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RESUMO 

Este trabalho mostra estudos das propriedades eletroquímicas do eletrodo de 

diamante dopado com boro (DDB) e descreve a utilização de eletrodos de DDB, 

modificados direta ou indiretamente pelo método Sol-gel, para a oxidação de metanol e de 

etanol em meio ácido.  

Do estudo das propriedades superficiais do diamante concluiu-se que a polarização 

catódica é bastante apropriada para um bom desempenho do material é que não introduz 

diferenças estruturais detectáveis no filme de DDB, indicando que a melhora na resposta 

eletroquímica é devida somente a mudanças superficiais. Entretanto, polarizações 

catódicas consecutivas e extensivas por longos períodos de tempo produzem uma erosão 

da superfície do eletrodo.  

Adicionalmente, estudos realizados usando voltametria cíclica e espectroscopia 

fotoeletrônica de raios X, mostraram que a superfície de eletrodos de DDB pré-tratados 

catodicamente tem um comportamento eletroquímico dinâmico, apresentando uma perda 

da reversibilidade para o sistema Fe(CN)6
3-/4- em função do tempo de exposição ao ar. Isto 

é devido, possivelmente, à perda de hidrogênio superficial decorrente da oxidação da 

superfície do eletrodo pelo oxigênio do ar. Este comportamento dinâmico da superfície do 

DDB é inversamente dependente ao teor de boro do eletrodo. Foi observado também que a 

quantidade de sítios ativos disponíveis na superfície do eletrodo é diretamente 

proporcional à dopagem do mesmo e deve ser conseqüência da quantidade de boro 

superficial. 

Desses estudos concluiu-se que todos os eletrodos de DDB com distintas dopagens 

usados nesta tese (300, 800, 2000 e 8000 ppm de B) apresentam uma superfície 

eletroquímica heterogênea (sítios ricos em boro que apresentariam uma alta condutividade 

e sítios de diamante com terminação hidrogênio com menor condutividade), quando 

polarizados catodicamente e parcialmente bloqueada (diamante com terminações 

oxigênio) quando polarizados anodicamente, formando arranjos de microeletrodos 

(provavelmente sítios ricos em boro). 

 As superfícies do diamante foram modificadas diretamente com Pt, Pt-RuO2 e Pt-

RuO2-RhO2 pelo método Sol-gel. Estes depósitos de catalisadores apresentavam tamanhos 

nanométricos e mostraram um bom contato elétrico com a superfície do diamante e 
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elevada pureza, assim como uma composição atômica bem controlada e uma distribuição 

homogênea na superfície do DDB. 

Os estudos da oxidação eletroquímica de metanol e de etanol sugerem fortemente 

que o envenenamento da superfície do eletrodo é grandemente inibido sobre o catalisador 

ternário Pt-RuO2-RhO2/DDB quando comparado com os eletrodos Pt-RuO2/DDB e 

Pt/DDB. Adicionalmente, esse eletrodo mostra uma excelente atividade catalítica para a 

oxidação de etanol, provavelmente devido à habilidade que o ródio tem para quebrar a 

ligação C-C somada ao mecanismo bifuncional que acontece no catalisador contendo Pt e 

Ru. 

 Em seguida, realizaram-se modificações indiretas do DDB pela síntese de 

compósitos de pó de carbono modificados com metais e óxidos metálicos e posterior 

fixação usando uma solução de Nafion. 

A oxidação dos álcoois foi estudada por voltametria cíclica e curvas de polarização 

em estado estacionário (diagramas de Tafel). Os sistemas investigados incluíram misturas 

metálicas binárias, ternárias e quaternárias contendo Pt, Ru, Ir, Rh, PbOx, TaOx e MoOx 

num total de 16 sistemas diferentes. 

Assim, os melhores catalisadores para a oxidação de metanol foram: Pt-Ru-TaOx-

PbOx > Pt-Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir enquanto que, para a oxidação de etanol 

foram Pt-Ru-TaOx-PbOx e Pt-Ru-PbOx-Rh. Consequentemente, catalisadores do tipo Pt-

Ru-TaOx-M são promissores para futuras aplicações práticas. 

Finalmente, estudos preliminares realizados usando pó de DDB modificado 

diretamente com Pt-RuOx pelo método Sol-gel mostraram que este compósito apresenta 

uma excelente atividade catalítica para oxidação de metanol, que foi maior do que a 

observada sobre um catalisador comercial considerado como o estado da arte (Pt-Ru/C da 

E-TEK) nas mesmas condições experimentais. Desta forma, foi mostrada a possibilidade 

do uso de pó de DDB como suporte para eletrocatalisadores para aplicações em células a 

combustível que funcionem diretamente com álcoois. 
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ABSTRACT 

The electrochemical properties of boron-doped diamond (BDD) surfaces as well as 

studies of the oxidation of methanol and ethanol in acid media on BDD surfaces modified 

with catalysts by the Sol-gel method are presented here. 

Studies of the surface properties of BDD electrodes revealed that a cathodic 

polarization (-3,0 V vs. HESS, 30 min) is necessary for a good performance of the system 

while no important bulk structural differences are introduced in the film indicating that the 

enhanced electrochemical responses brought on by the cathodic pre-treatment is only due 

to superficial changes. Meanwhile, repeated and extensive cathodic polarizations led to 

severe erosion of the electrode surface. 

On the other hand, studies performed using cyclic voltammetry and X-ray 

photoelectron spectroscopy have shown that, after a cathodic pre-treatment, the BDD 

electrode surface presents a dynamic behaviour that results in a loss of the reversibility 

towards the Fe(CN)6
4−/3− redox couple as a function of the time exposed to atmospheric 

conditions. This dynamic behaviour must be associated to a loss of superficial hydrogen 

due to oxidation by the air and is inversely proportional to the BDD doping level 

suggesting that the boron content has a stabilizing effect on the H-terminated surface. It 

was also observed that the amount of electrochemical active sites of the BDD electrode 

has a direct dependence with the doping level (maybe due to the amount of superficial 

boron). 

From those studies, it was concluded that all BDD electrodes used in this work 

having different doping levels (300, 800, 2000 and 8000 ppm of boron) posses, after 

cathodic polarization, electrochemical heterogeneous surfaces (i.e. boron-rich sites with 

high conductivity and H-terminated diamond sites with lower conductivity) while after 

anodic polarization the surface is partially blocked by O-terminated diamond sites, 

resulting in a behaviour that resembles microelectrode arrays (probably formed by the few 

boron-rich sites). 

The BDD surface was also modified directly with Pt, Pt-RuO2 and Pt-RuO2-RhO2 

using the Sol-gel method. These catalysts deposits have nanometric sizes, good electrical 

contact with the diamond surface and high purity. They also show a well controlled atomic 

composition and a homogeneous distribution on the BDD surface. 

Methanol and ethanol electrochemical oxidation studies on those modified 

electrodes suggested that poisoning of the surface by undesired intermediates (most 
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probably CO) is highly inhibited on the ternary catalyst Pt-RuO2-RhO2/BDD when 

compared with the Pt-RuO2/BDD and Pt/BDD responses. Additionally, the observed 

catalytic activity for ethanol oxidation was excellent, probably due to the rhodium ability 

to break the C-C bond which was added to the bifunctional mechanism operating in Pt-Ru 

catalysts. 

In the sequence, indirect modifications of the BDD surface were carried out by the 

production of carbon powder composites modified with metals and metallic oxides by the 

Sol-gel method and their subsequent anchoring to the BDD using a Nafion solution. The 

alcohols oxidation on these electrodes was studied by cyclic voltammetry and steady-state 

polarization curves (Tafel plots). The investigated systems included binary, ternary and 

quaternary catalysts containing Pt, Ru, Ir, Rh, PbOx, TaOx and MoOx in a total of 16 

different systems 

The higher catalytic activity towards methanol oxidation was observed in the 

sequence: Pt-Ru-TaOx-PbOx > Pt-Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir while for ethanol 

oxidation, the catalysts activity sequence was: Pt-Ru-TaOx-PbOx ≈ Pt-Ru-PbOx-Rh > Pt-

Ru-Rh. Consequently, it was concluded that catalysts of the type Pt-Ru-TaOx-M are very 

promising systems to be used in future practical applications. 

Finally, preliminary studies carried out using BDD powder directly modified with 

Pt-RuOx by the Sol-gel method showed that this material has an excellent catalytic activity 

towards methanol oxidation reaction, being higher than that observed on a state of the art 

commercial catalyst (Pt-Ru/C from E-TEK) under the same experimental conditions. 

Thus, the feasibility of the use of BDD powder as catalysts support in direct-alcohol fuel 

cell systems was clearly established. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

I.1. O Diamante Dopado com Boro 

A relação entre o homem e o diamante sempre foi marcada por interesse e 

deslumbramento pelo fato deste material ser exótico, de difícil ocorrência natural e com 

poderoso valor comercial. O diamante é uma forma alotrópica rara do carbono, possuindo 

elevados graus de densidade atômica, de dureza e de resistência mecânica. A sua alta 

estabilidade contra ataques químicos o caracterizam como um material singular e 

praticamente inerte. Por ser naturalmente um isolante, este material não fornecia os requisitos 

necessários para a fabricação de um eletrodo e sua utilização em eletroquímica não despertara 

interesse. 

O diamante sintético foi produzido em laboratório pela primeira vez em 1905 por C. 

V. Burton1, más foi somente em 1963 que o boro foi incorporado ao diamante para produzir 

um material semicondutor pelo crescimento a alta-pressão/alta-temperatura (HPHT, sigla do 

inglês: high-pressure/high-temperature)2. Em 1982 no Japão foi desenvolvida (Instituto 

Nacional de Pesquisa em materiais inorgânicos, sigla em inglês NIRIM) uma nova técnica 

para produzir filmes de diamante, de boa qualidade, sobre substratos que não sejam o 

diamante a partir de misturas de hidrogênio e hidrocarbonetos3. Este procedimento foi 

descrito como a deposição química a partir da fase vapor assistida por filamento quente (HF-

CVD, sigla do inglês: hot filament-chemical vapor deposition). Um ano mais tarde4 o mesmo 

grupo de pesquisa reportou outro método denominado deposição química a partir da fase 

vapor assistida por descarga de microondas (MWCVD, sigla do inglês: microwave-plasma 

chemical vapor deposition). 

A técnica CVD vem sofrendo constante aprimoramento com o estudo de novas fases-

vapor e a implementação de novos reatores, sendo hoje utilizada para a confecção de filmes 
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ultrafinos de diamante dopado com boro (DDB) em diferentes substratos. Como o nome do 

eletrodo sugere, o elemento químico de dopagem é o boro, geralmente proveniente do gás 

trimetil-boro, numa concentração que varia entre 10 e 20000 ppm, fornecendo ao material as 

características de um semicondutor ou de um semimetal, dependendo da concentração de 

dopante utilizada5. A concentração do boro também determina a resistência específica de um 

filme de DDB. Concentrações de 1018 átomos cm-3 determinam uma resistência na ordem de 

104 Ohms, enquanto que concentrações de 1021 átomos cm-3 conduzem a uma resistência na 

ordem de 10-2 Ohms6. A fonte de carbono pode ser o metano, o metanol, a acetona ou 

qualquer composto orgânico preferencialmente volátil. Usualmente escolhe-se o metano por 

ser um composto abundante e que preenche todos os requisitos para uma boa deposição pela 

técnica de CVD. O substrato a ser escolhido para a confecção do eletrodo de DDB é outro 

fator importante. O melhor substrato é aquele que possui boa resistência mecânica e 

coeficiente de dilatação parecido com o do filme de diamante, para não ocorrerem eventuais 

rachaduras após a retirada do eletrodo do reator7. Em contrapartida, um estudo realizado em 

1998 por Fisher e colaboradores8 mostrou que com a evolução da técnica de CVD, tornou-se 

possível construir eletrodos de DDB sobre os mais diferentes substratos. 

A fabricação em série de eletrodos de diamante vem mostrando uma tendência de 

queda de preço devido ao aprimoramento das tecnologias utilizadas. O eletrodo de DDB 

possui propriedades significativamente diferentes das formas alotrópicas de carbono 

comumente utilizadas em eletroquímica, como os eletrodos de grafite pirolítico e de carbono 

vítreo. Possui uma grande janela eletroquímica entre as reações de desprendimento de 

hidrogênio (RDH) e oxigênio (RDO) em meio aquoso9 ou não-aquoso10, elevada estabilidade 

química e mecânica e alta resistência contra a corrosão11. As baixas correntes capacitivas 

observadas na polarização do eletrodo de DDB por Vinokur e colaboradores12 classificam o 

eletrodo de DDB como excelente ferramenta eletroanalítica. 
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I.2. Processos Eletroquímicos sobre o Diamante 

Com o aparecimento do eletrodo de DDB foram surgindo publicações nas mais 

diversas áreas da eletroquímica, evidenciando o interesse de pesquisadores por esta 

ferramenta. Alguns artigos de revisão, como os elaborados por Pleskov13,14, Tenne e Lévy-

Clément15 e por Rao e Fujishima16, fornecem um bom histórico das pesquisas realizadas na 

década passada. 

Entretanto, o comportamento eletroquímico dos eletrodos de DDB, observado em 

diferentes experiências de laboratório e em diversos laboratórios não pode ser 

satisfatoriamente comparado porque depende das propriedades físicas, químicas e eletrônicas 

do material. Estas propriedades são geralmente afetadas pela quantidade e tipo de dopante, 

fatores morfológicos e defeitos no filme, presença de impurezas (carbono sp2), orientação 

cristalográfica e terminação da superfície (hidrogênio, oxigênio, entre outros). Esta 

terminação superficial pode ser gerada usando tratamentos eletroquímicos (redução da água 

para produzir terminações hidrogênio e oxidação da água para produzir terminações oxigênio) 

ou por tratamentos por plasma (oxigênio, hidrogênio, flúor, etc.)17,18. 

A velocidade de transferência de carga de alguns pares redox pode mudar com a 

terminação da superfície do eletrodo de DDB. Neste sentido, Granger e Swain19 estudaram a 

influencia das terminações superficiais do DDB (obtidas por tratamentos por plasma) na 

reversibilidade do ferro/ferricianeto e de outros pares redox. Estes autores observaram que a 

reação do par Fe(CN)6
4-/3- procede mediante interações especificas na superfície do diamante 

com terminações hidrogênio e que estas interações superficiais são bloqueadas quando a 

superfície do DDB contêm terminações oxigênio “efeito de bloqueio de sítios” produzidos por 

espécies carbono-oxigênio. As mudanças no comportamento de eletrodos de DDB com baixa 

dopagem em função da terminação superficial foram reportadas por Tryk e colaboradores20, 

estes autores estudaram o comportamento eletroquímico de eletrodos de DDB recentemente 
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preparados, oxidados eletroquimicamente e oxidados por plasma de oxigênio; os resultados 

indicaram que o hidrogênio “perto da superfície” que se encontra justamente abaixo da 

superfície era responsável pela resposta inicial quase reversível (∆Ep = 245 mV) do par 

Fe(CN)6
4-/3- sobre o eletrodo recentemente fabricado, e que as respostas mudam para 

totalmente irreversíveis quando as superfícies são oxidadas. 

Por outro lado Duo e colaboradores21,22 sugeriram que o decréscimo na atividade 

eletroquímica para os sistemas ferro/ferricianeto e quinona/hidroquinona observado sobre um 

eletrodo de DDB polarizado anodicamente é devido à eliminação de “espécies ativas” 

(carbono do tipo sp2) durante a polarização. 

No nosso grupo de pesquisa, Suffredini e colaboradores23 estudaram as reações de 

desprendimento de oxigênio e de hidrogênio utilizando um eletrodo de diamante como 

catalisador. Essencialmente, encontrou-se neste trabalho que a superfície deste material 

apresenta uma grande dificuldade em adsorver intermediários de reação, aumentando 

significativamente os valores da energia de ativação para estas reações quando comparadas 

com outros materiais. 

Convencionalmente, na maioria dos trabalhos encontrados na literatura, os eletrodos 

de diamante são submetidos principalmente a um tratamento anódico da superfície com o 

objetivo de tornar sua superfície hidrofílica (procedimento padrão)8,24. É importante ressaltar 

que até o ano de 2004 o único pré-tratamento eletroquímico observado na literatura era o pré-

tratamento anódico. 

Em um trabalho pioneiro publicado recentemente por autores de nosso grupo25, 

estudou-se o comportamento do eletrodo de diamante após este ser submetido a um pré-

tratamento catódico da superfície, observando-se um comportamento reversível quase ideal 

para a reação de oxidação do K4[Fe(CN)6] a K3[Fe(CN)6], além de melhorar sistematicamente 

todas as respostas eletroquímicas em meio aquoso. Desta forma, este pré-tratamento tornou-se 
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padrão em todos os estudos realizados em nosso grupo, destacando-se medidas de detecção de 

pesticidas em amostras reais utilizando-se a técnica de voltametria de onda quadrada26
2728

-
293031

32. 

Esses trabalhos demonstraram que a combinação do diamante com a técnica de voltametria de 

onda quadrada constitui uma ferramenta bastante poderosa para fins analíticos.  

 Posteriormente, Mahe e colaboradores33 também utilizaram as polarizações catódica e 

anódica para estudar a reatividade eletroquímica do par reversível Fe(CN)6
4-/3- sobre eletrodos 

de DDB. Estes autores observaram que o pré-tratamento catódico incrementa a 

reprodutibilidade e o valor da constante de velocidade de transferência de carga, quando 

comparado a trabalhos prévios publicados para este sistema eletroquímico sobre eletrodos de 

DDB recém preparados ou com as suas superfícies oxidadas. Este fato é consistente com a 

participação do hidrogênio dentro do processo de geração de vacâncias “holes” na superfície 

do DDB (semicondutor do tipo p) 

Recentemente, foi publicado34 um trabalho que faz parte dos objetivos desta tese e que 

mostra que a superfície de eletrodos de DDB pré-tratados catodicamente tem um 

comportamento eletroquímico dinâmico, apresentando uma perda da reversibilidade para o 

sistema reversível Fe(CN)6
4-/3- em função do tempo de exposição ao ar. Este fato reforça 

fortemente a necessidade de se voltar a pré-tratar catodicamente o eletrodo antes de realizar 

algum experimento eletroquímico para se obter resultados reprodutíveis e confiáveis, 

especialmente se o eletrodo não foi utilizado por um longo período de tempo. 

Presumivelmente, essas mudanças são devidas à perda de hidrogênio superficial decorrentes 

da oxidação da superfície do eletrodo de DDB pelo oxigênio do ar. Ainda neste estudo 

mostrou-se que o comportamento eletroquímico dinâmico de eletrodos de DDB é 

inversamente dependente ao seu nível de dopagem, sugerindo que o boro tem um efeito 

estabilizante sobre a terminação hidrogênio da superfície. Maiores detalhes serão 

apresentados no capitulo de resultados e discussão desta tese. 
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Por outro lado, foi reportado que os eletrodos de diamante podem ser corroídos 

gradativamente durante uma forte polarização anódica (2 A cm-2 a 60 ºC) em meio ácido35. 

Em um outro trabalho Comninellis e colaboradores36, mostraram que enquanto nenhum 

polimento apreciável da superfície é observado em 1 mol L-1 de H2SO4 até mesmo depois de 

256 h de polarização a 1 A cm-2 e 40 ºC, a morfologia é drasticamente mudada em algumas 

horas de polarização quando adicionado 3 mol L-1 de ácido acético ao eletrólito. Assim, a taxa 

de polimento foi aumentada pelo uso deste eletrólito.  

Neste sentido, Deuerler e colaboradores37 estudaram a adesão e desgaste de filmes de 

diamante policristalino não dopado usando um teste de cavitação aplicado por um 

equipamento ultrasônico. O dano na superfície do filme de diamante após 35000s de 

cavitação foi de aproximadamente 9%. O termo cavitação é derivado da palavra Latina 

“cavus” que significa cavidade, em termos técnicos, cavitação significa formação de vazios 

ou buracos em um meio fluido que não se encontra em ebulição. A formação das bolhas de 

cavitação ocorre devido a uma redução da pressão no fluido abaixo do valor crítico. Se as 

bolhas colapsam perto de uma superfície sólida, o material da superfície será sujeito a uma 

dissipação local de uma grande quantidade de energia. O dano na superfície ocorre devido à 

repetitiva ocorrência deste processo. A remoção de material causada por cavitação é 

denominada erosão cavitativa. O dano causado pela erosão cavitativa pode ser observado com 

facilidade em um grande numero de componentes hidráulicos como válvulas, bombas, entre 

outros38. 

Resultados que mostram a degradação física da superfície dos eletrodos de DDB após 

extensiva polarização catódica, provavelmente por erosão cavitativa, serão mostrados neste 

trabalho, assim como as conseqüências desta degradação no comportamento eletroquímico 

dos eletrodos. 
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Com a finalidade de entender a relação entre o comportamento eletroquímico dos 

eletrodos de DDB em função das terminações superficiais dos mesmos é importante 

considerar os estudos realizados sobre diamante não dopado. Assim, estudos da condutividade 

superficial de filmes de diamante não dopado mostraram que o mesmo apresenta-se condutor 

somente quando a superfície contem terminações hidrogênio e que se apresenta isolante 

quando contem terminações oxigênio39
40

-
41

42. A condutividade superficial do diamante com 

terminações hidrogênio é próximo de 10-5-10-4 S a temperatura ambiente39, enquanto que no 

diamante com terminações oxigênio é de aproximadamente 10-14 S40. 

A condutividade superficial do diamante com terminações hidrogênio é resultante de 

portadores de carga do tipo p (lacunas na camada perto da superfície) com uma concentração 

lateral na faixa de 1012 até 1013 cm-2 e com mobilidade entre 10 e 100 cm2 V-1s-1, mobilidade 

esta que não é muito diferente da medida sobre amostras de DDB43. Assim, Kusakabe e 

colaboradores44 calcularam uma mobilidade de 340 cm2 V-1s-1 sobre eletrodos de DDB com 

200 ppm de boro. 

Por outro lado, Holt e colaboradores45 usando as técnicas de microscopia de força 

atômica com sonda condutora (CP-AFM, sigla do inglês: conductive probe atomic force 

microscopy) e microscopia eletroquímica de varredura (SECM, sigla do inglês: scanning 

electrochemical microscopy), mostraram que a superfície de eletrodos de DDB com baixo 

nível de dopagem mostra-se predominantemente isolante com algumas áreas condutoras 

distribuídas não uniformemente na superfície. Estas áreas de maior condução apresentam 

atividade eletroquímica e aumentam quando o nível de dopagem é incrementado. Um estudo 

similar foi realizado recentemente por Wilson e colaboradores46. Estes autores usando as 

técnicas de CP-AFM, SECM e catodoluminescência (CL, sigla do inglês: 

cathodoluminescence) mostraram que a condutividade da superfície de eletrodos de DDB 

altamente dopados varia de acordo com a quantidade de dopante em determinadas regiões da 
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superfície, observando resistividades que variam desde 100 kΩ até 50 MΩ num mesmo grão 

de diamante. 

Entretanto, nenhum trabalho foi ainda publicado que vise estudar a estabilidade do 

eletrodo de DDB quando polarizado catodicamente, assim como também faltam estudos que 

relacionem a quantidade de sítios ativos do eletrodo de DDB com a quantidade de dopagem 

dos mesmos, fatos estes que fazem parte dos objetivos deste trabalho. 

I.3. O Método Sol-gel47,48 

 Nos anos 80, Trasati dedicou-se ao estudo dos ânodos dimensionalmente estáveis, 

focalizando particularmente as reações de desprendimento de hidrogênio, cloro gasoso e 

oxigênio49,50. Estes estudos enfocaram também os problemas superficiais e os aspectos de 

estabilidade destes depósitos. Desde então, diversos materiais apareceram descritos na 

literatura, sendo os mais investigados os dióxidos de rutílio51, espinélios52 e perovskitas53.  

Uma das formas de preparo destes ânodos é o método Sol-gel e diversos autores 

utilizam esta técnica para a fabricação de revestimentos cerâmicos54, produção de sensores55, 

dentre outros dispositivos, usualmente depositados sobre substratos planos como placas de 

titânio56, carbono vítreo57, níquel58, dentre outros.  

O método Sol-gel consiste na utilização de acetatos, carboxilatos, acetil-acetonatos ou 

alcóxidos metálicos (dentre outros sais) como precursores, sendo os dois últimos os mais 

comumente utilizados devido à facilidade de purificação e grande solubilidade em solventes 

orgânicos. A solução de partida é preparada pela dissolução destes sais numa mistura 

contendo água ou ácido em etanol absoluto ou álcool isopropilico. Devido à especificidade 

química de cada precursor, a proporção dos solventes deve ser alterada pelo fato da cinética 

de hidrólise do processo ser diretamente relacionado ao tipo de precursor. 
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 De modo geral, as reações envolvidas no método Sol-gel podem ser resumidas como 

mostrado a seguir: 

 
M-(OR) + H2O → M-(OH) + R-OH                    (1) 

M-(OH) + M-(OR) → M-O-M + R-OH               (2) 

M-(OH) + M-(OH) → M-O-M + H2O                  (3) 

 
 A reação de hidrólise está representada pela equação (1), ocorrendo a substituição do 

ligante alcóxido pelo grupo hidróxido. Após a hidrólise, inicia-se o processo de condensação, 

que forma a ligação M-O-M, originando o processo de gelificação (equações (2) e (3)). 

 Depois de terminados os processos de hidrólise e gelificação, a formação do óxido é 

finalizada pela etapa de queima do gel polimerizado em altas temperaturas, com o objetivo de 

eliminar a parte orgânica das moléculas (etapa também conhecida por processo de 

densificação). Geralmente, utilizam-se diferentes técnicas de transferência das soluções 

precursoras para os substratos, como “spin-coating”59, “dip-coating”60 e pincelamento61.  

O método Sol-gel permite a síntese de uma ampla gama de composições e 

propriedades que podem ser facilmente obtidas variando os precursores, os parâmetros de 

deposição e as condições do tratamento térmico de densificação (temperatura, tempo e 

atmosfera)62. Outra vantagem do método Sol-gel é a possibilidade de produzir óxidos 

metálicos multicomponentes bastante homogêneos com uma elevada pureza e a facilidade do 

controle da estequiometria63, que são difíceis de serem preparados por outras técnicas. A 

maior desvantagem do método está relacionada à utilização de substâncias orgânicas tóxicas. 

O método Sol-gel tem sido amplamente utilizado no nosso grupo de pesquisa com o 

intuito de produzir recobrimentos contra a corrosão63
64656667

-
686970

71 e de materiais eletrocatalíticos para 

as reações de decomposição da água61,72. A possibilidade de utilização de alkóxidos (como 

por exemplo: acetilacetonatos, etóxidos, propóxidos, entre outros) como precursores e 
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densificados em atmosfera isenta de oxigênio foi reportada inicialmente pelo nosso grupo69, 

os depósitos assim formados mostraram excelente qualidade e pureza. Já que estes alkóxidos 

contem quantidades suficientes de oxigênio para a formação dos óxidos metálicos. Esta 

metodologia permite a deposição de óxidos metálicos pelo método Sol-gel em substancias que 

são reativas com o oxigênio, como é o caso do carbono (tipo sp2) utilizado neste trabalho. 

Neste sentido, Caíres73 desenvolveu uma metodologia para a modificação de partículas de 

carbono com óxidos metálicos pelo método Sol-gel. Assim, a técnica Sol-gel será utilizada 

para realizar as modificações diretas e indiretas da superfície do diamante propostas neste 

trabalho. 

I.4. Modificações Superficiais Diretas do DDB para uso em Eletrocatálise 

 Diversos autores apresentam na literatura estudos de modificações superficiais diretas 

na superfície do DDB utilizando técnicas químicas74 ou eletroquímicas75,76 de deposição. 

Entretanto, serão discutidos a seguir somente os trabalhos que mostram a modificação direta 

da superfície de DDB com compostos contendo os elementos que foram utilizados neste 

trabalho. 

O estudo pioneiro que mostrou a viabilidade da deposição eletroquímica de metais (Pt, 

Pb e Hg) sobre a superfície do DDB foi reportado por Awada e colaboradores77. Estes autores 

ainda usaram a voltametria de onda quadrada para a eficiente determinação de Pb+2 e Cu+2 em 

solução de acetato de sódio 0,1 mol L-1 sobre um filme de diamante modificado com 

mercúrio. 

 Duo e colaboradores78 modificaram eletrodos de diamante com clusters de óxidos de 

irídio pela técnica de decomposição térmica e observaram que os sobrepotenciais de evolução 

de oxigênio foram drasticamente modificados, mostrando o poder catalítico do IrO2 para esta 

reação, enquanto que Mc Kenzie e Marken79 mostraram o poder catalítico para a reação de 
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evolução de hidrogênio de nanopartículas de oxido de rutênio hidratado adsorvidas sobre 

DDB. 

 Terashima e colaboradores80 observaram que a dispersão de nanopartículas de IrO2 

eletrodepositadas apresenta uma extrema dependência das condições de deposição do oxido, 

podendo gerar superfícies extremamente regulares ou altamente dispersas. 

Cinco anos após o primeiro trabalho mostrando a deposição de Pt sobre o DDB 

publicado por Awada e colaboradores (1995)79, Gao e colaboradores81 reportaram a deposição 

deste metal, assim como outros metais (Ag, Cu, e Pd) sobre o DDB pela simples imersão do 

eletrodo em soluções contendo sais destes metais. No mesmo ano Wang e colaboradores82 

reportaram a inclusão de partículas de Pt dentro da região superficial de filmes de DDB 

preparados por CVD. As partículas de Pt foram inicialmente eletrodepositadas sobre o DDB e 

posteriormente foi crescida uma fina camada de DDB sobre este sistema para ancorar as 

partículas metálicas na rede do diamante. A aplicação eletrocatalitica destes eletrodos 

modificados na reação de redução de oxigênio foi publicada três anos mais tarde83 mostrando 

resultados similares aos obtidos sobre Pt policristalina. 

A oxidação do metanol sobre um eletrodo de diamante modificado com platina foi 

estudada por Montilla e colaboradores84, as partículas de Pt foram depositadas por redução do 

ácido cloro-platínico ou por eletrodeposição, mas os depósitos apresentaram baixa 

estabilidade das partículas depositadas com uma perda de 65 % da quantidade inicial de 

platina após 1000 ciclos voltamétricos entre as reações de decomposição da água. 

 Honda e colaboradores85 estudaram a atividade eletrocatalítica para as reações de 

redução de oxigênio, oxidação de metanol e oxidação de etanol usando voltametria cíclica e 

espectroscopia de impedância eletroquímica sobre eletrodos de diamante em forma de 

“colméias” e modificados com platina pela imersão dos eletrodos em solução aquosa 
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contendo H2PtCl6 e posterior redução por 3 horas em atmosfera de H2 a 580 °C. Estes 

depósitos também careciam de estabilidade.  

Recentemente foi publicado um trabalho que mostra a deposição de nanoparticulas de 

Pt sintetizadas pela técnica da microemulsão sobre DDB86. Um tratamento anódico a altos 

sobrepotenciais ativa a Pt depositada resultando em um incremento na atividade catalítica 

para a reação de oxidação de metanol. Isto foi devido a uma limpeza das partículas de Pt por 

oxidação dos surfactantes residuais pelos radicais hidroxila eletrogerados. 

Consequentemente, a baixa estabilidade das partículas de Pt depositadas sobre o DDB 

era um problema a ser resolvido e forma parte dos objetivos do presente trabalho. Assim, 

estudos recentemente realizados em nosso grupo mostraram que um pré-tratamento térmico 

no DDB antes da deposição dos óxidos metálicos e a posterior fixação usando uma membrana 

de Nafion aumenta significativamente a estabilidade de partículas de platina na superfície do 

diamante87,88. 

Por outro lado, o método Sol-gel foi utilizado pela primeira vez para realizar uma 

modificação direta na superfície do DDB por De Battisti e colaboradores89 que depositaram 

partículas de óxidos mistos (RuO2-IrO2) sobre DDB. Eletrodos modificados com RuO2 pelo 

método Sol-gel foram usados posteriormente pelo mesmo grupo de pesquisa como 

eletrocatalisadores para a reação de evolução de cloro gasoso90. No nosso grupo de pesquisa 

foram também preparados eletrodos de DDB modificados com óxidos metálicos pelo método 

Sol-gel que foram usados no estudo das reações de desprendimento de oxigênio (IrO2/DDB, 

RuO2/DDB e PbOx/DDB) e das reações de oxidação de metanol e etanol (RuO2/DDB, 

PbOx/DDB, RuO2-PbOx/DDB e RuO2-IrO2/DDB)91. Assim, a continuação desses estudos faz 

parte dos objetivos desta tese. 

 Por outro lado, em sistemas de células a combustível o carbono sp2 é o mais comum 

suporte para catalisadores92. Estes suportes para catalisadores apresentam alta condutividade 
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elétrica e área superficial más, são susceptíveis à degradação micro-estrutural e morfológica 

sob condições corrosivas ou oxidativas11,82-84. Esta oxidação do suporte é um problema porque 

conduz à perda de atividade do eletrocatalisador devida ao desprendimento do mesmo, 

reduzindo drasticamente a eficiência operacional da célula a combustível93,94. Assim, o DDB 

(carbono sp3) aparece como uma alternativa muito viável para ser usado como suporte para 

catalisadores devido a sua excelente estabilidade física e química. 

Alem disso, suportes de carbono sp2 conduzem a uma redução dos óxidos metálicos 

preparados pelo método Sol-gel, o que é um fato indesejável devido à alta atividade 

eletrocatalítica mostrada por óxidos de rutênio para a oxidação de metanol95-
96

97. Enquanto que 

o substrato de DDB permite facilmente a produção de óxidos metálicos pelo método Sol-gel.  

Recentemente, Fischer e colaboradores98 reportaram a produção de pó de diamante 

eletricamente condutor pelo recobrimento de pó de diamante isolante (φ = 8-12 µm) com uma 

fina camada de DDB usando a técnica de MWCVD. Estes autores reportaram que este novo 

tipo de material apresenta elevada estabilidade e propuseram o uso do mesmo como um novo 

material dimensionalmente estável como suporte de eletrocatalisadores para uma provável 

utilização em células a combustível. 

Por outro lado, o grupo de Ferreira e colaboradores99,100 reportou a deposição de DDB 

sobre tecidos de fibra de carbono o qual mostrou uma morfologia uniforme e boa qualidade 

do diamante depositado ao redor das fibras. Estes eletrodos de diamante como tecido 

mostraram alta área superficial, assim como um comportamento eletroquímico para sistemas 

quase-reversíveis bastante similar ao apresentado por filmes de diamante depositados sobre 

silício. Este tecido de diamante certamente é também uma alternativa interessante como 

suporte para catalisadores. 

 Considerando a possível aplicação de diamante de alta área (pó, ou sobre tecido de 

grafite) como suporte para catalisadores em sistemas de células a combustível, fazem-se 
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necessários estudos básicos das reações de oxidação de álcoois sobre catalisadores suportados 

em filmes de diamante. 

I.5. Modificações Superficiais Indiretas 

 As técnicas de modificação direta da superfície do diamante apresentam algumas 

desvantagens sendo a principal delas a dificuldade de renovação da superfície. Desta forma, 

torna-se bastante interessante a utilização de uma metodologia que possibilite a renovação 

superficial de uma maneira simples, rápida e eficiente, como é o caso das técnicas de 

modificação indireta. 

 A literatura apresenta uma série de trabalhos nos quais outras superfícies de carbono 

que não sejam o DDB, como grafite pirolítico ou carbono vítreo são modificadas 

indiretamente a partir da fixação de compósitos de pó de carbono que sofreram algum tipo de 

deposição ou agregação de modificantes101
102

-103. 

 A metodologia de modificação indireta consiste basicamente em utilizar substratos em 

pó como carbono, titânio ou qualquer outro material particulado condutor, com o objetivo de 

fabricar compósitos com elevada área eletroativa. Em geral os pós são modificados por 

técnicas bastante elaboradas como os métodos de Bönnemann104 ou da síntese por precursores 

organometálicos105. 

 O método Sol-gel surge como uma alternativa eficiente e viável se comparada a outras 

técnicas de deposição por ser bastante simples e apresentar resultados satisfatórios. Neste 

sentido, Suffredini e colaboradores sintetizaram um compósito de pó de carbono e Pt-RuO2 

pelo método Sol-gel. Este compósito foi fixado com Nafion® na superfície de um eletrodo de 

carbono vítreo objetivando realizar o estudo da oxidação do metanol em meio ácido106. Desta 

forma, esta estratégia se mostrou viável e possibilitou a sua utilização sobre substratos de 

diamante107 que apresentou valores de corrente capacitiva inferiores àqueles observados sobre 
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os eletrodos fixados em suporte de carbono vítreo. Assim, as propriedades catalíticas de novos 

catalisadores podem ser estudadas facilmente usando este tipo de procedimento sem a 

necessidade de usar uma grande quantidade de eletrodos de DDB como substrato. Assim 

sendo, parte dos catalisadores estudados neste trabalho foram preparados usando esta 

metodologia. 

 A Figura 1 apresenta as diferentes técnicas de deposição utilizadas neste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Fluxograma-resumo das técnicas de deposição adotadas neste projeto 

I.6. A Oxidação de Álcoois 

Algumas substâncias orgânicas são consideradas alternativas promissoras como 

combustíveis para a conversão de energia eletroquímica. A oxidação eletroquímica de 

metanol e etanol tem recebido grande atenção em muitos grupos de pesquisa, justificado pelo 

desenvolvimento de sistemas eletroquímicos de conversão de energia mais eficientes e menos 

poluentes. Do ponto de vista tecnológico a oxidação de álcoois representa grande importância 

para o desenvolvimento de células a combustível. Estes dispositivos que podem operar 
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diretamente com metanol e etanol (DMFC e DEFC, siglas do inglês “Direct Methanol (or 

Ethanol) Fuel Cells)”, vêm recebendo bastante atenção nos últimos anos108
109

-
110111

112. 

O metanol tem sido considerado um bom combustível para aplicações em células a 

combustível por ser líquido a temperatura ambiente o que facilita a sua manipulação em 

comparação ao hidrogênio. Neste sentido, o etanol tem as mesmas boas características 

apresentadas pelo metanol e adicionalmente é menos tóxico e facilmente obtido valendo-se de 

processos de fermentação de biomassa proveniente de colheitas agrícolas que evitam o 

aumento das emissões de CO2 na atmosfera. Além disso, a permeabilidade do etanol em 

membranas de Nafion® é muito menor do que a apresentada pelo metanol113, prevenindo o 

“crossover” do combustível que causa a despolarização do cátodo. O uso do etanol é 

especialmente interessante no Brasil pela alta disponibilidade deste bio-combustível. 

Entretanto, a oxidação completa de etanol é mais difícil de acontecer. 

 As células a combustível DMFC e DEFC são dispositivos nos quais ocorre a oxidação 

de um o álcool no ânodo e a redução do oxigênio no cátodo, produzindo energia elétrica 

“limpa”. Um dos maiores problemas a serem superados nestes dispositivos está relacionado à 

baixa performance dos eletrocatalisadores utilizados como ânodos. 

 Neste sentido, diferentes trabalhos aparecem com o único objetivo de encontrar um 

material anódico catalítico, ou seja, que oxide álcoois em baixos sobrepotenciais com corrente 

significativa114
115116

-
117

118. 

 Em meio ácido, a reação de oxidação do metanol pode, de maneira resumida, ser 

representada da seguinte forma119: 

 
CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e- (Eo

 = 0,046 V)        (4) 

 
 Esta reação pode ser também representada levando-se em consideração a formação de 

intermediários de reação conforme esquema a seguir: 
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CH3OH

CO(ads.) CO2

HCHO, HCOOH CO2

CH3OH

CO(ads.) CO2

HCHO, HCOOH CO2

1

2  

 O caminho 1 aponta para a formação de “venenos” catalíticos que se ligam fortemente 

à superfície eletródica como por exemplo o CO, enquanto que, o caminho 2 sugere a 

formação de intermediários reativos fracamente adsorvidos na superfície eletródica. As 

técnicas de EMIRS120 (sigla do inglês: Electrochemically Modulated Infrared Spectroscopy) e 

FTIR121 (sigla do inglês: Fourier Transform Infrared Spectroscopy) são de fundamental 

importância para confirmar a presença de CO e COH, por exemplo, na superfície de materiais 

utilizados para realizar a oxidação do metanol. 

 O material eletródico mais investigado para realizar a oxidação do metanol, por 

excelência, é a platina. Sabe-se porém, que a platina possui uma forte afinidade pelos 

intermediários indesejáveis de reação necessitando da formação de espécies oxigenadas para 

oxidar o CO a CO2, conforme esquema reacional apresentado a seguir: 

 
Pt(H2O) → Pt-(OH)ads + H+ + e-                                  (5) 

Pt-(CO)ads + Pt(OH)ads → CO2 + H+ + e-                     (6) 

 
 A formação de espécies oxigenadas em eletrodos de platina inicia-se em 

sobrepotenciais relativamente altos (perto de 0,8 V vs. HESS, sigla do inglês: Hydrogen 

Electrode in the Same Solution), no qual deve ocorrer a formação de Pt-(OH) e PtO, 

inviabilizando a utilização deste material como ânodo. 

A combinação da Pt com um segundo ou um terceiro metal é um modo conveniente de 

modificar as suas propriedades eletrocatalíticas. Entre os metais mais utilizados encontra-se o 

rutênio seguindo o mecanismo bifuncional122, segundo o qual o Ru ativa moléculas de água e 

provê locais preferenciais para a adsorção de -OHads a potenciais menos positivos do que a Pt. 
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Abundantes espécies -OHads são necessárias para oxidar completamente os intermediários 

adsorvidos até CO2. Alguns outros autores propõem que o Ru incrementa a velocidade de 

oxidação de metanol mediante um efeito eletrônico sobre os átomos de Pt vizinhos, este efeito 

é conhecido como o efeito ligante123,124 e propõe que o Ru pode acelerar a adsorção e 

dehidrogenação do metanol sobre sítios de Pt a baixos potenciais, ou que pode debilitar a 

ligação Pt-CO permitindo a oxidação de CO a potenciais mais baixos. 

Entretanto, alguns trabalhos publicados pelo grupo da Profa. Rolison95-97 mostraram 

que um eletrocatalisador contendo Pt e óxidos de rutênio hidratados apresenta uma atividade 

catalítica para a reação de oxidação de metanol varias ordens de magnitude maior do que a 

liga metálica Pt-Ru. Neste sentido, recentemente Santos e colaboradores125 usando a técnica 

de nanobalança eletroquímica de quartzo, demonstraram que a oxidação de metanol ocorre 

sem a participação do CO adsorbido nem outros intermediários também adsorvidos sobre um 

filme fino de RuO2 obtido pelo método Sol-gel sobre um substrato de Pt no cristal de quartzo. 

Em outro reporte recente, Profeti e colaboradores126 observaram uma contribuição benéfica do 

RuO2 para a oxidação de metanol realizada sobre catalisadores em pó de Pt–RuO2 preparados 

pela técnica de decomposição térmica de precursores poliméricos. Estas publicações reforçam 

a necessidade de estudar a atividade eletrocatalítica de óxidos metálicos frente às reações de 

oxidação eletroquímica de álcoois. 

 Por outro lado, muitos pesquisadores têm mostrado um grande interesse em produzir e 

aperfeiçoar as células a combustível que operam diretamente com etanol. Assim, Wang e 

colaboradores127 realizaram um estudo em que foi promovida uma comparação entre uma 

célula a combustível que possuía um ânodo de Pt-Ru operando com metanol ou etanol. A 

conclusão foi que a performance dos dois combustíveis era bastante semelhante atestando a 

viabilidade do uso do etanol para este tipo de utilização. 
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 Apesar dos avanços com respeito à elucidação dos mecanismos de reação envolvidos 

no processo de oxidação do etanol algumas controvérsias surgem na literatura por existirem 

uma série de intermediários de reação, o que dificulta bastante este tipo de proposição. 

 A oxidação do etanol pode ser simplificada pelo esquema reacional proposto a seguir: 

 

 A formação destes intermediários, da mesma forma que para o metanol, vêm sendo 

confirmada por diferentes técnicas como a cromatografia128 (líquida e gasosa) e técnicas de 

espectroscopia de refletância in situ129. 

Os requerimentos multifuncionais de catalisadores para a oxidação direta de pequenas 

moléculas orgânicas incluem a habilidade de debilitar ou quebrar as ligações C-H, C-O ou 

ainda C-C, sugerindo que para um bom desempenho será necessário o uso de catalisadores 

binários, ternários ou ainda quaternários130. Neste sentido, de Souza e colaboradores131 

demonstraram que o ródio metálico usado em combinação com a Pt pode incrementar a 

atividade catalítica para a dissociação da ligação C-C do etanol. Esta característica é muito 

importante quando se deseja a oxidação completa de etanol más, não é suficiente para 

produzir um catalisador eficiente desde que o Rh não diminui significativamente a barreira 

energética para a oxidação de CO. O que se acontece quando usados Pt e Ru juntos no 

catalisador. Conseqüentemente, um catalisador eficiente para esta reação poderia necessitar a 

presencia de Pt, Rh e Ru para promover a dehidrogenação do etanol, a quebra da ligação C-C 

e o enfraquecimento da ligação CO-Pt. Assim, será estudada nesta tese a oxidação de metanol 

e etanol sobre catalisadores contendo estes metais. 
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Por outro lado, Ueda e colaboradores132 em comunicação recente, propuseram que o 

TaOx inibe a adsorção de CO na Pt. Outros estudos mostraram que a atividade redox 

(múltiplos estados de oxidação) do MoOx é altamente eficaz para a geração de espécies 

oxigenadas e conseqüentemente para a oxidação de CO na interface MoOx/Pt-Ru133. Por outro 

lado, estudos preliminares realizados no nosso grupo mostraram um bom desempenho na 

utilização de PbOx na oxidação eletroquímica de metanol e etanol91. Também foi reportado 

recentemente que o catalisador Pt-RuO2-IrO2/C preparado pelo método Sol-gel apresenta uma 

atividade catalítica muito maior à observada sobre o compósito comercial Pt0,75Ru0,25/C (E-

Tek) para a oxidação de etanol134. Entretanto, todos estes materiais foram preparados sobre 

carbono Vulcan® ou são catalisadores não suportados como é o caso do MoOx/Pt-Ru. 

Portanto, é importante estudar o desempenho de catalisadores contendo estes óxidos metálicos 

preparados pelo método Sol-gel e suportados direta ou indiretamente sobre uma superfície de 

diamante. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

Os objetivos deste projeto são: 

 

(i) Realizar estudos das propriedades eletroquímicas fundamentais do eletrodo de 

diamante dopado com boro (DDB), para assim otimizar o uso do mesmo em 

aplicações eletroquímicas, eletroanalíticas e tecnológicas. Para isto, propõe-se estudar 

o efeito da polarização catódica na morfologia da superfície do DDB, verificar a 

estabilidade (durabilidade) das propriedades eletroquímicas conferidas ao eletrodo 

com a polarização catódica e determinar a relação entre a quantidade de sítios ativos 

com o nível de dopagem dos eletrodos de DDB. 

 

(ii) Modificar diretamente as superfícies do DDB com óxidos de metais nobres (Pt, Ru, 

Rh) utilizando o método Sol-gel para produzir eletrodos com propriedades 

eletroquímicas diferentes às do DDB puro, testando a viabilidade do método Sol-gel 

para esta finalidade. 

 

(iii) Estudar a oxidação eletroquímica de etanol e metanol em meio ácido sobre estes 

eletrodos modificados diretamente, visando com estes estudos iniciais, desenvolver 

sistemas que possam ser aplicados em células a combustível. 

 

(iv) Modificar indiretamente superfícies de diamante dopado com boro. Para isto, 

procurar-se-á sintetizar compósitos de pó de carbono modificados com óxidos 

metálicos pelo método Sol-gel, que posteriormente serão fixados em suportes de DDB. 
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(v) Estudar a oxidação eletroquímica de etanol e metanol em meio ácido sobre estes 

eletrodos modificados indiretamente, visando desenvolver diversos materiais que 

sejam altamente catalíticos para estas reações. 

 

(vi) Explorar o uso de pó de DDB modificado diretamente com óxidos metálicos de Pt e 

Ru, visando produzir um compósito com alta área superficial e testar a atividade 

catalítica do mesmo para a reação de oxidação eletroquímica de metanol em meio 

ácido. 
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CAPÍTULO III: MATERIAIS E MÉTODOS 

Os estudos realizados neste projeto subdividem-se em três etapas que são: (1) Estudos 

das propriedades eletroquímicas do eletrodo de diamante dopado com boro, (2) Estudos da 

oxidação eletroquímica de metanol e etanol sobre eletrodos de diamante dopado com boro 

modificados diretamente pelo método Sol-gel e (3) Estudos da oxidação eletroquímica de 

metanol e etanol sobre eletrodos de diamante dopado com boro modificados indiretamente 

pelo método Sol-gel. Os materiais e métodos descritos a seguir estão subdivididos da mesma 

forma para uma melhor compreensão e organização da tese. 

Por outro lado, os termos “polarização catódica” e “pré-tratamento catódico” são 

equivalentes e serão utilizados indistintamente durante a exposição dos resultados obtidos 

nesta tese. 

III.1. Materiais 

III.1.1. Eletrodos 

 As placas de diamante utilizadas (1.2 cm x 1.2 cm) como eletrodo de trabalho e como 

suporte para as modificações diretas ou indiretas foram preparadas sobre silício no “Centre 

Suisse d´Eletronique et d´Microtechnique”, Neuchâtel, Suíça.  

Os eletrodos foram sintetizados pela técnica HF-CVD, com a temperatura do 

filamento compreendida entre 2440 e 2560 oC. A fase gasosa consistia em metano (CH4) com 

excesso de H2, sendo o gás de dopagem o trimetil-boro. Os eletrodos continham um filme fino 

de ouro pelo lado do silício para melhorar o contato elétrico. O grau final de dopagem dos 

diversos eletrodos utilizados foi de 300-400, 800, 2000, 4500-5000 e 8000 ppm de boro e será 

devidamente indicado nos experimentos. 
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Utilizou-se como eletrodo auxiliar para todas as medidas eletroquímicas uma placa de 

platina com área geométrica de aproximadamente 2,0 cm2, embutida em vidro temperado e 

fixada com resina epóxi para evitar infiltrações. 

O sistema de referência utilizado em todo o trabalho foi o eletrodo de hidrogênio na 

mesma solução (HESS). Para produzir o hidrogênio no eletrodo utilizou-se uma solução de 

H2SO4 0,5 mol L-1, que foi a concentração ácida de trabalho utilizada em todos os 

experimentos, aplicando-se um potencial negativo constante de aproximadamente -3,0 V, com 

o auxílio de uma fonte estabilizadora pelo tempo aproximado de 10 segundos.  

Todos os potenciais apresentados nesta tese se encontram referidos a este sistema 

eletroquímico de referência. 

III.1.2. Células Eletroquímicas 

III.1.2.1. Célula Usada nos Estudos Eletroquímicos Fundamentais e com os Eletrodos 

Modificados Diretamente 

 Para realizar os estudos das propriedades eletroquímicas dos eletrodos de diamante 

dopado com boro e os estudos com os eletrodos modificados diretamente pelo método Sol-

gel, foi desenvolvida uma cela eletroquímica que contem com um adaptador especial para 

fixar os eletrodos de DDB à célula, de tal forma que estes estivessem firmemente presos por 

meio de um O-ring de borracha. Este O-ring permitia uma área geométrica exposta à solução 

de 0,62 cm2.  

O contato elétrico foi estabelecido por uma placa de cobre pelo lado do substrato de 

silício recoberto com um fino filme de ouro. Esta cela possuía também entrada e saída de 

gases e suporte para os eletrodos de referência e auxiliar. A célula de vidro Pirex e o 

adaptador foram fabricados nas oficinas do Instituto de Química de São Carlos e a tampa de 

Teflon em nosso laboratório.  
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Na Figura 2 se apresentam 6 fotografias mostrando principalmente: as partes da célula 

eletroquímica (Figura 2a), a montagem da mesma (Figuras 2b-2e), assim como a célula 

eletroquímica montada com todos os eletrodos e com as facilidades para a entrada e a saída de 

gases (Figura 2f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fotografias mostrando a montagem da cela eletroquímica: (a) peças da cela, 

adaptador e eletrodo de DDB, (b) eletrodo de DDB sendo colocado no adaptador, (c) Fixação 

do eletrodo de DDB no adaptador por meio de um O-ring, (d) Colocação do adaptador na cela 

de vidro, (e) adaptador e cela de vidro, ambos montados, (f) cela montada e em operação 

contendo os eletrodos de trabalho, referencia e auxiliar e a entrada de gases. 
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III.1.2.2. Célula Usada nos Estudos com o Diamante Modificado Indiretamente 

Nos estudos da oxidação eletroquímica de metanol e etanol realizados sobre os 

eletrodos de diamante modificados indiretamente com pó de carbono catalisado, utilizou-se 

uma célula eletroquímica de um compartimento, com entrada e saída de gases e suporte para 

três eletrodos, conforme mostrado na representação esquemática da Figura 3. A célula de 

vidro foi fabricada na oficina do Instituto de Química de São Carlos e a tampa de Teflon em 

nosso laboratório. 
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Figura 3 - Representação esquemática da célula eletroquímica para três eletrodos, sendo 

constituída por: (1) Eletrodo Auxiliar, (2) Eletrodo de Referência, (3) Eletrodo de Trabalho, 

(4) Entrada e (5) Saída de Gases. 

Na Figura 4A encontra-se apresentado o eletrodo de DDB utilizado como substrato 

para as modificações indiretas. O DDB foi colado sobre uma placa de cobre usando cola de 

prata e posteriormente com a finalidade de deixar exposta somente a superfície do diamante o 

restante do eletrodo foi isolado usando uma resina Araldite®. Observa-se ainda na Figura 4B 

uma quantidade de pó catalisado depositada sobre a superfície do DDB. 
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Figura 4 - (A) Eletrodo de DDB utilizado como substrato para as modificações indiretas e (B) 

uma quantidade de pó catalisado depositada sobre a superfície do DDB 

III.1.3. Soluções de Trabalho 

Na Tabela 1 encontram-se listados todos os reagentes utilizados neste trabalho com as 

suas respectivas procedências e purezas. 

Todas as soluções aquosas deste projeto foram preparadas utilizando água proveniente 

do sistema Milli-Q da Milipore® (sistema de água ultrapura). 

As medidas eletroquímicas e os tratamentos superficiais (polarizações catódica e 

anódica da superfície) deste trabalho foram realizados em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1). 

A aferição das áreas eletroativas dos eletrodos modificados diretamente foi realizada 

utilizando-se uma solução contendo K4[Fe(CN)6] 10-2 mol L-1 + H2SO4 0,5 mol L-1. 

 

(A)

(B)

(A)

(B)
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Tabela 1 - Procedência e pureza dos reagentes utilizados nesta tese 

Reagente Procedência Pureza 

Acetil-acetonado de Chumbo (II) Aldrich® 97,0 % 

Acetil-acetonado de Irídio (III) Aldrich® 97,0 % 

Acetil-acetonado de Platina (II) Aldrich® 97,0 % 

Acetil-acetonado de Ródio (III) Aldrich® 97,0 % 

Acetil-acetonado de Rutênio (III) Aldrich® 97,0 % 

Acetato dímero de Molibdênio (II) Aldrich® 98,0 % 

Acido Acético Glacial  Merck® P.A. 99,8 % 

Acido Fluorídrico  Nuclear® P.A. 40 % 

Acido Nítrico J.T. Baker® P.A.-C.A.S. 70,0 % 

Acido Sulfúrico Merck® Suprapuro 96.0 % 

Álcool Etílico Absoluto Anidro J.T. Baker® P.A.-C.A.S. 99,7 % 

Álcool Isopropílico Vetec P.A. 99,5 % 

Álcool Metílico J.T. Baker® P.A. 99,8 % 

Etóxido de Tântalo (V) Aldrich® 99,9 % 

Hexaferrocianeto de Potássio trihidratado Merck® P.A. 

Hidróxido de Amônia  Merck® 25,0 % 

Nafion® Aldrich® 5,0 % 

Peróxido de Hidrogênio Synth® P.A.-C.A.S. 29 % 

 

Para realizar os estudos da oxidação eletroquímica de etanol e metanol em meio ácido, 

utilizaram-se soluções alcoólicas com concentração fixa e igual a 0,5 mol L-1, preparados na 

solução de ácido sulfúrico descrita anteriormente. 

Nos estudos realizados com o intuito de determinar o estado da superfície dos 

eletrodos de DDB, foi usado o par redox Fe(CN)6
4-/3-, para isto foram usadas soluções 

recentemente preparadas de K4[Fe(CN)6] 1 x 10-3 mol L-1 em solução 0,5 mol L-1 de H2SO4 

previamente saturado com nitrogênio. 
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III.1.4. Equipamentos e Softwares Utilizados 

 As voltametrias cíclicas, cronoamperometrias e curvas de polarização em estado 

estacionário (diagramas de Tafel) foram realizadas em um potenciostato/galvanostato da 

Autolab modelo PGSTAT 30, acoplado a um microcomputador padrão IBM. As imagens de 

AFM foram obtidas em um microscópio de tunelamento e força atômica TM AFM Explorer 

da TopoMetrix. Os clusters de óxidos metálicos foram preparados em uma mufla 

automatizada modelo EDGCON 3P da EDG Equipments. Os banhos de ultra-som para a 

limpeza dos substratos e para a homogeneização das soluções foram realizados em um 

aparelho de ultra-som “Thorniton® Sonicator”. 

 As medidas de difratometria de raios-X foram realizadas em um equipamento “Carl 

Zeiss-Jena, URD-6” que opera com radiação CuKα (λ = 0,15406 nm) varrendo a 1° min-1 

para valores de 2θ entre 5° e 100°. Enquanto que um “Link Analytical QX-2000 

microanalyser” acoplado a um microscópio eletrônico de varredura “LEO Mod. 440” foi 

utilizado para a realização das medidas de energia dispersiva de raios-X (EDX) e 

microscopias eletrônicas de Varredura (MEV) foram realizadas no mesmo equipamento. 

As analises por Ramam foram realizadas usando um espectrofotômetro micro-Ramam 

monocromático e um detector CCD, usou-se uma excitação de 514 nm de longitude de onda, 

todos os experimentos foram realizados a temperatura ambiente e as curvas foram obtidas 

valendo-se de uma deconvolução dos picos do Ramam usando funciones Lorentzianas. 

As analises por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS, sigla do 

inglês: X-Ray Photoelectron Spectroscopy) foram realizadas usando um espectrofotômetro 

analítico Kratos XSAM HS em alto vácuo (10-7 Pa) e como fonte de raios-X uma radiação 

não-monocromática de Al Kα (1486,6 eV) operada com uma corrente de emissão de 10 mA e 

uma voltagem de 14 kV. Os espectros de alta resolução foram obtidos usando funciones 

gaussianas e a rotina dos mínimos quadrados para o ajuste dos picos. 
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Os textos foram digitados utilizando-se o editor Word for Windows 2003, em um 

sistema operacional Windows XP, ambos da Microsoft e os dados provenientes de todos os 

aparelhos foram tratados utilizando-se o software Origin 7.0 da Microcal®. 

III.2. Métodos 

III.2.1. Estudos das Propriedades Eletroquímicas do DDB 

Sabe-se que a polarização catódica é uma maneira simples e rápida de ativar a 

superfície do diamante. Por este motivo, estudou-se o efeito do tempo de exposição às 

condições atmosféricas de eletrodos de DDB pré-tratados catodicamente, com a finalidade de 

determinar se estes eletrodos perdem as suas propriedades eletroquímicas com o tempo 

(dinamicidade da superfície), assim como a relação desta dinamicidade com o nível de 

dopagem.  

Inicialmente foi estudada a diferencia nas respostas eletroquímicas do eletrodo de 

DDB após as diversas polarizações, como são a catódica, anódica e térmica, usando para esta 

finalidade a técnica de voltametria cíclica. Para isto, diversos eletrodos de DDB como 

recebidos foram sujeitos aos diferentes pré-tratamentos detalhados a seguir (cada eletrodo foi 

sujeito somente a um tipo de pré-tratamento): 

 

(i) Tratamento anódico: aplicação de 3,0 V vs. HESS durante 30 min em solução aquosa 0,5 

mol L-1 de H2SO4, correspondente à passagem de uma densidade de carga de ∼6 C cm-2. 

(ii) Tratamento catódico: aplicação de -3,0 V vs. HESS durante 3 e 30 min em solução aquosa 

0,5 mol L-1 de H2SO4, correspondente à passagem de uma densidade de carga de ∼-40 C cm-2 

e ∼-600 C cm-2 respectivamente. 

(iii) Tratamento Térmico: a 400 ºC durante 30 min em um forno e em atmosfera de oxigênio. 
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As variações na diferencia dos valores de potencial de pico anódico e catódico (∆Ep) 

do sistema Fe(CN)6
4-/3- foram acompanhadas com o tempo após polarização catódica. 

Paralelamente, a fim de entender a variação do estado da superfície com o tempo foram 

realizadas medidas por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X, verificando desta 

forma as variações nas terminações da superfície do eletrodo de DDB como recebido, depois 

de polarizado catodicamente (-3,0 V vs. HESS, 30 min) e após um mês de exposição às 

condições ambientais. 

A superfície de um eletrodo de DDB como recebido e após pré-tratado catodicamente 

a -3,0 V vs. HESS durante 30 min, foi estudada também usando a técnica de espectroscopia 

Ramam, para monitorar possíveis mudanças estruturais no DDB antes e após a polarização. 

Posteriormente, como uma segunda etapa dos estudos das propriedades eletroquímicas 

do DDB, foi determinado o efeito da polarização catódica na morfologia da superfície do 

DDB usando microscopia eletrônica de varredura. Assim, para o estudo da estabilidade 

mecânica do DDB depois de repetidas polarizações catódicas, alguns eletrodos de DDB com 

800 ppm de boro foram inicialmente submetidos a algumas etapas de polarização catódica 

potenciostática, cada etapa consistia em polarização a -3,0 V vs. HESS durante 30 min. 

Enquanto que outros eletrodos foram submetidos a algumas etapas de polarização catódica 

galvanostática (aplicando -600 C cm-2 em cada etapa) até passar uma densidade de carga de 

aproximadamente -14000 C cm-2, ambos em solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4. 

Finalmente, se estudou a relação entre quantidade de sítios ativos disponíveis no 

eletrodo com o nível de dopagem do mesmo e com a degradação física ocasionada por 

polarizações catódicas repetitivas. Para isto, foram realizadas curvas de polarização em estado 

estacionário e em modo potenciostático para a reação de desprendimento de Hidrogênio em 

meio ácido, usando diagramas de Tafel para comparar os resultados obtidos sobre os diversos 

eletrodos com distintas dopagens (300, 800, 2000 e 8000 ppm de boro) e sobre o eletrodo de 
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DDB com 800 ppm de boro que sofreu diversas polarizações catódicas galvanostáticas 

repetitivas e posteriormente foram realizadas voltametrias cíclicas sobre os mesmo eletrodos 

mas usando o par redox Fe(CN)6
4-/3-. 

Deve-se enfatizar que todos os valores da variação dos potenciais dos picos catódico e 

anódico (∆Ep), reportados nesta tese, foram calculados usando o primeiro ciclo voltamétrico. 

III.2.2. Modificações Superficiais Diretas 

III.2.2.1. Preparação das Soluções Precursoras e Aplicação 

 As soluções precursoras utilizadas no método Sol-gel foram preparadas em uma 

mistura contendo álcool isopropilico + ácido acético glacial (3:2, v/v)73, utilizando-se acetil-

acetonatos de platina, rutênio e ródio. As concentrações finais de cada uma destas soluções 

foram de 1,0 x 10-3 mol L-1. Estas soluções foram homogeneizadas utilizando-se um banho de 

ultra-som pelo tempo aproximado de 5 minutos. 

 A aplicação da solução precursora na superfície do diamante foi realizada por 

pincelamento, utilizando-se um pincel Tigre no 1, após cada pincelada, o eletrodo era 

colocado em uma mufla a 80 oC pelo tempo de 5 minutos para secagem. Este procedimento 

era repetido por dez vezes para o estudo da estabilidade da Pt sobre o DDB e quinze vezes na 

preparação dos eletrodos de Pt, Pt-RuO2 e Pt-RuO2-RhO2 que foram usados no estudo das 

reações de oxidação eletroquímica de metanol e etanol. Depois de realizadas as aplicações, os 

materiais foram densificados pelo tempo de 1 hora em mufla sob temperatura de 400 oC e em 

atmosfera de Argônio.  

III.2.2.2. Preparação da Superfície e Estudo da Estabilidade dos Compósitos 

Inicialmente, foram realizadas modificações diretas na superfície do DDB com Pt, 

com o objetivo de testar a viabilidade do método Sol-gel para esta finalidade, assim como de 

estudar a estabilidade das partículas depositadas na superfície. 
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 Todos os eletrodos de diamante utilizados para as modificações diretas continham 800 

ppm de boro. Devido a que, a superfície dos eletrodos de DDB como recebidos é altamente 

hidrofóbica, a deposição de partículas pelo método Sol-gel era dificultada, produzindo 

depósitos muito finos e que careciam de estabilidade. Desta forma, com a finalidade de 

viabilizar o método e aumentar a estabilidade dos depósitos sobre o eletrodo de DDB, foram 

inicialmente realizados depósitos de Pt pelo método Sol-gel sobre superfícies de DDB que 

sofreram um pré-tratamento catódico a -3,0 V vs. HESS durante 30 min (que tinha 

demonstrado ser eficiente na ativação dos eletrodos) e sobre superfícies de DDB que sofreram 

um pré-tratamento térmico a 400 ºC durante 30 min. 

Posteriormente, alguns eletrodos modificados com Pt com prévio pré-tratamento 

térmico a 400 ºC durante 30 min, foram recobertos com 40 µL de uma solução contendo 0,5 

% de Nafion®, a que foi seguidamente evaporada sobre a superfície usando um fluxo de ar 

quente. 

A estabilidade dos depósitos dos diferentes eletrodos foi testada por comparação das 

suas respostas voltamétricas iniciais e as observadas após 1000 ciclos potenciostáticos, 

realizados entre as reações de decomposição da água em solução de ácido sulfúrico, usando 

uma velocidade de varredura de 500 mV s-1. Finalmente, o eletrodo que mostrou maior 

estabilidade (pré-tratado termicamente e recoberto um filme de Nafion®) teve a estabilidade 

testada durante a oxidação eletroquímica de etanol (1000 ciclos potenciostáticos e 4 horas de 

operação continua a 650 mV vs. HESS). 

III.2.2.3. Caracterização e Estudos da Atividade Eletrocatalítica dos Eletrodos Modificados 

Diretamente 

Após determinadas as condições de pré-tratamento e deposição que rendem eletrodos 

modificados com boa estabilidade do deposito de Pt, foram preparados eletrodos de DDB 
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modificados com Pt, Pt-RuO2 e Pt-RuO2-RhO2 pelo método Sol-gel (prévio pré-tratamento 

térmico). 

 Com o objetivo de avaliar as áreas eletroativas destes novos materiais, foram 

realizadas medidas de voltametria cíclica comparativa com um eletrodo de disco de Pt com 

área eletroativa conhecida e polido com uma suspensão de alumina em pó φ = 0,25 µm em 

solução 1,0 x 10-2 mol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol L-1 H2SO4. Resultados estes que serão 

apresentados mais adiante e que mostraram um aumento significativo nas áreas superficiais 

do diamante. 

A atividade catalítica destes novos materiais para as reações de oxidação 

eletroquímica de metanol e etanol, foi testada usando as técnicas de voltametria cíclica, 

cronoamperometria e curvas de polarização em estado estacionário (diagramas de Tafel) para 

avaliar a eficiência dos mesmos frente à oxidação destes álcoois.  

Foram ainda utilizadas as técnicas de microscopia de força atômica e microscopia 

eletrônica de varredura para avaliar as superfícies do diamante puro e das superfícies que 

sofreram modificações diretas. Também, estas superfícies modificadas foram caracterizadas 

pelas técnicas de Difratometria de Raios-X (DRX) e Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), 

com o objetivo de determinar a composição cristalográfica e dimensão dos cristalitos, bem 

como realizar uma análise semiquantitativa dos metais depositados. 

III.2.3. Modificações Superficiais Indiretas 

Para realizar as modificações indiretas do diamante foram sintetizados compósitos de 

pó de carbono modificados com óxidos metálicos pelo método Sol-gel, que posteriormente 

foram fixados em suportes de DDB. Nesta parte do trabalho foram utilizados os óxidos 

metálicos de Pt, Ru, Ir, Ta, Pb, Mo e Rh. A avaliação do desempenho catalítico dos novos 

compósitos foi realizada usando as técnicas de voltametria cíclica, cronoamperometria e 
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curvas de polarização em estado estacionário (diagramas de Tafel) e os novos compósitos 

foram caracterizados por DRX e EDX. 

III.2.3.1. Preparação dos Compósitos de Pó de Carbono Modificados 

Foram preparados compósitos com composições metálicas binárias, ternárias e 

quaternárias, com uma proporção atômica fixa dos metais (vide dentro dos parênteses), os que 

se encontram listados a seguir: 

 
(i) Binários: PtRu (50:50), PtPb (50:50), PtIr (50:50), PtMo (50:50), PtRh (50:50) e 

PtTa (80:20). 

(ii) Ternários: PtRuMo (50:25:25), PtRuRh (50:25:25) e PtRuTa (50:25:25) 

(iii) Quaternários: PtRuTaPb (40:20:20:20), PtRuTaMo (40:20:20:20), PtRuTaIr 

(40:20:20:20), PtRuIrMo (40:20:20:20), PtRuIrPb (40:20:20:20) e PtRuRhPb 

(40:20:20:20) 

 
Os compósitos foram preparados utilizando o pó de carbono Vulcan® XC72-R como 

substrato. Para comparação, foram utilizados pós de carbono comerciais da E-TEK, 

modificados com platina e com Pt-Ru (relação atômica de 75%Pt – 25%Ru). A carga dos 

catalisadores preparados pelo método Sol-gel foi de 15 % em massa. 

Estes depósitos também foram efetuados utilizando-se o método Sol-gel, partindo-se 

das soluções precursoras de acetil-acetonatos de Pt, Ru, Ir, Rh, e Pb, cada uma com a mesma 

concentração (1 x 10-3 mol L-1) e usando soluções de etóxido de Ta(V) é de acetato dímero de 

Mo (II), cada uma com a mesma concentração (1 x 10-4 mol L-1). Todas as soluções 

precursoras foram preparadas em uma mistura contendo álcool isopropilico + ácido acético 

glacial (3:2, v/v). Uma vez preparadas as soluções precursoras, quantidades apropriadas 

destas soluções ou de misturas das mesmas eram adicionadas ao pó de carbono para se obter a 

carga de catalisador e a composição metálica desejada. Estes depósitos eram realizados 
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juntando-se o pó de carbono em um recipiente adequado (cadinho) e misturando-se pequenas 

quantidades da mistura de soluções de Sol-gel, produzindo-se assim uma espécie de lama 

negra. Esse procedimento era realizado de maneira que a solução recobrisse todo o pó de 

carbono, mas, evitando excessos de solução no sistema para minimizar as perdas de material. 

Após evaporação de toda a solução, o sistema era tratado num forno à temperatura de 400 oC 

e em atmosfera de Ar por uma hora. 

III.2.3.2. Fixação dos Compósitos em Suporte de Diamante 

O procedimento utilizado foi similar ao descrito por Schimidt e colaboradores135. 

Assim, quantidades de 0,008 g dos compósitos sintetizados eram adicionadas a 200 µL de 

uma solução 0,5 % de Nafion (Aldrich®, solução a 5 % em álcoois alifáticos) e 1000 µL de 

água deionizada. Esse sistema era posteriormente submetido a um banho de ultra-som por 5 

minutos para uma completa homogeneização. Após isso, 30 µL desta “tinta” produzida era 

transferida para um eletrodo de diamante com área geométrica aproximada de 0,55 cm2. 

Finalmente o eletrodo era colocado em estufa por 1 hora sob temperatura de 80 oC para a 

evaporação dos solventes. 

III.2.3.3. Caracterização e Estudos da Atividade Eletrocatalítica dos Compósitos 

Os pós de carbono modificados foram caracterizados pelas técnicas de Difratometria 

de Raios-X e Energia Dispersiva de Raios-X, com o objetivo de determinar a composição 

cristalográfica e dimensão dos cristalitos, bem como realizar uma análise semiquantitativa dos 

metais depositados. 

A atividade eletrocatalítica destes novos materiais para as reações de oxidação 

eletroquímica de metanol e etanol, foi testada usando as técnicas de voltametria cíclica, 
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cronoamperometria e curvas de polarização em estado estacionário (diagramas de Tafel) para 

avaliar a eficiência dos mesmos frente à oxidação destes álcoois.  

III.2.4. Diamante Dopado com Boro em Pó  

III.2.4.1. Preparação do DDB em Pó 

Os eletrodos de diamante utilizados para produzir o pó de DDB continham 4500-5000 

ppm de boro. Inicialmente os eletrodos foram imersos durante 10 min numa solução de 

limpeza81 contendo NH4OH/H2O2/H2O, nas seguintes proporções volumétricas: 1:1:5; 

seguidamente, estes eletrodos foram enxaguados varias vezes com água ultra pura. A 

dissolução do substrato de silício foi realizada a temperatura ambiente em uma mistura de 

ácido fluorídrico, ácido nítrico e ácido acético136. A relação volumétrica HF: HNO3 foi 2:1, e 

o ácido acético foi adicionado para evitar uma reação muito violenta. Finalmente, os filmes de 

DDB sem substrato foram enxaguados varias vezes com água ultra pura, secos por um fluxo 

de N2 e finalmente moídos usando um almofariz. 

. III.2.4.2. Preparação do Compósito de Pó de DDB Modificado e Fixação dos Compósitos 

em Suporte de Diamante 

Antes da deposição dos catalisadores no pó de DDB, este foi submetido a um pré-

tratamento térmico a 400 ºC durante 30 min. Seguidamente, foi preparado um compósito de 

pó de DDB contendo os metais Pt e Ru com uma relação atômica de 75:25 usando a 

metodologia descrita na seção III.2.3.1. A carga de catalisador usada foi de 20% em massa 

com relação à massa do pó de DDB. 

Uma vez preparado o compósito de pó de diamante catalisado, este foi fixado em um 

substrato de DDB usando a metodologia descrita na seção III.2.3.2. Este pó catalisado foi 
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então caracterizado por MEV, EDX, DRX e a determinação da área eletroativa do eletrodo 

preparado desta forma foi realizada usando a metodologia descrita na seção III.2.2.3. 

O estudo da reação de oxidação de metanol em meio ácido, foi realizado sobre este 

eletrodo de pó de diamante catalisado fixado num eletrodo de diamante e para efeitos de 

comparação sobre um eletrodo de DDB contendo um pó de carbono catalisado comercial Pt-

Ru/C da E-Tek com relação atômica entre os metais Pt:Ru de 75:25 e 20 % de carga de 

catalisador em massa, usando as técnicas de voltametria cíclica e curvas de polarização em 

estado estacionário (diagramas de Tafel). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados que serão apresentados neste capitulo encontram-se agrupados em 

quatro partes distintas que são: (i) Estudos das propriedades eletroquímicas e caracterização 

da superfície do diamante dopado com boro; (ii) modificação direta da superfície do diamante 

com diferentes óxidos metálicos usando o método Sol-gel, para estudar a oxidação 

eletroquímica de etanol e metanol em meio ácido sobre estes eletrodos modificados 

diretamente, visando desenvolver sistemas que possam ser aplicados em células a 

combustível; (iii) modificação indireta da superfície do DDB, pela síntese e fixação de 

compósitos de pó de carbono previamente modificados pelo método Sol-gel com platina e 

óxidos metálicos, visando promover a oxidação de metanol e etanol em meio ácido e (iv) 

produção de pó de DDB e posterior modificação direta com óxidos metálicos de Pt e Ru, para 

testar a atividade catalítica do mesmo para a reação de oxidação eletroquímica de metanol em 

meio ácido. 

IV.1. Estudos das Propriedades Eletroquímicas Fundamentais do Diamante 

IV.1.1. Estudos Iniciais 

Inicialmente foi estudado o efeito de três diferentes pré-tratamentos superficiais 

encontrados na literatura, na resposta eletroquímica de eletrodos de DDB. Estes pré-

tratamentos são: o pré-tratamento térmico (400 °C, 30 min em atmosfera de oxigênio), o pré-

tratamento anódico (3,0 V, 30 min) e o pré-tratamento catódico (-3,0 V, 30 min). 

Assim, a Figura 5A apresenta o efeito destes pré-tratamentos na janela eletroquímica 

de potencial em meio ácido, de eletrodos de DDB com 800 ppm de boro. Nesta figura podem 

se observar diferenças significativas nas janelas eletroquímicas de potencial realizadas sobre 

um eletrodo como recebido e sobre outras amostras da mesma composição que sofreram os 
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diversos pré-tratamentos. Claramente, se observa que todos os pré-tratamentos favorecem a 

adsorção de espécies envolvidas na reação de desprendimento de oxigênio, que acontece desta 

forma a potenciais menos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –Efeito do tipo de pré-tratamento realizado, sobre a janela eletroquímica de 

potencial apresentada por eletrodos de DDB com 800 ppm de boro em solução aquosa 0,5 

mol L-1 de H2SO4 registradas a ν = 100 mV s-1. Experimentos realizadas sobre um eletrodo 

como recebido, e sobre amostras depois de 30 min de pré-tratamentos: anódico (3,0 V), 

catódico (-3,0 V) e térmico (400 °C), usando celas de: (A) um compartimento e (B) dois 

compartimentos e contra eletrodo de DDB. 

No caso dos pré-tratamentos anódico e térmico, isto é provavelmente devido a 

espécies oxigenadas introduzidas na superfície do eletrodo durante os pré-tratamentos, 

enquanto que, no caso do eletrodo pré-tratado catodicamente pode estar relacionado a um 

aumento da condutividade da superfície do eletrodo de DDB como conseqüência deste pré-

tratamento, fato que será discutido mais adiante nesta tese.  

Por outro lado, esta figura também mostra que a ocorrência da reação de 

desprendimento de hidrogênio é favorecida somente pelo pré-tratamento catódico, como já foi 

descrito anteriormente por Suffredini e colaboradores23. 
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Entretanto, observa-se também nesta figura, que o eletrodo de diamante dopado com 

boro apresenta além de uma extensa janela eletroquímica, baixíssimos valor de correntes 

capacitivas em um longo intervalo de potenciais. Sendo assim, este material eletródico é um 

bom candidato para a realização de estudos eletroquímicos sem a interferência das reações de 

decomposição da água.  

Com a finalidade de excluir a possibilidade de contaminação da superfície do DDB 

com platina (do eletrodo auxiliar) durante o pré-tratamento catódico, foi realizada uma 

experiência similar à apresentada na Figura 5A (pré-tratamento catódico), mas, usando um 

eletrodo de DDB como recebido como eletrodo de trabalho e usando um eletrodo auxiliar de 

DDB durante o pré-tratamento catódico e as voltametrias cíclicas, usando ainda uma cela de 

dois compartimentos separada por uma membrana de Nafion®. Os resultados obtidos nestas 

condições foram qualitativamente idênticos aos mostrados na Figura 5A, (Figura 5B). 

Posteriormente, estudou-se o efeito destes pré-tratamentos na resposta eletroquímica 

apresentada por eletrodos de DDB quando usado o par redox Fe(CN)6
4-/3- em meio ácido 

(Figura 6). Desta forma, observa-se na Figura 6 que a cinética da reação do par redox é muito 

afetada pelos diferentes pré-tratamentos. O pré-tratamento catódico facilita esta reação redox, 

conduzindo a uma resposta reversível, com uma variação nos potencias de pico anódico e 

catódico (∆Ep) de 60 mV e uma relação das correntes de pico de oxidação e redução (Ip
ox/Ip

red) 

de aproximadamente 1,0. A linha base obtida para o eletrodo pré-tratado catodicamente revela 

uma superfície limpa sem a presença de processos faradáicos, com exceção de um pequeno 

sinal anódico no final da varredura. Este pequeno sinal foi atribuído à presença de pequenas 

quantidades de carbono do tipo sp2, como uma impureza da superfície33,137. 

Por outro lado, os pré-tratamentos anódico e térmico produzem superfícies que 

desfavorecem a cinética desta reação, resultando em respostas voltamétricas quase-
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reversíveis, com valores de ∆Ep de 1010 mV e 440 mV, sobre as superfícies pré-tratadas 

anódica e termicamente, e relações de Ip
ox/Ip

red iguais a 1,5 e 1,3 respectivamente. 
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Figura 6 - Efeito do tipo de pré-tratamento na resposta eletroquímica apresentada por 

eletrodos de DDB com 800 ppm de boro em solução aquosa 1,0 mmol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 

0,5 mol L-1 de H2SO4. Experimentos realizados sobre um eletrodo como recebido, e sobre 

amostras após 30 min de pré-tratamentos: anódico (3,0 V), catódico (-3,0 V) e térmico (400 

°C). Inclui-se a resposta do branco para o eletrodo pré-tratado catodicamente. v = 50 mV s-1 

Os resultados comparativos mostrados nas Figuras 5 e 6 confirmam claramente que o 

eletrodo de DDB pré-tratado catodicamente (terminações superficiais de H) apresenta uma 

grande melhora nas respostas eletroquímicas, com uma superfície aparentemente mais 

condutora. Conseqüentemente, é este pré-tratamento o mais interessante para aplicações 

analíticas e eletroquímicas do eletrodo de DDB, como também foi anteriormente reportado no 

nosso grupo de pesquisa25. Por tanto, mais adiante serão investigados: a estabilidade da 

resposta eletroquímica de superfícies de DDB pré-tratadas “catodicamente” com o tempo de 

exposição ao ar, assim como o efeito do pré-tratamento catódico na estrutura física do 

eletrodo. 
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Uma outra característica importante a ser mencionada, é que, a extensão da janela 

eletroquímica de potencial apresentada por um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro em 

meio ácido, depois de ser pré-tratado catodicamente, é altamente dependente da duração do 

pré-tratamento (Figura 7). A janela de potencial diminui de 3,9 V sobre o eletrodo como 

recebido para 3,4 V depois de 3 min de pré-tratamento e para 3,1 V depois de 30 min de pré-

tratamento catódico a -3,0 V. 

-1 0 1 2 3
-42

-28

-14

0

14

28

tpc= 0

tpc= 3 min

 

 

I 
/ m

A

E / V vs. HESS

tpc= 30 min

 

Figura 7 - Efeito do tempo de pré-tratamento catódico na janela eletroquímica de potencial 

apresentada por eletrodos de DDB com 800 ppm de boro em solução aquosa 0,5 mol L-1 de 

H2SO4. Experimentos realizados sobre um eletrodo como recebido e sobre outras amostras da 

mesma composição depois de pré-tratamento catódico a -3,0 V usando diferentes tempos (tpc= 

tempo de pré-tratamento catódico). ν = 100 mV s-1 

Estes resultados mostram que tempos de pré-tratamento bastante curtos têm um efeito 

significante na resposta eletroquímica do eletrodo de DDB. Este efeito pode ser também 

observado quando é estudada a resposta eletroquímica dos mesmos eletrodos usando o par 

redox Fe(CN)6
4-/3-, como pode ser observado na Figura 8. Claramente, a reversibilidade deste 

sistema aumenta significativamente, até mesmo depois que tempos de pré-tratamento tão 
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curtos quanto 3 segundos. O valor do ∆Ep diminui de ~400 mV sobre o eletrodo como 

recebido para 110 mV, 72 mV e 60 mV depois de tempos de pré-tratamento de 3 s, 3 min e 30 

min, respectivamente. Assim, podemos afirmar que um tempo de pré-tratamento de 30 min é 

o suficientemente alto para conduzir a uma resposta eletroquímica totalmente reversível do 

par redox Fe(CN)6
4-/3- e conseqüentemente a uma superfície eletródica altamente condutora. 
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Figura 8 - Efeito do tempo de pré-tratamento catódico na resposta eletroquímica apresentada 

por eletrodos de DDB com 800 ppm de boro em solução aquosa 1,0 mmol L-1 de K4[Fe(CN)6] 

+ 0,5 mol L-1 de H2SO4, registradas a v = 50 mV s-1. Experimentos realizados sobre um 

eletrodo como recebido e sobre outras amostras da mesma composição após pré-tratamento 

catódico a -3,0 V usando diferentes tempos (tpc). 

Adicionalmente, foi realizado o estudo do efeito da polarização catódica ou anódica na 

resposta eletroquímica do eletrodo de DDD (800 ppm de boro) usando para esta finalidade 

voltametrias cíclicas realizadas utilizando o par redox Fe(CN)6
3-/4-  a distintas velocidades de 

varredura. Assim, a Figura 9 apresenta as voltametrias cíclicas realizadas sobre um eletrodo 

de DDB após ter sido polarizado catodicamente durante 30 min a -3,0 V, usando velocidades 
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de varredura que foram variadas desde 5 ate 1000 mV s-1. Pode ser observar claramente nesta 

figura que o sistema apresenta uma resposta totalmente reversível com valores de ∆Ep que 

variam entre 59 e 61 mV (apresentados na Tabela 2) e valores de Ip
ox/Ip

red que variam entre 

0,96 e 1,00. 
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Figura 9 – Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) obtidos sobre um eletrodo de DDB com 

800 ppm de boro após pré-tratamento catódico a -3,0 V por 30 min, em solução aquosa 1,0 

mmol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol L-1 de H2SO4, registrados usando distintas velocidades de 

varredura (indicadas na figura). 

Por outro lado, o eletrodo polarizado anodicamente (30 min a 3,0 V) obviamente 

mostra-se muito menos condutor o que diminui a velocidade de transferência de carga de esta 

reação, mostrando respostas marcadamente quase-reversíveis no intervalo de velocidades 

utilizado (Figura 10). Embora a diminuição da velocidade de varredura diminua o ∆Ep do 

sistema e aproxime o valor da relação Ip
ox/Ip

red para perto de 1 (Tabela 2) esta ainda não é 

suficiente para que o eletrodo apresente uma resposta reversível. 
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Tabela 2 – Relação das correntes de pico de oxidação e redução (Ip
ox/Ip

red) e diferencia dos 

potenciais anódico e catódico (∆Ep), referente às Figuras 9 e 10. 

Eletrodo Como recebido Polarizado anodicamente Polarizado catodicamente 

νννν (mV s-1) Ip
ox/Ip

red
 ∆∆∆∆Ep Ip

ox/Ip
red

 ∆∆∆∆Ep Ip
ox/Ip

red
 ∆∆∆∆Ep 

1 

5 

10 

20 

50 

100 

200 

300 

500 

1000 

1,03 

1,04 

1,05 

1,08 

1,20 

1,31 

1,45 

2,32 

2,36 

3,70 

77,9 

78,7 

87,1 

96,0 

119,2 

147,0 

195,4 

251,1 

253,5 

294,5 

1,04 

1,28 

1,02 

1,27 

1,95 

1,85 

1,76 

1,50 

1,47 

1,46 

479,0 

613,3 

710,2 

686,4 

833,4 

884,1 

938,9 

1012,0 

1015,4 

1075,7 

1,00 

0,96 

1,00 

0,98 

0,97 

0,98 

0,98 

0,97 

0,97 

0,98 

60 

59,4 

59,5 

59,4 

59,8 

59,8 

60,3 

61,1 

61,4 

61,5 
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Figura 10 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) obtidos usando o par redox Fe(CN)6
3-/4-, 

sobre um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro, depois de pré-tratamento anódico a 3,0 V 

por 30 min, em solução aquosa 1,0 mmol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol L-1 de H2SO4, 

registrados usando distintas velocidades de varredura (indicadas na figura). 
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A marcante diferença do efeito dos pré-tratamentos catódico e anódico é ainda 

observada na Figura 11A, onde se observa uma grande dependência do potencial de pico 

anódico em função da velocidade de varredura no eletrodo anodizado e, em menor grau, no 

eletrodo como recebido. Já o eletrodo polarizado catodicamente mostra-se independente da 

velocidade de varredura, que é um critério a mais, que demonstra a reversibilidade do sistema 

sobre o eletrodo com esta polarização.  

Na Figura 11B pode-se observar que em todos os casos a Ipa é proporcional a ν1/2, 

indicando que o processo de oxidação é controlado por difusão e não pela adsorção de 

espécies (similarmente à redução). Adicionalmente, um gráfico de log Ipa versus o log ν 

mostrou-se linear e com inclinações de 0,53 sobre o eletrodo polarizado tanto catódica quanto 

anodicamente (Figura 12), confirmando que o processo é controlado pela difusão das espécies 

para o eletrodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – (A) Gráfico da variação do potencial de pico anódico (Epa) em função da 

velocidade de varredura (ν) e (B) Gráfico da variação da corrente de pico anódico (Ipa) em 

função da velocidade de varredura (ν), realizados usando o par redox Fe(CN)6
-4/-3 1,0 mmol L-

1 em 0,5 mol L-1 de H2SO4, sobre um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro: como recebido 

(estrelas vermelhas), após pré-tratamento catódico a -3,0 V por 30 min (quadrados pretos) e 

após pré-tratamento anódico a 3,0 V por 30 min (esferas azuis), referentes às Figuras 9 e 10. 
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Figura 12- Gráfico do logaritmo da corrente de pico anódico (Ipa) em função do logaritmo da 

velocidade de varredura (ν), referente às Figuras 9 e 10. 

Conjuntamente às medidas eletroquímicas, foram realizadas medidas usando 

microscopia Ramam, com a finalidade de monitorar possíveis mudanças estruturais no DDB 

antes e após a polarização catódica. Assim, os resultados das medidas de espectroscopia 

Raman (Figura 13) realizadas sobre o eletrodo de DDB (800 ppm de boro) antes e depois de 

pré-tratado catodicamente (-3,0 V, 30 min) mostram que este pré-tratamento não introduz 

diferenças estruturais detectáveis, nem mudanças significativas na relação de carbono sp2/sp3 

no filme de DDB. Os sinais de carbono de sp3 (pico agudo observado em ~ 1332 cm-1) e 

impurezas de carbono sp2 (pico largo em ~ 1550 cm-1) são muito similares nos dois eletrodos, 

o que indica que a melhora na resposta eletroquímica apresentada pelo eletrodo pré-tratado 

catodicamente (Figuras 5, 6 e 9) é devida somente a mudanças superficiais, provavelmente 

nas terminações superficiais do filme de DDB (principalmente terminações hidrogênio). Neste 

sentido foi relatado na literatura39
4041

-
42

43 que a superfície do diamante não dopado apresenta-se 

condutora quando contém terminações hidrogênio e isolante quando contem terminações 

oxigênio. 
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Figura 13 - Espectros de Raman obtidos sobre um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro, 

como recebido (a) e após pré-tratamento catódico (-3 V, 30 min) (b). Excitação de 514 nm. 

Mais ainda, a superfície do diamante com terminações H se torna isolante quando 

aquecido a vácuo a temperaturas maiores do que 700 °C138, temperatura que conduz à 

eliminação do hidrogênio da superfície do diamante. Porém, a condutividade é restabelecida 

quando o diamante é hidrogenado novamente por um tratamento de plasma de Hidrogênio. De 

acordo com Hayashi e colaboradores139, a condutividade superficial do diamante com 

terminações hidrogênio encontra-se na faixa entre 10-6 e 10-4 S, devido a portadores de carga 

do tipo p (lacunas na camada perto da superfície) com uma concentração lateral na faixa de 

1012 até 1013 cm-2 e com mobilidade entre 10 e 100 cm2 V-1 s-1. Assim, terminações 

hidrogênio são necessárias para a existência desta condutividade superficial que, no caso do 

DDB, permitiria a condução de regiões que não contem boro para o interior do eletrodo. 

Por outro lado, se a superfície do diamante é isolante (terminações O), nenhuma 

condutividade para o seio do eletrodo é possível. Portanto, em eletrodos com baixa dopagem, 

pode ser assumida a existência de uma condutividade mista na superfície do DDB, devido a 
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áreas com alto conteúdo de boro e áreas com menor ou nenhuma concentração de boro, mas 

com terminações hidrogênio, e conseqüentemente condutoras. Estes dois tipos de áreas devem 

estar em contato elétrico com regiões ricas em boro no seio do diamante, levando à existência 

de caminhos de condução45. 

IV.1.2. Dependência do Estado da Superfície com o Tempo 

Um fato importante observado no nosso laboratório, é que a superfície do eletrodo de 

DDB apresenta um comportamento eletroquímico dinâmico após ter sido pré-tratada 

catodicamente, ou seja, apresenta uma perda da atividade eletrocatalítica para o sistema 

reversível Fe(CN)6
3-/4- em função do tempo de exposição às condições atmosféricas. 

O efeito da exposição ao ar na resposta eletroquímica de um eletrodo de DDB com 

800 ppm de boro e pré-tratado catodicamente pode ser observado na Figura 14. Esta figura 

mostra a mudança no ∆Ep observado usando o sistema Fe(CN)6
4-/3- com o tempo de exposição 

ao ar de dois eletrodos que receberam pré-tratamentos catódicos diferentes (3 e 30 min a -3,0 

V). 

Se o eletrodo de DDB é pré-tratado somente 3 min, o valor do ∆Ep muda de 71 mV 

logo após realizado o pré-tratamento, para 97 mV depois de 45 horas de exposição à 

atmosfera. Similarmente, quando o eletrodo de DDB é pré-tratado 30 min, o ∆Ep muda de 60 

mV para 85 mV, depois de 45 horas de exposição às condições atmosféricas. 

Conseqüentemente, as mudanças no ∆Ep são aproximadamente as mesmas (25 mV) nas 

primeiras 45 horas de exposição ao ar. Estas mudanças devem estar relacionadas à perda de 

hidrogênio superficial, devido à oxidação da superfície pelo oxigênio atmosférico, ou por 

outras espécies (HCO3
-, OH-) usualmente contidas na fina camada de água formada 

naturalmente na superfície de sólidos expostos à atmosfera39,43. 
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Figura 14 – (A) Valores de ∆Ep observados para o par redox Fe(CN)6
4-/3- (1,0 mmol L-1 em 

H2SO4 0,5 mol L-1) em função do tempo de exposição ao ar, medidos sobre eletrodos de DDB 

com 800 ppm de boro após pré-tratamento catódico a -3,0 V durante: 3 min (●) e 30 min 

(�), (B) Continuação do estudo até 100 dias. ν = 50 mV s-1. 

Continuando a segunda experiência mostrada na Figura 14A mas, usando um tempo 

maior (Figura 14B), podemos observar que o ∆Ep aumenta até um valor de aproximadamente 

290 mV depois de 100 dias de exposição do eletrodo às condições atmosféricas.  

Estes resultados indicam claramente a necessidade de se voltar a pré-tratar 

catodicamente o eletrodo de DDB antes de realizar algum experimento eletroquímico, para se 

obter resultados reprodutíveis e confiáveis, especialmente, se o eletrodo não foi utilizado por 

um longo período de tempo. 

A Figura 15 mostra alguns exemplos dos voltamogramas cíclicos referidos ao estudo 

mostrado na Figura 14B. Nesta figura, pode se observar claramente a perda da reversibilidade 

do sistema em estudo com o tempo de exposição ao ar.  
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Figura 15 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) obtidos usando o par redox Fe(CN)6
3-/4- 

(1,0 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1) em função do tempo de exposição ao ar, medidos sobre 

um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro logo após pré-tratamento catódico a -3,0 V 

durante 30 min e a diferentes tempos de estocagem do eletrodo nas condições atmosféricas 

(tdp = tempo depois da polarização), como indicado na figura. ν = 50 mV s-1. 

Com o intuito de entender estes fenômenos superficiais foram realizadas medidas 

usando a técnica de XPS para determinar a quantidade de oxigênio na superfície de eletrodos 

de DDB com 800 ppm de boro. Os espectros foram registrados entre as energias de ligação de 

0 e 1300 eV e revelaram somente a presença de carbono e oxigênio na superfície do eletrodo 

de DDB logo após pré-tratamento catódico a -3,0 V durante 30 min (Figura 16). A relação 

oxigênio/carbono (O/C) calculada usando os espectros de XPS foi de 3,3% sobre o eletrodo 

de DDB logo após pré-tratamento catódico. A relação de oxigênio/carbono obtida em um 

eletrodo de DDB como recebido (cortado pelo fabricante da mesma peça da qual se cortou o 

eletrodo que foi pré-tratado catodicamente) foi de 5,0%. Este menor valor da relação O/C 
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encontrada logo após o pré-tratamento é presumivelmente devido a uma mudança de sítios 

com terminações superficiais O para sítios com terminação H durante o tratamento. 

Este eletrodo pré-tratado catodicamente foi então exposto à atmosfera durante um mês; 

depois disto, a relação O/C foi calculada e ficou entorno de 9,1%. A exposição do eletrodo 

pré-tratado catodicamente ao ar indubitavelmente conduz a um aumento do conteúdo 

superficial de oxigênio. Isto pode explicar a perda de condutividade do eletrodo, como 

também o aumento no ∆Ep observado para o par redox Fe(CN)6
4-/3- com o tempo de exposição 

ao ar. Porém, não está ainda claro o porque a amostra "como recebida" apresenta um conteúdo 

de oxigênio relativamente baixo, apesar do fato que o eletrodo foi exposto ao ar durante um 

longo tempo desde a data de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Espectro de XPS registrado na superfície do eletrodo de DDB logo após pré-

tratamento catódico a -3,0 V durante 30 min. 
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A Figura 17 mostra os detalhes da deconvolução do pico do C 1s obtido por XPS para 

o eletrodo pré-tratado catodicamente, depois de ser exposto à atmosfera durante um mês. 

Podem ser observados quatro picos de deconvolução diferentes, correspondendo às diferentes 

energias de ligação do carbono140: pico 1 - 286,4 eV (C=O); pico 2 - 283,3 eV (C-C, sp2); 

pico 3 - 284,5 eV (C-C, sp3), e pico 4 - 285,3 eV (C-O e C-O-C). A contribuição percentual 

de cada um destes picos para todas as amostras de eletrodos de DDB analisados por XPS é 

mostrada na Tabela 3.  

Além do aumento no conteúdo superficial de oxigênio quando o eletrodo foi exposto 

ao ar (já discutido em parágrafos anteriores), observa-se também que os conteúdos de carbono 

sp2 foram bastante baixos (≤ 6%), o que esta de acordo com o pequeno e largo pico observado 

nos espectros de Raman em ~1550 cm-1 (vide Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Deconvolução do pico relativo às ligações do carbono C 1s, obtido no espectro de 

XPS, registrado na superfície do eletrodo de DDB após um mês de ter sido pré-tratado 

catodicamente a -3,0 V durante 30 min. 
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Tabela 3 - Abundancias relativas obtidas por XPS das formas do carbono sobre eletrodos de 

DDB com 800 ppm. 

Conteúdo sobre a superfície do eletrodo (%) 

Energia de 

ligação (eV) 

Formas do 

carbono 

Como recebido 

 

Logo após pré-

tratamento 

catódico* 

30 dias após o 

pré-tratamento 

catódico 

283,5 

284,4 

285,5 

286,4 

C-C (sp2) 

C-C (sp3) 

C-O e C-O-C 

C=O 

4 

72 

20 

4 

5 

75 

17 

3 

6 

64 

25 

5 
*pré-tratamento catódico: -3,0 V por 30 min. 

Neste contexto, Kulesza e colaboradores141 reportaram a oxidação espontânea de 

superfícies hidrogenadas de diamante não dopado. Estes autores explicaram os resultados 

obtidos usando o modelo dipolo, de acordo com o qual, a adsorção química de átomos de 

hidrogênio com eletronegatividade menor do que a do carbono, pré-induz à acumulação de 

buracos ou lacunas na região subsuperficial do diamante. Semelhantemente, a acumulação de 

elétrons é possível pela adsorção química de oxigênio, que resulta em uma depleção de 

buracos devido ao incremento da condutividade de tipo n. Assim, quando as superfícies 

hidrogenadas de diamante não dopado entram em contato com o ar, uma degradação da 

camada de hidrogênio acontece por oxidação, seguida da deterioração da condutividade 

elétrica da superfície a longo prazo. A taxa de aumento da resistência da superfície foi 

calculada para ser aproximadamente (10 ± 6) kΩ mês-1. 

Pode-se supor que o principio do aumento da resistência superficial de eletrodos 

hidrogenados de diamante não dopado expostos ao ar é similar ao apresentado pelos eletrodos 

de DDB nas mesmas condições. Isto poderia explicar a perda da reversibilidade do sistema 

Fe(CN)6
4-/3- sobre estes eletrodos, como foi mostrado nas Figuras 14 e 15. Mais ainda, se 

correlacionamos este principio com os resultados obtidos por XPS, em que, podemos observar 
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que após um mês de exposição ao ar, o valor da relação O/C aumentou de 3,3% para 9,1% 

(uma diferencia de 5,8%), e que, em este mesmo tempo, o valor do ∆Ep teve um incremento 

de 85 mV (vide Figura 14), podemos assumir que essas mudanças na reversibilidade do 

sistema Fe(CN)6
4-/3- (dinamicidade superficial) são devidas à perda de hidrogênio superficial 

decorrentes da oxidação da superfície do eletrodo pelo oxigênio do ar. 

É importante ressaltar que o comportamento apresentado pelos eletrodos de DDB com 

800 ppm de boro também foi qualitativamente similar ao apresentado por amostras com 

outros níveis de dopagem, embora, a magnitude dos efeitos varia consideravelmente com este 

parâmetro (Figura 17). 

Desta forma, o comportamento dinâmico da superfície do eletrodo de DDB mostra-se 

também dependente do seu nível de dopagem, sendo que esta dinamicidade é inversamente 

proporcional ao teor de boro do eletrodo. Assim, observa-se na Figura 18 que as variações nos 

valores do ∆Ep para o par redox Fe(CN)6
3-/4-, medidos logo após o pré-tratamento catódico e 

após ~240 h de exposição do eletrodo ao ar foram de 40 mV, 39 mV, 10 mV e 6 mV, para os 

eletrodos contendo 300 ppm, 800 ppm, 2000 ppm e 8000 ppm de boro, respectivamente. 

Certamente, podemos concluir que o comportamento dinâmico da resposta eletroquímica do 

eletrodo de DDB é inversamente dependente ao nível de dopagem do eletrodo, o que sugere 

um efeito estabilizante da terminação H pelo conteúdo de boro na superfície. 

Sabe-se que o DDB mostra diferentes taxas de transferência de carga, provavelmente 

devido a uma distribuição não uniforme do boro na superfície do filme, com locais onde o 

nível de dopagem é alto, exibindo cinéticas rápidas e locais onde o nível de dopagem é baixo, 

exibindo cinética lenta45. Como o nível de dopagem na superfície é importante para a 

condutividade do eletrodo, eletrodos de diamante com altos níveis de dopagem têm uma 

densidade de estados superficiais (lacunas) mais elevada, e, conseqüentemente, a 

condutividade superficial devida a sítios de diamante com terminação H é menos importante. 
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Assim, a diminuição progressiva da taxa de transferência de elétrons com o tempo destes 

eletrodos, deveria ser menos pronunciada como se observo na Figura 18.  
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Figura 18 - Efeito da exposição ao ar no ∆Ep do par redox Fe(CN)6
4-/3-, medidos sobre 

eletrodos de DDB pré-tratados catodicamente (-3,0 V por 30 min) com diversos níveis de 

dopagem, como indicado na figura. Dados obtidos a partir dos voltamogramas cíclicos 

registrados em uma solução aquosa 1,0 mmol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol L-1 de H2SO4 a ν 

= 50 mV s-1. 

Neste sentido, Liao e colaboradores142, usando a técnica de análise por detecção do 

recuo elástico (ERDA, sigla do inglês: Elastic Recoil Detection Analysis), mostrou que a 

concentração de hidrogênio superficial em eletrodos de DDB aumenta com o teor de boro na 

superfície (nível de dopagem). Por outro lado, Lombardi e colaboradores143 reportaram que é 

energeticamente mais favorável para o hidrogênio se ligar aos dopantes do diamante (nesse 

caso boro, enxofre ou fósforo).  

Assim, eletrodos com maior nível de dopagem e, por conseguinte, maior teor de boro 

superficial, deveriam apresentar interações mais fortes com o hidrogênio do que eletrodos 

com baixa dopagem. Como resultado disto, eletrodos com altos níveis de dopagem (8000 e 
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2000 ppm de boro) perdem mais lentamente o hidrogênio superficial e, conseqüentemente, a 

reversibilidade quando comparados a eletrodos moderadamente dopados (300 e 800 ppm de 

boro), vide Figura 18. 

Deve ser ressaltado que o ∆Ep observado para o par Fe(CN)6
4-/3- e medido 

imediatamente depois do pré-tratamento catódico sobre os eletrodos de DDB com 8000, 2000, 

800 e 300 ppm de boro foi de 59, 60, 61 e 75 mV, respectivamente (Figura 18). De fato, como 

todos os eletrodos sofreram o mesmo pré-tratamento (-3,0 V durante 30 min), a cinética de 

reação mais lenta apresentada pelo eletrodo com 300 ppm de boro poderia ser devida à 

condutividade mista pré-suposta anteriormente, devida primeiramente a sítios com alto 

conteúdo de boro (altamente condutores) e posteriormente a sítios de diamante com 

terminação H (com condutividade moderada). Neste caso, a deficiência de sítios ativos por 

causa da baixa concentração de boro superficial poderia ser o fator limitante da cinética da 

reação. 

Finalmente, em vista que o comportamento eletroquímico dinâmico de eletrodos de 

DDB mostrou-se inversamente dependente ao seu nível de dopagem e tendo por base alguns 

resultados relatados na literatura, podemos supor a existência de uma condutividade mista na 

superfície dos eletrodos de DDB com baixa dopagem, devido a áreas com alto conteúdo de 

boro e a áreas com menor ou nenhuma concentração de boro, mas com terminações 

hidrogênio; estas áreas devem estar em contato elétrico com regiões ricas em boro no seio do 

diamante, levando à existência de caminhos de condução. 

IV.1.3. Degradação Superficial do Eletrodo de DDB e Dependência das Propriedades 

Eletroquímicas com o Nível de Dopagem 

Já foi mostrado que a aplicação de um pré-tratamento catódico produz superfícies de 

DDB altamente condutoras e que há necessidade de se voltar a pré-tratar catodicamente o 
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eletrodo de DDB antes de realizar algum experimento eletroquímico, para se obter resultados 

reprodutíveis e confiáveis. Assim sendo, é de grande importância o estudo da estabilidade 

mecânica da superfície do eletrodo após pré-tratamentos catódicos repetitivos. 

Para realizar estes estudos, alguns eletrodos de DDB com 800 ppm de boro foram 

inicialmente submetidos a algumas etapas de polarização catódica potenciostática. Cada etapa 

consistia em polarização a -3,0 V durante 30 min. Outros eletrodos foram submetidos a 

algumas etapas de polarização catódica galvanostática (aplicando -600 C cm-2 em cada etapa) 

até passar uma densidade de carga de aproximadamente -14000 C cm-2. Nos dois casos foi 

usada uma solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4.  

A polarização catódica foi realizada em etapas devido ao intenso incremento da 

temperatura da solução como resultado da polarização. O aumento de temperatura produzido 

por 30 min de polarização a -3,0 V foi de ~29 ºC, valor este determinado usando uma cela de 

dois compartimentos (60 ml) e usando dois eletrodos de DDB com 800 ppm de boro como 

ânodo e cátodo (Ageométrica = 0,36 cm2). 

A Figura 19 mostra algumas micrografias obtidas por MEV (amplificação de 40000 

vezes) sobre estes eletrodos pré-tratados e para fines de comparação, apresenta-se também 

uma micrografia realizada sobre um eletrodo de DDB como recebido. 

Nesta figura se observa que o eletrodo como recebido e o eletrodo depois de 30 min (~ 

-600 C cm-2) de polarização catódica apresentam a mesma e bem conhecida estrutura 

piramidal da superfície do DDB36,144. Portanto, não é observada nenhuma degradação 

superficial aparente com este tempo de polarização. Entretanto, o eletrodo que sofreu 180 min 

(~ -6000 C cm-2) de polarização catódica, ou seja, seis etapas de 30 min cada uma, apresenta 

um polimento apreciável da superfície. Uma degradação superficial bastante similar foi 

observada num eletrodo de DDB que sofreu polarizações galvanostaticas passando até -6000 
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C cm-2. Por outro lado, uma expressiva degradação superficial é observada sobre o eletrodo 

que sofreu polarização catódica galvanostática até passar -14000 C cm-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Microfotografias obtidas por MEV com ampliação de 40000 vezes, realizadas 

sobre distintas superfícies de eletrodos de DDB com 800 ppm de boro: como recebido, depois 

de 30 min de polarização catódica em meio acido a -3,0 V (~ -600 C cm-2), depois de 180 min 

de polarização a -3,0 V (~ -6000 C cm-2) e depois de polarização galvanostática em etapas de 

-600 C cm-2 usando 1 A cm-2, até passar uma densidade de carga de -14000 C cm-2. 

Assim, fica evidente que extensivas polarizações catódicas conduzem a uma 

degradação física importante da superfície do DDB, inclusive com o desprendimento do filme 

em algumas áreas, como pode ser observado na Figura 19. As áreas escuras desta figura 

correspondem a locais do filme de diamante destacados ou desprendidos. Neste contexto, 

durante experimentos de erosão de diamante não dopado produzido pela técnica de CVD, um 

desprendimento progressivo de camadas da interface filme-substrato foi relatado em outros 

estudos145. 
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Observando a degradação física mostrada na Figura 19 e considerando estudos que 

mostram que a superfície do diamante pode ser degradada significativamente por erosão37, 

podemos assumir que o polimento inicial e posterior degradação da superfície do DDB é 

principalmente devido a um processo de erosão cavitativa. Assim, a importante degradação 

física (erosão) observada no eletrodo após passar -14 000 C cm-2, pode ser devida ao longo 

tempo de polarização realizado sobre o mesmo e à força e agressividade adicionais do 

processo de erosão cavitativa resultantes do aumento da temperatura37. 

A Figura 20A apresenta os cronoamperogramas de algumas polarizações catódicas 

sucessivas realizadas em modo potenciostático (cada etapa de -3,0 V por 30 min) sobre um 

eletrodo de DDB com 800 ppm de boro. Devido à erosão da superfície durante a polarização, 

em outras palavras, à formação de microcavidades na superfície do eletrodo, se observa um 

aumento aparente na área eletroquimicamente ativa, observada após cada estagio de 

polarização.  

A densidade de corrente (calculada usando a área geométrica) apresenta inicialmente 

valores entre 0,15 e 0,30 A cm-2 durante a primeira polarização, e atinge aproximadamente 

0,90 A cm-2 na polarização numero 12. Similarmente, a densidade de carga (determinada 

usando a área geométrica) apresenta um valor de 600 C cm-2 durante a primeira polarização o 

qual é incrementado até quase 1500 C cm-2 durante a duo décima polarização (Figura 20B). 

Com a finalidade de estudar o efeito da degradação física da superfície do eletrodo nas 

propriedades eletroquímicas do mesmo, foram realizadas curvas de polarização em estado 

estacionário (modo potenciostático), para a reação de desprendimento de hidrogênio 

(representadas como diagramas de Tafel) e voltametrias cíclicas usando o par redox Fe(CN)6
4-

/3-, ambos em meio ácido. Estes experimentos foram realizados também sobre outros eletrodos 

de diamante com distintos níveis de dopagem, mas não erosionados.  
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Figura 20 – (A) Polarizações catódicas comparativas do eletrodo de DDB com 800 ppm de 

boro, a –3,0 V durante 30 min em solução de H2SO4 0,5 mol L-1. Numero de polarização: 1a 

(preto), 2a (vermelho), 3a (amarelo), 4a (verde), 9a (azul) e 12a (lilás), (B) densidade de carga 

determinada durante cada polarização usando a área geométrica do eletrodo. 

A Figura 21 apresenta os diagramas de Tafel realizados para a RDH. Pode se observar 

nesta figura que a resposta dos diversos eletrodos usados é altamente dependente da dopagem 

dos mesmos, uma vez que os valores da densidade de corrente medidos em potenciais 

similares é proporcional à quantidade de dopante que o eletrodo apresenta. De fato, a 

densidade de corrente observada sobre um eletrodo contendo 8000 ppm de boro é varias 

ordens de magnitude maior do que as observadas sobre outros eletrodos com menor dopagem. 

Assim, o eletrodo com 300 ppm de boro aparece com a menor densidade de corrente, 

aproximadamente 4 ordens de magnitude menor do que sobre um eletrodo com 800 ppm de 

boro. 

Como a reação de desprendimento de hidrogênio é uma reação catalítica, que precisa 

de sítios ativos disponíveis no eletrodo para a adsorção inicial do átomo de hidrogênio, pode-

se dizer que este aumento nos valores da densidade de corrente observado com o aumento da 

dopagem é devido ao aumento na quantidade de sítios ativos disponíveis na superfície do 

0 300 600 900 1200 1500 1800

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

3

12
9

4

 

 
 I 

iI
  /

 A
 c

m
-2

 (á
re

a 
ge

om
ét

ri
ca

)

t / s

1

2

0 2 4 6 8 10 12

600

800

1000

1200

1400

1600

 

 

IQ
I /

 C
 c

m
-2

 (á
re

a 
ge

om
ét

ri
ca

)

número de polarização

A B
0 300 600 900 1200 1500 1800

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

3

12
9

4

 

 
 I 

iI
  /

 A
 c

m
-2

 (á
re

a 
ge

om
ét

ri
ca

)

t / s

1

2

0 2 4 6 8 10 12

600

800

1000

1200

1400

1600

 

 

IQ
I /

 C
 c

m
-2

 (á
re

a 
ge

om
ét

ri
ca

)

número de polarização

A B



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 63 

eletrodo, que estariam presumivelmente diretamente relacionados à quantidade de boro 

superficial. 

Neste contexto, Cai 146 estudou a reação de desprendimento de hidrogênio sobre Pt e 

sobre diamante dopado e não dopado com boro usando a teoria mecânico-quântica. Esses 

cálculos mostraram que o diamante não dopado é um eletrocatalisador muito pobre para esta 

reação e que a reatividade do DDB é atribuída à formação de átomos de hidrogênio 

fracamente adsorvidos, que são possíveis devido à presença de átomos de boro na superfície e 

na subsuperfície do DDB. Fato este que corrobora a relação direta entre a quantidade de sítios 

ativos do eletrodo com o nível de dopagem do mesmo observada na Figura 21. 
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Figura 21 – Diagramas de Tafel realizados em estado estacionário (modo potenciostático) 

para a reação de desprendimento hidrogênio, realizada sobre eletrodos de DDB polarizados 

catodicamente a -3,0 V por 10 min e com diferentes níveis dopagem: (●) 300 ppm, (■) 800 

ppm, (▼) 2000 ppm, (▲) 8000 ppm e (�) 800 ppm depois de passar - 14000 C cm-2. Solução 

aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4. 

Entretanto a Figura 21 também mostra que o eletrodo de DDB com 800 ppm de boro e 

grandemente erosionado (polarizado até passar -14 000 C cm-2) apresenta uma grande 
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ativação na resposta eletroquímica, com um incremento de quase 12 vezes na densidade de 

corrente (determinada usando a área geométrica) quando comparado a um eletrodo de DDB 

da mesma dopagem, mas que foi submetido somente a uma polarização a -3,0 V por 10 min 

(para evitar a degradação da superfície). Assim, a enorme ativação observada no eletrodo 

erosionado até mostrar densidades de corrente similares ou ainda um pouco maiores do que as 

observadas sobre um eletrodo com 2000 ppm de boro, indica que a degradação superficial 

conferida ao eletrodo com a polarização catódica extensiva, provavelmente expõe uma maior 

quantidade de boro para a superfície, pela formação de cavidades por erosão cavitativa. 

Por outro lado, este aumento na densidade de corrente com o aumento do nível de 

dopagem não foi anteriormente observado nem reportado quando usados os pares redox 

usualmente estudados na literatura (Fe(CN)6
4-/3-, Ru(NH3)6

3+/2+, entre outros) que são reações 

de esfera externa e controladas por difusão.  

Neste sentido, a Figura 22 apresenta a resposta dos eletrodos de DDB usados nas 

curvas da Figura 21 usando o par redox Fe(CN)6
4-/3-. Nenhuma mudança significativa é 

observada nesta figura, indicando que este tipo de processo não é afetado pela quantidade de 

sítios ativos na superfície (ou sítios provavelmente bloqueados), e desta forma, as superfícies 

dos eletrodos estariam atuando provavelmente como eletrodos com superfícies com 

condutividade heterogênea147,148, ou seja, sítios ricos em boro que apresentariam uma alta 

condutividade e sítios de diamante com terminação hidrogênio com menor condutividade ou 

como arranjos de microeletrodos149, como será discutido a seguir. 

Holt e colaboradores45 mostraram que a superfície de eletrodos de DDB com baixo 

nível de dopagem é predominantemente isolante, com algumas áreas condutoras que 

apresentam atividade eletroquímica distribuídas não uniformemente, mas associadas aos 

bordes de grão, onde a quantidade de boro é maior. Estas áreas de maior condução também 

aumentavam quando o nível de dopagem era incrementado. Em outras palavras, as 
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propriedades elétricas aparecem não homogêneas através da superfície. Resultados similares 

foram reportados recentemente por Wilson e colaboradores46 usando as técnicas de AFM com 

sonda condutora e a técnica de microscopia eletroquímica de varredura. 
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Figura 22 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) obtidos usando o par redox Fe(CN)6

3-/4- 

(1,0 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1), medidos sobre eletrodos de DDB com distintas 

dopagens e sobre um eletrodo com 800 ppm erosionado pela passagem de - 14000 C cm-2, 

todos eles polarizados catodicamente a -3,0 V por 10 min antes das medidas. ν = 50 mV s-1. 

Com o intuito de melhor entender este fenômeno, foram realizadas voltametrias 

cíclicas usando o par redox Fe(CN)6
3-/4- sobre o eletrodo erosionado e após polarizado 

anodicamente (10 C cm-2) ou catodicamente (-10 C cm-2), usando velocidades de varredura 

muito baixas (Figura 23).  

A polarização catódica foi realizada no modo galvanostático a 1 A cm-2 passando -10 

C cm-2 porque foi demonstrado num estudo realizado em conjunto com o Laboratório de 

Pesquisa em Eletroquímica do Departamento de Química da Universidade Federal de São 

Carlos que esta carga é suficientemente alta para permitir que eletrodos de DDB com 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 66 

concentrações de boro entre 800 e 8000 ppm apresentem uma resposta reversível do par redox 

Fe(CN)6
3-/4-, sem produzir nenhuma degradação física aparente na superfície dos mesmos. 

Sendo assim, esta é uma polarização catódica mínima e ideal para deixar a superfície do 

eletrodo de DDB com uma alta condutividade. Já a polarização anódica até passar 10 C cm-2 

conduz a uma superfície muito menos condutora com respostas marcadamente quase 

reversíveis. 
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Figura 23 - Voltamogramas cíclicos (primeiro ciclo) obtidos usando o par redox Fe(CN)6
3-/4- 

(1,0 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1), medidos sobre o eletrodo de DDB com 800 ppm de 

boro que foi erosionado pela passagem de -14000 C cm-2. Eletrodo polarizado anodicamente 

passando 10 C cm-2 (curva azul) e polarizado catodicamente -10 C cm-2 (curva preta) ambos 

usando ±1 A cm-2. ν = 0,5 mV s-1. 

Os resultados obtidos usando uma velocidade de varredura de 0,5 mV s-1 (Figura 23) 

mostram que o eletrodo polarizado catodicamente apresenta uma resposta quase reversível 

com um ∆Ep de 66 mV e uma relação de Ip
ox/Ip

red de 1,22. Neste sentido, foi reportado pelo 

grupo do Prof. Compton147,148, que eletrodos com superfícies heterogêneas (micropartículas 
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de ouro depositadas sobre carbono pirolítico modificado com antraquinona), ou seja sítios da 

superfície com maior condutividade do que os outros, apresentam respostas quase reversíveis 

e que se aproximam da reversibilidade quando a quantidade de sítios altamente condutores é 

alta. Este poderia ser o caso do eletrodo polarizado catodicamente, o qual teria sítios com uma 

alta condutividade (presumivelmente ricos em boro) e sítios com menor condutividade, 

(presumivelmente diamante com terminação hidrogênio). Entretanto, foi mostrado também 

experimental e teoricamente que eletrodos com sítios parcialmente bloqueados na superfície, 

comportam-se como arranjos de microeletrodos148,149. Assim, eletrodos com sítios 

parcialmente bloqueados dependendo do tamanho e da separação dos sítios condutores 

apresentam uma resposta sigmoidal. Esta resposta sigmoidal é característica da difusão 

esférica, que apresenta uma maior contribuição em microeletrodos e em arranjos de 

microeletrodos, quando as camadas de difusão não se sobrepõem.  

Nesses eletrodos parcialmente bloqueados, dependendo da velocidade de varredura 

utilizada, se produzirá um aumento ou uma diminuição na largura da camada de difusão. 

Assim, quando são usadas altas velocidades de varredura, a largura camada de difusão é 

pequena comparada com o tamanho dos microeletrodos. Consequentemente, a difusão radial 

não tem uma contribuição importante e o arranjo se comportará similarmente a um eletrodo 

de tamanho convencional devido à superposição das camadas de difusão como foi observado 

na Figura 22. Por outro lado, se a velocidade de varredura é suficientemente baixa, a largura 

da camada de difusão é da mesma ordem de grandeza do tamanho dos microeletrodos e menor 

do que a distancia de separação entre os mesmos no arranjo. Consequentemente, a difusão 

esférica será a responsável pelo transporte de massa, obtendo-se respostas sigmoidais. 

Neste contexto, pode ser observado na Figura 23 que o eletrodo polarizado 

anodicamente mostra uma resposta sigmoidal. Desta forma, considerando estes resultados 

somados aos relatados por Holt e colaboradores45, por Wilson e colaboradores46 discutidos 
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anteriormente e os reportados pelo grupo do Prof. Compton147-149, podemos afirmar que a 

resposta sigmoidal observada no eletrodo polarizado anodicamente deve-se a que a superfície 

encontra-se parcialmente bloqueada (diamante com terminações oxigênio). Assim, os sítios 

ricos em boro formam um arranjo disperso de microeletrodos na superfície do eletrodo. 

Foi demonstrado recentemente147,150 que a superfície do grafite pirolítico altamente 

orientado é altamente heterogênea, consistindo em terraços de grafite plano basal separados 

por defeitos de grafite plano terminal (edge). Estes defeitos formam arranjos de 

microeletrodos separados pelo grafite de plano basal, que é praticamente inerte 

eletroquimicamente e as respostas voltamétricas obtidas sobre este tipo de carbono são 

devidas principalmente a estes defeitos. 

Assim, o fato que a voltametria cíclica do par Fe(CN)6
3-/4- usando uma velocidade de 

varredura de 50 mV s-1 (Vide Figura 22) não se mostre sensível à quantidade de sítios ativos 

do eletrodo (dopagem), pode ser devido a que o eletrodo apresenta superfícies altamente 

heterogêneas e a resposta depende da largura da camada de difusão ou seja da velocidade de 

varredura utilizada e da separação dos sítios ativos altamente condutores na superfície. Para 

uma determinada velocidade de varredura e se os sítios estão suficientemente espaçados, a 

resposta voltamétrica total é a somatória das respostas individuais de todos os microeletrodos. 

Entretanto, se o espaçamento é menor ou os sítios com alta condutividade estão separados por 

sítios menos condutores, as camadas de difusão se sobreporão e a resposta total será menor do 

que a prevista pela somatória dos microeletrodos e o arranjo mostrará o comportamento de 

um eletrodo convencional151. 

Finalmente, considerando estes resultados e outros reportados na literatura37,45,46,147-149, 

pode ser suposto que o aumento na quantidade de sítios ativos observado no eletrodo de 800 

ppm que foi extensivamente pré-tratado catodicamente (vide Figura 21) é devido à erosão da 

superfície (formação de micro cavidades) produzida durante a polarização, expondo mais 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 69 

boro à superfície, e aumentando a região da superfície altamente condutora do DDB. Por 

conseguinte, um eletrodo com 800 ppm de boro apresenta uma quantidade de sítios ativos 

semelhante à observada em um eletrodo de DDB com 2000 ppm de boro. 

É importante ressaltar que todos os eletrodos utilizados nesta tese apresentam 

respostas qualitativamente similares às observadas na Figura 23 sobre o eletrodo de DDB com 

800 ppm de boro erosionado. Ou seja, os eletrodos com distintas dopagens usados nesta tese 

apresentam uma superfície heterogênea (sítios ricos em boro que apresentariam uma alta 

condutividade e sítios de diamante com terminação hidrogênio com menor condutividade), 

quando polarizados catodicamente e parcialmente bloqueada (diamante com terminações 

oxigênio) quando polarizados anodicamente, formando arranjos de microeletrodos 

(provavelmente sítios ricos em boro). 

Para finalizar os estudos acerca do comportamento eletroquímico dos eletrodos de 

DDB com distintas dopagens mostra-se a relação entre o nível de dopagem dos eletrodos com 

a largura da janela de potencial em meio ácido dos mesmos.  

Assim, na Figura 24 pode se observar que a largura da janela de potencial é 

inversamente dependente ao nível de dopagem do eletrodo. Enquanto maior o nível de 

dopagem menor a janela de potencial observada (duas reações catalíticas), devido à maior 

condutividade superficial do eletrodo que, por sua vez, é devido à quantidade de sítios ativos 

(presumivelmente boro) presentes no eletrodo. Consequentemente, o eletrodo com menor 

dopagem apresenta a maior janela de potencial.  
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Figura 24 - Efeito do nível de dopagem na janela eletroquímica de potencial apresentada por 

eletrodos de DDB como recebidos em uma solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4, registradas 

a ν = 100 mV s-1.  

IV.2. Modificações Diretas da Superfície do DDB 

IV.2.1. Estabilidade dos depósitos 

Após fazer uma revisão dos trabalhos publicados na literatura que mostraram a 

deposição direta de Platina sobre superfícies de DDB84,85, sabe-se, que a baixa estabilidade 

das partículas de Pt depositadas sobre o DDB é um problema a ser resolvido, e por isto, forma 

parte dos objetivos da presente tese. Por este motivo, inicialmente foram realizados estudos 

para conseguir depositar partículas de Pt, que por sua vez, apresentem um bom contato 

elétrico com a superfície do DDB, elevada pureza e elevada estabilidade.  

Desta forma, foram inicialmente realizados depósitos de Pt metálica (ver seção 

IV.2.2,1.) pelo método Sol-gel sobre superfícies de DDB que sofreram um pré-tratamento 

catódico a -3,0 V durante 30 min (que tinha demonstrado ser eficiente na ativação dos 

eletrodos de DDB) e sobre superfícies de DDB que sofreram um pré-tratamento térmico a 400 
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ºC durante 30 min, uma vez que no método Sol-gel o material é submetido a elevadas 

temperaturas. 

A caracterização eletroquímica dos eletrodos foi realizada inicialmente usando a 

técnica de voltametria cíclica realizada em meio ácido (solução 0,5 mol L-1 de H2SO4). A 

Figura 25 apresenta as respostas eletroquímicas obtidas usando um eletrodo de DDB com 800 

ppm de boro antes (curva preta) e depois de modificado com Pt (curva vermelha). Observa-se 

nessa figura, que depois que a superfície do DDB foi modificada, ambas as reações de 

decomposição da água se tornam muito mais rápidas, devido ao efeito catalítico da Pt, em 

claro contraste com a baixa atividade da superfície do DDB para a decomposição de água, 

como foi reportado anteriormente23. 
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Figura 25 - Voltametrias cíclicas (estado estacionário) realizadas sobre a superfície do 

eletrodo de DDB com 800 ppm de boro sem modificação (linha preta) e após modificação 

com clusters de Pt (linha vermelha) em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 (v = 50 mV s-1). 

Alem disso, sobre o eletrodo modificado observam-se os processos superficiais típicos 

de um eletrodo de Platina policristalina, como são: a adsorção e desorção de hidrogênio entre 

0,05 e 0,3 V, assim como a formação de óxidos na região de 0,9 até 1,4 V e a redução dos 
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mesmos em 0,7 V vs. HESS. Estes resultados indicam que as partículas de Pt apresentam um 

bom contato elétrico com a superfície do diamante e elevada pureza. 

A Figura 26 apresenta duas micrografias obtidas por MEV, com ampliações de 1000 

(Figura 26A) e 20000 vezes (Figura 26B), tiradas sobre um eletrodo de DDB pré-tratado 

termicamente e posteriormente modificado com Pt pelo método Sol-gel. Observa-se nessa 

figura, que há uma distribuição irregular dos clusters na superfície do diamante, com 

tamanhos que variam entre 10 e 100 µm (regiões claras na Figura 26A) o que indica uma 

deposição heterogênea dos clusters na superfície. Uma micrografia registrada numa região 

escura da micrografia apresentada na Figura 26A, mas com uma maior ampliação (Figura 

26B), mostra nanopartículas com forma esférica e tamanhos próximos de 50 nm. 

Por outro lado, a porcentagem atômica de Pt sobre este eletrodo modificado, obtida 

por EDX, foi de aproximadamente 0,1%, o que mostra que pequenas quantidades de Pt têm 

um efeito muito significativo no comportamento do eletrodo, como apresentado na Figura 25, 

sugerindo também uma excelente distribuição das partículas, que resulta em uma grande área 

superficial de Pt exposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Micrografias obtidas por MEV sobre a superfície do eletrodo de Pt/DDB 

preparado pelo método Sol-gel, usando duas ampliações: (A) 1000 vezes e (B) 20000 vezes. 

A B30 µµµµm 700 nmA B30 µµµµm30 µµµµm 700 nm700 nm
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A estabilidade dos diversos depósitos realizados sobre eletrodos de DDB pelo 

método Sol-gel, foi testada por comparação da resposta que foi observada antes e depois de 

1000 ciclos de varredura de potencial entre as reações de decomposição da água, em solução 

de H2SO4 0,5 mol L-1 usando uma velocidade de varredura de 500 mV s-1. 

O estudo da estabilidade dos depósitos é mostrado na Figura 27. Nessa figura pode-

se observar que a estabilidade dos clusters de Pt é função dos pré- e pós-tratamentos da 

superfície. Assim, uma perda significativa da Pt após 1000 ciclos voltamétricos é observada 

sobre um eletrodo de Pt/DDB previamente pré-tratado catodicamente (Figura 27A). Já a 

estabilidade do eletrodo pré-tratado termicamente antes da modificação superficial, apresenta-

se muito mais elevada (Figura 27B), 

Posteriormente, alguns eletrodos modificados com Pt, após o eletrodo de DDB ter 

sido previamente pré-tratado termicamente, foram recobertos com 40 µL de uma solução 

contendo 0,5 % de Nafion®, a que foi seguidamente evaporada sobre a superfície usando um 

fluxo de ar quente. O estudo de estabilidade sobre este eletrodo mostrou uma elevada 

estabilidade (Figura 27C). 

Uma avaliação quantitativa da carga relacionada à desorção de Hidrogênio para cada 

eletrodo (gráficos inseridos na Figura 27) mostra perdas de aproximadamente 34 % (A), 8 % 

(B) e desprezível (C), após os 1000 ciclos. Assim, estes resultados indicam claramente que o 

método de Sol-gel produz depósitos de Pt mais estáveis sobre DDB, do que outros métodos 

reportados na literatura (por exemplo: 65 % de Pt desprendida quando depositada por 

eletrodeposição)84, ainda quando é usado o pré-tratamento catódico.  

Entretanto, o uso de um pré-tratamento térmico incrementa consideravelmente a 

estabilidade e, quando recoberto com um filme de Nafion®, o desprendimento dos clusters 

metálicos é desprezível. Assim, esta metodologia simples e de baixo custo produz eletrodos 
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catalíticos estáveis, com possíveis aplicações como sensores e como anodos para serem 

usados em células a combustível, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Voltametrias cíclicas comparativas entre o segundo (pontos vermelhos) e depois 

de 1000 ciclos de varredura (linhas pretas), em solução de H2SO4 0,5 mol L-1, registrados 

sobre os eletrodos de Pt/DDB preparados depois de: pré-tratamento catódico (A), pré-

tratamento térmico (B) e pré-tratamento térmico mais a posterior deposição de um filme de 

Nafion® sobre a superfície (C). Os gráficos inseridos são ampliações da região de desorção de 

hidrogênio para cada caso. v = 500 mV s-1. 

Finalmente, foi testada a atividade e a estabilidade do deposito de Pt recoberto por um 

filme de Nafion usando para esta finalidade, a resposta voltamétrica da reação de oxidação 

eletroquímica de etanol. Assim, foi feita uma comparação da resposta inicial do sistema, após 

operação continua de longa duração durante 4 horas de eletrólise a 650 mV vs. HESS e, 

posteriormente, após 1000 ciclos voltamétricos.  

Os resultados deste estudo se encontram apresentados na Figura 28. A comparação das 

correntes de oxidação foi realizada a 920 mV vs. HESS e revela uma pequena perda da 

atividade do eletrodo de Pt/DDB (~6%) depois de realizada a eletrólise de 4 horas (linha 

vermelha) quando comparada com a voltametria inicial (linha preta). Enquanto que, 1000 

ciclos voltamétricos deixaram a superfície muito pouco alterada (linha azul) quando 

comparada com a curva após a eletrólise (linha vermelha). 
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Figura 28 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação de etanol, obtidos sobre um 

eletrodo de Pt/DDB em solução 0,5 mol L-1 de etanol + 0,5 mol L-1 de H2SO4. Curvas 

mostradas: 2º ciclo (linha preta), depois de 4 horas de eletrólise contínua a 650 mV vs. HESS 

(linha vermelha) e depois de 1000 ciclos adicionais a 500 mV s-1 (linha azul). A Figura em 

destaque apresenta uma amplificação da região do 1o pico. ν = 20 mV s-1. 

É importante ressaltar que as respostas para a reação de oxidação de etanol observadas 

na Figura 28, apresentam perfis e potenciais de inicio da reação (~600 mV vs. HESS) 

semelhantes às respostas previamente reportadas sobre eletrodos de platina policristalina 

(entre 550 e 600 mV)152
153-154 e sobre partículas de Pt dispersadas em carbono (600 mV)134, o 

que demonstra que estas respostas são devidas somente à atividade catalítica do depósito de Pt 

no DDB. 

Os estudos realizados mostram que a atividade satisfatória dos eletrodos preparados 

pelo método Sol-gel podem constituir ferramentas interessantes de pesquisa visando, 

principalmente, à utilização destes materiais em aplicações práticas. 
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IV.2.2. Eletrodos de DDB Modificados Diretamente com Pt e Óxidos Metálicos de Ru e 

Rh 

Com o intuito de desenvolver catalisadores suportados sobre filmes de DDB, que 

apresentem uma atividade catalítica diferenciada para as reações de oxidação eletroquímica de 

metanol e etanol, foram preparados eletrodos de DDB modificados com Pt, Pt-RuO2 e Pt-

RuO2-RhO2 pelo método Sol-gel. A deposição destes compósitos foi realizada sobre eletrodos 

de DDB previamente pré-tratados termicamente. 

IV.2.2.1. Caracterização por Difratometria de Raios X 

Os difratogramas obtidos foram comparados com as fichas cristalográficas do JCPDS 

(sigla do inglês: Joint Committee of Power Diffraction Standards). Desta forma, a Figura 29 

mostra os difratogramas de raios X, obtidos por varredura continua em baixo ângulo, sobre os 

eletrodos de Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB.  

A resposta de DRX do eletrodo denominado Pt/DDB, revela a presença de um 

depósito de platina policristalina (JCPDS #04-0802), com os picos característicos nos valores 

de 2θ de 39,9; 46,2; 67,9; 81,0; e 86,1 graus, que correspondem aos planos de reflexão de 

(111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente. Nota-se também a total ausência de 

óxidos de Pt 

Estes valores de 2θ são similares aos observados em alguns trabalhos sobre eletrodos 

de Pt policristalina e sobre a liga Pt-Ru155 e sobre nanopartículas de Pt suportadas em 

carbono156,157. Embora o método Sol-gel, normalmente produz depósitos de óxidos metálicos 

e não metálicos, somente Pt pura foi observada neste caso. 

 O difratograma registrado sobre o eletrodo denominado Pt-RuO2/DDB, apresenta 

todos os picos de difração correspondentes à Pt, como também, picos adicionais em valores 

de 2θ próximos de 28; 35 e 55 graus. Estes picos correspondem aos planos cristalinos (110); 
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(101) e (211) do RuO2 cristalizado na fase rutila158 (JCPDS #43-1027). O pico de difração no 

valor de 2θ ~43 graus é possivelmente relacionado à presença de pequenas quantidades de 

rutênio metálico no depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Difratogramas de raios X, obtidos por varredura continua em baixo ângulo, sobre 

os eletrodos de Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB. 

Análises semelhantes foram realizadas com o depósito do eletrodo de Pt-RuO2-

RhO2/DDB. Neste caso, o difratograma mostra a estrutura cristalina cúbica de face centrada 

da Pt metálica, os picos característicos da fase rutila do RuO2 e também os picos associados 

ao RhO2 (JCPDS #21-1315).  

Deve ser ressaltado que em 28 e 35 graus, ambos, o RuO2 e o RhO2 têm picos de 

difração característicos. Isto pode ser claramente observado pelo aumento nas intensidades 

destes picos no difratograma de Pt-RuO2-RhO2/DDB, quando comparado ao obtido sobre o 

eletrodo de Pt-RuO2/DDB. 
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Os difratograms apresentados na Figura 29 foram também usados para calcular a 

dimensão dos cristalitos dos depósitos, usando um software apropriado (WinFit 1.2)159 e os 

resultados destas analises foram incluídos na Tabela 4 (ver próxima seção). Observa-se nessa 

tabela que todos os depósitos apresentam dimensão dos cristalitos na escala nanométrica, com 

valores que variam entre 4,3 e 6,5 nm. 

IV.2.2.2. Caracterização por MEV, AFM e EDX 

A Figura 30 mostra imagens de MEV com um aumento de 10000 vezes, registradas 

sobre as superfícies dos eletrodos de: DDB como recebido, Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-

RuO2-RhO2/DDB. Estas imagens revelam que os depósitos de catalisadores estão organizados 

como clusters irregularmente distribuídos sobre as superfícies do DDB.  

Estes agrupamentos ou clusters (regiões claras nas micrografias registradas sobre 

Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB) parecem estar compostos pela aglomeração 

de algumas nanopartículas e ter tamanhos na faixa entre 100 nm e 5 µm. Estas afirmações são 

baseadas em medidas de EDX realizadas localmente nos referidos clusters.  

Por outro lado, nenhum depósito é revelado na superfície do DDB como recebido e, 

somente a estrutura cristalina do filme de diamante é observada. 

A presença dos metais Pt, Ru e/ou Rh na superfície do DDB foi confirmada pela análise 

realizada por EDX sobre os três catalisadores estudados (Figura 31). As medidas de EDX 

também foram usadas para calcular as proporções atômicas dos elementos presentes nas 

camadas catalíticas. O procedimento adotado para esses cálculos consistiu na seleção de 

quatro regiões diferentes da superfície a ser analisada e a determinação da composição em 

cada uma destas regiões, para finalmente se obter um valor médio. 

Os resultados deste estudo (EDX) estão apresentados na Tabela 4 e mostram uma 

concordância muito boa entre os valores teóricos esperados e os valores experimentais. Estes 
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resultados demonstram que o método Sol-gel é uma técnica eficiente e muito apropriada para 

produzir depósitos catalíticos nanométricos sobre a superfície do DDB e com a composição 

desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Micrografias obtidas por MEV sobre as superfícies dos eletrodos de BBD, 

Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Espectros de EDX obtidos sobre as superfícies dos eletrodos de Pt/DDB, Pt-

RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB. 
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Tabela 4. Composição dos eletrodos e caracterização por DRX 

 
Depósito 

Relação atômica na 

solução precursora 

Relação atômica na 

superfície* (EDX) 

Dimensão do 

cristalito# (DRX)/nm 

Pt 

Pt-RuO2 

Pt-RuO2-RhO2 

100 

50:50 

50:25:25 

100 

54:46 

56:23:21 

6,5 

4,4 

4,3 

* valores médios de 4 medidas em diferentes regiões da superfície. 
# tamanho médio de cristalito calculado usando o software WinFit 1.2. 

Um outro aspecto importante revelado pela técnica de EDX é a distribuição dos 

elementos na superfície dos eletrodos. O mapeamento elementar realizado sobre uma mesma 

região da superfície do eletrodo de Pt-RuO2-RhO2/DDB encontra-se na Figura 32. Estes 

mapeamentos indicam que as partículas dos catalisadores estão, não somente organizadas 

como clusters na superfície, mas também, distribuídas ao azar e homogeneamente depositadas 

sobre a totalidade da superfície do eletrodo, com um conteúdo crescente dos metais sobre a 

superfície (Pt > Ru > Rh). Uma distribuição similar foi observada sobre as superfícies dos 

eletrodos de Pt/DDB e Pt-RuO2/DDB (figuras não apresentadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Mapeamento elementar por EDX realizado sobre o eletrodo Pt-RuO2-RhO2/DDB 

mostrando a distribuição dos diferentes componentes na mesma região da superfície. 
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A Figura 33 mostra imagens tridimensionais de AFM registradas em uma área de 50 

µm × 50 µm sobre o eletrodo de DDB como recebido e sobre os eletrodos modificados de 

Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB. A superfície do DDB apresenta estruturas 

piramidais regulares sem buracos nem rachaduras.  

Por outro lado, os eletrodos de DDB modificados apresentam a mesma topologia, mas 

também a presença de pequenas "ilhas" que correspondem às camadas catalíticas (áreas claras 

nas imagens registradas nas superfícies modificadas). Em todas as amostras de DDB 

modificadas, podem ser observadas algumas aglomerações das camadas catalíticas, o que 

indica a presença de locais heterogêneos de deposição, com alguns clusters apresentando 

tamanhos entre 1 a 5 µm e muitos outros clusters com tamanhos ainda menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Imagens obtidas por AFM (50 µm x 50 µm) no modo contato sobre as 

superfícies dos eletrodos de DDB, Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-RhO2/DDB. 
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IV.2.2.2. Caracterização Eletroquímica 

A área eletroquimicamente ativa dos eletrodos modificados foi estimada 

aproximadamente usando uma metodologia previamente reportada88,91,160 e que será descrita 

brevemente a seguir: Para sistemas simples, reversíveis e controlados por difusão, pode-se 

estabelecer a seguinte relação (equação de Randles-Sevcik), válida para correntes de pico (Ip) 

numa voltametria cíclica: 

 

( ) *
0

2
1

0
2

351069,2 CADnxI p ν=      (7) 

 
onde ν é a velocidade de varredura expressa em V s-1, D0 é o coeficiente de difusão em cm2 s-

1, n é o número de elétrons envolvidos, A é a área eletroativa em cm2 e Co
* é a concentração 

da espécie eletroativa no seio da solução em mol cm-3. Pela equação de Randles-Sevcik, 

apresentada anteriormente, pode-se estabelecer a proporcionalidade entre a corrente de pico 

(Ip) e a área eletroativa do eletrodo (A). Quanto maior a área do eletrodo, maior a resposta de 

corrente observada em uma voltametria cíclica, por serem grandezas diretamente 

proporcionais. 

Se é possível estabelecer uma relação entre a corrente de pico e a área eletroativa para 

um determinado material é de se esperar que, sob as mesmas condições, um segundo material 

responda com uma corrente de pico proporcionalmente maior que o primeiro, se possuir área 

eletroativa maior. Desta forma, para os cálculos da área eletroativa foi utilizado um eletrodo 

de Pt lisa e a seguinte relação:  

 

)(

)()(
)(

PtI

PtADDBI
DDBA

p

p ×
=             (8) 

 
onde Ip são as correntes de pico de oxidação e A as áreas eletroativas dos materiais testados. 

Assim, o valor da corrente de pico, medido nas voltametrias cíclicas realizadas com as 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 83 

diferentes superfícies eletródicas, usando uma reação simples de esfera externa, reversível e 

controlada por difusão, como é o caso do par redox Fe(CN)6
4-/3- em solução aquosa, foi 

comparado com o pico observado sobre um eletrodo de Pt policristalina, cuja área foi 

previamente calculada usando a densidade de carga da desorção de Hidrogênio em uma 

solução de H2SO4. Este procedimento foi realizado para excluir a possibilidade de que o 

aumento nas correntes de oxidação observadas sobre os eletrodos modificados, seja devido à 

rugosidade da superfície (efeito de área) e não a um efeito catalítico real.  

Os perfis voltamétricos usados nesta estimativa estão apresentados na Figura 34 e os 

resultados obtidos estão compilados na Tabela 5. Estes valores indicam que todas as 

superfícies de DDB modificadas têm uma área eletroativa aproximadamente 8 vezes maior do 

que a área geométrica dos mesmos, e que esta área eletroativa é mais do que o dobro daquela 

do eletrodo de DDB sem modificação. Desta forma, esses valores de área eletroativa foram 

usados posteriormente para calcular as densidades de corrente observadas nas experiências 

eletroquímicas de cada material. 

0,4 0,6 0,8 1,0
-1,2

-0,6

0,0

0,6

1,2

1,8

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

 
 

I 
/ m

A

E / V vs. HESS

 DDB
 Pt/DDB
 Pt-RuO2/DDB

 Pt-RuO2-RhO2/DDB

Pt

 Pt

 

 
Figura 34 – Voltamogramas cíclicos comparativos (primeiro ciclo) obtidos em solução 

aquosa 1,0 x 10-2 mol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol L-1 de H2SO4, usados para estimar as 

áreas eletroativas dos eletrodos modificados. v = 50 mV s-1. 
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Tabela 5 - Áreas eletroativas e fatores de rugosidade, obtidos por voltametrias cíclicas 

comparativas com um eletrodo de Pt em solução 1,0 x 10-2 mol L-1 de K4[Fe(CN)6] + 0,5 mol 

L-1 de H2SO4. 

Material eletródico Área geométrica 

(cm2) 

Área eletroativa 

(cm2) 

Fator de rugosidade 

Pt policristalina 

DDB 

Pt/DDB 

Pt-RuO2/DDB 

Pt-RuO2-RhO2/DDB 

0,18 

0,63 

0,63 

0,63 

0,63 

0,32* 

1,47 

3,24 

3,10 

3,19 

1,75 

2,34 

5,14 

4,93 

5,07 

*área determinada pela carga observada na desorção de hidrogênio. 

A caracterização eletroquímica dos eletrodos modificados foi realizada usando a técnica 

de voltametria cíclica no eletrólito de suporte. As respostas deste estudo estão apresentadas na 

Figura 35 para o eletrodo de DDB antes (curva A) e depois da modificação com Pt (curva B), 

com Pt-RuO2 (curva C) e com Pt-RuO2-RhO2 (curva D). Pode ser observado nesta figura que, 

depois da modificação da superfície do DDB, ambas as reações de desprendimento de 

oxigênio e de hidrogênio são grandemente favorecidas, devido ao efeito catalítico dos metais 

depositados, em claro contraste à baixa atividade da superfície do DDB para as reações de 

decomposição da água23.  

Além disso, a curva da Figura 35B apresenta a resposta eletroquímica típica da 

superfície de Pt policristalina, como são os processos de adsorção/desorção de hidrogênio e a 

formação de óxidos superficiais e subseqüente redução dos mesmos. Resultados estes que 

demonstram que as partículas de Pt têm um bom contato elétrico com a superfície do 

diamante e elevada pureza. 
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Figura 35 – Voltamogramas cíclicos de estado estacionário realizados em solução aquosa 0,5 

mol L-1 de H2SO4 sobre os eletrodos de DDB (A), Pt/DDB (B), Pt-RuO2/DDB (C) e Pt-RuO2-

RhO2/DDB (D). v = 50 mV s-1. 

Adicionalmente, a curva C na Figura 35 (correspondente ao eletrodo de Pt-RuO2/DDB), 

mostra a inibição dos picos de adsorção/desorção de hidrogênio, devido à incorporação do 

rutênio, como também maior corrente na região capacitiva, devido a um incremento nas 

correntes capacitivas e a processos redox do RuO2. Alem disso, a mudança dos potenciais 

associados à reação de desprendimento de oxigênio, para valores menos positivos do que os 

observados na curva B da mesma figura é certamente devida à presença do Ru na superfície 

do DDB88. Pois o Ru é um catalisador mais eficiente do que a Pt para a reação de 

desprendimento de oxigênio. 
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Finalmente, na curva D da Figura 35 (correspondente ao eletrodo de Pt-RuO2-

RhO2/DDB), observa-se uma inibição da oxidação da camada de hidrogênio adsorvida na 

região entre 0,05 e 0,3 V. Também se observa que a redução dos óxidos da superfície 

acontece a potenciais menos positivos do que os observados para a redução dos óxidos de Pt, 

característico da presença de Rh no depósito161. 

IV.2.2.3. Oxidação Eletroquímica de Metanol e Etanol 

As reações de oxidação eletroquímica de metanol e etanol em meio ácido, foram 

estudadas inicialmente por voltametria cíclica sobre os diferentes materiais eletródicos usando 

uma velocidade de varredura de 5 mV s-1, como pode ser observado nas Figuras 39 e 40 

respectivamente. A concentração dos álcoois foi de 0,5 mol L-1 e as experiências foram 

realizadas em solução 0,5 mol L-1 de H2SO4. 
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Figura 36 – Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol 

0,5 mol L-1 dissolvido em solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4, registrados sobre os 

eletrodos de Pt-RuO2-RhO2/DDB (linha preta), Pt-RuO2/DDB (linha azul) e Pt/DDB (linha 

vermelha). v = 5 mV s-1. 
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A curva preta apresentada na Figura 36 mostra que a oxidação de metanol tem um 

potencial de inicio (determinado a i = 0,1 mA cm-1) de 0,44 V sobre o eletrodo de Pt-RuO2-

RhO2/DDB, enquanto que, sobre os eletrodos de Pt-RuO2/DDB (curva azul) e de Pt/DDB 

(curva vermelha) os potenciais de inicio da reação são em 0,49 e 0,60 V, respectivamente.  

Analogamente, ao observado na Figura 36, a oxidação eletroquímica de etanol começa 

ao redor de 0,40; 0,52 e 0,54 V sobre os eletrodos de Pt-RuO2-RhO2/DDB (curva preta), Pt-

RuO2/DDB (curva azul) e Pt/DDB (curva vermelha), respectivamente (Figura 37). Os 

resultados apresentados nas Figuras 36 e 37 indicam claramente que há um incremento na 

atividade catalítica da platina devida à presença dos óxidos de rutênio e ródio. 
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Figura 37 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de etanol 0,5 

mol L-1 dissolvido em solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4, registrados sobre os eletrodos de 

Pt-RuO2-RhO2/DDB (linha preta), Pt-RuO2/DDB (linha azul) e Pt/DDB (linha vermelha). v = 

5 mV s-1. 

Adicionalmente, os voltamogramas cíclicos apresentados nas Figuras 36 e 37 revelam 

que para ambos os álcoois estudados, as correntes de reativação são muito mais baixas sobre o 

eletrodo Pt-RuO2-RhO2/DDB, do que sobre os outros catalisadores. Isto poderia ser 
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interpretado como uma oxidação direta mais eficiente no catalisador ternário, que conduz a 

uma diminuição da quantidade de intermediários não desejados e bloqueadores da superfície. 

Com respeito à camada binária Pt-RuO2, vários estudos reportados pelo grupo da Prof. 

Rolison95-
96

97 mostraram que um eletrocatali,sador contendo Pt e óxidos de rutênio hidratados, 

na escala nanométrica, apresenta uma atividade catalítica para a reação de oxidação de 

metanol varias ordens de magnitude maior do que a liga metálica Pt-Ru. 

Além disso, o mecanismo bifuncional122 que acontece na superfície do rutênio em ligas 

Pt-Ru é bem descrito na literatura130 e é caracterizado pela formação de espécies oxigenadas a 

baixos potenciais, que oxidam o COads formado na superfície da Pt. Este efeito parece ser 

incrementado pela presença dos óxidos de rutênio no catalisador, como observado nos 

resultados mostrados nas Figuras 36 e 37 sobre a camada catalítica binária. Assim, os 

potenciais de inicio das reações de oxidação dos álcoois sobre o eletrodo modificado com 

RuO2 são deslocados para valores menores, e as correntes de reativação das voltametrias 

cíclicas são menores do que as observadas no catalisador contendo somente Pt. Por 

conseguinte, as camadas que contêm RuO2 mostram uma melhor resposta catalítica para estas 

reações do que a platina pura. 

No caso da camada ternária Pt-RuO2-RhO2, também apresentada nas Figuras 36 e 37, a 

presença do RhO2 produz ainda um maior efeito catalítico para essas reações, já seja por 

promover a oxidação dos intermediários adsorvidos a CO2, ou debilitando a adsorção do CO e 

outros intermediários na superfície da Pt neste compósito. Entretanto, o papel específico do 

Rh em ligas catalíticas para a oxidação eletroquímica de metanol não é entendido 

completamente e alguns poucos exemplos são encontrados na literatura. 

Assim, Solymosi e colaboradores162 estudaram a adsorção e decomposição de metanol 

sobre ródio metálico, usando as técnicas de espectroscopia de perda de energia de elétrons e 

espectroscopia de desorção térmica, e mostraram que o metanol se adsorve facilmente na 
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superfície do Rh (111) a 100 K, e que é decomposto até CO e H adsorvidos a 300 K. 

Adicionalmente, Williams e colaboradores163 estudaram a relação entre a 

atividade/seletividade catalítica da superfície metálica durante a oxidação de metanol sobre 

ródio policristalino sob condições de reator de fluxo sob pressão, por meio de espectroscopia 

Raman junto com medidas de espectrometria de massa. Estes autores concluíram que as fortes 

propriedades catalíticas do ródio para a oxidação de metanol surgem da habilidade deste metal 

para adsorver oxigênio (e/ou formar óxidos) para dissociar eficazmente o metanol e reagir 

com os fragmentos resultantes adsorvidos que contém carbono. 

Por tanto, se assumimos que o RhO2 pôde apresentar propriedades semelhantes às 

apresentadas pelo Rh metálico, o incremento na resposta catalítica observado no eletrodo de 

Pt-RuO2-RhO2/DDB (Figura 36) para a reação de oxidação de metanol, poderia ser atribuído 

a uma adsorção facilitada e decomposição da molécula de metanol na superfície do Rh com 

espécies oxigenadas (RhO2). Estes efeitos, somados aos outros previamente discutidos 

devidos à presença de RuO2 na camada catalítica poderiam explicar os bons resultados 

mostrados na Figura 36. 

Por outro lado, Bergamaski e colaboradores164 estudaram a oxidação eletroquímica de 

etanol sobre Pt e eletrodos bimetálicos Pt-Rh, preparados por deposição potenciostática sobre 

um substrato de Au, através de espectroscopia de massas eletroquímica diferencial (DEMS, 

sigla do inglês: differential electrochemical mass spectroscopy). Estes autores reportaram que 

existe uma boa correlação entre a extensão da reação de dehidrogenação no começo da reação 

de oxidação de etanol e a produção de CO2 em eletrodos de Pt-Rh, revelando que uma 

dehidrogenação mais extensiva desestabiliza a molécula de etanol na superfície do eletrodo, 

facilitando assim a quebra da ligação C-C.  

Além disso, de Souza e colaboradores131 estudaram a oxidação eletroquímica de etanol 

usando as técnicas de DEMS e de espectroscopia de infravermelho in-situ (FTIR, sigla do 
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inglês: in-situ infrared spectroscopy). Estes autores mostraram que quando eletrodos 

bimetálicos Pt-Ru são usados, a presença do Ru não melhora a produção de CO2 em relação 

ao acetaldeído, mas também foi observado que a presença de Rh em eletrodos bimetálicos Pt-

Rh melhora efetivamente a produção de CO2. Assim, a adição de Rh claramente aumenta a 

atividade dos catalisadores para a ruptura da ligação C-C, fato que não se observou em 

eletrocatalisadores de Pt-Ru. 

Adicionalmente, usando experimentos de DEMS, Iwasita e Pastor165 e Silva-Chong e 

colaboradores166 reportaram que metano e etano foram observados durante a posterior redução 

dos adsorbatos de envenenamento produzidos na eletrooxidação de etanol e acetaldeído em 

eletrodos de Pt metálica. Porém, usando as mesmas condições experimentais, somente metano 

foi detectado sobre eletrodos de Rh metálico por Silva-Chong e colaboradores166 e por 

Méndez e colaboradores167, os que concluíram que o Rh favorece à desprotonação e quebra da 

ligação C-C. 

Conseqüentemente, fazendo uma correlação entre os resultados discutidos acima sobre 

materiais contendo Rh metálico com os resultados obtidos neste estudo, usando eletrodos 

contendo RhO2, pode-se concluir que o potencial de inicio para a reação de oxidação de 

etanol em valores menos positivos, observada sobre o eletrodo de Pt-RuO2-RhO2/DDB 

(Figura 37), pode ser devido à habilidade mostrada pelo Rh para promover a quebra da 

ligação C-C e desprotonação, somado ao efeito de bifuncional mencionado anteriormente do 

catalisador contendo Pt e Ru. 

Adicionalmente, pode se observar na Figura 38 que o metanol e etanol não são 

eletroativos sobre o DDB não modificado na faixa de potenciais utilizados nas Figuras 36 e 

37. Observa-se também que estas espécies apresentam o inicio da reação de oxidação somente 

em potenciais tão elevados quanto 1,3 V devido provavelmente à baixa adsorção de espécies 

que apresenta o eletrodo de DDB. 
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Assim, este substrato alem de apresentar uma baixa corrente capacitiva, que facilita o 

estudo das reações de oxidação de metanol e etanol (quando modificado), não compete nessas 

reações, permitindo estudar somente o efeito catalítico dos metais e óxidos metálicos 

depositados sobre a sua superfície. 
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Figura 38 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol 

(curva vermelha) e etanol (curva azul), ambos 0,5 mol L-1 dissolvidos em solução aquosa 0,5 

mol L-1 de H2SO4, registrados sobre um eletrodo de DDB com 800 ppm de boro não 

modificado. Apresenta-se também a corrente de fundo apresentada pelo eletrodo na solução 

ácida. v = 5 mV s-1. 

Curvas de polarização em estado estacionário, como as mostradas nas Figuras 39 e 40 

(oxidação de metanol e etanol, respectivamente) são ferramentas muito úteis para o estudo da 

oxidação eletroquímica desses álcoois sobre os eletrodos de BBD modificados. Estas medidas 

apresentadas como diagramas de Tafel, fornecem uma comparação direta dos potenciais de 

inicio das reações e das atividades eletroquímicas dos compósitos de uma maneira direta. Os 
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dados foram obtidos em modo potentiostático depois de 300 s de polarização em cada 

potencial.  

O diagrama de Tafel apresentado na Figura 39 indica que o processo de oxidação de 

metanol começa em 0,48; 0,43 e 0,36 V sobre os eletrodos de Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-

RuO2-RhO2/DDB, respectivamente. Assim, a adição de RuO2-RhO2 no eletrodo Pt/DDB, 

produz um eletrocatalisador muito ativo, que diminui o potencial de inicio da reação em 

aproximadamente 120 mV. Deve ser mencionado que o potencial de inicio da reação 

observado sobre o eletrodo de Pt/DDB (0,48 V) é muito similar aos valores reportados na 

literatura sobre este tipo de eletrodo (Pt/DDB)84,85. Além disso, o valor do potencial de inicio 

da reação de oxidação de metanol observado usando o eletrodo de Pt-RuO2/DDB (0,43 V) é 

semelhante ao observado por Suffredini e colaboradores106,107 em compósitos de Pt-RuO2/C 

fixados sobre BBD e menos positivo de que o valor de aproximadamente 0,5 V reportado por 

Tripković e colaboradores168 sobre Pt2Ru3 suportado em carbono.  
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Figura 39 - Curvas de polarização em estado estacionário representadas como diagramas de 

Tafel, para a oxidação eletroquímica de metanol 0,5 mol L-1 dissolvido em H2SO4 0,5 mol L-1, 

registradas sobre os eletrodos de Pt/DDB (quadrados vermelhos), Pt-RuO2/DDB (esferas 

azuis) e Pt-RuO2-RhO2/DDB (triângulos pretos). 
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Também, o eletrodo de Pt-RuO2-RhO2/DDB, mostra um potencial de inicio da reação 

menos positivo do que o observado sobre catalisadores de Pt e Pt-Ru reportados na 

literatura84,85,106,107,168169, enquanto que, a sua atividade catalítica é melhor do que a 

recentemente reportada por Park e colaboradores170 (0,45 V vs. NHE) sobre um 

eletrocatalisador nanoparticulado de Pt-Ru-Rh-Ni (50:40:5:5). Além disso, a densidade de 

corrente estacionária medida em um potencial fixo de 0,57 vs. HESS é perto de 5 e 2 vezes 

maior sobre o compósito Pt-RuO2-RhO2/DDB quando comparado aos catalisadores Pt/DDB e 

Pt-RuO2/DDB respectivamente. 

Já no caso da Figura 40, o potencial de inicio da reação de oxidação de etanol foi 

observado em 0,57; 0,47 e 0,39 V sobre os eletrodos de Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-

RhO2/DDB respectivamente. Neste caso, uma diminuição de 180 mV no potencial de inicio 

da reação é observado sobre o catalisador de Pt-RuO2-RhO2/DDB em comparação à Pt/DDB. 

Além disso, o valor medido para este compósito ternário (0,39 V) é aproximadamente 100 

mV menor do que os valores previamente reportados sobre Pt-Rh/PTFE (0,50 V)131, Pt-Ru-

Mo/C (0,45 V)171, eletrodo bimetálico Pt-Rh (0,45 V)164 ou Pt-Os/mono cristal de Pt (111) 

(0,50-0,60 V)172.  

Também é importante notar que a densidade de corrente estacionária determinada em 

um potencial fixo de 0,57 V vs. HESS para a reação de oxidação de etanol, é entorno de 12 

vezes maior no eletrodo de Pt-RuO2-RhO2/DDB do que sobre a Pt/DDB, enquanto que, o 

eletrodo de Pt-RuO2/DDB aparece em uma posição intermediária (6,4 vezes). Esta é uma 

característica muito importante para catalisadores que podem ser usados em aplicações 

práticas. 

Consequentemente, e como pode ser observado facilmente nas Figuras 39 e 40, a 

melhor atividade catalítica é apresentada pelo catalisador contendo RhO2 para ambas as 

reações sob estudo. 
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Figura 40 - Curvas de polarização em estado estacionário representadas como diagramas de 

Tafel, para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 mol L-1 dissolvido em H2SO4 0,5 mol L-1, 

registradas sobre os eletrodos de Pt/DDB (quadrados vermelhos), Pt-RuO2/DDB (esferas 

azuis) e Pt-RuO2-RhO2/DDB (triângulos pretos). 

Outra técnica importante para o estudo da estabilidade da resposta catalítica da 

superfície deste tipo de eletrocatalisadores é a cronoamperometría, técnica na qual a variação 

da densidade de corrente com o tempo a um potencial fixo, pode revelar efeitos de 

envenenamento. Isto pode ser realizado observando desvios negativos da lei de Cottrell 

(equação (9)) devidos a um bloqueio da área superficial, em contraste com os pequenos 

desvios positivos comumente observados e devidos a agitações não desejadas da solução. 

Além disso, uma modificação daquela equação (Q ∝ At
-1/2) permite a determinação da 

quantidade de carga envolvida no processo de oxidação até o desvio da linearidade para os 

diferentes catalisadores estudados. 

( ) 2
1

2/12/1

*
0

2/1
0 −

∝= At
t

CnFAD
ti

π
     (9) 
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onde i é a densidade de corrente aplicada, A é a área eletródica, n é o numero de elétrons 

envolvidos na reação, F é a constante de Faraday, D0 é o coeficiente de difusão da espécie, 

C
*
0 é a concentração da espécie no seio da solução e t é o tempo de experimentação. 

Desta forma, a Figura 41A apresenta as curvas cronoamperométricas obtidas para a 

oxidação de metanol e etanol sobre os eletrodos de Pt/DDB, Pt-RuO2/DDB e Pt-RuO2-

RhO2/DDB usando um potencial fixo de 0,55 V vs. HESS, enquanto que, a Figura 41B 

apresenta a resposta da carga com o tempo, obtida usando as curvas da Figura 41A.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 – (A) Decaimento da densidade de corrente medida a um potencial fixo de 0,55 V 

vs. HESS, para a reação de oxidação eletroquímica de metanol 0,5 mol L-1 (M, linhas sólidas) 

e de etanol 0,5 mol L-1 (E, linhas pontilhadas) dissolvidos em solução aquosa 0,5 mol L-1 de 

H2SO4 e registrados sobre os eletrodos de Pt/DDB (linhas vermelhas), Pt-RuO2/DDB (linhas 

azuis) e Pt-RuO2-RhO2/DDB (linhas pretas), (B) Densidade de carga vs. t1/2 plotados para os 

mesmos experimentos. 

Assim, na Figura 41A podemos observar que para a reação de oxidação de etanol, a 

densidade de corrente é 14,4 vezes maior sobre o catalisador de Pt-RuO2-RhO2 comparado à 

Pt e 3,9 vezes maior do que sobre o catalisador Pt-RuO2. Observa-se também que houve uma 

inversão inesperada na seqüência da densidade de corrente sobre este eletrodo mais ativo para 
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a reação de oxidação de etanol. Por outro lado, as curvas apresentadas na Figura 41B e os 

resultados compilados na Tabela 6, indicam claramente que o envenenamento da superfície é 

muito menos intenso no compósito ternário, uma vez que, a corrente segue a lei modificada de 

Cottrell por mais de 16 min, em claro contraste com os 4-5 min observados nos catalisadores 

de Pt e Pt-RuO2 para a reação de oxidação de etanol e durante 15 min, em claro contraste com 

os 8-9 min observados nos catalisadores de Pt e Pt-RuO2 para a reação de oxidação de 

metanol. 

Tabela 6 – Tempo e densidade de carga passada antes do desvio da linearidade (dados 

provenientes da Figura 41B)  

Eletrodo Pt/C Pt-RuO2/C Pt-RuO2-RhO2/C 

Álcool  Etanol Metanol Etanol Metanol Etanol Metanol 

Tempo (s) 290 461 311 552 966 925 

Densidade de 

carga (mC cm-2) 

 

41 

 

82 

 

90 

 

117 

 

370 

 

258 

Estes fatos indicam que a adição de RuO2 e RhO2 para o catalisador contendo Pt, 

diminui o efeito de envenenamento causado pelas espécies de CO fortemente adsorvidas e 

geradas durante a oxidação de metanol e também melhora a resposta da oxidação de etanol, 

facilitando provavelmente a quebra da ligação C-C dos fragmentos intermediários adsorvidos. 

Por conseguinte, as densidades de carga observadas permanecem elevadas, controladas por 

difusão e sem diminuição da área por um considerável período de tempo (ou carga). Isto está 

em concordância qualitativa com as conclusões tiradas das experiências de voltametria 

cíclica, mas, aqui essas observações são corretamente quantificadas. 

Finalmente, uma observação experimental importante é o fato de que nenhuma corrosão 

do substrato de DDB, nem desprendimento dos catalisadores ou perda da atividade catalítica 

durante as experiências foram observados. Desta forma, isto demonstra adicionalmente que as 

superfícies modificadas por Sol-gel têm uma alta estabilidade, a qual é acrescentada à extrema 
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estabilidade física e química do suporte de BBD e, conseqüentemente, estes sistemas são 

candidatos muito promissores para aplicações em ânodos de células a combustível. 

Entretanto o processo de modificação direta do diamante apresenta como desvantagem a 

dificuldade de renovação da superfície, para uma possível reutilização do substrato. Assim, 

como já foi mostrado que o DDB é um forte candidato para aplicações em ânodos 

dimensionalmente estáveis, foram realizadas modificações indiretas no DDB com um 

procedimento bastante simples de fixação de compósitos de carbono modificados por Sol-gel 

para desta forma, realizar o estudo e desenvolvimento de novos catalisadores com alta 

atividade catalítica que poderão ser futuramente depositados diretamente sobre diamante de 

alta área (DDB em pó ou DDB crescido sobre tecidos de fibra de carbono) os que já foram 

preparados por alguns grupos de pesquisa, mas que ainda não estão disponíveis 

comercialmente. Estes estudos serão apresentados a seguir. 

IV.3. Modificações Indiretas da Superfície do DDB 

Diferentes grupos de pesquisa vêm trabalhando na produção de compósitos, baseados 

em pó de carbono, metais e óxidos metálicos, com o objetivo de produzir ânodos eficientes de 

alta área eletroativa e que possam ser utilizados em células a combustível para a oxidação de 

hidrogênio, metanol, etanol e outros compostos. As metodologias de preparação destes 

compósitos nem sempre são simples e requerem etapas de produção elaboradas. Por isto, será 

utilizado o método Sol-gel, que é um método relativamente simples para este propósito. 

Os compósitos preparados, caracterizados e usados para estudar a oxidação 

eletroquímica de metanol e etanol estão divididos em três grupos: compósitos com 

catalisadores binários, ternários e quaternários e envolvem um total de 16 sistemas diferentes. 

Os resultados obtidos usando estes compósitos que correspondem a sistemas que mostraram 

reprodutibilidade em, pelo menos, duas preparações independentes serão apresentados 

separadamente a seguir. 
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IV.3.1. Caracterização Física dos Pós Modificados 

 Os compósitos de pó de carbono modificados com óxidos metálicos foram 

caracterizados pelas técnicas de difratometria de raios-X e energia dispersiva de raios-X, com 

o objetivo de determinar a composição cristalográfica e dimensão dos cristalitos, bem como 

realizar uma análise semi-quantitativa dos metais depositados. 

IV.3.1.1. Catalisadores Binários 

A Figura 42 apresenta os difratogramas de raios-X (radiação CuKα) realizados sobre 

os compósitos de pó de carbono sintetizados e baseados em dois catalisadores. As medidas 

foram comparadas com as fichas cristalográficas do JCPDS dos possíveis compostos 

formados.  

Assim, as estruturas encontradas nos compósitos com as suas respectivas fichas 

cristalográficas são as seguintes: Pt (04-0802), Ru (06-0663), RuO2 (73-1469), IrO2 (43-

1019), PbO (03-0599), PbO2 (45-1416), mistura PbO+PbO2 (76-1832) liga Pb-Ptx (06-0574), 

Ta (19-1290), TaO (34-0977), Ta2O5 (79-1375), MoO3 (75-0912) e Mo4O11 (84-0687). Nos 

gráficos, símbolos foram utilizados com o objetivo de facilitar a identificação dos picos nos 

difratogramas. 

Nos difratogramas dos compósitos contendo PtIr, PtRu e PtRh, nenhum pico 

correspondente aos metais Ir, Ru ou Rh foi observado, Entretanto, é observado um 

deslocamento dos picos referidos à Pt policristalina para valores de 2θ mais positivos, 

especialmente, nos compósitos contendo Ru e Rh. Isto pode ser devido à existência de ligas 

Pt-Ir, Pt-Ru e Pt-Rh, com uma contração da rede cristalina da Pt, devido à substituição de 

alguns átomos de Pt pelos átomos de Ir, de Ru e de Rh, que têm tamanhos menores: (rIr=0,136 

nm) (rRu=0,134 nm) (rRh=0,134 nm) quando comparados com a Pt (rPt=0,138 nm). 
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Figura 42 - Difratogramas de raios-X obtidos sobre os compósitos de pó de carbono 

modificados com catalisadores binários. Radiação CuKα, método de varredura contínua. As 

linhas verticais vermelhas correspondem à posição dos picos da Pt policristalina pura. 
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Por outro lado, nota-se que o Pb se deposita tanto na forma metálica (formando uma 

liga com a Pt) como na forma de óxidos (PbO, PbO2). O Ta encontra-se também na forma 

metálica e como óxido (Ta, TaO e Ta2O5). Já o Mo, depositou-se somente na forma de óxidos 

(MoO3 e Mo4O11). Finalmente, considerando as espécies encontradas nos difratogramas, os 

catalisadores foram denominados da seguinte forma: Pt-Ru/C, Pt-Ir/C, Pt-PbOx/C, Pt-Rh/C, 

Pt-MoOx/C e Pt-TaOx/C onde x pode ser tanto zero como aqueles valores das estequiometrias 

correspondentes. 

É importante ressaltar que no caso do compósito contendo Pt, Ru e C, somente Ru 

metálico foi observado (Figura 42), diferentemente ao RuO2 encontrado no catalisador 

contendo estes metais mas depositado diretamente sobre DDB (vide Figura 29). Esta 

diferencia na estrutura do depósito pode ser devida ao poder redutor do grafite. 

A Figura 43 apresenta as análises realizadas por EDX sobre estes compósitos binários, 

confirmando inicialmente a presença dos metais esperados nos compósitos e a presença de 

oxigênio, que pode ser devida à formação de óxidos metálicos ou simplesmente, este pode 

estar adsorvido na superfície dos compósitos. Também são claramente observados os sinais 

referentes ao carbono grafite utilizado como substrato. 

Os resultados dos estudos semi-quantitativos realizados por EDX sobre os compósitos 

sintetizados (Figura 43) estão apresentados na Tabela 7. Nessa tabela observa-se que a 

composição relativa media encontra-se relativamente próxima da composição esperada, salvo 

no caso dos compósitos Pt-PbOx/C e Pt-MoOX/C. Estas diferenças podem ser atribuídas à 

deposição preferencial de óxidos de Pb e Mo em relação à platina metálica, ou até mesmo a 

problemas experimentais da análise quantitativa de EDX quando ocorre a presença de Pb ou 

Mo e Pt concomitantemente. 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Estudos realizados por energia dispersiva de raios-X sobre os compósitos de pó 

de carbono modificados com catalisadores binários. 
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Tabela 7 - Composições relativas dos metais provenientes dos estudos por EDX e a dimensão 

dos cristalitos obtida por DRX, calculada com o auxílio do programa WinFit 1.2. 

Compósito Composição  

Relativa (%)* 

Composição  

Esperada (%) 

Dimensão do 

Cristalito (nm) 

Pt-Ru/C 56:44 50:50 3,0 

Pt-Ir/C 54:56 50:50 3,0 

Pt-PbOx/C 41:59 50:50 3,1 

Pt-Rh/C 50:50 50:50 3,5 

Pt-MoOX/C 40:60 50:50 3,5 

Pt-TaOX/C 81:19 80:20 2,8 

*média de 4 pontos, EDX 

Na Tabela 7 apresenta-se também a dimensão dos cristalitos, calculada utilizando-se o 

software WinFit, versão 1.2, tomando por base o pico da Pt (111), que aparece em valor de 2θ  

em aproximadamente 40o. É importante notar que os valores da dimensão do cristalito obtidos 

sobre os compósitos binários, demonstram que o método Sol-gel é capaz de produzir 

depósitos nanocristalinos sobre o pó de carbono, com valores de tamanhos de cristalito 

variando entre 2,8 e 3,5 nm. Assim, os catalisadores produzidos usando esta técnica 

apresentam uma alta área eletroativa exposta, característica que é muito importante e desejada 

em eletrocatalise. 

IV.3.1.2. Catalisadores Ternários 

A Figura 44 apresenta os difratogramas obtidos sobre os compósitos ternários 

contendo Pt, Ru e Rh ou Mo ou Ta. Da mesma forma do que no caso anterior (compósitos 

binários), os picos encontrados foram comparados com as fichas cristalográficas enunciadas 

anteriormente. No caso do catalisador denominado Pt-Ru-Rh/C, somente os picos relativos à 

Pt metálica são observados, picos estes que se encontram deslocados para valores de 2θ mais 

positivos, devido à existência de uma liga Pt-Ru-Rh, com uma contração da rede cristalina da 
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Pt devido à substituição de alguns átomos de Pt pelos átomos de Ru e Rh, que têm tamanhos 

menores do que os átomos de Pt, como discutido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 44 - Difratogramas de raios-X obtidos sobre os compósitos de pó de carbono 

modificados com catalisadores ternários. Radiação CuKα, método de varredura contínua. As 

linhas verticais vermelhas correspondem à posição dos picos da Pt policristalina pura. 

Já os difratogramas dos catalisadores contendo Pt, Ru e Mo ou Ta, mostram que a Pt e 

o Ru encontram-se na forma metálica, o Mo encontra-se como uma mistura de óxidos (MoO3 

e Mo4O11) e o Ta como uma mistura metal-óxido (Ta, TaO e Ta2O5). Consequentemente, 

estes catalisadores foram denominados Pt-Ru-MoOx/C e Pt-Ru-TaOx/C. 

 

Pt-Ru-Rh Pt-Ru-MoOx

Pt-Ru-TaOx

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

500

1000

1500

2000

2500

 

 

Pt
PtPt

Pt

Pt

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

C 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

500

1000

1500

2000

 

 

  Mo
4
O

11

  MoO
3

  Ru
  Pt

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

C e 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 

 

  C

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

  Ta
2
O

5

  TaO
  Ta
  Pt

Pt-Ru-Rh Pt-Ru-MoOx

Pt-Ru-TaOx

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

500

1000

1500

2000

2500

 

 

Pt
PtPt

Pt

Pt

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

C 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

500

1000

1500

2000

 

 

  Mo
4
O

11

  MoO
3

  Ru
  Pt

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

C e 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 

 

  C

In
te

ns
id

ad
e 

(C
P

S
)

2θ /graus

  Ta
2
O

5

  TaO
  Ta
  Pt



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 104 

A Figura 45 apresenta as análises realizadas por EDX sobre os compósitos ternários. 

Nesta figura se observa a presença dos metais esperados nos compósitos, a presença de 

oxigênio e os sinais referentes ao carbono grafite utilizado como substrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Estudos realizados por energia dispersiva de raios-X sobre os compósitos de pó 

de carbono modificados com catalisadores ternários. 
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observada no catalisador Pt-Ru-MoOx/C mostra novamente a deposição preferencial dos 

compostos de Mo no depósito.  

Entretanto, observa-se também que os catalisadores são nanocristalinos, com valores 

de dimensão de cristalito calculados a partir dos difratogramas de raios-X entre 2,9 e 4,6 nm.  

Tabela 8 - Composições relativas dos metais provenientes dos estudos por EDX e a dimensão 

dos cristalitos obtida por DRX, calculada com o auxílio do programa WinFit 1.2. 

Compósito Composição  

Relativa (%)* 

Composição  

Esperada (%) 

Dimensão do 

Cristalito (nm) 

Pt-Ru-Rh/C 53:23:24 50:25:25 3,5 

Pt-Ru-MoOx/C 39:25:36 50:25:25 2,9 

Pt-Ru-TaOx/C 54:26:20 50:25:25 4,6 

*média de 4 pontos, EDX 

IV.3.1.3. Catalisadores Quaternários 

Os compósitos quaternários foram pensados como uma combinação de Pt, Ru e mais 

dois metais ou óxidos metálicos. A Figura 46 apresenta os difratogramas obtidos sobre estes 

compósitos quaternários. A partir destes difratogramas podemos afirmar que a Pt, o Ru, o Ir e 

o Rh foram depositados principalmente na forma metálica.  

Similarmente ao observado nos compósitos binários e ternários, o Ta e o Pb foram 

depositados como uma mistura metal-óxido, onde o Pb ainda forma uma liga com a Pt e o Mo 

depositou-se preferencialmente na forma de óxidos. 

Consequentemente, os catalisadores foram denominados como é descrito a seguir: Pt-

Ru-TaOx-PbOx/C, Pt-Ru-TaOx-Ir/C, Pt-Ru-TaOx-MoOx/C, Pt-Ru-PbOx-Rh/C, Pt-Ru-PbOx-

Ir/C e Pt-Ru-MoOx-Ir/C. 
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Figura 46 - Difratogramas de raios-X obtidos sobre os compósitos de pó de carbono 

modificados com catalisadores quaternários. Radiação CuKα, método de varredura contínua. 
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As análises realizadas por EDX sobre os compósitos quaternários encontram-se 

apresentadas na Figura 47, na qual se observa a presença dos metais depositados, a presença 

de oxigênio e os sinais referentes ao carbono grafite utilizado como substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Estudos realizados por Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) sobre os 

compósitos de pó de carbono modificados com catalisadores binários.  
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De forma resumida, a Tabela 9 apresenta a composição relativa de cada compósito 

quaternário e a dimensão dos cristalitos, calculada utilizando-se o software WinFit, versão 

1.2, tomando por base o pico da Pt (111), que aparece em valor de 2θ igual a 40o. 

Tabela 9 - Composições relativas dos metais provenientes dos estudos por EDX e a dimensão 

dos cristalitos obtida por DRX, calculada com o auxílio do programa WinFit 1.2. 

Compósito Composição  

Relativa (%)* 

Composição  

Esperada (%) 

Dimensão do 

Cristalito (nm) 

Pt-Ru-TaOx-PbOx/C 32:22:21:25 40:20:20:20 3,6 

Pt-Ru-TaOx-Ir/C 40:24:18:18 40:20:20:20 4,5 

Pt-Ru-TaOx-MoOx/C 34:20:19:27 40:20:20:20 3,8 

Pt-Ru-PbOx-Rh/C 36:20:23:21 40:20:20:20 3,1 

Pt-Ru-PbOx-Ir/C 34:21:26:19 40:20:20:20 3,9 

Pt-Ru-MoOx-Ir/C 32:22:28:18 40:20:20:20 3,8 

*média de 4 pontos, EDX 

As análises realizadas por EDX apresentaram algumas discrepâncias em comparação 

com os valores percentuais esperados, quando o compósito apresenta Pb ou Mo em sua 

composição. Estas diferenças podem ser atribuídas à deposição preferencial de óxidos de Pb 

ou Mo em relação à platina metálica, ou até mesmo em problemas experimentais da análise 

quantitativa de EDX, quando ocorre a presença de Pb ou Mo e Pt concomitantemente. 

Para uma maior precisão com respeito à composição exata dos compósitos, outros 

estudos deverão ser realizados usando outras técnicas, como, por exemplo, a análise por 

absorção atômica dos metais. 

IV.3.2. Estudos Eletroquímicos 

Os compósitos de pó de carbono catalisado foram fixados na superfície de um eletrodo 

de DDB, já que foi demonstrado anteriormente que este sistema apresenta valores de corrente 
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capacitiva inferiores àqueles sistemas que usam os compósitos fixados em suporte de carbono 

vítreo91,107. Além desta vantagem, o eletrodo de diamante apresenta grande estabilidade em 

meios altamente agressivos11, constituindo assim um material bastante promissor para a 

realização de oxidações em geral. Superfícies de carbono vítreo e grafite pirolítico, por 

exemplo, poderiam sofrer severa dissolução anódica em potenciais superiores a 1,2 V vs. 

HESS. 

Inicialmente, e com a finalidade de fazer uma comparação das propriedades 

eletroquímicas (perfil voltamétrico em meio ácido) e eletrocatalíticas (oxidação eletroquímica 

de metanol e etanol) foi preparado um compósito de pó de carbono modificado com Pt. Assim 

a Figura 48 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos usando este eletrodo de Pt/C/DDB, 

realizados no eletrólito de suporte (curva preta) e neste eletrólito contendo 0,5 mol L-1 de 

metanol (curva vermelha) ou etanol (curva azul). 
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Figura 48 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo 

Pt/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 
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A curva do “branco” realizada no eletrólito de suporte a 50 mV s-1 e mostrada na 

Figura 48, mostra os processos superficiais típicos de um eletrodo de Platina policristalina, 

como são: a adsorção e desorção de hidrogênio entre 0,05 e 0,3 V, assim como a formação de 

óxidos na região de 0,9 até 1,4 V e a redução dos mesmos entorno de 0,7 V. Estes resultados 

indicam, que as partículas de Pt depositadas sobre o pó de carbono apresentam um bom 

contato elétrico com a superfície do carbono e este, por sua vez, com a superfície do diamante 

utilizado como suporte para os catalisadores, assim como que o depósito tem uma elevada 

pureza. 

A oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido estudada sobre este catalisador, 

tem um inicio da reação em 0,61 V (determinado a j = 10 A (g Pt)-1) e uma expressiva 

corrente de reativação na varredura reversa do voltamograma, indicando um extensivo 

envenenamento da superfície da Pt por intermediários da reação, que pode ser principalmente 

CO adsorvido. Por outro lado, o inicio da reação de oxidação de etanol sobre o compósito de 

Pt/C preparado pelo método Sol-gel, é em 0,50 V (determinado a j = 10 A (g Pt)-1), 

apresentando também expressivas correntes de reativação, mostrando a baixa performance 

deste catalisador para estas reações em meio ácido.  

Desta forma, se faz necessária a modificação da Pt com outros metais ou óxidos 

metálicos para melhorar o seu desempenho eletrocatalítico. A seguir, se apresentarão os 

estudos eletroquímicos realizados usando os catalisadores binários, ternários e quaternários, 

preparados pelo método Sol-gel e caracterizados na secção anterior. 

IV.3.2.1. Eletrodos com Catalisadores Binários 

Todos os compósitos (binários, ternários e quaternários) foram sintetizados com carga 

de catalisador fixa e igual a 15% em massa em relação ao carbono. A porcentagem relativa de 

cada metal é expressa em função da relação atômica, para cada caso. A intenção de sintetizar 
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diferentes materiais é a busca por um ânodo eficiente, que apresente atividade catalítica 

satisfatória e com baixos valores de corrente de reativação (o que indica menor 

envenenamento da superfície). 

Todos os valores do potencial de inicio das reações de oxidação eletroquímica de 

metanol e etanol em meio ácido foram determinados a j = 10 A (g Pt)-1, como no caso do 

eletrodo Pt/C/DDB apresentado anteriormente. 

a) Compósito Pt-Ru/C 

A Figura 49 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos usando o compósito Pt-

Ru/C, realizados no eletrólito de suporte (curva preta) e neste eletrólito contendo 0,5 mol L-1 

de metanol (curva vermelha) ou etanol (curva azul). 
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Figura 49 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

Ru/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 
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O perfil voltamétrico obtido usando o eletrólito de suporte a 50 mV s-1, mostra a 

inibição dos processos superficiais típicos de um eletrodo de Pt policristalina, devido à 

incorporação do Ru. Assim como um aumento na largura da corrente capacitiva, devida aos 

processos redox do Ru. 

A oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido estudada sobre este catalisador, 

apresenta um inicio da reação em 0,46 V e uma diminuição da corrente de reativação na 

varredura reversa do voltamograma comparado ao observado sobre o catalisador que contem 

somente Pt (Figura 48), indicando uma diminuição do envenenamento da superfície da Pt 

pelos intermediários da reação. Nota-se também neste voltamograma que a adição de Ru 

diminui o inicio desta reação em 150 mV comparado à Pt. Assim, é possível supor que esta 

melhora na eficiência desta reação é devida ao mecanismo bifuncional presente nas ligas Pt-

Ru122. 

Entretanto, o inicio da reação de oxidação de etanol sobre este catalisador preparado 

pelo método Sol-gel é em 0,48 V, indicando uma pequena melhora no desempenho do 

catalisador comparado com a Pt (somente 20 mV). Este voltamograma apresenta ainda 

expressivas correntes de reativação, mostrando a baixa performance deste catalisador para 

esta reação em meio ácido. Provavelmente devido à pouca eficiência do Ru na quebra da 

ligação C-C131. 

b) Compósito Pt-Ir/C 

O perfil voltamétrico do branco obtido usando o compósito Pt-Ir/C (curva preta na 

Figura 50), mostra também uma grande inibição dos processos superficiais típicos de um 

eletrodo de Pt policristalina, devido à incorporação do Ir, e um aumento na largura da corrente 

capacitiva, devida aos processos redox do Ir, com a formação de óxidos superiores de Ir que 

aparecem principalmente em potenciais entre 300 e 600 mV91. A oxidação eletroquímica de 

metanol em meio ácido, estudada sobre este catalisador e mostrada na Figura 50, tem um 
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inicio da reação em 0,43 V e uma expressiva diminuição da corrente de reativação na 

varredura reversa do voltamograma, até menor do que a observada sobre o catalisador Pt-Ru 

(Figura 49), indicando uma diminuição do envenenamento da superfície da Pt pelos 

intermediários da reação.  
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Figura 50 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

Ir/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 

Neste sentido, é bem conhecido que o Ir, assim como o Ru, apresenta a formação de 

óxidos em potenciais menos positivos do que a Pt. Desta forma, esses metais geram espécies 

oxigenadas a baixos potenciais (mecanismo bifuncional), sendo neste caso aparentemente 

mais eficiente do que o Ru neste processo. Consequentemente, a adição de Ir ao catalisador 

contendo Pt diminui o inicio da reação em 180 mV comparado à Pt. Neste sentido, Gurau e 

colaboradores130 estudaram a oxidação de metanol sobre a liga Pt-Ru-Os-Ir e concluíram que 

o Irídio promove a adsorção de metanol e que a adição desse metal ao catalisador contendo Pt, 
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Ru e Os acelera a quebra da ligação C-H no metanol. Assim, o Ir acelera a reação como 

observado na Figura 50. 

Por outro lado, o inicio da oxidação eletroquímica de etanol sobre este catalisador 

aparece em 0,45 V, mostrando uma pequena melhora no desempenho do catalisador 

comparado com o observado sobre o eletrodo Pt-Ru/C/DDB (30 mV), indicando que, além de 

atuar no mecanismo bifuncional e promover a desprotonação do álcool, este metal 

provavelmente promove a quebra da ligação C-C. Adicionalmente, este voltamograma 

apresenta também uma grande diminuição das correntes de reativação, confirmando o bom 

desempenho deste compósito para catalisar esta reação. 

c) Compósito Pt-Rh/C 

A Figura 51 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos usando o compósito Pt-Rh/C, 

realizados no eletrólito de suporte (curva preta) e no mesmo eletrólito contendo 0,5 mol L-1 de 

metanol (curva vermelha) ou etanol (curva azul). No perfil voltamétrico do branco, observa-se 

uma inibição da oxidação da camada de hidrogênio adsorvida na região entre 0,05 e 0,3 V. 

Também se observa que a redução dos óxidos da superfície acontece a potenciais menos 

positivos do que os observados para a redução dos óxidos de Pt, o que é característico da 

presença de Rh no depósito161. 

O inicio da oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido sobre este catalisador é 

em 0,45 V, mostrando desta forma um desempenho bastante similar ao observado sobre o 

catalisador Pt-Ru (Figura 49). Também se observa uma diminuição da corrente de reativação 

na varredura reversa do voltamograma, comparado ao observado até sobre o catalisador Pt-Ru 

(Figura 49). Estes resultados podem ser devidos à habilidade deste metal para adsorver 

oxigênio (e/ou formar óxidos) e para dissociar eficazmente o metanol e reagir com os 

fragmentos resultantes adsorvidos que contém carbono, como foi reportado anteriormente por 

Williams e colaboradores163. 
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Figura 51 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

Rh/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 

Já, o inicio da oxidação eletroquímica de etanol sobre este catalisador é em 0,38 V, 

mostrando o bom desempenho deste catalisador para esta reação. Este alto desempenho pode 

ser explicado usando resultados da literatura, nos quais foi amplamente reportado que o Rh 

favorece à deprotonação e a quebra da ligação C-C no etanol131,164,166,167. 

d) Compósito Pt-MoOx/C 

O perfil voltamétrico do branco realizado sobre o eletrodo Pt-MoOx/C/DDB e 

mostrado na Figura 52 (curva preta) mostra um aumento da capacitância na região da dupla 

camada e alguns picos relativos à formação de espécies oxigenadas sobre o Mo. Vários picos 

em 0,13; 0,32; 0,69 e 1,03 V vs. HESS podem ser vagamente observados nesta Figura e são 

devidos às mudanças no estado de oxidação do Mo desde 0 ate VI, com os respectivos picos 

de redução do Mo(VI)–Mo(0)173. 
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Figura 52 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

MoOx/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 

50 mV s-1. 

Sobre este catalisador, o inicio da oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido é 

em 0,42 V, mostrando um desempenho similar ao observado sobre o catalisador Pt-Ir (Figura 

50). Neste sentido, bons resultados para a oxidação eletroquímica de metanol têm sido obtidos 

pela combinação da Pt com elementos oxofílicos como Ru, Sn e Mo122,174,175,176, devido a que 

estes promovem a eletrodissociação da água a potenciais menos positivos do que a Pt. 

Especificamente, os intermediários da mudança dos estados de oxidação do Mo (Mo(III) e 

Mo(IV)) trabalham como doadores de espécies OH- para a Pt173. Assim, isto explicariam o 

bom desempenho do catalisador Pt-MoOx para esta reação. 

Semelhantemente, o inicio da oxidação eletroquímica de etanol sobre este catalisador é 

em 0,42 V. Neste caso, o bom desempenho deste catalisador para esta reação esta relacionado, 

além do mecanismo bifuncional, ao fato que o Mo presumivelmente ajuda na quebra da 

ligação C-C do etanol177. 
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e) Compósito Pt-PbOx/C 

O perfil voltamétrico do branco obtido sobre o eletrodo Pt-PbOx/C/DDB (curva preta 

na Figura 53) mostra um aumento da capacitância na região da dupla camada em comparação 

ao perfil obtido sobre a Pt (Figura 48).  

Também, pode se observar nesta Figura, que este compósito apresenta uma elevada 

atividade catalítica para a oxidação de metanol, com baixas correntes de reativação e um valor 

de potencial de inicio da reação de 0,42 V. Neste contexto, foi mostrado recentemente num 

trabalho realizado no nosso grupo, que a adição de óxidos de chumbo à Pt incrementa 

grandemente o desempenho do catalisador para as reações de oxidação de metanol e etanol91, 

como também se observa na Figura 53. Consequentemente, este compósito apresenta uma 

diminuição de 190 mV no potencial de inicio da reação em comparação com a Pt. 
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Figura 53 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

PbOx/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 
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Similarmente o potencial de inicio da oxidação eletroquímica de etanol (0,38V) 

apresenta uma diminuição de 140 mV com relação à Pt. Indicando que os óxidos deste metal 

podem favorecer tanto a adsorção de espécies oxigenadas a baixos potenciais, quanto a quebra 

da ligação C-C.  

Neste sentido Casado-Rivera e colaboradores178 observaram que a liga de fases 

intermetálicas ordenadas Pt-Pb apresentava um excelente desempenho para as reações de 

oxidação de metanol, etanol, acido fórmico e etileno glicol e, no caso especifico da oxidação 

de metanol, este material mostrou uma diminuição de 240 mV no valor do potencial de inicio 

da reação com relação ao observado sobre a Pt. Assim, os materiais contendo Pt e Pb 

aparecem eletrocatalisadores promissores para ser testados em aplicações em células a 

combustível que funcionem diretamente com álcoois. 

f) Compósito Pt-TaOx/C 

Ueda e colaboradores132 reportaram que o perfil voltamétrico obtido em meio ácido 

(H2SO4 0,5 mol L-1) sobre um eletrodo de Pt-TaOx mostra-se semelhante ao obtido sobre a Pt 

policristalina. Este mesmo efeito foi também reportado em comunicação recentemente por 

Boscovic e colaboradores179 sobre um eletrodo de Pt/Ta2O5.  

Assim, o perfil voltamétrico mostrado na Figura 54 realizado sobre o eletrodo Pt-

TaOx/C/DDB, não apresenta picos característicos dos processos superficiais do Ta, sendo 

observado somente o perfil da Pt levemente distorcido por causa da larga corrente capacitiva 

oferecida pelo substrato de carbono grafite e uma diminuição da corrente devida à redução de 

oxigênio sobre a Pt, como pode ser melhor observado na curva da Figura 55 que mostra 

somente o voltamograma realizado no eletrólito de suporte. 
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Figura 54 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

TaOx/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte a ν= 50 

mV s-1. 
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Figura 55 - Voltamograma cíclico (segundo ciclo) obtido em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) 

realizado sobre o eletrodo Pt-TaOx/C/DDB a ν= 50 mV s-1. 
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Por outro lado, o potencial de inicio da oxidação eletroquímica de metanol sobre este 

catalisador que contem Ta é em 0,41 V, mostrando desta forma um melhor desempenho do 

que o observado sobre o catalisador Pt-Ru (Figura 49). Também se observa uma diminuição 

da corrente de reativação na varredura reversa do voltamograma, comparado à observada 

sobre o catalisador Pt-Ru (Figura 49). Assim uma diminuição de 200 mV no potencial de 

inicio da reação é observada em relação à Pt. Estes resultados podem ser explicados se 

consideramos o trabalho publicado por Ueda e colaboradores132, que propuseram que o TaOx 

inibe a adsorção de CO sobre a Pt no catalisador Pt-TaOx. Nesse catalisador, foram 

necessários 30 min para saturar a superfície do eletrodo com CO, enquanto que, as superfícies 

da Pt e do catalisador Pt-Ru foram saturadas com CO em 5 min de adsorção132. 

Já o inicio da oxidação eletroquímica de etanol sobre este catalisador é em 0,42 V, 

indicando que, provavelmente este catalisador não favorece a quebra da ligação C-C no etanol 

e por isto, é menos eficiente para esta reação de oxidação quando comparado com a oxidação 

de metanol131. 

IV.3.2.2. Eletrodos com Catalisadores Ternários 

Em uma pesquisa realizada recentemente no nosso grupo91 foi mostrado que os 

compósitos baseados em misturas de metais e óxidos metálicos contendo Pt, Ru e Pb, 

modificados sobre carbono grafite pelo método Sol-gel, apresentam excelente atividade 

catalítica para as reações de oxidação de metanol e etanol em meio ácido, seguidos por 

compósitos deste tipo, mas que continham Pt, Ru e Ir na sua composição. 

Assim, os compósitos de composição ternária, preparados e testados neste trabalho 

foram os que continham a seguinte composição: Pt-Ru-M (onde M pode ser: Rh, TaOx ou 

MoOx). Os voltamogramas realizados sobre estes catalisadores no eletrólito de suporte e na 

presença de metanol ou etanol encontram-se apresentados na Figura 56. 
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Figura 56 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre os eletrodos 

Pt-Ru-Rh/C/DDB, Pt-Ru-MoOx/C/DDB e Pt-Ru-TaOx/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfis 

voltamétricos dos eletrodos no eletrólito de suporte a ν= 50 mV s-1. 
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O potencial de inicio da reação de oxidação de metanol sobre estes catalisadores 

ternários apresentou valores de 0,44; 0,40 e 0,43 V sobre os catalisadores Pt-Ru-Rh, Pt-Ru-

TaOx e Pt-Ru-MoOx respectivamente. Assim o melhor desempenho catalítico foi observado 

sobre o catalisador contendo Pt, Ru e Ta na sua composição, provavelmente devido aos 

efeitos conferidos pelo Ru e pelo Ta, ou seja, o mecanismo bifuncional e a inibição da 

adsorção de CO sobre a Pt do compósito respectivamente. 

Por outro lado, a oxidação eletroquímica de etanol apresentou potenciais de inicio em 

0,36, 0,41 e 0,39 V sobre os catalisadores Pt-Ru-Rh, Pt-Ru-TaOx e Pt-Ru-MoOx 

respectivamente. Desta forma, estes resultados indicam que o Rh e os óxidos de Mo 

promovem a quebra da ligação C-C, semelhantemente ao efeito observado sobre os 

catalisadores binários que contem estas espécies. 

Consequentemente, podemos afirmar que a presença da Pt, do Ru e dos óxidos de Ta é 

necessária para promover eficientemente a oxidação de metanol, devido aos diferentes efeitos 

apresentados pelo Ru e pelo TaOx. Entretanto, é interessante estudar o efeito de um quarto 

componente neste catalisador, ou seja, um catalisador do tipo Pt-Ru-TaOx-M, onde M pode 

ser um metal ou um oxido metálico e com fines de comparação é interessante estudar também 

o efeito de um quarto componente no catalisador Pt-Ru-PbOx-M, ambos para estudar a reação 

de oxidação eletroquímica de metanol. Por outro lado, é interessante também o estudo da 

oxidação de etanol em meio ácido sobre os catalisadores Pt-Ru-TaOx-M e Pt-Ru-PbOx-M, 

onde M poderia ser Rh, Ir ou MoOx, os quais aparentemente se mostraram eficientes para a 

quebra da ligação C-C do etanol. 

IV.3.2.3. Eletrodos com Catalisadores Quaternários 

a) Catalisadores do tipo Pt-Ru-TaOx-M (M = Ir, PbOx e MoOx) 

Na Figura 57 encontram-se os perfis voltamétricos do branco e da oxidação de 

metanol e etanol sobre os três catalisadores do tipo Pt-Ru-TaOx-M.  
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Pode-se observar nesta Figura que entre 0 e 400 mV ocorrem os processos de adsorção 

e dessorção de H sobre a Pt, bastante inibidos pela presença do TaOx, do Ru e do quarto metal 

ou oxido metálico no compósito. Pode-se observar também que entre 400 e 1300 mV existe 

um aumento na largura dos voltamogramas devido à formação e redução de óxidos dos 

compostos presentes no compósito, que aparecem todos misturados.  

O potencial de inicio da reação de oxidação de metanol sobre estes catalisadores 

quaternários apresentou valores de 0,39; 0,38 e 0,41 V sobre os catalisadores Pt-Ru-TaOx-Ir, 

Pt-Ru-TaOx-PbOx e Pt-Ru-TaOx-MoOx respectivamente. Assim o melhor desempenho foi 

observado sobre o catalisador Pt-Ru-TaOx-PbOx, provavelmente devido ao mecanismo 

bifuncional relativo apresentado pelo Ru somado à inibição da adsorção de CO sobre a Pt do 

compósito conferido pelo TaOx e somado a efeitos sinérgicos apresentados pelos óxidos de 

chumbo, que ainda não tem sido explicados, e que certamente precisam ser entendidos e 

estudados utilizando técnicas apropriadas como XPS, DEMS, FTIR, entre outras. 

A oxidação eletroquímica de etanol apresentou potenciais de inicio em 0,45, 0,34 e 

0,34 V, sobre os catalisadores Pt-Ru-TaOx-Ir, Pt-Ru-TaOx-PbOx e Pt-Ru-TaOx-MoOx 

respectivamente. Estes resultados indicam que os óxidos de chumbo e de molibdênio 

promovem a quebra da ligação C-C, semelhantemente ao observado sobre os catalisadores 

binários contendo estes materiais. Entretanto, é surpreendente a baixa atividade catalítica 

apresentada pelo catalisador Pt-Ru-TaOx-Ir, que apresentou uma diminuição do inicio da 

reação de somente 50 mV em comparação com a Pt. Já os outros dois catalisadores 

quaternários apresentados nesta Figura apresentaram uma diminuição de 160 mV comparados 

com a Pt,. Adicionalmente, estes dois materiais apresentaram perfis de envenenamento 

semelhantes para a oxidação dos dois álcoois. Assim, aparentemente a combinação dos óxidos 

de Ta com o Ir desfavorece ou a adsorção e quebra da molécula de etanol ou a ocorrência de 

alguma reação intermédia desta reação de oxidação. 
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Figura 57 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1), realizados sobre os eletrodos 

Pt-Ru-TaOx-Ir/C/DDB, Pt-Ru-TaOx-PbOx/C/DDB e Pt-Ru-TaOx-MoOx/C/DDB a ν= 10 mV 

s-1 e perfis voltamétricos dos eletrodos no eletrólito de suporte a ν= 50 mV s-1. 
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Consequentemente, podemos afirmar que o compósito quaternário contendo Pb na sua 

composição apresentara uma performance bastante satisfatória para ambas as reações de 

oxidação de metanol e etanol. Deve-se notar também que o preço do precursor de Pb é 

bastante reduzido quando comparado ao do Mo (que é ~6 vezes maior) e ao do Ir (que é ~27 

vezes maior). 

b) Catalisadores do tipo Pt-Ru-PbOx-M (M = Ir e Rh) 

A Figura 58 apresenta as respostas obtidas sobre os compósitos do tipo Pt-Ru-PbOx-M 

em H2SO4 0,5 mol L-1 e na oxidação de metanol e etanol. A presença de Pt é observada e 

apresenta características semelhantes àquelas relatadas anteriormente. Assim como a mistura 

da formação e redução dos óxidos dos metais presentes no compósito. 

Com respeito à oxidação de metanol, pode-se notar na Figura 58 que os compósitos 

apresentam correntes de reativação muito pequenas, ou seja, apresentam processos de 

envenenamento menos pronunciados. Entretanto, os valores do potencial de inicio da reação 

de oxidação de metanol sobre estes catalisadores quaternários foram de 0,49 e 0,31 V sobre os 

catalisadores Pt-Ru-PbOx-Ir e Pt-Ru-PbOx-Rh respectivamente. Assim, o catalisador contendo 

Ir, mesmo apresentando baixas correntes de reativação, apresenta também uma pobre 

eficiência para esta reação, indicando que, provavelmente a adsorção do álcool é dificultada 

neste compósito.  

Deve-se ressaltar que, num estudo prévio realizado no nosso grupo91, mostrou-se que o 

catalisador ternário contendo Pt e óxidos de chumbo e irídio apresenta uma atividade 

catalítica pior ate do que a observada sobre a Pt pura, indicando que a combinação do Pb e do 

Ir desfavorece enormemente esta reação de oxidação. No caso do catalisador Pt-Ru-PbOx-Ir, 

embora a eficiência catalítica foi um tanto melhor do que a da Pt provavelmente pelo efeito 

benéfico do Ru no compósito, esta é menor até do que a observada sobre o catalisador Pt-Ru 

(vide Figura 49). 
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Já o compósito Pt-Ru-PbOx-Rh apresentou uma atividade catalítica bastante elevada, 

iniciando a oxidação do metanol em potenciais torno de 300 mV menos positivos do que a Pt. 

Estudos posteriores deverão ser realizados para entender este efeito sinérgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre os eletrodos 

Pt-Ru-PbOx-Ir/C/DDB e Pt-Ru-PbOx-Rh/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfis voltamétricos dos 

eletrodos no eletrólito de suporte a ν= 50 mV s-1. 

Pode-se observar também na Figura 58, que a corrente de oxidação do etanol em meio 

ácido se inicia em valores bastante baixos de potencial sobre o eletrodo Pt-Ru-PbOx-
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Rh/C/DDB, ou seja, 0,26 V, se observa também que a corrente de reativação neste compósito 

é baixa, indicando provavelmente a formação de pequenas quantidades de intermediários 

indesejáveis de reação durante o processo de oxidação. Estes resultados mostram que as 

habilidades do Rh em dehidrogenar a molécula do etanol desestabilizando-a, e de quebrar a 

ligação C-C discutido anteriormente e reportado na literatura131,164,166,167, somado ao 

mecanismo bifuncional devido à presença do Ru e ao efeito sinérgico oferecido pelos óxidos 

de Pb produzem um excelente catalisador para esta reação eletrocatalítica. 

Entretanto, uma menor atividade catalítica é observada sobre o compósito Pt-Ru-

PbOx-Ir/C que por sua vez é melhor do que a observada sobre a Pt, apresentando um potencial 

de inicio da reação em 0,37 V. Mostrando o favorecimento para a quebra da ligação C-C 

apresentado pelo Ir somado ao efeito negativo da combinação do mesmo com óxidos de Pb. 

b) Catalisador Pt-Ru-MoOx-Ir 

As respostas eletroquímicos obtidas no eletrólito de suporte e nas oxidações de 

metanol e etanol sobre o catalisador Pt-Ru-MoOx-Ir encontram-se apresentadas na Figura 59. 

A resposta do branco indica que os modificadores de Ru, Mo e Ir não apresentam processos 

superficiais claramente observáveis, sendo visível somente a presença da Pt no compósito. 

A Figura 59 mostra ainda que a presença concomitante dos óxidos de Mo e do Ir 

metálico, apresentam propriedades catalíticas superiores as mostradas pelo compósito ternário 

preparado apenas com óxido de Mo (Pt-Ru-MoOx) para a oxidação dos dois álcoois estudados 

(0,43 e 0,39 V para o metanol e etanol, respectivamente). Os valores de inicio da reação, 

observados sobre este catalisador quaternário foram de 0,35 e 0,36 V para a oxidação de 

metanol e etanol respectivamente, observando-se uma grande melhora na atividade catalítica, 

especialmente para a oxidação de metanol. Assim, catalisadores do tipo Pt-Ru-MoOx-M, 

poderiam ser candidatos promissores para estas reações e posteriores estudos deverão ser 

realizados usando este tipo de material. 
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Figura 59 - Voltamogramas cíclicos (segundo ciclo) da oxidação eletroquímica de metanol e 

etanol (ambos 0,5 mol L-1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) realizados sobre o eletrodo Pt-

Ru-MoOx-Ir/C/DDB a ν= 10 mV s-1 e perfil voltamétrico do eletrodo no eletrólito de suporte 

a ν= 50 mV s-1. 

Tomando por base os resultados obtidos sobre os catalisadores binários, ternários e 

quaternários, pode se concluir que o método Sol-gel é uma técnica bastante promissora e 

factível para a elaboração de compósitos de metais e óxidos metálicos sobre pó de carbono 

para aplicações em eletrocatálise.  

IV.3.3. Medidas Comparativas  

As técnicas voltamétricas fornecem resultados de difícil comparação. Assim, para a 

realização de um confronto mais elaborado e com o objetivo de conhecer o comportamento 

em estado estacionário dos diferentes compósitos para a oxidação do metanol e etanol, foram 

realizadas curvas de polarização em estado estacionário (diagramas de Tafel) à temperatura 

ambiente (entorno de 20 oC), já que este tipo de diagrama fornece uma comparação direta dos 
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potenciais de inicio das reações de oxidação e das atividades eletroquímicas dos compósitos 

de uma maneira direta. Estes resultados serão apresentados a seguir por separado para os 

catalisadores binários, ternários e quaternários. 

IV.3.3.1. Oxidação Eletroquímica de Metanol 

A Figura 60 apresenta os diagramas de Tafel construídos para a oxidação de metanol 

em meio ácido sobre os diferentes materiais pesquisados. Nesta figura pode-se observar que 

os catalisadores binários que apresentaram uma melhor atividade catalítica para esta reação 

são Pt-PbOx e Pt-TaOx, confirmando a tendência observada por voltametria cíclica (vide 

Figuras 53 e 54). Os valores do inicio da oxidação de metanol sobre todos os catalisadores 

estudados e determinados a partir das retas de Tafel encontram-se listados na Tabela 10. 

Observa-se nesta tabela que estes dois catalisadores binários forneceram uma diminuição de 

190 mV no inicio da reação comparados com o mostrado pela Pt. Os valores da pseudo 

densidade de corrente (j) medidos a 0,4 V vs. HESS encontram-se também listados nesta 

tabela. 

Como conseqüência desta alta atividade catalítica, um aumento nesta densidade de 

corrente de ∼7 vezes é observado no catalisador Pt-PbOx em relação ao catalisador Pt-Ru, 

enquanto que, o incremento é de aproximadamente 4 vezes nos catalisadores Pt-TaOx e Pt-Rh, 

mostrando o bom desempenho destes catalisadores para esta reação. 

Já no caso dos catalisadores ternários, o melhor desempenho catalítico é observado 

sobre os catalisadores Pt-Ru-Rh e Pt-Ru-TaOx, com uma aumento na densidade de corrente 

determinada a 0,4V de aproximadamente 6 vezes em ambos os catalisadores comparados com 

a observada sobre o catalisador Pt-Ru, sugerindo que a combinação da Pt com estes elementos 

produz bons catalisadores para esta reação.  
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Figura 60 - Diagramas de Tafel para a oxidação eletroquímica de metanol 0,5 mol L-1 em 

meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1), obtidas sobre os compósitos: (A) binários, (B) ternários e (C) 

quaternários, fixados em suporte de DDB. Todos os dados foram obtidos a partir dos valores 

de corrente potenciostática medida após 300 s de polarização. 
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Tabela 10 - Potencial de inicio da reação de oxidação eletroquímica de metanol e pseudo 

densidade de corrente determinada a 0,4 V vs. HESS. 

Catalisador Potencial de inicio da reação 

/ V vs. HESS* 

Pseudo densidade de corrente 

determinada a 0,4V* / A (g Pt)-1 

Pt 0,48 -- 

Pt-Ru 0,35 0,48 

Pt-Ir 0,33 0,95 

Pt-Rh 0,32 2,07 

Pt-MoOx 0,33 0,71 

Pt-PbOx 0,29 3,59 

Pt-TaOx 0,29 2,08 

Pt-Ru-Rh 0,29 3,13 

Pt-Ru-MoOx 0,32 1,38 

Pt-Ru-TaOx 0,29 3,07 

Pt-Ru-TaOx-Ir 0,29 1,97 

Pt-Ru-TaOx-PbOx 0,21 8,44 

Pt-Ru-TaOx-MoOx 0,24 6,63 

Pt-Ru-PbOx-Ir 0,37 0,63 

Pt-Ru-PbOx-Rh 0,26 3,27 

Pt-Ru-MoOx-Ir 0,24 4,82 

* Valores extraídos dos diagramas de Tafel 

Finalmente, pode se observar na Figura 60 e na Tabela 10 que os melhores 

catalisadores para a oxidação de metanol em meio ácido são os seguintes: Pt-Ru-TaOx-PbOx > 

Pt-Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir, apresentando uma diminuição no potencial de inicio da 

reação de 270 mV no primeiro caso e de 240 mV nos últimos dois catalisadores em relação à 

Pt. Esta elevada atividade catalítica ainda produz um aumento na pseudo densidade de 

corrente determinada a 0,4 V de ~ 18; 14 e 10 vezes em relação ao valores obtidos sobre Pt-

Ru, respectivamente. 
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Consequentemente, pode se notar que os catalisadores do tipo Pt-Ru-TaOx-M, 

apresentam excelentes atividades catalíticas para esta reação. Isto pode ser devido aos efeitos 

benéficos do Ru e do TaOx discutidos anteriormente. Esta atividade é especialmente favorável 

quando M é MoOx ou PbOx, no primeiro caso devido provavelmente as espécies oxigenadas 

presentes no metal a baixos potenciais173 e provavelmente também à baixa afinidade deste 

metal para com o CO180 e portanto, mais sítios superficiais de Mo podem estar disponíveis 

num largo intervalo de potenciais para a dissociação da água e contribuindo desta forma à 

geração de espécies OH- que oxidam os intermediários orgânicos adsorvidos sobre os sítios de 

Pt adjacentes. 

No caso do chumbo, o efeito sinérgico apresentado pelo Pb e os seus óxidos ainda não 

tem sido explicado, entretanto, uma alta tolerância ao envenenamento por CO tem sido 

observado por Volpe e colaboradores181 sobre fases intermetálicas ordenadas de Pt-Pb. Nesse 

estudo nenhuma evidencia de adsorção de CO foi observado por FTIR. Más, posteriores 

estudos deverão ser realizados usando estes compósitos contendo chumbo e preparados por 

Sol-gel.  

Por outro lado, o efeito catalítico muito menos acentuado para esta reação observado 

por voltametria cíclica sobre o catalisador Pt-Ru-PbOx-Ir (vide Figura 58), manteve-se ainda 

nos experimentos de estado estacionário, mostrando que a combinação de compostos de 

chumbo e irídio não é aconselhável para esta reação eletroquímica, como foi descrito 

anteriormente por Suffredini91, quem mostrou que um compósito de Pt-(IrO2-PbOx)/C 

apresenta uma atividade catalítica pior do que a observada sobre o eletrodo Pt/C/DDB. No 

caso do catalisador quaternário aqui testado, a atividade catalítica foi ligeiramente melhor do 

que a observada sobre a Pt, devido provavelmente ao mecanismo bifuncional que está 

presente quando os elementos Pt e Ru encontram-se contidos no mesmo catalisador.  
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IV.3.3.2. Oxidação Eletroquímica de Etanol 

A Figura 61 apresenta os diagramas de Tafel construídos para a oxidação de etanol em 

meio ácido sobre os diferentes materiais pesquisados. Nesta figura pode-se observar que os 

catalisadores binários que apresentaram uma melhor atividade catalítica para esta reação são o 

catalisador Pt-Rh, seguido pelo catalisador Pt-PbOx. Os valores do inicio da oxidação de 

etanol sobre todos os catalisadores estudados e determinados a partir das retas de Tafel 

encontram-se listados na Tabela 11, assim como os valores de j medidos a 0,4 V. Pode se 

observar nesta tabela que estes catalisadores binários forneceram uma diminuição de 210 e 

180 mV no inicio da reação comparados com a mostrada pela Pt respectivamente. 

Consequentemente, um aumento na pseudo densidade de corrente de ∼5 e 3 vezes é observado 

sobre estes catalisadores em relação ao observado sobre o compósito Pt-Ru/C, mostrando o 

bom desempenho catalítico destes compósitos para esta reação. 

Pode ainda se observar na Tabela 11 que a mistura de Pt, Ru e Rh melhora ainda mais 

o desempenho catalítico para esta reação quando comparado com Pt-Ru e com Pt-Rh. Este 

resultado é coerente com os resultados observados usando eletrodo de DDB modificados 

diretamente com estes metais (ou seus óxidos) e discutidos na secção IV.2.2.3. 

Finalmente pode ser observado na Figura 61 e nos valores listados na Tabela 11, que o 

comportamento em estado estacionário indica uma maior eficiência para a oxidação do etanol 

quando utilizados os compósitos Pt-Ru-TaOx-PbOx e Pt-Ru-PbOx-Rh fixados em diamante, 

seguidos pelos compósitos preparados com Pt-Ru-MoOx-Ir e pelo de Pt-Ru-PbOx-Ir. Assim, 

uma diminuição do valor de potencial de inicio da reação tão alta quanto 260 mV é observada 

sobre os catalisadores Pt-Ru-TaOx-PbOx e Pt-Ru-PbOx-Rh com valores de j (a E = 4,0 V) 

quase 9 vezes maiores do que o valor apresentado pelo catalisador Pt-Ru. 
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Figura 61 - Diagramas de Tafel para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 mol L-1 em meio 

ácido (H2SO4 0,5 mol L-1), obtidas sobre os compósitos: (A) binários, (B) ternários e (C) 

quaternários, fixados em suporte de DDB. Todos os dados foram obtidos a partir dos valores 

de corrente potenciostática medida após 300 s de polarização. 
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Tabela 11 - Potencial de inicio da reação de oxidação eletroquímica de etanol e pseudo 

densidade de corrente determinada a 0,4 V vs. HESS. 

Catalisador Potencial de inicio da reação 

/ V vs. HESS* 

Pseudo densidade de corrente 

determinada a 0,4V* 

/A (g Pt)-1 

Pt 0,46 -- 

Pt-Ru 0,34 1,22 

Pt-Ir 0,31 1,99 

Pt-Rh 0,25 5,96 

Pt-MoOx 0,30 2,52 

Pt-PbOx 0,28 3,91 

Pt-TaOx 0,30 2,34 

Pt-Ru-Rh 0,23 6,79 

Pt-Ru-MoOx 0,25 6,11 

Pt-Ru-TaOx 0,28 2,70 

Pt-Ru-TaOx-Ir 0,34 1,56 

Pt-Ru-TaOx-PbOx 0,20 10,53 

Pt-Ru-TaOx-MoOx 0,25 4,13 

Pt-Ru-PbOx-Ir 0,23 6,09 

Pt-Ru-PbOx-Rh 0,20 10,19 

Pt-Ru-MoOx-Ir 0,23 5,81 

* Valores extraídos do diagramas de Tafel 

Entretanto, uma influencia negativa é observada no catalisador Pt-Ru-TaOx-Ir, que 

apresentou a pior atividade catalítica dos catalisadores quaternários, sendo superada por todos 

os catalisadores ternários estudados e até pelos binários menos Pt-Ru. Considerando que os 

catalisadores Pt-Ru-TaOx e Pt-TaOx apresentam atividades superiores às mostradas pelo 

catalisador Pt-Ru-TaOx-Ir, podemos supor que a combinação do Ir com o TaOx tem um efeito 

negativo para catalisar esta reação.  
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Finalmente, usando os resultados obtidos nos diagramas de Tafel podemos escrever a 

ordem crescente de atividade catalítica dos materiais sintetizados para a oxidação de metanol 

0,5 mol L-1 em meio ácido como sendo: 

 

Pt-Ru-TaOx-PbOx > Pt-Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir > Pt-Ru-PbOx-Rh >  

Pt-Ru-TaOx-Ir ≈ Pt-Ru-TaOx ≈ Pt-TaOx ≈ Pt-Ru-Rh ≈ Pt-PbOx > Pt-Rh ≈ Pt-Ru-MoOx > 

 Pt-MoOx ≈ Pt-Ir > Pt-Ru > Pt-Ru-PbOx-Ir > Pt 

 
 Da mesma maneira, a ordem crescente de atividade catalítica dos mesmos materiais 

sintetizados, mas para a oxidação de etanol 0,5 mol L-1 em meio ácido pode ser escrita como 

sendo: 

 
Pt-Ru-TaOx-PbOx ≈ Pt-Ru-PbOx-Rh > Pt-Ru-Rh ≈ Pt-Ru-PbOx-Ir ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir > Pt-Ru-

TaOx-MoOx ≈ Pt-Rh ≈ Pt-Ru-MoOx > Pt-PbOx ≈ Pt-Ru-TaOx > Pt-TaOx ≈ Pt-MoOx > Pt-Ir > 

Pt-Ru ≈ Pt-Ru-TaOx-Ir > Pt 

IV.4. Pó de Diamante Dopado com Boro 

Devido à excelente estabilidade física e química do BBD e pelo fato do mesmo 

permitir a deposição de óxidos metálicos de tamanhos nanométricos que, de outro modo, são 

reduzidos quando usado carbono sp2, o DDB (carbono sp3) é uma alternativa muito viável 

para ser usado como suporte para catalisadores. De fato, o futuro de ânodos avançados para 

sistemas de células a combustível poderia estar focalizado no uso de diamante com alta área 

superficial como um novo material dimensionalmente estável. Desta forma, nesta parte da 

tese serão apresentados os resultados obtidos a partir da produção de pó de DDB e posterior 

modificação direta com óxidos metálicos de Pt e Ru, produzindo desta forma um compósito 
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com alta área superficial, que foi usado para estudar a sua atividade catalítica para a reação de 

oxidação eletroquímica de metanol em meio ácido. 

IV.4.1. Caracterização Física  

Uma vez preparado o compósito de pó de diamante catalisado, contendo os metais Pt e 

Ru com uma relação atômica de 75:25, este foi fixado em um substrato de DDB usando a 

metodologia descrita na seção III.2.3.2. Este pó catalisado foi então caracterizado por MEV, 

EDX, DRX e a determinação da área eletroativa do eletrodo preparado desta forma foi 

realizada usando a metodologia descrita na seção III.2.2.3. 

Assim, a Figura 62 mostra Imagens de MEV com uma amplificação de mil (Figura 

62A) e de cinco mil vezes (Figura 62B) registradas sobre a superfície do Pt-RuOx/DDB em 

pó/DDB. Estas imagens revelam que o pó de DDB tem partículas com tamanhos diferentes, 

na faixa entre 1 até 50 µm. Adicionalmente, na Figura 62B pode se observar que os 

catalisadores estão depositados como clusters irregularmente distribuídos nas superfícies do 

pó de DDB (regiões claras na figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Micrografias obtidas por MEV com amplificação de mil (A) e cinco mil (B) 

vezes, registradas sobre a superfície do Pt-RuOx/DDB em pó modificado pelo método Sol-gel.  

A BA B
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As análises semiquantitativas realizadas por EDX sobre o pó de DDB catalisado 

confirmam a presença de Pt, Ru e O2 na superfície do pó de DDB. As medidas de EDX 

também foram usadas para calcular as proporções atômicas dos elementos metálicos presentes 

no depósito. Esta proporção atômica foi de 74,4:25,6 (Pt:Ru), mostrando uma excelente 

concordância entre os valores experimentais e os valores teóricos ou esperados (Pt:Ru, 75:25).  

Outro aspecto importante revelado pela técnica de EDX é a distribuição dos elementos 

mapeada na superfície do eletrodo (Figura 63). Este mapeamento indica que as partículas dos 

catalisadores não só estão organizadas como clusters na superfície, mas também ao acaso e 

homogeneamente depositadas sobre a superfície inteira do pó de DDB no eletrodo. 

 
 

 

 

 

 

Figura 63 - Mapeamento elementar realizado por EDX sobre o eletrodo de Pt-RuOx/DDB em 

pó, mostrando a distribuição dos diferentes componentes na mesma região da superfície. 

A Figura 64 apresenta os padrões de DRX registrados nas superfícies dos pós de Pt-

RuOx/DDB (Figura 64A) e do Pt-Ru/C comercial (Figura 64B). A resposta do eletrodo Pt-

RuOx/DDB em pó, revela a presença de um depósito de platina de policristalina (JCPDS #04-

0802) com os picos característicos nos valores de 2θ de 39,8; 46,2; 67,4 e 81,2 graus, que 

correspondem aos planos de reflexão (111), (200), (220) e (311), respectivamente.  

Os picos em valores de 2θ perto de 83,3 e 85,9 graus correspondem aos planos 

cristalinos do RuO2 (JCPDS #02-1365). Deve se notar que o pico em 67,4 graus, pode ser 

relativo a ambas as estruturas: à Pt e ao RuO2. Além disso, os picos em 43,9 e 91,5 graus 

correspondem aos planos cristalinos do Ru (JCPDS #06-0663), mostrando uma deposição 

carbono platina rutêniocarbono platina rutênio
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heterogênea do rutênio cristalino, na forma metálica e como óxido metálico. A presença do 

carbono do diamante também é observada em 75,3 graus. 

30 40 50 60 70 80 90 100

500

1000

1500

2000

A

*

*

*

Diamante
Ru

B

Pt(311)Pt(220)

Pt(200)

Pt(111)

 

 
In

te
ns

id
ad

e 
/ u

.a
.

2θ / graus

RuO2

 
Figura 64 – Difratogramas obtidos por DRX, registrados sobre os compósitos de: (A) Pt-

RuOx/DDB em pó e (B) Pt-Ru/C da E-Tek. As linhas verticais representam as posições dos 

picos da Pt policristalina. 

Por outro lado, uma mudança significativa para valores de 2θ mais elevados é 

observada nos picos de difração registrados sobre a amostra comercial de Pt-Ru/C com 

respeito aos valores de 2θ dos picos relativos à Pt policristalina (linhas verticais na Figura 64). 

Isto é um indicio da existência de uma solução sólida Pt-Ru (liga), com uma contração da rede 

cristalina da Pt devido à substituição de alguns átomos de Pt pelos átomos de Ru que têm 

tamanhos menores (rRu=0,134 nm e rPt=0,138 nm)182. 

A dimensão media dos cristalitos do depósito de Sol-gel, estimada usando o software 

(WinFit 1.2)159 a partir dos diffratogramas de DRX foi de 4,6 nm, demonstrando novamente 

que o método de Sol-gel é uma técnica eficiente e muito apropriada para produzir depósitos 

catalíticos nanométricos na superfície do DDB. Além disso, o tamanho do cristalito calculado 

no catalisador comercial foi de 2,6 nm. 
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Com a finalidade de comparar corretamente as respostas eletroquímicas dos eletrodos, 

foram calculadas as áreas eletroquimicamente ativas do pó de DDB modificado e do pó 

comercial Pt-Ru/C (E-Tek), ambos fixados em uma superfície de DDB, usando a metodologia 

previamente descrita (seção III.2.2.3.). Todas as densidades de corrente apresentadas foram 

calculadas usando os valores das áreas eletroquimicamente ativas assim determinadas e que 

foram de 12,1 cm2 para o eletrodo Pt-Ru/C/DDB e de 9,8 cm2 para o eletrodo Pt-RuOx/DDB 

pó/BDD. 

IV.4.2. Estudos Eletroquímicos 

O eletrodo de Pt-RuOx/DDB em pó, foi caracterizado eletroquimicamente por 

voltametria cíclica no eletrólito de suporte. A resposta encontra-se apresentada na Figura 65, 

este voltamograma mostra uma resposta semelhante à observada sobre um eletrodo de Pt, mas 

também se observa a inibição dos picos de adsorção/desorção de hidrogênio, devido à 

incorporação do rutênio, como também correntes maiores na região da dupla camada devido 

aos processos redox do óxido de rutênio. Estes resultados indicam que as partículas de 

catalisador têm um bom contato elétrico com a superfície de pó de diamante e elevada pureza, 

como já foi evidenciado nas modificações realizadas sobre o filme de DDB e discutidas na 

seção IV.2.2. 

A oxidação eletroquímica de metanol em médio ácido foi estudada inicialmente por 

voltametria cíclica sobre o eletrodo de Pt-RuOx/DDB em pó (linha preta) e para fins de 

comparação sobre o catalisador comercial Pt-Ru/C (E-Tek, 20% massa de catalisador) (linha 

vermelha) como pode ser observado em Figura 66.  

Os potenciais de inicio da oxidação de metanol (determinados a i = 0,04 mA cm-2) 

apresentam valores próximos em aproximadamente 0,40 V em ambos os eletrodos. Além 

disso, a magnitude das densidades de corrente nos potenciais de operação usuais de uma 
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célula a combustível (ou seja, entre aproximadamente 0,4 e 0,8 V vs. HESS) é bastante 

semelhante para ambos os eletrodos.  
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Figura 65 – Voltamograma cíclico (segundo ciclo) obtido sobre o eletrodo de Pt-RuOx/DDB 

em pó/DDB em solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4. v = 50 mV s-1. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

0.00

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48
 

 

i /
 m

A
 c

m
-2

E / V vs. HESS

 Pt-RuOx / DDB em pó

 Pt-Ru
 
/ C (E-Tek)

 
Figura 66 – Voltamogramas cíclicos para a oxidação eletroquímica de metanol 0,5 mol L-1 

em solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4 realizadas sobre os eletrodos de Pt-RuOx/DDB em 

pó/DDB (linha preta) e Pt-Ru/C/DDB (linha vermelha). v = 10 mV s-1 
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Consequentemente, o pó de DDB modificado preparado neste trabalho, mostra uma 

atividade eletrocatalítica para oxidação de metanol muito satisfatória, até mesmo comparada 

com o compósito de carbono modificado considerado o estado da arte (Pt-Ru/C). Porém, os 

valores dos potenciais de inicio da oxidação de metanol determinados por voltametria cíclica 

(Figura 66) poderiam estar incorretos, devido à maior corrente capacitiva observada no 

catalisador comercial. Desta forma, para superar esta situação, foram realizadas também 

curvas de polarização em estado estacionário para o estudo da oxidação eletroquímica de 

metanol, as que são exibidas na forma de diagramas Tafel na Figura 67.  
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Figura 67 – Diagramas de Tafel para a oxidação eletroquímica de metanol 0,5 mol L-1 em 

solução aquosa 0,5 mol L-1 de H2SO4 realizadas sobre os eletrodos de Pt-RuOx/DDB em 

pó/DDB (�) e Pt-Ru/C/DDB (�). Todos os dados foram obtidos a partir dos valores de 

corrente medida após 300 s de polarização. 

Observa-se na Figura 67 que, embora os catalisadores apresentem densidades de 

corrente semelhantes, o processo de oxidação de metanol começa em 0,32 V e 0,34 V sobre 

os catalisadores Pt-RuOx/DDB em pó e Pt-Ru/C respectivamente, mostrando um ganho de 20 
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mV no catalisador suportado no pó de DDB, provavelmente devido à elevada atividade 

catalítica para oxidação de metanol apresentada pelo óxido de rutênio95-
96

97. 

As curvas de Tafel mostradas na Figura 67 para a oxidação de metanol apresentam uma 

inclinação entorno de 120 mV dec-1 sobre o catalisador Pt-Ru/C, enquanto que sobre o 

catalisador Pt-RuOx/DDB pó, este valor aumenta até aproximadamente 145 mV dec-1. Da 

teoria cinética de reação de eletrodos, uma inclinação de Tafel próxima de 118 mV dec-1 

indica que a reação envolvendo a primeira transferência de elétrons é a determinante da 

velocidade da reação. Por outro lado, a inclinação observada sobre o compósito Pt-

RuOx/DDB pó, sugere uma diferença no mecanismo da reação de oxidação de metanol, 

provavelmente relacionada à existência de espécies oxigenadas (óxidos de rutênio) a baixos 

potenciais183. 

Consequentemente, o eletrocatalisador preparado desta maneira mostrou uma excelente 

atividade catalítica para a oxidação de metanol, resultando em um potencial de inicio 20 mV 

menor do que o observado sobre um catalisador comercial nas mesmas condições 

experimentais. Assim, o pó de DDB modificado preparado pelo método de Sol-gel mostra 

uma atividade catalítica até melhor do que a observada sobre um compósito comercial 

considerado como o estado da arte (catalisador Pt-Ru/C). Desta forma, foi demonstrada a 

viabilidade do uso de pó de DDB como suporte para eletrocatalisadores. 

Finalmente, é importante mencionar que atualmente existem e estão comercialmente 

disponíveis conjuntos Membrana/Eletrodo (MEA, sigla do inglês: Membrane Electrode 

Assembly) para PEMFCs de alta temperatura184. Esta membrana é baseada em um polímero 

polibenzimidazol e ácido fosfórico e opera em temperaturas entre 160 e 180°C. Estes sistemas 

poderão ser o futuro da tecnologia de PEMFCs e o desenvolvimento de suportes para 

catalisadores com alta estabilidade a elevadas temperaturas será ainda mais necessário e 

urgente para aplicações práticas. 
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CONCLUSÕES 

A partir dos estudos das propriedades eletroquímicas do DDB pode-se concluir que:  

O eletrodo de DDB pré-tratado catodicamente apresenta uma grande melhora na 

resposta eletroquímica com uma superfície aparentemente mais condutora, quando comparado 

às respostas observadas usando eletrodos da mesma dopagem mas pré-tratados anódica ou 

termicamente. 

O pré-tratamento catódico (-3,0 V, 30 min) não introduz diferenças estruturais 

detectáveis nem mudanças significativas na relação de carbono sp2/sp3 no filme de DDB, 

indicando que a melhora na resposta eletroquímica apresentada pelo eletrodo pré-tratado 

catodicamente é devida somente a mudanças superficiais, provavelmente nas terminações 

superficiais do filme de DDB (principalmente terminações hidrogênio). 

Eletrodos de DDB pré-tratados catodicamente tem um comportamento eletroquímico 

dinâmico apresentando uma perda da reversibilidade para o sistema reversível Fe(CN)6
3-/4- em 

função do tempo de exposição ao ar, devido à perda de hidrogênio superficial decorrente da 

oxidação da superfície do eletrodo pelo oxigênio do ar. Este fato reforça a necessidade de se 

voltar a pré-tratar catodicamente o eletrodo antes de realizar algum experimento 

eletroquímico, para se obter resultados reprodutíveis e confiáveis, especialmente se o eletrodo 

não foi utilizado por um longo período de tempo. Também se conclui que o comportamento 

dinâmico da superfície do eletrodo de DDB é dependente do seu nível de dopagem sendo que, 

esta dinamicidade é inversamente dependente ao teor de boro do eletrodo sugerindo um efeito 

estabilizante do hidrogênio pelo boro superficial. 

Extensivas polarizações catódicas conduzem a uma degradação física importante da 

superfície do DDB inclusive com o desprendimento do filme em algumas áreas, 

presumivelmente por um processo de erosão cavitativa. 
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A erosão da superfície do eletrodo de DDB durante a polarização catódica produz um 

incremento aparente na área eletroquimicamente ativa, ou seja, na quantidade de sítios ativos. 

Devido a que a erosão da superfície expõe mais boro à superfície e aumenta a região da 

superfície altamente condutora do DDB. 

A quantidade de sítios ativos disponíveis na superfície do eletrodo é proporcional à 

dopagem do mesmo. Estes sítios ativos estão presumivelmente relacionados à quantidade de 

boro superficial presente no eletrodo. 

Todos os eletrodos utilizados nesta tese (300, 800, 2000 e 8000 ppm de B) apresentam 

uma superfície heterogênea quando polarizados catodicamente (sitios com alta condutividade 

e sítios com menor condutividade) e parcialmente bloqueada quando polarizados 

anodicamente (resposta sigmoidal), formando arranjos de microeletrodos (provavelmente 

sítios ricos em boro).  

A largura da janela eletroquímica de potencial é inversamente dependente ao nível de 

dopagem do eletrodo, devido à maior condutividade superficial do eletrodo com maior 

dopagem, que por sua vez, é devido, à quantidade de sítios ativos (presumivelmente ricos em 

boro) presentes no eletrodo. 

A partir dos estudos realizados com eletrodos de DDB modificados diretamente pelo 

método Sol-gel pode-se concluir que:  

A modificação de eletrodos de DDB com Pt pelo método Sol-gel utilizando-se 

diversos tipos de pré e pós-tratamentos da superfície produz recobrimentos catalíticos mais 

estáveis do que outros métodos relatados na literatura e a aplicação de um filme de Nafion® 

sobre o recobrimento preserva integralmente o deposito. 

As partículas de Pt depositadas diretamente sobre o eletrodo de DDB por Sol-gel têm 

um bom contato elétrico com a superfície do diamante e elevada pureza. 
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O método Sol-gel é bastante eficiente para produzir depósitos de catalisadores de 

tamanhos nanométricos com uma composição atômica bem controlada e uma distribuição 

homogênea na superfície do DDB. 

Uma diminuição de 180 mV no potencial de inicio da reação de oxidação de etanol foi 

observada sobre o eletrodo Pt-RuO2-RhO2/BDD comparado com a Pt, com um aumento de 12 

vezes na corrente observada em condições de estado estacionário. Provavelmente devido à 

habilidade mostrada pelo ródio para quebrar a ligação C-C somada ao mecanismo bifuncional 

fornecido pelo catalisador Pt-Ru. 

O envenenamento da superfície do eletrodo por intermediários adsorvidos das reações 

de oxidação de metanol e de etanol é grandemente inibido sobre o catalisador ternário Pt-

RuO2-RhO2/BDD, comparado com os eletrodos Pt-RuO2/BDD e Pt/BDD. Assim, este 

catalisador é bastante promissor para ser usado em anodos de células a combustível que 

funcionem diretamente com álcoois. 

A partir dos estudos realizados com eletrodos de DDB modificados indiretamente pelo 

método Sol-gel pode-se concluir que:  

O método Sol-gel produz depósitos nanométricos sobre carbono grafite em pó com 

composições próximas aos valores experimentais, exceto para aqueles sintetizados com Pb e 

Mo. O Rutênio depositado por Sol-gel se deposita preferencialmente como RuO2 sobre a 

superfície do DDB e como Ru metálico sobre o carbono grafite, provavelmente devido ao 

poder redutor do grafite. 

A atividade catalítica para a oxidação de metanol dos diferentes compósitos fixados 

sobre diamante segue a seguinte ordem: 

Pt-Ru-TaOx-PbOx > Pt-Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir > Pt-Ru-PbOx-Rh >  

Pt-Ru-TaOx-Ir ≈ Pt-Ru-TaOx ≈ Pt-TaOx ≈ Pt-Ru-Rh ≈ Pt-PbOx > Pt-Rh ≈ Pt-Ru-MoOx > 

 Pt-MoOx ≈ Pt-Ir > Pt-Ru > Pt-Ru-PbOx-Ir > Pt 
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Para a oxidação de etanol, a ordem de atividade pôde ser determinada como sendo: 

Pt-Ru-TaOx-PbOx ≈ Pt-Ru-PbOx-Rh > Pt-Ru-Rh ≈ Pt-Ru-PbOx-Ir ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir > Pt-Ru-

TaOx-MoOx ≈ Pt-Rh ≈ Pt-Ru-MoOx > Pt-PbOx ≈ Pt-Ru-TaOx > Pt-TaOx ≈ Pt-MoOx > Pt-Ir > 

Pt-Ru ≈ Pt-Ru-TaOx-Ir > Pt 

Os melhores catalisadores para a oxidação de metanol foram: Pt-Ru-TaOx-PbOx > Pt-

Ru-TaOx-MoOx ≈ Pt-Ru-MoOx-Ir, que apresentaram uma diminuição no potencial de inicio 

da reação de 270; 240 e 240 mV respectivamente em relação à Pt. Consequentemente, 

catalisadores do tipo Pt-Ru-TaOx-M são promissores para futuras aplicações práticas. 

No caso do etanol os catalisadores que apresentaram melhor desempenho foram a Pt-

Ru-TaOx-PbOx e a Pt-Ru-PbOx-Rh, seguidos pelo catalisador Pt-Ru-Rh. 

A partir dos estudos preliminares realizados com eletrodos de DDB em pó 

modificados diretamente pelo método Sol-gel pode-se concluir que:  

Os catalisadores estão depositados como clusters de tamanhos entre 500 nm e 5 µm e 

se encontram irregularmente, mas homogeneamente distribuídos nas superfícies do pó de 

DDB. A Pt se deposita na forma metálica sobre o pó de DDB enquanto que, o Ru apresenta 

uma deposição heterogênea na forma metálica e como óxido metálico. 

O pó de DDB modificado com Pt-RuOx mostrou uma excelente atividade catalítica 

para a oxidação de metanol, que foi maior do que a observada sobre um catalisador comercial 

considerado como o estado da arte (Pt-Ru/C da E-TEK) nas mesmas condições experimentais. 

Desta forma, foi mostrada a possibilidade do uso de pó de DDB como suporte para 

eletrocatalisadores para aplicações em células a combustível que funcionem diretamente com 

álcoois. 

De modo geral, as metodologias e estudos propostos para este projeto de doutorado 

foram completados e os resultados obtidos foram altamente satisfatórios. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Considerando a expressiva degradação física apresentada por eletrodos de DDB 

durante extensivas polarizações catódicas e a necessidade de se realizar este pré-tratamento 

para se obter resultados confiáveis e reprodutíveis, é importante determinar a “polarização 

catódica mínima” necessária (carga necessária) para se obter superfícies de diamante com 

elevada condutividade sem degradar a sua superfície. 

É importante se determinar os valores de “polarização catódica mínima” usando 

diversos níveis de dopagem, para que estes resultados sirvam como base para que qualquer 

pesquisador que use eletrodos de DDB saiba como polarizar os seus eletrodos (qualquer nível 

de dopagem) antes de realizar medidas eletroquímicas sem degradar a superfície do mesmo. 

Os resultados satisfatórios apresentados neste trabalho na área de eletrocatálise 

encorajam a continuação destes estudos. Para um maior entendimento dos processos de 

oxidação de metanol e etanol, seria interessante a realização de estudos de eletrólise exaustiva 

com o objetivo de acompanhar e caracterizar os produtos de reação em função do tempo de 

oxidação, possibilitando assim a proposição de mecanismos de oxidação dos álcoois 

estudados, além de ensaios em operação contínua para a avaliação da estabilidade e da 

durabilidade destes materiais. 

 Para uma melhor caracterização dos materiais, medidas de absorção atômica ou 

plasma poderiam ser realizadas, visando estabelecer com precisão a quantidade relativa de 

cada metal nos compósitos sintetizados. 

 Estudar a variação da composição dos materiais que apresentaram resultados mais 

interessantes para a oxidação de metanol, como Pt-Ru-TaOx-PbOx, Pt-Ru-TaOx-MoOx, Pt-Ru-

MoOx-Ir e Pt-Ru-PbOx-Rh, possibilitando a otimização dos processos de oxidação, 

diminuindo desta forma os custos de operação do processo global.  
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Estudar a variação da composição dos materiais que apresentaram melhores atividades 

catalíticas para a reação de oxidação de etanol, como Pt-Ru-TaOx-PbOx, Pt-Ru-PbOx-Rh, Pt-

Ru-MoOx-Ir e Pt-Ru-PbOx-Ir, possibilitando a otimização dos processos de oxidação, 

diminuindo desta forma os custos de operação do processo global.  

Considerando os bons resultados encontrados sobre os catalisadores contendo 

compostos de Pb e Ta e visando uma diminuição dos custos, é interessante preparar e testar 

catalisadores ternários do tipo Pt-PbOx-M ou do tipo Pt-TaOx-M, onde M pode ser um 

composto que iniba a adsorção de CO como o TaOx ou que adicionalmente dissocie a água a 

baixos potenciais como o MoOx, a fim de preparar catalisadores para a oxidação de metanol, 

ou onde M pode ser um composto que promova a quebra da ligação C-C como o Rh, para o 

estudo da oxidação eletroquímica de etanol. 

Estudos por XPS dos compósitos permitiriam determinar com maior precisão a 

composição e o estado de oxidação de todos os metais presentes nos compósitos. 
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