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RESUMO

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera tem se tornado uma problemática global, de
caráter político, econômico, social e ambiental. Entre outras alternativas, a Redução
Eletroquímica de CO2 (RECO2), em especial, tem demonstrado um grande potencial para a
mitigação deste processo, pois é capaz de converter a molécula de CO2 à outras de maior valor
agregado. O cobre é o único metal reportado na literatura capaz de realizar o acoplamento entre
dois carbonos (C-C) a partir da eletrorredução de CO2, gerando moléculas que possuem um
maior valor energético, como C2H4 e C2H5OH. Entretanto, diversos outros compostos também
são gerados, como CO, CH4, HCOO-, além de H2 a partir da eletrólise paralela de H2O,
resultando em uma pobre seletividade. Trabalhos recentes têm tentado otimizar a RECO2
através de funcionalização da superfície como, por exemplo, com a utilização de moléculas
orgânicas ou complexos moleculares. Derivados de fenantrolina já foram reportados com
ótimos resultados para produtos com dois carbonos (C2), enquanto a adsorção de complexos
[Cu(fen)2]2+/+ em superfície de grafeno demonstrou alta produção de CO. Porém, nenhum
estudo ainda foi realizado sobre a formação in situ de complexos cobre-fenantrolina (Cu-fen)
para atuar frente à RECO2, em conjunto com eletrocatalisadores de cobre. Neste trabalho, foi
avaliada a atividade eletrocatalítica do sistema cobre/fenantrolina/KHCO3 frente à conversão
da molécula de CO2 em produtos C2, utilizando-se espectrometria de massas diferencial
eletroquímica (DEMS) e técnicas de cromatografia, para o monitoramento e quantificação dos
produtos de reação. Uma evidente seletividade para C2H4 foi observada, com um aumento de
quase seis vezes em relação ao cobre sem adição de fenantrolina, além de diminuição de H2 e
produtos C1, suprimindo CH4 e CO (≤3%). Verificou-se que complexos Cu-fen são formados
durante o potencial de circuito aberto (PCA), devido a oxidação de cobre superficial e
consequente interação com nitrogênio da amina. Caracterizações da superfície indicaram a
presença de complexos Cu-fen ao final da eletrólise. A partir da análise dos resultados, sugerese que um possível mecanismo envolva um efeito Tandem, a partir da conversão de CO2 para
CO pelo complexo Cu-fen adsorvido, seguido da eletrorredução de CO à C2H4 em sítios
vizinhos de cobre metálico. Adicionalmente, avaliou-se que deposição de complexos Cu-fen
pode também acumular OH- como contraíon, favorecendo ainda mais produtos C2.

Palavras-chave: Redução eletroquímica de CO2; complexo cobre-fenantrolina; C2H4.

ABSTRACT

The increase in the concentration of CO2 in the atmosphere has become a global, political,
economic, social and environmental issue. Among other alternatives, the electrochemical CO2
Reduction Reaction (CO2RR), in particular, has demonstrated a great potential to mitigate this
process, as it is capable of converting the CO2 molecule to others of greater value-added.
Copper is the only metal reported in the literature capable of coupling two carbons (C-C) in
CO2 electroreduction, generating molecules that have a higher energy value, such as C2H4 and
C2H5OH. However, several other compounds are also generated, such as CO, CH4, HCOO-, in
addition to H2 from H2O parallel electrolysis, resulting in poor selectivity. Recent work has
attempted to optimize CO2RR through surface functionalization, for example, with the use of
organic molecules or molecular complexes. Phenanthroline derivatives have already been
reported with excellent results for products with two carbons (C2), while the adsorption of
[Cu(phen)2]2+/+ complexes on graphene surface demonstrated high CO production. However,
no study has yet been carried out on the in situ formation of copper-phenanthroline complexes
(Cu-phen) for CO2RR with copper electrocatalysts. Is this work, the electrocatalytic activity of
the copper/phenanthroline/KHCO3 system was evaluated compared to the conversion of the
CO2 molecule in C2 products, using differential electrochemical mass spectrometry (DEMS)
and chromatography techniques for monitoring and quantifying the distribution of reaction
products. An evident selectivity for C2H4 was observed, with an increase of almost six times
compared to copper without the addiction of phenanthroline, in addition to a decrease in H2 and
C1 products, suppressing CH4 and CO (<3%). It was found that Cu-phen complexes are formed
during the open circuit potential (OCP), due to the copper surface oxidation and the consequent
interaction with amine nitrogen. Furthermore, surface characterizations indicated the presence
of the complexes Cu-fen at the end of the electrolysis. From the analysis of the results, it is
suggested that a possible mechanism involves a Tandem effect, from the CO2-to-CO conversion
by the adsorbed Cu-phen complex, followed by electroreduction of CO-to-C2H4 in neighboring
sites of metallic copper. Additionally, it was evaluated that deposition of Cu-phen complexes
can also accumulate OH- as a counterion, foment even more C2 products.

Keywords: CO2 Reduction Reaction; copper-phenanthroline complex; C2H4.
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1 INTRODUÇÃO

O papel do Dióxido de Carbono (CO2) no efeito estufa do planeta e o aquecimento
global não é uma discussão recente. Mesmo sem ter utilizado o termo ‘estufa’ (greenhouse em
inglês), o cientista francês Joseph Fourier estudou este efeito no começo do século XIX, a partir
da radiação no infravermelho [1]. Décadas depois, o físico irlandês John Tyndall descobriu que
a absorção dessa radiação acontece, majoritariamente, pela molécula de CO2 e vapor de água
[2]. Até mesmo Svante Arrhenius (Prêmio Nobel – Química em 1903) teve um papel
fundamental, escrevendo sobre a conexão entre a mudança na temperatura com o CO2
atmosférico [3]. O assunto foi retomado apenas em meados do século XX por Guy Stewart
Callendar [4] e, apoiado nestes trabalhos, o cientista atmosférico J. S. Sawyer publicou, em
1972, um artigo na revista Nature [5], onde discutiu a influência das atividades realizadas pelo
ser humano, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. O estudo previu, com uma
pequena margem de erro, que, ao final dos anos 2000, a temperatura média da Terra sofreria
um aumento de 0,6 ºC. Dois anos antes, Bolin e Bischof [6] previram um aumento na
concentração de CO2 na atmosfera, que atingiria ~400 ppm no ano de 2010. O valor atual é de
415 ppm (Figura 1), acima do limite seguro estabelecido, de 350 ppm [7].
Há consenso na comunidade científica sobre o fato de que as médias de temperatura
estão aumentando na Terra, preocupando líderes mundiais que passaram a se reunir para definir
metas e o comprometimento com a redução na emissão de CO2. Tal cenário também vem
atraindo o interesse de grandes organizações, com apoio em projetos que tenham como tema a
mitigação deste problema global [4,8].

Figura 1 - Concentração de CO2 na atmosfera e variação da temperatura média global durante os anos.
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Estudos recentes já estão estabelecendo uma relação com a redução na emissão de CO2,
paralelamente à atual situação causada pelo novo coronavirus (COVID-19) [9,10]. Por ter se
tornado uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu que a quarentena, com
isolamento total, fosse a melhor saída para evitar o alto número de contágios no mesmo período,
reduzindo a sobrecarga nos hospitais. Devido a isso, diminuiu-se drasticamente a locomoção
de pessoas com seus automóveis, além de indústrias pararem total ou parcialmente,
consequentemente diminuindo a emissão de CO2 para a atmosfera. Um trabalho recente
publicado na revista Nature em outubro de 2020 [11], observou uma drástica redução global de
emissão de CO2 de 8,8%, apenas no primeiro semestre . Enquanto que no Brasil, os autores
identificaram um balanço de -26,0% no mês de maio, em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Sabe-se, também, que há um grande interesse econômico no aproveitamento de CO2
para a transformação em outros produtos de valor agregado, mas, para se discutir este aspecto,
é necessário primeiro entender melhor sobre a molécula em si, e o papel que desempenha nos
processos naturais.

1.1 Dióxido de Carbono (CO2)

A molécula de CO2 é centrossimétrica e linear e, mesmo possuindo duas ligações
polares C═O, apresenta um comportamento apolar, o que faz com que tenha dois sítios
diferentes para reações: o carbono agindo como eletrófilo e os átomos de oxigênio com caráter
nucleofílico [12]. Estas duas ligações são mais curtas, com distância de 116 pm, que é, 4 pm
menor que a dupla ligação entre carbono e oxigênio em uma cetona, o que faz com que possuam
propriedades similares às de ligações triplas [13,14]. A energia de ligação C═O é de 750 kJ
mol-1, que é bem maior quando comparada com outras ligações do carbono, C―C (336 kJ mol1

), C―O (327 kJ mol-1) e C―H (411 kJ mol-1) [15], o que inclusive torna a molécula de CO2 a

mais estável das substâncias à base de carbono nas condições ambientais do planeta [16].
Um dos principais papeis que o CO2 desempenha está, em conjunto com vapor de água
e outros gases, na absorção de energia provinda do Sol. Quando as ondas eletromagnéticas em
diferentes comprimentos de onda, emitidas pela nossa estrela, penetram a atmosfera da Terra,
estas são aproveitadas na forma de energia para manter a temperatura do planeta e os maiores
absorvedores são, justamente, a molécula de dióxido de carbono e de vapor de água. Porém,
nem toda energia é aproveitada e parte é irradiada novamente para a atmosfera, gerando um
equilíbrio e descrevendo assim o efeito estufa.
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Naturalmente, para regular a concentração, as plantas absorvem a molécula de CO2 para
realizar a fotossíntese e, assim como todo ser vivo, retorna o gás à atmosfera, quando sofrem
decomposição. Dessa forma, uma alteração na concentração de CO2 irá influenciar diretamente
em todo o processo, além de que um possível aumento na temperatura, por conta deste gás,
possa levar à um segundo efeito, que é uma atmosfera mais quente. Neste caso, por equilíbrio
termodinâmico, haverá também maior quantidade de vapor de água e, consequentemente, um
aumento adicional na temperatura [5].
Diante do exposto, fica evidente que, mesmo sendo um processo natural da Terra, de
milhares de anos, um desequilíbrio está sendo gerado por atividades humanas, cabendo então
uma rápida solução para o problema.

1.2 Possíveis soluções

A comunidade científica em geral acorda de que o CO2, nos próximos 100 anos, será o
principal gás mantenedor do clima, representando algo próximo de 90%. Por um longo período
antes de 1850, a concentração do gás na atmosfera manteve-se estável em algo próximo de 280
ppm, e que o dobro deste valor poderá ser atingido próximo do ano de 2070; portanto,
justificando o grande interesse político e econômico no tema [8]. As principais ações políticas
para a mitigação do problema são tomadas como pautas em reuniões realizadas por diversas
organizações mundiais, como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC
– Intercontinental Panel on Climate Change), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate
Change), entre outras [17]. As autoridades assinam compromissos para diminuir a emissão de
CO2, que em níveis nacionais envolvem por exemplo taxação de indústrias e também tratados
como os créditos de carbono [8]. Como alternativas há também a utilização de combustíveis
não fósseis como o hidrogênio e as energias renováveis, além de um recurso bastante utilizado
que é chamado de Captura e Armazenamento de Carbono (CAC). A estratégia de CAC envolve
a diminuição da emissão de CO2 para a atmosfera, isso porque, em resumo, a técnica consiste
em uma gama de tecnologias que capturam o gás direto das usinas, seguido de compressão,
transporte e armazenamento permanente. Esta captura pode ser feita por absorção do CO2 em
um líquido solvente. Posteriormente, o gás é liberado sob aquecimento, adsorvido em uma
superfície sólida, e então resgatado por diminuição da pressão ou também por aquecimento,
além de sistemas de membranas permeáveis [17,18]. O problema surge com o fato de que o
bom funcionamento do processo envolve colaborações internacionais entre políticos e os
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empresários detentores do capital. Além disso, por mais que o armazenamento possa ser de
longo prazo, a medida em si ainda parece, de certa forma, paliativa. Uma alternativa para o real
consumo do CO2 é a sua transformação em outros produtos de maior valor agregado, que pode
ser feita de forma química, realizando sínteses a partir da molécula de dióxido de carbono
[12,19,20], como também através das reduções biológicas [21–24], fotocatalíticas [15,25–27],
e também por redução eletroquímica, um tema em alta nos últimos anos.

1.3 Redução Eletroquímica de CO2 (RECO2)

Para atuar no processo da fotossíntese, a molécula de CO2 permeia estreitas passagens
nas folhas das árvores, difundindo-se através de pequenas células para se deparar com uma
extensa área verde chamada de cloroplasto. Dentro dessas organelas há uma enzima chamada
RuBisCO (Ribulose-1,5-bisfosfato Carboxilase Oxigenase) que, por atração eletrostática, irá
ajudar na fixação do dióxido de carbono, iniciando-se assim a fase chamada de Ciclo de Calvin,
onde, após etapas químicas e transferências eletrônicas, ligações C-H e C-C são formadas para
armazenamento na forma de energia química [8,28]. Sendo a fotossíntese um processo natural
de fixação de carbono, que capta até 122 Gt de CO2 atmosférico por ano [29], uma técnica que
se inspire e mimetize esse fenômeno da natureza, assim como se faz com a sua redução
eletroquímica, torna-se extremamente interessante de ser estudada, tanto no caráter científico,
quanto econômico.
Diversos estudos sobre a RECO2 foram realizados principalmente nas últimas 3
décadas, mostrando diversas vantagens, que incluem: (1) o processo ser controlado pelo
potencial do eletrodo e temperatura de reação; (2) o eletrólito ser composto por soluções em
concentrações baixas resumindo-se, basicamente, à água; (3) normalmente a energia utilizada
necessária para realizar o processo provém de fontes que não emitem CO2; e (4) os sistemas
eletroquímicos são usualmente compactos e relativamente fáceis de serem aplicados em larga
escala [30–33]. Em meio aquoso, a eletrorredução de CO2 envolve múltiplas etapas de
transferência acoplada de prótons e elétrons, os potenciais termodinâmicos nas reações redox
(na escala de EPH – Eletrodo Padrão de Hidrogênio) podem ser observados nas equações
seguintes (2,3,4,5,6 e 7), em pH 7. Os produtos são normalmente divididos em C1 (HCOOH,
CO, e CH4) e C2+ (C2H4, C2H5OH e C3H7OH), relativos à protonação e dimerização dos
carbonos [28,34].
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2 H2O + 2 e- ⇌ H2 + 2 OH-

(-0,41 V)

(1)

CO2 + H2O + 2 e- ⇌ HCOO- + OH-

(-0,43 V)

(2)

CO2 + H2O + 2 e- ⇌ CO + 2 OH-

(-0,52 V)

(3)

CO2 + 6 H2O + 8 e- ⇌ CH4 + 8 OH-

(-0,25 V)

(4)

2 CO2 + 8 H2O + 12 e- ⇌ C2H4 + 12 OH-

(-0,34 V)

(5)

2 CO2 + 9 H2O + 12 e- ⇌ C2H5OH + 12 OH-

(-0,33 V)

(6)

3 CO2 + 13 H2O + 18 e- ⇌ C3H7OH + 18 OH-

(-0,32 V)

(7)

Levando-se em conta o potencial da Reação de Evolução de Hidrogênio (REH)
(Equação 1) que é de -0,41 V, é possível observar que a RECO2 está na mesma faixa de
potencial, o que pode gerar competição entre as duas reações, influenciando na distribuição de
produtos. Eletrólitos aquosos possuem diversas vantagens em relação à eletrólitos não aquosos,
entretanto, utilizando-se um sistema constituído em sua maioria por água, a REH tende a ser
favorecida. Quando a solução aquosa é saturada com CO2, ocorre o equilíbrio de CO2/HCO3/CO32-, assim como pode ser observado pelas equações 8 e 9. Isto faz com que, devido ao
aumento na concentração de prótons, a solução tende à uma diminuição no pH.
CO2 + H2O ⇌ (H2CO3) ⇌ H+ + HCO3-

pKa = 6,4

(8)

HCO3- ⇌ H+ + CO32-

pKa = 10,3

(9)

Alguns eletrólitos já foram avaliados frente à RECO2, como sais com ânion HPO4-,
ClO4- e HCO3-, sendo este último, usualmente o mais utilizado na literatura [35]. Neste caso,
uma solução com 0,1 mol L-1 de HCO3-, varia o pH de aproximadamente 8,5 para 6,8 após a
saturação com CO2, conforme ilustra a Tabela 1. Um pH próximo de neutro é desejado, pois,
em meio ácido, a maior concentração de prótons favorece a REH, enquanto que em meio
alcalino, CO2 possui baixíssima solubilidade [16].
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Tabela 1. pH das soluções de bicarbonato antes e depois da saturação com CO 2.

[HCO3-] /
mol L-1

pH do bulk antes da
saturação com CO2

pH do bulk depois da
saturação com CO2

0,1
0,2
0,3
0,5

8,52
8,40
8,39
8,36

6,81
7,10
7,15
7,23

Fonte: Adaptação de Chen e colaboradores (2017) [36].

Em condições de RECO2, por mais que o seio da solução (bulk) esteja em pH próximo
de neutro, devido as reações citadas nas equações 1-7, o pH na superfície do eletrodo (e
vizinhança) tende a aumentar drasticamente com a formação de OH-, chegando a valores
próximos de 10 [16,33]. Dessa forma, a concentração do eletrólito também influencia nas
reações, já que as hidroxilas podem ser neutralizadas instantaneamente na camada difusa por
HCO3- [35], como mostra a equação 10. A partir dessas variáveis, é possível então, controlar
cineticamente a seletividade para desejados produtos, que será melhor discutido na seção 1.3.1.
OH- + HCO3- ⇌ H2O + CO32-

(10)

Da mesma maneira, cátions também podem influenciar nas reações da interface. Hori e
colaboradores [37] estudaram soluções de bicarbonato com diferentes cátions alcalinos,
mostrando que, em cátions menores como Li+, há maior produção de H2; enquanto que Cs+, um
cátion maior, favorece produtos C2+; e, portanto, K+ que possui um raio iônico intermediário,
possui maior seletividade para hidrocarbonetos no geral. Os autores atribuíram este efeito à
tendência crescente do raio de hidratação para cátions menores, como Li+ e Na+, considerando
o oposto verdadeiro. Desta forma, Cs+ possui um menor raio de hidratação e uma maior
adsorção específica, que influencia diretamente no potencial do plano externo de Helmholtz
(PEH), assim como num possível transporte de água para a superfície a partir do raio de
hidratação, variando a distribuição na formação dos produtos.
Experimentalmente, observa-se alto grau de complexidade para a eletrorredução de
CO2, mesmo para rotas que envolvem apenas a transferência de 2 elétrons (e 2 prótons),
independentemente do produto final, obtém-se altas taxas reacionais somente em altos
sobrepotenciais o que, no entanto, favorece a eletrólise da água [38]. Embora não consensual,
discute-se, na literatura, que esta alta quantidade de energia (alto sobrepotencial) para a
transferência do primeiro elétron, é necessária para a formação do ânion radical CO2.- [39], que
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é o primeiro passo da reação. Por outro lado, outras rotas têm sido abordadas, que envolvem
menores sobrepotenciais, como a transferência de prótons acoplada à elétrons, ou de prótons +
hidretos (abordadas na seção 1.3.2).
Baseado na adsorção do ânion radical proposto, o grupo de Vassiliev [40] publicou
curvas de polarização realizando a redução de CO2 em meio aquoso com diferentes metais como
eletrodo. Os autores sugeriram que a reação segue 2 mecanismos principais: a formação de
HCOO- ou CO como intermediários, que definem os produtos finais, sendo a via de CO, por
exemplo, para a formação de hidrocarbonetos e álcoois. Desta forma, o grupo do Prof. Hori, já
citado aqui no trabalho, e que possui as contribuições recentes mais notáveis para a RECO2,
começou seus estudos em eletrodos de Cu, mostrando que este metal é capaz de reduzir CO2
em solução aquosa diretamente a hidrocarbonetos, com alta eficiência faradaica e densidade de
corrente [31]. Posteriormente, este pesquisador conduziu experimentos para diversos metais e
os classificou de acordo com as devidas seletividades, baseando-se nas eficiências faradaicas
obtidas com cada um (Tabela 2).

Tabela 2. Produtos majoritários a partir da redução eletroquímica de CO2 em meio aquoso para diferentes metais.

Metal

Produto majoritário

Grupo I — (Pb, Hg, Tl, In, Sn, Cd)

HCOO-/HCOOH

Grupo II — (Au, Ag, Zn, Pd, Ga)

CO

Grupo III — (Cu)

CH4, C2H4, HCOO-, CO, CH3OH, CH3CH2OH

Grupo IV — (Ni, Fe, Pt, Ti)

H2

Fonte: Adaptação de Hori e colaboradores (1994) [39].

Para cada grupo de metais, há diferentes interações com o CO2, que determinará os
produtos majoritários. O Grupo I é formado por metais com maior seletividade para ácido
fórmico/íon formiato, com altos sobrepotenciais para a REH, e baixa capacidade de estabilizar
a espécie CO2.- [41]. O Grupo II é constituído por metais que possuem uma fraca interação com
CO, desfavorecendo a hidrogenação em alta extensão [39]. O Grupo III é representado apenas
pelo metal Cu, sendo o único capaz de produzir hidrocarbonetos, e, em menor quantidade,
álcoois. Esta característica está relacionada ao fato do cobre permitir adsorção de CO com força
intermediária (quando comparada com as dos outros grupos), o que possibilita etapas de
protonação e dimerização entre carbonos [31]. No último, Grupo IV, por possuírem uma
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interação otimizada com a molécula de hidrogênio, de acordo com o princípio de Sabatier, os
metais apresentam baixos sobrepotenciais para REH, e esta reação é preponderante [16].
A partir da Tabela 2, observa-se que, dentre os metais catalisadores, o cobre possui uma
interação tão específica que é o único capaz de reduzir CO2 à hidrocarbonetos e álcoois com
densidade de corrente relativamente alta, sendo produtos que agregam grande valor energético
e que são produzidos com uma boa eficiência neste metal. No entanto, ao mesmo tempo, é
nítido que essa quantidade de produtos reflete em uma pobre seletividade.

1.3.1 Eletrocatalisadores de cobre

Sendo o cobre um metal singular na redução da molécula de dióxido de carbono,
diversos estudos já foram realizados, desde a década de 80, na tentativa de mapear a distribuição
dos produtos em função do potencial aplicado [31,32,42]. Em resumo, inicialmente observa-se
em eletrodos de cobre uma corrente para a REH, que começa a diminuir em um sobrepotencial
de -0,95 V (vs. EPH), esse decréscimo ocorre devido a formação do CO intermediário adsorvido
na superfície, que inibe a REH por questões de superfície ativa disponível para ocorrer a reação
[43,44]. A mesma corrente volta a se recuperar próximo de -1,26 V, mas bem menor do que
anteriormente, e a RECO2 inicia-se com a produção de monóxido de carbono e formiato ainda
abaixo de -1,12 V, os hidrocarbonetos aparecem logo em seguida com C2H4 em -1,10 V e CH4
em -1,20 V, suprimindo CO e HCOO- próximo de -1,35 V [16,33]. Os mecanismos mais
recentes propõem que, o CH4 é um produto a partir da hidrogenação do intermediário CO
adsorvido (*CO), enquanto que para C2H4, ocorre a dimerização *CO-CO*, para só depois
ocorrer a inserção de hidrogênios [45–47]. Claro que muitas variáveis podem interferir nestes
potenciais, pois influenciam diretamente nestes mecanismos e na própria cinética de reação.
Visto que uma boa seletividade é necessária para que o eletrocatalisador esteja mais
próximo de uma aplicação prática, diversos estudos tem direcionado seus trabalhos nessa
variável, principalmente para produtos C2+, que possuem um maior valor energético agregado.
Estudos com monocristais, por exemplo, demonstraram que há variações na seletividade, a
depender dos Índices de Miller para os planos cristalográficos [48,49]. Cu (111) é reportado na
literatura para ser mais seletivo para metano, enquanto que Cu (100), mais seletivo para eteno
[50]. Uma possível explicação, proposta por Huang e colaboradores [47], é de que, sendo *CO
uma chave principal para a transformação de CO2 para C2H4, a partir do acoplamento *COCO*, sugeriu-se que o plano (100) consiga adsorver uma maior quantidade desse intermediário,
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diminuindo a energia para a dimerização C-C. O estudo com monocristais, se demonstra então,
como um modelo de fundamental importância para o entendimento e estudo das reações que
envolvem a conversão de CO2.
Uma das possibilidades tem sido a formação de ligas e intermetálicos com outros metais
a partir do cobre. Camilo e colaboradores [38] estudaram a liga Cu4Sn/C para a formação de
CO, atribuindo ao Sn o papel de ajudar na estabilização do intermediário COOH*, devido ao
seu caráter oxofílico. Nanopartículas de Au-Cu foram estudadas por Cuenya e coautores [51],
em proporções próximas a 1:1, observando-se um aumento na produção de CO com o aumento
das partículas, porém, ainda produzindo H2 em maior quantidade (~80%). Considerando a
capacidade do cobre de estabilizar intermediários *CO, e assim conseguir realizar o
acoplamento C-C, quando há a formação de intermetálicos com outros metais, observa-se uma
tendência de geração de produtos C1 ou H2. Isto ocorre, possivelmente, porque há a necessidade
de sítios de cobre para acontecer a dimerização citada. É possível encontrar, por exemplo,
bimetálicos que possuem seletividade para C2, porém, normalmente possuem uma carga muito
alta de cobre (~94% Cu e 6% Ag) [52], ou fases separadas, que aumenta sítios de Cu próximos
[53]. Por outro lado, a interação do cobre com ametais como B, S e N (O será discutido a seguir),
através da inserção na rede cristalina do metal, ou formações de estruturas do tipo core-shell,
demonstraram ótimos resultados para a RECO2 [54–56].
Alguns trabalhos mais recentes têm voltado a atenção às espécies oxidadas de cobre
como eletrocatalisadores, principalmente Cu2O. Em 2009, Chang e colaboradores [57],
considerando o caráter semicondutor tipo-p do óxido cuproso, utilizado para fotoquímica,
sintetizou nanocubos de Cu2O, detectando a presença de metanol frente à RECO2. Outro
trabalho reportado na literatura, em 2014, estudou a deposição de Cu2O em diversas espessuras,
observando altas taxas de formação de eteno, em relação a metano. Os autores sugeriram que
os resultados são correspondentes à largura dos filmes depositados, e que, estes filmes são
reduzidos à nanopartículas de cobre metálico, antes da conversão de CO2 à outros produtos
[58]. Posteriormente, iniciou-se uma ampla discussão na literatura sobre qual o papel dos óxidos
de cobre na eletrorredução de CO2, se os óxidos se mantêm, se são apenas precursores de
nanoestruturas de cobre metálico ou se a superfície ativa na verdade é cobre (I) [59–62]. Embora
seja uma discussão que permaneça ainda em aberto, fica nítido que, a preparação de
eletrocatalisadores ex situ está sujeita à diversas alterações durante a RECO2.
Por outro lado, o foco na formação de diferentes estruturas de Cu, a partir de
funcionalização in situ, tem demonstrado grande potencial para a conversão eletroquímica da
molécula de CO2. Moos e colaboradores [63] investigaram a estabilidade de uma folha de Cu,
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frente à pulsos catódicos e anódicos, obtendo-se eficiências faradaicas próximas de 40% para
produtos da RECO2, durante eletrólises de 85-95 h. Em potenciais próximos ao potencial de
circuito aberto (PCA), observaram a formação de óxidos de cobre na superfície, como forma
de corrosão, ficando ainda mais nítido em potenciais mais positivos, enquanto que em
potenciais mais negativos, houveram a formação de vales. O grupo de Smith [45] sintetizou
nanofios de Cu durante a eletrólise, a partir da formação de Cu(OH)2, seguido de tratamento
térmico para formar CuO, sendo este último, o precursor direto. Os autores atribuíram ao
comprimentos dos nanofios um controle da seletividade para hidrocarbonetos, a partir do
acúmulo de OH- entre as estruturas, aumentando o pH local, que favorece *CO e o acoplamento
de carbonos [46]. Zhu e coautores [64] elaboraram um sistema com eficiências faradaicas para
C2 de 80%. Em um sistema com dois eletrodos de cobre, e na presença de moléculas orgânicas,
aplicaram-se potencial positivo no ânodo, obtendo a formação de complexos (devido oxidação
de cobre). Posteriormente, este eletrodo funcionalizado foi submetido a condições de RECO2,
obtendo estruturas dendríticas a partir da eletrorredução do complexo.
Diante do exposto, novos interesses surgem frente à RECO2, como por exemplo, a
adição de compostos moleculares no eletrólito ou utilização de complexos organometálicos,
que tem sido tema de estudo nos últimos anos. Isto porque, normalmente, tendem a minimizar
os efeitos indesejáveis de alterações superficiais durante a eletrorredução de CO2, seja por atuar
em meio homogêneo, ou pela maior estabilidade que apresentam. Dessa forma, este assunto
será apresentado na seção seguinte, para que assim, ao final, possa ser inserida a justificativa
do trabalho proposto.

1.3.2 Eletrocatalisadores complexo-moleculares

A utilização de moléculas orgânicas no eletrólito, como catalisadores homogêneos para
a RECO2, possui trabalhos que datam desde os anos 90, principalmente a respeito da piridina e
derivados. Em 1994, o grupo de Bocarsly publicou um trabalho na revista The Journal of
Electroanalytical Chemistry [65] em que descrevia os efeitos da piridina sob a eletrorredução
do CO2 em um eletrodo de Pd. O estudo sugeriu que a adição da molécula em uma solução
aquosa promovia o aumento da seletividade para gerar metanol em um menor sobrepotencial e
com uma eficiência faradaica entre 20-30%. Os autores sugeriram que o mecanismo da reação
envolve a transferência de um elétron para o íon piridínio, formando assim o radical, que doa o
hidrogênio ligado ao nitrogênio, regenerando assim a própria piridina. Na última década, o
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mesmo grupo propôs diferentes alterações para o mecanismo sugerido, aperfeiçoando-o [66–
68].
Outros autores também propuseram mecanismos, como por exemplo, um dos mais
aceitos, que foi sugerido por Batista e coautores em 2013 [69], onde a piridina é protonada pelo
meio e que, combinado com um hidrogênio adsorvido na superfície do eletrodo, participa de
uma transferência de próton acoplado à hidreto (PCHT – Proton-Coupled Hydride Transfer)
para a molécula de CO2. Mais recentemente, o grupo de Keith realizou diversos estudos teóricos
para moléculas derivadas de amina [70,71], incluindo a fenantrolina e, na discussão do
mecanismo, propõe-se a formação de um intermediário di-hidrogenado (DH) (Figura 2), que
poderia atuar como um transportador de prótons e/ou hidretos. Entretanto, até onde se tem
conhecimento, ainda não há evidências experimentais da formação das espécies DH durante a
reação.

Figura 2. Formação da espécie di-hidrogenada da fenantrolina (1,4-DHFen).

Fonte: Adaptação de Keith e colaboradores [70].

Por outro lado, mas ainda sob a mesma perspectiva, estudos mais recentes são
encontrados na literatura, com o intuito de otimizar a RECO2 através da sinergia entre
eletrocatalisadores homogêneos e heterogêneos, por mais que esta separação já seja, por si só,
uma linha tênue [72]. A funcionalização por moléculas orgânicas em eletrocatalisadores
metálicos, por exemplo, é uma área que tem demonstrado avanços interessantes nos últimos
anos. Um estudo sobre a modificação da superfície de cobre por aminoácidos, demonstrou
ótimos resultados para a produção de hidrocarbonetos, principalmente com a utilização de
glicina [73]. Os autores sugeriram que uma interpretação dos resultados obtidos, seja devido as
ligações de hidrogênio entre a extremidade NH3+ do zwitterion, e o intermediário CHO*, onde,
este último é melhor estabilizado, aumentando a seletividade para a RECO2. Waegele e Ovalle
[74] estudaram por espectroscopia de infravermelho a atuação de íons N-aril-piridínio frente à
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RECO2, e observaram que, dependendo da substituição do ligante, cria-se um filme que limita
o transporte de massa e, consequentemente, a disponibilidade de prótons na interface. A grande
vantagem de funcionalização com moléculas orgânicas, é a possibilidade, quase que ilimitada,
de modificações pontuais através de sínteses.
A utilização de complexos metálicos é também uma alternativa que tem se demonstrado
viável, onde é possível ancorar os eletrocatalisadores em substratos condutores, aproveitandose de uma maior área ativa. Koper e colaboradores [75] observaram, com o auxílio de
espectrometria de massas eletroquímica online (OLEMS – Online Electrochemical Mass
Spectrometry), a produção de CO e CH4 em sobrepotenciais moderados, utilizando complexos
de cobalto e protoporfirina ancorados em grafite pirolítico. Complexos de cobre (II) e
ftalocianina também foram reportados na literatura com uma eficiência faradaica de 66% para
metano [76]. Através de medidas de absorção de raios x in situ, os autores observaram que, nas
condições de RECO2, o complexo sofre uma eletrorredução reversível, formando clusters de
cobre metálico, voltando a cobre iônico em potenciais positivos. Enquanto que, outro trabalho
relatou altas eficiências faradaicas para hidrocarbonetos, utilizando complexos de cobre com
derivados de porfirina [77], atribuindo-se, a um dos fatores, a reatividade do centro metálico
cobre (I).
O uso de moléculas heterocíclicas, como as bases nitrogenadas, tem como justificativa
a grande capacidade de interação, devido ao par de elétrons livres na molécula de nitrogênio,
além de serem estáveis por conta da aromaticidade e elétrons deslocalizados. Blau [78], que
inclusive foi o primeiro a sintetizar a molécula 1,10-fenantrolina (fen), em 1888 isolou sais de
ferro com 2,2’-bipiridina e fen, e, após isso, outros trabalhos mostraram complexos com outras
moléculas como ftalocianina, porfirinas, e outros derivados, como alguns exemplos já
discutidos nesta seção. A molécula de fenantrolina, por exemplo, tem alta capacidade de
estabilizar, a partir de complexação, metais com baixos estados de valência, como o cobre [79].
Estes complexos cobre-fenantrolina (Cu-fen), inclusive, possuem uma quantidade volumosa de
trabalhos sobre o estudo da interação com moléculas de DNA [80–82].
Mesmo diante de um possível potencial catalítico, uma pesquisa realizada na literatura
com termos de busca como Cu/copper, phen* e CO2*, retornou poucos resultados para a
redução de CO2, mesmo incluindo a redução fotocatalítica [83–86]. Para a redução
eletroquímica de CO2, utilizando complexo Cu-fen, apenas um trabalho foi encontrado [87],
com seletividade majoritariamente para CO, enquanto que outros autores adicionaram sais de
íons fenantrolínio no eletrólito, obtendo alta eficiência para eteno [88,89]. Entretanto, é possível
que outros trabalhos não tenham sido encontrados a partir destas palavras-chave.
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Na redução eletroquímica de CO2, novos catalisadores devem sempre focar em
melhorias na atividade catalítica, e, principalmente, na seletividade dos produtos gerados, isto
é, tornando-os passíveis de futuras aplicações. Sargent e coautores [72] propuseram
perspectivas importantes nesta área de eletrocatalisadores complexo-moleculares, sendo elas:
(1) interações de segunda esfera de coordenação: inspirando-se em sítios ativos de enzimas, que
são capazes de controlar interações com intermediários das reações; (2) catálise Tandem (Figura
3): acoplando-se múltiplas reações em um mesmo sistema; (3) controle do inventário de
prótons: limitando-se a concentração de prótons para reagir no eletrodo, e assim, obtendo-se
maiores eficiências para produtos C2+; (4) inibição seletiva: controlando-se os produtos
desejáveis; e (5) estabilização da microestrutura do eletrodo: evitando-se transformações e
reconstruções que podem influenciar na seletividade da RECO2.

Figura 3. Exemplo ilustrativo de um efeito Tandem para RECO 2.

Fonte: Autoria própria.

1.4 Justificativa

Sistemas que correlacionam a atividade eletrocatalítica homogênea e heterogênea, como
através da utilização de eletrocatalisadores complexo-moleculares, têm se destacado na
literatura e apontam para efeitos potencialmente importantes. Além disso, funcionalizações in
situ na superfície eletrocatalítica, minimizam alterações estruturais que possam gerar efeitos
negativos, ocorrentes durante a RECO2. A utilização de compostos heterocíclicos, como as
bases nitrogenadas, tem demonstrado resultados importantes em diversas aplicações, inclusive
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na conversão da molécula de dióxido de carbono. A fenantrolina, por exemplo, possui alta
afinidade com átomos de cobre, e, em conjunto com seu extenso sistema π com elétrons
deslocalizados, pode exercer um efeito eletrônico particularmente interessante nos processos
de adsorção e transformação de CO2. Curiosamente, até onde se tem conhecimento, não há
nenhum trabalho reportado na literatura, que tenha avaliado este potencial em superfície de
eletrodos de cobre frente à RECO2. Desta forma, o presente trabalho pretende ampliar a
discussão a respeito do tema e pode apresentar também um importante acréscimo para a área
de fotossíntese artificial.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Com base no cenário exposto acima, este projeto teve como objetivo a investigação de
condições experimentais para o aumento da atividade de conversão eletrocatalítica do dióxido
de carbono para produtos C2, utilizando eletrocatalisadores de cobre funcionalizados in situ
com fenantrolina.

2.2 Objetivos específicos

•

Investigação das interações de 1,10-fenantrolina com a superfície de cobre em diferentes
condições.

•

Análise composicional e morfológica da superfície através de técnicas de raios x e
espectrometria de massas.

•

Caracterização da superfície eletrocatalítica por espectroscopia em diferentes condições
de reação com adição de 1,10-fenantrolina.

•

Avaliação e acompanhamento da distribuição dos produtos na eletrorredução de CO2
por Espectrometria de Massas Diferencial Eletroquímica (DEMS – Differential
Electrochemical Mass Spectrometry).

•

Determinação das eficiências faradaicas e quantificação dos produtos por experimentos
de cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Preparação do eletrodo e eletrólito

Em todo o trabalho, estudou-se a RECO2 em folhas de Cu (Sigma-Aldrich®) com
99,98% de pureza e área de 0,37 cm2. Os eletrodos foram previamente submetidos a um
eletropolimento, afim de eliminar os óxidos superficiais e minimizar a rugosidade. Este
procedimento foi realizado aplicando-se um potencial de 2,1 V, por 180 s, em uma solução de
H3PO4 85% (Synth), utilizando-se um bastão de grafite como eletrodo de referência e
contraeletrodo. O equipamento utilizado para o processo citado foi um Potenciostato /
Galvanostato (Autolab PGSTAT 128N), controlado pelo software Nova 2.1.4. Em seguida, os
eletrodos foram lavados com água Milli-Q® em abundância, e imersos rapidamente no
eletrólito, para evitar reações com o ar. Este procedimento foi o mesmo utilizado para a maioria
das análises, com algumas especificidades para cada medida, que serão abordadas nas
respectivas seções.
Os eletrólitos utilizados foram KHCO3 (Sigma-Aldrich®, 99,7%) 0,1 mol L-1 (75 mL) e
KHCO3 0,1 mol L-1 + 1,10-fenantrolina mono-hidratada (Synth, P.A. – A.C.S.) 1,0 mmol L-1
(75 mL) (variações na concentração serão explicitadas). O sistema foi mantido previamente
com borbulhamento de CO2 por 30 min para a saturação. Logo após, o eletrodo foi imerso no
eletrólito, mantendo-se, previamente a cada eletrólise, em Potencial de Circuito Aberto (PCA)
por mais 30 min, um procedimento que foi fixado para todas as medidas realizadas, exceto
quando for indicado. A todo instante, durante os experimentos, foram mantidas a agitação e o
borbulhamento de gás constantes.
Todos os experimentos foram realizados com uma placa de Pt como contraeletrodo e
Ag/AgCl (KCl saturado) como eletrodo de referência. Anterior a cada análise, foi medido o
potencial contra um Eletrodo Reversível de Hidrogênio (ERH), obtendo-se uma diferença
próxima de 200 mV. Desta forma, os potenciais apresentados no trabalho foram todos
convertidos para a escala de ERH, utilizando-se da equação 11.

EERH = EAg/AgCl + (0,059 x pH) + EºAg/AgCl

(11)
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3.2 Experimentos eletroquímicos

Nesta etapa utilizou-se uma célula eletroquímica convencional de três eletrodos e o
mesmo potenciostato descrito na seção anterior. O eletrodo de trabalho foi uma folha de Cu de
área 1,30 cm2 protegida por uma resina, para limitar apenas a superfície de interesse, e o contato
elétrico foi realizado por um fio de Cu. A superfície foi então submetida a um polimento
mecânico anterior ao eletropolimento. Neste caso, além do descrito na seção 3.1, utilizou-se
também em alguns experimentos borbulhamento com gás inerte Ar.

3.3 Caracterização da superfície do eletrodo

3.3.1 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier no modo de Reflectância
Total Atenuada (FTIR-ATR)

Preparou-se três eletrodos para esta análise, todos sob saturação de CO2: folha de Cu em
PCA por 30 min (Cu/PCA); folha de Cu em PCA por 30 min na presença de fenantrolina (Cufen/PCA); e folha de Cu após PCA por 30 min e eletrólise de 1 h em -1,2 V na presença de
fenantrolina (Cu-fen/RECO2). As amostras foram lavadas com água Milli-Q®, colocadas em
um dessecador e analisadas por um espectrômetro Vertex 70v vacuum Bruker Platinum ATR,
provido de um detector LN-MCT Mid e janela de diamante. Realizou-se varreduras entre 6303.800 cm-1 com resolução espectral de 4 cm-1 e uma média de 128 interferogramas, controlado
pelo software OPUS 7.5.

3.3.2 Espectroscopia Molecular Vibracional de Espalhamento RAMAN

Utilizou-se eletrodos nas mesmas condições citadas na seção 3.3.1, lavou-se os
eletrodos com água Milli-Q® e secou-se em dessecador antes de analisá-los. O equipamento
utilizado foi um Espectrômetro RAMAN LabRAM Evolution (Horiba) da Central de Análises
Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP), com um
laser incidente de 630 nm com intensidade de 0,1 e 5%, tempo de aquisição de 2 e 10 s e uma
lente de aumento de 100 x. Realizou-se varreduras entre 100-1.600 cm-1.
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3.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura as amostras Cu/PCA,
Cu/RECO2, Cu-fen/PCA e Cu-fen/RECO2, todas foram lavadas com água Milli-Q® e secas em
estufa logo após a preparação. As fotomicrografias foram obtidas na Central de Análises
Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP) através de
um equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) com detector OXFORD (model 7060),
operando com feixe de elétrons de 15 kV, corrente de 2,82 A e I probe de 200 pA.

3.3.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDS)

Realizou-se análise composicionais dos elementos químicos Cu, C, O e K através da
técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raios x. As medidas foram conduzidas na
Central de Análises Químicas do Instituto de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/US), com o
equipamento EDX LINK ANALYTICAL (Isis System Series 300), com detector de SiLi
Pentafet, janela ultrafina ATW II (Atmosphere Thin Window), com resolução de 133 eV à 5,9
keV e área de 10 mm², acoplado ao microscópio da seção 3.3.3. Para a calibração, utilizou-se
um padrão de Co, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25 mm, dead time de 30%,
corrente de 2,82 A e I probe de 2,5 nA.

3.3.5 Espectrometria de Massas por Ionização e Dessorção a Laser assistida por Matriz com
analisador por Tempo de Voo (MALDI-TOF)

Fez-se uma extração do filme formado na superfície da amostra Cu-fen/RECO2, porém,
utilizou-se um eletrólito com 5,0 mmol L-1 de fenantrolina, a fim de obter uma maior
concentração na superfície. Realizou-se a extração com 3 mL de Dimetilsulfóxido (DMSOSynth, P.A. – A.C.S.), pipetando-se cuidadosamente em direção à folha de Cu. Para fins de
comparação e para auxiliar na análise dos espectros, preparou-se uma amostra apenas com 5,0
mmol L-1 de fenantrolina em DMSO, e também, outra onde adicionou-se 5,0 mmol L-1 de
fenantrolina mais 2,5 mmol L-1 de CuCl2 di-hidratado (Sigma-Aldrich®, 99,999%), também em
DMSO, para a formação do complexo [Cu(fen)2]2+. As matrizes foram preparadas com ácido
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α-cyano-4-hidroxicinâmico (HCCA) e ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHBA) em TA-50 (50%
acetonitrila + 0,1% ácido trifluoroacético), e para a calibração, as duas matrizes foram
misturadas seguindo-se a proporção 1:1 (v/v) e então depositadas na placa seguindo o método
dried droplet. As amostras foram preparadas seguindo o método sanduíche, onde, primeiro foi
depositada uma fina camada da matriz HCCA, seguido da deposição da amostra e só então, a
deposição da matriz DHBA, que foram depositadas no suporte com um dia de antecedência da
análise, para que pudesse ser evaporado o solvente. Os dados foram coletados com o
equipamento Maldi Autoflex Max da Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto
de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP), no modo refletor positivo, com uma variação na
janela de massa 60-1000 Da, a intensidade do laser foi de 40-50% com 2000 shots na frequência
de 2000 Hz.

3.4 Monitoramento e quantificação dos produtos

3.4.1 Espectrometria de Massas Diferencial Eletroquímica (DEMS)

Os produtos gasosos durante a RECO2 foram monitorados por medidas de
espectrometria de massas diferencial eletroquímica. Esta técnica permite a detecção online e
instantânea dos produtos gasosos e/ou voláteis, produzidos por reações eletroquímicas durante
a aplicação de potencial na interface eletrodo/eletrólito. Em um experimento típico de DEMS,
as curvas de corrente iônica (intensidade do sinal de massa) vs. curvas de potencial
eletroquímico são registradas simultaneamente em função do tempo, para valores selecionados
de massa/carga (m/z) [90]. Os experimentos foram realizados através de uma configuração
desenvolvida pelo grupo de eletroquímica (Figura 4), utilizando-se uma célula tradicional de 3
eletrodos, nas condições descritas na seção 3.1, com um fio de Ti para estabelecer o contato
elétrico do eletrodo de trabalho. Utilizou-se uma peça de PEEK como suporte, onde a folha de
Cu foi posicionada após uma membrana de PTFE e a conexão com o espectrômetro por uma
sonda.
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Figura 4. Configuração experimental para as medidas de DEMS.

Fonte: Autoria própria.

3.4.2 Cromatografia Gasosa (CG)

Nestes experimentos, utilizou-se uma célula H, com o contraeletrodo em compartimento
separado do eletrodo de trabalho, evitando, assim, uma possível influência do gás gerado no
processo anódico. Utilizou-se como eletrodo de trabalho a folha de Cu com 1,30 cm2, e seguiuse o procedimento de polimento descrito na seção 3.2. No mesmo compartimento adicionou-se
o eletrodo de referência, com 30 mL de eletrólito, e, quando com fenantrolina, as concentrações
variaram entre 5,0, 1,0 e 0,5 mmol L-1. No compartimento oposto com o contraeletrodo,
separados por uma membrana trocadora de prótons (Náfion™ 115), adicionou-se 30 mL de
KHCO3 0,1 mol L-1 (Figura 5). Neste caso, utilizou-se um potenciostato / galvanostato (Autolab
Eco-chemie PGSTAT30), controlado através do software GPES, sendo o tempo de eletrólise
de 1 h.
Para os cálculos das eficiências faradaicas durante a RECO2, os produtos reacionais
foram quantificados utilizando-se um cromatógrafo a gás de marca Shimadzu modelo GC2014, equipado com uma coluna carboxen 1010 de comprimento 30 m e diâmetro interno de
0,53 mm. Os detectores foram de Ionização de Chama (FID) e de Condutividade Térmica
(TCD); para a detecção do CO, utilizou-se um metanador Shimadzu MTN-1. Uma curva de
calibração foi construída através da utilização de um gás padrão, contendo Ar (~90%), H2
(~3%), CO2 (~1%), CO (~1%), CH4 (~1%), C2H2 (~1%), C2H4 (~1%) e C2H2 (~1%), em
diferentes concentrações. Os produtos gasosos foram todos coletados em um saco de 1.000 mL

34

do tipo gas-tight (Tedlar bags), acoplado à célula eletroquímica, a cada 30 min. Uma seringa
também do tipo gas-tight (Hamilton) foi usada para retirar e injetar as amostras no cromatógrafo
gasoso. As áreas referentes aos produtos gerados na RECO2, como também para a construção
da curva de calibração, foram integradas a partir do software GCSolution, que também foi
utilizado para o controle do equipamento.

Figura 5 Configuração com célula H para os experimentos de cromatografia.

Fonte: Autoria própria.

De modo a descobrir a real distribuição da carga aplicada para a geração dos produtos,
as eficiências faradaicas foram calculadas de acordo com a equação 12.

F x n x eEficiência Faradaica (EF) =
𝑥 100
Q

(12)

Sendo, F: Constante de Faraday (96.485 C mol-1); n: Quantidade de mol obtida pela
curva da cromatografia; e-: é o número de elétrons de determinado produto; e Q: a carga
aplicada.
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3.4.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)

Para a quantificação dos produtos líquidos, após eletrólises no sistema da seção 3.4.2,
retirou-se alíquotas do eletrólito e realizou-se cromatografia líquida de alta eficiência através
de um cromatógrafo de marca Shimadzu, modelo Prominence Ultra fast Liquid
Chromatograph, com sistema de bombeamento isocrático e detectores UV-Vis SPD-20A e
RID-10A.
A coluna cromatográfica utilizada foi uma HPX87H (bio-rad, modelo Aminex 300 mm
x 7,8 mm). Alíquotas de 20 μL foram injetadas no cromatógrafo, com uma fase móvel composta
por solução aquosa de ácido sulfúrico 3,33 mmol L-1, sob o fluxo de 0,6 mL min-1, com um
tempo de eluição de 30 min. Para a detecção dos íons formiato e acetato, utilizou-se
comprimento de onda de 210 nm, enquanto que, para a detecção de etanol foi realizada por
índice de refração. A quantificação dos íons formiato foi realizada a partir de uma curva
analítica, e o software de controle do equipamento, LCSolution, que também foi utilizado para
a integração das áreas correspondentes aos picos de retenção. Para o cálculo da eficiência
faradaica, a mesma equação dos produtos gasosos pôde ser utilizada (Equação 12).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Ensaio eletroquímico

Num primeiro momento, experimentos potenciodinâmicos foram realizados para uma
caracterização eletroquímica do sistema cobre/fenantrolina/KHCO3. Nesta etapa, buscou-se
obter informações que caracterizassem a dinâmica da interação da molécula de fenantrolina
com a superfície de cobre em meio aquoso, assim como a sua influência sobre os processos
redox presentes. Tomou-se como ponto de partida, reações já conhecidas da literatura e que
descrevem o comportamento de um eletrodo de cobre, em eletrólitos contendo HCO3-/CO32[91–93] (Equações 13-20). Deve-se também considerar a possibilidade de intermediários e a
formação de outras espécies, dependentes da concentração, do pH e do potencial aplicado.

2Cu + H2O ⇌ Cu2O + 2H+ + 2e-

Óxido de
Cobre (I)

Cu2O + H2O ⇌ 2CuO + 2H+ + 2e-

Óxido de
cobre (II)

Cu + H2O ⇌ CuO + 2H+ + 2e-

Óxido de
cobre (II)

Cu2O +3H2O ⇌ 2Cu(OH)2 + 2H+ + 2e-

Hidróxido de
cobre (II)

Cu2+ + 2OH- ⇌ Cu(OH)2

Hidróxido de
cobre (II)

Cu2+ + CO32- ⇌ CuCO3

Carbonato de
cobre (II)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2Cu2+ + 2OH- + CO32- ⇌ Cu(CO3).Cu(OH)2

Malaquita

(19)

3Cu2+ + 2OH- + 2CO32- ⇌ 2Cu(CO3).Cu(OH)2

Azurita

(20)

A técnica de voltametria cíclica (VC) foi utilizada para identificar e comparar os
potenciais e as reações eletroquímicas processadas em uma solução de KHCO3 0,1 mol L-1,
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mantida sob constante borbulhamento de Ar (Figura 6a) e CO2 (Figura 6b). Quando na presença
de fenantrolina o sistema será referido como Cu-fen (linhas vermelhas). Num primeiro instante,
em uma análise do sistema sem fenantrolina (linhas pretas), nomeado apenas como Cu, é
possível observar picos nos voltamogramas que são característicos à processos redox de cobre
na superfície [94]. Entretanto, fazendo a comparação dos resultados de VC obtidos em Ar
(Figura 6a) e CO2 (Figura 6b), nota-se uma nítida diferença no perfil voltamétrico,
provavelmente devido os distintos pHs, 8,2 e 6,8, respectivamente. A acidificação de uma
solução aquosa de KHCO3 saturada com CO2 ocorre segundo as equações 8 e 9 (seção 1.3). O
pH mais ácido obtido nestas condições tem influência direta na concentração das espécies e nas
reações com a superfície do eletrodo.
Na Figura 6a, para o sistema Cu, observa-se dois picos anódicos nos potenciais de 0,63
V (AI) e 0,76 V (AII), que podem ser atribuídos à formação de Cu2O e CuO/Cu(OH)2,
respectivamente [92,94]. Acima desses potenciais, uma corrente anódica com uma ligeira
tendência para maiores densidades de corrente, podem ser atribuídas à formação das espécies
CuCO3, hidróxidos e hidroxicarbonatos de cobre, devido ao eletrólito de KHCO3. Considerando
a estabilidade na magnitude de densidade de corrente, é possível que esteja ocorrendo a
formação de uma fina camada passivadora das espécies citadas [91], bem como a dissolução de
cobre iônico [95]. Já na varredura reversa, é possível observar três picos catódicos, em 0,56 V
(CI), 0,38 V (CII) e 0,22 V (CIII), em resposta às eletro-oxidações ocorridas na varredura
anódica, que podem ser atribuídos, respectivamente, à CuO/Cu(OH)2 para Cu2O, eletrorredução
de derivados de carbonato de cobre e por último, Cu2O para Cu [91,95].
Sob saturação de CO2 para Cu (Figura 6b), observa-se um perfil voltamétrico
semelhante à Figura 6a, com algumas especificidades a serem discutidas a seguir.
Primeiramente, é possível verificar um aumento nas densidades de corrente e nos
deslocamentos dos potenciais. A este fenômeno, atribuiu-se à variação do pH decorrentes da
alteração do equilíbrio presente, devido a saturação com CO2, já discutida anteriormente.
Observa-se também que, na varredura reversa, ocorre o surgimento de um novo pico de corrente
anódica em 0,76 V (AIII’), possivelmente porque, neste pH, as espécies oxidadas de cobre
possuem baixa estabilidade, sendo facilmente removidas, seja por reações catódicas ou
dissolução espontânea [96]. Seguindo-se a voltametria, é possível notar que houve apenas dois
picos de redução (CI’ e CIII’), diferentemente do observado para a condição da Figura 6a, e que,
complementando a discussão anterior, possivelmente não houve uma formação considerável da
camada passivadora na superfície.
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Figura 6. Voltametrias cíclicas em 50 mV s-1 com saturação de Ar (a) e de CO2 (b), com eletrólito de KHCO3 0,1
mol L-1 (Cu - linha preta) e KHCO3 0,1 mol L-1 + 1,0 mmol L-1 fenantrolina (Cu-fen - linha vermelha).
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Em linhas vermelhas na Figura 6 são apresentados os voltamogramas com a presença
de fenantrolina no eletrólito (Cu-fen). É possível observar uma clara diferença no perfil
voltamétrico e nos potenciais dos processos, quando comparado aos mesmos experimentos
executados na ausência da amina (Cu). Estas alterações devem ser resultado das interações da
molécula orgânica na superfície metálica. Em ambas atmosferas (Ar e CO2), observa-se uma
maior capacitância do sistema, devido à estabilização do cobre iônico na forma de complexos
com a fenantrolina [79]. Dessa forma, aumentando-se o sobrepotencial, alteram-se os estados
de oxidação do cobre, resultando em uma forte atração sentida pela molécula orgânica, que
tende a se acumular na dupla camada elétrica, aumentando a resistência ao transporte de massa
até a superfície. A presença da espécie protonada da fenantrolina (pKa = 4,85) foi
desconsiderada, já que nos pHs em estudo e na concentração de 1,0 mmol L-1, a espécie básica
da amina é predominante [97].
Em atmosfera inerte (Figura 6a), nota-se em Cu-fen uma alta densidade de corrente
anódica, com um único pico em 0,63 V (A1), seguido por seu decréscimo até atingir um platô,
que se estende até o final da varredura anódica em 1,2 V. Na varredura reversa, nota-se que a
corrente ainda continua moderadamente positiva, o que, em complemento à alta densidade de
corrente observada no processo anódico, indica que houve uma elevada taxa de estabilização
por complexação das espécies de cobre que se oxidaram, sendo limitada principalmente por
processos difusionais. Ainda na Figura 6a, observa-se a presença de dois picos de redução em
0,62 V (C1) e 0,28 V (C2). Atribuiu-se à C1 à redução monoeletrônica do complexo [Cu(fen)2]2+
para [Cu(fen)2]+ com base em estudos similares [87,98]. Por outro lado, o processo em C2, que
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apresenta uma densidade de corrente muito semelhante com e sem fenantrolina, é possível que
seja a redução de espécies de cobre oxidadas não complexadas, provavelmente de uma camada
passivadora mais interna. Considerando que, os filmes que se formam na varredura anódica,
quando não há fenantrolina em solução, constituem-se em camadas de Cu (I) e Cu (II) [93],
especificamente nesta ordem, é possível que haja intermediários como as camadas de óxidos
que não reagiram com a fenantrolina, assim como complexos 1:1 adsorvidos à superfície. PérezSánchez e colaboradores [95] obtiveram diferentes perfis de voltametria variando-se a agitação
no eletrólito, através do estudo das camadas superficiais de óxidos. De acordo com os autores,
por força mecânica, algumas espécies formadas na superfície acabam sendo removidas. Embora
não tenha sido variada a agitação do eletrólito no presente trabalho, voltamogramas semelhantes
com os resultados dos autores foram obtidos, quando comparado Cu e Cu-fen. Dessa forma, é
possível que parte dos complexos estejam sendo afastados da superfície, expondo-a novamente
para novas reações.
Na Figura 6b, Cu-fen e eletrólito saturado com CO2, além dos deslocamentos dos
potenciais devido ao pH, poucas distinções são evidentes em relação à atmosfera inerte.
Primeiramente, a densidade de corrente no pico anódico é menor quando comparado na
ausência de fenantrolina, com isso, não há sobreposições, e é possível observar a definição de
dois picos, ao invés de apenas um, relacionados aos dois estados de oxidação do cobre. Além
disso, o primeiro pico de redução, em 0,51 V (C1’), possui uma maior densidade de corrente
quando comparado com atmosfera de Ar (C1), indicando que, uma maior concentração do
complexo [Cu(fen)2]2+ foi reduzido para [Cu(fen)2]+, após isso, este último continua adsorvido
fortemente na superfície, deslocando o segundo pico de redução para potenciais mais negativos
(menos positivos), em 0,19 V (C2’).
Para avaliar a estabilidade do sistema, considerando-se as possíveis espécies presentes
(cobre e óxidos/hidróxidos/carbonatos/hidroxicarbonatos e também complexos com
fenantrolina), realizaram-se VC variando a janela de potencial no sentido de valores positivos,
entre 1,0 V, 1,2 V e 1,4 V (Figura 7). A partir dos experimentos realizados para Cu (Figura
7a,b), é possível observar que, conforme aumentou-se o limite da varredura para valores mais
positivos de potencial, houve uma resposta do sistema correspondendo à potenciais mais
negativos para os processos catódicos. Este resultado era esperado, considerando que, após os
picos anódicos, já atribuídos anteriormente, os potenciais mais positivos favorecem a formação
de um filme que passiva a superfície, aumentando a sua espessura e concentração, até um certo
limite, conforme se aumenta o potencial. Outra consequência da varredura até potenciais mais
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positivos é o aumento da dissolução de cobre iônico no eletrólito. Dessa forma, maior energia
é necessária para reduzir essa camada formada, deslocando assim os picos de redução para
potenciais mais negativos. Assim como o aumento da corrente catódica, correspondente ao
aumento da concentração das espécies eletrorreduzidas.

Figura 7. Voltametrias cíclicas realizadas com velocidade de 50 mV s-1 alterando-se a janela de potencial para
valores de 1,0 V, 1,2 V e 1,4 V, para Cu (a,b) e Cu-fen (c,d) com eletrólito saturado com Ar (a,c) e CO2 (b,d).
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Fonte: Autoria própria.

Analisou-se também o sistema Cu-fen (Figura 7c,d), onde é possível observar uma
reprodução dos voltamogramas, independente da variação de potencial. Apenas o pico que foi
atribuído à eletrorredução de espécies de cobre não complexadas demonstrou variações de
potenciais e corrente. Estes resultados sugerem que, a fenantrolina atua vigorosamente na
estabilização das espécies de cobre que se oxidam, possivelmente pela formação de complexos
que se mantém adsorvidos ou próximos à superfície, assim como já foi sugerido no estudo de
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corrosão de outros metais [99,100] e também para a superfície de cobre com a molécula
benzotriazol [101].
Com interesse em verificar qual o comportamento do sistema em potenciais mais
negativos, realizaram-se VC em uma janela de potencial abaixo de 0 V, na presença e ausência
de fenantrolina, em eletrólito saturado com Argônio (Figura 8a). Nestes experimentos, é
possível observar que, quando na presença da molécula orgânica, têm-se um potencial de início
de reação de redução mais negativo, possivelmente devido a uma resistência à difusão de
espécies reagentes, gerada pelas moléculas de fenantrolina presentes na dupla camada, ou
adsorvidas à superfície, a partir da estabilização das espécies oxidadas de cobre, assim como já
foi discutido. Além disso, este potencial de início é antecipado por dois picos de baixa
densidade de corrente catódica em ~ -0,60 V e -0,79 V, atribuídos à redução da fenantrolina.
Bélanger e colaboradores [102] trabalharam com a formação eletroquímica de um filme de
fenantrolina em superfície de carbono, e sugeriram que o processo ocorre pela doação de um
próton e um elétron, formando-se uma espécie radical, que leva à formação de um dímero ou a
acepção de mais um próton e um elétron para formar a espécie 1,4-di-hidrogenada (Figura 9).
Considerando que os picos aparecem justamente onde a REH deveria iniciar, é possível que os
prótons e elétrons estejam sendo destinados, em parte, para a molécula orgânica, formando
assim as espécies citadas.

Figura 8. Voltametrias cíclicas com velocidade de 50 mV s-1 em potenciais negativos em eletrólito saturado com
Ar para Cu e Cu-fen (a); Voltametrias cíclicas com velocidade de 50 mV s-1 de Cu-fen em eletrólito saturado com
Ar com tempos diferentes em PCA (b).
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Nestes potenciais de estudo, nenhum processo reversível foi observado para estes dois
picos durante a voltametria, complementando sobre a eletrorredução irreversível da
fenantrolina. Porém, quando mantido o sistema em PCA, por tempos diferentes (Figura 8b),
nota-se que, depois do primeiro ciclo (nomeado por ’30 min’), há uma reprodução dos picos
com densidade de corrente maior. Considerando que a janela de potencial se encontra abaixo
do próprio PCA do sistema (que será discutido adiante) e evita a oxidação do cobre, quando o
circuito é aberto, há uma reprodução do mesmo perfil voltamétrico. É possível que em PCA
ocorram novas reações na superfície que oxidam mais espécies de cobre, interagindo com as
moléculas de fenantrolina livre e reiniciando todos os processos citados, quando se aplica
potencial novamente.

Figura 9. Mecanismo de redução da fenantrolina.

Fonte: Adaptação de Bélanger e colaboradores (2016) [102].

Como descrito anteriormente, a fenantrolina se adsorve em superfície de cobre
[103,104] atuando como um inibidor de corrosão. Mu e colaboradores [99] encontraram valores
negativos de eficiência para inibição da corrosão de ferro quando utilizado pequenas
concentrações de fenantrolina. Por outro lado, estudos com alumínio [100] demonstraram que
a amina atua majoritariamente como um inibidor catódico, com um PCA mais negativo
comparado ao sistema sem a molécula orgânica, mas que sofre um intenso decréscimo na
eficiência de inibição depois de um tempo em imersão. Dessa forma, registrou-se o potencial
de circuito aberto durante os 30 min que precedem às eletrólises (APÊNDICE A). Obteve-se
para Cu um potencial de 0,50 V, com tendência a valores mais positivos, e 0,37 V para Cu-fen,
com tendência negativa, durante os 30 min registrados. Considerando o diagrama de Pourbaix
para as condições em estudo [105], sugere-se que a amina esteja possivelmente estabilizando
na forma de complexos as espécies oxidadas de cobre durante o PCA, limitando assim, a
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formação da camada passivadora que inibe naturalmente processos oxidativos. Mais adiante no
trabalho, será demonstrado o papel fundamental do PCA para a RECO2.
Realizaram-se, também, voltametrias de varredura linear (VVL), em atmosfera de Ar
(linhas pontilhadas) e CO2 (linhas sólidas), na presença de fenantrolina (linhas vermelhas) e na
ausência (linhas pretas) (Figura 10). É possível observar um nítido pico com alta densidade de
corrente catódica em -0.45 V (Figura 10a), sendo relacionado à redução das espécies oxidadas
de cobre formadas na superfície do eletrodo. Mesmo tendo passado por processos de polimento
e eletropolimento, a formação dessas espécies pode ter sido originada no contato com o ar até
a imersão no eletrólito, por reações com oxigênio residual no eletrólito, ou provavelmente por
reações de equilíbrio que ocorrem em PCA. Em complemento, vale destacar que este pico não
foi observado em atmosfera inerte (Ar), nem na 5ª varredura (Figura 10b). Neste caso,
reaparecem, inclusive, os picos de redução em potenciais mais positivos que foram discutidos
na Figura 6. O pico mencionado também não é observado em Cu-fen, reafirmando o papel da
fenantrolina na estabilização das espécies de cobre que se oxidam, que são complexados pela
amina. Também é possível notar outro pico em -0,72 V, visível em todas as varreduras sem
fenantrolina. Este pico é normalmente atribuído à adsorção de uma camada de CO na superfície,
um intermediário da redução de CO2 [31], embora não se soube explicar o deslocamento no
potencial. Além disso, a partir dos gráficos inseridos, é possível notar que, de fato, os picos em
~ -0,60 V e -0,79 V atribuídos à eletrorredução da fenantrolina só aparecem na primeira
varredura, que permaneceu em PCA antes de ser iniciada.

Figura 10. Voltametrias de varredura linear realizadas em 50 mV s-1 para Cu (linha preta) e Cu-fen (linha
vermelha), em atmosfera de Ar (linha pontilhada) e CO 2 (linha sólida). 1ª varredura (a) e 5ª varredura (b).
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A partir destes resultados, observou-se que a fenantrolina possui uma nítida interação
com a superfície de cobre, possivelmente por estabilização das espécies que se oxidam na
superfície, como óxidos, hidróxidos, carbonatos e/ou hidroxicarbonatos, através da formação
de complexos cobre-fenantrolina. Além disso, em potenciais mais negativos, foram atribuídos
picos de redução da fenantrolina, gerando um radical que pode se dimerizar ou formar a espécie
1,4-di-hidrogenada. Notou-se que, o potencial de circuito aberto, na presença da molécula
orgânica, possui um valor mais negativo, tendendo a números ainda mais negativos, sugerindose que, a estabilização a partir dos processos citados, possivelmente esteja ocorrendo a medida
em que a superfície vai se oxidando. Estas reações geraram um interesse em entender como o
sistema se comporta frente à RECO2, para isso, técnicas para um monitoramento e quantificação
dos produtos foram realizadas, e serão discutidas a seguir.

4.2 Monitoramento e quantificação dos produtos frente à RECO2

Com as medidas on-line realizadas por DEMS, foi possível extrair valiosas informações
a respeito do sistema em estudo. Em todos os experimentos, foram investigadas as relações
massa/carga, selecionadas para o monitoramento de alguns íons moleculares e fragmentação
das espécies de interesse, mesmo que, em alguns casos, não represente o fragmento de ionização
de maior intensidade. Sendo assim, foram monitoradas: m/z = 2, referente a hidrogênio (H2);
m/z = 15, metano (CH4); m/z = 26, eteno (C2H4); m/z = 28, monóxido de carbono (CO); m/z =
31, referente à fragmentação de álcoois, como metanol ou etanol (CH3OH ou C2H4OH); e por
fim, m/z = 44, dióxido de carbono (CO2). A m/z = 5, que não representa nenhum fragmento, foi
utilizada apenas como controle. Dessa forma, na discussão a seguir, a respeito do DEMS, será
considerada as próprias espécies, sempre querendo se referir aos valores de massa/carga.
Para uma primeira análise, realizaram-se VC para Cu e Cu-fen, em KHCO3 0,1 mol L-1
saturado com CO2 (Figura 11). A Figura 11a apresenta o experimento conduzido inicialmente
apenas com o eletrodo de cobre, sujeito às condições prévias discutidas na seção 3.1. Nesta
condição, é possível notar um comportamento já esperado para cobre bulk, com produção de
hidrogênio, metano e eteno [32,35,106]. Por outro lado, na presença de fenantrolina (Figura
11b), pode-se observar que: 1) aparentemente a reação passa a produzir álcool e 2) ocorre a
supressão da produção de metano. Considerando que as correntes iônicas se mantêm na mesma
média, este resultado difere-se de uma eletrodeposição de cobre, de acordo com os resultados
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prévios já publicados [38], indicando que, a partir das interações discutidas na seção 4.1, a
molécula orgânica pode estar influenciando na RECO2 gerando uma seletividade para produtos
com dois carbonos (C2). Para identificar se os sinais de massa/carga observados poderiam ser
referentes às reduções ou fragmentações de alguma espécie de fenantrolina, realizou-se VC de
Cu-fen em eletrólito saturado com Ar (APÊNDICE B), mas apenas sinal de hidrogênio foi
observado, devido à eletrólise da água, como descrito na equação 1. Os sinais de m/z das outras
espécies investigadas, podem ser encontrados na seção de Apêndices (APÊNDICE C).

Figura 11. Voltametrias cíclicas realizadas em velocidade de 20 mV s-1 de Cu (a) e Cu-fen (b) obtidas a partir dos
experimentos de DEMS, com corrente iônica e potencial em função do tempo, monitorando-se m/z=2, m/z=15,
m/z=26 e m/z=31.
(b)

(a)
m/z = 31

3,00x10-13
1,50x10-13

4,10x10-14

0,00

0,00

m/z = 26

1,0x10-12
0,0
1,26x10

m/z = 15

-11

m/z = 26

1,84x10-12

Corrente iônica / A

Corrente iônica / A

2,0x10-12

m/z = 31

8,20x10-14

6,30x10-12

9,20x10-13
0,00

m/z = 15
1,30x10-12
0,00

0,00

m/z = 2

3,90x10-10

9,90x10-11

0,00

0,00

Potencial / V
0,0

-1,4
0

m/z = 2

1,98x10-10

Potencial / V

Potencial / V

7,80x10-10

1000

Tempo relativo / s

2000

Potencial / V
0,0

-1,4
0

1000

2000

Tempo relativo / s

Fonte: Autoria própria.

Aproveitando da capacidade de investigação por DEMS, com detecção quase
instantânea dos produtos gerados na superfície do eletrodo, realizou-se um extenso
experimento, com o intuito de entender melhor o efeito da fenantrolina, após uma desativação
do eletrodo de cobre (Figura 12). Realizaram-se cronoamperometrias de 1 h, por três vezes
consecutivas, com intervalos de 2 h em PCA entre cada uma, observando o evidente
comportamento de Cu, já demonstrado nas voltametrias da Figura 11a. Entretanto, com a
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cronoamperometria, é possível notar também a desativação do eletrodo para hidrocarbonetos
em função do tempo, fato este já observado em trabalhos prévios (embora as causas ainda
estejam sob discussão) [62,107,108]. Ao final da terceira polarização, adicionou-se fenantrolina
em solução e, após o tempo em PCA, pôde-se observar um comportamento totalmente diferente
na distribuição dos produtos. Há um abrupto aumento na corrente iônica referente ao eteno e à
possíveis álcoois, com a consequente supressão de metano e diminuição da corrente de
hidrogênio, semelhante ao discutido na Figura 11b. As outras massas estão dispostas no
APÊNDICE D.

Figura 12. Corrente iônica e potencial em função do tempo, obtidos por DEMS em eletrólises em -1,58 V e
intervalos em PCA. Com adição de fenantrolina (1,0 mmol L-1) após a 3ª polarização. Monitorando-se m/z=2,
m/z=15, m/z=26 e m/z=31.
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Fonte: Autoria própria.

Embora o sinal do íon molecular do CO, m/z 28, possa também ser um fragmento da
molécula de CO2, estudos desenvolvidos anteriormente no grupo demonstraram a possibilidade
de utilizá-lo para o monitoramento de CO [38]. Além disso, essa massa também representa um
fragmento de ionização da molécula de C2H4. Porém, devido à alta concentração de CO2 na
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solução, em relação à quantidade de C2H4 produzida, a formação desse produto não é sensível
pelo sinal em m/z = 28, que já possui corrente iônica alta, uma vez que a solução está saturada
com CO2. Assim, o monitoramento do eteno foi realizado pelo fragmento 26, que não tem
sobreposição com sinais de outros compostos (reagentes ou produtos) no sistema em
investigação. Além disso, é possível observar no APÊNDICE D que há uma variação negativa
na massa 44 quando o potencial se torna cada vez mais negativo. Isso ocorre porque a alta
produção de H2 causa um efeito de purga dos gases próximos ao eletrodo, que leva ao
decréscimo das outras espécies dissolvidas nas vizinhanças do eletrodo (inclusive CO2)
[38,109]. Deve-se frisar também que o DEMS não foi calibrado com uma curva analítica para
as presentes medidas, pois não há reações seletivas para os produtos finais em estudo. Além de
que a sensibilidade de detecção depende da fragmentação e probabilidade de ionização.
Consequentemente, a análise dos produtos deve ser realizada de forma qualitativa [109].
Para melhor entender o efeito do PCA, realizou-se uma medida semelhante à
apresentada na Figura 12, porém, desde o início, o sistema foi mantido polarizado em 0 V, antes
e após a 1ª eletrólise, para averiguar se a fenantrolina possui algum efeito, mesmo sem a
necessidade de se manter o potencial em circuito aberto previamente (Figura 13). Dessa forma,
a molécula foi adicionada após a desativação do eletrodo ao final da polarização, entretanto,
neste caso, manteve-se o potencial em 0 V e aplicou-se outra polarização negativa. Seguindose este protocolo, não foi observada nenhuma reativação, sendo assim, logo após, o sistema foi
mantido em PCA e repetiu-se o mesmo procedimento. Nota-se um aumento no sinal de eteno e
álcoois, com diminuição de metano e hidrogênio. Isso indica, novamente, a necessidade de que
haja a oxidação de cobre na superfície, em PCA, para interagir com a fenantrolina e gerar o
efeito seletivo observado.
Para identificar se estes resultados são provenientes apenas da fenantrolina,
independente do substrato, realizou-se um experimento com folha de Au (APÊNDICE E), que
não possui eficiência faradaica significativa para hidrocarbonetos, produzindo majoritariamente
CO [16]. Nenhum sinal de eteno foi observado, apenas monóxido de carbono, que pode ser
atribuído a eletrorredução de CO2 a partir da superfície de ouro. Além disso, este resultado
confirma novamente que as variações nos sinais de massa/carga observadas não são
provenientes de fragmentos de ionização da molécula de fenantrolina. Desta forma, é possível
concluir que o mecanismo responsável pelo aumento de seletividade para C2, depende de uma
superfície de cobre, da presença de fenantrolina e que o sistema seja mantido previamente em
circuito aberto.
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Figura 13. Corrente iônica e potencial em função do tempo, obtidos por DEMS. Com potencial inicial em 0 V e
eletrólises em -1,58 V, com intervalos em 0 V e posteriormente em PCA. Com adição de fenantrolina (1,0 mmol
L-1) após 1ª polarização, ainda em 0 V. Monitorando-se m/z=2, m/z=15, m/z=26 e m/z=31.
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Fonte: Autoria própria.

A partir do monitoramento qualitativo dos produtos gerados na RECO2, realizaram-se
experimentos para a quantificação dos produtos gasosos e líquidos, por meio das técnicas de
CG e CLAE. Foram realizadas cronoamperometrias de 1 h para a análise dos produtos e o
cálculo da eficiência faradaica (EF). A equação 12, apresentada na seção 3.4.2 foi utilizada para
obter os valores de EF. As Tabela 3-5 apresentam os resultados obtidos a partir de todos os
experimentos de quantificação. Os valores apresentados correspondem à média das duplicatas
que foram realizadas para cada experimento. Todos os valores calculados podem ser verificados
na seção de apêndices (APÊNDICE F, G, H).
Pode-se observar inicialmente que as eficiências não atingiram 100% em nenhum
experimento, isto ocorre devido a formação de produtos que não puderam ser quantificados ou
até mesmo detectados. Considerando também que, para o cálculo da EF, é levada em conta a
carga total aplicada, é possível que parte dos elétrons tenham sido destinados para outras
reações que não aquelas envolvidas com a RECO2, como por exemplo, a redução da
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fenantrolina ou de óxidos. Conjunto de dados como estes são comumente encontrados na
literatura, principalmente quando há a redução de moléculas orgânicas e/ou formação de filmes
superficiais [64,89].

Tabela 3. Média das eficiências faradaicas para Cu nos potenciais de -1,1 V, -1,2 V e -1,3 V, obtidos com 1 h de
eletrólise.

Potencial
/V
-1,1
-1,2
-1,3

H2
52,0
63,2
20,4

CO
8,2
3,6
4,0

Eficiência faradaica / %
HCOOCH4
22,8
6,1
15,5
9,4
16,1
32,9

C2H4
8,3
6,2
16,3

Total
97,4
97,8
89,7

Fonte: Autoria própria.

Tabela 4. Média das eficiências faradaicas para Cu-fen 1,0 mmol L -1 nos potenciais de -1,1 V, -1,2 V e -1,3 V,
obtidos com 1 h de eletrólise.

Potencial
/V
-1,1
-1,2
-1,3

H2
54,4
39,2
44,9

CO
3,7
2,2
1,7

Eficiência faradaica / %
HCOOCH4
18,0
1,3
11,9
2,9
6,1
5,7

C2H4
17,7
29,2
29,7

Total
95,1
85,4
88,1

Fonte: Autoria própria.

De forma geral, observou-se que na presença de fenantrolina (Cu-fen), ocorre um nítido
aumento da seletividade para C2H4 (C2), ao mesmo tempo que ocorre uma quase supressão da
conversão de CO2 para CH4 e CO (C1). A partir da concentração de 1,0 mmol L-1 de
fenantrolina, nota-se que, mesmo variando o potencial, de -1,1 V à -1,3 V, a mesma tendência
de seletividade para eteno foi obtida (Figura 14). Curiosamente, pode-se observar também uma
diminuição da produção de íons formiato, o que estaria de acordo com a tendência já observada
de supressão das vias de formação de produtos C1. Porém, é importante ressaltar que, a
formação de HCOO- a partir da redução de CO2 é proposta para ocorrer por uma via
independente. Nesta, a molécula de CO2 se adsorve pelos átomos de oxigênio, formando o
intermediário *OCHO. A formação de CO, CH4 e C2H4, ocorre pela adsorção da molécula de
CO2 via átomo de carbono e geração intermediário *COOH [47,110]. Pode-se concluir,
portanto, que esta última via citada deve provavelmente sofrer uma influência direta para
justificar a seletividade observada. Além disso, outros produtos com dois carbonos foram
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detectados, como etano, acetato e etanol, mas que, devido à baixa quantidade formada, não
puderam ser quantificados (APÊNDICE I).

Figura 14. Eficiências faradaicas para Cu-fen 1,0 mmol L-1 nos potenciais de -1,1 V, -1,2 V e -1,3 V, obtidos com
1 h de eletrólise.
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Fonte: Autoria própria.

Com os resultados obtidos, é possível que o mecanismo atuante na seletividade da
RECO2 para C2 envolva os complexos cobre-fenantrolina, formados a partir de interações
prévias da amina com a superfície do eletrodo. Outras moléculas semelhantes já foram
reportadas na literatura, apresentando ótimos resultados para C2 [89,111]. Wang e
colaboradores [87] estudaram o complexo [Cu(fen)2]2+ frente à RECO2, utilizando um eletrodo
de grafeno mesoestruturado, obtendo-se uma eficiência faradaica de mais de 80% para CO. Os
autores avançaram até o potencial de -1,0 V e não observaram nenhuma eletrorredução de cobre
metálico, propondo que o complexo [Cu(fen)2]2+ é adsorvido na superfície, e então reduzido
para [Cu(fen)2]+. A espécie de Cu (I) gerada, seria o sítio ativo onde ocorre a interação e
ativação da molécula de CO2 para gerar CO como principal produto. Entretanto, o grafeno, que
foi utilizado como matriz no estudo, possui atividade apenas para a eletrólise da água [112],
enquanto que, no presente trabalho, utilizou-se um eletrodo de cobre, que, por si só, já possui
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boa atividade para a RECO2. Os dados aqui já apresentados, indicaram que há a necessidade da
superfície de cobre, além da molécula orgânica, para observar a seletividade para C2.
É possível que um mecanismo semelhante esteja atuando no sistema do presente
trabalho, porém, neste caso, o complexo [Cu(fen)2]+ atua como um cocatalisador, fornecendo
CO para ser reduzido na superfície de cobre, através de um efeito Tandem. Strasser e coautores
[113] demonstraram que há um aumento na produção de C2H4 em folhas de Cu, seja saturando
a solução com uma mistura CO2/CO, ou através de um efeito Tandem, utilizando um substrato
que produz CO, com um catalisador de nanopartículas de óxidos de cobre depositado sobre ele.
Os autores demonstraram que o CO gerado no substrato reage logo em seguida com o cobre,
produzindo C2H4. O mesmo efeito já foi observado com nanopartículas de Au depositadas em
folha de Cu, possuindo um mecanismo semelhante, de acordo com Jaramillo e colaboradores
[114]. Isto porque, o *CO adsorvido é um intermediário chave no caminho para a formação de
eteno. Dessa forma, quanto maior a concentração desse intermediário ou de CO(g) no meio,
menor será a barreira de energia para a dimerização entre carbonos [44,47,113].

Figura 15. Eficiências faradaicas para eteno variando-se os potenciais. Comparação entre Cu (verde claro) e Cufen 1,0 mmol L-1 (verde escuro), obtidos com 1 h de eletrólise.
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Fonte: Autoria própria.

Quando comparada apenas a eficiência faradaica para eteno, em Cu e Cu-fen (Figura
15), observou-se que a melhor condição encontrada foi aquela executada no potencial de -1,2
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V. Dessa forma, experimentos adicionais foram realizados mantendo o potencial de -1,2 V e
variando-se a concentração de fenantrolina, 5,0 mmol L-1 e 0,5 mmol L-1 (Tabela 5).
Comparando-se as eficiências para H2 e C2H4 (Figura 16), embora ainda haja a mesma
tendência de seletividade, com supressão de produtos C1 como CH4 e CO, o aumento na
concentração de fenantrolina resultou no favorecimento da REH, como as EF calculadas
indicam. O efeito provocado pela diminuição da concentração de fenantrolina para 0,5 mmol
L-1 sobre a distribuição dos produtos, foi o oposto encontrado para 5,0 mmol L-1 e superior aos
resultados para 1,0 mmol L-1, em relação ao aumento de seletividade para C2H4 e
desfavorecimento da REH.

Tabela 5. Média das eficiências faradaicas para Cu-fen em -1,2 V por 1 h, variando-se as concentrações de
fenantrolina entre 0,5, 1,0 e 5,0 mmol L-1.

Conc. Fen
(mmol L-1)
0,5
1,0
5,0

H2
34,3
39,2
63,7

CO
2,6
2,2
1,4

Eficiência faradaica / %
HCOOCH4
10,6
1,9
11,9
2,9
6,1
5,3

C2H4
34,7
29,2
13,0

Total
84,0
85,4
89,4

Fonte: Autoria própria.

Figura 16. Eficiências faradaicas para hidrogênio (vermelho) e eteno (verde) em potencial de -1,2 V. Comparação
entre as diferentes concentrações de fenantrolina.
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Observando-se as correntes faradaicas para Cu e Cu-fen (Figura 17), é nítido que a
presença da molécula orgânica gera uma resistência, possivelmente de transporte de massa à
superfície, resultando em menores valores de corrente. Os resultados da cronoamperometria
apresentados na Figura 17a mostram que para Cu, a densidade de corrente decresce
progressivamente nos primeiros minutos de polarização, até a sua estabilização, em um valor
ligeiramente inferior ao inicial. Possivelmente, parte desta corrente é destinada para redução
das espécies oxidadas na superfície. Já para Cu-fen, nota-se que a densidade de corrente é
menor, devido à resistência já discutida, mas que se mantém numa crescente constante durante
todo o experimento, indicando uma maior estabilidade da superfície, e, possivelmente, a
redução ou adsorção de alguma espécie, que não limita a transferência eletrônica no decorrer
da polarização.

Figura 17. Correntes faradaicas obtidas em cronoamperometrias por 1 h em -1,2 V. Comparação entre Cu (linha
preta) e Cu-fen 1 mM (linha vermelha) (a). Comparação entre Cu-fen: 0,5 mmol L-1 (verde), 1,0 mmol L-1
(vermelho) e 5,0 mmol L-1 (azul) (b).
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Fonte: Autoria própria.

Entre as diferentes concentrações da amina (Figura 17b), é possível observar que este
efeito é menos significativo quando a concentração de fenantrolina é de 0,5 mmol L-1. Efeito
oposto é observado nas concentrações mais elevadas da molécula no eletrólito. Em 5,0 mmol
L-1, especificamente, há um aumento da corrente nos minutos iniciais, que se estabiliza numa
ligeira tendência decrescente para valores menos negativos. Numa maior concentração de
fenantrolina, é possível que haja um excesso da molécula livre não complexada, que pode estar
limitando o transporte de massa ou bloqueando parcialmente os sítios ativos. Baseando-se em
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trabalhos da literatura [98,115], os complexos de cobre-fenantrolina são mais fracamente
adsorvidos na presença de um excesso de fenantrolina livre, possivelmente devido à uma
disputa de sítios ativos, o que acaba gerando um menor densidade de corrente. Dessa forma,
em um eletrólito que consiste majoritariamente de H2O, a REH é favorecida cineticamente em
relação à RECO2.
Por último, para uma melhor visualização, comparou-se a melhor condição encontrada
(Cu-fen 0,5 mmol L-1), com a condição de referência (Cu), ambos em -1,2 V (Figura 18). O
aumento de eficiência faradaica obtido para eteno foi quase seis vezes superior à Cu, atingindo
~ 35%, enquanto que hidrogênio teve uma queda, para quase metade do valor de referência (~
34%). Houve diminuição das eficiências para todos os produtos C1, com metano e monóxido
de carbono chegando à uma quase supressão, com valores menores que 3%.

Figura 18. Eficiências faradaicas para Cu (esquerda) e Cu-fen 0,5 mmol L-1 (direita). A partir de eletrólises de 1h
em -1,2 V.
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Com os resultados obtidos a partir do monitoramento e quantificação dos produtos da
RECO2, pode-se concluir parcialmente que a fenantrolina influencia diretamente na
seletividade de produtos C2 como eteno, e suprime produtos C1. Entretanto, estes efeitos só
foram observados quando o sistema é mantido previamente em circuito aberto. É possível que
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o mecanismo atuante seja um efeito Tandem, envolvendo complexos cobre-fenantrolina e a
superfície de cobre (Figura 19). Observou-se também que uma maior concentração de
fenantrolina resultou em um aumento de hidrogênio e diminuição para eteno, possivelmente
porque um excesso da molécula orgânica pode resultar em fenantrolina livre não complexada,
que dificulta o transporte de massa ou bloqueia parcialmente os sítios ativos, favorecendo a
REH. Uma investigação dos possíveis sítios ativos pode auxiliar na averiguação de tais
hipóteses. Dessa maneira, realizaram-se diversas técnicas para a caracterização da superfície,
que serão discutidas a seguir.

Figura 19. Esquema representativo de efeito Tandem a partir de complexos Cu-fen e superfície de cobre.

Fonte: Autoria própria.

4.3 Caracterização da superfície

Após medidas eletroquímicas e de análise dos produtos da RECO2, foram realizadas
técnicas de caracterização da superfície, para que pudessem auxiliar no desenvolvimento da
discussão e entendimento dos processos químicos e eletroquímicos que ocorrem na interface.
Entretanto, deve-se ressaltar que as medidas foram todas realizadas ex-situ, e devem ser
considerados diversos fatores que podem alterar o material entre a preparação e a medida em
si. Mesmo que o eletrodo tenha sido eletropolido previamente à cada reação, para a preparação
da superfície, assim como descrito na seção 3.1, não se excluiu a possibilidade de reações
adversas, como oxidação através de reação com o ar, interação com a H2O durante a lavagem,
e outras interações indesejáveis, que são dificilmente controláveis. Mesmo assim, tomou-se
todo o cuidado com o material, a fim de minimizar tais processos.
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4.3.1 Estudo da composição e morfologia

Amostras submetidas apenas ao potencial de circuito aberto foram analisadas,
primeiramente, por microscopia eletrônica de varredura, na presença e ausência de fenantrolina,
Cu/PCA e Cu-fen/PCA, respectivamente (Figura 20). Informações mais detalhadas sobre os
processos de preparação estão descritos na seção 3.3.3. Em Cu/PCA (Figura 20a,b) é possível
observar algumas regiões escuras circulares, com algumas ranhuras no interior que se
assemelham à fendas, possivelmente representando sítios com defeitos que estão sob corrosão
[101]. No centro de uma das regiões, à esquerda (Figura 20a), há um buraco que se formou
possivelmente devido a uma corrosão por pites. Além disso, há várias pequenas deformações
que podem representar os mesmos processos citados, porém, em menor escala [95].

Figura 20. Micrografias obtidas por MEV de Cu/PCA: (a) e (b),Cu-fen/PCA: (c) e (d). Com magnificações de
1.000x (cima) e 10.000x (baixo).

Fonte: Autoria própria.

Nota-se em Cu-fen/PCA (Figura 20c,d) uma superfície totalmente diferente da situação
anterior, não há ranhuras nem buracos profundos, ao invés disso, estruturas semelhantes a
crateras podem ser observadas. Essas estruturas lembram processos de escamações, possuindo
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regiões mais escuras em suas proximidades ou no centro, que podem representar óxidos de
cobre. Baseando-se nisso, é possível assumir que a fenantrolina esteja complexando com as
espécies de cobre que vão se oxidando em PCA. Uma discussão semelhante foi realizada na
seção 4.1, através da obtenção de voltamogramas que se assemelharam aos obtidos por outros
autores, para a remoção das espécies da superfície (Figura 6). Neste caso, na presença da
molécula orgânica, é possível que o processo corrosivo seja mais uniforme, pois, embora pareça
ter uma área relativamente maior, não se assemelha aos buracos observados em Cu/PCA.

Figura 21. Micrografias obtidas por MEV de Cu/RECO2 (a)-(c), Cu-fen/RECO2 (d)-(f). Com magnificações de
1.000x (cima), 3.000x (centro) e 10.000x (baixo)

Fonte: Autoria própria.

Outras amostras também foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura, como
Cu/RECO2 e Cu-fen/RECO2, que passaram pelos mesmos processos que as amostras da Figura
20, porém, submetidas posteriormente à 1 h de polarização nas condições de RECO2. Para
Cu/RECO2 (Figura 21a-c) observa-se uma superfície com defeitos, possivelmente devido à
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eletrorredução da camada passivadora formada em PCA, discutida na seção 4.1. Diversos
trabalhos na literatura reportam a formação de superfícies com defeitos após a redução de
óxidos [46,116–118]. Além disso, nota-se algumas estruturas esferoidais nanométricas,
semelhantes às estruturas a partir da redução de CuCO3.Cu(OH)2 [119]. Em uma análise da
amostra Cu-fen/RECO2 (Figura 21d-f) nota-se, primeiramente, diversas estruturas espalhadas
sobre a superfície que se assemelham a cristais. É possível observar também algumas
microplacas que se estendem pela superfície, com diversas espessuras e comprimentos.
Algumas estruturas estão dispostas, em menor quantidade, sobre as microplacas, e também ao
redor delas, sendo possivelmente as mesmas que compõem os cristais.
Realizaram-se também medidas de EDS em dois pontos específicos da superfície, sobre
as microplacas (a) e no cristal (b) (APÊNDICE J), os resultados estão dispostos pela
porcentagem atômica na Tabela 6. O cristal demonstrou ter composição majoritária de carbono,
enquanto as microplacas também possuem uma quantidade razoável deste elemento, porém, em
sua maior parte, compostas por cobre. Considerando as espécies presentes inicialmente no
sistema, possivelmente os carbonos sejam provenientes da fenantrolina. A molécula de
fenantrolina possui 12 carbonos, e, quando complexadas com cobre, resulta em uma proporção
12:1 ou 24:1 (átomos de carbono : átomo de cobre). Dessa forma, é possível que os cristais
representem os complexos [Cu(fen)]2+/+ e [Cu(fen)2]2+/+, enquanto que as microplacas,
possuindo carbono, podem representar poucas moléculas de fenantrolina adsorvida na
superfície de cobre, ou até uma monocamada, só que, devido à alta energia que se aplica com
esta técnica, é possível que uma fina camada seja pouco detectável, evidenciando maior sinal
da matriz (Cu) [120]. Além disso, 21% do total da porcentagem atômica do cristal é composta
por oxigênio, o que pode indicar a presença de óxidos de cobre ou contraíons do complexo,
como espécies OH-. Já a presença de potássio deve-se possivelmente a resquícios do eletrólito,
que se mantiveram mesmo com a lavagem cuidadosa com água em abundância.

Tabela 6. Análise composicional obtida por EDS na microplaca (a) e no cristal (b).

Elemento
C
O
K
Cu
Total
Fonte: Autoria própria.

% atômica
(a)
31,85
7,10
3,96
57,09
100

(b)
66,83
21,04
3,89
8,23
99,99
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Complementando estas especulações iniciais, realizaram-se medidas de MALDI-TOF,
obtendo-se, a partir de relações massa/carga, maiores informações sobre a superfície
eletrocatalítica. A técnica possui uma ionização suave, fazendo com que, dessa forma, haja
pouca fragmentação das espécies presentes, facilitando a identificação dos compostos [121].
Como os experimentos foram realizados no modo positivo, observou-se compostos com cargas
positivas. Para as moléculas que não possuem carga, elas são ionizadas a partir da interação
laser/matriz/amostra, podendo formar adutos com prótons ou cátions maiores [122]. Os
espectros foram obtidos para a amostra Cu-fen/RECO2, a partir da extração com DMSO da
superfície, após eletrólise de 1 h na presença de fenantrolina. Para fins de comparação,
prepararam-se e analisaram-se amostras de fenantrolina e complexos Cu-fen, também em
DMSO. (Figura 22). Os procedimentos de preparação foram detalhados na seção 3.3.5.

Figura 22. Espectros de massas obtidos por MALDI-TOF. Fen-H+ (a), [Cu(fen)2]+ (b) e [Cu(fen)2]2+(c).
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Para a amostra de fenantrolina (Figura 22a), nota-se no espectro m/z ~181, referente à
molécula orgânica protonada, além de seus padrões isotópicos. No espectro referente ao
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complexo, estão presentes as massas 243 (Figura 22b) e 432 (Figura 22c), que foram atribuídas
aos complexos [Cu(fen)]+ e [Cu(fen)2]+, respectivamente. Além disso, nesta mesma amostra,
obteve-se também a massa 181 (APÊNDICE L), evidenciando que, por mais que a preparação
tenha sido realizada adicionando-se Cu2+ e fen, na proporção 1:2, parte das aminas não
complexaram com o cobre iônico. Entretanto, não se descartou a hipótese da quebra da ligação
Cu-N, mesmo que a ionização pela técnica de MALDI seja considerada suave. Pode-se observar
também que não houve a detecção da massa ~211,5, que refere-se ao complexo [Cu(fen)2]2+,
considerando que esta deveria ser a espécie majoritária, a partir do procedimento de preparação
realizado, porém, isto será discutido mais adiante nesta mesma seção. O espectro de MALDITOF obtido da amostra extraída do eletrodo Cu-fen/RECO2 indicaram a presença das mesmas
espécies identificadas nos experimentos anteriores, isto é, fenantrolina livre e complexos 1:1 e
2:1, e também, dímeros e trímeros, com m/z ~ 359 (Figura 23a) e 539 (Figura 23b),
respectivamente. Estas espécies já foram reportadas na literatura a partir da formação de um
radical, pela acepção de um próton e um elétron pela molécula de fenantrolina [102] e já tiveram
sua síntese orgânica descrita [123]. Este processo já foi ilustrado na Figura 9 e identificado
pelas voltametrias das Figura 8 e Figura 10, ambos discutidas na seção 4.1. Observou-se
também m/z ~182 que pode representar a espécie 1,4-DHFen, entretanto, essa massa é também
referente à um isótopo de fen, e devido à baixa intensidade, é possível que seja relacionada a
esta última. Os espectros completos encontram-se na seção de apêndices (APÊNDICE K, L,
M) assim como todas as atribuições realizadas (APÊNDICE N).

Figura 23. Espectros de massas obtidos por MALDI-TOF. Dímero (a) e Trímero (b).
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Algumas razões massa/carga não puderam ser identificadas, mesmo com o auxílio do
software ChemCalc, entre elas m/z ~228 e m/z ~432, que aparecem com intensidade
considerável no filme extraído de Cu-fen/RECO2. Estas massas podem representar espécies
formadas a partir de fragmentações, adutos, ou até mesmo reações com o ar, após a extração
realizada. Por motivos como este que se realizaram análises também de amostras como
referência, com a composição minimamente conhecida, como por exemplo fenantrolina e
complexo [Cu(fen)2]2+. Algumas razões massa/carga aparecem, por exemplo, em todos os
espectros, ou também, como no caso de m/z ~423, que também aparece com intensidade
considerável na amostra preparada para formação do complexo [Cu(fen)2]2+. Além disso, é
possível sugerir quais espécies são improváveis de estarem presentes em algumas massas
obtidas, que pode ser realizada comparando-se com os padrões isotópicos das espécies
conhecidas. Cu e Cl por exemplo, possuem isótopos com diferenças de duas unidades de massa,
62,93/64,93 e 34,97/36,97, respectivamente, isto faz com que, razões massa/carga obtidas para
compostos que possuam Cu ou Cl, frequentemente possuem o primeiro e terceiro isótopo mais
intensos que os demais, isto pode ser observado nos complexos Cu-fen (Figura 22b,c). Da
mesma forma, por comparações, a m/z ~228 obtida, possui um perfil semelhante ao padrão
isotópico da fenantrolina. Entretanto, entende-se que estes exemplos não são suficientes para
definição das espécies presentes não identificadas, dessa forma, um futuro trabalho poderá
realizar outras técnicas, como ressonância magnética nuclear (RMN), que servirão de auxílio
para a identificação dos compostos.
Nota-se que as espécies encontradas possuem carga 1+, mesmo quando o esperado para
o complexo preparado, por exemplo, era 2+. Este é um efeito derivado do mecanismo de
ionização da técnica de MALDI, sendo um assunto ainda em discussão na literatura, trabalhado
sob dois modelos principais [124,125]. Não cabe ao presente trabalho apresentar detalhes dos
modelos, em resumo, as espécies que possuem cargas individuais (1+) são mais estáveis, e por
isso, são mais favoráveis a serem detectadas. Desta maneira, fica impossível predizer, por
exemplo, quais as cargas dos complexos que estão presentes e atuando na superfície, sendo
possível que haja uma mistura entre eles, interagindo entre si.
Estas últimas informações, em complemento aos resultados de MEV-EDS apresentados,
nos possibilita realizar uma discussão um pouco mais completa a respeito dos dados obtidos
neste trabalho. Devido à presença de complexos [Cu(fen)]+ e [Cu(fen)2]+, este último com uma
maior intensidade relativa, sugere-se fortemente que os cristais observados a partir da
microscopia possam ser complexos cobre-fenantrolina, provavelmente com predominância da
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composição 1:2. Lee e Anson [98] estudaram a adsorção de complexos [Cu(fen)2]2+/+ em
superfície de grafite pirolítico, demonstrando que há a deposição de múltiplas camadas de
[Cu(fen)2]+, formadas a partir de oligomerizações, a medida em que a espécie [Cu(fen)2]2+
reduz. Mesmo assim, os autores observaram que o filme depositado não demonstrou
impedimento para o fluxo de corrente, sugerindo que a transferência eletrônica se processa entre
a interação dos centros metálicos Cu (I)-Cu (II) dos complexos, conforme esquematizado na
Figura 24.

Figura 24. Mecanismo de adsorção de complexos Cu-fen com interações de transferência eletrônica.

Fonte: Adaptação de Anson e Lee (1984) [98].

No presente caso, devido à elevada formação de OH- durante a RECO2, é possível que
hidroxilas estejam atuando como contraíon. O acúmulo de OH- aumenta drasticamente o pH
próximo à superfície e influencia diretamente no favorecimento de dimerizações dos
intermediários *CO-CO* [35,46,126]. Essa hipótese seria complementar ao mecanismo de
efeito Tandem sugerido na seção 4.2, já que, além do CO fornecido diretamente para reagir na
superfície de cobre, o acúmulo de OH-, a partir de uma estabilização como contraíon dos
complexos, poderia gerar um ambiente ainda mais favorável para produtos C2, resultando no
efeito seletivo já observado. No presente trabalho, o CO2 estaria participando no sítio de
transferência eletrônica Cu (I)-Cu (II), recebendo parte dos elétrons das interações eletrônicas
entre os complexos para se adsorver e ser convertido em CO. Entretanto, não se descartou a
hipótese de uma possível aglomeração dos complexos, formada ex-situ, a partir da lavagem do
eletrodo com água.

63

Já a formação das microplacas observadas, com composição predominante de Cu, pode
ser resultado de processos de eletrorredução na superfície. Alguns autores sugerem que a
eletrorredução de [Cu(fen)2]+ para Cu (0) deve ocorrer apenas em potenciais abaixo de -1,0 V
[87,98], entretanto, ambos estudos não observaram a formação de cobre metálico. Outros
trabalhos sugerem que a redução, tanto de complexo Cu (I) e Cu (II) para Cu (0), ocorra em
potenciais bem menos negativos [127,128]. Um tema um pouco controverso, que pode
depender do ambiente químico, influenciando diretamente no possível equilíbrio com a espécie
protonada da fenantrolina, ou na estabilização por parte dos contraíons. A partir dos resultados
na seção 4.1, não foi possível observar durante as medidas de voltametria, nenhum pico que
pudesse ser atribuído à redução de cobre. Mesmo assim, não se desconsiderou a possibilidade
de algum processo de redução de espécies de cobre ocorrer durante a polarização na RECO2.
Korpi e colaboradores [129] demonstraram que, em pH básico, complexos de cobrefenantrolina podem ser convertidos em [Cu(OH)4]2-, uma espécie metaestável que tende a ser
transformada em CuO, mais estável. Dessa forma, pode-se relacionar com as reações de
eletrólise da água e redução de CO2, que liberam OH-, assim como discutido anteriormente,
onde o pH da superfície tende a ficar próximo de 10 nas condições trabalhadas [16,33]. Além
disso, hidróxidos de cobre podem ser convertidos em estruturas tipo placas de CuO em
ambiente alcalino, segundo alguns estudos [130]. Considerando os resultados de análise
elementar obtidos por EDS, há pouco oxigênio nas microplacas, em relação à quantidade de
cobre. Neste caso, estas placas de CuO podem ter sido reduzidas para cobre metálico durante
as polarizações na RECO2. Enquanto a presença de uma quantidade razoável de carbono, pode
indicar que há fenantrolina adsorvida nesta superfície, mesmo que, em menor quantidade.
Entretanto, não foi possível atribuir nenhum motivo específico para estas estruturas
demonstrarem tais organizações, assim como observado na Figura 21d-f. O processo de
eletropolimento inicial tende a deixar a superfície como terraços planos (flat terraces), porém,
ainda é possível a existência de algumas irregularidades (como steps), que podem ter
influenciado em tais processos [94,131,132].
A superfície de cobre, proveniente da eletrorredução de óxidos de cobre, é reportada na
literatura como sendo ativa para a formação de produtos C2, onde, normalmente, há a formação
de nanoestruturas, de forma com que se atribuem a seletividade à diversos fatores, como a alta
área ativa, superfície com átomos com números de coordenação diferentes, formação de
defeitos, como contornos de grão, ou a exposição de algum plano cristalino mais reativo [133–
137]. No presente caso, as microplacas estão presentes em escalas bem maiores, e, acredita-se

64

que não sejam o motivo da seletividade observada. Esta discussão pode ser complementada
com a presença dos cristais ao redor das microplacas (Figura 21f), sugerindo que possam estar
agindo também como precursoras para a formação das microplacas.
Os dímeros e trímeros observados (Figura 23) podem ter sido formados também em
conjunto com estas reações, a partir de moléculas de fenantrolina livre na superfície. De acordo
com o mecanismo descrito na Figura 9, a partir da acepção de prótons e elétrons, a fenantrolina
adsorvida possui a via de hidrogenação ou a via de dimerização entre os radicais. Os
experimentos de voltametria (Figura 8 e Figura 10) demonstraram picos de corrente catódica
atribuídos à redução da molécula orgânica, porém os resultados de MALDI-TOF não
demonstraram a presença da espécie di-hidrogenada 1,4-DHFen, indicando que a via favorecida
no sistema em estudo foi o acoplamento de radicais (dimerização). Estruturas semelhantes
foram abordadas por Agapie e colaboradores [89], onde, utilizando-se um derivado do íon
fenantrolínio, demonstraram a formação de um dímero que atua como uma proteção da
superfície, aumentando a seletividade para eteno. No ano seguinte, em 2020, em conjunto com
outros autores, sugeriu-se que o filme formado, na verdade, também favorece a formação de
produtos C2 através da estabilização de um intermediário *CO específico, que diminui a barreira
de ativação para o acoplamento C-C [88]. No presente trabalho, essas estruturas foram
identificadas com baixas intensidades relativas, sendo possível que tenham se formado em
pequenas concentrações. Dessa forma, é possível que também estejam atuando em conjunto
com os outros mecanismos sugeridos, entretanto, não devem ser protagonistas da reação.
Considerando a presença de moléculas orgânicas e complexos, a interação com fótons
de menor energia, como por exemplo UV/Vis/IV (Ultravioleta/Visível/Infravermelho), também
podem auxiliar na discussão do trabalho. Sendo assim, técnicas de espectroscopia foram
realizadas, e serão apresentadas a seguir.

4.3.2 Análise espectroscópica

Com as técnicas espectroscópicas utilizadas, pôde-se analisar uma ampla gama de
números de onda (100-3.600 cm-1), sendo possível, portanto, obter informações valiosas sobre
o sistema em estudo, que auxiliaram na discussão do presente trabalho. Para evitar
interpretações errôneas, os dados sem tratamento da linha de base estão dispostos nos apêndices
(APÊNDICE O, P, Q, R).
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Num primeiro momento, medidas de infravermelho foram realizadas a partir da técnica
de FTIR-ATR. As amostras analisadas, e o respectivo procedimento, estão descritos
detalhadamente na seção 3.3.1. Na Figura 25, pode-se observar as três amostras estudadas nesta
técnica. Cu/PCA foi utilizada como branco, sendo assim, subtraiu-se a linha de base das outras
amostras a partir dela. Cu-fen/PCA não demonstrou nenhum sinal diferente, porém quando
submetida à eletrólise na presença de fenantrolina (Cu-fen/RECO2), esta última demonstrou
alguns sinais característicos. A região de mais baixa energia, em 703 cm-1 e 831 cm-1, pode ser
atribuída aos deslocamentos de hidrogênio fora do plano e no centro do anel. A absorção em
1.006 cm-1 representa as dobras da ligação C-H dentro do plano do anel aromático. Já na região
de 1.370-1.660 cm-1, são frequências vibracionais características de compostos aromáticos,
sendo atribuídas, normalmente, aos estiramentos C=C e C=N [138,139]. Pode-se concluir,
portanto, que possivelmente há fenantrolina adsorvida ao final da eletrólise.

Figura 25. Comparação entre os espectros obtidos para Cu/PCA (preto), Cu-fen/PCA (azul) e Cu-fen/RECO2
(vermelho), a partir da técnica de FTIR-ATR.
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Fonte: Autoria própria.

Também foram realizadas medidas com pó de fenantrolina (1,10-fenantrolina.monohidratada) e o espectro obtido foi coerente com os descritos na literatura [140]. Quando
comparada à Cu-fen/RECO2 (Figura 26), observou-se que, neste último, as absorções se
demonstraram com menor intensidade e com regiões bem menos definidas, o que dificultou
para descrever possíveis deslocamentos ou ausência de sinais de absorção. Mesmo assim,
algumas regiões não puderam ser observadas na amostra, como por exemplo em ~3.400 cm-1,

66

que pode ser atribuída aos sinais da água (devido a fenantrolina ser mono-hidratada). Também
na região de 2.980-3.052 cm-1, atribuídos aos estiramentos C-H do anel aromático e na região
de 1.500 cm-1, representando possivelmente a vibração do anel carbocíclico, que aparece apenas
como um sinal de baixa intensidade. Estas diferenças, podem representar uma alteração na
estrutura da fenantrolina após a eletrólise, enquanto que deslocamentos para maiores números
de onda, podem ser associados à coordenação com o cobre [138]. Porém, é preciso ressaltar que
a própria comparação é um pouco limitada, pois, as bandas com pouca definição para Cufen/RECO2, que é composta por uma folha de Cu, indicam que a sensibilidade para esta amostra
é bem diferente do que para o pó da fenantrolina, isto porque há diferenças na profundidade de
penetração da amostra.

Figura 26. Comparação dos espectros obtidos para Cu-fen/RECO2 (acima) e fenantrolina (abaixo), a partir da
técnica de FTIR-ATR.
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Complementando a discussão espectroscópica, foram realizadas medidas de Raman na
região de 100 cm-1 a 1.600 cm-1, para amostras preparadas pelos mesmos procedimentos das
análises de infravermelho. Obteve-se, primeiramente, micrografias da folha de Cu, submetidas
apenas ao processo de eletropolimento (APÊNDICE S), com aparência e morfologia
condizentes com a literatura [94,131,141]. Também a partir da microscopia, foram observadas
as microplacas discutidas na seção 4.3. Dessa forma, obteve-se o espectro Raman de dois pontos
da amostra: na fronteira das estruturas (a) e no substrato (b), apresentados na Figura 27. Notase que, em relação aos dois pontos, espectros totalmente diferentes foram obtidos, indicando

67

que possuem composições diferentes. Em (b), apenas bandas referentes à óxidos de cobre foram
observadas, em 149 cm-1, 538 cm-1 e ~630 cm-1 [136,142]. Estes óxidos podem ter sido
formados via reação com o ar no intervalo de tempo entre a preparação da amostra e a medida.
Em (a), um espectro mais complexo foi obtido, e, para auxiliar na análise, realizou-se medidas
de Raman para o pó de fenantrolina, comparando-os (Figura 28).

Figura 27. Espectros Raman para 2 pontos da amostra Cu-fen/RECO2. Na fronteira das microplacas (a) e no
substrato (b).
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Figura 28. Comparação entre os espectros obtidos para Cu-fen/RECO2 (acima) e fenantrolina (abaixo), a partir da
técnica de RAMAN.
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Os espectros Raman obtidos na Figura 28, são condizentes aos reportados na literatura
[140,143]. A banda em 283 cm-1 pode ser atribuída à ligação Cu-N [138], além disso, diversas
bandas da fenantrolina são observadas em Cu-fen/RECO2, porém, com alguns deslocamentos,
como por exemplo, de 711 cm-1 para 723 cm-1, correspondente à deformação do anel, que é
bastante sensível para interação com metais de transição como o cobre [144]. Estes
deslocamentos indicam uma interação da fenantrolina com o cobre, através dos pares de
elétrons isolados do nitrogênio [104,144]. Ainda de acordo com a literatura, as posições das
bandas são semelhantes ao complexo de cobre (I)-fenantrolina, sugerindo-se que ocorra uma
espécie de complexação 1:1 na superfície. Bukowska e Zawada [104] indicaram uma boa
estabilidade da superfície frente à potenciais negativos em pH = 7, sugerindo também que, nesta
condição, a molécula de fenantrolina se posiciona levemente inclinada em vez de perpendicular
à superfície. Além disso, é possível observar influência das mesmas bandas referentes aos
óxidos. Estes resultados sugerem que, com a identificação de complexos Cu-fen na fronteira
das microplacas, é possível que, de fato, os complexos possam estar atuando como precursores
destas estruturas. A observação de bandas de óxidos de cobre, podem indicar, assim como já
comentado, a reação com o ar, após a preparação da amostra. Porém, é possível também que
sejam intermediários CuO ainda não reduzidos. Da mesma maneira, complexos 1:1 também
foram identificados por MALDI-TOF com intensidade relativa baixa, sendo possível que sejam
intermediários do mesmo processo.
Assim como realizado para a região de infravermelho, a análise de amostras Cu/PCA e
Cu-fen/PCA indicaram o mesmo resultado (Figura 29). As micrografias na seção de apêndices
(APÊNDICE T) indicam a região tomada como estudo. Quando submetidas apenas ao potencial
de circuito aberto, na presença ou não de fenantrolina, apenas sinais de óxidos de cobre foram
identificados. As bandas referentes à fenantrolina, com os deslocamentos já discutidos, foram
observadas apenas em Cu-fen/RECO2, indicando a presença da molécula orgânica após as
polarizações, assim como obtido por infravermelho. Deve-se levar em consideração que os
complexos com fenantrolina possuem um valor de absorbância máxima na região de 600-700
nm [129], dessa forma, considerando que foi utilizado um laser incidente de 630 nm, é possível
que os espectros obtidos possam ter sido observados com influência de uma ressonância
molecular e de superfície. Bukowska e Zawada [104] também levaram em conta este efeito,
chegando aos mesmos resultados com o uso de um laser de 488 nm, variando-se apenas a
intensidade das bandas. Um estudo espectroscópico mais completo a respeito da fenantrolina e
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da interação com cobre, podem ser encontradas nos trabalhos já citados [104,138–
140,143,144].

Figura 29. Comparação entre os espectros obtidos para Cu/PCA (preto), Cu-fen/PCA (azul) e Cu-fen/RECO2
(vermelho), a partir da técnica de RAMAN.
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Fonte: Autoria própria.

Em resumo, os resultados obtidos neste trabalho, demonstraram que a adição de
fenantrolina ao eletrólito promove uma funcionalização in situ por complexação, gerando um
aumento significativo da seletividade para C2H4 (C2), enquanto suprime os outros produtos
gasosos da RECO2 como CO e CH4 (C1), diminuindo também as eficiências faradaicas de
HCOO- e H2. Variações na concentração de fenantrolina demonstraram que a melhor condição
encontrada foi de 0,5 mmol L-1, possivelmente porque um excesso da molécula livre, obtido em
maiores concentrações, pode estar limitando o transporte de massa ou bloqueando os sítios
ativos, favorecendo a REH. Esta seletividade não é observada caso não haja a complexação da
fenantrolina com espécies oxidadas de cobre na superfície, que ocorre em potencial de circuito
aberto. Uma análise da superfície, através das técnicas de espectroscopia, MEV-EDS e
MALDI-TOF, indicou que há fenantrolina adsorvida ao final da eletrólise, majoritariamente na
forma de complexos [Cu(fen)2]2+/+. Baseando-se nos resultados obtidos e trabalhos da literatura,
sugere-se que o mecanismo operante envolva um efeito Tandem, onde os complexos Cu-fen
são adsorvidos na superfície, interagindo eletronicamente entre si, a partir dos centros metálicos
Cu (I)-Cu (II), por onde também a molécula de CO2 é convertida em CO. Isto faz com que haja
um aumento da concentração de *CO adsorvido no eletrodo que, em um segundo passo, sofre
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eletrorredução na superfície de cobre metálico, levando, preferencialmente, à formação de
C2H4. Além disso, um possível acúmulo de OH- (elevação do pH local) como contraíon dos
complexos, favorece a formação de produtos C2, complementando o aumento da seletividade
observada.
Toda a discussão foi tomada a partir dos resultados obtidos, em conjunto com os
trabalhos encontrados na literatura, e, até onde se tem conhecimento, não há nenhum trabalho
já publicado que reporte as mesmas configurações do sistema de estudo, em condições de
RECO2. Dessa forma, todas as proposições e hipóteses sugeridas foram embasadas nos estudos
encontrados e outras possibilidades também foram levantadas. Trabalhos futuros devem ser
executados para averiguar mais profundamente tais hipóteses, através das variáveis
encontradas, como o tempo de permanência em PCA, menores concentrações de fenantrolina,
variações no pH, além da realização de técnicas in situ como espectroscopias e absorção de
raios x.
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5 CONCLUSÃO

A adição de fenantrolina no eletrólito gerou um nítido aumento na seletividade para
C2H4, através de uma funcionalização in situ em eletrodos de cobre. Na melhor condição
encontrada, em -1,2 V (vs. ERH) com 0,5 mmol L-1 de fenantrolina, houve um aumento de
quase seis vezes em relação à mesma condição, mas na ausência da amina. Observou-se também
uma diminuição considerável de H2, com decréscimo de produtos C1, suprimindo CH4 e CO
(≤3%). Resultados de DEMS mostraram que o efeito seletivo só é obtido quando o sistema é
mantido previamente em circuito aberto antes da eletrólise, sugerindo que a formação de
complexos Cu-fen ocorra nesta condição, através da oxidação de cobre na superfície e
consequente complexação com a fenantrolina. Através das caracterizações da superfície, foram
observados complexos Cu-fen ao final da eletrólise, que se depositam na forma de cristais
durante a RECO2. Enquanto que a formação de microplacas, também observadas por
microscopia, podem ser resultados de reações paralelas devido ao alto pH superficial. Sugerese que um possível efeito Tandem esteja atuando para a seletividade observada, através da
produção de CO a partir de complexos Cu-fen adsorvidos, seguido da eletrorredução de CO
para C2H4 na superfície de cobre. Estes complexos são depositados na superfície interagindo
por transferência de elétrons entre os centros metálicos Cu (I)-Cu (II), no qual também se
adsorve e se transforma a molécula de CO2 em CO. Um possível acúmulo de OH- como
contraíon dos complexos, pode estar favorecendo o acoplamento entre intermediários *CO na
superfície de cobre, auxiliando ainda mais na seletividade para produtos C2.
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APÊNDICE
APÊNDICE A. Potencial (vs. Ag/AgCl) em função do tempo, registrados durante potencial de circuito aberto. A
partir do sistema Cu (linha preta) e Cu-fen (linha vermelha).

APÊNDICE B. Voltametrias cíclicas realizadas em velocidade de 20 mV s-1 de Cu-fen em atmosfera de Ar,
obtidas a partir dos experimentos de DEMS, com corrente iônica e potencial em função do tempo, monitorandose m/z=2, m/z=15, m/z=26 e m/z=31.
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APÊNDICE C. Voltametrias cíclicas realizadas em velocidade de 20 mV s-1 de Cu (a) e Cu-fen (b) obtidas a partir
dos experimentos de DEMS, com corrente iônica e potencial em função do tempo, monitorando-se m/z=5, m/z=28
e m/z=44.
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APÊNDICE D. Corrente iônica e potencial em função do tempo, obtidos por DEMS. Com adição de fenantrolina
após a 3ª polarização. Com relações de m/z não apresentadas no texto principal.
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APÊNDICE E. Corrente iônica em potencial em função do tempo, obtidos por DEMS em potencial de -1,58 V
com eletrodo de Au em KHCO3 0,1 mol L-1 + 1 mmol L-1 de fenantrolina, saturado com CO2. Monitorando-se
m/z=2, m/z=26 e m/z=28.
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APÊNDICE F. Eficiências faradaicas para Cu em eletrólises de 1 h nos potenciais de -1,1, -1,2 e -1,3 V,
considerando duplicatas.

Eficiências Faradaicas / %
Potenciais

-1,1 V

-1,2 V

-1,3 V

Experimentos

I

II

Média

I
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I
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Total
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APÊNDICE G. Eficiências faradaicas para Cu-fen 1,0 mmol L-1 em eletrólises de 1 h nos potenciais de -1,1, -1,2
e -1,3 V, considerando duplicatas.

Eficiências Faradaicas / %
Potenciais

-1,1 V

-1,2 V

-1,3 V

Experimentos

I
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Média

I
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APÊNDICE H. Eficiências faradaicas para Cu-fen em -1,2 V em eletrólises de 1 h, variando-se as concentrações
de fenantrolina entre 0,5, 1,0 e 5,0 mmol L-1. Considerando duplicatas.

Eficiências Faradaicas / %
0,5 mmol L-1

Conc. Fen

1,0 mmol L-1
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APÊNDICE I. Exemplos de cromatogramas obtidos. Produtos gasosos detectados por FID no CG (a) e produtos
líquidos detectados por RID e absorção UV (210 nm) (b).
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APÊNDICE J. Análise composicional por EDS na microplaca (a) e no cristal (b).

APÊNDICE K. Espectro obtido por MALDI-TOF de 1,10-fenantrolina.H2O / DMSO.
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APÊNDICE L. Espectro obtido por MALDI-TOF de CuCl2.2H2O + 1,10-fenantrolina (1:2) / DMSO.
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APÊNDICE M. Espectro obtido por MALDI-TOF da extração de Cu-fen/RECO2 por DMSO.
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APÊNDICE N. Tabela de atribuições a partir dos dados obtidos por MALDI-TOF.

Amostra
I
Fenantrolina
/ DMSO

II
Fenantrolina
+
CuCl2.2H2O
/ DMSO

III
Cu-fen
/RECO2
/ DMSO

Experimental Teórico
/ m/z
/ m/z
181,0782
181,07602

Composto
Fen-H

+

Fórmula
+

[C12H8N2+H]

+

+

203,0605

203,05852

Fen-Na

219,0322

219,03245

Fen-K

383,1262

383,12727

(Fen)2-Na

[C24H16N4+Na]

181,0737

181,07602

Fen-H

[C12H8N2+H]

242,9988

242,99835

[Cu(fen)]

277,9613

277,96720

[Cu(fen)Cl]

423,0664

423,06709

[Cu(fen)2]

520,9566

520,96554 [Cu (fen) Cl]+ [C H ClCu N ]+
2
2
24 16
2 4
+
+
181,07602
Fen-H
[C12H8N2+H]
+
+
242,99835
[Cu(fen)]
[C H CuN ]

181,0790
242,9994

[C12H8N2+Na]

+

+

+

+

[C12H8N2+K]

+

+

+

+

+

+

[C12H8CuN2]

+

[C12H8ClCuN2]

+

[C24H16CuN4]

12

8

2

24

16

4

423,0685

265,98812 [Cu(fen)]-Na+ [C H CuN +Na]+
12 8
2
+
+
359,12912
(Fen)2-H
[C24H14N4+H]
+
+
423,06709
[Cu(fen) ]
[C H CuN ]

539,2011

539,19787

265,9818
359,1269

2

+

(Fen)3-H

+

[C36H22N6+H]
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Intensidade / u.a.

APÊNDICE O. Comparação sem tratamento da linha de base entre os espectros obtidos para Cu-fen/RECO2
(acima) e fenantrolina (baixo), a partir da técnica de FTIR-ATR.
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APÊNDICE P. Comparação sem tratamento da linha de base entre os espectros obtidos para Cu/PCA (preto), Cufen/PCA (azul) e Cu-fen/RECO2 (vermelho), a partir da técnica de FTIR-ATR.
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APÊNDICE Q. Comparação sem tratamento da linha de base entre os espectros obtidos para Cu-fen/RECO2
(acima) e fenantrolina (baixo), a partir da técnica de RAMAN.
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APÊNDICE R. Comparação sem tratamento da linha de base entre os espectros obtidos para Cu/PCA (preto), Cufen/PCA (azul) e Cu-fen/RECO2 (vermelho), a partir da técnica de RAMAN.
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APÊNDICE S. Micrografia obtida a partir da técnica de RAMAN para folha de Cu submetida à eletropolimento
com lente de aumento de 10x (esquerda) e 100x (direita).

APÊNDICE T. Micrografias obtidas a partir da técnica de RAMAN em lente de aumento 100x. Cu/PCA (a), Cufen/PCA (b) e Cu-fen/RECO2 (c).

