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RESUMO 

MELLO, Rodrigo de. Preparação de eletrodos de mistura de óxidos metálicos 
produzidos a partir de líquidos iônicos e avaliação do seu desempenho ante a 
eletrooxidação do Alaclor. 2018. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto 
de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

O presente trabalho teve como objetivo a produção de ânodos de mistura de óxidos 

metálicos de composição nominal Ti/Ru0,3Ti0,7O2 utilizando um líquido iônico como 

solvente no preparo da solução precursora. A utilização deste tipo de solvente permite 

a síntese de materiais com morfologia e estrutura específicas, visto sua influência nas 

propriedades dos materiais. Neste trabalho foram utilizados líquidos iônicos baseados 

no imidazol, com o intuito de avaliar os efeitos do tamanho da cadeia carbônica ligada 

ao anel aromático heterocíclico, utilizando para comparação um eletrodo comercial 

(De Nora do Brasil). Por meio da caracterização física foi possível verificar que os 

eletrodos produzidos no laboratório apresentaram um filme mais compacto e com a 

formação de grânulos, o que indica um aumento na densidade de metais depositados. 

Além disso, o aumento na temperatura de calcinação favoreceu a deposição do óxido 

metálico catalítico (RuO2) na superfície do eletrodo ao se utilizar o hidrogenossulfato 

de 1-butilimidazólio ([HBIm]HSO4) como solvente na solução precursora. O eletrodo 

comercial apresentou uma área superficial superior aos eletrodos produzidos no 

laboratório, sendo a maior parte dessa área referente aos sítios internos desse 

eletrodo. O ânodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinado a 550 ºC apresentou 

15% mais remoção do pesticida alaclor em meio de sulfato que o eletrodo comercial, 

além de um consumo energético 16% menor. No caso das eletrólises realizadas na 

presença de cloreto, houve uma menor remoção do pesticida, apesar da melhora na 

resposta eletroquímica dos eletrodos nesse meio. Esse desempenho negativo pode 

estar relacionado à geração de substâncias que apresentam aderência à superfície 

dos eletrodos durante o processo de oxidação, obstruindo parcialmente a superfície 

ativa.  

 

Palavras-chave: Ânodos dimensionalmente estáveis. Líquido iônico. Poluentes 

organoclorados. Degradação eletroquímica. Eletroquímica.  



 

 

ABSTRACT 

MELLO, Rodrigo de. Preparation of mixed metal oxide electrodes produced from 
ionic liquids and evaluation of their performance against the electrooxidation of 
Alachlor. 2018. 88 f. Thesis (Master in Science) - São Carlos Institute of Chemistry, 
University of São Paulo, São Carlos. 

 

The present work aims to the production of mixed metal oxide anodes with nominal 

composition Ti/Ru0,3Ti0,7O2 using an ionic liquid as solvent in the preparation of the 

precursor solution. The use of this type of solvent allows the synthesis of materials with 

specific morphology and structure, since their influence on the properties of the 

materials. In this work, ionic liquids based on imidazole were used in order to evaluate 

the effects of the carbon chain size bonded to the heterocyclic aromatic ring, using a 

commercial electrode (De Nora do Brasil) for comparison. By means of the physical 

characterization, it was possible to verify that the laboratory made electrodes 

presented a more compact film with formation of granules, which indicates an increase 

in the deposited metal density. Moreover, the increase in the calcination temperature 

favored the deposition of the catalytic metal oxide (RuO2) on the surface of the 

electrode by using 1-butylimidazolium hydrogen sulfate ([HBIm]HSO4) as the solvent 

in the precursor solution. The commercial electrode presented a surface area superior 

to the laboratory made anodes, being the greater part of that area referring to the 

internal sites of this electrode. The anode produced using [HBIm]HSO4 calcined at 550 

°C showed 15% more alachlor removal in sulfate medium than the commercial 

electrode, in addition to a 16% lower energy consumption. In the case of the 

electrolysis carried out in the presence of chloride, there was less pesticide removal, 

despite the improvement in the electrochemical response of the electrodes in this 

medium. This negative performance may be related to the generation of substances 

that have adhesion to the surface of the electrodes during the oxidation process, 

partially obstructing the active surface. 

 

Keywords: Dimensionally stable anodes. Ionic liquids. Organochlorine pollutants. 

Electrochemical degradation. Electrochemistry.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A qualidade da água disponível no planeta para o consumo humano está 

ameaçada pela poluição química, como por exemplo, metais pesados, solventes, 

corantes e pesticidas. Estes poluentes são inseridos em ambientes aquáticos de 

diferentes maneiras, dentre as quais podem ser mencionadas: i) despejo direto de 

efluentes industriais ou de estações de tratamento de águas residuais e ii) pela 

utilização de produtos agrícolas, como pesticidas, herbicidas e fertilizantes. Devido à 

solubilidade de muitos desses poluentes, sua entrada no ciclo da água é facilitada, 

podendo ser transportado e distribuído mais facilmente1. Além disso, por meio da 

infiltração no solo, os pesticidas podem atingir os lençóis freáticos utilizados no 

abastecimento de água para uso doméstico ou para suprir água à animais2. 

Os compostos organoclorados presentes em pesticidas e herbicidas 

apresentam persistência no ambiente, ou seja, são substâncias “projetadas” para 

serem quimicamente estáveis. A eficiência desses pode ser constatada pela ocupação 

no topo da lista de compostos utilizados em larga escala. A resistência à degradação 

química e biológica, combinada com a capacidade de adsorção nos tecidos orgânicos, 

favorece a entrada e, consequentemente, a contaminação ao longo da cadeia 

alimentar3. Inúmeros estudos têm sido realizados indicando o agravamento dos 

problemas de contaminação, seja pela sua intensificação ou pelas regiões 

contaminadas2. 
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Diante disso, têm sido realizados, por diversos grupos de pesquisa, estudos 

para mitigar os impactos ambientais causados por estes poluentes, que não são 

removidos completamente por meio de processos convencionais, como o uso de 

carvão ativado, flotação, etc.4. Dentre estes estudos, os processos eletroquímicos têm 

ganhado bastante atenção devido às vantagens em relação aos métodos tradicionais, 

dentre elas por mostrarem-se compatíveis com o meio ambiente, uma vez que ao final 

do processo podem ser produzidas substâncias não danosas (CO2, H2O e íons 

inorgânicos) e por serem considerados tecnologias limpas5. Vale destacar que esses 

processos podem ser utilizados como pré-tratamento, ocupando uma área 

significativamente menor em comparação com outros processos de remediação, além 

de levar à completa degradação de compostos orgânicos, dependendo da montagem 

e condições de operação6. 

1.1 CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS 

A utilização de agrotóxicos na agricultura tornou-se muito mais intensa após 

as grandes guerras mundiais, quando a indústria química encontrou nesse novo 

mercado a inserção de seus produtos, os quais eram antes utilizados como armas 

químicas7. A alta eficiência como inseticida apresentada pelo 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) fez com que fosse o primeiro organoclorado a ser 

inserido nesse mercado, tendo tido rápida aceitação e disseminação global8. Este 

composto é um derivado clorado do difenil etano, tendo como seus metabólitos o 

diclorodifenildicloroetileno (DDE) e o diclorodifenildicloroetano (DDD). São também 

classificados como organoclorados o grupo dos benzenos policlorados, como o 

pentaclorobenzeno (PCB) e o hexaclorobenzeno (HCB), o grupo dos 

hexaclorocicloexanos e dos ciclodienos, além dos hidrocarbonetos clorados8,9. 

Felizmente, o DDT e outros compostos organoclorados foram proibidos pelos órgãos 

de regulamentação, uma vez que causam diversos problemas à saúde pública e ao 

ambiente devido à resistência a degradação, característica de tais compostos, 

conforme mencionado anteriormente. 

Devido a persistência desses compostos no ambiente, mesmo após a 

proibição da utilização de diversos pesticidas, estudos apontam a contaminação por 

compostos organoclorados em peixes9, tubarões10 e mexilhões11. Na análise da 

presença de mais de 90 pesticidas em água e sedimentos do habitat natural de sapos, 
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além de seus tecidos, foi identificada a presença de diversos compostos 

organoclorados, como o DDT, DDE, DDD e metalocloro12. A região de Kanpur, Índia, 

é conhecida por ser uma das maiores cidades industriais indianas. Foram analisadas 

amostras do ar atmosférico para identificar os níveis de bifenilos policlorados, o que 

resultou em uma faixa de concentração de 254-432 pg m-3, nível superior a outras 

regiões da Ásia, como Paquistão, China, Singapura, Japão e Coréia do Sul13. A 

análise de grãos de quinoa produzidos na região de Puno, Peru, revelou a presença 

de 3 pesticidas organoclorados em 5 amostras, sendo que dois deles são produtos da 

degradação do DDT14. Em relação à contaminação dos solos, a região de Lvdian, 

China, apresenta uma média de concentração de pesticidas organoclorados de 

205 ng g-1 15. Ainda na China, pela análise do sangue do cordão umbilical de mulheres 

grávidas saudáveis foram identificados altos níveis dos pesticidas organoclorados 

DDT, aldrin, dieldrin e metoxicloro. Além disso, os resultados indicaram que o 

consumo de produtos contaminados, como a carne vermelha, peixe e grãos, contribui 

para o aumento da concentração de organoclorados no sangue16. O principal 

problema da ingestão desses contaminantes pelos seres humanos é que muitos deles 

são considerados carcinogênicos.  

A entrada de organoclorados no meio ambiente pode se dar de duas formas 

distintas. A primeira é a entrada direta proporcionada principalmente por: i) 

derramamentos acidentais ou despejo de efluentes não tratados de processos 

industriais e ii) utilização na agricultura para o controle de pragas. A segunda via é 

como produtos de tratamentos de água, por exemplo, desinfecção com cloro ou 

cloroamina (formação de mono-, di-, e tricloraminas), ou ainda, por tratamento de 

efluentes contendo alta carga de cloro. 

O alaclor (2-cloro-2’,6’-dietil-N-metoximetilacetanilida) é um dos herbicidas do 

grupo da cloroacetanilida mais utilizados para controlar o crescimento de gramíneas 

e ervas daninhas nas plantações de milho, algodão, cana-de-açúcar, amendoim, café, 

milho e soja17. Na Tabela 1, é possível verificar a estrutura do pesticida e algumas de 

suas características. A movimentação internacional desse composto é controlada 

pelos Procedimentos de Consentimento Prévio Informado (PIC), uma vez que se 

encontra no Anexo III da Convenção de Roterdã, um acordo entre países que regula 

o comércio internacional de produtos químicos perigosos e de certos agrotóxicos.  Sua 

ação  é  potencializada  pela  adição  de  atrazina, fórmula essa amplamente utilizada 



20 

 

Tabela 1 - Características físico-químicas do herbicida alaclor 

Fórmula estrutural do Alaclor Características do composto 

 

Grupo químico: cloroacetanilida 

Massa molar: 269,77 g mol-1 

Solubilidade em água: 200 mg L-1 (20 ºC) 

Massa específica: 1,13 g mL-1 (25 ºC) 

Volatilização: insignificante 

Fonte: referência 18 

atualmente nos produtos comerciais. Devido ao seu potencial carcinogênico, seu uso 

é controlado nos EUA19 e proibido desde 2006 na comunidade europeia20. Além disso, 

devido sua ação mimetizadora do hormônio 17 β-estradiol, o alaclor foi classificado 

como interferente endócrino por Bretveld et al.21 e também pela sua capacidade de 

produção de tumores nos mamíferos22. 

O alaclor pode ser removido por meio de processos biológicos tradicionais 

somente após algumas horas de tratamento23, enquanto que os processos físico-

químicos convencionais não apresentam uma eficiência satisfatória na remoção deste 

contaminante de efluentes24. Levando em conta a importância da remoção do alaclor 

do meio ambiente, diversos estudos de degradação têm sido desenvolvidos utilizando, 

como por exemplo, fotólise25, processo Fenton26 e sonólise27, bem como a 

combinação de processos28. Apesar da alta eficiência de tais processos, alguns 

inconvenientes são encontrados quando se considera sua aplicação nas indústrias, 

como, por exemplo, o alto custo. Por sua vez, os processos eletroquímicos 

apresentam vantagens em relação aos demais métodos, dentre as quais se destacam 

a compatibilidade com o meio ambiente, uma vez que podem levar à completa 

mineralização (formando CO2 e H2O) das espécies orgânicas em solução e a ausência 

do uso de aditivos químicos, o que leva a serem considerados uma tecnologia limpa5. 

Cabe destacar que os processos eletroquímicos podem ser utilizados em associação 

com outros processos como pré ou pós-tratamento, além de ocuparem uma área física 

significativamente menor em comparação com outros processos de remediação 

convencionais6. 
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1.2 OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA 

As reações redox envolvem dois processos: a oxidação (perda de elétrons) 

por uma substância e a redução (ganho de elétrons) por outra. Neste âmbito, a 

produção de corrente elétrica pelas reações químicas ou as reações que são 

produzidas pela corrente elétrica fazem parte de processos de oxidação 

eletroquímica29. Diversos estudos têm sido realizados utilizando a oxidação 

eletroquímica como técnica principal para a degradação de substâncias orgânicas 

tóxicas30-33. 

De acordo com Comninellis34, o processo de oxidação eletroquímica em 

ânodos de óxidos metálicos inicia-se com a descarga de água ou hidroxila em meio 

ácido ou alcalino sobre o ânodo originando radicais hidroxila adsorvidos, conforme a 

equação: 

MOx + H2O ⟶ MOxOH
•
 + H+

 + e- (1) 

A hidroxila adsorvida na superfície do eletrodo pode interagir com o ânodo 

oxidado formando um óxido superior. Isso pode ocorrer pela transição do oxigênio da 

hidroxila para a estrutura do óxido, como: 

MOxOH
•
 ⟶ MOx+1 + H+

 + e- (2) 

Os eletrodos que podem formar óxidos superiores são chamados de eletrodos 

ativos29, sendo os ânodos de RuO2 e IrO2 exemplos deste tipo de eletrodo. O gás 

oxigênio é produzido pelos átomos de oxigênio ativos adsorvidos física ou 

quimicamente, na ausência de substâncias orgânicas oxidáveis, pelas reações: 

MOxOH
•
 ⟶ 1 2⁄ O2 + H

+
 + e- + MOx (3) 

MOx+1 ⟶ 1 2⁄ O2 + MOx (4) 

Os radicais hidroxila adsorvidos fisicamente (MOxOH
•
) podem causar a 

combustão completa de compostos orgânicos oxidáveis, quando estes estão 

presentes (Eq. 5). Os oxigênios ativos adsorvidos quimicamente, ou seja, os óxidos 

superiores (MOx+1), participam na formação de produtos de oxidação seletiva (Eq. 6). 
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Figura 1 - Esquema dos processos de oxidação direta e indireta. "C" corresponde a um 

reagente, "R" a um composto orgânico e "O" aos produtos de oxidação. Fonte: Adaptado da 

Figura 8 da referência 35. 

R + MOx(OH
•
)
z
 ⟶ CO2 + ZH

+
 + Ze

-
 + MOx (5) 

R + MOx+1 ⟶ RO + MOx (6) 

Nesse contexto, os processos de degradação eletroquímica podem ocorrer 

por meio de dois mecanismos, direto ou indireto (Figura 1). A oxidação eletroquímica 

direta ocorre quando as substâncias orgânicas são degradadas na superfície do 

eletrodo por meio da troca de elétrons (como no caso da oxidação eletroquímica), 

enquanto que a indireta ocorre no seio da solução, quando espécies oxidantes 

geradas eletroquimicamente durante a eletrólise promovem a oxidação dessas 

substâncias.  

Vale ressaltar que alguns eletrodos de mistura de óxidos metálicos (MOM), 

como por exemplo o Ti/Ru0,3Ti0,7O2, possuem uma boa atividade para o 

desprendimento de cloro. Por isso, é desejável, no uso desses eletrodos, que os 

processos de oxidação sejam realizados em meio de cloreto. Estes íons podem já 

estar presentes no efluente sob tratamento ou também, muitas vezes, se utiliza a 

adição de NaCl36. Os íons cloreto em solução são oxidados na superfície do ânodo, 

originando o gás cloro (Eq. 7). O íon hipoclorito é produzido a partir da reação do gás 

com OH- produzido pelo cátodo (Eq. 8). As espécies cloradas presentes na solução 

são poderosos agentes oxidantes e rapidamente oxidam as espécies orgânicas em 

solução (Eq. 9)37.  
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Figura 2 - Relação das espécies predominantes de cloro (HClO/ClO-) com o pH da solução. 

Fonte: referência 38. 

Como consequência, quando a degradação de substâncias orgânicas é 

realizada na presença de cloro, é possível que se formem compostos organoclorados 

de difícil remoção e que podem ser ainda mais poluentes que os compostos iniciais. 

No entanto, tais compostos podem ser degradados na presença de radiação UV39,40.  

2Cl
-
 → Cl2 + 2e

-
 (7) 

Cl2 + 2OH
-
 → H2O + OCl

-
 + Cl

-
 (8) 

R + OCl
-
 → CO2 + Cl

-
 + H2O (9) 

A prevalência das espécies de cloro na solução depende do pH da solução, 

uma vez que o Cl2 pode reagir com a água produzindo o ácido hipocloroso (Eq. 10), 

que entra em equilíbrio com o íon hipoclorito (Eq. 11). Na Figura 2 podem ser 

verificadas as espécies predominantes em função do pH, sendo que valores de pH 

menores que 5 favorecem, exclusivamente, a formação de HClO, enquanto que para 

valores superiores a 10, o íon é a forma predominante. 

Cl2 +  H2O →  HClO + Cl
-
+ H+

 (10) 

HClO ⇄ H+
+ OCl

-
 (11) 

Assim, o principal desafio é o desenvolvimento de materiais com grande área 

eletroquimicamente ativa, estabilidade física e tempo de vida adequados para 

aplicações industriais. Para isso, diversos materiais têm sido utilizados com êxito, em 

particular os ânodos constituídos de diamante dopado com boro (BDD) e os de MOM, 
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em particular os denominados ânodos dimensionalmente estáveis (do inglês, 

Dimensionally Stable Anodes (DSA®)1). O primeiro é caracterizado pela 

predominância na geração de radicais hidroxila, favorecendo reações no seio da 

solução, enquanto que os ADE’s geram espécies oxidantes a partir dos ânions 

presentes na solução eletrolítica, além de apresentarem processos de degradação 

eletroquímica ocorrendo na superfície dos anodos41. 

1.3 ELETRODOS DE MISTURA DE ÓXIDOS METÁLICOS 

O desenvolvimento dos eletrodos de MOM ganhou destaque na década de 

6042 e o primeiro estudo apresentando suas propriedades fundamentais foi publicado 

em 197143. Apesar de serem conhecidos há algumas décadas, muitas das 

propriedades desses materiais não foram completamente elucidadas, como a 

natureza de suas propriedades eletrocatalíticas, a relação entre suas propriedades 

eletroquímicas com sua microestrutura e propriedades físico-químicas, bem como a 

influência dos métodos de síntese em tais propriedades44. 

O impacto econômico na produção de ADE fez com que ganhassem 

notoriedade na utilização industrial. Além disso, a utilização desses eletrodos tem se 

mostrado eficiente na oxidação de diversos compostos orgânicos, como resíduos 

têxteis 37,45-47, misturas de fenol-formaldeído48, éster dimetil ftalato49 e atrazina39,40. As 

pesquisas continuam a explorar eletrodos de MOM, conservando a base metálica de 

baixo custo (Ti) sobre a qual são depositados óxidos metálicos condutores por 

diferentes técnicas, dentre as quais se destacam as baseadas na decomposição 

térmica, tais como: 

a) Pechini, cujas vantagens são a possibilidade de síntese a baixas temperaturas, o 

preparo de complexos com boa homogeneidade a nível molecular e o controle 

estequiométrico. É baseado na formação de uma resina polimérica obtida pela 

poliesterificação entre um complexo metálico quelatado usando ácidos 

hidroxicarboxílicos e um álcool polihidróxi. A exposição a temperaturas 

moderadas provoca as reações de interesse, produzindo a resina polimérica pela 

                                            

1O termo DSA® trata-se da marca registrada pela Industre De Nora S.p.A., no decorrer do texto, ao se 
referir a este eletrodo, será utilizada a sigla simplificada em português, ADE, de ânodos 
dimensionalmente estáveis. 
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remoção do excesso de água. O aquecimento a temperaturas superiores a 300 

ºC leva a quebra do polímero e a expansão da resina, originando um polímero 

bastante homogêneo para a dispersão de íons metálicos. Um tratamento térmico 

adequado permite a obtenção da cristalinidade pretendida e a eliminação da parte 

orgânica50; 

b) sol-gel: este processo baseia-se na hidrólise e condensação de precursores 

moleculares. Kakihana51 define três tipos diferentes de métodos sol-gel: 

- sol-gel coloidal, que consiste na dispersão de partículas coloidais de 1 a 100 nm 

em um meio líquido, originando uma solução que, posteriormente, origina em 

um gel mantido pelas interações eletrostáticas entre as partículas dispersas. O 

tratamento térmico permite que se chegue ao produto desejado; 

- gel polimérico inorgânico, que se deriva de compostos organometálicos que, 

dissolvidos em solvente apropriado, prossegue por uma série de reações de 

hidrólise, condensação e polimerização, originando um gel com uma rede 

inorgânica contínua; 

- método dos precursores poliméricos leva a formação do óxido multicomponente 

após a pirólise de um gel polimérico orgânico contendo íons metálicos em sua 

estrutura.  

c) método utilizando um líquido iônico (LI): este método consiste na utilização de um 

LI como solvente, em alternativa aos solventes orgânicos polares comuns. Trata-

se de um eletrólito composto apenas por íons em fase líquida, cuja principal 

diferença em relação aos sais fundidos é que seu ponto de fusão é relativamente 

baixo, comumente <100-150 ºC. O estado líquido para estes materiais é 

alcançado a baixas temperaturas devido à menor densidade de interação iônica, 

uma vez que os cátions se tratam de compostos orgânicos e geralmente são 

maiores que os cátions metálicos. Esta característica possibilita a purificação dos 

líquidos iônicos pela destilação a pressão reduzida52. Neste sentido, a solubilidade 

dos LI em água depende tanto do ânion como do cátion que o compõe e, 

geralmente, decresce com o aumento do caráter orgânico do cátion53. São 

relativamente viscosos e, devido à alta solubilidade de compostos orgânicos 

polares, permitem seu uso na síntese de MOM por meio da decomposição térmica 

de cloretos, uma vez que a decomposição destes ocorre por combustão a 
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temperaturas na ordem de 500 ºC, o que provoca a liberação de calor que auxilia 

na deposição dos óxidos metálicos54. 

Os LIs apresentam diversas propriedades que o fizeram ser classificados 

como solventes compatíveis com o meio ambiente, como pressão de vapor 

negligenciável, alta estabilidade química, boa estabilidade térmica e não 

inflamabilidade53. Tais características tornaram possíveis o desenvolvimento de 

diversas tecnologias, que antes eram inviáveis de serem realizadas em solventes 

convencionais. Como exemplo, pode-se tomar sua aplicação na eletroquímica, na 

qual os LI combinam as vantagens de soluções aquosas e de sais fundidos a altas 

temperaturas, apresentando, além das características citadas, ampla janela 

eletroquímica, excelente condutividade elétrica, ampla faixa de temperatura para a 

fase líquida e ausência da evolução de hidrogênio55.  

A utilização de LI na síntese de eletrodos de MOM tornou-se objeto de 

pesquisa apenas recentemente, no qual algumas das propriedades físicas desses 

compostos são aproveitadas6,56,57. Dentre as vantagens na utilização do LI destacam-

se a distribuição mais uniforme dos óxidos metálicos na superfície do eletrodo devido 

à alta viscosidade do solvente e a maior acidez, o que facilita a eliminação de óxidos 

de titânio presentes na superfície do substrato. Além disso, os líquidos iônicos 

apresentam menor volatilidade, permitindo a combustão do mesmo a temperaturas 

mais elevadas (próximo a 500 ºC), favorecendo a ligação entre o metal e o substrato56. 

Em relação à composição, os filmes de óxidos nos MOM são racionalizados, 

no qual misturam-se óxidos com propriedades catalíticas, como RuO2 ou IrO2, e 

óxidos que fornecem estabilidade mecânica, como o TiO2 ou Ta2O5. Além disso, pode-

se adicionar outros óxidos metálicos para modular as propriedades elétricas do 

eletrodo. Essa flexibilidade permite que uma variedade de combinações de óxidos 

seja produzida58-63. Tanto a influência dos métodos de síntese como o 

desenvolvimento de eletrodos com novas composições vêm sendo investigados pela 

comunidade científica57,64. 

A introdução de dopantes na estrutura de eletrodos constituídos de MOM 

pode contribuir para o aumento de sua atividade eletrocatalítica. No entanto, a 

quantidade e o tipo de dopante determinam as propriedades físico-químicas destes 

eletrodos. Altas quantidades de antimônio (Sb) na estrutura de eletrodos de SnO2, por 

exemplo, aumentam a resistividade, o que diminui a atividade eletrocatalítica. No 
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entanto, uma dopagem leve diminui a resistividade, tornando o eletrodo mais ativo62. 

Recentemente, Al-Hamdi et al.65 indicaram que a dopagem com pequenas 

porcentagens de Sb aumenta a atividade fotocatalítica de nanopartículas de SnO2 

para a degradação do fenol. 

Malpass et al.66 compararam um eletrodo de MOM produzido no laboratório 

pelo método Pechini com um ADE. A principal diferença entre os dois eletrodos foi a 

área interna, sendo que o comercial apresentou uma área interna superior ao 

produzido em laboratório. O acesso aos sítios ativos do eletrodo pelas espécies em 

solução geralmente ocorre pelas trincas, fendas e poros, assim, uma maior área 

interna pode estar relacionada a uma maior área ativa. O preparo dos eletrodos em 

laboratório permite a adição ou substituição de metais, bem como a variação da 

proporção entre eles67-69. 

Os efeitos do tamanho da cadeia carbônica ligada ao anel de imidazol nas 

propriedades dos eletrodos ainda são desconhecidos, devido à novidade da utilização 

de LI no preparo de eletrodos. Considerando o exposto, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a influência do tamanho da cadeia carbônica ligada ao cátion do LI 

no preparo de eletrodos de MOM, sendo 70% TiO2 e 30% RuO2. Para isso, foram 

selecionados dois líquidos iônicos próticos baseados no imidazol, sendo o 

hidrogenossulfato de 1-metilimidazólio ([HMIm]HSO4) e o hidrogenossulfato de 1-

butilimidazólio ([HBIm]HSO4). Para avaliar a eletroatividade resultante das 

preparações, foi utilizando o herbicida alaclor como substância alvo nas degradações 

eletroquímicas e ADE comercial, de composição nominal semelhante, para 

comparação de atividade.  
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

O presente trabalho consistiu na realização de três etapas: i) Síntese e 

caracterização dos líquidos iônicos; ii) Síntese e caracterização dos eletrodos 

utilizando os líquidos iônicos como solvente na solução precursora e; iii) Aplicação dos 

eletrodos como ânodos na degradação eletroquímica do alaclor. 

Nesta seção serão apresentados os reagentes, materiais e procedimentos 

utilizados no desenvolvimento desta pesquisa, bem como as condições experimentais 

das principais técnicas utilizadas. 

2.1 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS LÍQUIDOS IÔNICOS 

Na síntese do LI [HMIm]HSO4 foram utilizados ácido sulfúrico (Qhemis – 95-

98% de pureza) e 1-metilimidazólio (Aldrich – 99% de pureza) como reagentes. Para 

sintetizar o LI [HBIm]HSO4, foram utilizados os seguintes reagentes: imidazol 

(Affymetrix – ultrapuro), hidróxido de sódio (Qhemis – 97% de pureza), 1-bromobutano 

(Sigma-Aldrich – 99% de pureza) e ácido sulfúrico (Qhemis – 95-98% de pureza). Os 

solventes utilizados são de alto grau de pureza. O método de síntese foi baseado na 

literatura70-72. 
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Figura 3 - Síntese do LI [HMIm]HSO4. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4 - Etapas da síntese do LI [HBIm]HSO4 Fonte: Próprio autor. 

2.1.1. SÍNTESE DO LÍQUIDO IÔNICO [HMIM]HSO4 

A síntese do LI [HMIm]HSO4 consiste na mistura em razão estequiométrica 

do ácido sulfúrico com o 1-metilimidazólio em um béquer (Figura 3). A adição do ácido 

foi realizada de forma lenta e a mistura constantemente homogeneizada com o auxílio 

de um bastão de vidro. Devido ao aquecimento do frasco, este foi mantido em um 

banho de gelo, uma vez que, em altas temperaturas, o produto formado pode sofrer 

degradação. 

2.1.2 SÍNTESE DO LÍQUIDO IÔNICO [HBIM]HSO4 

A síntese do LI [HBIm]HSO4 foi realizada em três etapas (Figura 4), uma vez 

que o reagente de partida foi o imidazol: i) produção do imidazolato de sódio (NaIm); 

ii) produção do N-imidazol funcionalizado e; iii) reação do N-imidazol funcionalizado 

com o ácido sulfúrico. A seguir são detalhadas cada uma das etapas. 
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Figura 5 - Sistema utilizado para produção do N-imidazol funcionalizado. Fonte: Próprio 

autor. 

2.1.2.1 PRODUÇÃO DO IMIDAZOLATO DE SÓDIO (NAIM) 

A produção do NaIm foi feita pela mistura do imidazol com hidróxido de sódio, 

com um excesso de cerca de 5% da base. O frasco reacional foi mergulhado em um 

banho de óleo sob uma chapa de aquecimento a 110 ºC e mantido sob agitação 

magnética. Após 4 horas, o produto foi espalhado em uma placa de Petri e colocado 

em uma estufa a vácuo ajustada em 110 ºC, contendo um agente dessecante. Em 

seguida o produto foi coletado e armazenado em um frasco de vidro âmbar. 

2.1.2.2 PRODUÇÃO DO N-IMIDAZOL FUNCIONALIZADO 

Em um balão com fundo redondo foi adicionado NaIm e tetrahidrofurano 

(THF), este último estabilizado com 300 ppm de hidroxitolueno butilado (BHT, do 

inglês butylated hydroxytoluene), na proporção 1g:5mL. Imediatamente foi adicionado 

o brometo de alquila (BrAlquil) correspondente a uma razão 1:0,9 (NaIm:BrAlquil). Em 

seguida, foi acoplado um condensador de refluxo e a mistura foi mantida sob agitação 

a temperatura ambiente, conforme representado na Figura 5. Após 3 horas, o sistema 

foi aquecido até 65 ºC e mantido sob agitação por 16 horas. Após este período, a 

mistura foi resfriada e filtrada. O sólido foi lavado com 50 mL de THF. As lavagens 
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combinadas foram reduzidas por evaporação rotativa. Ao material obtido foi 

adicionado acetato de etila, carvão ativado e sulfato de magnésio e a solução mantida 

sob agitação por 5 minutos e, posteriormente, filtrada. A filtração foi realizada, 

primeiramente, com o uso de um funil e papel filtro e, em seguida, em um sistema a 

vácuo utilizando uma seringa de vidro contendo uma camada de alumina porosa 

0,1 μm. Após a filtração de toda a solução, o sistema foi lavado com 50 mL de acetato 

de etila. O material coletado foi levado a um sistema de evaporação rotativa e mantido 

sob auto vácuo durante a noite. 

2.1.2.3 REAÇÃO DO N-IMIDAZOL FUNCIONALIZADO COM ÁCIDO SULFÚRICO 

Esta etapa é realizada de forma similar a descrita para a síntese do LI 

[HMIm]HSO4. Ela consiste na mistura do ácido sulfúrico com o N-imidazol 

funcionalizado correspondente em um béquer, com a adição do ácido ocorrendo de 

forma lenta e com homogeneização constante com o uso de um bastão de vidro. 

Devido ao aquecimento da mistura, esta foi mantida em banho de gelo para evitar a 

degradação dos produtos formados. 

2.1.3 CARACTERIZAÇÃO DOS LÍQUIDOS IÔNICOS 

A caracterização dos líquidos iônicos foi feita utilizando Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN – 1H) e de Carbono (RMN-13C) e 

Espectroscopia de Infravervelho com Transformada de Fourier (FTIR). Os espectros 

de RMN-1H e RMN-13C foram obtidos com um equipamento Agilent 500/54 Premium 

Shielded, por meio de 16 varreduras, pulso de 3,85 us (45º), largura espectral de 

8012 Hz (-2 a 14 ppm), tempo de aquisição de 4,089 s e de relaxação de 1 s. Os 

dados de FTIR foram obtidos utilizando um espectrofotômetro da marca Shimadzu, 

modelo IRAffinity 1. 

Adicionalmente, foram obtidas curvas termogravimétricas (TG) e, 

simultaneamente, realizadas as análises térmicas diferenciais (DTA) correspondentes 

utilizando um módulo TG-DTA SDT-Q600, controlado pelo programa  Thermal  

Advantage  series (v.2.5.0.256),  ambos  da  TA  Instruments. As curvas de TG foram 



32 

 

1,0 cm

1
,0

 c
m

6,0 cm

0
,2

 c
m

 

Figura 6 - Representação da placa de titânio utilizada para o preparo dos eletrodos e suas 

medidas correspondentes. Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 7 - Ataque químico da superfície do suporte de titânio. Fonte: Próprio autor. 

obtidas com amostras de aproximadamente 10,0 mg (± 0,1 mg) inseridas em um porta 

amostra aberto de α-alumina, com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1, entre a 

temperatura ambiente e 650 ºC, sob atmosférica dinâmica (50 mL min-1) de ar seco. 

2.2 PRODUÇÃO DOS ELETRODOS  

Os eletrodos foram preparados sobre uma superfície de titânio (Figura 6), 

portanto foi necessário que o substrato recebesse um pré-tratamento para melhor 

aderência da solução precursora, uma vez que o titânio metálico apresenta 

naturalmente uma camada de óxidos/hidróxidos de titânio, que o torna isolante. Esse 

pré-tratamento consistiu no polimento da superfície com lixas d’água 320 e 400 para 

extração da camada mais espessa de impurezas. Seguido pelo ataque químico em 

solução de ácido clorídrico por 15 min e em ácido oxálico por 10 min, ambos em 

ebulição, para remoção completa da camada de óxidos e aumento da rugosidade, 

promovendo  assim  o  aumento  na  área  disponível  para  deposição  dos  metais.  
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Figura 8 - Eletrodos contendo a primeira camada da solução metálica precursora. Fonte: 

Próprio autor. 

Posteriormente, o suporte foi lavado com água. Na Figura 7, é possível 

observar tal processo de limpeza onde, após o término do tempo de ataque químico, 

a solução apresenta coloração arroxeada para o ácido clorídrico e amarelada para o 

ácido oxálico. 

As soluções metálicas precursoras foram preparadas pela solubilização do 

cloreto de rutênio (III) e do butóxido de titânio em 1 mL do LI, mantendo a mistura sob 

agitação em um banho de ultrassom por 20 minutos a 50 ºC. As soluções foram 

preparadas com [HMIm]HSO4 ou [HBIm]HSO4 como solvente e aplicadas no substrato 

por pincelamento, seguido de tratamento térmico. O tratamento térmico foi realizado 

utilizando temperatura de 500, 550 ou 600 ºC durante 10 minutos para cada amostra. 

Essa etapa de calcinação foi repetida até a obtenção de uma deposição aproximada 

de 1,2 mg cm-2, sendo que, após a aplicação da última camada, o tratamento térmico 

foi realizado por 60 minutos. Na Figura 8 estão representados os eletrodos produzidos 

utilizando o [HBIm]HSO4 após a aplicação da solução precursora. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS ELETRODOS 

Os eletrodos foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e difração de raios X (DRX), técnicas 

disponíveis na Central de Análises Químicas Instrumentais (CAQI-IQSC-USP). 
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2.3.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

As imagens de MEV foram utilizadas para analisar as características 

microestruturais do filme obtido, tendo sido realizadas com um equipamento ZEISS 

LEO 440 (Cambridge, England) provido de detector OXFORD (modelo 7060), 

operando com feixe de elétrons de 20 kV, corrente de 2,82 A e I probe de 200 pA. 

2.3.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

Os difratogramas foram obtidos utilizando um difratômetro Bruker, modelo D8 

Advance, equipado com uma fonte de Cu e detector sensível à posição. As medidas 

foram realizadas no intervalo de 2θ de 5 a 80º, com um passo de 0,025º e tempo de 

irradiação de 0,5 segundo por passo. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

A caracterização eletroquímica dos eletrodos foi feita por voltametria cíclica, 

cujos dados foram utilizados para determinação do fator de morfologia (φm), 

capacitâncias diferenciais, análise da carga anódica em função da velocidade de 

varredura e verificação da estabilidade eletroquímica do eletrodo. 

2.4.1 VOLTAMETRIA CÍCLICA 

Os perfis voltamétricos foram obtidos utilizando uma célula contendo 3 

eletrodos (Figura 9): i) os eletrodos produzidos como eletrodo de trabalho; ii) uma 

placa de Pt como contra eletrodo e; iii) um eletrodo reversível de hidrogênio (ERH) 

como eletrodo de referência. As análises foram realizadas em meio 0,033 mol L-1 

Na2SO4 ou 0,1 mol L-1 NaCl. As voltametrias foram realizadas utilizando um 

potenciostato/galvanostato PGSTAT128N (Metrohm Autolab B.V., The Netherlands), 

controlado pelo software Nova 1.11. 
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Figura 9 - Célula eletroquímica contendo 3 eletrodos: eletrodo de trabalho (ET), eletrodo de 

referência (ER) e contra eletrodo (CE). Fonte: Próprio autor. 

2.4.1.1 CAPACITÂNCIA DIFERENCIAL E FATOR DE MORFOLOGIA (φM) 

Para a determinação dos valores de capacitância diferencial, foram realizados 

ensaios de voltametria cíclica em diversas velocidades de varredura de potencial (2,5 

a 300 mV s-1), abrangendo um intervalo de potencial capacitivo de 0,1 V. O valor da 

corrente capacitiva (iC) foi então extraído do voltamograma, considerando que o 

potencial utilizado para leitura da iC estivesse entre os 20% finais do intervalo de 

potencial recoberto. Os gráficos de iC versus a velocidade de varredura (ANEXO A) 

obtidos para os eletrodos apresentam duas regiões lineares localizadas nos domínios 

de baixa e alta velocidade de varredura. O coeficiente angular de cada uma dessas 

retas representa, respectivamente, os valores de capacitância diferencial total (Cd) e 

capacitância diferencial externa (Cd,E). A diferença entre esses dois valores, refere-se 

ao valor de capacitância diferencial interna (Cd,i)
58. 

O φm pode ser considerado como a medida da contribuição dos sítios internos 

do eletrodo para a capacitância diferencial total (Eq. 12)58: 

φm =
Cd,i

Cd

 (12) 

O valor do φm está compreendido entre 0 e 1, onde um valor próximo a 0 indica 

que o eletrodo apresente uma pequena ou negligenciável influência sobre a 

capacitância diferencial total. Por outro lado, valores próximos a 1 indicam uma 
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significativa contribuição, ou seja, o eletrodo apresenta uma estrutura com grande 

área interna66. 

2.4.1.2 VARIAÇÃO DA CARGA ANÓDICA 

Foram realizadas voltametrias cíclicas em diferentes velocidades de varredura 

(2,5 - 300 mV s-1) com o intuito de avaliar a variação da carga anódica em função da 

velocidade de varredura. Esses dados são utilizados para determinação das áreas 

relativas internas e externas dos eletrodos, o que permite uma melhor compreensão 

do seu comportamento. 

2.4.1.3 ESTABILIDADE ELETROQUÍMICA 

A estabilidade eletroquímica dos eletrodos foi verificada por meio da 

realização de 1000 ciclos voltamétricos a 50 mV s-1.  

2.5 DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA 

As eletrólises foram realizadas no mesmo meio eletrólito que as voltametrias 

cíclicas, ou seja, em 0,033 mol L-1 Na2SO4 ou 0,1 mol L-1 NaCl. O volume utilizado foi 

de 100 mL, ao qual foi adicionado alaclor até a concentração de 100 mg L-1, sendo o 

valor do pH ajustado em 3,0. Os experimentos foram realizados em batelada com uma 

célula eletroquímica, encamisada, para manutenção da temperatura constante, 

contendo 2 eletrodos: i) os eletrodos produzidos como eletrodo de trabalho (ânodo) e 

ii) uma placa de titânio como contra eletrodo (cátodo). A densidade de corrente 

aplicada foi de 30 mA cm-2 e as eletrólises tiveram duração de 2 horas. O processo de 

degradação foi acompanhado por medidas da diferença de potencial (para o cálculo 

da eficiência energética) e por cromatografia líquida para determinação da variação 

da concentração de alaclor (para o cálculo dos parâmetros cinéticos do processo). 

2.5.1 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

As análises foram realizadas em um sistema de cromatograffia líquida 

Shimadzu, modelo LC – 10AD com detector de arranjo de diodos, modelo SPD-M10A, 

e coluna C-18 de fase reversa. O eluente utilizado na fase móvel, em modo isocrático, 
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foi acetonitrila e água, na proporção 70:30 (em volume), operando-se com um fluxo 

de 1,2 mL min-1, com detecção em 196 nm. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, iniciando pela caracterização dos líquidos iônicos 

produzidos no laboratório. Em seguida, os dados de caracterização física dos 

eletrodos produzidos pelo método utilizando [HMIm]HSO4 e [HBIm]HSO4, e as 

caracterizações eletroquímicas. Por último, serão apresentados os resultados das 

eletrólises realizadas em meio de Na2SO4 e NaCl para estes eletrodos. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LÍQUIDOS IÔNICOS 

Na Figura 10 estão representados os espectros de RMN – 1H e RMN-13C 

obtidos para os líquidos iônicos produzidos no laboratório. É possível observar os 

deslocamentos químicos referentes ao anel de imidazol para ambos os LI, em 7.6 – 

7.8 e 9.0 ppm nos espectros de 1H e em 120 – 123 e ~136 ppm nos espectros de 13C. 

No caso do [HMIm]HSO4, o grupo metila pode ser identificado pelo deslocamento 

químico em 3.9 ppm no espectro de 1H (Figura 10a) e em 36.2 ppm no espectro de 

13C (Figura 10b). Os deslocamentos químicos observados em 0.9, 1.2, 1.8 e 4.2 ppm 

na Figura 10c (espectro de 1H) e 13.2, 19.3, 32.0 e 48.5 ppm na Figura 10d (espectro 

de 13C) se referem à cadeia carbônica ligada ao anel de imidazol para o LI 

[HBIm]HSO4.  Os deslocamentos localizados em 2.5 e 40.0 ppm nos espectros de 1H 
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Figura 10 - Análises de RMN dos líquidos iônicos: [HMIm]HSO4: a) espectro 1H (399.88 MHz) 

e b) espectro 13C (100.56 MHz); [HBIm]HSO4: c) espectro 1H (499.85  MHz) e d) espectro 13C 

(125.7 MHz); Solvente DMSO-d6 e temperatura de 25 ºC. Fonte: Próprio autor. 

e 13C, respectivamente, para ambos os líquidos iônicos analisados,  estão  associados  

ao  solvente,  ou  seja,  ao  dimetilsufóxido  deuterado (DMSO-d6). A análise dos 

resultados permitiu constatar que não houve qualquer rearranjo da cadeia carbônica, 

como por exemplo, para terc-butil, no caso do [HBIm]HSO4, ou qualquer outra 

ramificação. Dessa forma, é possível a avaliação da influência do tamanho dessa 

cadeia na morfologia e, consequentemente, na atividade dos eletrodos. 

Os espectros de FTIR dos líquidos iônicos estão representados na Figura 11 

e as principais bandas identificadas estão listadas na Tabela 2. Tanto o espectro do 

[HMIm]HSO4 como do [HBIm]HSO4, apresentam uma banda correspondente ao 

estiramento do fragmento -OH da água na região entre 3.442-3.450  cm-1, sendo um 

sinal de maior intensidade no caso do [HMIm]HSO4. Além dessa banda, os espectros 

apresentam um sinal médio de deformação correspondente a este fragmento na 

região entre 1.632-1.640 cm-1. As transmitâncias na  zona  de 2.970,  2.875 e 1.450 

cm-1 correspondem ao estiramento assimétrico, estiramento simétrico e deformação, 
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Figura 11 - Espectros de infravermelho dos líquidos iônicos: a) [HMIm]HSO4 e b) [HBIm]HSO4. 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 2 - Principais bandas observadas no espectro de FTIR dos LI 

Fragmento Comprimento de onda / cm-1  

-OH 
3.442-3.450 Estiramento 

1.632-1.640 Deformação 

-CH3 

2.970 Estiramento assimétrico 

2.875 Estiramento simétrico 

1.450 Deformação 

-C-CH3 1.395 Deformação simétrica 

-SO3- 1.120-1.230 Estiramento 

-S-O(-OH) 810-870 Estiramento 

-CH (Aromáticos) 3.150  

Fonte: Próprio autor.  

a 

b 
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respectivamente, da ligação entre hidrogênio e carbonos alifáticos. A ligação entre o 

carbono e o metil apresenta um sinal de deformação simétrica em 1.395 cm-1. O íon 

hidrogenossulfato apresenta dois sinais de estiramento, o primeiro entre 1.120-1.230 

cm-1, correspondente ao fragmento SO3
−
, e o segundo entre 810-870 cm-1, 

correspondente ao fragmento S-O(-OH). O sinal referente ao anel aromático 

heterocíclico é observado na região de 3.150 cm-1, correspondente à ligação entre o 

hidrogênio e o carboro aromático. Tais resultados estão de acordo com Jara et al.56 e 

Shaterian e Ghashang73. 

As curvas de TG e DTA dos líquidos iônicos utilizados no preparo dos 

eletrodos estão representadas na Figura 12. Em valores de temperatura abaixo de 

100 ºC, é possível verificar uma banda endotérmica na curva de DTA referente à 

elimininação de moléculas de água de hidratação absorvidas nos LI. Entre 350 e 

400 ºC,  verifica- se  um  segundo  pico  endotérmico  seguido  de um  pico  exotérmico, 

mais evidente no caso do LI [HBIm]HSO4. Tais picos estão associados a eliminação 

dos líquidos iônicos (endotérmico) e a reações de combustão e decomposição 

(exotérmico)6. Na curva de TG é possível verificar que em temperaturas superiores a 

600 ºC existe uma quantidade negligenciável de massa para ambos os líquidos 

iônicos. Estes resultados indicam que o tratamento térmico dos eletrodos pode ser 

realizado em temperaturas superiores a 400 ºC com total eliminação dos solventes 

utilizados. 

 



42 

 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500 600

 

T
G

 /
 %

 

 

D
T

A
 /
 u

.a
.

T / 
o
C  

Figura 12 - Curvas de TG (a) e DTA (b) dos líquidos iônicos (------) [HMIm]HSO4 e (------) 

[HBIm]HSO4. Fonte: Próprio autor. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS ELETRODOS 

A análise das imagens de MEV permitiu examinar a microestrutura dos filmes 

e avaliar a morfologia obtida para os filmes depositados por decomposição térmica 

utilizando LI na solução metálica precursora e do eletrodo comercial. É importante 

ressaltar que o método utilizado na preparação dos filmes promove morfologias 

características, que também dependem das propriedades físico-químicas dos óxidos 

e da natureza dos precursores metálicos74. 

As imagens obtidas por MEV dos eletrodos produzidos com os líquidos iônicos 

e do eletrodo comercial estão apresentadas na Figura 13. É possível observar na 

imagem correspondente ao material comercial (Figura 13g) a aparência de barro 

rachado. Tal aspecto é provocado por choque térmico e tensões mecânicas na 

camada interna de óxido durante o processo de decomposição térmica74, sendo 

comum a outros filmes de óxidos metálicos obtidos por tal método6,67. Os eletrodos 

produzidos utilizando soluções de LI apresentam uma aparência mais compacta, com 

a 

b 
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a formação de grãos na superfície e com as trincas pouco definidas, quando 

comparadas ao eletrodo comercial. Conforme observado em estudos anteriores75, a 

utilização de LI no preparo de eletrodos tende a promover a obtenção de estruturas 

mais compactas com menor quantidade de trincas, o que pode ser atribuído ao efeito 

protetivo que os líquidos iônicos apresentam durante a dilatação e contração do 

depósito dos óxidos formados e do suporte metálico, uma vez que possuem alta 

estabilidade térmica57.  

As rachaduras presentes nos eletrodos calcinados a 600 °C (Figuras 13c e 

13f) são maiores que aquelas nos eletrodos calcinados a temperaturas mais baixas 

para ambos os líquidos iônicos, aumentando a exposição do substrato. O tamanho 

dos grãos é similar em todos os filmes, mas, devido à diferença no tamanho das 

rachaduras, é esperado que a área interna varie, uma vez que menos filme é 

depositado. Como o acesso do eletrólito aos sítios ativos é realizado via rachaduras, 

poros e fendas formadas durante a calcinação, este fator influencia na atividade do 

eletrodo66. Uma importante observação é que os eletrodos produzidos utilizando 

[HMIm]HSO4 apresentam melhor definição das trincas com o aumento da temperatura 

de calcinação dos filmes, se aproximando da morfologia de barro rachado. 

Os eletrodos foram preparados utilizando uma solução contendo o LI como 

solvente e os sais metálicos precursores em uma concentração 0,30 mol L-1 de Ru e 

0,70 mol L-1 de Ti. Dessa forma, a composição nominal dos eletrodos é igual à do 

eletrodo produzido comercialmente (ADE), ou seja, 30% de Ru e 70% de Ti. Vale 

salientar que o óxido de rutênio é o composto catalítico dos eletrodos67, sendo assim, 

a quantidade desse óxido na superfície dos eletrodos influencia diretamente em sua 

atividade. Os dados de EDS foram utilizados para estimar a composição real dos 

eletrodos e os resultados obtidos estão descritos na Tabela 3. É possível verificar que, 

no caso dos eletrodos preparados utilizando [HMIm]HSO4, houve uma diminuição na 

deposição do óxido metálico catalítico na superfície do eletrodo na temperatura de 

calcinação mais elevada, o que pode estar relacionado ao aumento na espessura das 

trincas na superfície do filme, promovendo uma maior exposição do substrato. 

Enquanto que no caso dos eletrodos preparados com [HBIm]HSO4, o aumento da 

temperatura de calcinação melhora a deposição do catalisador. 
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Figura 13 - Imagens obtidas por MEV da superfície dos eletrodos com composição nominal 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 obtidos a partir das soluções de [HMIm]HSO4 calcinados a 500 ºC (a), 550 ºC 

(b) e 600 ºC (c), de [HBIm]HSO4 calcinados a 500 ºC (d), 550 (e) e 600 ºC (f) e do eletrodo 

comercial (g). Magnitude: 5000x. Fonte: Próprio autor.  



45 

 

Tabela 3 - Composições nominal e real (determinada por EDS) do eletrodo comercial e dos 

produzidos utilizando [HMIm]HSO4 e [HBIm]HSO4 

  Composição nominal (% Ru) Composição real (% Ru) 

Comercial 30 24 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 30 47 

550 ºC 30 47 

600 ºC 30 40 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 30 32 

550 ºC 30 40 

600 ºC 30 44 

Fonte: Próprio autor. 

Para o exame da distribuição dos metais depositados na superfície de cada 

eletrodo, foram realizados mapeamento de amostras das superfícies, cujas imagens 

são apresentadas na Figura 14. É possível notar que os eletrodos produzidos 

utilizando líquidos iônicos apresentam uma distribuição mais uniforme de Ru em sua 

superfície, enquanto que no eletrodo comercial há uma predominância desse metal 

nas bordas das trincas. Conforme observado nas imagens de MEV (Figura 13), os 

eletrodos produzidos utilizando líquidos iônicos apresentam a formação de grânulos 

na superfície. Esta microestrutura contribui para o aumento da densidade de metais 

depositados29, o que pode ser observado com mais clareza pelo mapeamento da 

Figura 14. Tais resultados podem impactar a eficiência dos eletrodos ao serem 

utilizados em eletrólises, uma vez que, estando o metal catalítico mais exposto, haverá 

uma maior interação na interface eletrodo/solução.  

Os óxidos metálicos se formam durante o processo de calcinação das 

camadas da solução precursora. A temperatura de calcinação e a atmosfera em que 

este processo é realizado influenciam tanto na cristalinidade dos óxidos quanto nas 

fases formadas. Para verificar tais características, foram realizadas as análises de 

DRX. Os difratogramas obtidos estão representados na Figura 15 sendo que a 

localização dos picos e intensidades correspondentes foram comparados aos padrões 

do Joint Committee on Powder Diffractions Standards (JCPDS). A fase anatase do 

TiO2 (JCPDS – 78-2486),  que se trata da fase cristalina que apresenta fotoatividade 
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Figura 14 - Mapeamento da superfície dos eletrodos comercial (a), produzidos utilizando 

[HMIm]HSO4 calcinados a 500 (b), 550 (c) e 600 ºC (d) e utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 

500 (e), 550 (f) e 600 ºC (g). Fonte: Próprio autor. 
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Figura 15 - Difratogramas de raios X dos eletrodos comercial (a), produzidos utilizando 

[HMIm]HSO4 calcinados a 500 (b), 550 (c) e 600 ºC (d) e utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 

500 (e), 550 (f) e 600 ºC (g). (□) Ti; (▼) TiO2 - rutilo; () TiO2 - anatase; (○) RuO2. Fonte: 

Próprio autor.  

superior à fase rutílica, foi encontrada somente no eletrodo comercial. A fase rutílica 

apresenta maior estabilidade que a fase anatase76, sendo assim, é mais facilmente 

obtida. É importante ressaltar que o tratamento térmico influencia na estrutura 

cristalina dos filmes77, conforme descrito por Guillard et al78, cujo trabalho analisou o 

efeito da temperatura de calcinação na atividade fotocatalítica de filmes de TiO2 

obtidos pelo método sol-gel. Os autores observaram que, a temperaturas abaixo de 

200 ºC, somente ocorre a fase rutílica do óxido. Tais resultados concordam com 

aqueles encontrados por Lin et al.79. Para os eletrodos produzidos no laboratório, 

somente a fase rutílica desse óxido foi obtida (JCPDS 21-1276), conforme observado 

na literatura80, para eletrodos de composição Ti/TiO2RuO2 obtidos pelo método de 

precursores poliméricos, com temperatura de calcinação de 400 ºC. 

Em relação ao óxido de rutênio, a fase obtida nos eletrodos produzidos a partir 

de soluções de LI foi a rutílica (JCPDS 40-1290). A sobreposição de alguns dos picos 
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está relacionada à resposta obtida pela reflexão de planos similares. Outrossim, pode-

se observar os picos correspondentes ao substrato de titânio (JCPDS 44-1294). Estes 

são mais intensos nos eletrodos produzidos no laboratório, o que indica que os filmes 

são mais finos em comparação ao eletrodo comercial, uma vez que há maior 

intensidade de raios X atingindo o substrato6. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DOS ELETRODOS 

A caracterização voltamétrica dos eletrodos produzidos a partir de soluções 

de LI e do eletrodo comercial foi realizada na presença de sulfato e de cloreto, nos 

mesmos eletrólitos suporte utilizados na degradação eletroquímica, ou seja, em 0,033 

mol L-1 Na2SO4 e 0,1 mol L-1 NaCl. Tais concentrações dos eletrólitos foram definidas 

de forma a se manter constante a força iônica do meio em 0,1 mol L-1. Os perfis 

voltamétricos dos eletrodos, correspondentes aos terceiros ciclos, estão 

representados na Figura 16. Os voltamogramas cíclicos foram obtidos a velocidade 

de varredura de 50 mV s-1, no intervalo de 0,2 a 1,2 V vs. ERH. 

Pela análise dos voltamogramas, é possível verificar que, no caso dos 

eletrodos produzidos utilizando [HMIm]HSO4, ocorre aumento na carga voltamétrica 

com o aumento da temperatura de calcinação, quando o eletrólito suporte contém 

sulfato, o que indica um aumento na área ativa do eletrodo. Contrariamente, os 

eletrodos produzidos utilizando [HBIm]HSO4 apresentam diminuição na carga 

voltamétrica. Conforme reportado anteriormente por Ouattara et al.81, um aumento na 

temperatura de calcinação na produção de eletrodos que utilizam substrato de titânio 

provoca o crescimento de uma camada isolante entre o substrato e o filme depositado 

de TiO2, reduzindo sua condutividade. Além disso, a redução dos sítios ativos 

provocados pelo aumento no tamanho dos grãos, aglomeração e aumento da 

cristalinidade, comum quando se utilizam altas temperaturas de calcinação, é outro 

fator que contribui para a diminuição da área voltamétrica82. 
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Figura 16 - Terceiro ciclo voltamétrico dos eletrodos (a e b) comercial (-----), (c e d) produzidos 

utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----) e (e e f) utilizando 

[HBIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----) em Na2SO4 (a, c e e) e NaCl 

(b, d e f). Velocidade de varredura: 50 mV s-1. Fonte: Próprio autor.  
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Vale salientar que a morfologia verificada para os eletrodos produzidos no 

laboratório difere da mesma maneira com o aumento da temperatura. Ou seja, para 

os eletrodos produzidos utilizando [HMIm]HSO4, o aumento da temperatura de 

calcinação define melhor as trincas, aproximando-os da morfologia de barro rachado 

e aumentando a área voltamétrica. Enquanto que, no caso dos eletrodos obtidos 

utilizando [HBIm]HSO4, o aumento na temperatura do tratamento térmico provoca a 

sinterização do filme, o que provoca a diminuição da área voltamétrica. Uma vez que 

não há alteração no perfil voltamétrico dos eletrodos, o aumento nas cargas está 

relacionado apenas com o aumento da área ativa dos mesmos. 

Em relação às diferenças observadas pelo uso de diferentes eletrólitos, é 

possível concluir que, de forma geral, a presença de cloreto provoca um aumento na 

área voltamétrica, com exceção dos eletrodos calcinados a 600 e 500 ºC produzidos 

utilizando [HMIm]HSO4 e [HBIm]HSO4, respectivamente. Esse resultado pode estar 

relacionado com o aumento da espessura da dupla camada elétrica na presença de 

sulfato em relação à solução contendo íons cloreto. Uma vez que o raio iônico do íon 

sulfato (244 pm83) é maior que do íon cloreto (167 pm83) e o coeficiente de difusão da 

espécie é inversamente proporcional ao raio iônico. Além disso, as concentrações dos 

íons se diferem nas soluções, sendo que o cloreto apresenta concentração de 0,1 mol 

L-1 e o sulfato 0,033 mol L-1, o que faz com que a dupla camada diminua ainda mais 

no caso do cloreto84. 

Na Tabela 4, são apresentados os valores correspondentes às cargas 

voltamétricas determinadas por meio da integração das curvas, correspondentes ao 

3º ciclo voltamétrico, obtidas a 50 mV s-1.  

É inevitável que a valores de potencial elevados, em que ocorre a oxidação 

eletroquímica de poluentes orgânicos, ocorram reações paralelas como, por exemplo, 

a RDO. Tais reações provocam diminuição na eficiência da corrente para as reações 

de interesse, influenciando assim no consumo energético durante o processo85. 

Assim, é interessante que o potencial de RDO seja elevado para provocar melhora no 

processo de interesse e diminuição no consumo energético. Pela análise da Tabela 5 

é possível verificar que o eletrodo comercial apresenta valor de potencial tanto para a 

RDO como para a RDCl menor que os eletrodos produzidos a partir de soluções de 

LI. 
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Tabela 4 - Valores referentes às cargas voltamétricas (Q) do 3º ciclo obtidas para os diferentes 

eletrodos a velocidade de varredura de 50 mV s-1 

  Q (Na2SO4) / mC cm-2 Q (NaCl) / mC cm-2 

Comercial 12,27 14,83 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 3,82 5,17 

550 ºC 5,91 6,39 

600 ºC 7,03 5,57 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 9,09 7,95 

550 ºC 4,82 5,59 

600 ºC 2,03 3,80 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 5 - Valores de potencial (E) de RDO e RDCl para o eletrodo comercial e os produzidos 

utilizando [HMIm]HSO4 e [HBIm]HSO4 

  E (RDO) / V E (RDCl) / V 

Comercial 1,32 1,27 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 1,34 1,32 

550 ºC 1,32 1,31 

600 ºC 1,34 1,32 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 1,35 1,32 

550 ºC 1,33 1,32 

600 ºC 1,33 1,32 

Fonte: Próprio autor. 

Na Figura 17 estão representados os terceiros ciclos voltamétricos obtidos 

para os eletrodos com o intervalo de potencial estendido até 1,4 V. Tais curvas foram 

utilizadas para determinação do potencial inicial para a reação de desprendimento de 

oxigênio (RDO - Figuras 17a, c e e) e para a reação de desprendimento de cloro 

(RDCl - Figuras 17b, d e f).  
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Figura 17 - Voltamogramas cíclicos para determinação dos potenciais de RDO e RDCl dos 

eletrodos (a e b) comercial (-----), (c e d) produzidos utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 

(-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----) e (e e f) utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550  

(-----) e 600 ºC (-----) em Na2SO4 (a, c e e) e NaCl (b, d e f). Velocidade de varredura: 5 mV s-1. 

Fonte: Próprio autor. 
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Pela análise da variação da carga anódica com a velocidade de varredura 

(Figura 18), pode-se verificar que, para todos os eletrodos, a carga anódica diminui 

com o aumento da velocidade de varredura. Os valores de carga anódica tomados a 

baixas velocidades de varredura representam a resposta tanto dos sítios internos 

como dos sítios mais externos da superfície do eletrodo86. O eletrodo comercial 

apresenta um comportamento diferente dos eletrodos produzidos no laboratório, tendo 

um alto valor de carga anódica em baixas velocidades de varredura e um decaimento 

acentuado conforme a velocidade aumenta. A razão entre o maior e o menor valor de 

carga anódica é de 2,9 para o eletrodo comercial, enquanto que para os demais 

eletrodos é de 1,3 e 1,4 quando se utiliza [HMIm]HSO4 e [HBIm]HSO4, 

respectivamente. Esse é um indício de que o eletrodo comercial possui uma área 

interna superior à área externa e também, em comparação aos eletrodos produzidos 

no laboratório. Além disso, tal resultado indica que há uma menor interação entre o 

eletrodo e a solução quando altas velocidades são utilizadas86. Em altas velocidades 

de varredura, o eletrodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinado a 500 ºC 

apresenta um valor de carga anódica (4,55 mC cm-2) semelhante ao eletrodo 

comercial (4,53 mC cm-2) na mesma velocidade (300 mV s-1), o que indica que ambos 

possuem áreas eletroquimicamente ativas similares nessa velocidade de varredura.  
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Figura 18 - Variação da carga anódica com a velocidade de varredura do eletrodo (a) 

comercial (-----), (b) produzidos utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 

600 ºC (-----) e (c) utilizando[HBIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----). 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 6 - Valores de capacitância diferencial total (Cd,t), capacitância diferencial externa 

(Cd,e), capacitância diferencial interna (Cd,i) e fator de morfologia (𝜑𝑚) dos eletrodos comercial 

e preparados pelo MLI. 

  Cd,t (mF cm-2) Cd,e (mF cm-2) Cd,i (mF cm-2) φ
m

 

Comercial 9,09 0,54 8,55 0,94 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 500 ºC 1,55 0,83 0,72 0,46 

550 ºC 2,01 0,91 1,10 0,55 

600 ºC 1,81 0,93 0,88 0,49 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 500 ºC 3,44 0,99 2,45 0,71 

550 ºC 2,88 0,98 1,90 0,66 

600 ºC 0,61 0,46 0,15 0,25 

Fonte: Próprio autor. 

Por meio do voltamograma tomado a 20 mV s-1, foram determinados os 

intervalos de potencial a serem realizadas as voltametrias cíclicas num intervalo de 

0,1 V, conforme descrito no Capítulo 2. Os intervalos foram de 1,12 a 1,22 V, para os 

eletrodos produzidos com o [HMIm]HSO4, e 1,05 a 1,15 V para os eletrodos comercial 

e produzidos com o [HBIm]HSO4. Os valores de capacitância são utilizados para 

determinação do φm e este conjunto de dados, representados na Tabela 6, contribuem 

para avaliação das áreas interna e externa dos eletrodos. Como pode-se verificar, o 

eletrodo comercial possui o maior valor de Cd,t, o que significa que ele apresenta a 

maior área superficial total quando comparado aos demais eletrodos. Uma vez que 

este eletrodo possui um valor muito baixo de Cd,e, é possível concluir que a maior 

parte dos sítios ativos estão presentes  na  área  interna,  ou  seja,  no  interior  das  

trincas  do  eletrodo. Conforme previsto, a temperatura de calcinação dos eletrodos 

produzidos utilizando LI tem influência no valor de φm. No caso do uso de 

[HMIm]HSO4, o eletrodo produzido à menor temperatura de calcinação, possui a 

menor contribuição dos sítios internos do eletrodo para o valor de Cd,t. Enquanto que 

nos eletrodos produzidos com [HBIm]HSO4, o aumento da temperatura de calcinação 

provoca a diminuição do valor de φm, indicando redução da área interna dos mesmos. 

Tais resultados podem ser relacionados com os valores de carga anódica, bem como 

com os perfis voltamétricos, que já previam que o eletrodo comercial apresenta área 



56 

 

Tabela 7 - Valores de carga voltamétrica (Q) obtidos para o segundo e milésimo ciclos 

voltamétricos obtidos a 50 mV s-1 em meio 0,033 mol L-1 Na2SO4 

  Q / mC cm-2 

  Ciclo 2  Ciclo 1000 

Comercial 12,04  11,3 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 0,56  0,67 

550 ºC 1,14  1,17 

600 ºC 0,83  0,74 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 2,36  2,62 

550 ºC 1,19  1,59 

600 ºC 0,74  0,79 

Fonte: Próprio autor. 

eletroquimicamente ativa superior aos eletrodos produzidos pelo método que utiliza 

líquidos iônicos. 

A estabilidade dos eletrodos foi testada na presença de sulfato por meio da 

realização de 1000 ciclos voltamétricos a 50 mV s-1. Os valores referentes à carga 

voltamétrica obtidos para cada eletrodo estão representados na Tabela 7 e o segundo 

e o milésimo ciclos referentes a cada eletrodo estão representados na Figura 19. O 

eletrodo comercial apresenta uma diminuição de 6% na carga voltamétrica, bem como 

o eletrodo calcinado a 600 ºC produzido utilizando [HMIm]HSO4, que apresentou uma 

diminuição de cerca de 10%. Tal resultado indica a perda de área eletroquimicamente 

ativa. Os demais eletrodos analisados apresentam pequeno aumento na carga 

voltamétrica, indicando que se tornam mais ativos após a realização de 1.000 ciclos. 
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Figura 19 - Análise da estabilidade eletroquímica dos eletrodos comercial (-----), produzidos 

utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----) e utilizando 

[HBIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----). Fonte: Próprio autor.  
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Figura 20 - Espectro de UV-vis do herbicida alaclor. Fonte: Próprio autor. 

3.4 OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DO PESTICIDA ALACLOR 

Os eletrodos comercial e produzidos utilizando soluções de LI tiveram suas 

atividades avaliadas frente a eletrooxidação do herbicida alaclor. As eletrólises foram 

realizadas em 0,033 mol L-1 Na2SO4 ou 0,1 mol L-1 NaCl, na presença de 100 mg L-1
 

do pesticida, sendo que as soluções tiveram o pH ajustado em 3,0. O decaimento na 

concentração do alaclor foi determinado pela quantificação da banda referente à 

substância, verificada no cromatograma, detectado a 196 nm, uma vez que nesse 

comprimento de onda o herbicida apresenta maior absorbância, conforme observado 

na Figura 20 (os cromatogramas obtidos para cada amostra estão representados no 

ANEXO B). Para o método cromatográfico utilizado, o alaclor apresenta tempo de 

retenção de 4,3 minutos. De acordo com Pipi et al.24, o comportamento cinético da 

eletro oxidação do alaclor é de pseudo primeira ordem, uma vez que a quantidade de 

agentes oxidantes presentes em solução é superior a quantidade do contaminante. 

Dessa forma, os valores da constante de velocidade do processo podem ser obtidos 

pelo coeficiente angular da reta, de acordo com a equação: 

ln (
c0

𝑐𝑡
) = 𝑘𝑡 (13) 

onde c0 e ct são as concentrações inicial e final, respectivamente, 𝑘 é a constante de 

velocidade e 𝑡 o tempo de reação. 
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Tabela 8 - Valores de remoção do alaclor, constante de velocidade de pseudo-primeira ordem 

e consumo energético (CEE) obtidos no processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 de 

alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4. j = 30 mA cm-2 

  % Remoção k / 10-3 min-1 CEE / kW h m-3 

Comercial 53,8 6,4 3,55 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 60,8 8,1 2,96 

550 ºC 55,4 6,9 2,80 

600 ºC 46,5 5,2 2,75 

[H
B

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 67,4 9,6 3,14 

550 ºC 69,6 10,0 2,99 

600 ºC 65,8 8,3 3,26 

Fonte: Próprio autor. 

Na Tabela 8 estão representados os valores obtidos para a constante de 

velocidade (considerando o comportamento de pseudo primeira ordem) dos eletrodos 

produzidos em líquidos iônicos, bem como do eletrodo comercial, para os processos 

de oxidação eletroquímica realizados em solução contendo 0,033 mol L-1 Na2SO4. 

Além disso, são apresentados os valores referentes à remoção do herbicida e o 

consumo energético (CEE) em cada processo, calculado utilizando a equação:  

CEE =
Q.E

V
=

IEt

V
 (14) 

onde Q é o valor da carga, E o potencial da célula durante o processo de oxidação 

eletroquímica, I a densidade de corrente aplicada, t o tempo de eletrólise e V o volume 

de solução tratado.  

Pela análise da Tabela 8 e da Figura 21, onde estão representados os dados 

obtidos para a oxidação eletroquímica do alaclor, é possível verificar que os eletrodos 

produzidos no laboratório apresentaram uma eficiência superior ao eletrodo comercial, 

uma vez que apresentaram uma remoção de pesticida até cerca de 16% maior, com 

exceção do eletrodo produzido utilizando [HMIm]HSO4 calcinado a 600 ºC. Ademais, 
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Figura 21 - Análise cinética para a oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 de alaclor em 0,033 

mol L-1 Na2SO4 a 30 mA cm-2 considerando uma reação de pseudo primeira ordem. (a) 

eletrodo comercial, (b) eletrodos produzidos utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 

550 (-----) e 600 ºC (-----) e (c) eletrodos produzidos utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 500 

(-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----). Inserido: Decaimento da concentração do alaclor em função 

do tempo de eletrólise. Fonte: Próprio autor.  
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esses eletrodos obtiveram CEE inferior ao eletrodo comercial, indicando que ocorrem 

menos reações paralelas na superfície do eletrodo, como a RDO, o que favorece 

maior economia de energia. Essa atividade mais elevada dos eletrodos produzidos no 

laboratório se deve às características provocadas pela utilização dos LI na solução 

precursora, ou seja, o favorecimento da deposição do óxido catalítico (RuO2), uma 

distribuição mais homogênea desses óxidos na superfície e o aumento no onset do 

potencial de RDO (em relação ao eletrodo comercial). 

Jara et al.56 avaliaram eletrodos de MOM obtidos por diferentes métodos (rota 

alcoólica, Pechini e solução de LI) ante a degradação do fármaco Ranitidina e 

concluíram que os eletrodos produzidos utilizando LI apresentaram melhor 

desempenho. Segundo os autores, a utilização de LI na produção dos eletrodos leva 

a materiais com área superficial relativamente superior, comparados aos demais 

métodos avaliados. A caracterização eletroquímica dos eletrodos apresentados nesse 

trabalho indica que o eletrodo comercial apresenta uma área superficial superior aos 

eletrodos produzidos no laboratório. No entanto, a maior eficiência desses últimos 

pode estar associada a uma melhor distribuição dos sítios ativos na sua superfície, o 

que pôde ser verificado pelo mapeamento (Figura 14), que mostra que o metal 

catalítico está distribuído de forma mais homogênea que no eletrodo comercial.  

Santos et al.6 mostraram que a deposição de RuO2 em substrato de titânio 

depende do método de decomposição térmica utilizado, sendo que, a utilização de 

[HMIm]HSO4 foi mais eficiente. Estes resultados foram associados a maior 

disponibilidade de sítios ativos na superfície do eletrodo. Vale salientar que o alaclor 

é uma molécula relativamente grande, o que pode impedir seu contato com a área 

interna do eletrodo comercial, uma vez que esse acesso é realizado via trincas. A 

produção de gases na superfície do eletrodo é outro fator que pode impedir o acesso 

do contaminante devido à formação de bolhas. 

Para os eletrodos produzidos utilizando [HMIm]HSO4, a remoção do pesticida 

foi menor em relação aos eletrodos produzidos com [HBIm]HSO4. Ainda, o aumento 

da temperatura de calcinação no preparo dos eletrodos provocou diminuição na 

eficiência dos mesmos para o caso da utilização de [HMIm]HSO4, enquanto que, 

praticamente, não há influência para o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4. 

Pipi et al.24 estudaram a remoção do alaclor utilizando um ânodo de DDB e 

várias combinações de processos oxidativos avançados. Combinando os processos 
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fotocatalítico, eletroquímico e de Fenton, os autores alcançaram a completa 

mineralização do herbicida após 360 min de tratamento. Neste estudo, a constante de 

velocidade de pseudo primeira ordem obtida no processo de eletro oxidação assistida 

por H2O2 foi 1,38 10-4 s-1 (equivalente a 8,28 10-3 min-1). Os valores de constante de 

velocidade apresentados pelos eletrodos produzidos utilizando líquidos iônicos 

mostraram-se mais exitosos no processo, uma vez que, nesse caso, foi aplicado 

apenas o processo eletroquímico. 

No caso do processo de oxidação eletroquímica do alaclor realizado em meio 

0,1 mol L-1 NaCl, com as demais condições iguais ao processo em meio de sulfato, é 

possível observar dois comportamentos cinéticos para a maioria dos eletrodos 

analisados. No primeiro, há um decaimento significativo da concentração do herbicida 

no início do processo, no entanto, a partir do segundo ponto, o decaimento é mais 

lento. Desconsiderando o ponto inicial, o comportamento é semelhante ao observado 

em meio de sulfato, no entanto, com um percentual de remoção significativamente 

menor para todos os eletrodos, como é possível verificar na Tabela 9 e na Figura 22. 

Além disso, os eletrodos produzidos utilizando LI e calcinados a 500 ºC apresentaram 

comportamento similar ao eletrodo comercial, como é possível observar na Figura 23. 

Pela análise da figura, verifica-se que, após aproximadamente 80 minutos de 

eletrólise, um patamar é atingido, onde a remoção do alaclor torna-se insignificante 

(entre 1,1 e 2,5%). O eletrodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 apresentou melhor 

remoção do pesticida, com constante de velocidade de 5,5 10-3 min-1. Enquanto que 

o eletrodo produzido com o [HMIm]HSO4 apresentou desempenho inferior ao eletrodo 

comercial, com metade da velocidade em relação ao eletrodo preparado com o outro 

LI.  
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Tabela 9 - Valores de remoção do alaclor, constante de velocidade de pseudo-primeira ordem 

e consumo energético (CEE) obtidos no processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 de 

alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl. j = 30 mA cm-2 

  % Remoção k / 10-3 min-1 CEE / kW h m-3 

Comercial 41,0 4,2 4,28 

[H
M

Im
]H

S
O

4
 

500 ºC 36,6 2,4 2,47 

550 ºC 30,7 0,7 2,57 

600 ºC 28,7 1,0 2,66 

H
B

Im
]H

S
O

4
 500 ºC 45,0 5,5 2,63 

550 ºC 25,8 0,7 2,48 

600 ºC 29,9 1,2 2,63 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 22 - Análise cinética para a oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 de alaclor em 0,1 

mol L-1 NaCl a 30 mA cm-2 considerando uma reação de pseudo primeira ordem. (a) eletrodo 

comercial, (b) eletrodos produzidos utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----), 550             

(-----) e 600 ºC (-----) e (c) eletrodos produzidos utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 500            

(-----), 550 (-----) e 600 ºC (-----). Inserido: Decaimento da concentração do alaclor em função 

do tempo de eletrólise. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 23 - Análise cinética para a oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 de alaclor em 0,1 

mol L-1 NaCl a 30 mA cm-2 considerando uma reação de pseudo primeira ordem. (-----) eletrodo 

comercial, eletrodo produzido utilizando [HMIm]HSO4 calcinados a 500 (-----) e eletrodo 

produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinados a 500 (-----). Fonte: Próprio autor. 

A menor remoção do herbicida em meio de cloreto pode ocorrer devido ao 

estabelecimento de um equilíbrio, que impede a remoção do contaminante, uma vez 

que há uma grande quantidade de cloro presente na solução produzido no início da 

eletrólise. Outro fator que pode ter contribuído para tal desempenho é que as trincas 

do filme foram obstruídas por produtos de degradação do alaclor. Tal fato pode ser 

observado pela análise da Figura 24a, na qual é apresentada a imagem da superfície 

do eletrodo antes do processo de oxidação eletroquímica do herbicida. A Figura 24b 

apresenta a superfície do filme obstruída, cuja imagem foi obtida após o processo de 

oxidação, e a Figura 24c, corresponde ao eletrodo após ter permanecido mergulhado 

em solução de Na2SO4 por 12 horas, lavado e seco, onde o filme não apresenta mais 

tal obstrução. No caso de o processo ser realizado em meio de sulfato, não ocorre tal 

obstrução, como pode ser verificado na Figura 25. A análise de tais resultados indica 

que a presença de diferentes íons em solução, ocasionam diferentes rotas de 

degradação, o que é reforçado pelas diferenças observadas nos cromatogramas 

(ANEXO B). 
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Figura 24 - Imagens de microscopia óptica obtidas para o eletrodo produzido com 

[HBIm]HSO4 calcinado a 550 ºC antes (a) e depois (b) do processo de oxidação eletroquímica 

do alaclor em meio 0,1 mol L-1 NaCl e (c) depois de 12 horas em solução 0,033 Na2SO4, 

lavagem e secagem. Fonte: Próprio autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Imagens de microscopia óptica obtidas para o eletrodo produzido com 

[HBIm]HSO4 calcinado a 550 ºC antes (a) e depois (b) do processo de oxidação eletroquímica 

do alaclor em meio 0,033 mol L-1 Na2SO4. Fonte: Próprio autor. 
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O processo de mineralização total do alaclor ocorre, de acordo com 

Maldonado et al.87, conforme a equação: 

C14H20ClNO2 + 20 O2→14 CO2 + HCl + HNO3 + 9 H2O (15) 

Dentre os compostos intermediários, ocorre a produção de cátions de amônio, 

provocando o aumento do valor do pH da solução. Tal fato foi observado no processo 

de eletrólise na presença de cloreto, cujos valores de pH aumentaram de 3,0 para 

cerca de 7,8, enquanto que no processo realizado em meio de sulfato, não foi 

observada variação no valor do pH. 

Outros processos já foram estudados para a degradação do alaclor, por 

exemplo, a associação entre o processo fotocatalítico heterogêneo por TiO2 assistido 

por Fenton87
, processo sonoquímico88, combinação entre oxidação eletroquímica e 

fotoeletroquímica89 e processo sonoquímico assistido por Fenton17. É evidente que o 

acoplamento de processos resulta em uma alta eficiência na remoção do herbicida, 

onde a remoção completa pode ser atingida em com 120 minutos ou até menos. 

Nesse trabalho foi alcançada a remoção de cerca de 70% do contaminante utilizando 

somente eletrólise com um eletrodo de MOM. Este é um resultado considerável, uma 

vez que os custos operacionais para um processo eletroquímico simples são mais 

baixos que para o acoplamento de processos.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo a preparação de eletrodos do tipo 

MOM utilizando diferentes LI na preparação da solução precursora, para analisar a 

influência do comprimento da cadeia carbônica desses últimos nas propriedades 

catalíticas dos eletrodos. Para avaliar sua eficiência, o desempenho desses eletrodos 

ante a oxidação eletroquímica do alaclor foi comparado a de um eletrodo comercial. 

Os LI utilizados foram preparados no próprio laboratório e as caracterizações 

evidenciaram que foram obtidos com pureza satisfatória, uma vez que a única 

impureza observada foi a água, que não interfere na produção dos eletrodos já que é 

evaporada logo no início do processo de calcinação. 

O preparo dos eletrodos pela utilização de um substrato de baixo custo, como 

o titânio, e de um solvente que pode ser preparado partindo de reagentes de menor 

valor, é uma alternativa economicamente viável, visto que, além das características 

citadas, apresenta menor tempo de produção que outros métodos de degradação 

térmica, como Pechini e sol-gel. Ademais, devido as propriedades físico-químicas dos 

líquidos iônicos, a morfologia e distribuição dos metais na superfície dos eletrodos 

apresentam homogeneidade com certa dependência com as temperaturas de 

calcinação. Tais características fazem com que os materiais, aplicados como ânodo, 
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apresentem atividade melhor no processo de oxidação eletroquímica, uma vez que a 

quantidade de sítios ativos para produção de espécies oxidantes aumenta. 

Pela caracterização eletroquímica dos eletrodos, foi possível concluir que o 

eletrodo comercial apresenta uma área superficial superior aos eletrodos produzidos 

utilizando líquidos iônicos. Vale salientar que, pelo valor do φm, a área interna desse 

eletrodo é predominante. O processo eletroquímico é realizado em altos valores de 

potenciais, provocando a produção de diversas bolhas, que dificultam o acesso das 

espécies em solução aos sítios ativos mais internos. 

Quando comparado ao eletrodo comercial, os eletrodos produzidos utilizando 

[HBIm]HSO4 apresentaram um melhor desempenho (15% mais remoção e 16% 

menos consumo energético, considerando o eletrodo calcinado a 550 ºC) frente à 

remoção do herbicida alaclor em meio de sulfato. No caso dos eletrodos produzidos 

utilizando [HMIm]HSO4, houve menor remoção do herbicida em relação aos eletrodos 

preparados com o LI contendo a cadeia carbônica maior. Quando comparados ao 

eletrodo comercial, apenas o eletrodo calcinado a 500 ºC apresentou remoção 

superior ao eletrodo comercial, enquanto que o eletrodo calcinado à 550 ºC teve uma 

eficiência próxima ao ADE. No entanto, na presença de 0,1 mol L-1 de íons cloreto, a 

eficiência de todos os eletrodos estudados na degradação do herbicida diminui, 

mesmo apresentando uma melhora na resposta eletroquímica, observada por meio 

da caracterização. Tal desempenho está associado à obstrução da superfície dos 

eletrodos por substâncias geradas durante o processo e também, devido à grande 

quantidade de cloro produzido no começo da eletrólise, o que pode levar ao 

deslocamento do equilíbrio, favorecendo a permanência do herbicida na estrutura 

original. 

Diante dos resultados apresentados, a utilização de líquidos iônicos no 

preparo de eletrodos de MOM com composição nominal Ti/Ti0,7Ru0,3O2, promove 

propriedades que aumentam a atividade catalítica frente à degradação do herbicida 

alaclor. Além disso, devido aos custos dos materiais e o tempo de preparação, este 

método pode ser considerado economicamente mais viável, comparado aos métodos 

adotados atualmente em escala industrial. Nesse trabalho, a utilização de 

[HBIm]HSO4 favoreceu ainda mais a remoção do herbicida em meio 0,033 mol L-1 

Na2SO4, sendo que a obtenção a temperaturas mais baixas (500 ou 550 ºC) mostrou-

se mais favorável. 
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4.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Uma vez que a utilização de líquidos iônicos no preparo de MOM é bastante 

recente, ainda há muito o que ser explorado, como por exemplo: 

a) análise da influência de LI contendo outros cátions, como piridíneo, 

pirazol ou piperidíneo, ou outros ânions, como hexafluorofosfato ou 

tetracloroaluminato; 

b) utilização de diferentes composições de misturas de óxidos metálicos; 

c) avaliação da eficiência dos eletrodos na remoção de outras substâncias 

tóxicas; 

d) avaliação das condições de oxidação eletroquímica do alaclor, como 

densidade de corrente aplicada, valor de pH do meio, eletrólito suporte e concentração 

inicial do herbicida; 

e) avaliação da atividade fotocatalítica dos eletrodos, uma vez que o TiO2 

é um semicondutor; 

f) produção dos eletrodos em maior escala, visando sua aplicação em 

protótipos de reatores em escala laboratorial. 
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ANEXO A - OBTENÇÃO DOS VALORES DE CAPACITÂNCIAS DIFERENCIAIS 
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Figura 26 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HMIm]HSO4 calcinado a 500 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,21 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 27 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HMIm]HSO4 calcinado a 550 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,21 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 28 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HMIm]HSO4 calcinado a 600 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,21 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 29 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinado a 500 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,14 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 30 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinado a 550 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,14 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 31 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo produzido utilizando [HBIm]HSO4 calcinado a 600 ºC. Eletrólito: 0,033 mol L-1 

Na2SO4. icap obtida em 1,14 V vs. ERH. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 32 - Dependência da corrente voltamétrica capacitiva com a velocidade de varredura 

do eletrodo comercial. Eletrólito: 0,033 mol L-1 Na2SO4. icap obtida em 1,14 V vs. ERH. Fonte: 

Próprio autor. 
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ANEXO B - CROMATOGRAMAS 
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Figura 33 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 

calcinado a 500 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 34 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 

calcinado a 550 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 35 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 

calcinado a 600 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 36 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 

calcinado a 500 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 37 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 

calcinado a 550 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 38 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 

calcinado a 600 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 39 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,033 mol L-1 Na2SO4 utilizando o eletrodo comercial. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 40 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 calcinado a 

500 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 41 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 calcinado a 

550 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 42 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HMIm]HSO4 calcinado a 

600 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 43 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 calcinado a 

500 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 44 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 calcinado a 

550 ºC. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 45 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo preparado com [HBIm]HSO4 calcinado a 

600 ºC. Fonte: Próprio autor. 

1 2 3 4 5 6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0
10

20
40

60
80

100
120

 te
m

po
 d

e 
el

et
ro

lis
e 

/ m
in

t
R
 / min

A
b

s
 /
 u

.a
.

 

Figura 46 - Cromatogramas obtidos para o processo de oxidação eletroquímica de 100 mg L-1 

de alaclor em 0,1 mol L-1 NaCl utilizando o eletrodo comercial. Fonte: Próprio autor. 


