encontram-se vários exemplos da 

utilização dos ADE tanto para fins eletrossintéticos como para 

degradação de materiais tóxicos/efluentes orgânicos.  Neste último, o 

objetivo é encontrar condições de oxidações eletroquímicas diretas ou 

indiretas, onde a oxidação e/ou combustão completa do composto 

investigado seja atingida. Na oxidação direta, o radical •OH, gerado na 

superfície do eletrodo, oxida o material orgânico.  Na oxidação indireta 

são gerados oxidantes fortes tais como peróxido de hidrogênio, 

hipoclorito, O3, que difundem para o eletrólito e reagem 

homogeneamente com o material orgânico [21, 22].  

 

Encontra-se na literatura algumas investigações sistemáticas das 

propriedades físico-químicas e eletroquímicas dos ADE usando PtOx [23], CeO2 

[24], SnO2 [25, 26], PbO2 [27], RhO2 [28] como terceiro componente. Na 
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maioria destes estudos a metodologia de preparação dos eletrodos é a 

substituição total ou parcial de TiO2 pelo metal escolhido.  

LASSALI et al. [23] estudaram a adição de PtOx na composição binária 

RuO2 + TiO2 e observaram que houve variações na morfologia causando um 

aumento substancial na carga voltamétrica do eletrodo. Estudos de corrosão 

acelerada realizados pelos autores confirmaram um aumento no tempo de vida 

útil destes eletrodos em função do conteúdo de PtOx relacionado ao expressivo 

aumento da área eletroativa. O PtOx  também causou um efeito de estabilização 

do RuO2 na camada de óxido, pois os resultados obtidos pela técnica de XPS 

indicaram que a introdução de PtOx dificulta a transição do Ru(IV) para estados 

de oxidação superiores, retardando a formação da espécie RuO4, a qual se 

solubiliza e seria o principal produto da corrosão de eletrodos contendo óxido 

de rutênio [23]. 

Alguns estudos [27, 29] apontam o PbO2 como um forte candidato a 

terceiro componente dos ADE pelo fato de melhorar a seletividade do sistema, 

possuir uma boa condutividade elétrica e ter um alto sobrepotencial para a RDO 

[30]. Estas características permitem o uso deste material para solucionar 

problemas ambientais como a incineração eletroquímica de contaminantes 

orgânicos [31], tratamentos de eletrólitos contaminados por fluoreto [32], 

conversão de íons Cr6+ para Cr3+ em soluções aquosas [33], além de aumentar a 

eficiência para a formação de ozônio [30]. 

DE OLIVEIRA-SOUSA et al. [27] realizaram uma investigação sistemática 

da morfologia e atividade eletrocatalítica de eletrodos com composição nominal 

Ti/Ir0,3Ti(0,7-x)PbxO2, usando como modelo a reação de desprendimento de 

oxigênio (RDO) em meio de H2SO4 0,5 mol dm-3. As principais conclusões 

obtidas foram: aumento da carga anódica com o aumento na concentração de 

PbO2 na composição, o mecanismo de Tafel independe da presença de PbO2 e  

dissolução da camada associada a RDO. 
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1.2 – METODOLOGIAS DE PREPARAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS 

ELETRODOS DE ÓXIDOS 
 

Para se obter eletrodos com características apropriadas deve-se levar em 

consideração o método de preparação utilizado, pois é ele quem direciona as 

propriedades e características dos eletrodos formados. Na literatura encontram-

se várias metodologias de preparação de eletrodos de óxidos, entre elas pode-se 

citar: decomposição térmica de cloretos, método de aspersão térmica, método 

sol-gel e decomposição térmica de precursores poliméricos (DPP). 

A decomposição térmica (T > 3500C) de soluções de cloretos dos 

materiais precursores, chamada de metodologia tradicional, ainda é a mais 

empregada para a preparação dos ADE [3, 25, 34-43]. Disponibilidade e custo 

são as grandes vantagens observadas, entretanto, evidências de envenenamentos 

na camada de óxido por cloretos remanescentes [44] ou perdas de material 

volátil durante o processo de calcinação são freqüentemente relatadas. A perda 

de material tem sido bastante discutida principalmente para eletrodos tendo o 

SnCl4 como precursor, evidenciando uma dificuldade de se controlar, com 

eficiência, a estequiometria do filme devido à evaporação deste precursor que 

ocorre a 114º C [37, 45].  

No método da aspersão térmica a preparação consiste em borrifar a 

solução precursora dos óxidos sobre um substrato aquecido. A técnica do 

borrifamento é auxiliada por um gás, geralmente o N2, onde a solução 

precursora adere ao substrato aquecido, formando uma camada eletródica 

homogênea sem a presença de poros, ou seja, com um aspecto mais compacto. 

Nesta técnica de revestimento deve-se levar em consideração a composição da 

solução precursora e a resistividade elétrica. A formação dos filmes finos por 

esta técnica foi relatada por CORREA-LOZANO et al. [46, 47].  

O método sol-gel consiste em uma solução contendo os precursores 

transformados em um gel polimérico com distribuição molecular homogênea. 

Normalmente o precursor metálico usado é um alcóxido. Uma reação de 

hidrólise, seguida de condensação forma a ligação M-O-M, dando início ao 

processo de gelificação. A cinética da hidrólise na preparação do filme sol-gel 

é bastante sensível e de difícil reprodução especialmente na preparação de 

óxidos mistos.  PANIC et al. [48] relataram que ânodos obtidos pelo método sol-

gel apresentam propriedades similares aos preparados pelo método tradicional 
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durante a reação de desprendimento de cloro, porém o revestimento sol-gel 

resulta em um maior tempo de vida dos eletrodos. 

Um outro método para preparação de eletrodos é a decomposição de 

precursores poliméricos (DPP) [26, 49, 50] baseado na metodologia 

apresentada por PECHINI & ADAMS [51]. Por este método, forma-se um 

polímero antes do processo de calcinação, onde o átomo do metal é incorporado 

à matriz dificultando a evaporação e conseqüente perda de materiais voláteis. 

Estas características fazem este método bastante promissor para a obtenção de 

eletrodos com um elevado tempo de vida útil, melhorando a eficiência para a 

aplicação em eletrocatálise.  

A eletrodeposição de metais tem recebido um crescente interesse pela 

comunidade científica porque representa um sistema de importantes fenômenos 

de superfície, tais como: adsorção ordenada, nucleação e crescimento, transição 

de fase e formação de agregados (clusters).  Os princípios fundamentais do 

processo de eletrodeposição são bem conhecidos. A modificação das 

propriedades da superfície eletródica pela inclusão de átomos e moléculas 

diferentes estão se tornando importante em muitos campos incluindo a 

eletroquímica, a catálise e os sensores [52]. A estrutura adquirida pelo metal 

eletrodepositado é controlada pela estrutura do substrato, pelo potencial e pela 

concentração do metal íon/complexo na solução [52]. O mecanismo de 

deposição é essencial para monitorar e melhorar a estrutura da superfície 

eletródica durante a adsorção e redução de reagentes. 

Um grupo de pesquisadores do Japão [53-57] realizaram estudos 

sistemáticos para determinação da eficiência no desprendimento de oxigênio 

pela eletrólise da água do mar, utilizando eletrodos Ti/IrO2 modificados com 

eletrodeposição de outros óxidos (W, Mo e Mn) em meio de NaCl. O 

procedimento para realizar a eletrodeposição foi bastante estudado e os 

parâmetros: pH, temperatura e corrente aplicada foram variados para 

determinação do procedimento mais satisfatório, onde o óxido eletrodepositado 

encontre maior aderência à base óxida intermediária. As condições de 

eletrodeposição influenciam muito na durabilidade dos ânodos obtidos [57].  

A preparação do óxido de chumbo normalmente é realizada por 

eletrodeposição. Durante o processo de eletrodeposição uma nova fase é 

formada e a atividade catalítica, a rugosidade, a resistência e o tempo de vida 

do revestimento dependem da nucleação e crescimento desta nova fase [58].  
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Os eletrodos de PbO2 preparados pelo método térmico e por 

eletrodeposição foram caracterizados por difração de raios X e os resultados 

mostraram as formas α-PbO2 (ortorrômbica) e β-PbO2 (tetragonal), 

respectivamente [59]. A forma alotrópica do tipo α-PbO2 apresenta menor 

estabilidade e menor eficiência catalítica para a eletrooxidação do fenol em 

comparação à forma β-PbO2 obtida pelo método de eletrodeposição [59].  
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1.3 - OXIDAÇÃO DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS 
 

A eletrooxidação de pequenas moléculas orgânicas (metanol, 

formaldeído, ácido fórmico, acetaldeído e etanol) vem sendo objeto de 

constantes estudos devido à sua importância tanto para o desenvolvimento de 

células a combustível, quanto para a compreensão de conceitos fundamentais de 

eletrocatálise. A importância do estudo utilizando estas moléculas está em 

elucidar o mecanismo de eletrooxidação contribuindo para o entendimento de 

reações envolvendo moléculas mais complexas, ou seja, como reações modelo.  

A aplicação prática destas oxidações tem gerado um grande interesse no 

desenvolvimento de novos sistemas eletrocatalíticos visando principalmente: (i) 

o uso como combustível nos estudos de célula a combustível, onde é requerido 

a utilização de catalisadores que alcancem densidade de correntes elevadas, 

sendo a cinética deste processo afetada pelas propriedades catalíticas da 

superfície do eletrodo; (ii) o uso na degradação eletroquímica de resíduos 

industriais [60-62]. A oxidação via direta ou indireta (formação de radicais 

altamente reativos e/ou intermediários oxidantes tais como: H2O2, O3 e •OH) é 

uma maneira bastante eficaz de tratar resíduos orgânicos. A eficiência do 

método depende fundamentalmente da natureza do material eletródico, do pH 

do meio e da concentração inicial de efluente. 

Como descrito, os ADE apresentam várias propriedades interessantes as 

quais incluem: alta área superficial que pode ser facilmente modificada; 

excelentes propriedades mecânicas e eletrocatalíticas; estão disponíveis 

comercialmente; são materiais ambientalmente favoráveis e suas propriedades 

catalíticas podem ser ainda melhoradas introduzindo outros componentes a 

mistura e portanto, seriam materiais ideais para a aplicação em eletrossíntese e 

degradação de compostos orgânicos. 

Um mecanismo para a oxidação de moléculas orgânicas utilizando ADE 

foi proposto por COMNINELLIS e col. [21, 22, 63]. A oxidação de compostos 

orgânicos em eletrodos de óxidos (MOx) é simultânea a RDO. A primeira etapa 

é a descarga da água (meio ácido ou neutro) ou OH- (meio básico) sobre o 

ânodo, para produzir radicais hidroxilas adsorvidos: 

 
−+• ++⎯→⎯+ eHOHMOOHMO x

k
x )(1

2                                    1 
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Numa segunda etapa, dependendo da natureza química do óxido 

investigado, os radicais hidroxilas adsorvidos podem interagir com vacâncias 

de oxigênio presentes no ânodo, ocorrendo então uma transição do oxigênio do 

radical hidroxila adsorvido para a estrutura do óxido, formando um óxido 

superior, MOx+1: 

 
−+

+
• ++⎯→⎯ eHMOOHMO x

k
x 1

2)(                                                      2 

  

Dessa forma, pode-se considerar, para a superfície do eletrodo, duas formas 

de adsorção: 

• adsorção física de radicais hidroxilas (•OH); 

• adsorção química de oxigênio na rede do óxido (MOx+1). 

 

Na ausência de material orgânico, ambas espécies geram oxigênio molecular 

que se desprende na forma de gás, de acordo com as equações: 

 

 
−+• +++⎯→⎯ eMOHOOHMO x

ko
x 22

1)(                                     3 

  21 2
1 OMOMO x

kd
x +⎯→⎯+                                                            4 

 

COMNINELLIS & DE BATTISTI [21] mostraram que na presença de material 

orgânico, a seletividade da oxidação está intimamente ligada ao tipo de 

material do ânodo. Assim, materiais com alto sobrepotencial para a RDO 

(óxidos inativos), caso do PbO2 e SnO2, levam preferencialmente a uma 

degradação completa do material orgânico formando, preferencialmente, CO2 e 

H2O (equação 5). Já materiais com menor sobrevoltagem para a RDO (óxidos 

ativos) tais como, RuO2, IrO2,  PtOx seguem predominantemente a rota da 

formação de óxidos superiores (MOx+1) privilegiando  a oxidação parcial e, 

portanto favorecendo a formação de materiais menos oxidados (equação 6). 

 

 Combustão Completa: 
−+• +++⎯→⎯+ zeMOzHCOOHMOR x

kc
zx 2)(                                    5 
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 Oxidação Seletiva: 

x
ks

x MOROMOR +⎯→⎯+ +1                                              6 

De acordo com o apresentado acima, para que a combustão completa de 

materiais orgânicos ocorra é necessário que se tenha uma alta concentração de 

radicais hidroxilas sobre a superfície do ânodo, ou seja, a velocidade de 

formação desses radicais (equação 1) deve ser muito maior que a velocidade de 

transição de oxigênio na rede do óxido (equação 2), sendo: 

k1[MOx] = velocidade de formação dos radicais hidroxilas 

k2[ ..
OV ] = velocidade de transição de oxigênio na rede do óxido 

 

k1[MOx] >> k2[ ..
OV ] 

 

k1 = constante de velocidade para a descarga eletroquímica da H2O 

k2 = constante de velocidade para a transição do oxigênio na rede do óxido 

[MOx] = concentração de sítios ativos sobre o ânodo 

[ ..
OV ]= concentração de vacâncias de oxigênio na rede do óxido 

 

No caso de oxidação seletiva dos materiais orgânicos, é interessante que 

a concentração de radical hidroxila adsorvido na superfície do ânodo seja 

baixa. Para isso, a velocidade de transição do oxigênio dentro da rede do óxido 

(equação 1) deve ser muito maior que a velocidade de formação dos radicais 

hidroxilas adsorvidos (equação 2). 

 

k2[ ..
OV ]>> k1[MOx] 

 

O primeiro passo na eletrocatálise da reação de oxidação de moléculas 

orgânicas é a interação entre a molécula e a superfície do eletrodo. Esta 

interação envolve adsorção da molécula, a quebra da ligação química, a difusão 

e migração de espécies na superfície e a formação de novos intermediários 

adsorvidos [64].  

Uma característica comum da eletrooxidação de moléculas orgânicas é a 

formação de resíduos obtidos pelo rompimento das ligações destas moléculas 

que se adsorvem fortemente à superfície do eletrodo, sendo dificilmente 

oxidáveis. Estes resíduos orgânicos geralmente são de natureza desconhecida e 
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ocupam preferencialmente os sítios ativos da superfície do eletrodo, impedindo 

que outras espécies venham adsorver-se e conseqüentemente oxidar-se. Este é 

um dos principais problemas para a aplicação de certas moléculas como 

substâncias ativas em células a combustível. O desenvolvimento de um sistema 

eficiente deverá eliminar ou pelo menos diminuir este problema, para isso é 
necessário que se modifique a estrutura e a natureza do material do eletrodo 

para aumentar a velocidade de oxidação das espécies fortemente adsorvidas. 

Diversas possibilidades foram propostas e estudadas na literatura, dentre elas 

pode-se citar: a deposição metálica a sub-potenciais [65], a utilização de ligas 

metálicas [66] e o uso de eletrodos com partículas metálicas finamente 

divididas [67].  

De uma maneira geral, a utilização de eletrodos de óxidos como 

catalisadores em reações de eletrooxidação de moléculas orgânicas tem sido 

bastante explorada e podemos encontrar na literatura alguns trabalhos que 

apresentam resultados promissores. Um dos trabalhos pioneiros de oxidação do 

metanol sobre Pt/RuO2 em meio ácido foi feito por BURKE & MURPHY [7], 

obtendo-se os seguintes produtos: formaldeído, ácido fórmico e CO2. O 

mecanismo de oxidação proposto pelos autores envolve a formação de espécies 

intermediárias adsorvidas (OHad). Na primeira etapa de oxidação obtém-se o 

formaldeído e na segunda o ácido fórmico seguido da formação de CO2. 

Estudos posteriores realizados por ASOKAN & KRISHNAN [68] para a oxidação 

do etanol nas mesmas condições (Ti/RuO2 em meio ácido) indicaram o mesmo 

mecanismo, ou seja, oxidação através de espécie OHad. 

Recentemente foi estudada a oxidação do metanol utilizando eletrodos de 

composição nominal Ti/PtxRu(1-x)Oy. As análises realizadas com FTIR in situ, 

mostraram a formação de CO em baixos potenciais (100 mV vs. ERH) e  CO2 a 

partir de 300 mV vs. ERH. Estes potenciais são menos positivos aos observados 

para a Pt pura [69]. 

A oxidação do etanol em meio básico utilizando os ADE, cujo material 

eletrocatalítico é o óxido de rutênio, foi relatada por SHIEH & HWANG [70], 

sendo obtidos acetaldeído e posteriormente a formação do aldol. O mecanismo 

eletródico proposto para a oxidação do etanol em meio básico envolve a 

adsorção direta do etanol no sítio ativo, seguida de oxidação tendo como 

intermediário o perrutenato (RuO4
-). O par redox Ru(VI)/Ru(VII) é um 
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excelente mediador da oxidação heterogênea de substratos orgânicos visto  

apresentar alta reversibilidade e estabilidade. 

O formaldeído é um dos compostos químicos importantes na indústria 

têxtil e na fabricação de adesivos, de onde é normalmente descartado sem 

tratamento prévio [71]. O´SULLIVAN et al.[72] investigaram a eletrooxidação do 

formaldeído utilizando RuO2 preparado termicamente comparando com outros 

óxidos de metais nobres (Rh e Ir) suportados em Ti. Os autores relataram que o 

formaldeído é oxidado a ácido fórmico em potenciais próximos a 0,75 V vs. 

ERH utilizando RuO2 como eletrocatalisador, sendo este material mais eficiente 

quando comparado aos óxidos de ródio e de irídio. Os resultados obtidos por 

estes autores sugerem que a oxidação da molécula orgânica é mediada pelos 

óxidos com estados de oxidação mais altos eletrogerados na superfície do 

eletrodo [72].  

O formaldeído também foi estudado por MOTHEO et al. [71], utilizando 

diferentes ADE. As eletrólises foram realizadas galvanostaticamente em meio 

ácido utilizando uma célula tipo filtro-prensa. A concentração inicial do 

formaldeído (100 mmol dm-3) decresceu rapidamente com o tempo de eletrólise, 

sendo que o eletrodo ternário (IrO2/RuO2/TiO2) apresentou uma maior atividade 

catalítica. Para a oxidação do ácido fórmico, produto da oxidação do 

formaldeído, a presença de IrO2 na composição não favoreceu o processo, 

sendo que o ânodo contendo somente RuO2 foi o mais efetivo para este 

processo. O esquema a seguir mostra o mecanismo simplificado de oxidação 

proposto para o formaldeído [71], onde dependendo do material eletródico 

utilizado e da corrente ou potencial aplicados, obtém-se o produto 

intermediário (etapa [1]) ou a completa degradação a CO2 (etapa [3]). 

 

HCHO
[1] H2O

-2H+; -2e
HCOOH CO2-2H+; -2e

[2] 

[3] H2O
-4H+; -4e  

                                                         

MALPASS & MOTHEO [73-75] investigaram as eletrooxidações de 

diferentes aldeídos (formaldeído, acetaldeído, propionaldeído, n-butiraldeído) 

em meio ácido, utilizando Ti/Ru0,3Ti0,7O2 em uma célula tipo filtro-prensa. Os 

resultados das oxidações mostraram que os produtos formados são os 
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respectivos ácidos carboxílicos e CO2. Para o formaldeído foi detectada a 

presença adicional de carbonato. O balanço da quantidade total de carbono 

decai com o tempo de eletrólise devido a liberação parcial do propionaldeído e 

n-butiraldeído na forma de gás. A liberação parcial dos gases aumenta com o 

comprimento da cadeia alifática e assim, a conversão de reagentes em produtos 

diminui, e conseqüentemente, diminui a eficiência do processo de 

eletroooxidação.  

A platina é o catalisador mais utilizado nas oxidações de pequenas 

moléculas orgânicas devido as suas excelentes propriedades catalíticas. Ao 

considerar as propriedades eletroquímicas da Pt, deve-se lembrar que a 

influência da sua estrutura superficial altera a velocidade de adsorção e de 

oxidação das moléculas que ficam adsorvidas sobre a superfície da Pt. A 

oxidação completa da molécula orgânica e dos resíduos que ficam adsorvidos 

torna necessário a dissociação da água para a formação de Pt(OH) onde a 

espécie contribuirá com a doação de oxigênio para uma posterior oxidação dos 

intermediários da reação. Sendo assim, somente em altos sobrepotenciais deve 

ocorrer a reação de oxidação do CO a CO2 em eletrodos de Pt. A adição de um 

modificador faz com que se formem espécies OH adsorvidas a potenciais 

menores comparados com a Pt pura, fornecendo a espécie oxidante necessária 

para oxidar os resíduos adsorvidos sobre os sítios ativos de Pt [66, 76].  

Diferentes conjuntos de catalisadores bimetálicos, onde o segundo metal 

(menos nobre que a Pt) fornece oxigênio de forma ativa para facilitar a 

oxidação dos intermediários e também para desempenhar um efeito ligante, 

onde as propriedades eletrônicas da Pt são modificadas pelos átomos de metal 

adicionado, podem ser encontrados na literatura: Pt-Ru [77-80], Pt-Pb [81], Pt-

Cu [65], Pt-Rh [82, 83], Pt-Mo[84], Pt-Os e Pt-Ru-Os [85], Pt-Sn [86]. 

Dentre os eletrocatalisadores estudados, foi comprovado que a 

associação de Pt com Ru apresenta boa eficiência catalítica. Nas ligas formadas 

por Pt e Ru ocorre um efeito eletrônico no qual os elétrons são transferidos do 

Ru para a Pt fazendo com que os intermediários adsorvam-se mais fracamente 

sobre a platina [66]. Este efeito provoca um aumento na densidade de carga 

positiva do átomo de carbono do CO adsorvido, facilitando um ataque 

nucleofílico da água permitindo a oxidação do CO a potenciais menores. Um 

outro efeito que o Ru exerce quando associado a Pt é um aumento na formação 

de espécies oxigenadas na superfície do eletrodo em potenciais mais negativos 
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comparados à Pt, facilitando a oxidação do CO, de acordo com o mecanismo de 

Langmuir Hinschelwood: COad + OHad → CO2 + H+ + e [87].  

O mecanismo bifuncional a seguir foi proposto para a oxidação de 

metanol sobre ligas de Pt-Ru, onde é enfatizado a adsorção do metanol como 

uma reação de deslocamento da água e a reação deve ocorrer em alguns passos 

elementares onde são necessários vários sítios de platina para facilitar a 

dissociação do metanol [79, 88]. 

 

CH3OH + Pt(H2O) → Pt(CH3OH)ad + H2O 

Pt(CH3OH)ad → Pt(CO)ad + 4H+ + 4e 

Ru(H2O) → RuOH + H+ + e 

Pt(CO)ad + RuOH → Pt + Ru + CO2 + H+ + e 

Ru(CO)ad + RuOH → 2Ru + CO2 + H+ + e 

 

A utilização de eletrodos de óxidos condutores também é interessante 

devido ao fato dos óxidos possuírem vários estados de oxidação do metal 

podendo adsorver grandes quantidades de oxigênio e OH que serão agentes 

efetivos durante a reação de oxidação. É sugerido também que o oxigênio 

necessário para realizar a oxidação da molécula orgânica é mais facilmente 

retirado da superfície do óxido do que o proveniente da água [89, 90].  

A oxidação eletrocatalítica de ácido fórmico e formaldeído foi estudada 

por voltametria cíclica sobre eletrodos de Pd e da liga amorfa de Pd(Si) [91]. O 

mecanismo de oxidação do formaldeído utilizando estes dois eletrodos é similar 

ao mecanismo da Pt. Entretanto, os óxidos formados sobre a liga amorfa Pd(Si) 

são mais reativos do que aqueles sobre Pd, afetando, assim, a cinética total do 

processo para ambas as moléculas orgânicas, o que é evidenciado pelo aumento 

nas correntes anódicas observadas nos voltamogramas [91].  

De acordo com o mecanismo proposto para a oxidação do formaldeído 

em ânodos de metais nobres, há a formação de uma grande diversidade de 

espécies adsorvidas durante a oxidação desta molécula [92]. A eletrooxidação 

do formaldeído foi estudada em meio de HClO4 0,5 mol dm-3 sobre eletrodos de 

platina policristalina e monocristalina [93]. Os resultados mostraram que é 

importante considerar o equilíbrio de hidratação do formaldeído, pois a espécie 

hidratada, ou seja, o metileno glicol (CH2(OH)2), pode sofrer um processo 

oxidativo se a superfície do eletrodo não estiver recoberta por outras espécies. 
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Espécies fortemente ligadas são formadas na superfície do eletrodo a partir de 

adsorção do formaldeído. Estas espécies foram identificadas como sendo o CO 

ligado à superfície de diferentes formas: linearmente, em forma de ponte e 

multiligado. O CO adsorvido na configuração ponte é formado mais 

rapidamente que o CO ligado linearmente [93]. 

Outras espécies intermediárias adsorvidas durante a oxidação do 

formaldeído em meio ácido foram identificadas como: HCO e COOH formados 

simultaneamente [94]; CO ou C(OH)2 que se oxidam a potenciais mais 

positivos [95]. 

Um outro aldeído importante é o acetaldeído, o qual é utilizado na 

manufatura de corantes, produtos químicos em geral, perfumes e plásticos. Este 

aldeído apresenta comportamentos diferenciados dependendo do meio reacional 

utilizado[85].  

Intermediários formados durante a oxidação do acetaldeído foram 

investigadas por técnicas de espectroscopia de reflectância infra-vermelho in 

situ (SPAIRS e SNIFTIRS) utilizando ligas de Pt/Os e Pt/Ru/Os [85]. Estas 

análises mostraram a formação de CO e CO2 sucessivamente. As análises dos 

produtos da eletrólise foram realizadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) e os produtos determinados a partir da oxidação do 

acetaldeído foram: ácido acético, ácido fórmico e CO2. Foi observado que a 

presença de Ru acarretou em uma oxidação mais rápida do CO a CO2 [85]. 

 SILVA-CHONG et al. [96] investigaram as reações de acetaldeído 

(redução, oxidação e adsorção) em Pt e Rh em meio ácido, usando DEMS para 

a detecção de produtos voláteis formados durante as reações eletroquímicas. 

Observou-se através de voltametria cíclica, a formação de ácido acético, pela 

presença de um pico em 1,2 V vs. ERH, embora este produto não seja detectado 

por DEMS devido a sua baixa volatilidade no equilíbrio em solução com a 

forma iônica. Os autores observaram a formação de metano (m/z = 15) e etano 

(m/z = 30) como produtos da eletroredução do acetaldeído. Os valores do 

número de elétrons envolvidos na oxidação por molécula de CO2 (n), foram 

obtidos após calibração do espectrômetro de massa com CO. Estes variam de 2 

a 4 elétrons aproximadamente, dependendo do intermediário adsorvido. Apesar 

das similaridades observadas para os eletrodos de Pt e Rh, os autores 

concluíram que o Rh favorece a ruptura da ligação C-C na molécula de 

acetaldeído original, mas os intermediários adsorvidos formados requerem 
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fortes condições de hidrogenação para sua dessorção. Por outro lado, a 

produção de ácido acético é favorecida quando se utiliza o eletrodo de Pt [96]. 

Um estudo com DEMS comparando a reatividade do etanol e do 

acetaldeído utilizando eletrodos de Rh em meio ácido foi realizado por MÉNDEZ 

et al. [97]. Este estudo mostrou a detecção de acetaldeído e CO2 a partir da 

oxidação do etanol e somente CO2 foi detectado na oxidação do acetaldeído. A 

produção de ácido acético não pode ser confirmada por esta técnica. Também 

foi obtida a formação de metano a partir das duas moléculas investigadas, 

sugerindo que na fragmentação da ligação C-C adsorvida também ocorre a 

eletroredução parcial [97]. 
O ácido oxálico é uma molécula relativamente simples que pode ser 

considerada como um modelo para os estudos de oxidação e adsorção. Esta 

molécula também é um poluente resultante de alguns processos industriais 

têxteis e metalúrgicos. O ácido oxálico tem uma geometria planar e de acordo 

com a orientação dos átomos de hidrogênio pode apresentar duas conformações 

que tem energias muito próximas [98]: 

 

 

 

 

A investigação da degradação do ácido oxálico, geralmente é realizada 

através de estudos fotoquímicos. KOSANIC [99] propôs um mecanismo de 

degradação fotocatalítica do ácido oxálico utilizando TiO2 como material 

eletródico. Foi sugerido que a degradação ocorre por um ataque do radical 

hidroxila na ligação C-C com a produção de um intermediário levando a 

formação do íon bicarbonato instável.  

BERNÁ et al. [100] estudaram a adsorção e oxidação de ácido oxálico em 

eletrodos de Pt (100), (111) e (110), utilizando SNIFTIR. Foi observada a 

adsorção de ânions e H2 a partir da dissociação do ácido oxálico nos eletrodos 

de Pt (100) e Pt (111) e no eletrodo Pt (110) foi identificada a formação de CO 

adsorvido. A identificação dos intermediários formados depende da natureza 

das espécies adsorvidas (hidrogeno-oxalato ou oxalato) e da geometria de 

coordenação (unidentada, bidentada ou ponte). Também foram observadas 

bandas correspondentes a ânions carbonato adsorvidos formados na presença de 

CO2 [100].  
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Um estudo teórico da adsorção do ácido oxálico em eletrodos de TiO2 foi 

relatada por FAHMI et al. [98]. Vários modelos de adsorção da molécula do 

ácido oxálico, do hidrogeno-oxalato e dos íons oxalato foram investigados. Os 

autores concluíram que o oxalato é mais estável que o hidrogeno-oxalato na 

superfície do TiO2 e a decomposição do ácido oxálico na superfície do TiO2 

pode ocorrer de acordo com: HOOC-COOHdiss  CO2  +  HCOOHdiss. 

PRON’KIN et al. [101] investigaram a relação entre a rugosidade e a 

atividade do eletrodo de Pt platinizado descrevendo as mudanças nas 

propriedades eletrocatalíticas durante o envelhecimento. A cinética da oxidação 

do ácido oxálico foi estudada como um modelo para os efeitos do tamanho e da 

reestruturação da superfície durante o envelhecimento.  

  CASELLA [102] investigou a eletrooxidação do ácido oxálico em 

eletrodos de Pd disperso em um substrato de grafite por voltametria cíclica em 

meio ácido. Dois processos de oxidação independentes, o qual envolve 

diferentes espécies de Pd e intermediários da reação foram relatados: um 

associado ao pico em 0,75 V vs. ECS após a adsorção lenta da molécula de 

ácido oxálico em Pd0 (Pd0 + H2C2O4  Pd(H2C2O4)ad); e outro em 1,0 V vs. 

ECS que envolve a reação química direta entre a molécula de ácido oxálico e os 

íons Pd2+ gerados na superfície do eletrodo (Pd2+ + H2C2O4  Pd + 2 CO2 + 2 

H+) [102]. 

Enfim, em relação a oxidação de moléculas orgânicas, verifica-se que 

alguns aldeídos e ácidos carboxílicos representam uma classe de compostos 

químicos que são bastante empregados na indústria e inevitavelmente, por 

causa do uso intensivo podem ser encontrados no meio ambiente como 

poluentes. Assim, o estudo da oxidação dessas moléculas torna-se interessante 

e, conseqüentemente, o estabelecimento dos mecanismos reacionais para sua 

degradação é de extrema importância. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 
 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo visando melhorar a 

atividade catalítica de ânodos dimensionalmente estáveis (ADE) de composição 

nominal Ti/Ru0,3Ti0,7O2, através da eletrodeposição de Pt e de PbO2 e da 

deposição química de catalisadores nanodivididos (Pt e Pt-Ni). 

Após encontrar os eletrodos mais eficientes, estes foram aplicados na 

eletrooxidação de pequenas moléculas orgânicas: formaldeído, acetaldeído e 

ácido oxálico. Este estudo visou estabelecer uma ordem de 

reatividade/seletividade dos eletrodos modificados frente aos diferentes 

compostos orgânicos.  
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CAPÍTULO III 

EXPERIMENTAL 

  
  Antes de descrever os procedimentos experimentais para caracterizar os 

eletrodos, será feita uma introdução sobre as técnicas empregadas neste 

trabalho.  

A caracterização da amostra pode revelar, por exemplo, se a camada de 

óxido é compacta ou porosa, o tamanho dos grãos e a composição. As 

informações morfológicas, em conjunto com a caracterização eletroquímica 

permitem a proposição qualitativa do mecanismo através dos quais as reações 

eletroquímicas ocorrem, além de fornecer informações necessárias para o 

desenvolvimento de novos materiais [103].  

Os eletrodos podem ser caracterizados por diversas técnicas físico-

químicas (ex situ) e eletroquímicas (in situ). As características resultantes são 

decorrentes do material eletródico e da metodologia de preparação utilizados 

(precursores, tempo e temperatura de calcinação, espessura da camada, solvente 

utilizado, atmosfera de calcinação, técnica de aplicação, etc).  

 

3.1 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

O microscópio eletrônico de varredura tem a capacidade de fornecer 

informações: morfológica, topográfica, química, cristalográfica, elétrica e 

magnética [103]. A microscopia eletrônica de varredura é um instrumento que 

pode ser comparado a um microscópio óptico (MO), apresentando vantagens 

sobre ele, como mostrado na TABELA I: 
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 TABELA I – Comparação entre o microscópio óptico (MO) e a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV): 

Propriedades MO MEV 

Resolução 300 nm 3 nm 

Intervalo de amplificação 2-2000x 20-5.10-3x 

Observação de Amostras sólidas transparentes Amostras sólidas

Meio ambiente da amostra Ambiente Vácuo 

Profundidade do campo Limitada Elevada 

Dano à amostra Não há Pequeno 

Preparação da amostra Fácil Fácil 

 Fonte: ref. [103] 

 

A MEV consiste basicamente de uma coluna ótico-eletrônica, da câmara 

para a amostra, sistema de vácuo e controle eletrônico e sistema de imagem. As 

imagens no MEV são construídas ponto a ponto, de modo similar à formação de 

uma imagem de televisão. Um feixe de elétrons de alta energia é focalizado 

num ponto da amostra, o que causa emissão de elétrons com grande 

espalhamento de energia, que são coletados e amplificados para fornecer um 

sinal elétrico. Este sinal é utilizado para modular a intensidade de um feixe de 

elétrons num tubo de raios catódicos (TRC). Para construir a imagem completa, 

o feixe de elétrons é varrido sobre a área da superfície da amostra enquanto que 

um feixe no TRC é varrido sincronicamente sobre um rastro geometricamente 

similar [104].  

A interpretação da imagem em MEV é direta, pois é possível associar  a 

imagem observada às características superficiais da amostra. As características 

morfológicas dos eletrodos preparados por decomposição térmica apresentam-

se, na sua maioria, um grande número de trincas e poros comumente descritos 

na literatura como “barro-rachado”, com a variação dos precursores podem ser 

encontradas superfícies lisas, compactas ou com formação globular. 

 

 

 

 

 

 



Experimental 22

 

 3.2 – Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) 
 

 Esta técnica é usada acoplada a MEV, mediante o uso de um detector 

cristalino de estado sólido Si(Li). Quando o detector Si(Li) recebe raios X 

provenientes da amostra, os elétrons de Si são excitados e absorvem 3,8 eV de 

energia. A adição de Li ajuda a reduzir o efeito de impurezas contidas no Si (o 

boro, por exemplo) [103]. O EDX consiste basicamente em incidir um feixe de 

elétrons sobre a amostra removendo elétrons da camada interna do átomo, 

fazendo com que os elétrons da camada externa salte para ocupar a posição do 

elétron removido, resultando em uma emissão de raios X característicos do 

elemento analisado. Os raios X são analisados e o número obtido é graficado 

como uma função de energia de raios X. As posições dos picos dão informações 

sobre os átomos presentes e quando o fator de sensibilidade é corrigido, é 

obtida a informação sobre as quantidades de cada átomo presente na amostra 

[11]. O EDX possibilita a observação do espectro inteiro de raios X de modo 

simultâneo, o que permite análise qualitativa rápida dos constituintes 

principais.  

 As características do EDX estão apresentadas na TABELA II: 

 

TABELA II – Principais características da espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X (EDX): 

 EDX 

Características de operação Dispersão de energia 

Resolução 135 – 165 eV 

Análises de elementos 6 ≤ Z ≤ 104 

Sensibilidade ~1000 ppm 

Mecânica Simples 

Tempo de aquisição ≥ 2 minutos 

Razão máxima de contagem 50,000 cps 

 Fonte: ref. [103] 
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 3.3 – Voltametria Cíclica (VC) 
 

A voltametria cíclica é largamente utilizada como critério de diagnóstico 

qualitativo dos processos que ocorrem na interface eletrodo-solução. Utilizando 

como variáveis a velocidade de varredura e os potenciais iniciais e finais, é 

possível identificar processos de oxidação, redução e de adsorção/dessorção e 

determinar se eles acontecem em uma ou várias etapas ou ainda se 

correspondem a um processo reversível ou irreversível [105]. Além destes 

fatores, os voltamogramas cíclicos também podem fornecer a área 

eletroquimicamente ativa dos eletrodos, através do cálculo dos parâmetros: 

capacitância da dupla camada elétrica (Cdc) e fator de rugosidade (FR). Em 

materiais porosos, a carga voltamétrica pode ser diminuída com o aumento da 

velocidade de varredura, sendo este comportamento relacionado com a 

morfologia do material que possui regiões de difícil acesso (trincas e poros) 

[106]. Para os ADE, as curvas voltamétricas geralmente são registradas dentro 

do intervalo de potenciais da RDH e da RDO, em meio de um eletrólito de 

suporte e a maioria dos trabalhos utilizam valores de velocidade de varredura 

de 20 a 100 mV s-1.  
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 3.4 - Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 
 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) configura-se como um 

método capaz de efetuar a separação, identificação e quantificação de 

componentes em uma mistura. Atualmente, seu emprego em vários laboratórios 

é considerado indispensável. Conhecer suas vantagens, limitações, 

componentes e os critérios de escolha entre as opções de equipamentos é muito 

importante. 

A CLAE utiliza instrumentos que podem ser totalmente automatizados. É 

um tipo de cromatografia líquida que emprega pequenas colunas, recheadas de 

materiais especialmente preparados e uma fase móvel que é eluída sob alta 

pressão. Esta técnica tem a capacidade de realizar separações e análises 

quantitativas de uma grande quantidade de compostos presentes em vários tipos 

de amostras, em escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, 

eficiência e sensibilidade [107]. 

A separação cromatográfica está baseada na migração diferencial dos 

componentes de uma mistura, que ocorre devido às diferentes interações entre 

duas fases imiscíveis, a fase móvel (FM) e a fase estacionária (FE). Durante a 

passagem da FM sobre a FE, os componentes da mistura são distribuídos entre 

as duas fases de modo que cada um dos componentes fica seletivamente retido 

pela FE, resultando em migrações diferenciais desses componentes. A 

instrumentação básica da CLAE está ilustrada na FIGURA 1: 

   FIGURA 1 – Instrumentação básica usada em CLAE [107]. 

fase móvel bomba Medidor de pressão

injetor

coluna

detectores

Computador 

fase móvel bomba Medidor de pressão

injetor

coluna

detectores

Computador registrador 
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 A CLAE nasceu essencialmente como uma técnica de separação, mas 

com os recursos que ela apresenta atualmente, passou a ocupar um lugar de 

grande destaque como técnica analítica qualitativa e quantitativa. Na 

investigação sobre as melhores condições para a utilização da CLAE, há 

necessidade de se otimizar vários parâmetros cromatográficos sendo necessário 

estudos preliminares quanto a especificidade, sensibilidade, exatidão, precisão, 

linearidade e reprodutibilidade [107].  

Condições importantes utilizadas neste trabalho foram a coluna Aminex® 

(Bio-Rad) e o uso de dois detectores ligados em série: UV-visível e por índice 

de refração. Estas condições resultaram em uma boa separação e resolução dos 

compostos orgânicos investigados. 

As colunas Aminex® são empacotadas com uma resina de divinilbenzeno 

poliestireno e apresentam uma alta estabilidade à pressão e a um grande 

intervalo de pH, além de alta eficiência e seletividade.  Essas colunas separam 

compostos usando a técnica de íon-partição, a qual separa as moléculas 

baseadas em diferentes características químicas. Os mecanismos de separação 

empregados são: exclusão iônica, troca iônica, fase normal e reversa, exclusão 

por tamanho e troca de ligantes.  Dependendo das condições físicas e químicas 

especificadas durante a cromatografia, um ou mais destes mecanismos podem 

estar operando nos compostos que estão sendo separados.  As colunas Aminex® 

são usadas para as análises de carboidratos, ácidos orgânicos, bases orgânicas, 

pequenas moléculas orgânicas, peptídeos e ácidos nucléicos.   

Nos últimos anos ocorreu o desenvolvimento de vários detectores 

espectrofotométricos que operam em comprimentos de onda variável até 190 

nm e houve um aumento na utilização dos detectores por fluorescência, 

eletroquímicos e por fluorescência induzida por laser, bem como acoplamento 

com o espectrômetro de massas. Com estes tornou-se possível a detecção da 

maioria dos compostos e a análise de traços em amostras complexas, como o 

sangue, urina, solo, alimentos, petróleo, etc [107]. Um detector pode ser 

seletivo ou universal, segundo a sua capacidade de trabalhar com um só tipo de 

amostra específica ou com todos os tipos de amostras. Em geral os detectores 

universais são os mais procurados, principalmente pelos laboratórios de 

pesquisa onde se trabalha com diversos tipos de amostras. Os seletivos que 

efetuam melhor as análises de amostras complexas porque detectam certos 
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 componentes em quantidades muito pequenas, têm grande interesse para 

laboratórios que efetuam análises rotineiras.  

Como descrito, neste trabalho foram utilizados dois detectores em série: 

um detector UV-visível e outro por índice de refração, que serão descritos e 

comparados (TABELA III). 

Espectrômetros de comprimentos de onda variável, cobrindo a faixa de 

190 a 800 nm, através de monocromador que seleciona o comprimento de onda 

desejado do feixe de luz emitido pelas lâmpadas de deutério (UV) ou tungstênio 

(VIS), oferecem maior seletividade comparado aos instrumentos de 

comprimento de onda fixo [107]. O funcionamento destes detectores se baseia 

na absorbância da luz por parte da amostra ao passar através de qualquer 

radiação eletromagnética. Apesar de considerado seletivo, deve ser lembrado 

que uma grande maioria de substâncias absorvem a radiação UV: todas as 

substâncias que têm elétrons nas ligações π e aquelas que têm elétrons não 

emparelhados como olefinas, aromáticos e compostos contendo >C=O, >C=S,  

-N=O, –N=N- [107]. 

O detector por índice de refração é o segundo detector mais usado em 

CLAE. Este detector acompanha continuamente a diferença no índice de 

refração entre a fase móvel e a amostra que sai da coluna. Para solutos que não 

absorvem no UV-visível, a melhor escolha é o detector por índice de refração. 

A resposta deste detector é universal e a sua sensibilidade é moderada. 
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 TABELA III – Características e comparação dos detectores por 

espectrofotometria UV-vis e por índice de refração: 

 Detector UV-vis Detector por índice de 

refração 

Princípio de operação 
Absorbância de luz na 

faixa UV-vis 

Mudanças no índice de 

refração da fase móvel 

Tipo Seletivo (depende das 

propriedades do 

composto) 

Universal (depende das 

propriedades da fase 

móvel) 

Quantidade mínima de 

detecção (g/mL) 

Fixo: 2.10-10 

Var: 10-9 

10-7 

Faixa de linearidade 105 104 

Volume de cela (µL) 1-20 3-15 

Sensibilidade à 

temperatura 

Baixa Alta 

Sensível à vazão da FM Não Não 

Aplicações Compostos que 

absorvem no 

comprimento 

selecionado 

Geral 

Fonte: ref. [107] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experimental 28

 

 3.5 - Espectrometria de Massas Eletroquímica Diferencial 
(DEMS) 

 

A aplicação de métodos espectroscópicos e espectrométricos contribui 

fortemente para identificação de intermediários e produtos de reações 

eletródicas, auxiliando na investigação dos mecanismos de oxidação 

eletrocatalítica de pequenas moléculas orgânicas [77, 82, 86, 96, 97, 108-117]. 

A técnica de DEMS, em particular, tem se apresentado como uma poderosa 

ferramenta para a identificação de produtos voláteis e gasosos de reações 

eletroquímicas e vem sendo amplamente utilizada [77, 82, 96, 97, 108, 114, 

117-119]. Esta técnica oferece a vantagem da obtenção simultânea dos produtos 

voláteis da oxidação, bem como a diferenciação destes usando moléculas 

marcadas e a elucidação do mecanismo de reação através da identificação dos 

intermediários formados. O uso de uma membrana hidrofóbica como interface 

entre o meio líquido de uma célula eletroquímica e o alto vácuo do 

espectrômetro de massas permitiu o interfaciamento entre estas técnicas.  

A detecção dos fragmentos de moléculas provenientes dos produtos 

voláteis é realizada pela razão entre massa (m) e carga (z), produzidas nestas 

espécies pelo espectrômetro de massas. Esta razão é descrita como m/z e a 

partir deste quociente é possível determinar as moléculas resultantes da 

oxidação e redução em diferentes materiais eletródicos [103]. 

O sistema de DEMS constitui basicamente do acoplamento de uma célula 

eletroquímica através de um eletrodo de membrana porosa de PTFE 

(politetrafluoretileno) que funciona como interface entre a célula eletroquímica 

e o espectrômetro de massas, pré-câmara de vácuo, câmara com analisador 

quadrupolar, unidade eletrônica de controle, bombas turbomoleculares, válvulas 

e computador. As reações que ocorrem neste equipamento são basicamente a 

volatilização das espécies geradas que passam pelos poros da membrana para a 

câmara de vácuo e são detectadas pelo espectrômetro de massas, gerando assim, 

os chamados MSCV (voltamogramas cíclicos de massa), que são os sinais de 

intensidade de massa registrados simultaneamente com o voltamograma cíclico 

[118].  

Monitorar os sinais de massa (m/z) simultâneos ao registro do 

voltamograma cíclico permite um grande avanço no entendimento dos 

mecanismos eletródicos, principalmente devido ao fato da difícil detecção de 

produtos voláteis pelas técnicas tradicionais.  



Experimental 29

 

 Até o momento, nenhum estudo com DEMS foi realizado acoplando-se 

um eletrodo do tipo ADE, devido a grande dificuldade de realizar estudos com 

eletrodos sólidos. Neste trabalho foi utilizado um novo sistema de acoplamento 

entre a célula eletroquímica e o espectrômetro de massas desenvolvido na 

Universidade de Poitiers – França. Neste sistema, um eletrodo de trabalho 

sólido é fixado em um suporte que é aproximado em alguns milímetros da 

membrana gás-permeável em uma célula eletroquímica adaptada [86].  Os 

detalhes do arranjo experimental serão apresentados no item 3.16.5. 
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 3.6 – PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕE PRECURSORAS 

3.6.1 – Soluções de rutênio e de titânio 

As soluções precursoras de rutênio e de titânio (0,2 mol dm-3) foram 

preparadas a partir de RuCl3 3H2O (Aldrich) e TiCl4 (Ventron), usando como 

solvente uma solução HCl / H2O 1:1 (v/v). O uso de um solvente de alta acidez 

se faz necessário devido à elevada tendência de hidrólise dos íons metálicos 

envolvidos.  

Realizou-se a padronização gravimétrica das soluções estoques de 

rutênio e de titânio: aquecimento gradual e lento até 100ºC por 1 h. com auxílio 

de uma chapa de aquecimento e após completa evaporação do solvente, foi 

realizada uma calcinação a 450ºC por 1 h., sob fluxo de O2 (5 dm-3 min-1). A 

concentração de rutênio obtida foi de 0,1326 mol dm-3 e a concentração de 

titânio foi de 0,2164 mol dm-3. 

 

3.6.2 – Solução de platina 

A solução precursora de platina utilizada para realizar o eletrodepósito 

na superfície dos eletrodos de óxidos foi preparada a partir de H2PtCl6 

(Aldrich) em H2SO4 0,5 mol dm-3. A padronização da solução estoque de Pt foi 

realizada pela técnica de espectrofotometria utilizando uma solução padrão de 

platina (Acros Organics). A concentração determinada da solução estoque foi 

de 6368 µg/mL. 

 

3.6.3 – Solução de chumbo 

 A solução precursora de chumbo foi preparada a partir de Pb(NO3)2          

0,2 mol dm-3 (Merck). A esta solução foram adicionadas gotas de HNO3 até 

atingir o pH = 2. 

 

3.7 – ELETRÓLITO DE SUPORTE 

A solução usada como eletrólito de suporte foi H2SO4 50 mmol dm-3 

(Merck). Foi escolhida uma concentração baixa de eletrólito de suporte devido 

aos problemas relatados na literatura por MOTHEO et al. [71]. 



Experimental 31

 

 3.8 – MOLÉCULAS ORGÂNICAS 

 As moléculas orgânicas investigadas foram: acetaldeído (Merck), 

formaldeído e ácido oxálico (Mallinckrodt). A solução de formaldeído foi 

preparada a partir do refluxo do paraformaldeído (Aldrich) a 600C por 4 horas. 

A concentração destes compostos durante a realização dos experimentos foi 

mantida constante em 50 mmol dm-3. 

 

3.9 – PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS DE COMPOSIÇÃO 

NOMINAL Ti/Ru0,3Ti0,7O2 

A partir das soluções precursoras citadas, foram construídos eletrodos 

contendo a composição nominal de Ti/Ru0,3Ti0,7O2. Os filmes de óxidos foram 

obtidos por decomposição térmica das soluções precursoras de rutênio e de 

titânio. A espessura teórica da camada ativa do óxido foi de 2 µm, para tal, foi 

realizado o controle da massa a ser depositada levando-se em consideração, o 

volume da camada, a fração molar de cada óxido e suas respectivas densidades, 

de acordo com: 

 

Massa (g) = volume da camada (cm3). [% I . d(I) + % II . d(II)]  (g cm-3) 

 

Onde I e II designam as frações molares dos óxidos de rutênio e titânio, 

respectivamente. Os valores das densidades dos óxidos utilizados foram: 

d(RuO2) = 7,01 g cm-3 e d(TiO2) = 4,26 g cm-3 [120]. 

Considerando o caso de uma espessura nominal de 2 µm e sendo a placa 

de Ti de 10 x 10 x 1 mm, a massa do óxido depositado foi de 2,03 mg, 

considerando-se que ambos os lados do suporte foram  revestidos.  

 As placas de titânio (1 cm2), utilizadas como suporte, foram 

primeiramente jateadas com limalha de ferro;  lavadas com bastante água; 

aquecidas durante 30 minutos em água deionizada; mergulhadas em isopropanol 

e deixadas em ultrassom por 30 minutos; lavadas com água deionizada; 

aquecidas durante 20 minutos em HCl 20 %; lavadas novamente com água; 

aquecidas durante 20 minutos em ácido oxálico 10 %; lavadas e secadas em 

corrente de ar quente.  

Após o tratamento das placas de titânio, estas foram, imediatamente, 

pesadas e pinceladas com a solução precursora de cloreto de rutênio e titânio, 
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 secas em corrente de ar quente e calcinadas a 400oC, com fluxo constante de 5 

dm3 min-1 de O2, por 5 minutos. Após a obtenção da massa de óxido desejada, 

procedia-se a calcinação final durante 1 hora a 400oC sob fluxo constante de 

O2. 

Estes eletrodos foram fixados em um tubo de vidro seguindo as seguintes 

etapas: 

• Na haste do eletrodo enrolou-se fio de cobre e o contato elétrico foi 

realizado com solda de ponto sobre o fio e a haste. 

• Em seguida, o eletrodo foi fixado ao tubo de vidro com a ajuda de uma cola 

de silicone.  

 A FIGURA 2 mostra a montagem final do eletrodo. 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 2 - Configuração final do eletrodo de trabalho em placa de titânio. 

 

3.10 – PROCEDIMENTO PARA ELETRODEPOSIÇÃO DE PLATINA   

SOBRE O ADE 

 A partir da solução estoque de Pt (6368 µg/mL) foi preparada uma 

solução de 0,01 % em massa de Pt em H2SO4 50 mmol dm-3. Para realizar a 

eletrodeposição de Pt foi aplicado um potencial constante de 0,2 V vs. ERH até 

atingir uma carga de 100 mC. Esta carga corresponde a uma massa nominal de 

25 µg de metal / cm2.  

 

3.11 – PROCEDIMENTO PARA ELETRODEPOSIÇÃO DE CHUMBO  

SOBRE O ADE 

 O Pb foi eletrodepositado na superfície do ADE a partir da solução de 

Pb(NO3)2, pH = 2 com T = 600C. A eletrodeposição foi realizada aplicando uma 

corrente constante de 5 mA cm-2 até atingir uma carga de 200 mC que 

corresponde a um depósito de 100 µg cm-2.  
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 3.12 – SÍNTESE DOS CATALISADORES METÁLICOS 

NANODIVIDIDOS 
As sínteses dos catalisadores nanodivididos foram realizadas por Hui 

Yang na Universidade de Poitiers (França) conforme descrito  na referência 

[121]. 

3.13 – PROCEDIMENTO PARA DEPOSIÇÃO DOS 

CATALISADORES NANODIVIDIDOS SOBRE O ADE 

 A deposição química dos catalisadores nanodivididos foi realizada 

adicionando-se 2 µL dos catalisadores na superfície do ADE, sendo este volume 

correspondente a 60 µg cm-2 do catalisador nanodividido de Pt-Ni (1:1) e 20 µg 

cm-2 do catalisador nanodividido de Pt. 

 

3.14 – CÉLULA ELETROQUÍMICA E ELETRODOS 

Foi utilizada uma célula de um único compartimento (50 mL), 

termostatizada (T = 100C) com o auxílio de um circulador de água (Nova Ética, 

modelo N480). O eletrodo de referência usado nestes estudos foi o eletrodo 

reversível de hidrogênio (ERH) munido de um capilar de Luggin-Harber. O 

contra-eletrodo foi um eletrodo de platina platinizado. A FIGURA 3 mostra a 

célula descrita com os eletrodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 3 – Célula eletroquímica e eletrodos. 
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 3.15 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

Todas as soluções foram preparadas com água destilada e purificada pelo 

sistema Milli-Q (Millipore). Antes de cada experimento, as soluções foram 

desaeradas com o borbulhamento de nitrogênio ultra-puro (White Martins). 

O procedimento experimental adotado como padrão para as análises 

eletroquímicas foi: 

 Realizava-se o condicionamento do ADE recém-preparado em meio de 

H2SO4 50 mmol dm-3, aplicando uma densidade de corrente de 40 mA 

cm-2 durante 30 minutos; 

 Registrava-se 10 voltamogramas cíclicos (0,05 < E < 1,4 V vs. ERH, ν = 

50 mV s-1) deste eletrodo (Ti/Ru0,3Ti0,7O2) em eletrólito de suporte; 

 Realizava-se a eletrodeposição dos diferentes metais, separadamente, na 

superfície do Ti/Ru0,3Ti0,7O2, de acordo com os parâmetros já descritos; 

 Registrava-se, em eletrólito de suporte, 10 voltamogramas cíclicos do 

eletrodo com o respectivo metal eletrodepositado para estabilização da 

carga voltamétrica; 

 Prosseguia-se as análises. 

 

3.16 - EQUIPAMENTOS  

 

3.16.1 – MEV e EDX 
Para as análises de MEV e de EDX, os eletrodos suportados em placa de 

titânio foram colocados sobre um porta-amostra de alumínio sendo conectados 

através de uma fita adesiva de carbono. Para a análise na seção transversal do 

filme, foi necessário lixar a lateral do eletrodo (lixa d’água 1200). Estas 

análises foram realizadas no aparelho Leica-Zeiss LEO modelo 440 SEM 

acoplado a um analisador Oxford modelo 7060, com método de correção das 

interferências da matriz: número atômico, absorbância e fluorescência. 

 

3.16.2 – Estudos eletroquímicos 
Os estudos de voltametria cíclica e eletrólise foram realizados em um 

Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT30, acoplado a um 

microcomputador. 
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 3.16.3 – Programa para eletrólises 
A eletrooxidação dos compostos orgânicos foi realizada usando um 

programa de pulso de potencial que consiste de três platôs. O programa de 

potencial foi escolhido de acordo com a forma do voltamograma cíclico obtido 

na presença da molécula orgânica investigada (50 mmol dm-3) e está 

representado na FIGURA 4. Os parâmetros escolhidos permitem a adsorção das 

espécies eletroreativas no eletrodo (Ead / t = 2 s), sua posterior oxidação (Eox / t 

= 12 s) e limpeza (Edes / t = 0,2 s), potencial este necessário para limpar a 

superfície do eletrodo de possíveis produtos adsorvidos. Os valores dos 

potenciais aplicados está mostrado na TABELA IV. Estes saltos de potenciais 

foram repetidos continuamente durante o tempo total da eletrólise (12 horas). O 

volume total de solução usado nas eletrólises foi mantido em 20 mL e a 

temperatura a 10 ± 0,2 0C. 

FIGURA 4 – Programa utilizado para realizar as eletrólises. 

 

TABELA IV - Potenciais aplicados durante as eletrólise 

Moléculas Ead / V vs. ERH Eox / V vs. ERH Edes / V vs. ERH 

Acetaldeído 0,5 0,9 1,7 

Formaldeído 0,1 0,9 1,4 

Ácido oxálico 0,1 1,3 1,6 

 

Tempo / s

E vs. ERH / V

Ead

Eox

Edes

2

12

0,2

Tempo / s

E vs. ERH / V

Ead

Eox

Edes

2

12

0,2
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 Não foram observados picos de oxidação das moléculas orgânicas 

quando se utilizou o eletrodo de composição nominal Ti/ADE+PbO2 (100 µg 

cm-2). Portanto, as eletrólises realizadas com este material, utilizando o 

programa da FIGURA 4 não apresentaram evidências de oxidação. Em vista 

disto, o procedimento utilizado para realizar as eletrólises dos ADE 

modificados com PbO2 foi a aplicação de uma corrente constante de 25  

mA cm-2 durante 12 horas.  

 

3.16.4 – CLAE 
 

A determinação dos produtos da eletrólise foi realizada através de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE, Shimadzu), usando uma 

coluna Aminex® da Bio-Rad (HPX-87H; 250 mm / 4,6 mm), com uma FM de  

H2SO4 3 mmol dm-3 e fluxo de 0,6 mL min-1. Após a separação na coluna 

(forno a 300C), os produtos foram detectados por um sistema duplo de detecção 

dispostos em série: um detector UV-visível (λ = 210 nm) (SPD-10Avp) e um 

detector por índice de refração (RID-10A). Os cromatogramas foram 

registrados e integrados pelo software Class-vp (Shimadzu). As atribuições dos 

picos foram realizadas por comparação com amostras padrões de alta pureza 

(Merck) dos materiais de partida e dos possíveis produtos das oxidações. Após 

o final da eletrólise foi borbulhado N2 na solução durante 30 minutos. O CO2 

formado foi coletado em um frasco adaptado à célula eletroquímica contendo 

uma solução de NaOH 0,1 mol dm-3 (NaOH 50 % em água – Acros Organics). A 

atribuição do pico de carbonato formado foi realizada por comparação com uma 

solução padrão do carbonato de sódio anidro.  
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 3.16.5 – DEMS  
 

As análises de DEMS foram realizadas na Universidade de Poitiers 

(França) em colaboração com o prof. Dr. Nicolas Alonso-Vante. 

Para realizar os experimentos foi utilizada uma célula eletroquímica que 

permite o acoplamento de eletrodos sólidos, como mostra a FIGURA 5 [86]. O 

eletrodo de trabalho (A = 10-2 cm2) foi fixado no suporte com resina epóxi e o 

contato elétrico foi feito com uma resina de prata. Esta célula foi conectada a 

uma câmara do quadrupolo do espectro de massas com um detector Faraday 

(Prisma QMS 200, Balzers) através de uma válvula pneumática. O vácuo na 

câmara do espectrômetro de massas (P = 4,8 10-6 mbar) foi produzido por uma 

bomba turbomolecular (Pfeifer Vacuum - DUO 010M) e a pré-câmara é 

evacuada por uma bomba rotatória.  A quantidade de espécies que chegam ao 

detector de massas pode ser controlada por uma válvula dosificadora localizada 

entre a célula eletroquímica e a pré-câmara. A interface entre a célula 

eletroquímica e o espectrômetro de massas consiste em uma membrana porosa 

de Teflon (Scimat, 60 µm de espessura, 0,2 µm de diâmetro, porosidade 50 %). 

Os produtos voláteis formados no eletrodo passam pela membrana em direção 

ao espectrômetro de massas onde são analisados e detectados a um tempo 

constante de 50 ms. Um sistema convencional de três eletrodos foi empregado 

para as medidas eletroquímicas: um eletrodo reversível de hidrogênio (ERH) 

como referência e um fio de Au como contra-eletrodo. A eletrólise na célula de 

DEMS foi realizada sob sistema de fluxo constante (0,5 mL min-1) a partir de 

um reservatório contendo 10 mL de solução, utilizando para isso uma bomba 

peristáltica (Masterflex, Cole Parmer Inst.). Os experimentos foram realizados 

em baixas velocidades de varredura (ν = 1  mV s-1), à temperatura ambiente 

(190C)  e atmosfera de argônio. 



Experimental 38

 

 

FIGURA 5 - (A) Representação esquemática da célula utilizada no DEMS; (B) 

Detalhes: (1) eletrodo de trabalho, (2) anel isolante, (3) frite de aço, (4) 

membrana, (5) compartimento do eletrólito. Ref. [86].     

 

3.16.5.1 - Estudos em eletrólito de suporte (produção de O2) 
Estudou-se a produção de O2, analisando o comportamento dos eletrodos 

em H2SO4 50 mmol dm-3. As análises com DEMS foram realizadas registrando-

se VC (1,0 a 1,6 V vs. ERH, ν = 1 mV s-1) e MSCV simultâneos para m/z = 32 

([O2]•+). O procedimento adotado para realizar estas análises foi o seguinte: 

(i) Realizava-se a renovação da solução ligando a bomba peristáltica; 

(ii) Cessava-se a bomba peristáltica para a estabilização dos sinais de massa 

durante 2 horas; 

(iii) Após completa estabilização, registrava-se os VC e MSCV.  

Este procedimento foi repetido diversas vezes para verificar a 

reprodutibilidade das análises.  

 

3.16.5.2 – Oxidação do acetaldeído  
Foram realizadas análises com DEMS registrando-se simultaneamente 

VC em acetaldeído 50 mmol dm-3 (0,1 a 1,4 V vs. ERH, ν = 1 mV s-1) e MSCV 

para os valores de m/z dos possíveis produtos desta oxidação: ácido acético 

(m/z = 43 e 60), ácido fórmico (m/z = 29), CO2 ([CO2]•+, m/z = 44), CO 
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 ([CO]•+, m/z = 28), etano ([CH3CH3]•+, m/z = 30), metano ([CH3]+, m/z = 15 e 

16), O2 ([O2]•+, m/z = 32).  

O procedimento adotado foi o mesmo descrito para o oxigênio (3.16.5.1). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – MEV e EDX 

 
A análise de MEV propiciou o exame da microestrutura dos filmes o que 

permitiu avaliar a morfologia dos eletrodos. A morfologia de uma camada de 

óxido é altamente dependente do procedimento de preparação, das propriedades 

físico-químicas dos óxidos e da natureza dos precursores [37]. Acoplado às 

análises de MEV foram realizadas análises de EDX, que fornece dados 

qualitativos e semi-quantitativos referentes à composição química dos filmes. 

Os resultados de EDX foram obtidos comparando-se os dados com uma curva 

padrão previamente determinada pelo aparelho e o software empregado 

permitiu correções da interferência da matriz (número atômico, absorbância e 

fluorescência). Nos estudos de EDX foram realizadas as análises: global, ponto 

a ponto e em linha das micrografias na posição horizontal e na seção 

transversal dos eletrodos. 

 

A FIGURA 6 mostra as micrografias na posição horizontal dos eletrodos. 
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  (A) 
 

(B)

  

(C)           (D) 
 

   

 

 

 

 

 

 

(E) 
FIGURA 6 – Micrografias dos eletrodos de composições nominais: (A) 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 não modificado (B) Ti/Ru0,3Ti0,7O2 modificado com 

eletrodeposição de Pt (100 µg cm-2); (C) Ti/Ru0,3Ti0,7O2 modificado com 

deposição química do catalisador nanodividido de Pt (20 µg cm-2); (D) 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 modificado com deposição química do catalisador nanodividido de 

Pt-Ni (1:1) (60 µg cm-2); (E) Ti/Ru0,3Ti0,7O2 modificado com eletrodeposição de 

PbO2 (100 µg cm-2), Tcalc. 400º C.  
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 Observa-se um aspecto misto de trincas profundas + glóbulos e/ou 

dendritos, sendo que estes últimos apresentam uma distribuição não uniforme, 

formando blocos isolados. É importante lembrar que a diferença na tonalidade 

obtida (claro/escuro) refere-se as diferentes alturas na morfologia desses 

óxidos. Visualmente, o aspecto globular e/ou dendrítico parece situar-se na 

região mais externa e foi denominado de ponto 1 e as trincas localizam-se na 

parte interior, região denominada de ponto 2.  

Com o aumento na massa de Pt adicionada sobre o ADE, foi obtido um 

aumento no aspecto globular/dendrítico. Observa-se que os eletrodos 

preparados pelo procedimento de eletrodeposição (FIGURA 6B e E) apresentam 

uma morfologia não uniforme com aglomerações globulares, independente do 

metal adicionado (Pt ou Pb). Nos eletrodos modificados com deposição química 

de catalisadores nanodivididos de Pt e de Pt-Ni (1:1) (FIGURA 6C e D) foi 

obtida uma distribuição mais uniforme e regular dos glóbulos, havendo a 

formação de uma espécie de rede na superfície do eletrodo, não ocupando e/ou 

bloqueando os sítios do Ru. Estes catalisadores reagem facilmente em contato 

com o O2 do ar e esta reação, à temperatura ambiente, favorece a deposição do 

metal em uma forma nanodividida, em qualquer substrato utilizado [121].  

YANG et al. [121] investigaram a estrutura e atividade eletrocatalítica 

dos catalisadores nanodivididos de Pt-Ni (em diferentes proporções) suportados 

em carbono. As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

indicaram que os catalisadores de Pt-Ni estavam bem dispersos na superfície do 

carbono e o tamanho da partícula do Pt-Ni (1:1)/C é de 2,3 ± 1,3 nm. A rota do 

complexo carbonil (a mesma usada neste trabalho) é um método eficiente para 

obter partículas com um menor tamanho e melhor distribuição [121]. 

Os resultados das análises de EDX a partir das micrografias apresentadas 

na FIGURA 6 estão mostrados na TABELA V. A análise global (A = 733,48 

µm2), realizada em regiões aleatórias sobre o filme (média de 3 análises) 

mostrou uma boa relação entre os valores experimentais e os nominais. A 

concentração de Pt obtida foi bastante satisfatória mostrando que os 

procedimentos adotados para sua incorporação na camada foram efetivos. O 

aumento na concentração de Ti está relacionado ao fato do feixe de incidência   

detectar o titânio da base metálica em função da espessura e densidade destes 

óxidos, a análise foi realizada à uma intensidade de raios X de 20 keV.  
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 As análises de EDX ponto a ponto (TABELA V), permitem obter 

informações de regiões distintas da camada de óxidos. Foram observadas 

diferenças nas porcentagens atômicas, comprovando o observado visualmente 

nas micrografias que a composição morfológica não é uniforme. Os resultados 

mostraram que há uma maior concentração de Ru e de Pt na região de aspecto 

globular/dendrítico (ponto 1), o que evidencia uma segregação de Ru para  esta 

região durante o procedimento de preparação do ADE. Independente do 

procedimento experimental adotado para modificar a superfície do ADE com 

Pt, houve uma preferência da Pt se ligar aos sítios que apresentaram maior 

concentração de Ru (ponto 1), ocorrendo um processo de nucleação.  

Em relação ao ADE modificado com eletrodeposição de PbO2 (100 µg 

cm-2), foi observado que, ao contrário da Pt, houve um ligeiro aumento na 

porcentagem atômica deste metal no ponto 2, indicando que o Pb não apresenta 

eletrodeposição preferencial. A eletrodeposição de Pb faz com que o sinal de Ti 

diminuísse, indicando que a eletrodeposição de um metal mais denso (9,64 g 

cm3, [122]) impede e/ou dificulta a interferência do substrato metálico (Ti) 

sobre o sinal da matriz de óxido.  

Como relatado, o PbO2 obtido pelo método de eletrodeposição apresenta-

se preferencialmente na forma de β-PbO2 (tetragonal) [59]. PETERSSON et al. 

[123] relata que o β-PbO2 tem uma estrutura porosa, que apresenta um melhor 

contato entre as partículas. 
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  TABELA V – Resultados das análises de EDX dos eletrodos  

Composição Nominal Global* Ponto 1** Ponto 2** 

Ti/ADE (Ti/Ru0,3Ti0,7O2)  Ru0,19Ti0,81 Ru0,59Ti0,40 Ru0,16Ti0,83 

Ti/ADE+Pt(25)(E1)  Ru0,14Ti0,84Pt0,01 Ru0,20Ti0,42Pt0,37 Ru0,11Ti0,87Pt0,02 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 

Ru0,17Ti0,79Pt0,04 

Ru0,16Ti0,8Pt0,04  

Ru0,18Ti0,33Pt0,48 

Ru0,19Ti0,7Pt0,11  

Ru0,05Ti0,94Pt0,01 

Ru0,12Ti0,86Pt0,02  

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) Ru0,15Ti0,76Pt0,06Ni0,03 Ru0,35Ti0,33Pt0,23Ni0,09 Ru0,04Ti0,88Pt0,07Ni0,01 

Ti/ADE+ PbO2(100) Ru0,23Ti0,74Pb0,02 Ru0,55Ti0,43Pb0,01 Ru0,27Ti0,71Pb0,02 

* Resultados de EDX global (A = 733,48 µm2). 

** Resultados de EDX ponto a ponto. 

Os pontos 1 e 2 estão mostrados na FIGURA 6 e descritos no texto.  

 

A FIGURA 7 mostra uma micrografia com análise elementar em linha 

por EDX na posição horizontal do eletrodo. 

 

 
 

FIGURA 7 – (A) Micrografia do eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2); (B) Microanálise por EDX em linha para Ru, Ti, Pt e O. 

Comprimento da linha: 119,99 µm. 

 

Os resultados da microanálise elementar em linha mostraram que todos 

os recobrimentos apresentaram uniformidade com respeito aos elementos Ru e 

Ti. O sinal referente ao Ru é constante apresentando um pequeno aumento 

quando a linha passa pela região denominada de ponto 1. Neste ponto também 

foi observado um expressivo aumento de Pt. Isto confirma os resultados 

mostrados na TABELA V para a análise ponto a ponto, indicando o 
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 enriquecimento de Ru em regiões específicas do filme (ponto 1) e a preferência 

da Pt se eletrodepositar nesta região. 

As FIGURAS 8 - 10 mostram as micrografias na seção transversal dos 

eletrodos acompanhado pela análise elementar por EDX. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Micrografia na seção transversal do ADE e microanálise por EDX 

em linha para Ru e Ti. Comprimento da linha: 93,31 µm.   

 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 9 - Micrografia na seção transversal do eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) e microanálise por EDX em linha para Ru, Ti e Pt. 

Comprimento da linha: 115,13 µm.  
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FIGURA 10 - Micrografia na seção transversal do eletrodo de composição 

nominal Ti/ADE+PbO2(100) e microanálise por EDX em linha para Ru, Ti e Pb. 

Comprimento da linha: 103,48 µm.  

 

Para todos os eletrodos investigados, foram observadas três regiões 

distintas: (1) camada de óxidos depositada termicamente (RuO2/TiO2) + 

modificação química ou eletroquímica; (2) região intermediária (intercamada) e 

(3) base metálica de Ti.  

A espessura da camada de óxidos é bastante variável (40 – 80 µm) e este  aumento 

em relação ao valor nominal (2 µm) está relacionado: à elevada porosidade 

apresentada por estes ânodos, a oxidação do substrato de Ti durante o processo de 

preparação formando TiO2 [124] e a realização desta análise na borda do eletrodo, 

uma vez que deve ocorrer uma maior concentração da solução nesta região durante 

o processo de preparação.  

A partir dos espectros obtidos pela microanálise elementar por EDX, 

confirma-se pelos picos bem definidos, que a Pt se eletrodeposita 

preferencialmente na região mais externa da camada de óxido. O mesmo foi 

observado para os ADE modificados com deposição química dos catalisadores 

nanodivididos.  

Os ADE modificados com eletrodeposição de PbO2 (FIGURA 10) mostrou 

que este óxido não está presente em regiões específicas, mas distribuído por toda 

Pb 

Ru 

Ti 
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extensão da camada de óxidos, como observado pela análise de EDX ponto a 

ponto. Foi obtida uma aparente interdifusão entre o Pb e o Ru, evidenciando que 

ocorre a permeação através dos poros do ADE devido à rugosidade deste ânodo, 

resultando em uma camada mais uniforme. 
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4.2 – VOLTAMETRIA CÍCLICA (VC) 

 
Os voltamogramas cíclicos foram registrados em meio de H2SO4 50 mmol 

dm-3 em um intervalo de potencial de 0,05 a 1,4 V vs. ERH, a ν = 50 mV s-1. 

Antes de registrar os voltamogramas, os eletrodos foram submetidos a um 

condicionamento eletroquímico, isto é, aplicou-se uma densidade de corrente de 

40 mA cm-2 durante 30 minutos, com a finalidade hidratar os sítios ativos mais 

internos [3]. A reação de desprendimento de oxigênio (RDO) intensa observada 

nestas condições promove um rearranjo na superfície do eletrodo, aumentando os 

defeitos intersticiais levando a um aumento da rugosidade [44].  

A FIGURA 11 mostra o VC do eletrodo ADE. Neste voltamograma pode-se 

observar a presença de um pico situado em 0,75 V vs. ERH que corresponde a 

transição Ru(III)/Ru(IV) (2RuO2 + 2H+ + 2e  Ru2O3 + H2O) [106] e a partir de 

1,3 V vs. ERH observa-se o início da RDO. 
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FIGURA 11 - Voltamograma Cíclico do ADE. H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 m s-1.  

Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm2. 

 

A FIGURA 12 mostra o voltamograma cíclico de um eletrodo de platina  

preparado por decomposição térmica (4000C) [69], o qual se assemelha ao 

comportamento voltamétrico do eletrodo de platina policristalina. O 

voltamograma cíclico pode ser dividido em regiões de acordo com o processo que 

ocorre na superfície do eletrodo [105].  
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FIGURA 12 - Voltamograma Cíclico do eletrodo de PtOx preparado 

termicamente. H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1. Tcalc. 400º C, φ  = 2µm, A = 2 

cm2. 

 
• Região A: região do hidrogênio (0 a 0,3 V vs. ERH):  na varredura negativa 

tem-se os picos característicos da reação de adsorção de H2 formado a 

partir da redução do H+ (Pt + H+ + e → Pt-Had); e a  varredura positiva 

corresponde à oxidação do Had formado na etapa anterior, sendo estes 

processos reversíveis.  

• Região B: região da dupla camada (0,3 a 0,8 V vs. ERH): consiste em 

processos não faradáicos em que o eletrodo é idealmente polarizável,  

portanto, não há a presença de H2 ou O2 adsorvidos. 

• Região C: região de oxidação e redução do óxido de Pt (0,8 a 1,4 V vs. 

ERH): nesta região as correntes observadas na varredura positiva originam-

se dos processos de oxidação superficial do eletrodo, inicialmente 

relacionados com a adsorção das espécies OH- sobre o eletrodo, e 

posteriormente, em potenciais mais positivos com a formação de uma 

monocamada de óxidos de Pt hidratados. Na varredura negativa, o pico 

observado corresponde à redução dos óxidos de platina formados na 

varredura positiva. Nota-se, diferentemente da região A, que os potenciais 

de oxirredução não são coincidentes, o que evidencia o caráter irreversível 

deste processo. 



Resultados e Discussão 

 
50 

 

 
A FIGURA 13 mostra o comportamento voltamétrico dos ADE modificados 

pela eletrodeposição ou deposição química de catalisadores nanodivididos de 

platina.  
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FIGURA 13 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composições nominais: 

(⎯) ADE; (⎯) Ti/ADE+Pt(25)(E1); (⎯) Ti/ADE+Pt(100)(E2); 

(⎯)Ti/ADE+Pt(20)(Q1);  (⎯) Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2); H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 

50 mV s-1. Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm-2.  

 

Independente da natureza do precursor e do procedimento adotado para 

adicionar a Pt no ADE, os voltamogramas obtidos mostraram um comportamento 

misto, com picos relativos as transições do óxido de rutênio e dos processos 

típicos da platina. A posição destes picos depende da quantidade de Pt presente na 

composição dos eletrodos. LASSALI et al. [23] investigaram eletrodos de 

composição nominal Ti/Ru0,3Ti(0,7-x)PtxO2 e observaram pelos VC em meio de 

HClO4 1 mol dm-3 que o pico de transição do RuO2 situa-se em 0,75 V vs. ERH 

para as composições com até 40% de PtOx. Para composições com concentrações 

de PtOx maiores do que 40%, este  pico é deslocado para regiões de potenciais 

mais positivos.  

Após sucessivos ciclos voltamétricos do ADE modificado pela deposição 

química do catalisador nanodividido de Pt-Ni (1:1) (Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2)), foi 

realizada análise de EDX, observou-se a ausência do sinal referente ao Ni. Isto 

ocorre devido a instabilidade química do Ni nas condições experimentais aplicadas 
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(meio acidificado e voltamogramas registrados até 1,4 V vs. ERH). Porém a 

presença Ni durante a deposição química do catalisador melhorou a distribuição da 

Pt na composição do eletrodo, e conseqüentemente, melhorou o desempenho 

catalítico como será mostrado nos estudos de eletrooxidação das moléculas 

orgânica (item 4.3). 

A carga voltamétrica (q*) contém as principais contribuições da dupla-

camada elétrica e das transições redox. Esta carga é proporcional ao número de 

sítios ativos na superfície e fornece uma medida relativa da área superficial 

eletroquimicamente ativa do eletrodo. Para os eletrodos que contém Pt, a carga 

voltamétrica relativa aos picos de adsorção e dessorção de hidrogênio está 

associada à quantidade de Pt presente na composição.  

A q* foi calculada pela integração da parte anódica da curva voltamétrica (i 

x E), no intervalo de 0,15 a 1,25 V vs. ERH. Apesar dos ADE modificados com Pt 

não apresentarem picos de H2 bem definidos, o que em princípio, desfavorece uma 

análise mais precisa da quantidade de Pt adicionada  (qPt), esta foi calculada 

através da integração da curva voltamétrica na região do H2, no intervalo de 0 a 

0,3 V vs. ERH.  
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FIGURA 14 - Carga voltamétrica (q*) de 0,15 a 1,25 V vs. ERH e quantidade de 

Pt adicionada (qPt) de 0 a 0,3 V vs. ERH, em função dos eletrodos. 
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Os resultados da q* e da qPt estão apresentados na FIGURA 14, onde 

observa-se um aspecto gráfico similar. Foi obtido um aumento nos valores de 

q* e qPt conforme aumenta a quantidade de platina adicionada no ADE. O 

aumento da qPt é menos evidente para os eletrodos Ti/ADE+Pt(25)(E1) e 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) que apresentam área eletroativa de platina similar.  

Foram realizados testes de estabilidade dos eletrodos modificados com 

Pt durante 24 horas a uma corrente de 20 mA cm-2, em meio de H2SO4 50 mmol 

dm-3. O objetivo foi verificar se esses materiais apresentariam estabilidade 

suficiente para serem utilizados em experimentos de eletrólise. A FIGURA 15 

mostra o VC inicial e final representativo deste estudo. 
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FIGURA 15 – Voltamograma cíclico do eletrodo de composição nominal  

Ti/ADE+Pt(100)(E2) (⎯) antes e (⎯) após estudo de estabilidade,  

20 mA cm-2/ 24 horas. H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1. Tcalc. 400º C, φ = 

2µm, A = 2 cm2. 

 

Para todas as composições de eletrodos observou-se um ligeiro aumento 

de q* com aplicação de corrente, sendo este, um comportamento satisfatório 

após um grande intervalo de tempo de eletrólise. Este comportamento indica a 

ativação dos sítios ativos mais internos e rearranjo da superfície, como já 

descritos anteriormente [3, 44]. 



Resultados e Discussão 

 

53

Em relação à platina, não foi observada mudanças na qPt após o teste de 

estabilidade, indicando que não ocorre perdas do catalisador eletrodepositado.  

A FIGURA 16 mostra o voltamograma cíclico dos eletrodos de 

composição nominal Ti/ADE+PbO2(100) e Ti/ADE. Nenhuma diferença 

voltamétrica foi observada após a eletrodeposição de PbO2 na superfície do 

Ti/ADE. Embora os estudos de MEV e EDX tenham evidenciado a 

incorporação de PbO2 na estrutura, o VC apresenta somente as características 

do ADE da base (FIGURA 11).  
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FIGURA 16 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composição nominal 

(⎯) Ti/ADE e (⎯) Ti/ADE+PbO2(100), em H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50  

mV s-1. Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm2. 

 

A FIGURA 17 mostra um perfil voltamétrico do eletrodo de β-PbO2 em 

H2SO4 3,0 mol dm-3, retirado da referência [30]. Pode-se observar os picos de 

oxidação do β-PbO2 (E = 1,5 e 2,1 V vs. ERH) e o início da RDO (E = 2,3 V 

vs. ERH) situam-se em potenciais mais positivos do que o apresentado na 

FIGURA 16, sendo esta a razão das características do VC na ausência e 

presença de PbO2 serem iguais.  

Eletrodos mistos contendo ADE + PbOx preparados por decomposição 

térmica mostraram um aumento da densidade de corrente e da q* com o 

aumento de PbO2 na composição [27, 125]. 
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ANDRADE [59] preparou eletrodos de PbO2 sobre o substrato de Ti 

platinizado através do método térmico e de eletrodeposição. Foi verificado que 

o eletrodo Ti-Pt/PbO2 preparado por eletrodeposição desloca a RDO para 

potenciais mais positivos (250 mV vs. ECS) comparado ao eletrodo de mesma 

composição preparado termicamente, sendo este um resultado satisfatório  

devido a competição entre a RDO e a reação de oxidação orgânica. 

 

 
FIGURA 17 - Voltamograma cíclico do eletrodo β-PbO2 em H2SO4 3,0 mol 

dm-3, ν = 20 mV s-1. (EOP: produção eletroquímica de ozônio) [30]. 

  

 

4.2.1 - VC na presença de pequenas moléculas 

orgânicas 

 
As FIGURAS 18-20 mostram os voltamogramas cíclicos representativos 

dos eletrodos modificados com platina obtidos em meio de H2SO4 50  

mmol dm-3, do formaldeído (FDO), do acetaldeído (ACT) e do ácido oxálico 

(AOX) (50 mmol dm-3). 
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FIGURA 18 - Voltamogramas cíclicos (⎯) na ausência e (⎯) na presença de 

formaldeído (50 mmol dm-3). Eletrodos de composições nominais: (A) 

Ti/ADE e (B) Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2). H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1, 

Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm2. 
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FIGURA 19 - Voltamogramas cíclicos (⎯) na ausência e (⎯) na presença de 

acetaldeído (50 mmol dm-3). Eletrodos de composições nominais: (A) Ti/ADE 

e (B) Ti/ADE+Pt(100)(E2). H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1, Tcalc. 400º C, 

φ = 2µm, A = 2 cm2. 
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FIGURA 20 - Voltamogramas cíclicos (⎯) na ausência e (⎯) na presença de 

ácido oxálico (50 mmol dm-3). Eletrodos de composições nominais: (A) 

Ti/ADE e (B) Ti/ADE+Pt(100)(E2).  H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1, 

Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm2. 
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O eletrodo não modificado (Ti/ADE) não apresentou picos de oxidação 

das moléculas orgânicas. No caso do formaldeído observa-se um deslocamento 

de 200 mV antes da RDO (FIGURA 18A), indicando a oxidação desta 

molécula. A ausência dos picos voltamétricos definidos é típico dos eletrodos 

contendo RuO2 na presença de pequenas moléculas orgânicas e concorda com 

relatos anteriores [50, 71, 73]. 

As FIGURAS 18-20 mostram que ao modificar o ADE com platina, a 

oxidação das moléculas orgânicas é observada em potenciais menos positivos 

e independentemente do procedimento adotado para realizar a modificação, o 

comportamento voltamétrico obtido foi similar.  

Para os ADE modificados com Pt, observa-se comportamentos similares 

na presença de formaldeído (FIGURA 18B) e de acetaldeído (FIGURA 19B), 

isto é, uma diminuição da corrente na região do H2 causada pela adsorção 

destas moléculas e três picos de oxidação. O primeiro pico (a) está associado 

à oxidação das moléculas orgânicas previamente adsorvidas e o segundo pico 

(b) está relacionado à oxidação entre as moléculas orgânicas e a espécie 

Pt(OH)ad ou  PtO. O terceiro pico (c) está relacionado à oxidação da molécula 

orgânica na superfície da platina re-ativada, que ocorre durante a varredura no 

sentido negativo de potenciais, visto que o óxido de platina é reduzido e este 

processo reativa a superfície do metal resultando em um pico anódico que 

indica a reação de oxidação. O processo é chamado de reativação da superfície 

ou corrente de re-adsorção e ocorre com a maioria das espécies orgânicas, 

onde há uma forte interação entre a molécula orgânica e o sítio ativo [126]. 

No caso do acetaldeído (FIGURA 19) observou-se também uma 

diminuição da carga na região da dupla camada. É conhecido que o 

acetaldeído forma espécies fortemente adsorvidas na platina, as quais 

permanecem na superfície do eletrodo mesmo após substituir o acetaldeído 

pela solução de eletrólito de suporte puro [109].  

A TABELA VI mostra os valores dos potenciais medidos no início da 

oxidação das moléculas orgânicas em função dos eletrodos estudados. 
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TABELA VI – Potenciais medidos no início da oxidação das moléculas 

orgânicas (Eiox) utilizando os diferentes eletrodos modificados com platina. 

 Eiox (V vs. ERH) 

(formaldeído) 

Eiox  

(acetaldeído) 

Eiox 

(ácido oxálico) 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 0,65 0,93 1,0 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 0,67 0,9 1,03 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 0,6 0,88 0,97 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 0,62 0,86 0,98 

 

Observa-se que a variação entre os potenciais está em torno de 70 mV 

vs. ERH para cada molécula orgânica. O Eiox apresenta valores menos 

positivos para os eletrodos que apresentaram valores superiores de q* e qPt 

(Ti/ADE+Pt(100)(E2) e Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2)), indicando a relação entre a 

quantidade de platina e a eficiência catalítica.  

A eletrooxidação do formaldeído em platina ou em outros metais nobres 

[91] se processa de forma similar e segue o seguinte mecanismo: 

 

Pt + (HCHO)sol   →  Pt(HCHO)ad           1 

Pt(HCHO)ad       →  Pt(CHO)ad   +  H+
aq + e-     2 

Pt(CHO)ad   →  Pt(CO)ad   +  H+
aq + e-      3 

Pt + H2O     →  Pt(OH)ad   +  H+
aq + e-       4 

Pt(CHO)ad   +  Pt(OH)ad   → 2 Pt + CO2 + 2H+
aq + 2e-     5a   

Pt(CHO)ad   + Pt(OH)ad   → Pt + Pt(COOH)ad  +  H+
aq + e-    5b 

Pt(CO)ad    + Pt(OH)ad   → 2 Pt + CO2 + 2H+
aq + 2e-    5c 

Pt(CO)ad    + Pt(OH)ad   → Pt + Pt(COOH)ad     5d 

Pt(COOH)ad  → Pt + CO2 + H+
aq + e-      6 
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Comparando-se a FIGURA 19B com o voltamograma cíclico da 

oxidação do acetaldeído obtido para ligas de platina binárias (PtOs) e 

ternárias (PtRuOs) [85] verifica-se que são bastante similares. Apesar da 

oxidação do acetaldeído ocorrer em potenciais equivalentes, indicando que 

ambos materiais apresentam uma boa atividade catalítica para a oxidação do 

acetaldeído, nos ADE modificados com Pt os picos (a) e (b) são mais largos, 

indicando que a oxidação se processa em uma faixa mais ampla de potencial. 

Este fato é atribuído a grande heterogeneidade/rugosidade da superfície dos 

ADE+Pt, que é composta de sítios com diferentes acessibilidades [17].  

Em presença do ácido oxálico observa-se um único pico de oxidação 

muito bem definido em 1,2 V vs. ERH para o eletrodo modificado com platina 

(FIGURA 20B). Este pico está deslocado aproximadamente 200 mV vs. ERH 

para potenciais menos positivos em relação a RDO. Para o ácido oxálico não 

foi observado o pico de re-oxidação na varredura no sentido negativo de 

potencial. O comportamento voltamétrico deste eletrodo é muito similar ao 

relatado para diferentes fases da platina monocristalinas estudadas em meio de 

ácido perclórico [100].  

BERNÁ et al. [100] relataram que a adsorção de ácido oxálico é sensível 

à estrutura do sítio ativo da platina e a adsorção ocorre na fase Pt(110), 

resultando em baixos potenciais (E < 0,4 V vs. ERH) na formação de CO.  

A FIGURA 21 mostra a comparação entre os voltamogramas cíclicos 

obtidos na presença das moléculas orgânicas, utilizando o eletrodo  

Ti/ADE+Pt(100)(E2). 



Resultados e Discussão 

 

61

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

-3

0

3

6

9

12

15

18

i /
 m

A 
cm

-2

E vs. ERH / V

 
FIGURA 21 - Voltamogramas cíclicos do eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) em presença de: (⎯) ES, (⎯) acetaldeído, (⎯) 

formaldeído, (⎯) ácido oxálico. [org] = 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1, A = 2 

cm2. 

  

A modificação do ADE com platina possibilitou um ganho de 

sobrepotencial para a eletrooxidação das pequenas moléculas orgânicas 

investigadas: 400 mV para o acetaldeído; 600 mV para o formaldeído e 200 

mV para o ácido oxálico. Esse ganho de potencial viabiliza a utilização destes 

materiais para a eletrooxidação de compostos orgânicos. O potencial de 

oxidação destas moléculas segue a seguinte ordem: Eox(FDO: 0,8 V) < 

Eox(ACT: 1,0 V) < Eox(AOX: 1,2 V).  

Em presença das moléculas orgânicas, não foi observado bloqueio da 

superfície do eletrodo por resíduos orgânicos fortemente adsorvidos. Sendo 

assim, estes eletrodos foram utilizados em análises sucessivas, aumentando o 

tempo de vida, uma vez que estes eletrodos não foram submetidos a 
procedimentos de limpeza [38, 50]. Este resultado difere do obtido para a 

oxidação do etanol utilizando eletrodo Ti/Ru0,3Ti(0,7–x)SnxO2, onde foi 

observado um bloqueio na superfície do eletrodo registrando sucessivos ciclos 

voltamétricos [50].  

A FIGURA 22 mostra o voltamograma cíclico do eletrodo de 

composição nominal Ti/ADE+PbO2(100) na presença de acetaldeído. 
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Diferentemente ao descrito para os eletrodos modificados com platina, a 

adição de PbO2 no ADE não apresentou picos de oxidação e/ou deslocamento 

da RDO para valores menos positivos. Para os demais compostos orgânicos 

investigados (formaldeído e ácido oxálico) obteve-se o mesmo 

comportamento. Apesar da oxidação não ser evidente através da voltametria 

cíclica, a influência da adição de PbO2 sobre o ADE foi comprovada através 

dos resultados das eletrólises que serão mostrados posteriormente. 
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FIGURA 22 - Voltamogramas cíclicos (⎯) na ausência e (⎯) na presença de 

acetaldeído (50 mmol dm-3) utilizando o eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+PbO2(100). H2SO4 50 mmol dm-3, ν = 50 mV s-1, Tcalc. 400º C, φ = 

2µm, A = 2 cm2. 
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4.3 – ELETRÓLISES  

 
 As eletrólises foram realizadas durante 12 horas, utilizando o programa 

de perturbação de potencial descrito na parte experimental (FIGURA 4, 

TABELA IV). Todos os experimentos foram realizados a 10±0,2 0C.  

 

ACETALDEÍDO 

 
A FIGURA 23 mostra os cromatogramas representativos utilizando o 

eletrodo de composição nominal Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) registrados pelos 

detectores UV (210 nm) e índice de refração. Observa-se, além do material de 

partida (pico I), a formação de ácido acético (pico II), após as 12 horas de 

eletrólise. O CO2 foi detectado em solução de NaOH. Não foi observada a 

formação de ácido fórmico, outro possível produto da oxidação de 

acetaldeído. 

O pico observado em 6,3 minutos refere-se ao eletrólito de suporte 

(H2SO4 50 mmol dm-3).  
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FIGURA 23 – Cromatogramas registrados após 12 horas de eletrooxidação* 

do acetaldeído 50 mmol dm-3 / H2SO4 50 mmol dm-3, utilizando o eletrodo de 

composição nominal Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2). Condições da CLAE: coluna 

Aminex®, FM: H2SO4 3 mmol dm-3, fluxo de 0,6 mL min-1, detectores em 

série: UV (λ = 210 nm) e índice de refração.*Ead = 0,5 V/2 s; Eox = 0,9 V/12 

s; Edes = 1,7 V/0,2 s. 
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Os voltamogramas registrados antes e após as 12 horas de eletrólise 

mostraram uma diminuição dos picos de oxidação do acetaldeído, 

evidenciando o consumo deste material. A FIGURA 24 mostra este 

comportamento representativo utilizando o eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2). 
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FIGURA 24 – Voltamogramas cíclicos em presença de acetaldeído (50 mmol 

dm-3) registrados (⎯) antes e (⎯) após as 12 horas de eletrólise,  

ν = 50 mV s-1, H2SO4 50 mmol dm-3. Eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2), A = 2 cm2. 

 

Na TABELA VII são apresentados os resultados da eletrooxidação do 

acetaldeído em meio ácido, mantendo-se o controle do potencial aplicado 

durante a eletrólise, em função dos eletrodos investigados.  
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TABELA VII – Resultados* da eletrooxidação do acetaldeído  

(50 mmol dm-3) após 12 horas, utilizando diferentes composições de 

eletrodos. Condições de eletrólise: Ead = 0,5 V/2 s; Eox = 0,9 V/12 s; Edes = 

1,7 V/0,2 s, em H2SO4 50 mmol dm-3. 

ELETRODOS  Acetaldeído 

Restante 

 (mmol dm-3) 

 Ác. acético 

formado 

(mmol dm-3) 

 CO2 

formado 

(mmol dm-3)

Balanço 

de massa

Ti/ADE 31 (62±2%)  17,5 (35±2,5%) -- 97 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 24 (48±3%) 23,5 (47±2%) -- 95 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 23,5 (47±2%) 24,5 (49±1,5%) -- 96 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 21 (42±1%) 24 (48±2%) 4 (8±2%) 98 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 18,5 (37±2%) 25 (50±3%) 6 (12±1%) 99 

*média de 3 eletrólises 

 

A análise desta TABELA VII mostra que o balanço de massa foi 

bastante satisfatório (≥ 95 %), indicando que o conjunto experimental 

utilizado (célula bem vedada e termostatizada (10 ºC)), minimizou a perda do 

reagente e/ou produtos durante as eletrólises. 

Para todas as composições apresentadas na TABELA VII, o ácido 

acético é o principal produto obtido. A modificação com platina fez com que o 

ADE se tornasse mais reativo, melhorando sua eficiência durante a oxidação. 

Os rendimentos obtidos para a formação do ácido acético foram similares 

entre os eletrodos que contém Pt na composição, mostrando que, neste caso, a 

atividade catalítica foi influenciada pela presença de Pt, não variando de 

acordo com a quantidade ou metodologia adotada para a adição deste metal.    

Os eletrodos Ti/ADE+Pt(25)(E1) e Ti/ADE+Pt(20)(Q1) apresentaram 

uma maior eficiência em relação ao ADE não modificado, porém não 

oxidaram o acetaldeído a CO2. A quebra da ligação C-C resultando na 

formação de CO2 foi observada somente para os eletrodos Ti/ADE+Pt-

Ni(60)(Q2) e Ti/ADE+Pt(100)(E2). Relacionando estes resultados com as 

análises prévias, pode-se concluir novamente que há uma relação entre a q* e  

qPt com a atividade catalítica.  
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A seguir é apresentado um esquema simplificado para as possíveis 

etapas de oxidação do acetaldeído: 

                  

                                                    

                                                                                                  (CO)ad 

 
     CH3CHO   CH3COOH   CO2 
 
 
 
 
       
  

Esquema 1 

A formação de CO2 pode ocorrer através da competição entre as etapas 

[2] e [3], isto é, o CO2 pode estar sendo formado pela oxidação posterior do 

ácido acético envolvendo 2 elétrons (etapa [2]), ou pela degradação direta do 

acetaldeído a CO2 (etapa [3]). Apesar da etapa [3] necessitar de uma alta 

eficiência do material anódico, pois envolve a transferência de 4 elétrons, há a 

possibilidade que a mesma ocorra através da formação de intermediários 

adsorvidos no eletrodo que facilitariam a oxidação a CO2 (etapas [4] e [5]). 

Estes intermediários podem ser: (CH3)ad, (CHO)ad e (CO)ad, conforme 

sugerido por SILVA-CHONG et al. [96].  

 

A quantidade de eletricidade consumida durante a oxidação do 

acetaldeído (Qox), está mostrada na TABELA VIII. A eficiência global (N) foi 

calculada pela razão entre a concentração dos produtos formados e a 

quantidade de eletricidade consumida experimentalmente (Qox): 

 

N (eficiência global) = Concentração do produto / Qox 

 

 

 

 

 

 

H2O / -2H+, -2e H2O / -2H+, -2e 

H2O / -4H+, -4e

[1] [2]

[3]

[5]
[4]

-2e -2e
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TABELA VIII – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de ácido acético (NHAc) e CO2 (NCO2). Mesmas 

condições da TABELA VII.  

ELETRODOS Qox (C) 

(experim.) 

NHAc 

(mmol dm-3/C) 

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Ti/ADE 5,3 3,3 -- 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 8,4 2,8 -- 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 7,9 3,1 -- 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 10,3 2,3 0,39 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 11,7 2,1 0,5 

 

A formação de ácido acético como produto principal e somente uma 

pequena fração deste, ou do material de partida convertido a CO2 também foi 

obtida para as ligas Pt/Ru/Os (70:20:10) e Pt/Os (80:20) [85]. Os resultados 

obtidos por estes autores foram comparados com o obtido neste trabalho 

usando os eletrodos Ti/ADE+Pt(100)(E2) e Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) e estão 

apresentados na TABELA IX.  
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TABELA IX – Resultados da eletrooxidação do acetaldeído (50 mmol dm-3) 

em diferentes eletrodos com platina. Pt/Os e Pt/Ru/Os em HClO4 0,1 mol dm-3 

[85]. Ti/ADE+Pt(100)(E2) e Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) em H2SO4 50  

mmol dm-3. 

Eletrodo 

 

Eox.  

(ERH) 

Conversão 

de 

acetaldeído 

Produtos de 

oxidação 

(mmol dm-3) 

Qox (C) N 

 

(mmol dm-3/C) 

Pt/Os* 1,15 V 

 

76 % 11 (HAc)  

1,5 (HFo) 

traços (CO2) 

55,3 0,19 (HAc) 

 

-- 

Pt/Ru/Os* 

 

1,15 V 68 % 

 

10 (HAc) 

1,6 (HFo) 

3,3 (CO2) 

59,4 0,17 (HAc)  

0,06 (CO2)   

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 0,9 V 56 % 24 (HAc) 

4 (CO2) 

10,3  2,3 (HAc) 

0,39 (CO2) 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 0,9 V 62 % 25 (HAc) 

6 (CO2) 

11,7  2,1 (HAc) 

0,5 (CO2) 

* Valores obtidos da referência [85]. 

HAc = ácido acético; HFo = ácido fórmico 
 

A análise da TABELA IX mostra que os ADE modificados com Pt 

apresentaram uma eficiência superior para a produção de CO2 frente às ligas 

de platina.  A análise da quantidade da energia empregada para a oxidação é 

um parâmetro muito importante quando se deseja encontrar materiais para 

serem aplicados na indústria ou em dispositivos de larga escala.   

Observa-se que a seguinte ordem de reatividade global a partir das 

TABELAS VII ou IX: 

• Formação de ácido acético: 

PtRuOs  ~    PtOs  << ADE+Pt 

 

• Formação de CO2: 

PtRuOs  <   ADE+Pt    
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MALPASS & MOTHEO [74] investigaram a oxidação do acetaldeído em 

célula do tipo filtro-prensa utilizando os ânodos de composição nominal 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 (i = 40 mA cm-2; t = 9 horas, A = 14 cm2). Duas concentrações 

iniciais de acetaldeído foram investigadas: 10 mmol dm-3 e 100 mmol dm-3, 

sendo produzidos 5,36 % e 0,64 % de CO2, respectivamente. Verifica-se que o 

valor da eficiência de produção de CO2 para o sistema investigado foi de 

apenas 2,1.10-4 mmol dm-3 C-1 e 2,4.10-4 mmol dm-3 C-1, valores estes bem 

inferiores aos obtidos para o ADE e os ADE modificados com Pt (TABELA 

VII). Verifica-se, portanto, que a realização da eletrólise utilizando o 

programa de pulso de potencial evita o gasto energético com a reação parasita 

de oxidação da água. Os valores baixos de N indicam, neste caso, que grande 

parte da corrente aplicada foi utilizada para oxidação do solvente (água) e não 

para o material de interesse.  

Em vista dos resultados apresentados, considerando a quantidade de 

catalisador empregada, os ADE+Pt mostraram-se bastante promissores para 

aplicação em eletrooxidação orgânica.  
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FORMALDEÍDO 
 

A FIGURA 25 mostra os cromatogramas representativos (detectores UV 

e RID) obtidos após as 12 horas de eletrólise do formaldeído, utilizando o 

eletrodo de composição nominal Ti/ADE+Pt(100)(E2). Além do material de 

partida (pico I) foi obido os produtos: ácido fórmico (pico II) e CO2 

(detectado em NaOH).  
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FIGURA 25 - Cromatogramas registrados após 12 horas de eletrooxidação* 

do formaldeído 50 mmol dm-3 / H2SO4 50 mmol dm-3, utilizando o eletrodo 

de composição nominal Ti/ADE+Pt(100)(E2). Condições da CLAE: coluna 

Aminex®, FM: H2SO4 3 mmol dm-3, fluxo de 0,6 mL min-1, detectores em 

série: UV (λ = 210 nm) e índice de refração. *Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 0,9 V/12 

s; Edes = 1,4 V/0,2 s. 
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A FIGURA 26 mostra os VC representativos registrados antes e após 12 

horas de eletrólise do formaldeído. 
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FIGURA 26 – Voltamogramas cíclicos em presença de formaldeído (50 mmol 

dm-3) registrados (⎯) antes e (⎯) após as 12 horas de eletrólise, ν = 50 mV s-1, 

H2SO4 50 mmol dm-3. Eletrodo de composição nominal Ti/ADE+Pt(100)(E2),  

A = 2 cm2  

 

 Os voltamogramas cíclicos mostram uma diminuição da carga 

voltamétrica/picos de oxidação do formaldeído após as 12 horas de eletrólise, 

evidenciando o consumo deste material com o progresso da eletrólise. 

As análises quantitativas obtidas através da área dos picos dos 

cromatogramas estão mostradas na TABELA X: 
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TABELA X – Resultados* da eletrooxidação do formaldeído (50 mmol dm-3) 

após 12 horas, utilizando diferentes composições de eletrodos. Condições de 

eletrólise: Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 0,9 V/12 s; Edes = 1,4 V/0,2 s, em H2SO4 50 

mmol dm-3 

ELETRODOS formaldeído 

restante 

(mmol dm-3) 

Ac. fórmico 

formado 

(mmol dm-3) 

CO2 

formado 

(mmol dm-3) 

Balanço 

de massa

Ti/ADE 22 (44±2%) 24 (48±3%) 2 (4±1%) 96 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 17,5 (35±2,5%) 23 (46±1%) 8 (16±2%) 97 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 18 (36±1%) 21 (42±2%) 8,5 (17±1%) 95 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 13,5 (27±1,5%) 11 (22±2%) 24 (48±1%) 97 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 17,5 (35±2%) 14 (28±3%) 16 (32±3%) 95 

*média de 3 eletrólises 

 

Novamente observa-se uma melhor eficiência dos ADE modificados com 

platina. Quando a Pt foi adicionada, observou-se uma preferência deste metal 

se depositar sobre os sítios de Ru e, portanto, a oxidação através do mecanismo 

bifuncional (Pt-Ru) é mais efetiva devido à eficiência conjunta dos sítios de Ru 

e de Pt [79, 88]. A TABELA X mostra que os eletrodos Ti/ADE+Pt(25)(E1) e 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) apresentaram resultados similares em relação ao consumo 

do acetaldeído e a formação dos produtos da oxidação. A maior quantidade de 

CO2 foi atingida pelo eletrodo Ti/ADE+Pt(100)(E2), ou seja, novamente a 

relação qPt e eficiência catalítica.  

A TABELA XI mostra os resultados de eletricidade consumida e 

eficiência global dos eletrodos para oxidar o formaldeído. 
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TABELA XI – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de ácido fórmico (NHFo) e CO2 (NCO2). Mesmas 

condições da TABELA X. 

ELETRODOS Qox (C) 

(experim.)

NHFo 

(mmol dm-3/C) 

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Ti/ADE 35,2 0,68 0,06 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 62,2 0,37 0,13 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 83,8 0,25 0,1 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 175,5 0,06 0,14 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 109,1 0,13 0,15 

 

Observa-se que, apesar dos eletrodos Ti/ADE+Pt(25)(E1) e 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) apresentarem rendimentos similares em relação aos 

produtos formados (TABELA X), a Qox consumida (TABELA XI) foi maior 

para o eletrodo com catalisador nanodividido, evidenciando que o eletrodo 

com Pt eletrodepositada foi mais eficiente, pois necessita de uma menor Qox  

para produzir quantidade similar de CO2. Sendo assim, a partir dos resultados 

da eletrooxidação do formaldeído, pode-se concluir que os ADE modificados 

pela eletrodeposição de Pt apresentaram um melhor desempenho catalítico, 

além disso, o procedimento de preparação é mais fácil, rápido e apresenta um 

menor custo.  

MALPASS & MOTHEO [74] também investigaram a oxidação do 

formaldeído do mesmo modo descrito para o acetaldeído (célula do tipo filtro-

prensa, Ti/Ru0,3Ti0,7O2, i = 40 mA cm-2, t = 9 horas, A = 14 cm2). Duas 

concentrações iniciais de formaldeído foram investigadas: 10 mmol dm-3 e 100 

mmol dm-3, sendo produzido 9,5 % e 2,7 % de CO2, respectivamente. 

Verifica-se que o valor da eficiência de produção de CO2 para o sistema 

investigado foi de apenas 3,7.10-4 mmol dm-3 C-1 e 1.10-3 mmol dm-3 C-1, 

valores estes, novamente bem inferiores aos obtidos para o ADE e os ADE+Pt 

(TABELA X). 
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ÁCIDO OXÁLICO 

 

O cromatograma da FIGURA 27 mostra o pico do ácido oxálico (pico I) 

no início da eletrólise. Após 12 horas de eletrólise foi observada uma 

diminuição do pico I evidenciando o consumo do material de partida. Não 

foram observados outros picos referentes a possíveis produtos da oxidação do 

ácido oxálico nestas condições de análise.  
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FIGURA 27 - Cromatograma do ácido oxálico 50 mmol dm-3 / H2SO4 50 

mmol dm-3. Condições da CLAE: coluna Aminex®, FM: H2SO4 3 mmol dm-3, 

fluxo de 0,6 mL min-1, detectores em série: UV (λ = 210 nm) e índice de 

refração. *Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 1,3 V/12 s; Edes = 1,6 V/0,2 s. 

 

Como descrito, o CO2 foi coletado por um frasco adaptado à célula 

eletroquímica com NaOH (0,1 mol dm-3). O cromatograma da FIGURA 28  

mostra o pico invertido que corresponde ao carbonato formado pela reação 

entre o CO2 e a solução de NaOH. Através da área deste pico foi calculada a 

quantidade de CO2 formado utilizando como padrão uma solução de carbonato 

de sódio anidro.  
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FIGURA 28 - Cromatograma registrado após 12 horas de eletrooxidação do 

ácido oxálico utilizando o eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2). Condições da CLAE: coluna Aminex®, FM: H2SO4  

3 mmol dm-3, fluxo de 0,6 cm3 min-1, detector por índice de refração. 

 

Os voltamogramas registrados antes e após as 12 horas de eletrólise 

mostraram uma diminuição do pico de oxidação do ácido oxálico, 

evidenciando o consumo do material de partida. A FIGURA 29 mostra este 

comportamento representativo. 
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FIGURA 29 – Voltamogramas cíclicos em presença de ácido oxálico (50 mmol 

dm-3) registrados (⎯) antes e (⎯) após as 12 horas de eletrólise, ν = 50 mV s-1,  

H2SO4 50 mmol dm-3. Eletrodos de composições nominais: (A) 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) e (B) Ti/ADE+Pt(100)(E2), A = 2 cm2 
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A TABELA XII mostra os resultados quantitativos da eletrooxidação do 

ácido oxálico. 

 

TABELA XII – Resultados* da eletrooxidação do ácido oxálico (50 mmol 

dm-3) após 12 horas, utilizando diferentes composições de eletrodos. 

Condições de eletrólise: Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 1,3 V/12 s; Edes = 1,6 V/0,2 s, 

em H2SO4 50 mmol dm-3 

ELETRODOS  ác. oxálico 

restante 

(mmol dm-3) 

CO2 

formado 

(mmol dm-3) 

Balanço 

de massa 

Ti/ADE 38,5 (77±1,5%) 9,5 (19±2%) 96 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 28,5 (57±3%) 19,5 (39±2%) 96 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 36 (72±2,5%) 12,5 (25±3%) 97 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 7,5 (15±2%) 41 (82±1,5%) 97 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 15 (30±3%) 33,5 (67±3%) 97 

*média de 3 eletrólises 

 

O CO2 foi o único produto observado durante a oxidação do ácido 

oxálico. Estudos espectroscópicos da oxidação do ácido oxálico relataram que 

independente da orientação da molécula na superfície do eletrodo, o CO2 é o 

único produto desta oxidação [100].  

A oxidação do ácido oxálico pode ocorrer através de duas reações 

paralelas [101]. A primeira envolve a reação química-eletroquímica, na qual 

as espécies oxigenadas adsorvidas na superfície, (PtO)ad, reagem 

quimicamente com o ácido oxálico de acordo com: 

H2C2O4aq + (PtO)ad  2CO2  +  H2O + Pt 

Seguida pela oxidação eletroquímica dos sítios ativos da Pt na 

superfície: 

Pt + H2O  (PtO)ad + 2H+ + 2e 

A segunda possível reação envolve a transferência de elétrons a partir 

do ácido oxálico adsorvido ou dos ânions adsorvidos no eletrodo, resultando 

em: 
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H2C2O4aq  COOH  + CO2 + H+ + e 

COOH  CO2 + H+ + e 

________________________________________________ 

H2C2O4aq  2CO2  +  2H+ + 2e 
 

Os resultados da TABELA XII indicaram mais uma vez que a eficiência 

dos eletrodos investigados está intimamente ligada a presença, quantidade e 

método adotado para adicionar a Pt no ADE. Os eletrodos mais eficientes 

foram os que contêm Pt adicionada através do método de eletrodeposição.  

 

A quantidade de eletricidade consumida na eletrólise do ácido oxálico 

(TABELA XIII) apresentou valores maiores comparados aos apresentados 

para as outras moléculas estudadas. Este fato pode estar relacionado a 

formação de grande quantidade de espécies adsorvidas na superfície do 

eletrodo durante a oxidação, como descrito por BERNÁ et al. [100, 127].  

 

TABELA XIII – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de CO2 (NCO2). Mesmas condições da TABELA 

XII. 

ELETRODOS Qox (C) 

(experim.) 

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Ti/ADE 57,6 0,16 

Ti/ADE+Pt(25)(E1) 170,2 0,11 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1) 173,3 0,07 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 212,6 0,19 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 189,8 0,18 
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A TABELA XIV mostra os resultados das eletrólises das três moléculas 

orgânicas investigadas utilizando o eletrodo de composição nominal  

Ti/ADE+PbO2(100). O objetivo desta análise foi comparar a eficiência em 

relação ao metal adicionado na superfície do ADE. 

 

TABELA XIV – Resultados* das eletrólises utilizando o eletrodo de 

composição nominal  Ti/ADE+PbO2(100).  Condições de eletrólise: i = 25 mA 

cm-2, t = 12 horas 

ACETALDEÍDO 

Acetaldeído 

(mmol dm-3) 

Ácido acético 

(mmol dm-3) 

CO2 

(mmol dm-3) 

Balanço de massa

22  (44±2%) 23,5  (47±3%) 2,5  (5±1%) 96 

FORMALDEÍDO 

Formaldeído 

(mmol dm-3) 

Ácido fórmico 

(mmol dm-3) 

CO2 

(mmol dm-3) 

Balanço de massa

24  (48±1%) 9 (18±2%) 15,5  (31±2%) 97 

ÁCIDO OXÁLICO 

Ácido oxálico 

(mmol dm-3) 

- CO2 

(mmol dm-3) 

Balanço de massa

28  (56±2%) - 21  (42±2%) 98 

 *média de 3 eletrólises 

 

Para as 3 moléculas investigadas, o eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+PbO2(100) apresentou um rendimento dos produtos de eletrólise 

superior aos eletrodos Ti/ADE, Ti/ADE+Pt(25)(E1) e Ti/ADE+Pt(20)(Q1). 

Entretanto, os resultados foram inferiores aos eletrodos Ti/ADE+Pt(100)(E2) 

e Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) (com exceção da eletrólise do formaldeído, cujo 

rendimento do Ti/ADE+PbO2(100) foi similar ao Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2)).  

No entanto, a desvantagem apresentada pelo Ti/ADE+PbO2(100) se 

deve ao alto consumo energético (TABELA XV) em função do procedimento 

de eletrólise adotado (aplicação de 25 mA cm-2 durante 12 horas). Este 

procedimento teve que ser aplicado visto o Ti/ADE+PbO2(100) não ser 

eletroativo na região aplicada aos eletrodos modificados com platina. Apesar 

disso, o ADE modificado com eletrodeposição de PbO2 continua sendo um 
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forte candidato a elemento modulador caso se deseje obter, no caso da 

oxidação do acetaldeído, o ácido acético. Para o ácido oxálico uma sensível 

melhora frente à produção de CO2 também é conseguida com a 

eletrodeposição deste metal. Além de melhorar a eficiência do ADE, o 

Ti/ADE+PbO2(100) tem custo desprezível frente ao elevado valor da platina, 

sendo este um fator de escolha na proposição de reatores em larga escala. 

ANDRADE [59] investigou a eficiência dos eletrodos de Ti-Pt/PbO2 

preparados através do método térmico e de eletrodeposição na eletrooxidação 

do fenol. Foi observado, através das análises de CLAE, que o eletrodo 

preparado por eletrodeposição degradou totalmente o fenol a ácidos, 

evidenciando uma melhor eficiência catalítica comparada ao eletrodo de 

mesma composição preparado termicamente.  

 

TABELA XV – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção dos produtos. Mesmas condições da TABELA 

XIV.  

Material de Partida Qox 

(C) 

N 

(mmol dm-3/C) 

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Acetaldeído 2160 0,01 (HAc.) 1,2.10-3 

Formaldeído 2160 4,2.10-3 (HFo.) 7,2.10-3 

Ácido oxálico 2160 -- 9,7.10-3 
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4.4 - INFLUÊNCIA DO ADE 

 
O objetivo desta análise foi comparar a influência do ADE, ou seja, 

investigar se os resultados obtidos nas eletrólises referem-se a uma eficiência 

conjunta do ADE modificado com platina ou somente devido a presença da 

platina. Para isso, foi eletrodepositado 100 µg cm-2 de Pt sobre uma placa de 

Ti previamente tratada com descrito na parte experimental.  

 

4.4.1 – MEV e EDX 
 

A FIGURA 30 mostra as micrografias do eletrodo de Ti modificado 

com  eletrodeposição de Pt (100 µg cm-2) recém-preparado e após o uso na 

eletrólise (procedimento descrito no item 4.4.3) e a análise de EDX está 

mostrada na TABELA XVI.  

 

  
FIGURA 30 – Micrografias da placa de Ti modificada com a eletrodeposição 

de Pt (100 µg cm-2):  (A) recém-preparada e (B) após eletrólise.   

 

TABELA XVI – Resultados da análise de EDX a partir das micrografias da 

FIGURA 30 

Composição Nominal Antes da eletrólise Após a eletrólise 

Ti / Pt (100 µg cm-2)  Ti0,81Pt0,03O0,16  Ti0,71Pt0,03O0,25 

 

Observando a micrografia do eletrodo recém-preparado (FIGURA 30A), 

nota-se uma superfície rugosa, não uniforme e regiões com maior 

concentração de Pt (ponto 1). Aparentemente, observa-se que a Pt 

A B

1 
2 
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eletrodeposita-se preferencialmente nas bordas das trincas. Após o uso deste 

eletrodo nas eletrólises (FIGURA 30B), observa-se que há uma grande 

mudança no aspecto morfológico, evidenciando o desgaste do eletrodo. No 

entanto, apesar do aspecto desgastado, não houve perdas da Pt após a 

eletrólise, como mostra os resultados de EDX (TABELA XVI). A presença de 

oxigênio também foi analisada, apresentando um aumento após o uso nas 

eletrólises. Este aumento está relacionado ao crescimento da camada de TiO2 

durante os experimentos, entretanto, este crescimento não foi suficiente para 

passivar o eletrodo.  

 

4.4.2 – Voltametria cíclica 
As FIGURAS 31-34 mostram os voltamogramas cíclicos dos eletrodos 

em eletrólito de suporte e em presença das moléculas orgânicas estudadas. 
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FIGURA 31 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composições 

nominais: (⎯) Ti/ADE; (⎯) Ti/ADE+Pt(100)(E2); (⎯) Ti/Pt(100). H2SO4 50 

mmol dm-3, ν = 50 mV s-1. Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm-2. 

 
 



Resultados e Discussão 

 

83

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

i /
 m

A 
cm

-2

E vs. ERH / V

 
FIGURA 32 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composições 

nominais: (⎯) Ti/ADE; (⎯) Ti/ADE+Pt(100)(E2); (⎯) Ti/Pt(100) na 

presença de acetaldeído (50 mmol dm-3). H2SO4 50 mmol dm-3,  

ν = 50 mV s-1, Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm-2. 
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FIGURA 33 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composições 

nominais: (⎯) Ti/ADE; (⎯) Ti/ADE+Pt(100)(E2); (⎯) Ti/Pt(100) na 

presença de formaldeído (50 mmol dm-3). H2SO4 50 mmol dm-3,  

ν = 50 mV s-1, Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm-2. 
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FIGURA 34 - Voltamogramas Cíclicos dos eletrodos de composições 

nominais: (⎯) Ti/ADE; (⎯) Ti/ADE+Pt(100)(E2); (⎯) Ti/Pt(100) na 

presença de ácido oxálico (50 mmol dm-3). H2SO4 50 mmol dm-3,  

ν = 50 mV s-1, Tcalc. 400º C, φ = 2µm, A = 2 cm-2. 

 

 O voltamograma cíclico do eletrodo de composição nominal Ti/Pt(100) 

em eletrólito de suporte (FIGURA 31) mostra que a eletrodeposição de Pt no 

substrato de Ti foi efetiva. Entretanto, observa-se que este eletrodo 

apresentou uma menor q* devido a ausência do ADE na base. 

Na presença das moléculas orgânicas (FIGURAS 32-34) observa-se a 

mesma resposta voltamétrica discutida para os eletrodos com Ti/ADE 

modificados com Pt (item 4.2.1).  

Quando o eletrodo Ti/Pt(100) foi utilizado, foi observado um pequeno 

deslocamento do potencial de oxidação das moléculas orgânicas para valores 

menos positivos (100 mV para o acetaldeído, 50 mV para o formaldeído e 

para o ácido oxálico), sendo, à primeira vista, uma vantagem deste eletrodo 

comparado ao Ti/ADE modificados com Pt. 
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4.4.3 – Eletrólises 
 

Como o Ti oxida-se a potenciais mais positivos formando TiO2 e, 

conseqüentemente, passiva o eletrodo, não foi possível realizar as eletrólises 

pelo procedimento aplicando pulsos para limpeza na região de potenciais mais 

positivos (FIGURA 4). Sendo assim, foi adotado um procedimento alternativo 

(FIGURA 35) para realizar estas eletrólises. Como foi utilizada uma célula 

eletroquímica sem separação, nestes estudos utilizou como eletrodo auxiliar 

um eletrodo de carbono polimérico. 

 

 

 

FIGURA 35 – Programa utilizado para realizar as eletrólises avaliando a 

influência do ADE na composição dos eletrodos.  

 
Os resultados das eletrólises do acetaldeído, do formaldeído e do ácido 

oxálico estão mostrados nas TABELAS XVII-XXII, respectivamente. 
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TABELA XVII – Resultados* da eletrooxidação do acetaldeído  

(50 mmol dm-3) após 5 horas, utilizando diferentes composições de eletrodos. 

Condições de eletrólise: Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 0,9 V/2 s; Edes = -1,0 V/2 s, em 

H2SO4 50 mmol dm-3. 

ELETRODOS acetaldeído 

restante  

(mmol dm-3) 

 Ác. acético 

formado 

(mmol dm-3) 

 CO2 

formado 

(mmol dm-3)

Balanço 

de massa

Ti/ADE 41  (82±1%)  6 (12±1,5%) -- 94 

Ti/Pt(100) 37 (74±2%) 9,7 (19,5±1,5%) 7,5.10-4  

(2±0,5%) 

95 

Ti/ADE+Pt(100)(E2)  33  (66±1%)  12 (24±2%) 1,5.10-3 

(3±2%) 

93 

*média de 2 eletrólises 

 

TABELA XVIII – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de ácido acético (NHAc) e CO2 (NCO2). Mesmas 

condições da TABELA XVII.  

ELETRODOS Qox / C 

(experim.)

NHAc 

(mmol dm-3/C) 

NCO2 

(mmol dm-3/C)

Ti/ADE 17 0,35 -- 

Ti/Pt(100) 38 0,26 1,9.10-5 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 51 0,23 2,9.10-5 

 

Analisando os resultados obtidos após as eletrólises do acetaldeído 

pode-se concluir que: o ADE modificado com platina apresentou um melhor 

desempenho em relação ao consumo do material de partida (8 %) e a formação 

de ácido acético (5 %). No entanto, quando se analisa o produto mais oxidado 

(CO2) verifica-se que a base de ADE não tem influência significativa, 

indicando que a reação deve ocorrer nos sítios ativos da platina.   
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TABELA XIX – Resultados* da eletrooxidação do formaldeído  

(50 mmol dm-3) após 5 horas, utilizando diferentes composições de eletrodos. 

Condições de eletrólise: Ead = 0,1 V/2 s; Eox = 0,9/2 s; Edes = -1,0/2 s, em 

H2SO4 50 mmol dm-3. 

ELETRODOS  formaldeído 

restante  

(mmol dm-3) 

 Ác. fórmico 

formado 

(mmol dm-3) 

 CO2 

formado 

(mmol dm-3) 

Balanço 

de massa

Ti/ADE 40  (81±2,5%)  7 (14±2%) -- 95 

Ti/Pt(100) 33 (66±2%) 9  (18±3%) 6 (12±2%) 96 

Ti/ADE+Pt(100)(E2)  23  (46±1%)  14 (27±2%) 12 (24±1,5%) 97 

*média de 2 eletrólises 

 

TABELA XX – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de ácido fórmico (NHF) e CO2 (NCO2). Mesmas 

condições da TABELA XIX. 

ELETRODOS Qox / C 

(experim.) 

NHF 

(mmol dm-3/C)

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Ti/ADE 20 0,35 -- 

Ti/Pt(100) 73 0,12 0,08 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 112 0,12 0,1 

 

Os resultados da eletrólise do formaldeído utilizando o ADE 

modificado com platina apresentaram um rendimento superior: houve um 

aumento tanto no consumo do material de partida como na formação dos 

produtos de oxidação. Para a formação do CO2 foi obtido o dobro da 

eficiência, comparado ao eletrodo sem ADE na base. Neste caso, pode-se 

afirmar que a presença da base ADE na composição elevou a eficiência 

catalítica do eletrodo.  
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TABELA XXI – Resultados* da eletrooxidação do ácido oxálico  

(50 mmol dm-3) após 5 horas, utilizando diferentes composições de eletrodos. 

Condições de eletrólise: Ead = 0,1/2 s; Eox = 1,25 V/2 s; Edes = -1,0 V/2 s, em 

H2SO4 50 mmol dm-3. 

ELETRODOS  Ácido oxálico 

restante 

 (mmol dm-3) 

 CO2 

formado 

(mmol dm-3) 

Balanço de 

massa 

Ti/ADE 46  (92±2%)  2  (4±1%) 96 

Ti/Pt(100) 42,5 (85±1,5%) 6  (12±3%) 97 

Ti/ADE+Pt(100)(E2)  35  (71±2%) 13 (25±2%) 96 

*média de 2 eletrólises 

 

TABELA XXII – Quantidade de eletricidade consumida na eletrólise (Qox) e 

eficiência global na produção de CO2 (NCO2). Mesmas condições da TABELA 

XXI.  

ELETRODOS Qox / C 

(experim.) 

NCO2 

(mmol dm-3/C) 

Ti/ADE 13 0,15 

Ti/Pt(100) 43 0,14 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) 95 0,13 

 

Em presença do ácido oxálico, observa-se resultados similares aos 

apresentados para o formaldeído, ou seja, o dobro do rendimento na formação 

de CO2 para os eletrodepósitos de platina no ADE. 

Enfim, pode-se concluir que o eletrodo de composição nominal 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) apresentou melhor eficiência na oxidação do 

formaldeído e do ácido oxálico, ou seja, o ADE não funciona simplesmente 

como uma base inerte e sim auxilia na reação fazendo com que a atividade 

catalítica seja melhorada. Embora não tenha sido realizada uma análise 

minuciosa do mecanismo de oxidação, não podemos afirmar se a melhor 

eficiência observada é resultado de uma melhor distribuição atômica (depósito 

de Pt sobre os sítios de Ru) facilitando o mecanismo bifuncional conforme 

proposto na literatura [79, 88], ou se o fato de adicionar o metal nobre sobre 
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uma estrutura condutora com uma morfologia bastante rugosa e porosa 

melhora a distribuição elétrica na superfície do eletrodo.   

Em relação aos resultados obtidos para o acetaldeído, a menor 

eficiência pode estar relacionada ao fato desta molécula adsorver-se mais 

fortemente nos sítios de platina em comparação com as outras moléculas 

investigadas, conforme descrito anteriormente.      
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4.5 – DEMS 

 

4.5.1 - Estudos em eletrólito de suporte (produção de O2) 
Os estudos com DEMS foram inicialmente realizados em meio de 

eletrólito de suporte (H2SO4 50 mmol dm-3). A FIGURA 36 mostra os 

voltamogramas obtidos durante a varredura positiva de potenciais e os sinais 

de massa correspondente ao fragmento gerado durante a RDO (m/z = 32, 

[O2]•+). 
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FIGURA 36 - (A) Voltamogramas obtidos a 1 mV s-1 em meio de H2SO4 50 

mmol dm-3; (B) Sinais de massa registrados simultaneamente para O2 (m/z = 

32, [O2]•+).  Eletrodos de composições nominais: ( ) Ti/ADE; ( ) 

Ti/ADE+Pt(25)(E1); ( ) Ti/ADE+Pt(100)(E2); ( ) Ti/ADE+Pt(20)(Q1); 

( ) Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2). A = 10-2 cm2. 

 

A FIGURA 36 mostra que o eletrodo modificado pela deposição 

química do catalisador nanodividido de Pt-Ni apresentou um ganho de 

sobrepotencial de 50 mV para a RDO comparado aos demais eletrodos. Dentro 

do erro experimental e assumindo uma área similar, pode-se concluir que a 

eletroatividade para a produção de O2 nestes eletrodos é a seguinte: 
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Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2)  > Ti/ADE > Ti/ADE+Pt(25)(E1) > 

Ti/ADE+Pt(100)(E2) > Ti/ADE+Pt(20)(Q1).  

 

Considerando que a espessura, a área geométrica e a posição do 

eletrodo na célula de DEMS são aproximadamente as mesmas, a eficiência de 

coleta do sistema (N) é dada pela quantidade de espécies formadas que entram 

no sistema de vácuo e são coletadas no detector de massa. Esta eficiência é 

proporcional a razão entre a corrente de íons (Ii) e a corrente faradáica (If) e 

foram obtidas em um intervalo de potenciais situados na parte ascendente da 

curva i vs. E da FIGURA 36 (1,5 ≤ E ≤ 1,6 V vs. ERH).  
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FIGURA 37 - Razão entre a corrente faradáica (If) e a corrente de íons (Ii)  

durante a produção de O2
 na varredura positiva de potenciais (1,5 ≤ E ≤ 1,6 V 

vs. ERH). Eletrodos de composições nominais: ( ) Ti/ADE; ( ) 

Ti/ADE+Pt(25)(E1); ( ) Ti/ADE+Pt(100)(E2); ( ) Ti/ADE+Pt(20)(Q1); 

( ) Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2). A = 10-2 cm2. 
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A partir da FIGURA 37 pode-se observar que a eficiência de coleta do 

sistema para a espécie [O2]•+ pode ser dividida em dois grupos de eletrodos:  

• grupo I: superfícies modificadas por eletrodeposição (Ti/ADE+Pt(25)(E1) e 

Ti/ADE+Pt(100)(E2));  

• grupo II: superfície não modificada (Ti/ADE) e modificada por deposição 

química (Ti/ADE+Pt(20)(Q1) e Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2)).  

 

Este resultado mostra que a modificação via deposição química de 

catalisadores nanodivididos não perturba a atividade catalítica dos sítios 

ativos do RuO2 para a produção de O2, confirmando os resultados anteriores 

de MEV (FIGURA 6), que indicaram que os sítios de Ru não foram 

bloqueados pela Pt. Observa-se, para eletrodos do grupo I, que para um 

mesmo valor de Ii é necessário um maior sobrepotencial para gerar a mesma 

corrente faradáica (If) observada nos eletrodos do grupo II. Esta menor 

eficiência na produção de O2 dos eletrodos do grupo I é explicada pelo 

recobrimento preferencial de Pt sobre os sítios de Ru.  
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4.5.2 - Oxidação do acetaldeído 

 

A FIGURA 38 mostra os estudos com DEMS na presença de 

acetaldeído. 
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FIGURA 38 - (A) Voltamogramas obtidos a 1 mV s-1 na presença de 

acetaldeído 50 mmol dm-3; (B) Sinais de massa registrados simultaneamente 

para O2 (m/z = 32, [O2]•+).  Eletrodos de composições nominais: ( ) Ti/ADE; 

( ) Ti/ADE+Pt(25)(E1); ( ) Ti/ADE+Pt(20)(Q1). A = 10-2 cm2. 

 

Para estes eletrodos, foi observado somente o desprendimento de O2 

(m/z = 32) e não houve evidências da formação de CO2 ([CO2]•+, m/z = 44). 

Este resultado confirma os estudos de eletrólise que, independentemente do 

método de preparação e da presença de Pt, estes eletrodos não favorecem a 

eletrooxidação do acetaldeído a CO2.  

A formação de ácido acético, principal produto detectado por CLAE 

para todos os eletrodos investigados, não foi detectada por DEMS. Vários 

estudos mostram que o ácido acético não é detectado por DEMS devido à 

baixa volatilidade da sua forma iônica [77, 82, 96, 97]. Com o propósito de 

confirmar esta afirmação foram realizados estudos, nas mesmas condições 

experimentais, com uma solução de ácido acético puro, introduzindo esta 

solução na célula eletroquímica juntamente com o eletrólito de suporte. Os 
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resultados obtidos da análise da mistura ácido acético + eletrólito de suporte, 

não apresentou sinal, indicando que este produto não atravessa a membrana. 

A FIGURA 39 mostra a obtenção de CO2 na oxidação do  acetaldeído. 
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FIGURA 39 - (A) Voltamogramas obtidos a 1 mV s-1 na presença de 

acetaldeído 50 mmol dm-3; (B) Sinais de massa registrados simultaneamente 

para CO2 (m/z = 44, [CO2]•+).  Eletrodos de composições nominais: ( ) 

Ti/ADE+Pt(100)(E2); ( ) Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2). A = 10-2 cm2. 

 

A FIGURA 39 mostra somente a formação de CO2 ([CO2]•+, m/z = 44) 

como produto detectado com DEMS na eletrooxidação do acetaldeído. Os 

sinais de massa relativos aos outros possíveis produtos da oxidação do 

acetaldeído (ácido fórmico, metano, etano) não foram observados.  

A formação de CO2 iniciou-se na região de formação do PtOx para 

ambos eletrodos (E ~ 0,7 vs. ERH). A comparação entre os sinais de massa e a 

corrente faradáica mostra que a oxidação do acetaldeído ocorre por processos 

distintos dependendo do eletrodo utilizado. O eletrodo Ti/ADE+Pt(100)(E2) 

mostrou um aumento da If proporcional ao aumento na produção de CO2. 

Porém, o eletrodo Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) mostrou um aumento inicial na 
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produção de CO2 até ~ 0,9 V vs. ERH e acima deste potencial, embora a If 

continue aumentando (FIGURA 39A), a Ii diminui (FIGURA 39B). A 

diminuição da Ii evidencia que a formação de CO2 em altos sobrepotenciais 

está sendo prejudicada, e o aumento da If pode ser explicado assumindo que 

algum outro produto está sendo formado na superfície do eletrodo, mas não 

está chegando ao detector de massa. Em vista disso, podemos supor que a 

formação do ácido acético no eletrodo Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) é favorecida 

em altos sobrepotenciais, uma vez que nestes materiais a base de ADE não é 

totalmente recoberta, fazendo com que o RuO2 seja mais ativo e, 

conseqüentemente, a oxidação do acetaldeído mais seletiva para a formação 

do produto intermediário. 

Um esquema genérico levando em consideração os vários 

intermediários possíveis envolvidos na oxidação do acetaldeído e produtos 

formados (considerando também as espécies OHad formadas na superfície do 

eletrodo) foi esquematizado a partir de dados apresentados na literatura [85, 

96, 97]. As moléculas destacadas referem-se a produto de partida 

(acetaldeído) e os produtos determinados neste trabalho.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a identificado por CLAE e por FTIR [109-111] 
b identificado por FTIR [109-112] 
c identificado por DEMS 
d identificado por DEMS [96, 97]   
e identificado por CLAE [85]  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSÕES 
 

De uma maneira geral, o aspecto morfológico dos eletrodos investigados 

foram similares, obtendo-se uma superfície rugosa, mista de trincas + glóbulos 

e/ou dendritos, distribuídos sem uniformidade sobre a superfície do eletrodo. 

As análises de EDX mostraram a concordância entre as composições atômicas 

experimental/nominal. O Ru está presente em maior concentração na região 

globular/dendrítica e o eletrodepósito ou deposição química de Pt ocorre 

preferencialmente nesta região. A eletrodeposição de PbO2 ocorreu de maneira 

uniforme sobre toda a camada de óxidos, permeando sobre os poros do 

eletrodo. A espessura da camada de óxidos (40-80 µm) mostra a alta 

porosidade do material. 

O comportamento eletroquímico na presença de formaldeído, de 

acetaldeido e de ácido oxálico mostrou que o ADE não modificado (Ti/ADE) 

não apresenta pico de oxidação das moléculas, somente um deslocamento  

próximo a RDO devido à oxidação do formaldeído. Os eletrodos Ti/ADE 

modificados com Pt apresentaram picos de oxidação bem definidos das destas 

moléculas orgânicas. Na presença de formaldeído e acetaldeído foram 

observados três picos de oxidação, sendo dois na varredura no sentido positivo 

e um na varredura no sentido negativo de potencial. Em presença do ácido 

oxálico foi observado somente um pico, bem definido, na varredura de 

potencial no sentido positivo. A modificação do ADE com PbO2 não alterou o 

perfil voltamétrico do Ti/ADE na presença das três moléculas orgânicas.  

O método escolhido para realizar as eletrólises (aplicação de um programa 

de pulsos de potenciais) mostrou-se satisfatório, uma vez que não submete o 

eletrodo a condições drásticas e o consumo de energia é menor do que quando 

se aplica uma densidade de corrente constante por várias horas.  
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Os principais resultados da eletrólise foram: 

• Eletrooxidação do acetaldeído: o principal produto formado foi o ácido 

acético; a formação de CO2 foi obtida somente utilizando os eletrodos de 

composições nominais: Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) > Ti/ADE+Pt(100)(E2) 

> Ti/ADE+PbO2(100).  

• Eletrooxidação do formaldeído: o principal produto formado foi o ácido 

fórmico para os eletrodos Ti/ADE ~ Ti/ADE+Pt(25)(E1) ~ 

Ti/ADE+Pt(20)(Q1)  e CO2 para os eletrodos Ti/ADE+Pt(100)(E2) > 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) ~ Ti/ADE+PbO2(100).  

• Eletrooxidação do ácido oxálico: o único produto observado durante 

esta oxidação foi o CO2. A produção de CO2 apresentou a seguinte 

sequência: Ti/ADE+Pt(100)(E2) > Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) > 

Ti/ADE+PbO2(100) > Ti/ADE+Pt(25)(E1) >  Ti/ADE+Pt(20)(Q1) > 

Ti/ADE.  

 

Os estudos avaliando a influência do ADE na composição do eletrodo 

foram realizados utilizando o eletrodo de composição nominal Ti/Pt(100). Os 

resultados de eletrólises mostraram que o ADE não funciona somente como um 

substrato inerte, mas também auxilia nas reações de eletrooxidações das 

moléculas orgânicas, obtendo-se uma eficiência conjunta do rutênio e da 

platina.  

Os resultados utilizando DEMS em eletrólito de suporte mostraram que a 

produção de O2 é mais eficiente na seguinte seqüência: Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) 

> Ti/ADE > Ti/ADE+Pt(25)(E1) > Ti/ADE+Pt(100)(E2) ~  

Ti/ADE+Pt(20)(Q1). Este resultado mostra que a modificação via deposição 

química de catalisadores nanodivididos não perturba a atividade catalítica dos 

sítios ativos do RuO2 para a produção de O2, confirmando os resultados 

anteriores de MEV, que indicaram que, neste caso, os sítios de Ru não foram 

bloqueados pela Pt. A menor eficiência na produção de O2 dos eletrodos 

modificados por eletrodeposição é explicada pelo recobrimento preferencial de 

Pt sobre os sítios de Ru.  

Os experimentos com DEMS realizados na presença de acetaldeído 

confirmaram os resultados obtidos por CLAE, ou seja, somente os eletrodos 

Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) e Ti/ADE+Pt(100)(E2) foram eficientes para oxidar o 

acetaldeído a CO2. A comparação entre os sinais de massa e a corrente 
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faradáica mostra que a oxidação do acetaldeído ocorre por processos distintos 

dependendo do eletrodo utilizado. Em vista dos resultados obtidos, sugere-se 

que a formação do ácido acético no eletrodo Ti/ADE+Pt-Ni(60)(Q2) foi 

favorecida em altos sobrepotenciais, uma vez que nestes materiais a base de 

ADE não é totalmente recoberta, fazendo com que o RuO2 seja mais ativo e, 

conseqüentemente, a oxidação do acetaldeído mais seletiva para a formação do 

produto intermediário. 
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