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Resumo 

 

A eletrossíntese de peróxido de hidrogênio é resultado da reação de redução de oxigênio. Essa 

reação pode ser expressa por dois mecanismos distintos, redução do oxigênio molecular via 2 

elétrons para formação de H2O2, ou então a molécula de oxigênio presente em solução pode 

reduzir via 4 elétrons para a formação de H2O. No presente trabalho foi desenvolvido o processo 

de modificação do carbono Printex 6L com a adição de óxidos mistos de Nióbio, Tungstênio, 

Zircônio e Paládio, em uma primeira etapa e avaliada a eletroatividade de compósitos de 

carbono Printex L6 – óxido de grafeno em três eletrólitos diferentes – 0,1 mol L-1 KOH (pH  

12,8), 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 5,8) e 0,1 mol L-1 K2SO4 (acidificado com H2SO4 para pH 2) em 

uma segunda etapa. Na primeira etapa os materiais foram sintetizados com base no método dos 

precursores poliméricos e a caracterização física foi realizada por difração de raios x (DRX), 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

análise eletroquímica dos materiais utilizou técnicas eletroanalíticas como voltametrias cíclicas, 

cronoamperometria e voltametrias de varredura linear, sendo que os melhores resultados 

mostraram que 1% de óxido de nióbio e tungstênio, 1% de óxido de molibdênio e zircônio  e 

1% de óxido de zircônio e paládio alcançaram 83,5% , 77,7% e 82,3% de eficiência de corrente 

para a geração de H2O2, respectivamente, porém em potenciais mais positivos que o carbono 

sem modificação, chegando a aproximadamente 200 mV, 400 mV e 650 mV de deslocamento 

de potencial para mais positivo, em relação aos 84,2% obtidos para o carbono Printex 6L. Na 

segunda etapa os compósitos de carbono Printex L6 – óxido de grafeno foram preparados 

misturando carbono Printex L6 com óxido de grafeno eletroquimicamente esfoliado em uma 

relação de massa variando entre 0 e 100%. Foram estudadas caracterizações morfológicas, 

estruturais e eletroquímicas dos compósitos comparando a área de superfície eletroativa por 

voltametria cíclica, área de superfície e tamanho dos poros estimados pela BET e condutividade 

dos materiais que demonstraram estar correlacionados a uma melhor dispersão do PLCP dentro 

das folhas de EGO, consequentemente a exposição de locais ativos para a RRO no plano basal 

das folhas do EGO. O catalisador, composto por 75% de PLCP e 25% de EGO apresentou o 

melhor desempenho eletroquímico para RRO, com uma mudança da potencial de meia onda de 

cerca de aprox. 160 mV em 0,1 mol L-1  KOH (pH= 12,8), aprox. 120 mV em 0,1 mol K2SO4  

(pH= 5,8) e aprox. 100 mV em 0,1 mol L-1  K2SO4  (pH= 2) em comparação com Printex L6. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Electrosynthesis of hydrogen peroxide is the result of oxygen reduction reaction. This reaction 

can be expressed by two distinct mechanisms, reduction of molecular oxygen via 2-electrons 

pathway for formation of H2O2, or the oxygen molecule present in solution can reduce via 4-

electrons pathway for the formation of H2O. In the present study, the Printex 6L carbon 

modification process was developed with the addition of mixed oxides of Niobium, Tungsten, 

Zirconium and Palladium, in a first stage and evaluated the electroactivity of Printex L6 carbon 

– graphene oxide composites in three different electrolytes  - 0.1 mol L-1  KOH (pH= 12.8), 0.1 

mol L-1  K2SO4  (pH= 5.8) and 0.1 mol L-1  K2SO4  (acidified with H2SO4 for pH 2) in a second 

one. In the first stage, the materials were synthesized based on the polymeric precursor method 

and the physical characterization was performed by x-ray diffraction (XRD), transmission 

electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). The electrochemical 

analysis of the materials used electroanalytical techniques such as cyclic voltammetry, 

chronoamperometry and linear sweeping voltammetry, and the best results showed that 1% 

niobium oxide and tungsten, 1% molybdenum oxide and zirconium and 1% zirconium oxide 

and palladium reached 83.5%, 77.7% and 82.3% of current efficiency for the generation of 

H2O2, respectively, but in more positive potentials than carbon without modification, reaching 

approximately 200 mV, 400 mV and 650 mV of displacement of potential for more positive, in 

relation to the 84.2% obtained for printex 6L carbon. In the second stage the Printex L6 carbon 

– graphene oxide composites catalysts were prepared by mixing Printex L6 carbon black with 

electrochemically exfoliated graphene oxide in a mass ratio varying between 0 and 100 wt%. 

Morphological, structural and electrochemical characterization of the composites were studied 

comparing the electroactive surface area by cyclic voltammetry, surface area and pore size 

estimated by BET and resistivity of the materials showing was correlated to a better dispersion 

of PLCP within the EGO sheets, consequently exposition of active sites for ORR in the basal 

plane of the EGO sheets. The catalyst, composed of 75 wt% PLCP and 25 wt% of EGO showed 

the best electrochemical performance for ORR, with a shift of the half-wave of potential of 

aproximadamente 160 mV in 0.1 mol L-1 KOH (pH= 12.8), aproximadamente 120 mV in 0.1 

mol K2SO4 (pH= 5.8) and aproximadamente 100 mV in 0.1 mol L-1 K2SO4 (pH= 2) compared 

with pure Printex L6.   
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1. Introdução 

No estudo da reação de redução do oxigênio (RRO) o desafio é desenvolver o 

material que combine melhor os efeitos de adsorção do O2 na superfície do material assim 

como parâmetros termodinâmicos de interação, resultando na formação do peróxido de 

hidrogênio, sendo que a escolha é feita de acordo com a tendência de produção de água 

ou de peróxido de hidrogênio[3,4]. De acordo com a literatura sabe-se que para a reação 

com mecanismo de quatro elétrons o material de referência é a platina, o que torna esse 

material muito estudado na aplicação de tecnologias de células a combustível, sendo que 

a sua modificação com outros metais se faz necessária na tentativa de diminuição do custo 

total do processo[5,6]. Já para a reação com mecanismo de dois elétrons o material 

utilizado como referência é o carbono, assim como o ouro que também apresenta ótimos 

resultados, porém tem um valor de mercado muito mais elevado que o carbono, só que 

para meio básico[7–12]. 

O carbono é eficiente na eletrogeração do H2O2 porém, na literatura são 

apresentados diversos estudos que mostram que a modificação do carbono com materiais 

orgânicos e inorgânicos, melhorando a eletrogeração de H2O2, mostrando que a adsorção, 

e o produto gerado a partir desta é influenciado principalmente pela estrutura química e 

eletrônica do material como também por propriedades individuais dos elementos, sendo 

que no carbono, os elementos mais importantes são nitrogênio, oxigênio e hidrogênio 

direcionando a RRO para mecanismos com formação de peróxido de hidrogênio[13–19]. 

Desta maneira torna viável o uso de materiais que contenham oxigênio como parte do 

sítio ativo, incluindo propriedades ao sítio específico de cada material e, neste sentido, 

óxidos metálicos são uma alternativa de materiais com relevante potencial para direcionar 

a RRO para produção de H2O2 [20–24]. 

 

1.1 Reação de Redução de Oxigênio 

A reação de redução da molécula de oxigênio é uma reação que ocorre em meio 

aquoso com ativação eletroquímica do processo redução. Essa reação é considerada 

complexa devido as etapas de reação envolvidas no processo, tal que, a molécula de O2 

pode adsorver de maneiras diferentes na superfície do material eletródico e, em conjunto 

com características do material catalisador, orientar a redução para um mecanismo 
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específico[1,25–32]. De acordo com características de interação da molécula de O2 com 

o material catalisador, a redução global pode ocorrer de maneira incompleta, via dois 

elétrons ou então de maneira completa via quatro elétrons, com geração de H2O2 ou então 

H2O para os mecanismos incompleto e completo, respectivamente.  

A redução eletroquímica da molécula de oxigênio possui uma intrínseca 

dependência com a adsorção e interação com regiões especificas na superfície do 

eletrodo, que podem ser denominadas de sítios ativos[4]. Sendo assim, para a redução 

com primeiro elétron da molécula de O2 pode-se dizer que além das características do 

sitio ativo, ainda há influência do pH local segundo a disponibilidade dos reagentes para 

a formação do intermediário de reação hidroperoxila (𝐻𝑂𝑂∗), como exemplificam as 

equações abaixo[1,26,29–32]: 

 

𝑂2(𝑔)
+ ∗ →  𝑂2

∗ (2) 

𝑂2
∗ +  𝐻+ + 𝑒−  →  𝐻𝑂𝑂∗ (3) 

𝑂2
∗ +  𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑒−  →  𝐻𝑂𝑂∗ + 𝑂𝐻− (4) 

 

O símbolo “∗” refere-se ao sítio ativo, de mesma maneira que 𝑂2
∗ e 𝐻𝑂𝑂∗ referem-

se as espécies de O2 e HOO adsorvidas em um sitio ativo. 

Pode-se dizer que o primeiro passo para a reação acontecer tem que ser a adsorção 

da molécula de O2 em um sitio ativo (equação 2) com posterior redução por um elétron e 

formação do intermediário hidroperoxila, seja em um meio de alta concentração de H+, 

em eletrólito ácido (equação 3), ou então em um meio sem a presença de prótons, em 

eletrólitos alcalinos  (equação 4). Posteriormente há a redução com mais um elétron, 

direcionando a reação para a formação do peroxido de hidrogênio, segundo as equações 

5 e 6, para eletrólitos ácidos e alcalinos, respectivamente:  

 

𝐻𝑂𝑂∗ +  𝐻+ +  𝑒−  →  𝐻2𝑂2
∗ (5) 

𝐻𝑂𝑂∗ +  𝑒−  →  𝐻𝑂2
−  ∗ (6) 
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Ou então o intermediário 𝐻𝑂𝑂∗ pode conduzir para a formação de água, de acordo 

com as equações (7), (8) e (9) para eletrólitos ácidos, ou então de acordo com as equações 

(10), (11) e (12) para eletrólitos bâsicos:  

 

𝐻𝑂𝑂∗ +  𝐻+ +  𝑒−  →   𝑂∗ +  𝐻2𝑂(𝑙) (7) 

𝑂∗ +  𝐻+ +  𝑒−  →   𝐻𝑂∗ (8) 

𝐻𝑂∗ +  𝐻+ +  𝑒−  →  𝐻2𝑂(𝑙) (9) 

𝐻𝑂𝑂∗ +  𝑒−  →  𝑂∗ +  𝑂𝐻− (10) 

𝑂∗ +  𝐻2𝑂(𝑙) +  𝑒−  →  𝐻𝑂∗ + 𝑂𝐻− (11) 

𝐻𝑂∗ +  𝑒−  →  𝑂𝐻− + ∗   (12) 

 

Portanto, a interação entre os sítios ativos do catalisador utilizado e o 

intermediário 𝐻𝑂𝑂∗ define a direção do mecanismo de reação para a posterior redução 

com um elétron a mais para a formação de H2O2 ou então para um mecanismo competitivo 

com mais três elétrons para a formação de H2O. Desta maneira, a escolha do catalisador 

necessita ser estudada para uma melhor compreensão do caminho de reação e proveniente 

estudo do produto gerado. 

A complexidade da RRO não se limita apenas ao estudo dos catalisadores e 

propriedades termodinâmicas de reação, mas também aos parâmetros cinéticos, visto que 

para que a reação ocorra é necessário que a molécula de oxigênio presente no interior da 

solução atinja a superfície do eletrodo. Desta maneira, o aprimoramento de parâmetros 

hidrodinâmicos é essencial para o aumento de eficiência da RRO e neste sentido, podem 

ser citados os eletrodos de difusão gasosa que promovem uma interface tripla de contato 

direto entre eletrodo (sólido), solução aquosa (líquido) e fluxo de oxigênio (gasoso)[19]. 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.2 Catalisadores da RRO a partir de matrizes de carbonáceas 
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O carbono Printex L6 é um pó de carbono amorfo produzido pela Evonik Degussa 

do Brasil Ltda. Esse material é considerado um carbono ativado, pela presença de grupos 

funcionais, como por exemplo quinonas, ácidos carboxílicos e cetonas  na superfície e 

tem características como alta área superficial e boa condutividade elétrica , sendo usado 

para diversas outras aplicações, como por exemplo, para remoção de metais pesados por 

adsorção, capacitores eletroquímicos e eletrodos para células a combustível[33,34]. 

Esse tipo de carbono pertence à classe de materiais do tipo negro de fumo, ou 

carbon black (CB), que são partículas quase esféricas com tamanho entre 30-100 nm, que 

possuem característica de aglomeração formando estruturas com graus de aglomeração 

diferentes e moduláveis de acordo com a funcionalização e/ou modificação com outros 

materiais[33,34]. De acordo com a síntese, podem ser divididos em diferentes grupos, 

chamados de: thermal, furnace and pyrolytic carbon blacks[35–37].  

Além do Printex L6 e do Vulcan XC-72, dois dos mais utilizados para RRO, 

outros exemplos de CB podem ser citados, como Conductex SC, Conductex 975, Printex 

XE-2, Black Pearls 2000 que possuem diferentes características como áreas superficiais 

de 190 a até 1600 m2g-1
, para os matérias citados, respectivamente, comparados a 

aproximadamente 250 m2g-1 do Printex L6 e Vulcan XC-72[33,37]. 

Esses materiais possuem constituição superficial majoritariamente de elementos 

como carbono e oxigênio e em menores quantidades de hidrogênio, nitrogênio, enxofre 

entre outros metais, dependendo do tipo de tratamento/ativação[8,38,39]. A concentração 

desses elementos pode ser determinada e possui um importante papel na atividade 

catalítica dos CB, constituindo grupos funcionais importantes. 

Por exemplo, podem ser citados como grupos funcionais mais importantes para 

geração H2O2 cetonas, ácidos carboxílicos, fenólicos e hidroxílicos, que influenciam a 

adsorção da molécula de oxigênio e direcionam a RRO para um mecanismo de redução 

por dois elétrons[1,40–42]. Esses grupos funcionais são descritos como sítios ativos, uma 

vez que promovem a interação das moléculas de oxigênio com a superfície de CB, 

posicionando a interação diretamente ou influenciando para um carbono alfa. Ainda, é 

mostrada na literatura que grupamentos oxigenados presentes nas bordas dos materiais 

são energeticamente favoráveis quando comparados com os do plano basal, sendo 

chamados de sítios ativos de borda[43]. 

Apesar dos CB, serem bastante utilizados para a reação de redução do oxigênio, 

especialmente o Printex L6 como matriz para a geração de H2O2, outras matrizes de 
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carbono vem sendo estudadas por propriedades importantes como condutividade e/ou 

presença de grupos funcionais específicos, como por exemplo a utilização de 

grafeno/óxido de grafeno [4,9,44,45].  

O estudo do grafeno e suas aplicações tem sido intensificado desde o trabalho 

pioneiro de Novoselov in 2004[46] divulgando esse novo tipo de material. Este carbono 

bidimensional possui propriedades únicas (alta condutividade eletrônica e área de 

superfície) que incitaram o interesse de sua aplicação em catálise, incluindo fotocatálise 

e sistemas eletroquímicos. Estudos recentes demonstraram que sua forma oxidada (óxido 

de grafeno) e formas de óxido de grafeno totalmente ou parcialmente reduzidas mostram 

atividade catalítica[47–54].  

A síntese desses materiais do tipo grafeno é geralmente feita por variações do 

método do “Hummers”, pois permite a preparação de uma ampla gama de materiais [55]. 

Por exemplo, Lee at al[53] mostraram maior atividade de RRO para a produção de H2O2  

em folhas de grafeno dotado de nitrogênio em comparação com o carbono vulcan. 

Cardoso et al[54] investigaram o impacto dos experimentos de nanofitas (nanoribbons)de 

grafeno na RRO por eletrodo rotativo do disco de anel ( RRDE), levando a uma melhor 

compreensão da produção alcalina H2O2. Outros estudos se concentraram  em materiais 

de grafeno reduzidos modificados com óxidos metálicos, como nanopartículas de óxido 

de manganês, varetas nanometricas (nanorods) de óxido de tungstênio, hidróxido de 

cobalto e óxido de ferro[47,51–54,56,57].  

Alguns desses estudos mostraram uma melhoria da eficiência para a via de dois 

elétrons no ORR, em meio alcalino, Weng et al utilizando um composto de grafeno-WO3 

fotocatalisador, e de Barros et al em nanoparticulas de Fe3O4 apoiado no grafeno. No 

meio ácido pode-se citar o trabalho de Carneiro et al que relataram nanopartículas Nb2O5  

suportadas em óxido de grafeno reduzido aumentando os rendimentos de produção H2O2 

para 85,3% em solução ácida e 74,9% em solução alcalina em comparação com  70,5% e 

63,4%, respectivamente para o carbono Printex L6[47,50,51].  

2.3 Modificação de materiais a base de carbono para redução de oxigênio 

O carbono apresenta interessantes resultados para formação de H2O2 [58], contudo 

são estudados diferentes tipos de modificadores de carbono, sendo compostos orgânicos 

[18,59], organometálicos [17,60] , metais[61–64] e também óxidos 

térmicos[10,21,24,50,58,65–71], com o intuito de aumentar a seletividade para H2O2 e/ou 



19 

 

menor consumo de energia. Assim como para a matriz de carbono, a adição desses 

modificadores pode influenciar na interação da molécula de O2 com a superfície do 

eletrodo, uma vez que podem atuar de modo a alterar energeticamente os sítios ativos do 

CB, ou podem propiciar novos sítios ativos para a molécula de oxigênio[45,67,72]. 

Neste sentido, pode-se destacar a modificação com óxidos metálicos térmicos, 

aqueles sintetizados a partir da utilização de processos térmicos, pois possuem facilidade 

na síntese diretamente sobre a superfície do carbono, com modulação da composição, 

tamanho de partícula, estrutura cristalográfica e ainda possuem o oxigênio em sua 

composição, que auxilia na adsorção da molécula de O2, como mencionado 

anteriormente[68,69,72,73]. 

Em relação aos mecanismos propostos para a RRO em relação a esse tipo de 

catalisador, foi proposto por Yeager 1986, que a interação da molécula de oxigênio com 

o centro metálico “M” (metais de transição), pode ser dada nas seguintes proporções 1:1 

(átomo de O da molécula de O2/centro metálico), com um átomo de oxigênio, podendo 

seguir por um modelo de Griffith ou de Pauling, ou então  1:2, com os dois átomos de 

oxigênio interagindo ao mesmo tempo com o centro metálicos, o que foi denominado 

como modelo de ponte[1]. A sequência desses mecanismos pode ser observada na Figura 

1. 

Figura 1: Mecanismos propostos por Yeager para interação do O2 com o metal M de 

carga z. Adaptado de Yeager 1996[1]. 

 

Fonte: adaptado de Yeager, E. Dioxygen electrocatalysis - mechanisms in relation to catalyst structure. 

J. Mol. Catal., v. 38, n. 1-2, p. 5, 1986. 

(A)

(B)

(C)

(D)
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De acordo com os as reações propostas o modelo de Griffith e o de Ponte 

favorecem uma hidrogenação da molécula de oxigênio, formando espécimes 

hidroxiladas, que posteriormente tendem a formação da H2O. Já para o modelo de Pauling 

ocorre a doação de carga do metal para a molécula de O2 para que só assim então ela seja 

hidroxilada, encaminhando tanto para formação de água quanto para formação de 

peróxido de hidrogênio. A concomitância de ocorrência destes modelos quando se 

considera o processo global, torna a RRO tão complexa, sendo que efeitos como distância 

entre sítios ativos, impedimentos histéricos, efeitos eletrônicos mostram a importância da 

escolha do material catalítico a ser usado[8,26,74].  

Em termos de interações nas ligações moleculares a (Figura 2) pode-se dizer que 

o modelo de Griffith uma interação lateral dos orbitais π da molécula de O2 com o orbital 

dz do metal em questão e com uma interação dos orbitais dxz ou dyx do metal com 

orbitais π antiligantes da molécula de O2 formando assim uma ligação forte entre metal e 

oxigênio ocasionando a quebra da ligação O-O e assim direcionando para a formação da 

H2O, sendo que mecanismo parecido acontece para o caso do modelo em ponte para cada 

metal interagindo seus orbitais d planares com orbital π do O2. 

 

Figura 2: Interações de orbitais moleculares da molécula de oxigênio com os orbitas do 

centro metálico. Adaptado de Yeager 1986[1]. 

 

Fonte: adaptado de Yeager, E. Dioxygen electrocatalysis - mechanisms in relation to catalyst structure. 

J. Mol. Catal., v. 38, n. 1-2, p. 5, 1986. 
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No caso da ligação de apenas um oxigênio da molécula de O2 há a interação do 

orbital π da molécula de oxigênio com o orbital planar d do metal e assim a interação 

pode ser forte que a tendência de rompimento da ligação O-O é menor facilitando a 

formação do peroxido de hidrogênio. 

Sendo assim, diferentes características relacionadas aos parâmetros de síntese, 

bem como ao tipo de metal utilizado para preparação dos óxidos térmicos, podem ter 

grande influência no tipo de adsorção da molécula de oxigênio na superfície metálica, tal 

que se pode citar alguns parâmetros moduláveis que influenciam diretamente o tipo de 

mecanismo de direcionamento da RRO: 

- Tipo de síntese: Quando comparados com modificadores orgânicos ou 

organometálicos, que necessitam de diversas etapas além da extração do produto final, os 

óxidos térmicos possuem etapas de síntese mais simples, como por exemplo no método 

dos precursores poliméricos, onde são utilizados menos reagentes (ácido cítrico e 

etilenoglicol) com posterior calcinação para formação dos óxidos, além da possibilidade 

de realização diretamente sobre a matriz de carbono. 

- Modulação do modificador: A alteração da concentração bem como das 

propriedades dos óxidos inseridos na matriz de carbono, pode ser facilmente modificada 

e controlada pela alteração em determinadas etapas de síntese, o que normalmente não 

ocorre para síntese de orgânicos ou organometálicos onde o controle de alterações pode 

ser, na maioria dos casos, somente com controle de composição da mistura final. 

- Alteração de composição: Além da modulação do processo de síntese dos óxidos 

térmicos, pode também ser estudada a influência de mais de um metal na matriz de 

carbono, seja por uma mistura direta, formação de solução solida, ou então pela presença 

dos metais na superfície do CB.  

Na literatura alguns trabalhos utilizam óxidos térmicos na composição dos 

modificadores de carbono[16,21,24,68,69,75]. Neste contexto, Valim et al. apresentaram 

um estudo sobre as diferentes fases cristalográficas de MnO2/carbono Vulcan XC 72R, 

sendo que por uma avaliação de mudança de temperatura na síntese, obtiveram resultados 

da fase -MnO2/C com superior atividade para geração de H2O (redução via quatro 

elétrons para a RRO)[75]. 

Outros estudos, como o de Bonakdarpour e colaboradores, avaliam uma serie de 

metais para a redução via dois elétrons para a geração de H2O2[62]. Eles estudaram, 



22 

 

primeiramente, a eficiência do oxido de Co, obtido por pirólise, em comparação com o 

carbono Vulcan XC 72R, alcançando seletividade de aprox. 95% para a modificação com 

3% de Co3O4. Ainda no mesmo trabalho, foram analisados outros materiais (V, Zn, Ni, 

Sn, Ce, Ba, Fe, Co, Cu), dos quais foi observado uma maior corrente para a detecção de 

peróxido de hidrogênio para o material com Ce, porém em potenciais negativos, e em 

contrapartida o material com Co apresentou também valores de corrente consideráveis, 

porém em correntes mais positivas[62]. Neste sentido, Assumpção e colaboradores 

também estudaram o uso de CeO2 para modificação do carbono Vulcan XC 72R, 

entretanto usando a síntese de precursores poliméricos, e obtiveram uma seletividade 

aumentada em aprox. 40% em relação ao carbono sem modificação, para o uso de 4% 

CeO2 como modificador[68]. 

Ainda na consideração de diferenciação de processos de síntese, pode-se fazer a 

comparação de dois trabalhos que obtiveram resultados utilizados modificadores a base 

de Vanádio. Bonakdarpour e colaboradores avaliaram o processo de obtenção de 

modificadores a base de Vanádio a partir da pirólise desses materiais, sendo que não 

obtiveram resultados expressivos[62]. Entretanto, Moraes e colaboradores, estudaram o 

mesmo metal para a modificação de carbono Vulcan XC 72R, apresentando resultando 

de eficiência de corrente superior a 50% em relação ao carbono sem modificação, para 

uma composição de 12% de V2O5 obtido pela síntese através do método dos precursores 

poliméricos[69].  

A síntese pelo método de precursores poliméricos se faz muito interessante devido 

a também a outros resultados publicados na literatura. Como por exemplo, para a 

modificação com ZrO2, estudada por carneiro e colaboradores, que mostrou ser um 

aumento de seletividade para geração de H2O2 para a modificação do carbono Printex L6 

em meio, da mesma maneira, que a modificação com  Nb2O5,eestudada também por 

carneiro e colaboradores, que promove um aumento da seletividade do peroxido de 

hidrogênio com comparada ao material sem modificação[24,50]. 
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3. Objetivos 

O objetivo foi desenvolver e avaliar novos modificadores de óxidos mistos 

metálicos suportados em carbono Printex 6L e em óxido de grafeno eletroquimicamente 

gerado, para a reação de redução de oxigênio (RRO) visando a eletrogeração de peróxido 

de hidrogênio. O projeto foi desenvolvido em duas etapas distintas, tal que os óxidos 

compostos pelos mistura dos elementos de Nióbio, Zircônio Molibdênio e Paládio, sobre 

carbono, foram desenvolvidos durante o período de trabalho no Brasil (GPEA-IQSC), 

enquanto que o estudo da utilização de carbono Printex L6 e óxido de grafeno 

eletroquimicamente gerado foi feito durante o estágio no exterior (INRS, Varennes- 

Canadá) 
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4. Procedimento Experimental 

A seguir serão apresentados dois conjuntos de dados distintos relativos a períodos 

de estudo diferentes. Essa é divisão contém os resultados do trabalho que foi desenvolvido 

no Brasil, no GPEA-IQSC: Grupo de Processos Eletroquímicos e Ambientais (São 

Carlos, SP – Brasil), sob a orientação do Prof. Dr. Marcos R. V. Lanza e coorientação do 

Prof. Dr. Robson S. Rocha (EEL - Lorena, SP – Brasil), assim como os resultados da 

participação em um bolsa de pesquisa de estágio no exterior (BEPE-FAPESP), a qual foi 

desenvolvida pelo período de 12 meses no INRS-EMT: Institut national de la recherche 

scientifique (Montreal, QC – Canada) sob a supervisão da Profa. Dra. Ana Tavares. 

4.1 Preparação dos materiais eletrocatalíticos desenvolvidos no Brasil 

Os óxidos binários dos metais foram incorporados diretamente ao Carbono Printex 

6L pelo método dos precursores poliméricos. Ele é baseado na formação de quelatos entre 

cátions metálicos. Nesta metodologia é introduzido um precursor catiônico, por exemplo, 

um sal inorgânico, numa mistura com um álcool polidroxilado (como o etilenoglicol) e 

um ácido hidroxicarboxílico (ácido cítrico)[76]. 

A resina foi preparada pela adição de sais dos metais a uma solução de 

etilenoglicol e ácido cítrico, na proporção de 1 mol de metal : 1 mol de ácido cítrico : 6 

mol de etilenoglicol, à 60 °C. Após homogeneização do sistema, foi adicionado o 

Carbono Printex 6L e a dispersão formada foi mantida sob agitação magnética por 20 

minutos e em seguida, estes materiais foram submetidos à calcinação em atmosfera não-

controlada fechada com temperatura de 450ºC por 60 min. 

Os materiais foram preparados nas porcentagens mássicas de 1, 5 e 10% (m/m) de 

metais em relação ao carbono Printex 6L. Já para a relação entre os metais foram 

utilizadas diferentes relações entre os metais, sendo que a nomenclatura utilizada segue o 

modelo de 1% M1xM2y/C, que se refere ao total de 1% de metais suportados em carbono, 

tal que nesse 1% tem-se x% de M1 e y% de M2. Por exemplo para o material de 1% 

Zr50Pd50/C tal que a relação mássica e 1% de metais em carbono Printex L6, divide-se em 

uma relação de 50% de Zr e 50% de Pd. Os precursores metálicos utilizados foram ZrCl4, 

MoCl5, NbCl5, PdCl2 H26N2O40W12 (Sigma - Aldrich). 
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O material de 20% (m/m) de platina suportada em carbono Vulcan XC-72 

(comercial HiSPEC) foi utilizado como referência para a reação de redução de oxigênio 

via 4 elétrons, ou seja, formação de H2O. 

4.2 Caracterização eletroquímica dos catalisadores 

Todos os materiais estudados foram eletroquimicamente analisados por meio de 

curvas de polarização no estado estacionário pelas técnicas de voltametrias cíclicas e 

lineares com uso do eletrodo de disco-anel rotatório, usando diferentes rotações. Para 

isso, foram empregados um potenciostato Autolab PGSTAT 128 N e um eletrodo de 

disco-anel rotatório (Pine Instruments) composto de um anel de platina e um disco de 

carbono vítreo, com fator de coleção de 0,37. Além disso, foi utilizada uma célula 

eletroquímica convencional de três compartimentos, tendo como eletrodo de referência 

Ag/AgClsat e contra-eletrodo de Pt. 

A micromacada de material depositada sobre o eletrodo de trabalho foi preparada 

pela dispersão de 1 mg do material de estudo em 1 mL de álcool isopropílico[24]. Esta 

mistura foi então dispersa em banho com ultrassônico. Após a homogeneização, uma 

alíquota de 30 μL da solução foi colocada no disco do eletrodo de disco-anel rotatório. 

Depois de seca a camada. Os experimentos foram realizados em eletrólito de 0,1 mol L-

1 de K2SO4, em com o pH ajustado para 2 ajustado com H2SO4. 

As microcamadas obtidas foram caracterizadas eletroquimicamente por 

voltametria cíclica (VC) no intervalo de potencial de +1,0 a -0,6 V, em eletrólito suporte 

saturado com gás nitrogênio, com velocidade de varredura de 50 mV s-1 por 20 ciclos. 

Em seguida a solução eletrolítica foi saturada, por 40 minutos, com gás oxigênio 

para as medidas de voltametria de varredura linear (VL). Os voltamogramas foram 

obtidos na faixa de potencial de +0,4 a -0,8 V e velocidade de varredura de 5,0 mV s-1. 

Além disso, foi mantido um potencial de +1,0 V ao eletrodo anel de platina para a 

detecção do H2O2 formado na microcamada. Durante as medidas, as velocidades de 

rotação do eletrodo de trabalho RRDE foram mantidas à velocidade constante, sendo 

obtidos voltamogramas de varredura lineares nas velocidades de 100, 400, 900, 1.600 e 

2.500 rpm. 

4.3 Caracterizações morfológicas estruturais dos catalisadores 

 



26 

 

Os materiais sintetizados a partir das misturas contendo nióbio, tungstênio, 

zircônio e paládio suportados em carbono Printex 6L foram caracterizados por Difração 

de raios X (DRX), Microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). 

As análises de difração de raios-x (DRX) foram feitas em um difratômetro Rigaku 

Rotaflex operando com radiação Cu-K ( = 1,5406 A) a 40 kV – 80 mA. A comparação 

dos sinais obtidos foi feita a partir da análise pelo programa Match! (software version 

3.6.1.115 – Crystal Impact) que utiliza como referências os padrões catalogados na COD 

(Crystallography Open Database). 

Os experimentos de microscopia eletrônica de transmissão foram realizados 

utilizando um equipamento Philips TECNAI G2 F20 HRTEM operando a 120 kV com 

obtenção de imagens de padrão de difração de elétrons. A preparação de amostras ocorreu 

pela dispersão do material de carbono com e sem modificação em álcool isopropílico com 

posterior deposição sobre grades de cobre revestidas com carbono (CF300-Cu, Electron 

Microscopy Ltda.) 

Os experimentos de microscopia eletrônica de varredura foram realizados 

utilizando um equipamento Philips XL-30 FEG com utilização da técnica de 

microanálise. A preparação das amostras foi feita pela colocação do pó de carbono com 

e sem modificação sobre uma fita condutiva de carbono (Carbon Conductive Tape, 12mm 

W x 5m L – TED PELLA, INC).  

4.4 Preparação dos catalisadores desenvolvidos no estágio BEPE 

A síntese de óxido de grafeno foi utilizada como método de síntese de esfoliação 

eletroquímica previamente estudada [77]. Uma folha de grafite (0,5 mm de espessura, 

Alfa Aesar) foi usada como ânodo, conectada com uma malha de Pt (4 cm2) como cátodo, 

imersa em um eletrólito de ácido sulfúrico 0,1 M. Quatro potenciais diferentes foram 

aplicados na esfoliação eletroquímica, 12, 10, 8 e 6 V com os experimentos durante 1-3 

horas para esfoliar toda a folha de grafite, respectivamente com o potencial aplicado. A 

massa de óxido de grafeno formado foi filtrada a vácuo, usando membrana MCE 

(Millipore), com tamanho de poro de 0,1 μm, e lavada várias vezes com água ultrapura. 

O material filtrado foi então seco por liofilização, resultando em um pó chamado EGO 

“X” V (X, representa o potencial aplicado durante o método de esfoliação eletroquímica). 
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A modificação do EGO 8V (com aplicação de 8 V na síntese eletroquímica) com 

as nanopartículas de óxido metálico foi realizada pelo método hidrotérmico[50]. Dessa 

forma, foi utilizado o método de síntese já relatado na literatura, que consiste em dispersar 

o EGO 8V e dissolver os precursores metálicos (ZrCl4, MoCl5, PdCl2 e NbCl5 - Sigma 

Aldrich) em uma mistura de etanol a 50% e água a 50% durante a noite. sob agitação, 

seguido de tratamento hidrotérmico a 150ºC por 2 horas. Os pós catalisadores foram 

recuperados por centrifugação e técnicas de liofilização. 

A dispersão para os experimentos eletroquímicos foi preparada misturando o 

catalisador à base de EGO sintetizado com o carbono Printex L6 (Evonik do Brasil Ltda) 

na proporção de 1, 5, 10, 25, 50, 75 e 100% massa/massa de EGO na Printex. Carbono 

L6; e dispersar 10 mg de catalisador (puro ou misto) 525 μL de etanol e 95 μL de 5% em 

peso de solução de resina perfluorada Nafion®. Depois, a tinta é sonicada por 1 hora. O 

mesmo procedimento foi usado para preparar a tinta 20% Pt / C. 

4.5 Caracterização eletroquímica dos catalisadores desenvolvidos no estágio 

BEPE 

Três soluções eletrolíticas diferentes foram usadas para os experimentos: 0,1 M 

KOH (pH = 12,75), 0,1 M K2SO4 (pH = 5,8) e 0,1 M K2SO4 acidificado com H2SO4 a pH 

2. Uma célula eletroquímica de um compartimento, equipada com uma malha de platina 

como contra eletrodo, um eletrodo de referência Ag/AgCl e um eletrodo rotativo de disco 

de carbono vítreo (RDE - PINE) com 5 mm de diâmetro foi o eletrodo de trabalho. A 

carga do catalisador no GCE foi fixada em 302,6 mg / cm-2. 

Os experimentos eletroquímicos foram controlados pelo potenciostato / 

galvanostato modelo 273A (EG&G Princeton Applied Research) acoplado a um rotador 

(Pine). As medidas eletroquímicas incluíram voltametria cíclica em diferentes faixas de 

potencial, dependendo do eletrólito e em 6 diferentes taxas de varredura de 5, 10, 15, 20, 

25 e 50 mVs-1, após estabilização com 20 ciclos em 50 mVs-1, em N2 saturada e após 

voltametria de varredura linear (LSV) 5 ciclos em 50 mVs-1. 

Os experimentos de voltametria linear foram realizados em O2 saturado para cada 

solução de eletrólito a 5 velocidades de rotação do RDE (100, 400, 900, 1.600 e 2.500 

rpm) em 5 mVs-1 e 1.600 rpm em 5 mVs-1 para N2 saturado. Para os ensaios RRDE 

(realizados no retorno ao Brasil), foram utilizadas as mesmas condições, incluindo uma 

célula eletroquímica de vidro equipada com um eletrodo de calomelano saturado (SCE, 
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convertido para a escala do eletrodo reversível de hidrogênio, RHE) e uma folha de platina 

como contra-eletrodo. Neste caso, foi utilizado um sistema bipotenciostático Autolab 

302N acoplado a um rotador de pinho e um eletrodo de disco fixo E7R9 ThinGap com 

disco OD = 5,61 mm; Anel OD = 7,92 mm; ID do anel = 6,25 mm e eficiência de coleta 

de 37%. 

 

4.6 Caracterizações morfológicas estruturais dos catalisadores no estágio 

BEPE 

Os experimentos de resistividade (four-point probe resistivity) foram realizados 

em um sistema de resistividade de desenvolvimento de processos QuadProII da 

Signatone, usando um filme seco de 25, 50, 75 e 100% EGO 6V.  

A análise Raman foi realizada em um microscópio confocal Raman inVia ™ 

Qontor® (Renishaw) usando pó dos materiais 25, 50, 75 e EGO 6V 100% com 

comprimento de onda de 532 nm da fonte de laser. 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em pó dos materiais 25, 50, 

75 e 100% de EGO 6 V, utilizando um termo-iônico Tescan Vega3 LMH (filamento de 

tungstênio) e aplicando uma tensão de aceleração de 20 kV com uma amplificação de 

imagem final de 2 μm. 

 



29 

 

5. Resultados e discussão 

Previamente se faz necessária a explicação da razão da escolha dos metais de 

estudo para a síntese dos materiais e posterior estudo das tendências de formação de 

produtos da RRO. 

O método de síntese utilizado é adaptado da síntese dos métodos dos precursores 

poliméricos (método de Pechini), tal que nesse caso se fez necessário o estudo da adição 

da matriz de carbono Printex 6L. O grande desafio é a inserção do carbono Printex 6L no 

processo de síntese, visto que se trata de um processo com calcinação dos materiais, 

remoção dos orgânicos adicionados para a reação de polimerização. Neste processo de 

calcinação pode ocorrer perda do material de carbono e sendo assim o limite de 

temperatura utilizado foi muito menor do que para sínteses de óxidos metálicos sem o 

material de carbono. Sendo assim, se faz necessário o melhor ajuste de condições físicas 

e químicas de síntese, como a temperatura de calcinação e a proporção dos orgânicos 

utilizada, por exemplo. 

Em relação a escolha dos metais utilizados, foi feita uma análise dos materiais já 

estudados em outros trabalhos do mesmo grupo de pesquisa, tal que já foram estudados 

materiais compostos por óxidos simples sintetizados pelo mesmo método [24,50,67]. A 

ideia de utilização de mais de um metal na síntese e assim a possibilidade de proporções 

entre os óxidos metálicos é para a uma combinação de efeitos e assim um aumento da 

eficiência de geração de H2O2. Neste sentido, pode-se relacionar efeitos de deslocamento 

de potencial de início da reação de redução de oxigênio (potenciais mais positivos, em 

relação ao carbono), assim como efeitos de aumento de eficiência da concentração de 

H2O2 gerado. 

Na apresentação das atividades desenvolvidas, se faz necessária a 

contextualização dos períodos de trabalho desenvolvidos no doutorado. Primeiramente 

são apresentados resultados desenvolvidos de acordo com o projeto de doutorado, com o 

objetivo de avaliar a atividade eletroquímica de carbono Printex L6 modificado com 

diferentes óxidos metálicos, para a geração de H2O2. Também são apresentados 

resultados provenientes de um período de estágio no exterior, o qual mostra a mudança 

de matriz carbonácea para a avalição eletroquímica, sendo que foram testados os óxidos 

diretamente em óxido de grafeno, assim como a mistura de nanopartículas de Carbono 

Printex L6 suportadas em óxido de grafeno. 
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Por último, são apresentados resultados do melhor modificador de carbono Printex 

L6 suportados em óxido de grafeno, de tal maneira que são usados os conhecimentos 

recém descobertos para mistura de Printex L6 e óxido de grafeno com o conhecimento da 

atividade descoberto durante as atividades desenvolvidas no doutorado no Brasil. 

 

- Atividades desenvolvidas no Brasil 

 

5.1 Caracterização eletroquímica utilizando Voltametria cíclica 

 

A técnica de microcamada porosa utilizada nos estudos de RRDE consiste em uma 

alternativa viável para o início do entendimento do comportamento de cada material 

frente a RRO. Essa técnica consiste na dispersão do material em álcool isopropílico com 

posterior deposição na superfície plana de carbono vítreo do RRDE, sendo que após a 

secagem do material é formada uma fina camada que foi mergulhada em solução 

eletrolítica para os testes eletroquímicos.  

Essa técnica permite a utilização de uma quantidade mássica muito pequena e 

assim é ideal para testes com sínteses de vários materiais, de modo que algumas 

demandam muito tempo para síntese e/ou os reagentes utilizados são muito caros para 

serem testados muitas vezes.  

Um aspecto importante é quanto à estabilidade da microcamada seca na superfície 

do eletrodo, uma vez que a composição dos materiais é em grande parte de pó de carbono 

(carbono Printex 6L), para averiguação são feitos experimentos de voltametria cíclica 

antes dos experimentos de geração de H2O2, sendo que o perfil obtido é analisado após 

no mínimo 20 ciclos, ou suficiente para que as correntes máximas e mínimas não 

diminuam entre os últimos ciclos. Caso haja uma diminuição de corrente na região não-

faradaica, ou seja, onde não ocorrem reações eletroquímicas há a necessidade de mais 

ciclagens voltametrias, pois ou estão acontecendo modificações eletroquímicas no 

material ou então a superfície está perdendo material para a solução.  

Ainda em relação as voltametrias cíclicas, os limites de potencial escolhidos para 

os experimentos foram determinados por reações limitantes do processo, sendo que, em 

meio inerte (saturado de N2) para potenciais mais positivos a reação limitante é a 

formação de O2 a partir da oxidação da água, evidenciado pelo aumento repentino de 
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corrente anódica, ou seja, positiva. Para potenciais mais negativos a limitação é da reação 

de desprendimento de gás H2, pela redução de ions H+ presentes no eletrólito, também 

evidenciado pelo aumento de corrente negativa na região catódica do gráfico. Nos dois 

casos há formação de gases (O2 e H2) que podem alterar a estrutura da microcamada e 

assim ocorrendo perda de material da superfície do eletrodo para o meio eletrolítico. 

A Figura 4 apresenta os voltamogramas dos modificadores de óxidos de nióbio e 

tungstênio (1, 5 e 10% NbW), juntamente com o perfil do material puro de carbono 

Printex 6L (CP), para os óxidos de molibdênio e zircônio (1, 5 e 10% MoZr), Figura 4, e 

para os óxidos de zircônio e paládio (1, 5 e 10% ZrPd, porém neste caso houve mudança 

na relação de metais, sendo que 75 e 90% representam a quantidade de zircônio em 

relação ao paládio, respectivamente), por fim Figura 3.  

 

Figura 3: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias cíclicas dos 

modificacoderes de A) NbW/C e B) NbZr/C em carbono Printex 6L. Resultados 

obtidos em eletrólito 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 2) a partir do disco do eletrodo de RRDE 

de 0,8 V a -0,6 V. 
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Como pode ser observado há um aumento de corrente capacitiva para todos em 

materiais em relação ao carbono Printex 6L. Esse fato pode estar relacionado com a 

mudança que o carbono modificado apresenta na interação da superfície da microcamada 

com o meio eletrolítico, e assim, promovendo mudanças na dupla camada elétrica, e como 

consequência alterando a intensidade da corrente capacitiva observada, ou seja, corrente 

não relacionada a reação químicas (processos não faradáicos). Analisando-se o efeito do 

aumento de teor, foi utilizado o material de nióbio e tungstênio, pois foi constatado nos 

outros dois materiais a perda de carbono no processo de síntese, fato que pode ser 

justificado pelo efeito catalítico dos materiais para a reação do carbono amorfo em CO2. 

Em relação à variação no teor representado pelo segundo gráfico da Figura 3, 

pode-se notar valores próximos de corrente capacitiva para os teores de 1 e 5% com um 

ligeiro aumento para o teor de 10%, porém a diferença está no aumento de corrente nas 

regiões próximas de -0,5 V e de 0,2 V.  

Observando a Figura 3, na região próxima a 0,2 V, o par redox pode ser associado 

aos grupos oxigenados presentes na matriz de carbono Printex 6L. Esse fato já foi 

observado em estudos anteriores reportados em trabalhos do grupo, tal que, materiais que 

contém nióbio possuem uma tendência de apresentar picos de corrente maior nessa 

região[78]. O aumento na região de -0,6 V podem ser relacionados ao efeito do 

tungstênio, sendo que esse material pode favorecer a reação de desprendimento de 

hidrogênio, de maneira que há um aumento acentuado da corrente catódica nessa região 
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e foi observado o aparecimento de pequenas bolhas na superfície do eletrodo, indicando 

a liberação de H2 para a solução[79]. 

Figura 4: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias cíclicas dos materiais 

de1, 5 e 10% MoZr (50% para cada metal, no total de metais em relação ao carbono 

m/m) em carbono Printex 6L. Resultados obtidos em eletrólito 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 

2) a partir do disco do eletrodo de RRDE de 0,8 V a -0.6 V. 
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A Figura 4 apresenta os voltamogramas cíclicos do carbono modificado com 

diferentes quantidades de óxidos de Mo e Zr, nota-se uma grande diferença de corrente 

capacitiva entre os teores. Assim como na análise anterior o aumento de corrente é 

proporcional ao aumento de óxidos na matriz de carbono. Pode ser um observado um par 

redox na região de -0,3 V a -0,4 V, que pode ser associado a transições eletroquímicas 

relacionadas ao oxido de molibdênio (MoO3) [80,81].Também é observado um par redox 

na região próxima de 0,2V, relacionado, novamente, aos grupos oxigenados presentes no 

carbono Printex 6L. Faz-se importante a consideração que para estas condições de 

experimentos, observe-se na literatura a ausência de picos relacionados aos óxidos de 

Zircônio e de Nióbio, que podem ou não, ser sobrepostos na região de par redox dos 

grupos funcionais presentes na matriz de carbono [24,44]. Na Figura 5 são apresentadas 

as VC dos modificadores com óxidos de Zircônio e Paládio. 
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Figura 5: A) Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias cíclicas dos 

materiais de 1% ZrPd, 1% Zr75Pd25/C  e 1% Zr90Pd10/C em carbono Printex 6L. B) 

Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias cíclicas dos materiais de1, 5 e 

10% ZrPd 90% em carbono Printex 6L. Resultados obtidos em eletrólito 0,1 mol L-1 

K2SO4 (pH 2) a partir do disco do eletrodo de RRDE de 0.8 V a -0.6 V. 
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Na Figura 5A são perceptíveis dois fatores, o primeiro que conforme se diminui a 

relação de paládio na síntese, a corrente capacitiva é menor e mais bem definido é o par 

redox próximo a 0,2 V, outro é o aumento do pico catódico relacionado a formação de H2 

conforme há maior relação de paládio na amostra, tal que é maior na 1% ZrPd e menor 

na 1% Zr90Pd10. Esses efeitos podem estar relacionados com a utilização de Pd para a 

modificação da matriz de carbono, sendo que a diminuição do efeito capacitivo de regiões 

não-faradaicas foi observado somente para este caso. 

Para os materiais representados na Figura 5 pode-se perceber uma maior tendência 

de efeito catalítico para a reação de desprendimento de hidrogênio, em potenciais mais 

negativos, efeito que pode ser associado ao paládio presente no material devido ao 

carácter diferente do já observado para os outros materiais. Pode-se observar também um 

perfil voltamétricos característico do oxido de paládio (PdO), descrito na literatura[82].  

Na Figura 5B pode-se perceber novamente o efeito do paládio no pico catódico 

de formação de H2, próximo ao limite de potencial negativo do experimento, apesar da 

proporção ser mantida constante entre os metais, 90% de Zr para Pd, há um aumento de 

carga de modificador em relação ao carbono Printex 6L. Desta maneira, o intervalo de 

potencial estudado para o modificadores contendo Paládio teve que ser reduzido de -0,8 

V para -0,6 V com o intuito de evitar danos a microcamada porosa, devido ao 

borbulhamento excessivo resultante da evolução de hidrogênio gasoso. 

 

5.2 Caracterização dos catalisadores por Voltametria Hidrodinâmica 

Para a melhor compreensão da atividade eletroquímica de cada material na 

eficiência de geração de H2O2 no carbono Printex L6 (CP) foram obtidos resultados de 

voltametria de varredura linear dos materiais. Nesses resultados há a polarização do anel 

de platina do RRDE em 1 V, e esse valor representa uma energia suficiente para que o 

peróxido de hidrogênio formado no disco com a microcamada possa ser oxidado para O2 

novamente. A Figura 6 mostra o resultado das VL obtidas para o Carbono Printex 6L (A) 

e material de 20% Pt em carbono (B). 

Figura 6: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias de varredura linear 

dos materiais de carbono Printex 6L sem modificação e de 20% platina em carbono. 
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Resultados obtidos em eletrólito 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 2) a partir do eletrodo de RRDE 

para diferentes rotações. 

 

  

Fonte: Autoria própria  

 

Esse resultado é importante, pois materiais com modificação de platina são 

conhecidos na literatura por catalisar a RRO para a formação de H2O. Desta maneira, 

pode-se perceber que existe aumento de corrente para o disco, porém valores próximos a 

zero são observados para o anel, fato esse que mostra a escolha do valor de 1 V para a 

polarização do anel não é efetivo para a detecção de qualquer espécie de reações paralelas 

(Figura 6B) e sim para o H2O2 (Figura 6A) como foi mostrado para os materiais a base 

de CP.  

Como se pode perceber, novamente a rotação imposta no eletrodo é proporcional 

ao aumento de corrente observado para os dois processos, de redução do O2, e outras 

reações paralelas, no disco e posterior oxidação do H2O2 no anel. Diferente do que foi 

observado para o material de 20% de platina em carbono, já que há resposta de corrente 

no anel e, assim, pode-se comparar tendências de produção eletroquímica de H2O2. 

Na Figura 7 estão representados os resultados obtidos para o carbono Printex 6L 

com modificação contendo óxidos de nióbio e tungstênio. 

 

Figura 7: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias de varredura linear 

dos materiais de carbono com modificação dos óxidos de Nióbio e Tungstênio. 

Eletrólito 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 2) a partir do eletrodo de RRDE para diferentes 
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rotações com velocidade de varredura de 5 mV s-1 e intervalo de potencial de 0,4 V até 

-0,8 V.  
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Fonte: Autoria própria 

Para a comparação desta tendência foi escolhida a rotação de 900 rpm para a 

comparação da influência dos materiais na eficiência de eletrogeração de peróxido de 

hidrogênio. A Figura 7 mostra esses resultados. 

A partir dessa Figura 7, percebe-se o deslocamento de potencial do início da RRO 

para potenciais mais positivos, ou seja, há um efeito catalítico mais evidente quando os 

materiais são adicionados ao carbono, pois é necessário menos energia para que a reação 

comece a ocorrer. Esse efeito fica bem evidente nos valores obtidos para o disco, sendo 

que para o CP o início da reação ocorre por volta de -0,25 V e para os materiais 
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modificados ocorre em aproximadamente em -0,15 V. Pode-se observar também 

diferenças na corrente máxima para potenciais mais negativos, de modo que podem estar 

relacionadas ao aumento do mecanismo paralelo de formação de H2O via quatro elétrons, 

o que justificaria a diminuição da corrente observada no anel para potenciais menores que 

-0,4 V 

Ainda assim podem-se perceber diferenças nos perfis voltamétricos dos materiais, 

sendo que para um mesmo potencial (-0,4 V) percebe-se um valor de corrente no anel 

maior para o modificador de 1% NbW, tanto quando comparado com outros metais, 

quanto na comparação de teores do mesmo material, e apesar desta ser uma indicação de 

maior influência na produção de H2O2 se faz necessária uma melhor análise desses 

resultados com equações que comparam a corrente do disco e anel. 

A Figura 8 mostra os resultados para os materiais com modificação de Nióbio e 

Zircônio para todas as rotações de cada material.  

Figura 8: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias de varredura linear 

dos materiais de carbono com modificação dos óxidos de Nióbio e Zircônio. Eletrólito 

0,1 molL-1 K2SO4 (pH 2) a partir do eletrodo de RRDE para diferentes rotações com 

velocidade de varredura de 5 mV s-1 e intervalo de potencial de 0,4 até -0,8 V. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 8 apresenta os resultados da modificação de carbono Printex L6 com a 

mistura de óxidos de Nióbio e Zircônio. Assim como nas análises anteriores pode-se 

perceber um deslocamento de potencial de meia curva para os materiais modificados, 

sendo que não há tanta diferença entre as porcentagens de modificação.  

Novamente, pode-se perceber que apesar do deslocamento de aproximadamente 

200 mV para potenciais mais positivos, as correntes alcançadas no anel são muito 

próximas ao do carbono Printex L6 sem modificação me seu máximo, e para uma real 

comparação do efeito eletrocatalítico da modificação, se faz necessária uma melhor 

análise desses resultados com equações que comparam a corrente do disco e anel.  

A Figura 9 mostram os resultados para os materiais com modificação de Zircônio 

e Molibdênio para todas as rotações de cada material.  

 

Figura 9: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias de varredura linear 

dos materiais de carbono com modificação dos óxidos de Zircônio e Molibdênio. 

Eletrólito 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 2) a partir do eletrodo de RRDE para diferentes 

rotações com velocidade de varredura de 5 mV s-1 e intervalo de potencial de 0,4V até 

-0,8V. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 9 apresenta os resultados da modificação de carbono Printex L6 com a 

mistura de óxidos de Nióbio e Zircônio. Pode-se perceber um deslocamento de potencial 

de meia curva para os materiais modificados, chegando a um com um deslocamento de 

aproximadamente 400 mV para a modificação com 1% de MoZr sobre a matriz de 

carbono.  

Além disso, percebe-se um aumento constante da corrente do anel, que começa 

em potenciais mais positivos que o Printex L6 e se mantem até potenciais mais negativos, 

indicando uma geração constante de H2O2 mesmo em potenciais mais negativos e que o 

a diminuição de corrente observada no disco, pode estar relacionada com a reação de 

evolução de hidrogênio, já que não se observa diminuição de corrente no anel para estes 

potenciais, assim como é observado para os outros materiais. 
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Novamente, para uma real comparação do efeito eletrocatalítico da modificação, 

se faz necessária uma melhor análise desses resultados com equações que comparam a 

corrente do disco e anel. A Figura 10 mostram os resultados para os materiais com 

modificação de Zircônio e Paládio para todas as rotações de cada material.  

Figura 10: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias de varredura linear 

dos materiais de carbono com modificação dos óxidos de Zircônio e Paládio. Eletrólito 

0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 2) a partir do eletrodo de RRDE para diferentes rotações com 

velocidade de varredura de 5 mV s-1 e intervalo de potencial de 0,4 até -0,8 V. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Nos resultados expressos na Figura 10, tem-se a mudança do potencial limite 

negativo dos experimentos de -0,8 V para -0,6 V, este fato se deve efeito do paládio para 

a catalisar a reação de desprendimento de H2, tal que em potenciais menos negativos já é 

possível perceber a formação de bolhas na superfície do RRDE. Apesar de limitar o 

intervalo de estudo, percebe-se que esse efeito também influência no início da RRO, de 

tal maneira que se observam corrente no anel em potenciais mais positivos do que no 

carbono sem modificação. 

Neste experimento pode-se perceber que a adição de Pd para síntese dos óxidos 

modificadores de carbono influência diretamente na atividade catalítica para a RRO. Na 

comparação dos resultados de modificação com 1% de óxidos de Zircônio e Paládio, foi 

comparada a diminuição da quantidade relativa de óxido de Pd relação ao óxido Zr, tal 
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que foi observado que as maiores correntes observadas no anel são para os materiais com 

90% de Zr para 10% de Pd. 

Sendo assim, optou-se por variar a quantidade mássica de óxidos sobre carbono 

para o material citado anteriormente, tal que se observou resultados promissores para o 

material de 1% Zr90Pd10/C, tal que a corrente observada no anel alcança valores muito 

próximos do carbono Printex L6, indicando alta eficiência na geração de H2O2, porem 

com potencial de meia onda muito mais positivo que o carbono Printex L6, chegando a 

uma diferença de aproximadamente 650 mV para potenciais mais positivos. 

Novamente ela análise somente das intensidades de corrente do disco e do anel do 

RRDE, pode-se inferir como indicativo de um modificador que aumente a produção de 

H2O2 no carbono Printex 6L a maior intensidade de corrente expressa no anel, como 

também o maior deslocamento de potencial para valores mais positivos, observados no 

disco. 

Levando em consideração que neste tipo de eletrodo utilizado os experimentos de 

voltametria de varredura linear, realizados na microcamada de material aplicada no disco 

de carbono vítreo, acontecem outras reações, como por exemplo a redução de oxigênio 

tanto para H2O, via 4 elétrons, tanto a redução para H2O2, via 2 elétrons, é necessário 

estabelecer um parâmetro de comparação entre as correntes observadas no disco e no anel 

(polarizado em 1,0 V, potencial suficiente para que somente o H2O2 formado no disco e 

direcionado para o anel, pelo movimento de convecção proporcionado pela rotação do 

RRDE no próprio eixo, sofra oxidação para formação de moléculas de O2 e gerando assim 

uma resposta de corrente). Neste sentido foi proposta a análise por uma de uma equação 

que compara os valores obtidos no disco e no anel para certo potencial, a equação de 

eficiência de geração de H2O2 (% H2O2)[18,83].  

Nessa equação é considerada como corrente do anel ia a corrente correspondente 

ao mecanismo de 2 e- (produção de H2O2 pela RRO) e a corrente do disco, corrente limite 

difusional id, ou seja, a corrente máxima da reação quando a cinética de reação é 

controlada somente pelo processo de chegada de reagente ao eletrodo. Assim: 

 

 

id = 𝑖𝐻2𝑂 + 𝑖𝐻2𝑂2
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𝑖𝐻2𝑂2
= ia / N                  N = nº de coleção 

 

 

%𝐻2𝑂2
=  

𝑛𝑂2(2𝑒)

𝑛𝑂2(4𝑒)+ 𝑛𝑂2(2𝑒)
 , 

 

 

𝑛𝑂2(2𝑒) = 𝑖𝐻2𝑂2
/ 4F  

 

 

𝑛𝑂2(4𝑒) = 𝑖𝐻2𝑂 / 2F 

 

 

Portanto: 

%𝐻2𝑂2
=  

2 𝑖𝑎 𝑁⁄

𝑖𝑑 + 𝑖𝑎 𝑁⁄
 

 

(13) 

 

 

 

O valor de N utilizado é de 0,37, tal qual informado pelo fabricante do RRDE. A 

tabela 1 correlaciona os valores obtidos para cada material potencial específicos de acordo 

com o início da corrente limite difusional. 

 

 

Tabela 1. Valores obtidos do tratamento dos dados de VL utilizando a equação de 

eficiência de geração de peróxido de hidrogênio. 

Material / Potencial % H2O2 Material / Potencial % H2O2 

CP (E = -0,6 V) 84,2 5% MoZr (E = -0,4 V) 83,6 

1% NbW (E = -0,4 V) 83,5 10% MoZr (E = -0,4 V) 74,5 

5% NbW (E = -0,4 V) 69,8 1% ZrPd (E = -0,2 V) 33,4 

10% NbW (E = -0,4 V) 60,1 1% Zr75Pd25 (E = +0,05 V) 61,5 

1% NbZr (E = -0,4 V) 79,9 1% Zr90Pd10 (E = +0,05 V) 82,3 



45 

 

5% NbZr (E = -0,4 V) 84,3 5% Zr90Pd10 (E = -0,2 V) 24,0 

10% NbZr (E = -0,4 V) 77,8 10% Zr90Pd10 (E = -0,2 V) 31,8 

1% MoZr (E = -0,2 V) 77,7   

 

Os valores obtidos comprovam as tendências observadas nos resultados de 

voltametria de varredura linear, sendo que foram grifados os materiais que mais se 

aproximam, em termos de corrente máxima, do Printex 6L, sendo eles o 1% NbW/C, 5% 

NbZr/C, 1% MoZr e 1% Zr90Pd10/C, com 83,5 , 84,3 ,  77,7 e 82,3 de eficiência de corrente 

para a geração de H2O2, respectivamente, porém em potenciais mais positivos que o 

carbono sem modificação, chegando a aproximadamente 200 mV para os dois primeiros, 

400 mV e 650mV de deslocamento de potencial para valores menos negativos. Os outros 

modificadores não foram eficientes nesse sentido, pois apresentaram resultados com, no 

mínimo, 10% menos de detecção de H2O2. 

Essa análise se faz importante para a escolha do melhor material para o aumento 

de escala de reação e utilização em eletrodos de difusão gasosa (EDG), sendo que já foi 

comprovado por artigos do grupo, assim como no trabalho de mestrado, que a tendência 

de reação expressa em experimentos de RRDE são mantidas quando realizados 

experimentos em EDG com a mesma modificação realizada no carbono Printex 6L 32,72. 

Desta maneira, os materiais citados anteriormente são indicados para a produção de 

eletrodo de difusão gasosa, sendo que o material com melhor atividade eletroquímica para 

a geração de H2O2 pode ser considerado o 1% Zr90Pd10/C. 

5.3 Caracterizações físicas dos materiais 

5.3.1 Análise por difração de raios x 

Para caracterizar as fases cristalográficas presentes nas amostras de carbono 

Printex 6L modificadas, foi proposta a análise dos difratogramas de raios x utilizando-se 

como referencias os padrões catalogados na COD (Crystallography Open Database) 

como resultado da utilização do programa Match! (Free for test software version 

3.6.1.115 – Crystal Impact). Foram observadas reflexões presentes em todas as amostras 

(2θ = 25º e 43,5º) descritas como características de compostos SO2 presentes no carbono 

Printex 6L[78]. 

Os resultados esperados para a difratrometria de raios x para os materiais contendo 

nióbio (NbW e NbZr) seriam da presença para da fase de cristalográfica do óxido Nb2O5, 
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sendo esse o óxido mais estável desse material, assim como já foi estudado sua síntese, 

como óxido simples, na matriz de carbono Printex 6L[23,44,84]. Foram utilizados os 

maiores teores de cada material para que fosse possível uma melhor análise, em termos 

de quantidade e limite de detecção do aparelho, e assim, nas Figuras 11 e 12 foram 

representados os difratrogramas obtidos para os materiais de maior teor dos 

modificadores NbW e NbZr, respectivamente. 

 

Figura 11: Difratrograma de raios X para o modificador contendo 10% (m/m) NbW 

utilizando o programa “Match!”. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como mostrado na figura 11 não há picos característicos de nenhuma das duas 

fases presentes na legenda, tanto Nb2O5 quanto WO3, sendo que esse fato pode ocorrer 

por motivos desses materiais estarem em estado amorfo, ou então pela sobreposição do 

pico SO2 da matriz de carbono Printex 6L. A sugestão dessas fases cristalográficas é feita 

pela sobreposição de picos em determinados ângulos 2θ (25º e 43,5º), porém podem ser 

que existam outros tipos de óxidos presentes na amostra em fase amorfa. Para 
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comprovação da afirmação é proposta uma nova síntese com teores maiores de materiais 

e assim tentativa de resolução do problema. 

Figura 12: Difratrograma de raios X para o modificador contendo 10% (m/m) NbZr 

utilizando o programa “Match!”. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim como discutido para a Figura 11, a Figura 12 também não apresenta picos 

característicos dos óxidos dos materiais estudados. Novamente a proposição é baseada 

em trabalhos já realizados da modificação do carbono com esses materiais sem que 

houvesse a mistura deles. Apesar do programa calcular uma relação de quantidade entre 

esses materiais, não é possível afirmar experimentalmente já que seriam necessários picos 

definidos para essa estimativa. Assim como anteriormente a proposta é de análise de 

teores maiores. 

Os outros dois modificadores contento zircônio estão representados nas Figuras 

13 e 14, sendo ZrMo e ZrPd (90%) respectivamente. Nesses materiais apesar de não ser 

possível perceber picos característicos de fases cristalinas para óxidos de zircônio, é 

possível a identificação dos outros metais de cada amostra.  
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Figura 13: Difratrograma de raios X para o modificador contendo 10% (m/m) ZrMo 

utilizando o programa “Match!”. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir desta Figura 14 pode-se perceber que novamente a fase cristalográfica 

proposta para o óxido de zircônio não está representada por picos característicos, porém 

para o caso do molibdênio cabe ressaltar a presença de picos característicos da fase 

ortorrômbica do óxido MoO3 (COD 96-900-9670), com picos nos valores de ângulo 2θ 

em 23,3º e 47,5º. Apesar da representação ainda não é possível calcular a relação de 

quantidade entre os dois metais (na forma de óxido). 

 

Figura 14: Difratrograma de raios X para o modificador contendo 10% (m/m) ZrPd(90%) 

utilizando o programa “Match!”. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 14 pode-se perceber a presença de dois tipos diferentes de resultados 

da formação do material de paládio para a síntese contendo os dois tipos de metais 

(zircônio e paládio em uma relação de 9:1). Há presença de picos de óxido de paládio na 

fase tetragonal do PdO (COD 96-100-9032) com o pico de maior intensidade na reflexão 

com ângulo 2θ = 33,7º. Ainda foi constatada a presença de paládio metálico em fase 

cúbica (COD 96-900-8479, com índice de Miller 111) para o angulo de reflexão 2θ = 

40,1º.  

5.3.2 Análise morfológica estrutural   

Para a análise física das condições superficiais, assim como, a distribuição dos 

modificadores na matriz de carbono, foram realizados experimentos de imagem por meio 

da técnica de microscopia com a utilização de feixes de elétrons. 

Em um primeiro momento os materiais foram analisados em um equipamento de 

microscopia eletrônica de transmissão, sendo que as imagens desse equipamento para 

todos modificadores foram expressas nas Figura 15 e 16. 
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Figura 15: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão para o carbono Printex 6L, 

em campo claro (A) e campo escuro (B), e o padrão de difração de elétrons para os planos 

cristalinos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir dessa figura pode-se perceber que tanto para a imagem de campo claro 

quanto a de campo escuro do material de carbono Printex 6L existe uma tendência de 

aglomeração do material, tal que a diferença de tonalidade de cor representativa das 

moléculas, para ambos os casos, Figuras 15 (A) e (B) é referente a sobreposição de 

material e não representativo de elementos com massa atômica maior ou menor. Ainda 

nessa figura, é mostrado o padrão de difração de elétrons, que apresenta anéis difusos, 

característico de estruturas amorfas[78]. 

A

)
B

)

C

)
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Figura 16: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão para cada modificador de 

carbono Printex 6L, em campo claro (A) e campo escuro (B). 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 

 

Todos os materiais apresentados na figura anterior podem ser comparados com a 

Figura 15, representativa da matriz de carbono Printex 6L sem modificação. Nessa 

comparação é perceptível a presença de pontos em tons diferentes em cada amostra de 

material com modificação, mostrando assim a presença dos metais incorporados ao 

carbono. Pode-se ainda perceber a homogeneidade de distribuição desses pontos pela 

superfície da matriz, sendo que não há aglomeração em um único local, assim como todos 

apresentam tamanho de partícula parecido.  

Das imagens comparadas na Figura 16, pode-se dizer que todos materiais 

apresentam nanopartículas, já que comparativamente a escala de 50nm possuem tamanho 
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aproximado entre 3 e 5 nm, exceto para o material de ZrPd(90%) que possui partículas 

ligeiramente maiores que 5nm. 

Para uma melhor interpretação da distribuição dos materiais modificadores sob a 

superfície de carbono Printex 6L, foram mapeadas as superfícies por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), juntamente com análise por espectroscopia dispersiva de 

raios X (EDX), onde elementos específicos foram escolhidos para comparação em cada 

material (oxigênio e cada metal utilizado na síntese). As imagens para essas análises 

foram expressas nas Figuras 17 a 20. 

 

Figura 17: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para o modificador 

NbW em carbono Printex 6L, com e sem análise por EDX e as tabelas relativas as 

quantificações com e sem o átomo de oxigênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir da figura pode-se observar a uma superfície diferente daquela mostrada 

nos resultados de MET, pois existem muito mais partículas maiores distribuídas em toda 

região da amostra, juntamente com as outras partículas já observadas. Este fato pode ser 

explicado pelo método de análise das duas condições, sendo que para os resultados de 

microscopia eletrônica de transmissão o preparo de amostra é feito a partir do gotejamento 

de uma dispersão de 1:10 (mg material/ ml álcool isopropílico, muito semelhante ao 

utilizado para as análises eletroquímicas) e para o mapeamento por microscopia 

eletrônica de varredura a amostra em pó é colocada diretamente sob fita de carbono. O 
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procedimento de preparo da dispersão, no ultrassom, pode influenciar como um processo 

de seleção, tal que as partículas maiores fiquem no fundo e apenas as partículas realmente 

fixadas na superfície do carbono Printex 6L (nanopartículas) façam parte da deposição na 

preparação da microcamada 

A respeito da análise do EDX pode-se afirmar a vasta quantidade de oxigênio 

presente na amostra, indicando a formação dos óxidos assim como as espécies oxigenadas 

que já estão presentes nesse tipo de carbono, porém há uma diferença na relação dos 

metais, sendo que foi utilizado a relação de 1:1 (m/m) e obteve-se uma quantidade de 

aproximadamente 80% de Nióbio para 20% de tungstênio. Pode-se inferir que as maiores 

partículas de óxido tungstênio formadas na superfície do carbono provoquem uma 

distribuição heterogênia desse modificador, sendo assim alterando a homogeneidade da 

área analisada.  

 

Figura 18: Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o modificador NbZr em 

carbono Printex 6L, com e sem análise por EDX e as tabelas relativas as quantificações 

com e sem o átomo de oxigênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Novamente foram observados os efeitos descritos anteriormente a respeito da 

distribuição das partículas bem como do tamanho de algumas partículas encontradas na 

superfície. Nesse caso pode-se perceber menos concentração de partículas maiores, 

porém ainda é perceptível a influência destas partículas no cálculo de quantidade relativa 
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de cada material, sendo novamente expressa uma quantidade de aproximadamente 80% 

de um material em relação a outro, nióbio e zircônio respectivamente. 

 

 

Figura 19: Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o modificador ZrMo em 

carbono Printex 6L, com e sem análise por EDX e as tabelas relativas as quantificações 

com e sem o átomo de oxigênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir da Figura 19 percebe-se novamente os efeitos observados anteriormente, 

sendo que para esse caso há uma distribuição mais homogênea pelo substrato. Ainda sim, 

podemos observar os efeitos causados por partículas maiores presentes na amostra, pois 

a relação, que foi calculada para ser 50% de cada material, foi confirmada em 80% de 

Molibdênio para 20% de zircônio. Vale ressaltar que esse tipo de característica de 

formação de partículas maiores é observado para a formação dos dois óxidos provenientes 

dos metais utilizados, diferentemente do observado anteriormente. 
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Figura 20: Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o modificador ZrPd 

(90%) em carbono Printex 6L, com e sem análise por EDX e as tabelas relativas as 

quantificações com e sem o átomo de oxigênio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando a figura anterior novamente é perceptível a formação de partículas 

maiores, apesar da grande distribuição de partículas pequenas por toda a superfície da 

matriz de carbono Printex 6L. Neste caso, foi constatado nos experimentos de DRX que 

houve formação tanto de óxido metálico quanto de partículas de paládio metálico, e 

apesar desta característica não foi possível perceber grandes aglomerados desses 

materiais no mapeamento de superfície. Neste caso a relação calculada para as condições 

de síntese foi de 10% de paládio para 90% de zircônio, porém os valores encontrados 

foram de 60% de zircônio para 40% de paládio. 

 

- Resultados desenvolvidos no Exterior 

 

O método de esfoliação eletroquímica vem sendo utilizado pelo grupo de pesquisa 

da professora Ana Tavares (INRS-EMT) para preparar materiais do tipo grafeno para 

diferentes aplicações. Este é um método alternativo e eficiente para sintetizar alta 
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qualidade de materiais de grafeno/óxido de grafeno. A síntese utiliza uma célula 

eletroquímica com um eletrólito ácido (usualmente 0,1 mol L-1 H2SO4), equipado com 

um contra-eletrodo de malha de platina e uma folha de grafite como eletrodo de trabalho. 

Quando um potencial diferente é aplicado entre os dois eletrodos, os íons sulfato e 

também as moléculas de água migram para as regiões intersticiais da grafite e geram 

localmente bolhas de gás (por exemplo, SO2 e O2), que acabam separando folhas 

adjacentes e promovendo a quebra da grafite em óxido de grafeno[77,85]. 

Esse processo geralmente depende do eletrólito e também do potencial aplicado. 

Portanto, para a análise subsequente dos resultados, avaliações relevantes do tipo de 

material formado serão mostradas ao usar diferentes potenciais aplicados. Quando a 

diferença de potencial aplicada entre os eletrodos aumenta e o excesso de potencial nos 

eletrodos diminui e, consequentemente, a esfoliação eletroquímica ocorre mais 

rapidamente. Dessa forma, o tempo utilizado para a esfoliação eletroquímica de grafite 

para óxido de grafeno (EGO) de 6 a 12V é reduzido de 7-8 h para 2-3 h, respectivamente. 

Esses materiais foram previamente caracterizados por suas propriedades físico-químicas 

por alunos do grupo da professora Ana Tavares e, por esse motivo, os resultados serão 

apenas citados no texto. 

Para iniciar os estudos de modificação dos materiais, foi necessária uma avaliação 

eletroquímica dos materiais EGO fabricados no laboratório da professora Ana Tavares. 

Assim, para um estudo inicial, os materiais foram comparados mais amplamente, EGO 

com potencial aplicado de 8V e outro com inserção de ácido nítrico na síntese, 

denominado N50EGO 8V a partir de agora. A Figura 21 mostra esses resultados 

comparados ao carbono Printex L6 (material já usado pelo grupo de pesquisa no Brasil e 

que será usado como referência para geração de peróxido de hidrogênio neste 

relatório)[18,24,78]. 

 

 

Figura 21: Comparação dos resultados obtidos para voltametria cíclica (A) e 

voltametria de varredura linear (C, D e B) do carbono Printex L6, 20% Pt / carbono 

(HiSPEC) e a síntese de óxido de grafeno usando eletrólito de 0,1 mol L-1 K2SO4 (pH 

2) do eletrodo RDE para diferentes rotações com velocidade de varredura de 5 mV s-1 

e diferentes faixas de potencial com subtração das curvas O2 - N2 para VL e para as 
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curvas VC, a velocidade de varredura foi de 50 mV s-1 a faixa de potencial de 1,0 a -

0,8 V. 
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Fonte: Autoria própria 

 

As Figuras 21 - (C) e (D) mostram os resultados dos dois materiais usados como 

referência para a reação de redução de oxigênio, cujo carbono Printex L6 é comumente 

usado como catalisador para a redução de dois elétrons, gerando peróxido de hidrogênio 

e 20% platina com carbono vulcan, como catalisador para a redução da via de quatro 

elétrons, gerando água como produto. Pode-se notar que a análise de eletrorredução do 

RDE pode fornecer informações sobre o deslocamento do início da reação (potencial no 

local) e o valor limite da corrente, que indicam o valor máximo da corrente na região 

controlada por transporte de massa. Como será discutido em mais detalhes, as diferenças 

de potencial de início estão relacionadas à eficiência do catalisador na redução de O2 e, 

posteriormente, ao mecanismo envolvido, que 20% Pt / carbono pode ser considerado 

mais eficiente, pois leva a reação a um caminho completo (quatro elétrons). ) à formação 

de água. 
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Em uma comparação direta, a tendência dos materiais pode estar relacionada ao 

potencial de início e ao valor da corrente limitante, que os materiais da Figura 21 - (B) 

apresentam comportamento próximo ao carbono Printex L6, considerado um indicativo 

da mesma reação caminho. Dessa forma, pode-se observar que os materiais puros à base 

de óxido de grafeno têm tendência à formação de peróxido de hidrogênio, no entanto, o 

carbono Printex L6 ainda apresenta um melhor desempenho, considerando a mudança do 

potencial de meia onda para potenciais mais negativos. Considerando o EGO 8V, 

percebe-se que a reação ORR inicia com um potencial mais positivo quando comparada 

ao carbono Printex L6, embora essas informações possam estar relacionadas à formação 

de água em alto potencial, ela deve ser estudada em um sistema RRDE de maneira mais 

proposta detalhada da tendência dos mecanismos, e com essas informações o fato de 

rápida síntese e produção desses materiais, optou-se por estudos adicionais apresentados 

neste relatório. 

Considerando a Figura 21 - (A), além da diferença de capacitância, os materiais 

EGO seguem a mesma tendência do carbono Printex L6, mostrando um par redox entre 

0,0 e 0,4 V, explicado anteriormente, para materiais à base de carbono em meio ácido, 

como a formação de grupos hidroquinona/quinona[24,32,50]. Além disso, é importante 

observar os limites dos experimentos, que para potenciais positivos as curvas são 

limitadas pela reação de evolução do oxigênio e nos potenciais negativos elas são 

limitadas pela reação de evolução do hidrogênio, justificando a faixa de potencial 

escolhida. 

Utilizando o EGO 8 V como material de carbono, diferentes dispersões foram 

preparadas e usadas para a deposição de microcamada no RDE. Esse estudo é importante, 

considerando que o carbono Printex L6 ou o EGO formam uma microcamada porosa no 

RDE, portanto, de acordo com a literatura, tanto a formulação da dispersão quanto a carga 

de material podem influenciar a área eletroativa e a RRO[48]. Dessa maneira, muitas 

combinações de solventes foram testadas quanto à composição da tinta, variando a 

proporção e a combinação de água, isopropanol, etanol e com e sem Nafion a 5%. A 

Figura 22 mostra esses resultados. 

 

Figure 22: Comparação dos resultados obtidos para voltametria de varredura linear do 

carbono Printex L6 e EGO 8 V, considerando a quantidade de Nafion (A) e a carga da 

microcamada (B), utilizando eletrólito de KOH 0,1 mol L-1 a partir do RDE eletrodo 
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com rotação de 1600 rpm com velocidade de varredura de 5 mV s-1 e diferentes faixas 

de potencial com subtração das curvas O2 - N2 para LSV. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 22 - (A) mostra a variação na eletroatividade quando a quantidade de 

Nafion aumenta de 5 para 20%. É claro que, para experimentos com ORR, a quantidade 

de Nafion aumentada na superfície começa a bloquear os locais ativos da ORR, 

modificando a adsorção da molécula da RRO, levando a uma mudança para potenciais 

mais negativos e começando a funcionar como locais inativos, diminuindo a corrente 

máxima observada para os potenciais de corrente limitante, abaixo de 0,0 V. Na Figura 

23 - (B) os resultados do carregamento são expressos, e pode-se ver que quanto maior o 

carregamento no RDE maior, maior o valor máximo. corrente observada. Dessa forma, o 

carregamento de 605,2 mg/cm2 pode ter uma grande aplicabilidade, porém, devido à 

quantidade de material depositado no eletrodo, ele pode ser frágil e invadir a solução. 

Portanto, a carga escolhida para prosseguir com outras experiências foi de 302,6 mg /cm2 

com uma mistura de Nafion a 5%, seguindo a proposta da literatura[48]. 

Embora o EGO 8 V tenha mostrado uma utilização adequada, tendo em vista o 

perfil eletroquímico semelhante ao carbono Printex L6, mas com diferentes 

características elétricas e estruturais, foram realizados experimentos RRO para avaliar 

diferentes tipos de EGO de acordo com o potencial aplicado no processo de síntese. A 

Figura 23 mostra a comparação entre 6 e 12 V aplicada ao método de síntese. 
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Figure 23: Comparação dos resultados obtidos para a voltametria de varredura linear 

do EGO 8 V nos diferentes eletrólitos (A) e do carbono Printex L6 e diferentes tipos de 

EGO com potencial aplicado entre 6 e 12 V em três eletrólitos diferentes: alcalino - pH 

12,75 (B) , “Neutro” - pH 5,8 (C) e ácido - pH 2 (C), com rotação de 1600 rpm, 

velocidade de varredura de 5 mV s-1 e diferentes faixas de potencial com subtração das 

curvas O2 - N2 para LSV. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 23 - (A) mostra a diferença entre os eletrólitos, resultando em diferentes 

mecanismos de acordo com o pH da solução. Em uma análise direta, o pH mais baixo 

tem uma forte concentração de íons H+, levando a reação rapidamente à reação de 

evolução do hidrogênio e, neste caso, o EGO 8 V não pode ser considerado um bom 

catalisador para a ORR, devido à mudança do potencial de início para mais negativo. 

Considerando o pH 2 e 3, o comportamento da curva é quase semelhante, mostrando que 

o mecanismo de reação pode ser quase o mesmo e a diminuição da concentração da 

concentração de H+ não exerce grande influência nos locais ativos nem nos intermediários 

da reação. Normalmente, o pH 2 é usado em experimentos anteriores na GPEA (Brasil) 
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devido ao acoplamento aos processos de fenton dos processos oxidativos avançados 

(POA), o que torna esse pH um dos escolhidos para prosseguir os experimentos relatados 

neste documento. 

Os dois pH mais altos, “neutro” e alcalino, estudados e relatados na Figura 23 - 

(A), mostram uma mudança para potenciais mais positivos. Nesse caso, a mudança pode 

estar relacionada à alteração no mecanismo de reação, já conhecido entre solução ácida e 

solução alcalina[32]. Considerada a relação interessante entre os mecanismos de RRO, 

foi avaliada a diferença entre alcalina, neutra e ácida, e essa avaliação será utilizada para 

os demais materiais estudados neste documento. 

Antes de proceder a análise dos diferentes potenciais aplicados entre os materiais 

EGO, é preciso citar as diferenças estruturais. Dessa forma, devido a resultados anteriores 

do laboratório da professora Ana Tavares que o maior tempo de síntese para o menor 

potencial aplicado (EGO 6 V) resulta em óxido de grafeno com grupos mais oxigenados 

e, portanto, com mais “defeitos” incluindo as bordas. Considerando a outra síntese, a 

quantidade de grupos oxigenados é, da mesma forma, decrescente à medida que o tempo 

de reação diminui, ou seja, à medida que mais potencial é aplicado ao sistema, atingindo 

um valor menor para EGO 12 V, que pode ser considerado como um óxido de grafeno 

com menos "defeitos". Essas conclusões foram baseadas em imagens Raman, XPS e SEM 

obtidas por outro aluno, que não serão mostradas aqui devido à confidencialidade do 

estudo. 

Considerando o comportamento eletroquímico da solução alcalina de KOH 0,1 

mol L-1, representado na Figura 23 - (B), pode-se observar que os materiais com menor 

potencial (EGO 6 e 8 V) mostram um melhor efeito eletrocatalisador entre os materiais 

de óxido de grafeno, e dessa forma, são adequados para prosseguir nos estudos de 

modificação. Essa conclusão é a mesma para os demais eletrólitos com pH neutro e ácido 

(C e D) e pode estar relacionada às explicações anteriormente relacionadas entre os 

grupos oxigenados e o potencial aplicado. Nesta parte do relatório, é importante distinguir 

a utilização de cada material EGO, que o EGO 8 V foi escolhido para a modificação com 

óxidos metálicos devido à característica do potencial de início e o EGO 6 V foi escolhido 

para a modificação do carbono Printex L6. último será melhor explicado mais adiante 

neste documento. 

5.4 Modificação do EGO 8V com óxidos metálicos  
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 A síntese da modificação do EGO 8 V foi realizada pelo método 

hidrotérmico[50]. Diferentes combinações de solventes foram utilizadas para testar os 

efeitos no material produzido, como água, etanol e ácido cítrico, porém a ideia da síntese 

foi planejar uma maneira rápida e simples de preparar e usar o material modificado. Dessa 

forma, foi utilizado o método de síntese já relatado na literatura, que consiste em uma 

solução com etanol a 50% e 50% em água, misturada com EGO 8 V, e os precursores 

metálicos em agitação noturna e síntese hidrotérmica posterior em temperatura de 150ºC 

por 2 horas. O processo de limpeza foi por centrifugação e foi utilizada uma técnica de 

liofilização para obter os pós dos catalisadores. 

Os catalisadores foram nomeados de acordo com os precursores utilizados na 

síntese da modificação, MoEGO e ZrEGO, para óxidos de molibdênio e zircônio, 

MoPdEGO e ZrPdEGO, para molibdênio com paládio e zircônio com paládio na 

proporção molar de 95 e 5% entre metais e MoZrEGO, para molibdênio com zircônio na 

proporção molar de 50 e 50% entre os metais. Além disso, a razão entre o material de 

suporte EGO e o óxido de metal foi calculada como sendo 1% em uma proporção em 

peso. Esses materiais foram testados eletroquimicamente e os resultados são mostrados 

na Figura 24. 

 

Figura 24: Comparação dos resultados obtidos para voltametria cíclica (B, D e F) e 

voltametria de varredura linear (A, C e E) do carbono Printex L6 e EGO 8 V com e 

sem modificação. Os experimentos foram realizados em 0,1 mol L-1 KOH (A e B), 0,1 

mol L-1 K2SO4 (C e D) e 0,1 mol L-1 K2SO4 - pH 2 (E e F) usando o eletrodo RDE com 

rotação de 1600 rpm, velocidade de varredura de 5 mV s-1 e diferentes faixas de 

potencial com subtração das curvas O2 - N2 para LSV e para as curvas VC a velocidade 

de varredura foi de 50 mV s-1 na faixa de potencial definida para cada eletrólito. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Considerando a voltametria cíclica de cada eletrólito (Figura 24 - B, D e F), pode-

se observar que os resultados apresentam principalmente o par redox bem conhecido de 

hidroquinona/quinona[24,32,50]. Esse processo faradaico reversível consiste na redução 

da quinona presente nos grupos oxigenados e no processo anódico posterior de oxidação 

da hidroquinona para regenerar o sítio ativo. Em meio ácido, está presente entre -0,6 e -

0,4 V e pode ser visto para os materiais com e sem modificação e, conforme descrito na 

literatura, é um processo importante relacionado à RRO, que é a mesma faixa de potencial 

que a redução de oxigênio começa a ocorrer. 

No entanto, para pH alcalino e neutro, a disponibilidade de H + conc. é muito baixo 

para o primeiro e muito limitado para o segundo na região da superfície. Portanto, os 

picos redox podem estar relacionados à adsorção de radicais hidroxila da solução na 

superfície carbônica[32]. Embora a presença dos pares redox discutidos acima, não foi 

observada a presença de picos catódicos/anódicos relacionados aos óxidos metálicos. 

As chapas EGO apresentam diferenças estruturais de superfície quando 

comparadas ao carbono Printex L6, que a última pode ser comparada às nanoesferas e as 
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chapas EGO são mais longas e maiores [50,77,85]. Assim, o fator de porosidade e 

rugosidade da microcamada será afetado e é necessária uma medição para entender 

melhor essa particularidade. Por esse motivo, foi medida a capacitância de camada dupla 

(Cdl) para cada material que pode estar relacionado ao fator de rugosidade. Os valores 

experimentais de Cdl foram determinados por voltametria cíclica (5, 10, 15, 20, 25 e 50 

mVs-1), em cada eletrólito diferente, e comparados com um valor teórico de Cdl para a 

estimativa de Rf de 8 µF cm-2 para Carbono Printex L6, 60 µF cm-2 para os óxidos 

metálicos e aproximadamente 600 μF cm-2 de óxido de grafeno [86,87]. Os resultados 

estão expressos na tabela 2 

 

Tabela 2. Estimativa de Rf e cálculo de Cdl (μF cm-2) para três diferentes eletrólitos: 

alcalino (0,1 mol L-1 KOH), neutro (0,1 mol L-1 K2SO4) e ácido (0,1 mol L-1 K2SO4 - 

pH 2). 

 Alcalino Neutro Ácido 

 
Cdl 

(μF cm-2) 
Rf 

ECSA 

(cm-2) 

Cdl 

(μF cm-2) 
Rf 

ECSA 

(cm-2) 

Cdl 

(μF cm-2) 
Rf 

ECSA 

(cm-2) 

Printex L6 7969,4 996.2 195.3 10581,6 1322 259.2 5100,0 637,5 125,0 

EGO 8 V 15255,1 25,7 5,0 10454,1 17,6 3.4 8930,0 15,0 2,9 

MoEGO 8 V 14071,4 23,7 4,6 9714,3 16,3 3.2 7705,0 13,0 2,5 

ZrEGO 8 V 10372,5 17,4 3,4 8602,0 14,5 2.8 6730,0 11,3 2,2 

ZrPdEGO 8 V 8433,7 14,2 2,8 6153,1 10,3 2.0 8395,0 14,1 2,8 

MoPdEGO 8 V 11505,1 19,3 3,8 9744,9 16,4 3.2 14395,0 24,2 4,7 

MoZrEGO 8 V 16474,5 27,7 5,4 12821,4 21,6 4.2 18387,8 30,9 6,1 

 

Conforme esperado os valores da área de superfície eletroativa (ECSA) das folhas 

de EGO são mais baixos para os materiais modificados. Essas informações destacam a 

atividade dos materiais para RRO, embora eles contenham uma área menor e têm efeito 

eletrocatalítico semelhante ao carbono. 

Considerando os resultados mostrados nas Figuras 24 - A, C e E, percebe-se que, 

para o meio básico, os materiais modificados têm comportamento semelhante ao Printex 

L6, no entanto, os catalisadores com a adição de Pd mudam para potenciais mais 

positivos, portanto evidenciando um efeito eletrocatalítico. No caso do meio neutro, a 

maioria dos catalisadores muda para potenciais mais negativos do que o Printex L6, com 

exceção do material Mo, que apresenta um ligeiro deslocamento para potenciais mais 

positivos, fato que ocorre da mesma maneira para o meio ácido. 
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5.5 Modificação de carbono Printex L6 com EGO 6V 

Os voltamogramas cíclicos foram registrados para cada material em diferentes 

eletrólitos saturados com nitrogênio, e essa informação é relatada na Figura 26. De acordo 

com estudos anteriores, em meio ácido (0,1 Mol L-1 K2SO4 - pH 2), sabe-se que os grupos 

hidroquinona / quinona mostram dois amplos picos anódicos e catódicos em uma faixa 

de potencial de 0,4 - 0,8 V[24,32,88]. 

 

 

Figura 25: Comparação dos resultados obtidos para as voltametrias cíclicas dos materiais 

de para carbono Printex L6 (CP), 25% de EGO 6V no Printex L6 e para EGO 6V. 

Resultados obtidos em eletrólito meio alcalino (pH 12,8), meio “neutro” (pH 5,8) e meio 

ácido (pH 2) em velocidade de varredura de 50 mVs-1..  
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Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com estudos anteriores, em meio ácido (0,1 mol L-1 K2SO4 - pH 2), 

sabe-se que os grupos hidroquinona / quinona mostram dois amplos picos anódicos e 

catódicos em uma faixa de potencial de 0,4 - 0,8 V[78]. Considerando o meio alcalino e 

neutro, as curvas têm uma forma semelhante, associada a uma forma quadrada de alça 

comum ao processo de carregamento / descarregamento da dupla camada sem processo 

faradaico aparente na faixa de potencial estudada. A faixa de potencial escolhida foi 

restrita de acordo com a reação dos limites, a reação de evolução de hidrogênio catódico 

(HER), para potenciais mais negativos que -0,4 V e reação de evolução de oxigênio 

(OER), para potenciais mais positivos que 1,4 V. 

Usando os voltamogramas cíclicos em diferentes taxas de varredura, é possível 

estimar o fator de rugosidade (Rf) para cada razão da modificação[89]. Os valores 

experimentais de Cdl foram determinados por voltametria cíclica, em cada eletrólito 

diferente, e comparados com um valor teórico de Cdl para a estimativa de Rf de 8 µF cm-

2 para carbono Printex L6 e aproximadamente 600 μF cm-2 de óxido de grafeno [86,87]. 

Os resultados foram mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Estimativa de Rf e cálculo de Cdl (μF cm-2) para três meios eletrolíticos 

diferentes: alcalino (0,1 molL-1 KOH), neutro (0,1 molL-1 K2SO4) e ácido (0,1 molL-1 

K2SO4 - pH 2). Resultados da análise BET e testes de condutividade do sistema por 4 

sondas. 

 Alcalino Neutro Ácido 
BET 

 

Conduttvidade 

(S / cm2) 
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Cdl 

(μF cm-2) 
Rf 

Cdl 

(μF cm-2) 
Rf 

Cdl 

(μF cm-2) 
Rf   

Printex L6 0,0051 636 0,0051 639 0,0053 659 252,4 4-8* 

1% EGO 6V 0,0049 354 0,0045 325 0,0037 263 219,8 ---- 

5% EGO 6V 0,0090 240 0,0069 184 0,0047 125 184,7 ---- 

10% EGO 6V 0,0167 249 0,0145 216 0,0116 173 68,82 ---- 

25% EGO 6V 0,0074 47 0,0089 57 0,0118 76 111,5 12,65 ± 1,37 

50% EGO 6V 0,0165 54 0,0164 54 0,0260 86 93,96 35,32 ± 0,59 

75% EGO 6V 0,0070 15 0,0052 12 0,0064 14 67,82 36,60 ± 0,41 

EGO 6V 0,0073 12 0,0034 6 0,0031 5 24,7 29,37 ± 0,44 

* Values based on the study of Pantea, D. et all[29]. 

 

A Tabela 3 mostra os valores da capacitância de camada dupla (Cdl) e do fator de 

rugosidade para todos os três eletrólitos utilizados, o que é interessante notar as 

semelhanças do carbono Printex L6 em todo o pH. Porém, ao comparar os materiais 

misturados EGO 6 V, podemos observar um efeito de similaridade para alcalinos e 

neutros e um valor ligeiramente mais baixo para ácidos, que seguem a tendência 

decrescente à medida que o percentual de EGO 6 V aumenta. As mudanças em Rf são 

esperadas devido ao tamanho das folhas EGO 6 V, quando comparadas ao Printex L6, 

com o efeito de aglomeração do carbono Printex L6. 

Como esperado, os resultados da condutividade mostram um valor alto para o 

EGO 6 V, quando comparado ao Printex L6, relacionado às propriedades elétricas das 

chapas sp2, mesmo neste caso com mais defeitos que o grafeno reduzido. O fato 

interessante é melhora da condutividade observado para os compósitos, mesmo para o 

EGO 6 V. 25%. É importante esclarecer que, para as porcentagens mais baixas de 

incorporações do EGO 6 V, os filmes não tinham qualidade suficiente para produzir 

medições confiáveis, pois foi o caso dos filmes preparados apenas com carbono Printex 

L6. 

Portanto, é a interação entre os locais ativos do catalisador e o intermediário HOO 

que pode orientar a redução adicional com mais um elétron para a formação de peróxido 

de hidrogênio ou mais três elétrons para a formação de água. 

Para materiais à base de carbono, propõe-se que os grupos oxigenados 

desempenhem um papel importante como principal local ativo para redução de 

oxigênio[1,31,32]. Estudos de Wan et al. demonstraram que para eletrólitos com alta 

concentração de prótons, a primeira reação eletrônica (reação 3) deve ser a etapa de 
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determinação da taxa (rds) e, dessa forma, ambas as vias compartilham o mesmo ponto 

inicial da ORR e, dependendo da interação com o catalisador , o peróxido de hidrogênio 

(reação 5) pode ser dessorvido da superfície para a solução a granel. 

A eletronegatividade dos grupos oxigenados pode facilitar o processo de interação 

entre os elétrons π, do carbono sp2 da posição alfa e a molécula de dioxigênio[29,31,32]. 

Principalmente os grupos carboxila, hidroxila e quinona estão envolvidos nesse processo, 

como uma reação paralela que influencia a via global, especialmente no caso do par redox 

de quinona / hidroquinona, que também pode ser um local ativo para a adsorção de 

dióxido de oxigênio.[32]: 

 

𝑄 +  𝐻+ +  𝑒−  →  𝑄 − 𝐻  (14) 

𝑄 − 𝐻 +  𝑂2  → (𝑄 − 𝐻 − 𝑂2)∗  (15) 

 

Considerando uma solução alcalina, o local ativo da reação de oxigênio também 

é influenciado por grupos de oxigênio, em catalisadores à base de carbono. Como 

estudado por Yeager, E. o carbono alfa sp2 de um grupo carbonila é um local ativo para 

a interação da molécula de oxigênio, ao lado de um mecanismo com maior redução pelo 

primeiro elétron[1]. Além disso, pode ocorrer um mecanismo semelhante à quinona (para 

meio ácido), que é a adsorção de radicais hidroxila (ânions) na superfície, levando a locais 

ativos mais expostos[32]. Dessa forma, considere as seguintes reações: 

 

∗  + 𝑂𝐻−  ⟷ ∗ −𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝑒−  (16) 

∗ −𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠  +  𝑂𝐻−  ⟷∗= 𝑂𝑎𝑑𝑠 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−  (17) 

 

Também é sugerido que a reação (16) ocorra com potenciais mais baixos e a 

reação posterior com potenciais mais altos. Para o processo posterior, recentemente foi 

sugerido que, para potenciais mais altos, a ORR pode ocorrer pela transferência eletrônica 

de esfera interna (ISET), que é a reação com a molécula de oxigênio adsorvida no local 

ativo do catalisador ou pela transferência eletrônica de esfera externa (OSET) que a 

molécula de oxigênio é estável na planície externa de Helmholtz e pode capturar um 

elétron para acompanhar a redução ao peróxido de hidrogênio[31,90]. A combinação 

desses efeitos pode explicar o efeito observado anteriormente da via "dois mais dois" para 
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a redução de oxigênio, que é uma combinação geral de efeitos em diferentes faixas de 

potencial. 

Para exemplificar a diferença mecanística com o pH do eletrólito, a Figura 26 

mostra os voltamogramas de varredura linear de carbono Printex L6 (CP) nos três 

eletrólitos diferentes. O carbono Printex L6 será utilizado como material de referência 

para a ORR na formação de peróxido de hidrogênio, como foi previamente estudado na 

literatura[18,24,74,78,91]. 

 

Figura 26: Voltametria de varredura linear para carbono Printex L6 (CP) em meio 

alcalino (pH 12,8), meio “neutro” (pH 5,8) e meio ácido (pH 2). As curvas foram 

realizadas em solução saturada de O2 com subtração de curvas saturadas de N2 em uma 

taxa de varredura de 5 mV s-1. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Como esperado para o meio alcalino, a redução do início da RRO com potenciais 

mais baixos quando comparada com as curvas exibidas para o meio ácido. Como 

discutido anteriormente, a VC do carbono Printex L6 mostra a hidroquinona / quinona 

redox, em meio ácido, que pode influenciar a redução de oxigênio como local ativo, mas, 

para o meio alcalino, pode-se observar que há mais efeitos, em níveis mais baixos e mais 

alto. sobrepotenciais, que podem cobrir a superfície e diminuir a barreira de energia para 

a primeira redução de elétrons da molécula de dioxigênio. 

Portanto, para o meio neutro, pode-se ver na Figura 26 que ele tem um potencial 

de início intermediário para a ORR, mas a forma da curva e os valores máximos da 

densidade de corrente são muito semelhantes aos alcalinos. Isso pode ser explicado pela 
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variação do pH na superfície do eletrodo[92]. Como consequência da menor concentração 

de radicais próton e hidroxila na superfície, o início da ORR é muito próximo ao meio 

ácido, pois a concentração superficial de prótons diminui a via de redução e segue as 

mesmas reações propostas para o meio alcalino, levando a uma onda muito semelhante 

forma. 

5.5.1 Comportamento eletroquímico para meio neutro e alcalino (pH ≅ 5,8 e 12,8) 

Para fins de comparação, as curvas do meio neutro e alcalino serão mostradas na 

mesma seção, pois possuem formato de onda semelhante e devem ter mecanismos 

comparáveis para a primeira redução de elétrons. Os resultados parciais do meio neutro 

(0,1M K2SO4) são expressos na Figura 27. 

 

Figura 27: A) Voltamogramas de varredura linear (ν = 5 mV s-1) para redução de 

oxigênio para carbono Printex L6 (CP), 25% de EGO 6V no Printex L6 e para EGO 

6V resultatens da subtração das curvas de saturação com O2 – N2-realizadas em 0,1 

molL-1 K2SO4. Valores de potencial de início da RRO (B) e em uma densidade de 

corrente determinada (C) de j = 1,5 mA cm-2 para 1, 5, 10, 25, 50, 75 e 100% de EGO 

6V na mistura de carbono Printex L6. 
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Fonte: Autoria própria 

 

As curvas de VL para RRO, Figura 27 (A), pode-se ver que 25% de EGO 6V no 

Printex L6 resulta em materiais compósitos com atividade eletrocatalítica aprimorada, 

mostrando uma mudança potencial para potenciais mais positivos e atingindo valores 

mais altos de corrente catódica densidade comparada com os Printex e EGO 6V. 

Observando os valores potenciais em função do conteúdo do EGO, na Figura 27 (B) e 
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(C), pode-se ver que, para uma mesma densidade em uma corrente arbitrária (-1,5 mA 

cm-2), o material modificado mostra uma mudança de aproximadamente 100 mV em 

comparação com o Printex L6; para o potencial de início, a modificação com 25% em 

peso de EGO 6V exibe o valor de 0,57 V, que compara com 0,49 V de Printex L6. 

Assim, a análise cinética das curvas de polarização foi feita usando a teoria de 

Koutecy-Levich, na qual o inverso da densidade de corrente medida (1/ j) pode ser plotado 

em função da raiz quadrada da taxa de rotação (ω 1/2) para obter as chamadas curvas de 

Koutechy-Levich.  

 

1

𝑗
=

1

𝑗𝑘
+

1

𝐽𝑙
  (18) 

1

𝑗
=

1

𝑗𝑘
+

1

0.62𝑛𝐴𝐹𝐶𝑂2
𝐷𝑂2

2/3𝜐−1/6𝜔1/2
 

or 

 

(19) 

1

𝑗
=

1

𝑗𝑘
+

1

𝐵𝜔1/2
 (20) 

 

Onde n é o número total de elétrons trocados, A é a área efetiva do eletrodo (cm-

2), F é a constante de Faraday (F = 96,487 C / mol), 𝐶𝑂2
 é a concentração de oxigênio 

(mol cm-3), 𝐷𝑂2
 é difusividade do oxigênio (cm2 s-1), υ é a viscosidade cinemática do 

eletrólito e ω é a taxa de rotação do eletrodo (rad s-1). Portanto, nas plotagens de 

Koutecky-Levich, o valor 1/B pode ser obtido a partir da inclinação da regressão linear e 

relacionado ao número geral de elétrons trocados em função do potencial. A Figura 28 

mostra os gráficos de Koutecky-Levich considerando o potencial obtido para uma 

densidade de corrente de 1,5 mA cm-2. 

 

Figura 28: A) Gráficos de Koutecky-Levich obtidos a partir de um ajuste linear dos 

dados obtidos dos potenciais das curvas de polarização obtidos a partir da densidade de 

corrente de 1,5 mA cm-2; B) Gráfico de Tafel dos catalisadores obtidos a partir de 

curvas de polarização em O2 saturado, tomando o valor de jk de gráficos K-L (mV / 

dec). 
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Os resultados de Koutecky-Levich mostram a tendência do caminho geral da 

reação. Analisando os valores B, 20% Pt / C pode ser usado como referência para a via 

de quatro elétrons e Printex L6 como via de dois elétrons, uma vez que os valores de B 

são proporcionais ao número total de elétrons trocados. Todas as composições mostram 

valores mais próximos do carbono Printex L6, exceto 50% em peso de EGO 6V. Para 

confirmar esta tendência, a análise RRDE será mostrada mais adiante neste estudo. Além 

disso, na Figura 28 B), a partir das plotagens de Tafel obtidas usando os valores jk de 

Koutecky-Levich, pode-se ver que, para altos potenciais, os catalisadores exibem linhas 

lineares e paralelas com um valor de inclinação de Tafel ~ 60mV / dec, como esperado 

para materiais baseados em carbono [32], enquanto que para o material de 20% Pt/C o 

valor é ~120mV/dec, como esperado [29,92]. 

A Figura 29 mostra os resultados das curvas de polarização para meios alcalinos. 

Considerando a mesma análise feita anteriormente para o meio neutro, também é 

observado um aumento da atividade eletrocatalítica para esse eletrólito, mostrando uma 

mudança depotencial de aproximadamente 80 mV (usando os potenciais em uma 

densidade de corrente determinada de 1,5 mA cm-2) ao comparar a modificação de EGO 

6V em 25% em peso com o Printex L6 puro e, também, uma mudança no potencial de 

início para RRO. 

 

Figura 29: A) Voltamogramas de varredura linear (ν = 5 mV s-1) para redução de 

oxigênio para carbono Printex L6 (CP), 25% de EGO 6V no Printex L6 e para EGO 

6V resultantes da subtração das curvas de saturação de O2 – N2 realizadas em 0,1 molL-

1 KOH. Valores do potencial de início da RRO (B) e em uma densidade de corrente 
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determinada (C) de J = 1,5 mA cm-2 para 1, 5, 10, 25, 50, 75 e 100% de EGO 6V na 

mistura de carbono Printex L6. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A partir das curvas de Koutecky-Levich para meio alcalino, pode-se estimar o 

número total de elétrons trocados em função do potencial, usando os parâmetros de 

Levich disponíveis na literatura [29]. Como mencionado anteriormente, esses cálculos 

são usados como estimativa e a tendência para dois ou quatro elétrons deve ser 

considerada usando materiais de referência, como Printex L6 e 20% Pt / C, 

respectivamente. Dessa forma, todos os materiais mostram valores próximos ao Printex 

L6, indicando que a RRO segue um caminho de dois elétrons. 

A partir das plotagens de Tafel, na Figura 28 A), é possível ver novamente que, 

para potenciais maiores, os catalisadores exibem tendência com um valor de inclinação 

de Tafel ~ 60mV / dec, o que é esperado para materiais à base de carbono[32], enquanto 

que  20% Pt/C o valor é de ~120mV/dec o que é esperado para catalisadores à base de 

platina [29,92]. 

 

Figura 30: A) Resultados obtidos a partir do ajuste linear dos dados de Koutecky – 

Levich, obtidos dos potenciais das curvas de polarização a partir da densidade de 

corrente de 1,5 mA cm-2; B) Gráfico de Tafel (mV / dec) dos catalisadores obtidos a 

partir de curvas de polarização em O2 saturado, tomando o valor de jk de gráficos K-L. 
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Fonte: Autoria própria 

 

5.5.2 Comportamento eletroquímico para meio ácido (pH ≅ 2) 

 

Para o meio ácido, pode-se ver pela Figura 32, que os materiais catalisadores à 

base de carbono exibem uma forma de onda diferente quando comparados ao meio neutro 

e alcalino, esse comportamento foi relatado anteriormente na literatura[18,24,32,74,78].  

Usando a mesma análise usada anteriormente para os outros eletrólitos de pH, 

pode-se ver que o EGO de 25% no Printex L6 mostra uma mudança potencial de 

aproximadamente 75mV quando comparado ao Printex L6 usando um valor de densidade 

de corrente determinada. 

 

Figura 31: A) Voltamogramas de varredura linear (ν = 5 mV s-1) para redução de 

oxigênio para carbono Printex L6 (CP), 25% de EGO 6V no Printex L6 e para EGO 

6V resultantes da subtração das curvas de saturação de O2 – N2 realizadas em 0,1 molL-

1 K2SO4 (pH = 2, ajustado com H2SO4 conc.). Valores do potencial de início da RRO 

(B) e em uma densidade de corrente determinada (C) de j = 1,5 mA cm-2 para 1, 5, 10, 

25, 50, 75 e 100% de EGO 6V na mistura de carbono Printex L6. 



76 

 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

 

j 
/ 
m

A
 c

m
-2

 

E / V (vs RHE)

 CP

 25% CP EGO 6V

 EGO 6V

A)

 

0.375

0.450

0.525

0.600

0.675

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

-0.075

0.000

0.075

0.150

 

 E (on set)
B)

C)

 

E
 /

 V
 (

v
s

 R
H

E
)

% EGO 6V

 E-1.5 mA cm2

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir da análise das curvas de Koutecky-Levich para meio ácido, Figura 32 (A), 

a mesma interpretação pode ser usada, definindo como ponto de referência o catalisador 

de 20% Pt / C e Printex L6 para a via de dois e quatro elétrons, respectivamente. Pode-se 

observar que a tendência observada também é válida para esta análise, na qual todos os 

catalisadores modificados apresentam valores de tendência ao carbono Printex L6, 

levando, portanto, a RRO através da geração de peróxido de hidrogênio. 

A partir das plotagens de Tafel, na Figura 32, pode-se ver novamente que, para 

altos potenciais, os catalisadores exibem tendência com um valor de inclinação de Tafel 

~ 60mV / dec, o que é esperado para materiais à base de carbono[32], enquanto que para 

20% Pt/C o valor é~120mV/dec, como esperado[29,92]. 

 

Figura 32: A) Resultados obtidos a partir do ajuste linear dos dados de Koutecky – 

Levich, obtidos dos potenciais das curvas de polarização a partir da densidade de 

corrente de 1,5 mA cm-2; B) Gráfico de Tafel (mV / dec) dos catalisadores obtidos a 

partir de curvas de polarização em O2 saturado, tomando o valor de jk de gráficos K-L. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Para uma análise mais aprofundada e uma melhor compreensão do mecanismo 

envolvido na aplicação dos catalisadores para ORR, os dados gravados com os eletrodos 

de disco de anel rotativo para Printex L6, EGO 6V e a mistura com 10% e 25% de EGO 

6V são apresentados na próxima seção. 

 

5.5.3 Seletividade para H2O2 e número total de elétrons 

 

Para uma melhor compreensão do mecanismo que envolve a redução de oxigênio 

nos três eletrólitos estudados. Considerando as proporções apresentadas nas seções 

anteriores, foram escolhidas as que oferecem 25% de EGO 6V (o melhor efeito 

eletrocatalisador aprimorado) e 10% para comparar a tendência. Portanto, comparando a 

corrente do anel e do disco dos experimentos RRDE, podem ser utilizados os seguintes 

cálculos para a seletividade de H2O2 (equação 20) e o número total de elétrons trocados 

(equação 13, apresentado anteriormente) [83]. 

 

%𝐻2𝑂2
=  

2 𝑖𝑟 𝑁⁄

𝑖𝑑 + 𝑖𝑟 𝑁⁄
 𝑥 100 (13) 

𝑛𝑒− =  
𝑖𝑑

𝑖𝑑 +  
𝑖𝑟

𝑁

 (21) 

 

Onde ir é a corrente do anel, id é a corrente do disco e N é o número da coleção, 

com um valor de N = 0,37 (fornecido pelo fabricante). Assim, a Figura 33 mostra os 

gráficos das equações 20 e 21 e as curvas de polarização obtidas para experimentos RRDE 

para os eletrólitos. 

As curvas de polarização obtidas na Figura 33 A) mostram a tendência para a RRO 

no disco e a corrente para a oxidação do peróxido de hidrogênio no anel. Embora a 

corrente do anel esteja diretamente associada às moléculas de peróxido de hidrogênio, a 

comparação com a corrente do disco é importante para entender qual a contribuição de 
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ambas as vias, para a redução de dois e quatro elétrons tem maior influência no processo 

geral. Na Figura 33, a área marcada é a região onde a RRO é controlada pelo transporte 

de massa. 

 

Figura 33: A) Voltamogramas de varredura linear (ν = 5 mV s-1) para redução de 

oxigênio resultantes da subtração das curvas saturadas de O2 - N2- realizadas em 0,1 

molL-1 KOH e plotagens para um cálculo de faixa potencial da equação 20 e 21, usando 

as curvas de polarização obtidas para B) eletrólitos alcalinos C) neutros e D) ácidos. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Portanto, é importante correlacionar o potencial determinado para o valor da 

corrente limitadora e comparar os valores das equações 19 e 20 com os desvios potenciais, 

para a aplicação do sistema aplicado aos eletrodos de peróxido de hidrogênio, por 

exemplo, a utilização de eletrodos de difusão de gás (GDE), que demonstrou 

anteriormente a relação com os resultados das técnicas de disco rotativo [18,47,60,78,91]. 
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A Tabela 4 mostra os resultados para um potencial determinado relacionado aos valores 

de corrente limitante para diferentes eletrólitos. 

 

Tabela 4. Valores para as equações 19 e 20 para um potencial determinado pela 

corrente limitadora de difusão para diferentes soluções de eletrólitos. 

 Alcalino Neutro Ácido 

 
Potencial 

(V) 
%𝐻2𝑂2

 𝑛𝑒−  

Potencial 

(V) 
%𝐻2𝑂2

 𝑛𝑒−  
Potencial 

(V) 
%𝐻2𝑂2

 𝑛𝑒−  

Printex 

L6 
0.45 88% 2.2 0.1 78% 2.5 -0.2 82% 2.3 

EGO 6V 0.45 88% 2.2 0.05 90% 2.2 -0.4 70% 2.6 

10% 

EGO 6V 
0.5 83% 2.3 0.1 84% 2.4 -0.15 47% 3.1 

25% 

EGO 6V 
0.55 78% 2.4 0.15 87% 2.3 -0.05 44% 3.3 

 

A partir da tabela 4, observa-se que o EGO 6V a 25% é um catalisador promissor 

para a geração de peróxido de hidrogênio, corroborando os resultados RDE anteriores. 

Para solução alcalina, embora o catalisador EGO 6V a 25% exiba uma mudança potencial 

de aproximadamente 100 mV, a seletividade diminuiu de aproximadamente 10% com 

tendência semelhante para a via de dois elétrons, quando comparado com o Printex L6. 

Observando a solução ácida, pode-se observar um mecanismo geral paralelo para o 

catalisador EGO 6V a 25%. Ambos, seletividade, com um valor de aproximadamente 

50% e número total de elétrons, com um número de aproximadamente 3, sugerindo que 

a redução ocorra simultaneamente por 2 e 4 elétrons, dependendo dos locais ativos de 

cada via. Esta análise será detalhada na próxima seção. 

Para meio neutro com aproximadamente A mudança de potencial de 50mV para 

EGO 6V 25% mais positivo tem a mesma tendência geral de elétrons para H2O2 que o 

Printex L6, com um aumento de seletividade de aproximadamente 10%. Portanto, este 

material é um catalisador adequado para a geração de H2O2 em sistemas aplicados como 

GDE, considerando o uso de um eletrólito com pH próximo ao neutro. 

Esses resultados são interessantes do ponto de vista do tratamento de águas 

residuais, considerando uma adequação menos agressiva da solução eletrolítica para a 

geração de peróxido de hidrogênio. O tratamento de moléculas orgânicas tem recebido 
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crescente atenção nos últimos anos, com especial atenção ao processo oxidativo avançado 

(POA), que basicamente são realizados em meio ácido, devido à limitação de algumas 

reações, por exemplo, Reação de Fenton[19,91,93–97]. Para superar as desvantagens, é 

possível a aplicação de "processos heterogêneos/homogêneos do tipo Fenton", que 

consistem na substituição dos íons Fe+2 por outros catalisadores [98]. Portanto, como o 

eletrólito de pH neutro mostrou vantagens em comparação à solução ácida e alcalina, é 

uma oportunidade interessante para estudar a geração de peróxido de hidrogênio no 

sistema aplicado como GDE para uma geração mais alta com um eletrólito menos 

agressivo e uma aplicação mais adequada em tratamentos reais de águas residuais. 

 

5.5.4 Caracterização superficial dos catalisadores modificados 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura dos materiais, mostradas na 

Figura 33, revelam as características do Printex L6 com e sem a adição do EGO 6 V. 

Considerando estudos anteriores na literatura, já é sabido que o carbono Printex L6 é um 

catalisador formado por nanoesferas com tamanho entre 20-40 nm[74,78], e pode-se ver 

que essas esferas começam a se aglomerar em grande quantidade. No entanto, pode-se 

ver que, quando as folhas EGO 6V são misturadas no catalisador, elas atuam como um 

suporte para as esferas Printex L6, aumentando a capacidade das esferas de dispersar 

através da superfície das folhas. 

Dessa maneira, quanto menor o efeito de aglomeração, mais sítios ativos de borda 

estão disponíveis para a RRO. Considerando o aumento do conteúdo do EGO 6 V em 

relação ao Printex L6, Figuras 35 B), C) e D), respectivamente, pode ser visto que as 

esferas Printex são mais espaçadas em comparação com o Printex L6 puro, Figura A). 

Portanto, deve ser considerada a maior área do Printex L6 em comparação com o EGO 6 

V, mostrada preciosamente, com a exposição dos locais ativos das bordas quando uma 

certa quantidade de EGO 6 V ocorre como suporte e, como mostrado anteriormente, o a 

relação ideal é com 25% de EGO 6 V misturado com Printex L6. 

 

 

Figura 34: Imagens SEM de A) carbono Printex L6 B) 25% e 50% de EGO 6 V em 

carbono Printex L6 e D) EGO 6 V. O gráfico é o espectro Raman das porcentagens de 
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EGO 6 V em carbono Printex L6 usando comprimento de onda de 532 nm, após uma 

correção da linha de base. 

 

1000 1250 1500 1750 2500 2750 3000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

In
te

n
s
it
y
 (

a
rb

. 
u
n

it
)

Wavenumber (cm-1)

 25% EGO 6V

 50% EGO 6V

 75% EGO 6V

 EGO 6V

G

D

D+D'2D

 

Fonte: Autoria própria 



82 

 

 

O espectro Raman mostrado na Figura 34 está relacionado aos picos das 

características do grafeno / óxido de grafeno. As bandas D e G (1344 e 1588 cm-1, 

respectivamente) estão relacionadas aos resultados das ligações sp2 entre átomos de 

carbono, cuja banda G está relacionada em todos os materiais de carbono que contêm 

ligações sp2 e a banda D está presente, e mais intensa, como o material apresenta mais 

desordem no caso de acumular mais defeitos, por exemplo grupos oxigenados nas 

ligações de carbono sp3. Considerando que o EGO 6 V não é totalmente oxidado, portanto 

não totalmente formado por ligações de carbono sp3, a relação ID / IG pode ser usada 

como parâmetro de comparação[99,100]. 

Os cálculos da razão ID / IG mostram valores de aproximadamente 0,90, 0,87, 0,87 

e 0,89 para os 25, 50, 75 e 100% de EGO 6 V, que podem ser simplificados como uma 

relação direta entre sp3/sp2 (ou grupos oxigenados aparentes)[100]. Da mesma forma, a 

taxa de intensidade entre a banda 2D e G pode ser usada para estimar a quantidade de 

camadas. Assim, considerando os valores de 0,07, 0,11, 0,16, 0,17, para os 25, 50, 75 e 

100% do EGO 6 V (e que um valor mais alto corresponde a menos camadas, pode-se ver 

que com mais adição do Printex L6 a característica da camada do óxido de grafeno é 

quase a mesma. De acordo com a literatura, para menos porcentagens de EGO 6 V, as 

bandas D e G começaram a baixar e ficar mais largas, e as outras bandas quase 

desapareceram[99,101]. 

Portanto, embora a relação entre ID/IG mostre que a mistura mantém a 

característica de funcionalização do oxigênio, o que faz sentido considerando a 

modificação física e a interação entre os materiais, a razão I2D/IG mostram diferentes 

grupos de resultados, cujos valores são menores para maiores quantidades de Printex L6, 

aprox. 0,10 for 75 e 50% de PLCP  EGO e mais alto para quantidades menores de Printex 

L6, aprox. 0,2 para 25 e 0% de PLCP em EGO. 

 

Figura 35: A) Área superficial especifica das composições de EGO. A linha vermelha 

corresponde aos valores esperados desde 100% PLCP até 100% EGO. B) Variação da 

condutividade elétrica como função da quantidade de EGO. O valor reportado para 

PLCP foi tirade de Pantea, D. et al[33]. 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 35 A mostra os valores de área de superficial específica (ASS) dos 

catalisadores em pó. O valor ASS de PLCP é 251.6 m2g-1, um valor muito próximo do 

reportado na literatura [78]. Entretanto, o valor de ASS do EGO é somente 22.41 m2g-1 e 

é explicado pelo grande tamanho de floco do EGO utilizado neste trabalho (6V) e pelo 
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fato de ser composto por poucas camadas. Consequentemente, e como mostrado na figura 

35 A), o ASS dos materiais compósitos, decresce de 100% PLCP para 100% EGO. No 

entanto, o valor de ASS dos compósitos é menor do que estimado a partir dos 

componentes individuais, especialmente para baixas quantidade de EGO, com tamanho 

muito grande dos flocos de EGO em comparação com as esferas PLCP. 

As maiores porcentagens de folhas EGO no composto levam a um aumento dos 

valores de tamanho de poro a partir de um valor inicial de 32,8 Å para PLCP até 35,8 , 

52,6 , 63,7 e 66,6 Å para 5, 25, 50 e 75% EGO respectivamente. Isso significa que as 

folhas EGO, quando adicionadas, promovem a dispersão do PLCP em sua superfície com 

a consequente abertura dos poros, conforme demonstrado pela análise em microscopia 

eletrônica de varredura. 

Finalmente, a condutividade elétrica dos compósitos foi medida e os resultados 

são relatados na Figura 35 B. É importante mencionar que os filmes preparados apenas 

com carbono Printex L6 e com adição de EGO inferior a 25% não tiveram qualidade 

suficiente para obter medições confiáveis. Como esperado, a condutividade é maior para 

o EGO quando comparado ao negro de fumo, relacionado às propriedades elétricas das 

folhas sp2, mesmo neste caso com mais defeitos do que grafeno reduzido[33].  

Interessantemente, a condutividade dos materiais com 50 e 75% de EGO é maior 

que para o material de 100%, o que pode ser associado a interação das nanoesferas de 

PLCP com o plano basal do EGO atingindo um efeito de percolação para a condutividade 

geral do material. 

 

 

6. Conclusões  

Para os experimentos realizados no Brasil, pode-se concluir, inicialmente, a partir 

dos experimentos eletroquímicos de voltametria cíclica que os materiais modificadores 

adicionam um efeito capacitivo à matriz de carbono Printex 6L, sendo que não houve 

constatação de nenhum pico ou par redox que pode ser associado aos óxidos metálicos 

estudados e efeito eletrocatalítico favorecendo a reação de desprendimento de hidrogênio. 

Além disso a repetição de ciclos mostrou a estabilidade de microcamada, uma vez que, 

as correntes de redução e oxidação permanecem constantes. 
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Nos experimentos de voltametria de varredura linear, foi avaliada a eficiência dos 

materiais frente ao mecanismo de ocorrência da RRO (via 2 ou 4e-) e não foi observado 

um aumento significativo de corrente no anel para reação envolvendo 2e-, para os 

modificadores de 1%, em relação ao carbono Printex 6L. Esses resultados foram 

demonstrados pela análise do voltamograma a 900 rpm dos modificadores de óxidos 

bimetálicos, sendo que aqueles que tiveram melhores resultados foram 1% NbW, 1% 

ZrMo, e 1% ZrPd 90%, com 83,5, 77,7 e 82,3 de eficiência de corrente para a geração de 

H2O2, respectivamente, porém em potenciais mais positivos que o carbono sem 

modificação, chegando a aproximadamente 200 mV, 400 mV e 650mV de deslocamento 

de potencial. em relação aos 84,2% obtidos para o carbono Printex 6L. 

Nos experimentos de caracterização morfológica e estrutural dos materiais foram 

constatados que o perfil do difratrograma dos materiais se assemelha muito ao perfil de 

material amorfo do carbono Printex 6L, sendo que essa característica é corroborada pelos 

experimentos de difração de elétrons, tal que em todas as análises dos materiais 

modificados foram observados anéis difusos, assim como somente no carbono, 

característicos de materiais amorfos.  

Ainda no aspecto de analise morfológica superficial foi constatada significativa 

diferença entre a análise feita a partir da técnica de imagem por transmissão eletrônica e 

a técnica de mapeamento de superfície por meio da microscopia eletrônica de varredura, 

sendo que de acordo com as condições de preparo de amostra pode-se perceber a presença 

de tamanhos de partículas diferentes nas superfícies, bem como distribuições 

proporcionais não esperadas de óxidos metálicos sob o carbono Printex 6L. 

Para os experimentos realizados no Canadá, conclui-se que a caracterização 

morfológica dos catalisadores mistos mostra o efeito da distribuição de carbono Printex 

L6 nas folhas do EGO, aumentando a dispersibilidade das nanoesferas de Printex L6. A 

interação dos elétrons π do plano basal das ligações EGO sp2 contribuem para uma maior 

característica de condutividade e exposição dos grupos oxigenados nas bordas dos locais 

ativos. Grupos oxigenados como carboxíl e cetona são mais características em materiais 

percentagens de EGO mais elevadas, ao contrário dos grupos hidroxil, que são mais 

expressivos em compósitos de PLCP mais elevados. 

O efeito pH foi observado de acordo com a relação com as características pKa da 

superfície, sendo que em baixos valores de pH o efeito da interação grupos carboxílicos 
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e fenólicos ionizados, como hidroquinona, são dominantes, já para alto valores de pH o 

efeito de elétrons π deslocalizados e grupos fenólicos são dominantes. 

Para o estudo de eletroatividade do RRO, observou-se uma grande melhora no 

meio neutro, que alcança resultados de potencial de deslocamento de cerca de 100 mV e 

aumento de 10% da seletividade H2O2, para o material de 25% EGO/PLCP, em 

comparação com o PLCP puro. Considerando as outras condições de pH, a mudança 

potencial foi de cerca de 80 e 75 mV para alcalino e ácido, respectivamente, o que o 

alcalino eletrólito diminuiu a seletividade H2O2 em quase 10% e o posterior mostrou uma 

competição de reação paralela entre H2O e H2O2. 

 

7. Referências 

 

[1] E. Yeager, Dioxygen electrocatalysis: mechanisms in relation to catalyst structure, 

J. Mol. Catal. 38 (1986) 5–25. https://doi.org/10.1016/0304-5102(86)87045-6. 

[2] B. Rodnei, L. De Vascon, Método De Produção De Eletrodos De Difusão Gasosa 

Para A Sìntese Eletroquìmica De Peróxido De Hidrogênio, (2007). 

[3] C.A.R.R. Ragnini, R.A. Di Iglia, R. Bertazzoli, Considerations on the Hydrogen 

Peroxide electrogeneration, 2001. https://doi.org/10.1590/S0100-

40422001000200017. 

[4] E.A. Ticianelli, G.A. Camara, L. Santos, Electrocatalysis of the hydrogen 

oxidation and oxygen reduction reactions, Quim. Nova. 28 (2005) 664–669. 

https://doi.org/10.1590/s0100-40422005000400020. 

[5] D.C. Ford, A.U. Nilekar, Y. Xu, M. Mavrikakis, Partial and complete reduction of 

O2 by hydrogen on transition metal surfaces, Surf. Sci. 604 (2010) 1565–1575. 

https://doi.org/10.1016/j.susc.2010.05.026. 

[6] A.S. Aricò, S. Srinivasan, V. Antonucci, DMFCs: From Fundamental Aspects to 

Technology Development, Fuel Cells. 1 (2001) 133–161. 

https://doi.org/10.1002/1615-6854(200107)1:2<133::AID-FUCE133>3.3.CO;2-

X. 

[7] W. Zhou, X. Meng, J. Gao, A.N. Alshawabkeh, Hydrogen peroxide generation 

from O2 electroreduction for environmental remediation: A state-of-the-art 

review, Chemosphere. 225 (2019) 588–607. 



87 

 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.042. 

[8] A. Moraes, M.H.M.T. Assumpção, F.C. Simões, V.S. Antonin, & M.R. V Lanza, 

& P. Hammer, M.C. Santos, Surface and Catalytical effects on Treated Carbon 

Materials for Hydrogen Peroxide Electrogeneration, (n.d.). 

https://doi.org/10.1007/s12678-015-0279-5. 

[9] M.H.M.T. Assumpcao, R.F.B. De Souza, D.C. Rascio, J.C.M. Silva, M.L. 

Calegaro, I. Gaubeur, T.R.L.C. Paixao, P. Hammer, M.R. V Lanza, M.C. Santos, 

A comparative study of the electrogeneration of hydrogen peroxide using Vulcan 

and Printex carbon supports, Carbon N. Y. 49 (2011) 2842–2851. 

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2011.03.014. 

[10] J.L. Fernández, K.P. Imaduwage, C.G. Zoski, Carbon Supported Noble Metal (Pd 

and Au) Catalysts Synthesized by an Oxide Route with High Performance for 

Oxygen Reduction in Acidic Media, Electrochim. Acta. 180 (2015) 460–470. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.08.027. 

[11] J.S. Jirkovský, M. Halasa, D.J. Schiffrin, Kinetics of electrocatalytic reduction of 

oxygen and hydrogen peroxide on dispersed gold nanoparticles., Phys. Chem. 

Chem. Phys. 12 (2010) 8042–8052. https://doi.org/10.1039/c002416c. 

[12] R. Zeis, T. Lei, K. Sieradzki, J. Snyder, J. Erlebacher, Catalytic reduction of 

oxygen and hydrogen peroxide by nanoporous gold, J. Catal. 253 (2008) 132–138. 

https://doi.org/10.1016/j.jcat.2007.10.017. 

[13] J.H. Zagal, S. Griveau, J.F. Silva, T. Nyokong, F. Bedioui, Metallophthalocyanine-

based molecular materials as catalysts for electrochemical reactions, Coord. Chem. 

Rev. 254 (2010) 2755–2791. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2010.05.001. 

[14] J. Zagal, M. Páez, A.A. Tanaka, J.R. dos Santos, C.A. Linkous, Electrocatalytic 

activity of metal phthalocyanines for oxygen reduction, J. Electroanal. Chem. 339 

(1992) 13–30. https://doi.org/10.1016/0022-0728(92)80442-7. 

[15] A. Bonakdarpour, M. Lefevre, R. Yang, F. Jaouen, T. Dahn, J.-P. Dodelet, J.R. 

Dahn, Impact of loading in RRDE experiments on Fe-N-C catalysts: Two- or four-

electron oxygen reduction?, Electrochem. Solid State Lett. 11 (2008) B105–B108. 

https://doi.org/10.1149/1.2904768. 

[16] A. Bonakdarpour, D. Esau, H. Cheng, A. Wang, E. Gyenge, D.P. Wilkinson, 

Preparation and electrochemical studies of metal-carbon composite catalysts for 

small-scale electrosynthesis of H2O2, Electrochim. Acta. 56 (2011) 9074–9081. 



88 

 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.06.043. 

[17] W.R.P. Barros, R.M. Reis, R.S. Rocha, M.R. V Lanza, Electrogeneration of 

hydrogen peroxide in acidic medium using gas diffusion electrodes modified with 

cobalt (II) phthalocyanine, Electrochim. Acta. 104 (2013) 12–18. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.04.079. 

[18] R.B. Valim, R.M. Reis, P.S. Castro, A.S. Lima, R.S. Rocha, M. Bertotti, M.R.V. 

V Lanza, Electrogeneration of hydrogen peroxide in gas diffusion electrodes 

modified with tert-butyl-anthraquinone on carbon black support, Carbon N. Y. 61 

(2013) 236–244. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.04.100. 

[19] R.M. Reis, A.A.G.F. Beati, R.S. Rocha, M.H.M.T. Assumpcao, M.C. Santos, R. 

Bertazzoli, M.R. V Lanza, Use of gas diffusion electrode for the in situ generation 

of hydrogen peroxide in an electrochemical flow-by reactor, Ind. Eng. Chem. Res. 

51 (2012) 649–654. https://doi.org/10.1021/ie201317u. 

[20] M.H.M.T. Assumpcao, A. Moraes, R.F.B. De Souza, I. Gaubeur, R.T.S. Oliveira, 

V.S. Antonin, G.R.P. Malpass, R.S. Rocha, M.L. Calegaro, M.R. V Lanza, M.C. 

Santos, Low content cerium oxide nanoparticles on carbon for hydrogen peroxide 

electrosynthesis, Appl. Catal. a-General. 411 (2012) 1–6. 

https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.09.030. 

[21] M.H.M.T. Assumpção, R.F.B. De Souza, R.M. Reis, R.S. Rocha, J.R. Steter, P. 

Hammer, I. Gaubeur, M.L. Calegaro, M.R. V Lanza, M.C. Santos, M.H.M.T. 

Assumpcao, R.F.B. De Souza, R.M. Reis, R.S. Rocha, J.R. Steter, P. Hammer, I. 

Gaubeur, M.L. Calegaro, M.R. V Lanza, M.C. Santos, M.H.M.T. Assumpção, 

R.F.B. De Souza, R.M. Reis, R.S. Rocha, J.R. Steter, P. Hammer, I. Gaubeur, M.L. 

Calegaro, M.R. V Lanza, M.C. Santos, Low tungsten content of nanostructured 

material supported on carbon for the degradation of phenol, Appl. Catal. B 

Environ. 142–143 (2013) 479–486. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.05.024. 

[22] M.H.M.T. Assumpção, A. Moraes, R.F.B. De Souza, I. Gaubeur, R.T.S. Oliveira, 

V.S. Antonin, G.R.P. Malpass, R.S. Rocha, M.L. Calegaro, M.R.V. Lanza, M.C. 

Santos, Low content cerium oxide nanoparticles on carbon for hydrogen peroxide 

electrosynthesis, Appl. Catal. A Gen. 411–412 (2012) 1–6. 

https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.09.030. 

[23] L.C. Trevelin, R.B. Valim, J.F. Carneiro, A. De Siervo, R.S. Rocha, M.R.V. Lanza, 

Using black carbon modified with NbMo and NbPd oxide nanoparticles for the 



89 

 

improvement of H2O2 electrosynthesis, J. Electroanal. Chem. 877 (2020) 114746. 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114746. 

[24] J.F. Carneiro, L.C. Trevelin, A.S. Lima, G.N. Meloni, M. Bertotti, P. Hammer, R. 

Bertazzoli, M.R. V. Lanza, S. Carlos, S.P. Brazil, Synthesis and Characterization 

of ZrO2/C as Electrocatalyst for Oxygen Reduction to H2O2, Electrocatalysis. 8 

(2017) 189–195. https://doi.org/10.1007/s12678-017-0355-0. 

[25] S. Samira, J.C.A. Camayang, A.M. Nacy, M. Diaz, S.M. Meira, E. Nikolla, 

Electrochemical oxygen reduction on layered mixed metal oxides: Effect of B-site 

substitution, J. Electroanal. Chem. 833 (2019) 490–497. 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.12.023. 

[26] E. Yeager, Electrocatalysts for O2 reduction, Electrochim. Acta. 29 (1984) 1527–

1537. https://doi.org/10.1016/0013-4686(84)85006-9. 

[27] C. a R. Ragnini, R. a. Di Iglia, R. Bertazzoli, Consideraçoes sobre a eletrogeraçao 

de peroxido de hidrogenio, Quim. Nova. 24 (2001) 252–256. 

https://doi.org/10.1590/S0100-40422001000200017. 

[28] F.H.B. Lima, J.F.R. de Castro, E.A. Ticianelli, Silver-cobalt bimetallic particles 

for oxygen reduction in alkaline media, J. Power Sources. 161 (2006) 806–812. 

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.06.029. 

[29] R. Ma, G. Lin, Y. Zhou, Q. Liu, T. Zhang, G. Shan, M. Yang, J. Wang, A review 

of oxygen reduction mechanisms for metal-free carbon-based electrocatalysts, Npj 

Comput. Mater. 5 (2019). https://doi.org/10.1038/s41524-019-0210-3. 

[30] J.K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J.R. Kitchin, T. Bligaard, 

H. Jónsson, Origin of the overpotential for oxygen reduction at a fuel-cell cathode, 

J. Phys. Chem. B. 108 (2004) 17886–17892. https://doi.org/10.1021/jp047349j. 

[31] N. Ramaswamy, S. Mukerjee, Fundamental mechanistic understanding of 

electrocatalysis of oxygen reduction on Pt and non-Pt surfaces: Acid versus 

alkaline media, Adv. Phys. Chem. 2012 (2012). 

https://doi.org/10.1155/2012/491604. 

[32] K. Wan, Z.P. Yu, X.H. Li, M.Y. Liu, G. Yang, J.H. Piao, Z.X. Liang, pH Effect on 

Electrochemistry of Nitrogen-Doped Carbon Catalyst for Oxygen Reduction 

Reaction, ACS Catal. 5 (2015) 4325–4332. 

https://doi.org/10.1021/acscatal.5b01089. 

[33] D. Pantea, H. Darmstadt, S. Kaliaguine, C. Roy, Electrical conductivity of 



90 

 

conductive carbon blacks: Influence of surface chemistry and topology, Appl. Surf. 

Sci. 217 (2003) 181–193. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(03)00550-6. 

[34] P. González-García, Activated carbon from lignocellulosics precursors: A review 

of the synthesis methods, characterization techniques and applications, Renew. 

Sustain. Energy Rev. 82 (2018) 1393–1414. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.117. 

[35] D. Pantea, H. Darmstadt, S. Kaliaguine, C. Roy, Heat-treatment of carbon blacks 

obtained by pyrolysis of used tires. Effect on the surface chemistry, porosity and 

electrical conductivity, J. Anal. Appl. Pyrolysis. 67 (2003) 55–76. 

https://doi.org/10.1016/S0165-2370(02)00017-7. 

[36] D. Pantea, H. Darmstadt, S. Kaliaguine, S. Blacher, C. Roy, Surface morphology 

of thermal, furnace and pyrolytic carbon blacks by nitrogen adsorption - Relation 

to the electrical conductivity, Rubber Chem. Technol. 75 (2002) 691–700. 

https://doi.org/10.5254/1.3544995. 

[37] D. Pantea, H. Darmstadt, S. Kaliaguine, L. Sümmchen, C. Roy, Electrical 

conductivity of thermal carbon blacks: Influence of surface chemistry, Carbon N. 

Y. 39 (2001) 1147–1158. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00239-6. 

[38] C.H. Choi, H.-K. Lim, M.W. Chung, J.C. Park, H. Shin, H. Kim, S.I. Woo, Long-

range electron transfer over graphene-based catalyst for high-performing oxygen 

reduction reactions: importance of size, N-doping, and metallic impurities., J. Am. 

Chem. Soc. 136 (2014) 9070–7. https://doi.org/10.1021/ja5033474. 

[39] J. Shui, M. Wang, F. Du, L. Dai, N-doped carbon nanomaterials are durable 

catalysts for oxygen reduction reaction in acidic fuel cells, Sci. Adv. 1 (2015) 1–

8. https://doi.org/10.1126/sciadv.1400129. 

[40] E.S. Orth, J.G.L. Ferreira, J.E.S. Fonsaca, S.F. Blaskievicz, S.H. Domingues, A. 

Dasgupta, M. Terrones, A.J.G. Zarbin, PKa determination of graphene-like 

materials: Validating chemical functionalization, J. Colloid Interface Sci. 467 

(2016) 239–244. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.013. 

[41] S. Navalon, A. Dhakshinamoorthy, M. Alvaro, M. Antonietti, H. García, Active 

sites on graphene-based materials as metal-free catalysts, Chem. Soc. Rev. 46 

(2017) 4501–4529. https://doi.org/10.1039/c7cs00156h. 

[42] B. Konkena, S. Vasudevan, Understanding aqueous dispersibility of graphene 

oxide and reduced graphene oxide through p K a measurements, J. Phys. Chem. 



91 

 

Lett. 3 (2012) 867–872. https://doi.org/10.1021/jz300236w. 

[43] H.W. Kim, M.B. Ross, N. Kornienko, L. Zhang, J. Guo, P. Yang, B.D. McCloskey, 

Efficient hydrogen peroxide generation using reduced graphene oxide-based 

oxygen reduction electrocatalysts, Nat. Catal. 1 (2018) 282–290. 

https://doi.org/10.1038/s41929-018-0044-2. 

[44] J.F. Carneiro, M.J. Paulo, M. Siaj, A.C. Tavares, M.R.V. Lanza, Nb2O5 

nanoparticles supported on reduced graphene oxide sheets as electrocatalyst for the 

H2O2 electrogeneration, J. Catal. 332 (2015) 51–61. 

https://doi.org/10.1016/j.jcat.2015.08.027. 

[45] J.F. Carneiro, M.J. Paulo, M. Siaj, A.C. Tavares, M.R.V. Lanza, Zirconia on 

Reduced Graphene Oxide Sheets: Synergistic Catalyst with High Selectivity for 

H2O2 Electrogeneration, ChemElectroChem. 4 (2017) 508–513. 

https://doi.org/10.1002/celc.201600760. 

[46] K.S. Novoselov, A.K. Geim, S. V. Morozov, Y.Z. D. Jiang, S. V. Dubonos, I. V. 

Grigorieva, A.A. Firsov, Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, 

Science (80-. ). 306 (2004) 666–669. https://doi.org/10.1126/science.39.1002.398. 

[47] W.R.P. Barros, Q. Wei, G. Zhang, S. Sun, M.R.V. Lanza, A.C. Tavares, Oxygen 

reduction to hydrogen peroxide on Fe3O4 nanoparticles supported on Printex 

carbon and Graphene, Electrochim. Acta. 162 (2015) 263–270. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.02.175. 

[48] G. Zhang, Q. Wei, X. Yang, A.C. Tavares, S. Sun, RRDE experiments on noble-

metal and noble-metal-free catalysts: Impact of loading on the activity and 

selectivity of oxygen reduction reaction in alkaline solution, Appl. Catal. B 

Environ. 206 (2017) 115–126. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.01.001. 

[49] M. Hirata, T. Gotou, S. Horiuchi, M. Fujiwara, M. Ohba, Thin-film particles of 

graphite oxide 1: High-yield synthesis and flexibility of the particles, Carbon N. 

Y. 42 (2004) 2929–2937. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2004.07.003. 

[50] J.F. Carneiro, M.J. Paulo, M. Siaj, A.C. Tavares, M.R.V. Lanza, Nb2O5 

nanoparticles supported on reduced graphene oxide sheets as electrocatalyst for the 

H2O2 electrogeneration, J. Catal. 332 (2015) 51–61. 

https://doi.org/10.1016/j.jcat.2015.08.027. 

[51] B. Weng, J. Wu, N. Zhang, Y.J. Xu, Observing the role of graphene in boosting 

the two-electron reduction of oxygen in graphene-wo3nanorod photocatalysts, 



92 

 

Langmuir. 30 (2014) 5574–5584. https://doi.org/10.1021/la4048566. 

[52] I.J.R. Sarkar, S.G. Peera, R. Chetty, Manganese oxide nanoparticles supported 

nitrogen-doped graphene: a durable alkaline oxygen reduction electrocatalyst, J. 

Appl. Electrochem. 48 (2018) 1–17. https://doi.org/10.1007/s10800-018-1207-1. 

[53] K.R.K.U. Lee, K.R.K.U. Lee, J.W. Lee, B.T. Ahn, S.I. Woo, Electrochemical 

oxygen reduction on nitrogen doped graphene sheets in acid media, Electrochem. 

Commun. 12 (2010) 1052–1055. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2010.05.023. 

[54] E.S.F. Cardoso, G.V. Fortunato, G. Maia, Use of Rotating Ring-Disk Electrodes 

to Investigate Graphene Nanoribbon Loadings for the Oxygen Reduction Reaction 

in Alkaline Medium, ChemElectroChem. 5 (2018) 1691–1701. 

https://doi.org/10.1002/celc.201800331. 

[55] D.C.D. Marcano, D.D. V. Kosynkin, J.M.J. Berlin, A. Sinitskii, Z.Z. Sun, A. 

Slesarev, L.B. Alemany, W. Lu, J.M. Tour, Improved synthesis of graphene oxide, 

J. Acs Nano. 4 (2010) 4806–4814. https://doi.org/10.1021/nn1006368. 

[56] B. Zheng, J. Wang, F. Bin Wang, X.H. Xia, Synthesis of nitrogen doped graphene 

with high electrocatalytic activity toward oxygen reduction reaction, Electrochem. 

Commun. 28 (2013) 24–26. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2012.11.037. 

[57] J. Wu, D. Zhang, Y. Wang, Y. Wan, B. Hou, Catalytic activity of graphene-cobalt 

hydroxide composite for oxygen reduction reaction in alkaline media, J. Power 

Sources. 198 (2012) 122–126. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.10.007. 

[58] M.H.M.T. Assumpcao, D.C. Rascio, J.P.B. Ladeia, R.F.B. De Souza, E.T. Neto, 

M.L. Calegaro, R.T.S. Oliveira, I. Gaubeur, M.R. V Lanza, M.C. Santos, 

M.H.M.T. Assumpção, D.C. Rascio, J.P.B. Ladeia, R.F.B. De Souza, E.T. Neto, 

M.L. Calegaro, R.T.S. Oliveira, I. Gaubeur, M.R. V Lanza, M.C. Santos, 

Comparative Study of Different Methods for the Preparation of CoxOy/C for the 

Electrosynthesis of Hydrogen Peroxide, Int. J. Electrochem. Sci. 6 (2011) 1586–

1596. 

[59] R.S. Rocha, R.B. Valim, L.C. Trevelin, J.R. Steter, J.F. Carneiro, J.C. Forti, R. 

Bertazzoli, M.R. V. Lanza, Electrocatalysis of Hydrogen Peroxide Generation 

Using Oxygen-Fed Gas Diffusion Electrodes Made of Carbon Black Modified with 

Quinone Compounds, Electrocatalysis. (2020) 1–9. 

https://doi.org/10.1007/s12678-020-00591-1. 

[60] R.M. Reis, R.B. Valim, R.S. Rocha, A.S. Lima, P.S. Castro, M. Bertotti, M.R.V. 



93 

 

Lanza, The use of copper and cobalt phthalocyanines as electrocatalysts for the 

oxygen reduction reaction in acid medium, Electrochim. Acta. 139 (2014) 1–6. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.07.003. 

[61] U.A. Paulus, A. Wokaun, G.G. Scherer, T.J. Schmidt, V. Stamenkovic, V. 

Radmilovic, N.M. Markovic, P.N. Ross, Oxygen reduction on carbon-supported 

Pt-Ni and Pt-Co alloy catalysts, J. Phys. Chem. B. 106 (2002) 4181–4191. 

https://doi.org/10.1021/jp013442l. 

[62] A. Bonakdarpour, D. Esau, H. Cheng, A. Wang, E. Gyenge, D.P. Wilkinson, 

Preparation and electrochemical studies of metal-carbon composite catalysts for 

small-scale electrosynthesis of H2O2, Electrochim. Acta. 56 (2011) 9074–9081. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.06.043. 

[63] S. Marcotte, D. Villers, N. Guillet, L. Roue, J.P. Dodelet, L. Roué, J.P. Dodelet, 

Electroreduction of oxygen on Co-based catalysts: Determination of the 

parameters affecting the two-electron transfer reaction in an acid medium, 

Electrochim. Acta. 50 (2004) 179–188. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2004.07.029. 

[64] V.S. Antonin, L.S. Parreira, L.R. Aveiro, F.L. Silva, R.B. Valim, P. Hammer, 

M.R.V. Lanza, M.C. Santos, W@Au Nanostructures Modifying Carbon as 

Materials for Hydrogen Peroxide Electrogeneration, Electrochim. Acta. 231 

(2017) 713–720. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.01.192. 

[65] T. Zhang, C. He, F. Sun, Y. Ding, M. Wang, L. Peng, J. Wang, Y. Lin, Co3O4 

nanoparticles anchored on nitrogen-doped reduced graphene oxide as a 

multifunctional catalyst for H2O2 reduction, oxygen reduction and evolution 

reaction, Sci. Rep. 7 (2017) 1–11. https://doi.org/10.1038/srep43638. 

[66] K.A. Stoerzinger, M. Risch, B. Han, Y. Shao-Horn, Recent Insights into 

Manganese Oxides in Catalyzing Oxygen Reduction Kinetics, ACS Catal. 5 (2015) 

6021–6031. https://doi.org/10.1021/acscatal.5b01444. 

[67] J.F. Carneiro, R.S. Rocha, P. Hammer, R. Bertazzoli, M.R.V. Lanza, Hydrogen 

peroxide electrogeneration in gas diffusion electrode nanostructured with Ta2O5, 

517 (2016) 161–167. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2016.03.013. 

[68] M.H.M.T. Assumpção, A. Moraes, R.F.B.F.B. De Souza, I. Gaubeur, R.T.S.T.S. 

Oliveira, V.S.S. Antonin, G.R.P.R.P. Malpass, R.S.S. Rocha, M.L.L. Calegaro, 

M.R.V.R. V Lanza, M.C.C. Santos, M.H.M.T. Assumpcao, A. Moraes, R.F.B.F.B. 



94 

 

De Souza, I. Gaubeur, R.T.S.T.S. Oliveira, V.S.S. Antonin, G.R.P.R.P. Malpass, 

R.S.S. Rocha, M.L.L. Calegaro, M.R.V.R. V Lanza, M.C.C. Santos, M.H.M.T. 

Assumpção, A. Moraes, R.F.B.F.B. De Souza, I. Gaubeur, R.T.S.T.S. Oliveira, 

V.S.S. Antonin, G.R.P.R.P. Malpass, R.S.S. Rocha, M.L.L. Calegaro, M.R.V.R. V 

Lanza, M.C.C. Santos, Low content cerium oxide nanoparticles on carbon for 

hydrogen peroxide electrosynthesis, Appl. Catal. A Gen. 411–412 (2012) 1–6. 

https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.09.030. 

[69] A. Moraes, M.H.M.T. Assumpção, R. Papai, I. Gaubeur, R.S.S. Rocha, R.M.M. 

Reis, M.L.L. Calegaro, M.R.V. Lanza, M.C.C. Santos, Use of a vanadium 

nanostructured material for hydrogen peroxide electrogeneration, J. Electroanal. 

Chem. 719 (2014) 127–132. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.02.009. 

[70] I. Roche, E. Cha??net, M. Chatenet, J. Vondr??k, E. Chainet, M. Chatenet, J. 

Vondrak, Carbon-supported manganese oxide nanoparticles as electrocatalysts for 

the Oxygen Reduction Reaction (ORR) in alkaline medium: Physical 

characterizations and ORR mechanism, J. Phys. Chem. C. 111 (2007) 1434–1443. 

https://doi.org/10.1021/jp0647986. 

[71] K. Lee, M.S. Ahmed, S. Jeon, Electrochemical deposition of silver on manganese 

dioxide coated reduced graphene oxide for enhanced oxygen reduction reaction, J. 

Power Sources. 288 (2015) 261–269. 

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.04.060. 

[72] J.F. Carneiro, Eletrocatalisadores para reação de redução do O2 visando a 

produção eletroquímica de H2O2: síntese e caracterização de óxidos metálicos 

nanoestruturados (Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2) incorporados em carbono 

Printex 6L e em grafeno, (2015) 138. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00303.2005. 

[73] V.S. Antonin, M.H.M.T. Assumpcao, J.C.M. Silva, L.S. Parreira, M.R. V Lanza, 

M.C. Santos, Synthesis and characterization of nanostructured electrocatalysts 

based on nickel and tin for hydrogen peroxide electrogeneration, Electrochim. 

Acta. 109 (2013) 245–251. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.07.078. 

[74] P.J.M. Cordeiro-Junior, R. Gonçalves, T.T. Guaraldo, R. da Silva Paiva, E.C. 

Pereira, M.R. de V. Lanza, Oxygen reduction reaction: Semi-empirical quantum 

mechanical and electrochemical study of Printex L6 carbon black, Carbon N. Y. 

156 (2020) 1–9. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.09.036. 

[75] R.B. Valim, M.C. Santos, M.R.V. V Lanza, S.A.S.S. MacHado, F.H.B.B. Lima, 



95 

 

M.L. Calegaro, Oxygen reduction reaction catalyzed by epsilon-MnO2: Influence 

of the crystalline structure on the reaction mechanism, Electrochim. Acta. 85 

(2012) 423–431. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.08.075. 

[76] M.P. Pechini, N. Adams, Method of preparing lead and alkaline earth titanates and 

niobates and coating method using the same to form a capacitor, 1967. 

[77] B.D. Ossonon, D. Bélanger, Functionalization of graphene sheets by the diazonium 

chemistry during electrochemical exfoliation of graphite, Carbon N. Y. 111 (2017) 

83–93. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.09.063. 

[78] M.H.M.T. Assumpção, R.F.B. De Souza, D.C. Rascio, J.C.M. Silva, M.L. 

Calegaro, I. Gaubeur, T.R.L.C. Paixão, P. Hammer, M.R. V Lanza, M.C. Santos, 

M.H.M.T. Assumpc, I. Gaubeur, T.R.L.C. Paixa, P. Hammer, M.R. V Lanza, M.C. 

Santos, B. Bangu, S. Andre, M.H.M.T. Assumpcao, R.F.B. De Souza, D.C. Rascio, 

J.C.M. Silva, M.L. Calegaro, I. Gaubeur, T.R.L.C. Paixao, P. Hammer, M.R. V 

Lanza, M.C. Santos, M.H.M.T. Assumpção, R.F.B. De Souza, D.C. Rascio, J.C.M. 

Silva, M.L. Calegaro, I. Gaubeur, T.R.L.C. Paixão, P. Hammer, M.R. V Lanza, 

M.C. Santos, A comparative study of the electrogeneration of hydrogen peroxide 

using Vulcan and Printex carbon supports, Carbon N. Y. 49 (2011) 2842–2851. 

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2011.03.014. 

[79] S. Lanfredi, L.R. Trindade,  a. R. Barros, N.R. Feitosa, M. a. L. Nobre, Síntese e 

caracterização estrutural do niobato de potássio e estrôncio com estrutura tipo 

Tetragonal Tungstênio Bronze TTB, Cerâmiaproximadamente 51 (2005) 151–156. 

https://doi.org/10.1590/S0366-69132005000200013. 

[80] A.K. Mondal, S. Chen, D. Su, H. Liu, G. Wang, Fabrication and enhanced 

electrochemical performances of MoO3/graphene composite as anode material for 

lithium-ion batteries, Int. J. Smart Grid Clean Energy. (2014). 

https://doi.org/10.12720/sgce.3.2.142-148. 

[81] F. Miao, W. Wu, Q. Li, R. Miao, B. Tao, Fabrication and application of 

molybdenum trioxide nanostructure materials for electrochemical capacitors, Int. 

J. Electrochem. Sci. 12 (2017) 12060–12073. 

https://doi.org/10.20964/2017.12.200. 

[82] R. Rahul, R.K. Singh, B. Bera, R. Devivaraprasad, M. Neergat, The role of surface 

oxygenated-species and adsorbed hydrogen in the oxygen reduction reaction 

(ORR) mechanism and product selectivity on Pd-based catalysts in acid media, 



96 

 

Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 15146–15155. 

https://doi.org/10.1039/c5cp00692a. 

[83] U.A. Paulus, T.J. Schmidt, H.A. Gasteiger, R.J. Behm, Oxygen reduction on a 

high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: A thin-film rotating ring-disk 

electrode study, J. Electroanal. Chem. 495 (2001) 134–145. 

https://doi.org/10.1016/S0022-0728(00)00407-1. 

[84] I.C.M.S. Santos, L.H. Loureiro, M.F.P. Silva, A.M.V. Cavaleiro, Studies on the 

hydrothermal synthesis of niobium oxides, Polyhedron. 21 (2002) 2009–2015. 

https://doi.org/10.1016/S0277-5387(02)01136-1. 

[85] M. Mooste, E. Kibena-Põldsepp, B.D. Ossonon, D. Bélanger, K. Tammeveski, 

Oxygen reduction on graphene sheets functionalised by anthraquinone diazonium 

compound during electrochemical exfoliation of graphite, Electrochim. Acta. 267 

(2018) 246–254. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.02.064. 

[86] H. Ji, X. Zhao, Z. Qiao, J. Jung, Y. Zhu, Y. Lu, L.L. Zhang, A.H. MacDonald, R.S. 

Ruoff, Capacitance of carbon-based electrical double-layer capacitors, Nat. 

Commun. 5 (2014). https://doi.org/10.1038/ncomms4317. 

[87] L.W. Le Fevre, J. Cao, I.A. Kinloch, A.J. Forsyth, R.A.W. Dryfe, Systematic 

Comparison of Graphene Materials for Supercapacitor Electrodes, 

ChemistryOpen. 8 (2019) 418–428. https://doi.org/10.1002/open.201900004. 

[88] N. Markovic, Surface science studies of model fuel cell electrocatalysts, Surf. Sci. 

Rep. 45 (2002) 117–229. https://doi.org/10.1016/S0167-5729(01)00022-X. 

[89] S. Trasatti, O.A. Petrii, International Union of Pure and Applied Chemistry 

Physical Chemistry Division Commission on Electrochemistry: Real Surface Area 

Measurements in Electrochemistry, Pure Appl. Chem. 63 (1991) 711–734. 

https://doi.org/10.1351/pac199163050711. 

[90] W. Choi, U.P. Azad, J.-P. Choi, D. Lee, Electrocatalytic Oxygen Reduction by 

Dopant-free, Porous Graphene Aerogel, Electroanalysis. 30 (2018) 1472–1478. 

https://doi.org/10.1002/elan.201800089. 

[91] W.R.P. Barros, R.M. Reis, R.S. Rocha, M.R.V. Lanza, Electrogeneration of 

hydrogen peroxide in acidic medium using gas diffusion electrodes modified with 

cobalt (II) phthalocyanine, Electrochim. Acta. 104 (2013) 12–18. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.04.079. 

[92] S. Strbac, The effect of pH on oxygen and hydrogen peroxide reduction on 



97 

 

polycrystalline Pt electrode, Electrochim. Acta. 56 (2011) 1597–1604. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2010.10.057. 

[93] R.S. Rocha, R.B. Valim, L.C. Trevelin, F.L. Silva, J.R. Steter, M. Zaiat, M.R.V. 

Lanza, New operational mode of an electrochemical reactor and its application to 

the degradation of levofloxacin, J. Environ. Chem. Eng. 5 (2017) 4441–4446. 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.08.041. 

[94] I. Sirés, E. Brillas, M.A. Oturan, M.A. Rodrigo, M. Panizza, Electrochemical 

advanced oxidation processes: Today and tomorrow. A review, Environ. Sci. 

Pollut. Res. 21 (2014) 8336–8367. https://doi.org/10.1007/s11356-014-2783-1. 

[95] W.R.P. Barros, P.C. Franco, J.R. Steter, R.S. Rocha, M.R. V Lanza, Electro-

Fenton degradation of the food dye amaranth using a gas diffusion electrode 

modified with cobalt ( II ) phthalocyanine, J. Electroanal. Chem. 722–723 (2014) 

46–53. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.03.027. 

[96] R.M.H. Reis, J.A.F. Baio, F.L. Migliorini, R.D.S. Rocha, M.R. Baldan, N.G. 

Ferreira, M.R.D.V. Lanza, Degradation of dipyrone in an electrochemical flow-by 

reactor using anodes of boron-doped diamond (BDD) supported on titanium, J. 

Electroanal. Chem. 690 (2013) 89–95. 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2012.12.003. 

[97] V.M. Vasconcelos, F.L. Ribeiro, F.L. Migliorini, S.A. Alves, J.R. Steter, M.R. 

Baldan, N.G. Ferreira, M.R.V. Lanza, Electrochemical removal of Reactive Black 

5 azo dye using non-commercial boron-doped diamond film anodes, Electrochim. 

Acta. 178 (2015) 484–493. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.07.133. 

[98] N. Wang, T. Zheng, G. Zhang, P. Wang, A review on Fenton-like processes for 

organic wastewater treatment, J. Environ. Chem. Eng. 4 (2016) 762–787. 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.12.016. 

[99] A.C. Ferrari, J. Robertson, J.R. A. C. Ferrari, Interpretation of Raman spectra of 

disordered and amorphous carbon A., Phys. Rev. B. 61 (2000) 14,095-14,107. 

https://doi.org/10.1007/BF02543692. 

[100] J. Bin Wu, M.L. Lin, X. Cong, H.N. Liu, P.H. Tan, Raman spectroscopy of 

graphene-based materials and its applications in related devices, Chem. Soc. Rev. 

47 (2018) 1822–1873. https://doi.org/10.1039/c6cs00915h. 

[101] F. Tuinstra, J.L. Koenig, Raman Spectrum of Graphite, J. Chem. Phys. 53 (1970) 

1126–1130. https://doi.org/10.1063/1.1674108. 



98 

 

 


