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INTRODUÇ~

Os estudos sobre a cinética e o mecanismo do pro

cesso de oxidação eletroquímica de compostos orgânicos em

eletrodos de platina mostraram que, muitas vezes, ocorre

adsorção, e o processo, portanto, é eletrocatalttico. Os

intermadi~riosJ espécies quimissorvidas, desempenham

importante papel determinando a direção do processo, sua

velocidade e natureza dos produtos formados. Por isso, o

estudo da adsorção é importante também para a compreensão

do mecanismo de ação dos inibidores de corrosão, síntese

eletroquímica de substâncias organicas e inorganicas, e

eletrodeposição de metais quando se empregam aditivos

orgânicos [01]

As determinações quantitativas sobre os eletrodos

sólidos apresentam dificuldades experimentais não

encontradas com os eletrodos líquidos. Por exemplo, o

eletrOmetro capilar de Lippmann, um dos principais

instrumentos para estudar a adsorção sobre os metais

líquidos, não pode ser usado com eletrodos sólidos. O método

da medida da capacitância da dupla camada elétrica, que pode

fornecer dados qualitativos e quantitativos sobre a adsorção

de diversas subst~ncias nos eletrodos de mercório, também

apresenta dificuldades, no caso de eletrodos sólidos, devido

às irregularidades da superfície desses com a platina os

resultados apresentam baixa reprodutibilidade e em



02

determinados potenciais, hidrog~nio ou oxig~nio se adsorvem

na superfície do eletrodo [02].

O desenvolvimento de m~todos eletroquímicos como a

voltametria cíclica, cronopotenciometria, cronoamperometria

e seus derivados, acoplados às t~cnicas radiom~tricas,

espectroscópicas e cromatográficas, permitiram determinar

diretamente o grau de adsorção e a cin~tica dos processos

catalíticos e eletrocatalíticos nos eletrodos sólidos. Além

disso, em alguns casos foi possível determinar a natureza

das esp~cies adsorvidas sobre a superfície do eletrodo [03].

Em geral~ por~m, a aplicabilidade dos m~todos eletroquímicos

para estudar a adsorção em eletrodos em solução ~ limitada

em comparação com as técnicas para o estudo da adsorção em

fase gasosa.

As medidas da adsorção em eletrodos sólidos são

menos precisas que as em eletrodo de mercúrio~ não só devido

às limitações dos m~todos utilizados~ mas tamb~m devido ao

problema representado pela heterogeneidade da superfície~ já

que estes podem apresentar diferentes planos cristalinos~ e

possivelmente~ impurezas na superfície. Al~m disso~ as

bordas~ v~rtices e os diversos tipos de defeitos estruturais

modificam a distribuição da energia de superfície [04].

Portanto, nos estudos de adsorção sobre eletrodos sólidos é

necessário conhecer as características estruturais e o grau

de heterogeneidade da superfície eletródica antes de se

propor um mecanismo para um processo eletrocatalítico.
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Durante a adsorção de compostos orgânicos nos

eletrodos sólidos ocorre uma interação química entre a.su

perfície metálica e o adsorvato, em alguns casos, com

destruição da molécula. Consequentemente. o calor de

adsorção desses compostos nos eletrodos sólidos possui um

valor. relativamente, alto e o processo é caracterizado por

uma elevada energia de ativação de adsorção [01].

A presente dissertação, continuando e ampliando os

estudos eletrocata.líticos do grupo [05-11], relata um estudo

sobre a eletrossorção do n-propanol em eletrodos de platina

eletrodispersa e em soluções ácidas. Serão abordados

aspectos cinéticos relativos aos intermediários formados na

comportamento

platina

eletrodos

rugosidade

de

adsorção do álcool, e determinadas as das constantes de

velocidade de cada etapa. Comparado com o metanol. existem

poucos trabalhos sobre a adsorção e oxidação eletroquímica

do n-propanol [12].

Foram utilizados eletrodos

eletrodispersa [13]. devido ao seu

potenciodinâmico mais reprodutível que os de

convencionais de platina platinizada e à sua

controlável.

O trabalho realizado consistiu na:

a}' Construção das isotermas de adsorção;

b} Dedução de uma equação que permita determinar

as constantes cinéticas para cada etapa de adsorção;

c} Observação da influªncia da temperatura na

cinética de adsorção;
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d) Observação da influ~ncia do potencial sobre a

cinética de adsorção.

Dentre os métodos eletroquímicos utilizou-se

essencialmente da cronoamperometria, na qual o potencial

aplicado ao eletrodo de trabalho é deslocado instant8nea

mente da região de formação do óxido de platina para a

região da dupla camada elétrica, ocorrendo aí a adsorção e

desidrogenação do álcool.

Com estes objetivos em mente, a dissertação

obedece ao seguinte esquema: no primeiro capítulo

apresenta-se uma revisão sobre os processos de eletrossorção

e oxidação eletroquímica de álcoois, dando enfase ao

n-propanol sobre eletrodos de platina em me10 ácido. No

segundo capítulo é apresentada uma breve discussão dos

aspectos relevantes da eletrocatálise. No terceiro capítulo

descreve-se a parte experimental. No quarto capítulo são

apresentados e discutidos os resultados experimentais. A

discussão dos resultados obtidos é feita no quinto capítulo

e, no sexto capítulo colocam-se as sugestões para trabalhos

posteriores.
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,
REVISAO BIBLIOGRAFICA

1.1. Eletrocatálise em

ácido.

eletrodos de platina em meio

As principais vantagens dos eletrocatalisadores a

base de platina, são: a) excelente resist~ncia à corrosão e

alta atividade catalítica em diversas reações; b) as regiões

de potencial relativas à adsorção de hidro~nio e oxi~nio

são bem definidas; c) a capacidade de adsorver uma monoca-

mada de hidroginio com absorção desprezível de gás para o

interior do eletrodo [14].

Nesta revisão serão apresentadas as principais

características da curva potenciodin~mica da platina

platinizada em ácido sulfúrico 1,0 N. A figura 1, obtida

iniciando-se com varredura crescente de potenciais, mostra

um voltamograma cíclico do eletrodo. Quatro regiões são

identificadas: a) oxidação de hidrog@nio adsorvido entre 0,0

a 0,43 V (ERB); b) carga da dupla camada elétrica (0,4 a

0,8 V); c) quimissorção de espécies contendo oxi~nio, isto

é, formação de filme de óxido que inicia em torno de 0,8 V e

continua até em potenciais superiores a 2,0 v;

d)desprendimento de oxi~nio, começando em, aproximadamente.

1,5 V. Na varredura de potenciais decrescentes, um pico

simétrico de redução do óxido é observado em potenciais

menores que 1,0 V. Continuando a varredura são observados:

uma pequena região da dce: picos de corrente catódica
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tina platinizada em H
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resultantes da reação de adsorção do hidrog@nio a partir de

0,4 V e finalmente evolução do gás hidrog@nio em torno de

0,0 V. O comportamento do hidrog@nio na platina é muito mais

revers!vel que o do oxig@nio, conforme se deduz da separação

entre os potenciais do pico anódico e catódico na região do

hidrog~nio.

A corrente que surge na região de 0,4 a 0,8 V, de

natureza capacitiva, corresponde à carga da dupla camada

elétrica. Nessa região a superfície da platina se encontra

livre de hidrog~nio ou oxig~nio adsorvidos.

Nà região do oxigªnio, entre 0,80 a 1,10 V, são

observados trªs picos anódicos correspondentes àadsorção de

diferentes espécies contendo OH sobre o eletrodo. De acordo

com Conway e colaboradores [15], o estágio inicial da oxi

dação da superficie desse eletrodo ocorre segundo a

equação:

PtOH + H+ + e

Na interfase PtIH2S04 0,5 N, esta reação é reversível no in

tervalo de potencial entre 0,65 e 0,75 V. Além disso, os es

tudos sobre a influ~ncia da velocidade de varredura no po

tencial de pico, mostraram que os processos de eletrossorção

das espécies OH na platina são muito rápidos. Em potenciais

maiores que 1,10 V, a espécie adsorvida continua se oxidando

da seguinte forma:



PtOH PtO + H+ + e
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A espécie PtO, formada inicialmente se transforma,

adquirindo provavelmente diferentes configurações estrutu

rais, sem modificar a estequiometria da espécie interfacial,

conforme observado pelas correspondentes curvas· de eletro

dessorção que se estendem entre 0,5 a 1,0 V [16J.

1.2- Eletrodos de platina platinizada eletrodispersa

Os eletrodos de platina platinizada com superfície

eletrodispersa [13], apresentam as seguintes característi

cas: comportamento potenciodin8mico bastante reprodutível,

rugosidade controlada e atividade eletrocatalítica maior que

a dos eletrodos convencionais de platina brilhante ou

platinizada.

O procedimento para obter os eletrodos de platina

eletrodispersa consiste de um processo de anodização e re

dução eletroquímica da película formada de óxido de platina

hidratado, por meio da aplicação de um programa de poten

ciais de onda quadrada repetitiva (POQR) [13]. Para a

redução eletroquímica do óxido de platina foi proposta a

seguinte reação:
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onde 2 1 n i 3 e x é desconhecido. Após o processo de

redução eletroquímica, os Atomos de platina permanecem com

uma estrutura metaestável, devido ao aumento da área da

superfície e â contribuição predominante dos planos (111)

paralelos à superfície do metal. O modelo estrutural da

superfície desse eletrodo, construído a partir das imagens

tunelamento [17], comporta regiões:

de microscopia de varredura

duas

eletrOnica

a)

por

região

interna, cuja contribuição na superfície ativa do eletrodo é

desprezível e b) região da superfície ativa, que compreende

uma camada cuja espessura se estende da base metálica até o

plano externo do metal. A região ativa é composta de

agregados de pequenas esferas irregulares de platina, cujo

diametro médio é de aproximadamente 10 nm, formando uma

estrutura de lacunas e canais de mesma magnitude que os

di8metros das partículas de platina.

Para preparar os eletrodos de platina eletrodispersa

e aumentar a área da superfície, estudos preliminares

mostraram que o seguinte. programa de POQR deve ser aplicado

no eletrodo 2,0 V i Eoxid i 2,8 V; -0,3 V i Ered i 0,5 V

e 0,1 ms i'ti 2 ms, onde Eoxid ' E red e 't são, respectivamen-

te, potencial de oxidação, redução e período da onda

quadrada [13]. O aumento da área de super:fície real (R)

desse eletrodo :foi estimado pela relação: R =
(~xig)d/(~xig)a' onde ~ig corresponde â monocamada de

oxig~nio quimissorvido antes (a) e depois (d) de aplicar o

programa de POQR.
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1.2. Comportamento eletroquímico do n-propanol sobre

eletrodos de platina em soluções ácidas

A literatura apresenta poucos trabalhos sobre o

comportamento eletroquímico do n-propanol nos eletrodos de

platina, em eletrólitos ácidos. Contudo, são frequentes tra

balhos sobre a eletrocatálise do metanol e estudos compara

tivos da eletroquímica de álcoois com diferentes estruturas

e pesos moleculares.

Assim. neste trabalho será apresentada. uma re

visão dos principais estudos sobre a adsorção e oxidação

eletroquímica de álcoois alifáticos mono-bidroxilados,

dando _nfase. às características dos processos envolvidos.

Os primeiros estudos de eletrocatálise, bem como o

inicio da investigação sistemática do mecanismo de oxidação

eletroquímica de subst8ncias org8nicas, foram realizados com

metanol, ácido fórmico e formaldei do, por Müller e co

laboradores [18], na d'cada de 20. Foi sugerido que o

processo de adsorção ocorre por desidrogenação da molécula

org8nica, devido a constatação de despreendimento de

bidrog1Pnio [21].

Entretanto, o desprendimento de bidrog@nio não era

prova conclusiva da reação de desidrogenação. nas condições

experimentais empregadas. Naquela época, supunha-se que a

molécula org3nica pudesse ser oxidada diretamente por

transfer@ncia de elétrons para o eletrodo~ sem passar pela

etapa de desidrogenação.
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adsorção do hidr~nio, Frumkin e Podlovchenko [24] e Petrii

et aI. [23] conseguiram explicar os fenOmenos experimentais

observados. Esses autores, trabalhando em circuito aberto,

concluiram que a adsorção sobre platina era acompanhada da

desidrogenação da molécula de metanol, formando átomos de

hidrog@nio e espécies contendo carbono adsorvidas na forma

de radical.

As evidincias de que uma subsUncia org3nica se

adsorve atrav's da reação de desidrogenação, eram todas

indiretas. No entanto, Bagotskii e Vassiliev [02] provaram

experimentalmente que o hidr0g3nio se formava durante a ad

sorção de ácido f6rmico. Eles utilizaram uma fina membrana

de paládio que dividia a célula em dois compartimentos (A e

B) hermeticamente fechados. Em cada parte da célula existia

uma solução de H2S04 1 N e um eletrodo auxiliar de

platina. Os eletrodos de paládio e platina eram conectados a

um dos potenciostatos. Em um dos compartimentos da c6lula

(Al, aplicaram 0,5 V (EPH) e no outro 0,6 V e não

observaram passagem de corrente atrav6s do circuito externo.

Adicionando ácido f6rmico no compartimento A, uma corrente

anódica passou entre o eletrodo de paládio e o circuito ex

terno. Ap6s algum tempo, uma corrente an6dica também apare

ceu no circuito externo do compartimento B. Esta corrente

pode ser atribuida. ionização de átomos de hidrog@nio que

se difundiram através da membrana de paládio. Como no po

tencial de 0,6 V, ~ão há descarga de ions hidr~nio ou de



13

moléculas de agua, os atomos de hidr~nio provém somente da

desidrogena9ão do acido fórmico sobre o paládio.

Experi@ncias similares com soluções de metano1 são

difíceis de se realizar porque a velocidade de desidroge

na9ão do metan01 sobre paládio em soluçOes ácidas é muito

baixa.

Algumas conclusões sobre a natureza das espécies

org3nicas adsorvidas sobre o eletrodo de platina platinizada

em solução de metanol, foram obtidas por Podlovchenko e Gor

gonova [25]. A partir das curvas de carga galvanostática,

determinaram as cargas da oxidação eletroquímica de átomos

de bidrog@nio e espécies org8nicas adsorvidas. In

dependentemente da concentração do metanol e do potencial do

eletrodo, a quantidade de espécie org3nica e hidrog@nio ad

sorvidos eram setnpre aproximadAlDente iguais. Sabendo que são

necessários seis elétrons para oxidar o metanol a CO2 , os

autores supuseram que esta molécula ao se adsorver perde

tr.s átomos de hidr~nio e o resíduo, BCO, deve ocupar tr.s

sítios de adsorção na superfície da platina.

Bagotskii et al- [26], chegaram à mesma conclusão

sobre a natureza das espécies adsorvidas, utilizando técni

cas potenciostáticas e potenciodin3micas. Na adsorção do

metanol sobre platina em circuito aberto, os átomos de

hidroginio formados com a desidrogenação e a espécie

contendo carbono permanecem adsorvidos no eletrodo. O átomo

de hidrog@nio perde completamente sua ligação com a espécie
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contendo carbono e forma uma ligação com a superfície do

catalisador, da seguinte forma:

Rem -+ RH ( m-k) ads + k Bads

Entretanto, se a adsorção for realizada sob condições poten

ciostáticas e o potencial for mantido na região da dupla ca

mada elétrica, o hidrog@nio formado na desidrogenação do ál

cool será imediatamente ionizado:

B+ + e

Como resultado flui uma corrente anódica não esta

cionária, que decresce rapidamente com o tempo. A integração

da curva corrente-tempo fornece Qg, quantidade de carga

envolvida na ionização do hidrog@nio adsorvido. As espécies

contendo carbono que permaneceram adsorvidas podem ser

oxidadas durante a varredura de potenciais crescentes, sendo

possível determinar a carga ~xid' necess6ria para oxidar

estas espécies. Através do método da varredura de potenciais

decrescentes obtém-se a carga de bloqueio (Qbloql, que •

proporcional ao nómero de sítios de adsorção ocupados pelas

espécies contendo carbono adsorvidas na superfície. Essa

carga é dada pela diferença entre a carga necessária à

formação de uma monocamada de hidr~nio, sQB' e a carga

para adsorver hidrog~nio nos sítios desocupados, na presença

da subst3ncia adsorvida, ~loq =sQg - Qg. A igualdade das
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cargas ~ e ~loq' mostra que o número dos sitios de

adsorção ocupados pelas espécies com carbono, na quimis

sorção, são iguais ao número de átomos de hidro~nio prove

nientes da desidrogenação ou ao número de elétrons forneci

dos na oxidação das espécies adsorvidas contendo carbono. Os

autores determinaram um consumo de 6F/mol na oxidação de me

tanol a 002 , sendo 3F na oxidação do hidro~nio e 3F na oxi

dação de espécies contendo carbono. Portanto, no processo de

desidrogenação do metanol, a potencial controlado na região

da dce, tr~s átomos de bidroginio são produzidos por desi

drogenação, ionizando-se rapidamente, e a espécie quimissor

vida contendo carbono deve ocupar os outros tr~s sitios de

adsorção.

Para determinar a estrutura das espécies adsorvi

das é necessário conhecer quais são os átomos de hidro~nio

da molécula do metanol envolvidos no processo de desidroge

nação. Beskorovainaya et aI. [27], realizando medidas de

adsorção do metanol sobre platina lisa, nos meios ácido e

básico, onde o metanol está presente como B3 C-oH e H3OO

respectivamente, mostraram que os processos de adsorção são

praticamente os mesmos. Dessa forma, eles concluiram que a

·aus~ncia de hidro~nio no grupo hidroxi1a do metanol, não

altera o processo de adsorção da molécula. Portanto, a desi

drogenação se processa através da remoção de átomos de

bidr0g3nio da posição a em relação ao grupo OH. A mesma

conclusão também foi obtida através dos dados de adsorção de

álcoois terciários que não possuem átomos de hidr~nio no
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carbono a, como os álcoois terc-butilico e terc-aDÚlico.

Estes praticamente não se adsorvem na temperatura ambiente.

Tais resultados mostram mais uma vez que a adsorção do

metano1 sobre a platina em potenciàis na região da dce,

envolve a ruptura de trªs ligações C-H na posição a e

formação de novas ligações C-pt e H-pt [26,81].

CB3-oB ---... : c-oa + 38+ + 3ã

onde o símbolo • indica um sí tio da superfí cie da platina

ligado uma espécie adsorvida (no caso COR}.

Na oxidação dessa espécie adsorvida, em potenciais

mais positivos, são consumidos tr@s elétrons para formar uma

molécula de 002 - Al'm disso, este mecanismo para a oxidação

do metano1 concorda com as medidas de espectroscopia de

massa baseada na detecção .. in s i tu" de 002 durante a

varredura de potencial [28]. Outros pesquisadores [29-31,81]

propuseram que a espécie adsorvida necessita de apenas dois

el'trons na oxidação a 002 e o processo de adsorção seria:

A espécie adsorvida pode ser um grupo carbonila ligado em

dois sítios superficiais ou uma molécula de monóxido de

carbono ocupando um ónico sítio da platina. Esta

interpretação concorda com os estudos realizados com outras

técnicas, como as r8diométricas [32] e infravermelho de
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umaé

etapas

metanoI

váriascomprocessosreação lenta" envolvendo

consecutivas [34, 81l.

reflet3ncia "in situ" lEldIRS), cujo espectro mostrou que o

principal intermediário da eletrossorç~o do metanol á o CO,

adsorvido na forma linear e de pontes [33].

A eletrossorção dissociatlva do

+

:CHOB +

:CBOB :COH +

:COB -co +

Na região da dce e em potenciais mais positivos. a oxidação

dos átomos de hidrog@nio é uma reaç~o muito rápida. Após um

longo tempo de adsorção. a espécie CCO)ad.s deve acumular-se

sobre a superfície do eletrodo. Um mecanismo similar foi

proposto para a adsorção do metanol sobre platina [31], mas

com a possibilidade de se formar. também a espécie :00. Nesse

mecanismo o intermediário :COR, seria predominante nos

eletrodos ativados em baixos potenciais (na região do

hidrogªnio). enquanto as espécies 'CO e :CO prevaleceriam em

potenciais mais positivos e sobre eletrodos parcialmente

cobertos.
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o emprego dos métodos eletroquímicos e

espectroscópicos permitiu conjeturar quanto à estrutura das

espécies quimissorvidas sobre o eletrodo de platina,

produzidas no processo de adsorção'de diversas subst&ncias

org8nicas, como: hidrocarbonetos (metano a hexano). álcoois

(metanol a octanol), ácido fÓrmico, formaldeido, diÓxido

de carbono, etc.

Até aqui, esta revisão tratou principalmente do

mecanismo de adsorção e natureza das espécies quimissorvidas

do metanol. Algumas conclusões obtidas do processo de ad

sorção dessa molécula servem para explicar os resultados ex

perimentais dos demais álcoois, dentre eles o n-propanol,

objeto de estudo do presente trabalho. Contudo, a interação

de compostos contendo dois ou mais átomos de carbono com a

superf!cie do eletrodo de platina é sem dúvida muito mais

complexa que a quimissorção do metanol. Isto dificulta a de

terminação da estrutura dessas espécies, principalmente se a

adsorção ocorrer em circuito aberto e o hidrog@nio

permanecer adsorvido.

Frumkin e colaboradores [35], verificaram que a

adição de álcoois desloca o potencial da platina, que

inicialmente se encontrava na região da dce, para valores

mais negativos.

Observaram também que se as concentrações do

etanol. n-propanol e n-butanol forem altas (O, I M), o

deslocamento de pote~ciais serão menores (Eminimo = 140

210 mV). que os medidos nas soluções de metano! nas mesmas
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condições [36]. Se o potencial do eletrodo em circuito

aberto, encontra-se em torno de O V, a adição de álcoois com

dois ou mais carbonos, desloca o potencial para valores mais

positivos, além de ocorrer evoluçãõ de produtos gasosos

nesse eletrodo. A anAlise cromatogrAfica, mostrou que estes

gases consistem de produtos hidrogenados da subs~ncia ori

ginal [~7]. A Tabela 1 mostra a composição dos gases

formados durante a adsorção de n-propanol sobre platina

platinizada em ~S04 1 N, o álcool sendo adicionado em

diferentes potenciais de circuito aberto (Eca).

Tabela 1 - Composição dos gases formados durante a adsorção

de n-propanol em diferentes potenciais de circuito aberto.

Composição dosgases/% vol.

41

64

500

< 1 < 1

19

2

23

76

69

76

4

28

De acordo com essa tabela, a distribuição dos

produtos gasosos depende do potencial do eletrodo no

instante em que o n-propanol é introduzido na célula.



20

o contato de um 'lcool com o eletrodo de platina

saturado com hidr~nio, produz predominantemente hidrocar

bonetos com o mesmo n~mero de átomos de carbono existente na

molécula original. A formação de produtos hidrogenados em

circuito aberto após a adição de álcool com o potencial do

eletrodo na região da dce indica que ocorre uma reação de

auto-hidrogenação. A análise dos gases formados a partir do

n-propanol, indicou a presença de butano. Este produto pode

ser formado por parte dos radicais C2BS' provenientes da

ruptura das ligações C1C2 (35]. Dessa forma Podlovchenko e

colaboradores (35] concluiram que a adsorção de álcoois em

circuito aberto sobre uma superfície inicialmente descoberta

e a adsorção em circuito fechado, sob condições estacio

nárias, constituem dois processos distintos. No primeiro ca

so, a adsorção ocorre com formação de gases, enquanto que no

segundo não há formação desses produtos.

As medidas de curvas de carga galvanostética após

a lavagem do eletrodo; mostraram que nesses álcoois Cetanol

a butano1), a relação entre a quantidade de subst8ncia or

g3nica e de hidr~nio adsorvidos é muito maior que a

unidade [01]. Além disso, essa relação aumenta com a cober

tura e o comprimento da cadeia carbOnica. Foi verificado

ainda, que a espécie quimissorvida do metanol é oxidada com

pletamente em aproximadamente 0,"70 V CERBl. enquanto que as

de etanol e propanol são oxidados a 0.85 e 1.10 V, respecti

vamente, caracterizando a natureza diferente das mesmas.
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Frumkin et aI. [35], nas experi@ncias de adsorção

de álcoois com dois ou mais carbonos, detectaram a presença

de BCO e diversas espécies com vArios átomos de carbono ad

sorvidos na superfície. Verificàram também que na

desidrogenação do propanol e butanol, não foi detectado gAs

metano, apesar da ruptura nas ligações Cl -C2 . Então,

provavelmente, espécies contendo um átomo de carbono são

adsorvidas na superfície do eletrodo.

Ensaios galvanostáticos <I =10-4 Acm-2 ) de vários

Alcoois (inclusive o metanol) em solução de H2804 0,1 N,

mostraram que a oxidação

inicia no mesmo potencial

das espécies quimissorvidas, se

{SOO ± 20} mV {ERa} [3S]. Este

fato, pode ser atribuído à presença de espécies da mesma

natureza {aCO}. Experi@'ncias de redução eletroquí mica dos

produtos adsorvidos, confirmaram a existincia de várias es

pécies adsorvidas, sendo que uma delas, foi encontrada em

todos os álcoois quimissorvidos [38]. Porém, no caso do me

tanol, a polarização catódica"do eletrodo, aparentemente não

influi na quantidade de produtos quimissorvidos e nas carac

terísticas de sua oxidação. Entretanto, nos outros álcoois,

a quantidade de espécies quimissorvidas decresce bastante

apÓs a polarização catódica [01].

A comparação entre as curvas de oxidação galvanos

táticas e potenciodin3micas das espécies quimissorvidas do

metanol e das espécies de outros álcoois saturados, que per

maneceram no eletrodo após a polarização catódica, sugere

que estas espécies possuem a mesma composição química.



22

Além de existir uma coincid~ncia nos seus potenciais de oxi

dação, as cargas para remover o hidrog@nio adsorvido ou a

substância organica, são praticamente i~uais em todos os ca-

50S.

Para verificar a influ@ncia da cadeia carbônica e

da superfície do eletrodo de platina no processo de adsor

ção, Nikolov et aI. [39] construiram as isotermas de ad

sorção para vários álcoois alifáticos saturados. As isoter

mas foram obtidas medindo a carga de adsorção de hidrogªnio

na presença e aus@ncia do álcool, fazendo uma varredura de

potenciais decrescentes na região do hidrog@nio. Foi verifi

cado que a adsorção de todos os álcoois estudados obedece a

uma isoterma logarítmica de Temkin: aR = a + f-I In C, com

um fator de heterogeneidade da superfície (f), constante e

igual a 13,8, que também é encontrado na isoterma de

adsorção do hidrog@nio sobre eletrodo de platina. Neste

estudo, o grau de cobertura, aR' foi definido como a razão

entre a carga relativa ao bloqueio de sítios pela espécie

orgânica, durante a adsorção de hidro~nio, e a carga

relativa à adsorção de hidro~nio na aus@ncia do álcool,

isto é, a razão entre o número de sítios ocupados e o número

de sítios disponíveis para adsorver o hidro~nio. Observaram

também, que a cobertura máxima (eR,mAx) diminui com o

aumento da cadeia carbOoica do álcool adsorvido. Nestas

condições, o tamanho da espécie adsorvida tem uma grande

influ@ncia no valor de aR,máx e no bloqueio dos sítios de

adsorção devido ao impedimento estérico da molécula [03].
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As isotermas cinéticas de adsorção obtidas a par

tir de isotermas de equilíbrio para graus de cobertura in

termediárias (0,2 < e R < eR,máx.)' most~aram que a cobertura

da superfície do eletrodo (e R), aumenta linearmente com o

logaritmo do tempo:

e R A + (l/ocf) In t.

Esta observação concorda com a teoria da veloci

dade de adsorção em superfície de heterogeneidade uniforme

[40]. O valor de ocf encontrado nos álcoois estudados foi

igual a 7, portanto o valor do coeficiente de transfer~ncia

é aproximadamente 0,5.

Para o n-propanol [03] em meio de B2S04 I N, sobre

eletrodo de platina, a 0,4 V (ERB), foi encontrado

eR,máx = 0,62.

A velocidade de adsorção (vads) de compostos

orgânicos tais como os álcoois e ácido fórmico, para e R

constante, é diretamente proporcional à concentração do

adsorvato e o logaritmo de vads decresce linearmente com o

aumento da cobertura, e R [01]. Portanto, a velocidade de

adsorção obedece à equação: .

onde, kads é a constante de velocidade de adsorção e oc~ 0,5.

Para o n-propanol em solução de B2504 1 N,o valor da
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constante de velocidade de adsorção (kads)~ foi estimada

[03] em 6 x 10-6 cms- l . Estudos sobre a velocidade de

adsorção em função do potencial [03], mostraram que k ads é

influenciada pela adsorção de hidr~nio ou oxi~nio no

eletrodo, uma vez que as isotermas cinéticas determinadas

entre 0,4 e 0,6 V são praticamente coincidentes. Verificaram

também, que em concentrações maiores que 1 x 10-3 mal L-I, a

velocidade de rotação do eletrodo não influe na velocidade

de adsorção.

A energia de ativação do processo de adsorção pode

ser determinada a partir dos valores da constante de

velocidade de adsorção em diferentes temperaturas. Foi

observado que a energia de ativação CEal para subst8ncias

org3nicas aumenta linearmente com a cobertura da superfície,

aR" Esta depend~ncia também indica uma cinética de adsorção

ativada sobre a superfície de platina uniformemente

heterog~nea [02]:

o valor de EO
a , corresponde a energia de ativação

obtida a a O.

A energia de ativação do metanol varia de 9~9 kcal

mol-1 ca 0,1) a 13 kcal mol-1 ca = 0,7L O valor de EO
a

para a = O é de 9,5 kcal mol-l. Na literatura precedente não

foram encontrados valores da energia de ativação de adsorção

para o n-propanol.
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A temperatura em que o álcool alifático ~ adsor-

vido no eletrod06 pode alterar a natureza do processo de

adsorção. Dados experimentais mostraram que na temperatura

de até 50 °C6 a adsorção de álcoois sobre platina ocorre

atrav~s da desidrogenação no átomo de carbono a [39]. Entre

tanto6 em temperaturas maiores (50-80 °C}6 a adsorção ocorre

tamb~m pela desidrogenação do radical molecular e nas tempe

raturas mais elevadas C90-100 °C}6 atrav~s da ruptura na li-

gação c-c da molécula adsorvida [39]. Tais hipóteses foram

comprovadas com o álcool amilico terciári06 que não possui

átomos de hidrog~nio no carbono a e não produz correntes de

desidrogenação a 25°C. Essa corrente foi observada somente

a ao °C6 com a desidrogenção do radical molecular. Além

disso6 foi verificado [39] que no 41cool isopropilico a

25 °C6 as cargas de desidrogenação (QS) e de bloqueio

°(Qbloq} eram iguais6 mas a 80 C. Gs » ~loq' Na adsorção

do álcool isopropílico a ao °C6 a corrente não estacionária

é basicamente resultante da decomposição catalitica desse

álcool e é muito maior que a velocidade de acómulo de espé-

cies quimissorvidas na superfície do eletrodo.

A energia de ativação da oxidação eletroquímica

CEa6 oxid) pode ser determinada atrav~s das medidas de cor

rente de oxidação em função da temperatura6 desde que não se

altere o mecanismo do processo do eletrodo. Assim. Sokolova

et aI. [42]6 determinaram Ea60xid aparente para álcoois ali

fáticos sobre platina, entre 15 a 60 °C6 utilizando o método

da voltametria cíclica. Os voltamogramas mostraram dois pi-
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cos anódicos A1 e ~ na varredura de potenciais crescentes e

mais um pico anódico A3 na varredura de potenciais decres-

céntes. A energia de ativação aparente para os .picos A1

(0,86 0,97 V), ~ (1,31 1,38 V) e As (0,65 0,75 V)

foram respectivamente: 48. 26 e 40 kJ mol-1 . Para um dado

intervalo de potenciais, o valor de Ea,oxid' praticamente

independe do comprimento da cadeia carbOnica do álcool. com

exceção do metanol e dos álcoois terciários. A energia de

ativação do metanol no pico Al é menor, por que a

eletrossorção desse álcool é facilitada pela exist@ncia de

tr@s átomos de hidrog~nio no carbono-oco Além disso a

oxidação eletroquímica da espécie :C-oB, formada durante a

eletrossorção, ocorre em potenciais mais negativos e a

corrente resultant~ desse processo é ligeiramente maior ~le

nos outros álcoois. Os álcoois terciários somente apresentam

alguma atividade eletroquímica em temperaturas elevadas e o

seu mecanismo de oxidação difere dos demais álcoois [42].

Além dos estudos sobre as isotermas lagar! tmicas

de adsorção e isotermas cinéticas de diversas substancias em

diferentes eletrocatalisadores, foram realizados também

estudos sobre a relação entre o grau de adsorção e o

potencial do eletrodo [03]. A adsorção de moléculas neutras

nos eletrodos de mercdrio é máxima em torno do potencial de

carga zero (pcz), onde a interação entre essas moléculas e a

superfície também é máxima. Entretanto, na platina, o grau

de adsorção do metanol é maior em aproximadamente 0,5 V

CERa), enquanto o pcz da platina se localiza a 0,23 V, isto
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é, na região do hidrog@nio [82]. Neste eletrodo a adsorção

do metanol torna-se desprezível a partir de 0,80 V e abaixo

de 0,35 V (ERB), isto é, nas regiões de formação de um óxido

na superfície e de adsorção de hidro~nio, respectivamente.

Esse comportamento é mais influenciado pela adsorção

competitiva das espécies OH e H do que pelo efeito da

polarização eletrostática entre o adsorvato e o solvente,

que caracteriza a adsorção de moléculas neutras no mercúrio.

Além disso. o metanol se adsorve quimicamente na platina.

produzindo a espécie :008, que é menos suscetível à

influ~ncia do processo de adsorção-dessorção eletrostática

[82].

Os estudos sobre a adsorção de outras subst8ncias

org8nicas. inclusive o n-propanol sobre platina. mostraram

que "a cobertura máxima, também ocorre entre os potenciais de

0.35 a 0.55 V (ERa). Neste intervalo, a adsorção de

hidr~nio e de oxi~nio é minima. Se o potencial é

deslocado para valores menores que 0,35 V ou maiores que

0,55 V. a cobertura pelas espécies adsorvidas (a) diminui. O

decréscimo da cobertura nos potenciais mais negativos é

causado pela adsorção de hidr~nio, que reduz a área da

superfície disponível para a subst3ncia org3nica [36]. Além

disso. a adsorção dessa subst8ncia na região do hidr~nio

pode envolver um processo de hidrogenação das espécies

quimissorvidas. Nos potenciais mais positivos a cobertura da

superfície diminui, devido ao bloqueio pela espécie OH
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adsorvida no eletrodo e também pela oxidação das espécies

quimissorvidas [43].

A velocidade de adsorção das subs~ncias or~nicas

depende do potencial do eletrodo e ~eu valor máximo se en

contra entre 0,35 a 0,45 V,. Já que neste .intervalo não

ocorre adsorção competitiva com as espécies OH e H [02].

Esta cobertura também depende do pH da solução.

Com a variação do pH, a região de adsorção do bidrog~nió e

de oxig'@nio

potencial de

sobre platina, é deslocada proporcionalmente ao

equilíbrio do eletrodo de bidr~nio, isto é,

cerca de 59 mV para a direção negativa a cada acréscimo de

uma unidade de pH, a 25 oCo

A partir deste ponto, serão descritos alguns re

sultados relativos A adsorção e oxidação de intermediários

do n-propano1 e outros álcoois necessários para elucidar a

natureza desses intermediários.

Kazarinov e Dolidze [44] verificaram através de

medidas radiométricas, que a adsorção de diversos álcoois,

. inclusive o n-propano1, marcados com C14, possuem as mesmas

caracteristicas que as medidas de adsorção (Qoxid l realiza

das após lavagem do eletrodo com solução de H2OO4 1 N ou

NaOe 0,1 N_ Este fato mostrou que a adsorção desses álcoois,

é um processo irreversível, concordando com os resultados

obtidos por Horányi e Novák [45]. Segundo esses autores, a

adsorção do n-propanol sobre platina ·platinizada entre 300 a

400 mV é um processo de quimissorção irreversível acom

panhada de desidrogenação da molécula. Verificaram também
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que se o potencial é mantido na região da dce~ a velocidade

de dessorção das espécies quimissorvidas é muito baixa [46].

Uma parte considerável dessas espécies~ permanece fortemente

ligada na superfície e não é removida-durante a hidrogenação

a O V (ERB)~ podendo posteriormente em potenciais mais posi-

tivos ser oxidada a 002-

Os estudos sobre a oxidação eletroquímica do

n-propanol [44], mostraram que
. , .

no 1.n1C1.0 da eletrólise o

principal produto é o propanal~ que depois se oxida à ácido

propanóico.

o aldeído formado na oxidação desse álcool se

adsorve fortemente no eletrodo e bloqueia a adsorção do n-

propanol. Contudo~ mesmo na presença do propanol~ Horányi e

Novák [45] ~ observaram que o propanol continuava se oxidando

a uma velocidade apreciável~ mesmo com a superfície do

eletrodo praticamente coberta com o aldeído. O mesmo

comportamento foi observado na oxidação do iso-propanol.

Verificaram também que a velocidade de oxidação dos álcoois,

em potenciais inferiores a O~8 V~ é maior que a dos alde!dos

formados nesse processo~ de forma que a sua concentração na

superfície do eletrodo, aumenta no decorrer da eletrólise.

Esses fatos~ provavelmente mostram que as espécies

adsorvidas não participam no processo de oxidação desses

álcoois em potenciais menores que O~8 V.

Os estudos sobre a adsorção do .n-propanol sobre

platina em. através de medidas

cronoamperométricas, levaram Novák e colaboradores (47] a
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admitirem, baseados nas conclusões de Brummer et aI. [48,

49], que o decaimento na corrente de adsorção não era

causado somente pelo decréscimo da velocidade de adsorção,

mas também pelo acúmulo de propanol na superfície do

eletrodo.

Em um outro estudo sobre a adsorção do n-propanol

nas soluções ácidas, Kazarinov e Dolidze [44], mostraram que

após a polarização do eletrodo na região do hidro~nio, as

espécies que permaneceram na superfície pos~uiam a com-

posição HCO,

pécies que

difícil de ser hidrogenada. Entretanto, as es

foram removidas do eletrodo durante a polariza-

ção, possuiam mais de um átomo de carbono.

Como se pode notar, todos os artigos mencionados

nesta revisão, estão envolvidos na elucidação do processo de

adsorção do metanol e n-propanol sobre a platina, em

potenciais relativamente baixos, correspondentes às regiões

do hidrog@nio e dce.

A adsorção do álcoois alifáticos sobre platina não

é apreciável no intervalo entre 1,0 a 1,7 V (ERa), isto é,

na região de eletrossorção do oxi~nio [50]. Este fato pode

ser atribuído à velocidade de adsorção e oxidação

eletroquímica desses álcoois que são comparáveis, de modo

que. não há acúmulo de espécies quimissorvidas no eletrodo.

Entretanto. em potenciais mais elevados (1.8 a 2.5 V). os

álcoois se adsorvem novamente e o potencial de máxima

cobertura (SR'máx) se localiza entre 2.1 a 2.2 V. O valor de

SR.máx para o n-propanol em H2S04 1 N, adsorvido sobre
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platina a 0,4 e 2,2 V é de aproximadamente 0,62 e 0,28,

respectivamente.

Os ensaios potenciodinamicos realizados após a

~dsorção de compostos org3nicos em potenciais superiores a

1,8 V (ERa), mostraram que na varredura de potenciais

decrescentes surge um segundo pico de redução. Este pico,

localizado em potenciais mais negativos, estaria relacionado

com a redução de Pt02 ou [Pt02(O}ads]' óxidos mais estáveis

que se formam em potenciais mais elevados [50,82].

A adsorção dos álcoois em potenciais superiores a

1,8 V, não modifica o ·perfil do primeiro pico de redução,

relativo à redução do óxido formado em potenciais inferiores

a 1,8 V. Entretanto , os álcoois causam uma diminuição na

intensidade do segundo pico de redução. Lotvin e Vasil'ev

[50], concluíram que em potenciais superiores a 1,8 V, os

álcoois são adsorvidos sobre o óxido mais estável. As

espécies quimissorvidas provenientes do álcool, se adsorvem

no oxi~ni~ da camada de óxido. Uma evid~ncia desse processo

foi obtida durante a redução dessa camada, que resultou na

dessorção de todas as espécies que estavam quimissorvidas.

A isoterma logarítmica de Temkin descreve satis-

fatóriamente a relação .de e emr função da concentração do

álcool na região de baixos e altos potenciais. O valor do

fator de heterogeneidade para os álcoois nas soluções ácidas

é praticamente igual (f Z 13), tanto em baixos como em altos

potenciais anódicos. As constantes de velocidade de adsorção
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(kads ) do n-propanol em solução ácida obtidas a 0,4 e 2,2 V

foram respectivamente: 8.10-6 e 5.10-3 cm s_l.

Para caracterizar os intermediários, Sokolova

[51], realizou um estudo comparativo do comportamento poten

ciodin3mico de diversos álcoois e observou que:

a) os álcoois primários diminuem as cargas de ad-

sorção e dessorção do hidro~nio no eletrodo de platina e

apresentam máximos de corrente de oxidação em aproximada

mente 1,10 e 1,30 V (ERR), e na varredura inversa em torno

de 0,60 V;

b) os álcoois secundários não modificam aprecia

velmente a região do hidr~nio e apresentam picos de cor

rente de oxidação em 0,50 e 1,30 V e na varredura inversa a

0,60 V.

c) os álcoois terciários são eletroquimicamente

inativos e o perfil llE mostra somente uma elevação in

significante de corrente an6dica en~re 1,20 a 1,50 V.

Em resumo, a oxidação eletroquimica dos álcoois

primários e secundários ocorre basicamente em duas etapas.

Uma etapa inicial de adsorção, que pode ocorrer tanto na.

região da dce como na do oxig@nio, resultando no rompimento

das 1igações C-H do carbono oc, e uma segunda etapa de oxi

dação do resto alcoólico adsorvido. A natureza da adsorção

desses álcoois depende fundamentalmente do n~mero de átomos

de hidrog@'nio ligado no carbono oco Todas as outras carac-

terísticas estruturais, como a massa molecular, com~rimento

e ramificações da cadeia carbOnica, posição do grupo OH, as-
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sim como a presença de anéis benz~nicos são de import8ncia

secundária [52].

Nos trabalhos precedentes [02. 03. 26]. foi de-

monstrado que o metanol se adsorve a potencial controlado,

desidrogena-se e os átomos de hidr~nio são ionizados ime-

diatamente gerando uma corrente anódica. Essa corrente

aparece em todos os álcoois, exceto os terciários, sugerindo

o mesmo mecanismo de adsorção dissociativa, seguida da oxi-

dação do hidrog$nio quimissorvido [51]. As diferenças

observadas nas curvas corrente-potencial podem ser explica-

das pela formação de diferentes espécies contendo carbono

que permaneceram adsorvidos no eletrodo. O metanoI e os

demais álcoois primários, secundários e terciários são

caracterizados através do nÚmero de átomos de B ligados ao

carbono a. Somente esses átomos se desidrogenam durante a

quimissorção. Isto esclarece de imediato a inatividade dos

álcoois terciários.

O mecanismo de quimissorção dos álcoois primários

na região da dce, segundo Sokolova [51] pode ser formulado

da seguinte maneira:

-------+~ R-C-OH + 2H
/, 'I
~ ~ Pt

A potencial controlado. o hidrog#nio adsorvido se

oxida e o intermediário R-C-oH permanece fortemente ad-..
sorvido nestes sítios, bloqueando a adsorção do hidrog$nio.
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Acredita-se que esse intermediário seja o principal produto

desse processo.

Christov e Sokolova [12] realizaram vários ensaios

potenciodin3micos com metano I e n~propanol, nas mesmas

condições experimentais. Esses álcoois foram adsorvidos

sobre platina a 0,5 V durante 60 s e em seguida, o eletrodo

foi lavado e mergulhado numa célula contendo somente o

eletrólito de suporte (H2S04 1 N). Utilizando o programa de

potenciais esquematizado na Fig. 1. 1, eles verificaram que

para o metanol, as curvas llE, obtidas através dos programas

a, b e c , apresentavam no intervalo de 0,50 a 1,60 V, o

mesmo perfil potenciodin~mico.

Entretanto, esse comportamento não foi observado

nos voltamogramas do n-propanol, porque as cargas ~X'

necessárias para oxidar as espécies quimissorvidas

decresciam na seguinte ordem:

~aox > b
Q ox > QC

ox

Os voltamogramas obtidos através dos programas a e b,

mostraram que as espécies quimissorvidas se oxidam em

potenciais mais negativos, com a aplicação do programa b.

Essa característica é mais pronunciada com a utilização do

programa c,

a 0,78 V.

que além disso, produz um novo pico de oxidação
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E/V

1,60

0,5

a) b)

o,05L ~:.._ ~~~~ __J

tempo

Fig. 1.1 - Programa de potencial-tempo aplicado sobre um

eletrodo de platina platinizada, coberto com

espécies quimissorvidas, do n-propanol em H2S04

0,5 M. v = 0,1 Vs-1

Cbristov e Sokolova [12], verificaram também que

apÓs adsorção do n-propanol, a relação entre as cargas de

adsorção e dessorção dos ad-átomos de hidro~nio (QbB/QbB+1

era de 1,44 ± 0,16, quando utilizaram o programa b. Para o

metanol a razão Qb /Qb +H H era de 1,05 ± 0,12 e na região do

hidr~nio, as curvas catódicas e anódicas são simétricas.

Eles concluíram que na região do hidr~nio, além da

adsorção do hidro~nio nos si tios livres da platina,' ocorre

um processo catódico com a participação das espécies

quimissorvidas do n-propanol.

° deslocamento de potencial aplicando os programas

b e c e o aparecimento do pico de corrente a 0,78 V, podem
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oxidação de espécies quimissorvidas do

n-propanol que foram modificadas na região do hidr~nio. A

comparação entre o perfil llE do n-propanol. obtido através

do programa c e o perfil do metanol-mostra que as espécies

quimissorvidas se oxidam no mesmo potencial (0.78 V). Isto

pode ser uma evid~ncia de que se formam espécies

quimissorvidas de mesma natureza ~C-oH e/ou·CO). Foi

sugerido [12], que essas espécies se formam na região do

hidro~nio por meio da redução do intermediário R-C-oH. A..
espécie:C-OH foi também considerada por outros autores [01,

38, 53], como um produto da redução eletroquímica dos

álcoois primArios adsorvidos.

Durante a quimissorção dos álcoois primários na

região da dce, existe também a possibilidade d~ formação do

intermediário R- CB-oB, ocupando apenas um sítio da platina.
•

Em potenciais superiores a 0,35 V (ERa), quando praticamente

todo o hidrog@nio foi dessorvido, o intermediário R- ·CB-oB
•

pode ser convertido na espécie mais estável.

R-CB-OB. --------+. R-C-OH + g+ + e-..
Este processo poderia fornecer uma corrente anódica se o po-

tencial fosse mantido na região da dce. mas os autores (12]

não conseguiram seu registro. Por essa razão eles concluíram

@eo

curto.

tempo de vida do. intermediário R-CB-oH
•

era muito
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2- ALGUNS ASPECTOS TEORlCOS

,
2.1- CONCEITO DE ELETROCATALISE

O termo eletrocatálise foi- empregado por Grubb

[54], para correlacionar as características cinéticas da

reação de evolução de hidro~nio em diferentes eletrodos

metálicos com os par8metros físico-químicos relacionados com

a interfase eletrodo/solução. tais como a energia de ligação

hidro~nio-metal e a entalpia de sublimação do metai.

o conceito de eletrocatálise pode ser aplicado às

reações eletroquímicas que envolvem inicialmente uma quimis-

sorção dissociativa ou uma etapa de reordenação que implique

na participação da superfície do eletrodo [48]. Desse modo,

as reações eletrocatalíticas estão estreitamente

relacionadas com a catálise heter~nea. Entretanto dois as-

pectos diferenciam a catálise heter~nea da eletrocatálise:

a) pode-se variar a energia de ativação modificando o poten-

cial da interfase eletrodo/solução. o qual determina junta-

mente com outros par8metros, a velocidade dos processos de

transfer~ncia de carga. Portanto. a cinética do processo

eletrocatalítico é determinada pela estrutura da dupla ca-

mada elétrica; b) a estrutura da interfase eletrocatalítica

depende das interações entre a superfície do eletrocata-

lisador e os componentes da solução eletrolítica <solvente.

moléculas neutras, 8nions e cátions) [4].

Os conceitos básicos da eletrocatálise podem ser

encontrados em diversos textos [4, 56 a 58] e como o



processo de adsorção desempenha um papel

eletrocatálise serão descritos apenas

fundamentais.

2. 2- ADSORÇAQ
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preponderante em

alguns conceitos

Nas interfases pode ocorrer acúmulo de um ou mais

dos constituintes químicos do sistema, estabelecendo-se,

assim. uma diferença entre as concentrações volumétricas e

as concentrações interfásicas desses constituintes. O

fenOmeno é chamado de adsorção. Tem origem. no caso de

interfases sólido-gás ou sólido-líquido, nas forças de

atração entre os átomos do retículo cristalino do sólido e

as moléculas que se encontram próximas à superfície sólida

[59].

Os fenômenos de adsorção são geralmente agrupados

em dois tipos: adsorção física e quimissorção. Na adsorção

física, o equilíbrio adsorvato/adsorvente é atingido rapida

mente. o processo é reversí vel e a dessorção . ocorr~ sem

variação da composição. Neste tipo de adsorção as intera~ões

moleculares são fracas e o calor de adsorção é da ordem de

10 - 20 kJmol-1 .

A quimissorção se distingue por uma maior es

pecificidade química e uma energia de adsorção comparável a

de uma ligação química. Neste caso. o processo de dessorção

pode ser acompanhado de reações químicas. Por sua natureza.

a quimissorção está limitada a uma monocamada. ao contrário
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da adsorção física que pode ocorrer em multicamadas, sobre

ou conjuntamente com uma camada quimissorvida. A

quimissorção pode ser um processo lento e a medida da

velocidade de adsorção fornece um valor aproximado da sua

energia de ativação [4].

A adsorção de uma esp~cie em fase gasosa sobre uma

superfície implica na diminuição da entropia de adsorção,

pois no estado final, em que a esp~cie se encontra ad

sorvida, existe uma maior organização. Quando a adsorção

ocorre em fase liquida, a esp~cie que se adsorve se en

contra em solução, o processo de adsorção é mais complexo:

o solvente e o adsorvato competem pelos sitios de adsorção.

Neste caso, a adsorção de esp~cies em solução ocorre por

deslocamento das mol~culas de solvente adsorvidas. A ad

sorção do soluto na interfase depende do tamanho relativo do

soluto solvente, visto que o número de moléculas do solvente

a serem deslocadas ~ função do tamanho do adsorvato [60]. No

equilíbrio, a adsorção de uma mol~cula neutra CRl em solução

pode ser representada pela equação [61]:

RC sol} + n B20C ads) -... RC ads) + n B20( sol}

2. 3- lSOTERMAS DE ADSORÇ~O

A literatura apresenta várias isotermas para des

crever a adsorção dos çomponentes de uma solução na su

perIície de um s61ido. A uma dada temperatura, o ajuste dos
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dados experimentais a uma isoterma teórica representa uma

condição necessária. mas não suficiente para confirmar que

as premissas baseadas na equação teórica são válidas. As

isotermas que em muitos casos representam satisfatoriamente

a adsorção de compostos orgânicos e. em alguns casos. de

íons inorgânicos. são as de: Langmuir. Temkin e Frumkin. A

seguir serão apresentadas e comentadas as tr~s isotermas:

2.4- lSOTERMA DE LANGMUIR [4. 55. 62]

A isoterma de Langmuir implica nas seguintes

hipóteses: a) todos os sítios de adsorção são equivalentes;

b) forma-se uma monocamada sem interação entre as espécies

adsorvidas; c) a energia de adsorção é constante. sendo in

dependente do grau de cobertura (a) do adsorvato:

9/(1.- a) = a exp (âGoadslRT) (2.1)

o modelo de Langmuir é válido para a adsorção sobre eletro

dos metálicos líquidos (superfície homo~nea) e quando a

concentração superficial do adsorvato tende a zero.

2.5- lSOTERMAS COM INTERAÇ1tO ADSORVATO/ADSORVATO

Considerando as condições impostas no modelo de

Langmuir. a energia de adsorção constante e inexist~ncia de

interações adsorvato/adsorvato. esse geralmente não poderia
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ser aplicada no tratamento de dados experimentais. As res

trições originam da heterogeneidade da superfície dos

eletrodos, já que os sólidos apresentam dizerentes planos

cristalinos e possivelmente impurezas na superzície. Além

disso, as bordas, vértices e os diversos tipos de dezeitos

estruturais modificam a distribuição da energia de

superzície. A heterogeneidade da superzície ocasiona a

diminuição da energia de adsorção com o aumento da cobertura

do eletrodo.

2.6- ISOTERMA DE TEMKIN

No modelo de Temkin considera-se que: a} os sítios

de adsorção são diferentes, por causa da heterogeneidade da

superfície do eletrodo, e as primeiras moléculas são ad

sorvidas nos sítios onde as interações entre as moléculas e

a superfície são mais fortes, isto é, onde a energia da

molécula é menor. Posteriormente, os sítios menos favoráveis

são ocupados por moléculas de maior energia. Nesta isoterma,

Temkin assumiu que a energia de adsorção, âGo
ads ' varia

linearmente com o grau de cobertura; b) não existe

interações entre as espécies adsorvidas, de modo que cada

sítio de adsorção obedece independentemente a isoterma de

Langmuir. Para a adsorção de uma subst~ncia, a isoterma de

Temkin, é dada pela expressão:
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(2.2)

onde f é um par~metro da heterogeneidade da superfície, C a

concentração do interior da solução e e a cobertura do

eletrodo. Se f for suficientemente grande e a encontra se

na região de cobertura intermediária (0,2 < a < 0,8), a

equação (2.2) se reduz a:

e (2.3)

onde Ko corresponde ao valor da constante de Langmuir,

exp (- 6G°ads /RT). A eq. (2.3) é conhecida como isoterma

logarítmica de Temkin e geralmente aplica-se na adsorção

sobre eletrodos sólidos.

O modelo da heterogeneidade uniforme de Temkin

admitindo uma relação linear entre 6G°ads e a cobertura

pode não ser muito realístico, [55]. Porém, há outros

modelos fisicamente mais aceitáveis como o que foi derivado

por Batrakov e Damaskin [63], cuja isoterma leva em conta os

efeitos de heterogeneidade do eletrodo e as forças de

interação entre as espécies adsorvidas, sendo que esses

efeitos devem ser mais ou menos cumulativos.

2.7- ISOTERMA DE FRUMKIN

As seguintes hipóteses são consideradas: a) os

sítios de adsorção são equivalentes e bl exist~Dcia de
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interações de longo alcance entre as esp~cies adsorvidas.

Experimentalmente essas condições podem ser obtidas com um

eletrodo metálico liquido, quando a concentração na

supe~ficie é bastante grande permitindo que apareçam as

interações moleculares. Assim como Temkin, Frumkin considera

que a energia livre de adsorção é uma função linear da

cobertura. A isoterma resultante é dada pela equação:

(lC [e/<l-e)] exp (A e) {2.4}

onde (l é a constante de adsorção, C a concentração no seio

da solução e A é um par&metro que representa as interações

entre as espécies adsorvidas, de modo que um valor de A

positivo corresponde à atração e negativo à repulsão. Este

par8metro pode ser função do potencial. Quando não há inte

rações entre as espécies adsorvidas , isto é, A é nulo, ou a

cobertura tende a zero, a isoterma de Frumkin se reduz à

isoterma de Langmuir. Admitindo que os resultados obtidos

com a isoterma de Frumkin, possua uma constante de inte-

equação resultante

ração negativa e os valores

intermediários, 0,2 < e .< O, a,

corresponderá a isoterma de Temkin.

a

de cobertura sejam
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3. PARTE EXPERIMENTAL .

3.1. Célula Eletrolítica

As medidas eletroqu{micas foram realizadas em uma

célula convencional de tr~s eletrodos. constituída de um

copo de vidro de 100 mL munido de uma tampa de nylon com

orifícios para a introdução dos seguintes elementos: compar

timento do eletrodo auxiliar. compartimento do eletrodo de

·refer~ncia, eletrodo de trabalho, borbulhador de nitro~nio

e termômetro (Figura 3.1).

O compartimento do eletrodo auxiliar consistiu de

um tubo de vidro de 12 cm de comprimento e 1,0 cm de

di~metro, com uma placa de vidro sinterizado de porosidade

média na extremidade inferior. Este compartimento tem a

finalidade de evitar que eventuais produtos formados no

eletrodo auxiliar durante a eletr6lise contaminem o

eletr6lito em contato com o eletrodo de trabalho.

O compartimento do eletrodo de refer~ncia foi

confeccionado com um tubo de vidro de di3metro de 1.5 cm em

cuja extremidade inferior soldou-se um capilar de Luggin

Haber. Esse capilar minimiza o erro no potencial aplicado,

causado pela resist~ncia da solução não compensada entre a

superfície do eletrodo de trabalho e o de refer@ncia.

O borbulhador de nitr~nio, que tem a finalidade

de desoxigenar e agitar o eletr6lito em estudo. foi
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b

d

FIGURA 3.1. Esquema da célula eletroquímica:

a) eletrodo de referência: b) eletrodo de

trabalho: c) eletrodo auxiliar: d) ter

mômetro: e) borbulhador: f) célula ter

mostatizada.
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construído de modo a possibilitar a manutenção de uma

atmosfera de nitrog€nio no interior da célula.

3.2. Eletrodos

3.2.1. Eletrodo Auxiliar

Empregou-se como eletrodo auxiliar um fio de

platina de grande área, enrolado em espiral sobre um tubo de

vidro. Esse eletrodo ~ imerso no compartimento do eletrodo

auxiliar.

3.2.2. Eletrodo de Refer~ncia

Um eletrodo reversível de hidrog~nio (ERa} foi

usado com refer~ncia. As vantagens do ERH em relação aos

eletrodos de refer~ncia comerciais como o de calomelanos ou

o de Ag/AgCl são [64]:

a} baixa resist~ncia Ohmica entre os eletrodos

de refer~ncia e de trabalho porque não necessita de uma

placa porosa ou fibra de amianto para a separação . Assim, o

sistema Pt,H2 /H+ está em contato direto com o eletr6lito em

estudo, fornecendo uma resposta mais rápida nos ensaios

voltam~tricos de alta frequ~ncia;

b} o ERa ~ imerso na pr6pria solução em estudo,

não ocorrendo contaminação com íons Cl , por exemplo;
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c) grandes variações de temperatura não danificam

o ERH.

Tradicionalmente, o eletrodo de refer~ncia

utilizado ~ o eletrodo padrão de ~idro~nio (EPH), que

necessita de um suprimento contínuo de H2 ultrapuro,

borbulhado numa solução de atividade unitária de íons H+,

com uma fugacidade tamb~m unitária. O ERB não apresenta as

inconveni~ncias do EPH e nem necessita de um suprimento

contínuo de H2~

O ERH utilizado consistiu de um fio de platina

platinizada de 0,3 mm de di~metro soldado hermeticamente

dentro de um tubo de vidro de 4 mm de di8metro. Esse

eletrodo, preenchido com o eletrólito de suporte era

emborcado no compartimento do eletrodo de refer~ncia; a

seguir, o hidro~nio era formado no interior do tubo por

eletrólise (Figura 3.2).

O tempo de vida útil desse eletrodo de refer~ncia

depende da velocidade de escape do gás ou de um eventual

envenenamento na platina platinizada devido a adsorção de

impurezas org8nicas, CO ou íons metálicos reduzidos no

eletrodo [65]. A variação do seu potencial em relação ao EPH

~ menor do que ± 0,5 mV, durante um período de vários dias.

Todos os potenciais são referidos a este eletro-
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FIGURA 3.2. Esquema de montagem do eletrodo rever

sível de hidrogênio.
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3.2.3. Eletrodo de Trabalho

o eletrodo de trabalho utilizado foi um micro

disco de platina platinizada de di3metro de 0,15 mm soldado

em um tubo de vidro de 7 mm de di8metro externo. A área do

eletrodo é suficientemente pequena para maximizar a razão

entre a corrente faradáica e a resist~ncia da solução [66].

Nos estudos voltamétricos de alta frequ~ncia, os micro

eletrodos apresentam as seguintes vantagens [67]:

a) grande redução dos efeitos de queda ôhmica

entre os eletrodos de refer~ncia e trabalho, porque a

corrente na célula é relativamente baixa;

b) a corrente resultante da carga da dupla camada

elétrica é muito pequena, e portanto, a razão entre as

correntes faradaica e capacitiva é muito grande. Como a

capacit8ncia elétrica é muito pequena, é possível medir a

corrente faradaica em tempos de eletrólise muito curtos.

3.2.4. Preparação de Eletrodos de Platina Platiniza

da

o eletrodo de trabalho foi platinizado conforme o

procedimento descrito por Chialvo e colaboradores [13].

1) Antes da platinização, O eletrodo foi

eletropolido utilizando corrente alternada (60 Bz e 10 V

entre dois eletrodos de platina) numa solução de CaCl2

saturada e acidulada com BCI. A seguir, o eletrodo foi
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vigorosamente lavado com água tridestilada e imerso durante

1 hora em solução de H2S04 1,0 N para facilitar a dessorção

de íons cloreto.

2) A platinização foi feita através da aplicação

de um programa de perturbação de po·tencial de onda quadrada

repetitiva {POQR} em uma solução de H2S04 1,0 N, nas

seguintes condições: Eoxid 2,30 V, Ered=0,01 V, f = 2,80

~Iz e t = 3,0 min, onde f é a frequ~ncia do pulso e t a

duração da perturbação. Após esse procedimento observou-se a

formação de um dep6sito uniforme cinza escuro.

3.2.5. Envelhecimento Potenciodin~mico do Eletrodo

de Trabalho

Nos processos eletroquímicos nos quais podem

ocorrer a eletrossorção de oxigªnio, geralmente há formação

de distintas espécies na superfíicie que diferem entre si em

estabilidade. As transformações relacionadas com essas

espécies até que atinjam um estado energético mais estável,

denominadas usualmente de processo de envelhecimento [4].

produzem variações na resposta de uma reação eletroquímica

que os envolva. Assim, o emprego de eletrodos de platina em

me10 aquoso requer que se submeta o mesmo a um processo de

envelhecimento para se obter um comportamento reprodutível

[68].

Ap6s a platinização, o eletrodo foi submetido a um

processo de envelhecimento potenciodinamico, mediante a
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de

potencial (VTRP), entre 0,020 e 1,60 V, a uma velocidade de

varredura de 0,10 V s-l e em meio de ácido sulfúrico 1,0 N.

Verificou-se que após 10 minutos de aplicação desse programa

de peturbação no eletrodo, foi obtido um perfil

potenciodinâmico reprodutível e semelhante ao da literatura

[70]. Esse voltamograma foi utilizado como controle da

pureza do eletrodo e da solução eletrolítica, além da

experimentalmente, na

determinação da área da superfície do eletrodo.

Antes de cada ensaio, a reprodqtibilidade do

eletrodo foi verificada através da medida da área real e

comparação de voltamogramas.

3.2.6. Determinação da Area do Eletrodo de Platina

A área efetiva do eletrodo foi determinada através

da medida da quantidade de carga necessária para formar uma

monocamada de hidro~nio, Qs,H-

Esse método [69] consiste,

aplicação de um programa de pré-tratamento, através de

pulsos potenciostãticos para eliminar eventuais contami

nantes da superfície, seguido de uma varredura linear de po

tencial de +0,40 até -0.06 V, para formar uma monocamada de

hidr~nio em meio de H2804 1,0 N (Figura 3.3).

o programa tem a finalidade de:
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1, 80 1-----....
2s

1,20-

0,40-

*30s + 90s

lOs

-1v= 20 mVs

0,02- * tempo de agitação com borbulhamento
de N2 na solução.

tempo

FIGURA 3.3. Programa de potenciais aplicado no eletrodo de

platina para a determinação da sua área efetiva
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A - Remoção das possíveis impurezas da superfície

do eletrodo por dessorção e/ou oxidação, e formação de uma

camada de 6xido que inibe a readsorção de outras substan-

cias;

B - o filme de 6xido é mantido, o oxi~nio mole-

cular aderido no eletrodo é removido e ao mesmo tempo, a ad

sorção é bloqueada;

C - a camada de 6xido na superfície é reduzida ob

tendo-se uma superfície limpa e ativada;

D durante a varredura de potencial no sentido

negativo ocorre a adsorção de hidrogªnio; o voltamograma

obtido é mostrado na Figura 3.4.

A área correspondente à região de hidr~nio no

voltamograma da platina fornece o valor de Qs,B.

Esse método torna difícil uma separação adequada

entre os processos de adsorção e formação de hidr~nio

molecular [70]. Em potenciais inferiores a 0,08 V a corrente

cresce acentuadamente devido ao segundo processo. Nesta

região de potenciais observa-se uma sobreposição con

siderável dos dois processos. No voltamograma da Fig. 3.3.,

a monocamada de ad-átomos de hidrÜb~nio estará completa no

potencial mínimo <Ewin) correspondente ao mínimo de corrente

que precede ao desprendimento do gás. Admite-se que a carga

necessária para saturar.o eletrodo no potencial E < ~in é

compensada pela carga relativa ao outro processo a E > ~in

[71].
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Para converter a carga de adsorção Qs,H em área

real do eletrodo de platina, Biegler [72] sugeriu o valor

210 ~C cm-2 , correspondendo a 1,30 x 1015 átomos cm-2 . O

método baseia-se nas hipóteses de que: (a) cada átomo da

superfície da platina está associado a um átomo de

hidro~nio adsorvido; (b) a capacit8ncia é constante no

intervalo de potencial entre 0,0 e 0,6 V; (c) a contribuição

de outros processos na carga da dupla camada elétrica é

desprezível.

3.2.7. Compensação de queda Ohmica (IR) entre o

eletrodo de trabalho e refer~ncia [19, 20]

Nos ensaios eletroquímicos, quando a célula é

entre o

atravessada

ohmica devida

cial

por uma corrente elétrica ocorre uma queda

à resist~ncia da solução que afeta o poten-

eletrodo de refer~ncia e o trabalho . A

entre

utilização do

compensada

capilar de

esses

Luggin reduz a resist~ncia não

dois eletrodos. Entretanto, o

componente residual pode ser significativo e causar sérias

distorções nas curvas I/E, E/t e I/t. Nos estudos de

transientes, a resist~ncia não compensada deforma as

curvas de corrente-tensão, devido à alteração do programa de

perturbação. Quando um degrau de potencial constante é

aplicado no eletrodo, o potencial real pode variar com o

tempo, porque o produto IR, também é função do tempo.
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o efeito da resist~ncia da

solução a queda ôhmica IR é compensada eletronicamente,

mediante realimentação positiva ("positive feedback"").

Aplica-se no eletrodo de trabalho um potencial de onda

quadrada repetitiva com frequªncia de 1 kHz, no intervalo

entre 0,45 a 0,50 V (na região da dupla camada

elétrica). A resposta, curva Ilt, é monitorada no

osciloscópio. A compensação por realimentação positiva é

aumentada até a deformação dessa curva devido à oscilação

na resposta I/t. Nesse ponto, a compensação é diminuída até

cessar essa oscilação.

E importante salientar que quando a resist~ncia

da solução é compensada através da realimentação positiva,

apenas um valor da resist~ncia é subtraída. Portanto, é

necessário que a resist~ncia não compensada efetiva em cada

ponto do eletrodo seja o ma1s uniforme possível. Isto é

mais facilmente

quena.

realizado com eletrodos de área muito pe-

3.3. Eletr6litos

As soluções foram preparadas por dissolução do res

pectivo(s) reagente(s) em água tridestilada. O eletr6lito de

foi umasuporte solução de 8 2S04 1,0 N, obtida a partir

p.a. da Merck. A solução de n-propanol 0,10 M,

água tridestilada empregada no preparo das soluções foi

obtida a partir de destilação de solução de KMn04 e KOB dis-
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solvida em água destilada [75]. Em segujda essa água foi no-

v~fiente destilada. o n-propanol p.a. da Merck. possuía uma

porcentagem minima de 99.5%. segundo especificação do fa-

bricante. Esse álcool foi bidestilado antes do preparo das

soluções e o índice de refração n020 foi de (1.385 ± 0.001).

3.4. Purificação do gás nitr~nio

Antes dos ensaios eletroquímicos, a solução

eletrolí tica foi desoxigenada com gás nitr~nio isento de

oxi~nio. durante 30 minutos. Para remover o oxig@nio pre

sente no N2 • o gás do cilindro era borbulhado no frasco

lavador de gás. contendo. uma solução de cloreto de vanádio

e zinco amalgamado. Essa solução foi preparada atrav~s da

reação de dois gramas de metavanadato de amOnio (p. a.) com

25 m L de ácido cloridrico concentrado fornecendo uma

solução de cloreto de vanádio. A solução de cor azul ou

verde (vanádio com alto estado de oxidação) foi diluída para

250 m L com água destilada [76].

Zinco amalgamado foi adicionado na solução para

reduzir o vanádio para o estado +2 e o gás nitrog@nio

foi borbulhado nessa solução at~ adquirir uma coloração vio

leta.

Quando a solução de cloreto de vanádio perde a

capacidade de eliminar o oxig~nio, torna-se marron. A
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solução pode ser regenerada pela adição de alguns mL de

HCI concentrado elou zinco amalgamado.

3.5. Instrumentação eletrônica

As medidas eletroqu1micas foram realizadas com o

sistema modular da Princeton Applied Research. composto de

um potenciostato-galvanostato modelo 173 com um "plug-in"

modelo 376 e programador universal modelo 175.

O potenciostato-galvanostato possui duas fontes

independentes de potencial. ajustáveis até 4.999 V. com re

solução'de ± 1 mV e precisão de 0,1%. A corrente máxima de

saída é de ± 1 A. a tensão de compli~ncia é de ± 100 V e o

tempo de subida é 5 V Vs-1 . Possui duas entradas exter

nas para programadores de potencial que podem ser somadas

entre si ou a uma das fontes de potencial do instrumento.

O "p1ug-in" é um conversor de corrente-tensão

com 7 décadas de corrente entre 1 VA a 1 A por volt. A pre

cisão do conversor é de 0,2%. O Modelo 376 possui também

um conversor logarítmico de corrente e um compensador

eletrônico da resist~ncia da solução entre os eletrodos de

trabalho e refer~ncia.

O Programador Universal é um gerador de formas de

onda complexas e programáveis. Produz ondas de potencial

triangulares ou retangulares com formas simétricas e assimé

tricas. As velocidades de varredura continua ou de cíclo

único podem variar entre 0.1 mVs-1 a 10.000 Vs-1 . O período
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da onda quadrada de potencial varia entre 100 VS a 1.000s

e a amplitude de potencial aplicado é de ± 11 V.

Os voltamogramas obtidos na velocidade de varredu

ra (v} até 200 mVs-1 foram registrados no registrador X-Y da

Bouston Instruments~ modelo RE 0074. Os cronoamperogramas

foram registrados digitalmente na memória de 1024 pontos de

um Registrador Digital de Sinais~ modelo 4102 da Princeton

Applied Research. O conversor analógico-digital (CAD} desse

instrumento possui uma velocidade de digitalização máxima

de 40 kHz (25 Vs por ponto). Isto permite registrar um

cronoamperograma de até 25 ms. A resolução do CAD é de 11

bits. A figura armazenada na memória do Registrador Digital

de Sinais foi monitorada no osciloscópio modelo 5115 da

Tektronix e se necessário pode ser registrada em um

registrador XY.

3.6. Obtenção dos dados eletroquímicos

As soluções foram desaeradas durante 30 minutos

antes das medidas eletroquímicas~ através do borbulhamento

de nitro~nio puro (White Martins~ tipo SS).

Antes de cada medida eletroquímica~ o eletrodo

foi submetido a um programa de pré-tratamento (Fig. 3.5} que

consiste na aplicação de pulsos de potencial entre a região

de formação do óxido (1~50 V) e adsorção de hidro~nio

{0~02 V}~ de modo a remover espécies org8nicas adsorvidas

sobre o eletrodo e ativar a sua superfície. Em seguida apli-
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FIGURA 3.5. Programa de pré-tratamento e adsorção aplicado no

eletrodo de trabalho antes das medidas eletroquí

micas.
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cou-se uma tensão de 1,50 V durante 30 s, para formar uma

camada de óxido sobre o eletrodo com a finalidade de blo

quear a adsorção do álcool. Após essa etapa o potencial ~

deslocado instant~neamente para um valor entre 0,30 V a

0,60 V em degraus de 0,05 V. Nessas condições a camada do

óxido da superfície ~ rápidamente reduzida e os sítios da

platina ficam livres para adsorver o n-propanol. Durante a

adsorção do álcool correntes anódicas não estacionárias

(cronoamperograma de adsorção) foram registradas em

diferentes potenciais de adsorção (Eadsl e temperaturas (12

a 51 GCl.
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O

4.1. Características dos cronoamperogramas de adsorção

do n-propanol sobre platina.

A Fig. 4.1. mostra um cronoamperograma de adsorção

do n-propanol sobre platina. obtido durante o deslocamento

instant8neo do potencial de 1.50 V. no qual a adsorção do

n-propanol é desprezível. para um potencial na região da

dce. Após o salto de potencial a camada do óxido formado a

1.50 V é rápidamente reduzida e produz uma grande corrente

catódica. Como esse processo é bastante rápido. a escala de

tempo da figura não permitiu o registro dessa corrente.

Após a redução do óxido. verifica-se uma grande corrente

anódica não estacionária. que varia exponencialmente até

atingir um valor estacionário. Semelhantemente ao metanoI

[2. 41. 51] o n-propanol também se desidrogena durante a sua

adsorção na platina. formando espécies quimissorvidas

contendo carbono e bidrog~nio adsorvido. Se a adsorção for

realizada a potencial controlado na região da dce. os ad

átomos de bidrog~nio se ionizam. produzindo um transiente de

corrente anódica (1). Desde que no potencial de adsorção as

espécies contendo carbono não se oxidem apreciavelmente. a

corrente anódica pode ser associada com a ionização do

hidrog~nio formado durante a desidrogenação do álcool. Com o

aumento da cobertura da superfície do eletrodo pelas

espécies quimissorvidas. a corrente de desidrogenação
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Fig. 4.1. Transiente da corrente de desidrogenação do n-pro

panol sobre platina a Eads = 0,4 V em solução de

H2S04 1,0 N e n-propanol 0,10 M. T = 25 oCo
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decresce rápidamente até atingir um valor estacionário, que

conforme o potencial aplicado, corresponde à corrente de

oxidação (Iox) das espécies adsorvidas. Portanto, a variação

da corrente não estacionária com o tempo, está relacionada

com a velocidade de desidrogenação do álcool durante a sua

adsorção. Além disso, Brummer e Mackrides [48], concluíram

que o decréscimo da corrente não estacionária em função do

tempo, está associado com o aumento da cobertura superficial

pelas espécies quimissorvidas.

4.2. Isoterma cinética de adsorção

A isoterma cinética de adsorção foi obtida a par

tir do cronoamperograma resultante da desidrogenação do

álcool durante a sua adsorção num determinado potencial,

Eads ' A integração dessa curva em vários tempos de adsorção

(t), permite determinar a quantidade de eletricidade (Qu)

necessária para oxidar o hidro~nio formado na desidroge

nação do álcool.

As correntes de desidrogenação foram integradas

pelo método do trapézio [77] e as cargas Qg, foram deter

minadas em diferentes tempos de adsorção através da seguinte

equação:

t [(1 1+1 2 )/2 +(1 2+1 3 )/2 + .... +(ln - 1 + l n }/2]

t (1 1/2 + 12 + 13 +.... + I n /2) (4.1)
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A adsorção do n-propanol sobre platina em poten-

ciais menores que 0,45 V, mostra um cronoamperograma cuja

corrente estacionária é praticamente zero. Isto indica que a

oxidação das esp~cies quimissorvidas contendo carbono ~ des

prezível em relação à sua velocidade de formação. Nessas

condições a relação entre QB e QB,máx será dada por:

e (4.2)

onde ~,máx f a carga máxima de desidrogenação, obtida

atravfs do cronoamperograma num determinado potencial.

A Fig. 4.2 mostra uma isoterma cinftica de ad

sorção do n-propanol e verifica-se que na região inter

mediária (0,25 < e < 0,80), existe uma relação linear de e

com o logaritmo do tempo. Esta relação pode ser representada

pela equação:

e =A + (2,3/af) log t (4.3)

Portanto, o processo de adsorção do n-propanol sobre platina

obedece a equação de Elovich que descreve a cin~tica de

adsorção sobre superfícies hetero~neas.

A velocidade da reação de desidrogenação tamb~m

pode ser descrita pela equação de Elovich na seguinte forma

[41]:

1 = li exp (-m e) (4.4)
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Fig. 4.2. Isoterrna cinética obtida a partir da carga de

desidrogenacão do n-propanol a Eads = 0,4 V e
oT = 25 c.
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onde m - lIRT. (d fj GO Ide) , corresponde ã constante f do

modelo de Temkin. A equação (4.4) indica que a corrente de

desidrogenação l decresce exponencialmente com a cobertura

a, a partir de um valor inicial li'

Considerando que:

temos:

l QS,máx . da/dt (4.5)

A partir das equações (4.4) e (4.5). obtemos a

seguinte expressão:

(4.6)

Integrando essa expressão com a condição de

contorno t = O, a = O obtemos:

exp(ma) (4.7)

Utilizando as equações (4.4) e (4.7) e

rearranjando, chegamos a seguinte expressão:

l/I 1/ li + mt/Ga.máx (4.8)
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Esta relação de corrente-tempo foi utilizada por

Biegler e Koch [41] no estudo da cinética de adsorção do

metaIlol sobre platina.

Na Fig. 4.3 observa-se um gráfico de j-1 = f(t},

onde j é a densidade da corrente de desidrogenação. Essa

figura foi obtida a partir dos dados do cronoamperograma de

adsorção (Fig. 4.1), e aplicados na equação (4.8). Biegler

[41], mostrou que o processo de adsorção do metanol, em

condições potenciostáticas também obedece a uma cinética

de .Elovich, ou seja, j-l varia linearmente com o tempo de

adsorção. Quando tratamento semelhante é feito para o

n-propanol, verifica-se a .exist~ncia de dois trechos

lineares, sendo que o segundo trecho começa após um tempo de

adsorção de 0,48 s.

Utilizando o valor da corrente inicial dedesidro-

genação (li)' e = O, pode-se determinar a constante de

velocidade inicial (k1 ) da reação de desidrogenação do n-

propanol através da equação:

1·1.
(4.9)

o valor de 1· não foi obtido diretamente do1.

cronoamperograma de adsorção (Fig. 4.1) porque ocorre um

desvio no começo da curva, devido a influ~ncia da redução do

óxido. Foi calculado através da extrapolação linear da curva

1 1- 1 = f(t) para n = o. O produto nlkl obtido por meio da

equação (4.9) foi 3,4 x 10-8 cms-1, a 25 °e e Eads= 0,4V.
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Fig.4.3. Gráfico de j-l em função do tempo de adsorção obtida
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o
e T = 25 c.
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4.3. Influ~ncia do potencial na cin~tica de adsorção

A Fig. 4.4 mostra uma s~rie de transientes de

densidade de corrente de desidrogenação (j). em função do

tempo de adsorção do n-propanol para diferentes valores de

potenciais. Nesta figura observa-se que o valor máximo de

corrente aumenta com o potencial de adsorção e acima de

0.40 V. após um determinado tempo. essa corrente não chega a

um valor estacionário. Entretanto. se os tempos de adsorção

são relativamente longos. verifica-se uma corrente

estacionária que aumenta com o potencial de adsorção. Essa

corrente pode ser atribuída à eletrooxidação de esp~cies

quimissorvidas contendo carbono. o que foi comprovado por

Vielstich e colaboradores [29] nos estudos de adsorção e

oxidação eletroquímica do metanol. Empregando t~cnicas

espectroscópicas de infra-vermelho <IR) e de massa ...
~n

situ··. eles detectaram a presença de pequenas quantidades

de 002 durante a adsorção do álcool a potencial controlado.

evidenciando assim. a oxidação das esp~cies adsorvidas

durante o processo de eletrossorção. Portanto. a corrente

não estacionária obtida em um determinado Eads ' deverá ser

resultante do processo de desidrogenação da mol~cula e de

uma pequena contribuição devida à oxidação das esp~cies

quimissorvidas. No início da adsorção do álcool. a corrente

não estacionária ~ determinada apenas pela corrente de

desidrogenação e em tempos mais longos. pela predomin~ncia
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oT = 25 C.
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da corrente de oxidação (Iox,t) Então, para determinar a

variação da corrente de desidrogenação com o tempo, ~

necessário corrigir o valor da corrente não estacionária.

Isto ~ feito admitindo-se que a corrente de oxidação varia

linearmente com a cobertura do álcool e essa cobertura

linearmente com o logaritmo do tempo de adsorção (equação de

Elovichl [78], isto~:

Iox,tl Iox,estac

ou seja:

(Ioxlestac . log t/(log t'estac [4.10]

onde Iox,t 'a corrente de oxidação num determinado tempo e

(Iox'estac' a corrente estacionária. A Fig. 4.5 mostra um

exemplo de um cronoamperograma obtido a 0,5 V, em que se

observam os perfis das densidades de corrente de desidro

genação do álcool e oxidação eletroquímica das esp~cies

quimissorvidas, sendo esta última calculada a partir da

equação (4.10). Dessa forma, a carga anódica QH' resultante

apenas do processo de desidrogenação do álcool. pode ser

determinada atrav's da integração numérica entre as

densidades de correntes não estacionária e de oxidação

eletroquímica das esp~cies quimissorvidas. Efetuou-se essa

correção em todos os cronoamperogramas nos quais a corrente

estacionária não pode ser desprezada.

A Fig. 4.6 mostra a relação entre a máxima

densidade de corrente não estacionária (ji' e o potencial de
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determinada

através da extrapolação linear para t = O, no gráfico de

j1-1 =f(t). Nos' potenciais entre .0,30 a 0,45 V, a Fig. 4.6,

mostra que essa variação obedece à equação de Tafel com um

coeficiente angular de 0.12 V/década. Este valor é

aproximadamente igual a 2. 3 RT/ (ocF). mostrando que apenas um

elétron está envolvido no processo e portanto. concordando

com a suposição de que a tempos curtos, ocorre a seguinte

reação de desidrogenação do álcool [12]:

R-CH-DH + H+ + e
•

Em potenciais superiores a 0,45 V, a densidade de

corrente ji depois de atingir um máximo decresce lentamente

com o potencial. Biegler [41] sugeriu que o desvio de ji na

equação de Tafel é resultante de:

a) decréscimo na velocidade da reação de desidro-

genação, que conforme o potencial depende da cobertura de

oxig~nio na superfície do eletrodo.

curvas

b) em altos potenciais o método de análise das

j-1 = f(t) não pode ser aplicado, porque a corrente

ji' pode ser influenciada pela corrente de oxidação das

espécies quimissorvidas contendo carbono.

Utilizando os dados dos cronoamperogramas de ad-

sorção do n-propanol foi construído um gráfico de

j-1 - f(t) em diferentes potenciais (0,30 a 0,65 V) (Fig.

4.7). Nesta figura observa-se que ocorre uma mudança de
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inclinação nas curvas, após um determinado tempo <tinfl)'

Com o aumento do potencial de adsorção, verifica-se que esta

inflexão ocorre' para tempos maiores, excetuando-se a curva

referente a 0,65 V, que não apresenta tal inflexão.

Na Fig. 4.8 observa-se que a 25 °C, a variação do

tempo de inflexão entre 0,30 a 0,40 Vé 'pequena e acima

deste intervalo de potenciais, tinfl aumenta pronunciada

mente. Para efeito de comparação foi registrada no mesmo

gráfico a variaçãn de' t infl com Eads ' a 51 oCo Nessa

temperatura, a variação de tinfl com o potencial é mais

suave do que como a 25 °e, contudo nas duas curvas a

mudança da inclinação ocorre no mesmo potencial, isto é, a

0,40 V. Este fato concorda com os resultados obtidos das

curvas de j = fet) e E = felog ji)' Figs. 4.4 e 4.6;

respectivamente. Na primeira figura verifica-se que nos

cronoamperogramas correspondentes a potenciais superiores a

0,40 V, aparece uma corrente estacionária resultante da

oxidação das espécies adsorvidas. Na segunda figura,

E = felog ji)' observa-se que acima de 0,45 V, a curva de

Tafel não é obedecida.

4.4. Influ~ncia da temperatura na cinética de adsorção

Os cronoamperogramas de adsorção do n-propanol so

bre platina obtidos em diferentes temperaturas e a 0,4 V,

Fig. 4.9, mostram que a corrente máxima de desidrogenação

aumenta com a temperatura.
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A determinação da constante de velocidade de

adsorção em diferentes temperaturas possibilita obter o

valor· da energia de ativação do processo, desde que não haja

alteração no mecanismo do processo do eletrodo. Aplicando os

valores de ji na Eq. (4.9) foram determinadas as constantes

de velocidade iniciais k 1, quando e o, para diversos

valores de potenciais e temperaturas. A Fig. 4.10, mostra

que existe uma relação linear entre In k 1 e l/T no intervalo

de potenciais de 0,30 a 0,45 V e nas temperaturas de 12 a
51 0 C. A Tabela 4.1 apresenta os valores das energias de

ativação (Ea ) calculadas através da equação de Arrhenius

para diversos potenciais.

TABELA 4.2. Valores da energia de ativação de adsorção em

diferentes potenciais

20 17 16 15

As energias de ativação não foram calculadas em

potenciais superiores a 0,45 V, porque os gráficos de

lnk1 = f(l/T) não são lineares, nesse potencial.

Comparando os valores das energias de ativação do

metanol (9,5 kcal mol-1 ) [03] e n-propanol (16 kcal mol-1 )

nas mesmas condições (a = o e Eads = 0,4 V), verifica-se que

o valor de Ea para o metanol é menor por causa da presença
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dos tr~s átomos de hidr~nio no carbono a que participam no

processo de quimissorção da molécula.

. A Fig. 4.11 mostra que tinfl. obtido do gráfico de

j-l = f (t). decresce linearmente ~om o aumento da

temperatura. Nos potenciais de 0.35 e 0.40 V. as duas retas

são praticamente paralelas enquanto que a 0.45 V. a variação

é muito mais acentuada. Este fato sugere que a 0.45 V. a

temperatura possui uma grande influ~ncia na cinética de ad-

sorção.

4.5. Análise Cinética da Adsorção do n-propanol

Baseando-se nos estudos de adsorção do metanol.

foi proposto [51] que o mecanismo de quimissorção dos

álcoois primários em um potencial na região da dce. pode ser

formulado da seguinte maneira:

---+ R-C-oB + 2B
I\. I

Pt Pt Pt

o hidrog@nio adsorvido se oxida e o intermediário

quimissorvido do tipo R-C-oB. ocupa dois sítios de adsorção
•

na platina e permanece fortemente adsorvido nestes sítios.

Da mesma maneira que no metanol. supõe-se que o

processo de desidrogenação do n-propanol não ocorre através

da eliminação simult8nea dos dois átomos de.hidro~nio. mas

envolve dois processos consecutivos de adsorção [12]. Desse

modo durante a quimissorção do n-propanol. a potencial
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controlado na região da dce. existe tamb~m a possibilidade

da formação do intermediário

sítio da platina [12].

R-CH~H. ocupando
•

apenas um

R~CH-OH + g+ + e
•

Em potenciais superiores a 0.35 V CERH). quando praticamente

todo o hidrog@nio já foi dessorvido. o intermediário R-CH-oB

pode ser convertido em uma esp~cie mais est4vel:

R-CH-oH
•

R- C-oH + g+ + e-
••

Sendo jl·e j2' as densidades de corrente de

oxidação do hidr~nio formado no processo de quimissorção

das esp~cies R-CH-oH e R-C-oH, respectivamente. Desse modo,
• ••

a corrente não estacionária. medida durante a adsorção do n-

propanol corresponde à soma das correntes jl e j2' desde

que. o intermedi4rio R-C-oB,••
foi proposto como o principal

produto da quimissorção desse álcool [12]. Portanto. a

adsorção do n-propanol pode ocorrer atrav~s de duas etapas

consecutivas com formação de duas esp~cies quimissorvidas,

R-CH-oB e R-C-oB, cujo grau de cobertura seria representado. .. .

por ai e a2, respectivamente. Considerando que esses

intermediários se adsorvem segundo a isoterma de Langmuir,

os processos de quimissorção dessas esp~cies são

irreversíveis e controlados por transfer~ncia de carga, as
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correntes Jl e J2 podem ser expressas na seguinte forma

[79,80),

J'1
(! 1) EF./RTJ (4.11)

( 4. 12)

onde (! 1 e (!2 representam os coeficientes de transfer~ncia

de carga, . CA é a concentração do álcool na solução,

(1-e1-e2 ) a fração dos sitios não ocupados e k'1 e k'2 são

as constantes de velocidade. Podemos admitir que para tempo

de adsorção, t =O tem-se e = O. No caso, em que j2 é zero

a corrente de desidrogenação j, pode ser expressa como:

j ~áx (de/dt) (4.13)

onde ~áx é a carga máxima de desidrogenação da espécie ad-

sorvida.

Quando o tempo de adsorção é muito curto, isto é,

quando j2 = O, a corrente de desidrogenação medida será

resultante apenas da formação do intermediário R-CB~B, a•

partir da desidrogenação do n-propanol. Com o aumento do

tempo de adsorção, j2 será diferente de zero, então o

intermediário R-CB-OB também se desidrogena para formar a
•

espécie R-C~B_.. Nessas condições, a corrente de

desidrogenação (j), obtido do cronoamperograma de adsorção,

será composta pela soma das correntes jl e j2' ou seja

j = j1 + j2' Portanto, j, corresponde à diferença moment8nea
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entre a velocidade de formação e consumo da esp~cie R-CH-OH,
•

de modo que:

(4.14)

Para uma dada temperatura e potencial:

(4.15)

e

(4.16)

'Dessa forma as eqs. 4.11 e 4.12 serão escritas

(4.17)

e

(4.18)

Além disso, o valor do grau de cobertura e, obtido

dos cronoamperogramas de desidrogenação do n-propanol num

determinado tempo de adsorção será dado por: .

(4.19)

Substituindo os valores de j1 e j2 na equação

(4.14) obtém-se:

(4.20)
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De acordo com a teoria da heterogeneidade uniforme

. ( isoterma· . de Temkin1 í para valores intermediários de

cobertura, e varia linearmente com o. logaritmo do tempo de

adsorção (figura 4.21, e a equação que descreve esse

comportamento é chamada de isoterma cinética de adsorção:

9 A + B In t (4. 211

onde A ~ uma constante, B corresponde a 1/(~fl e f ~ o fator

de heterogeneidade. Derivando a equação (4.211, em relação a

t, tem-se:

d9/dt = Bit (4.22)

Para tempos curtos, 9 ~ 9 1 , isto f neste período

não ocorre formação da esp~cie R-C-oB... Substituindo a

equação (4.22) em (4.20), obt~m-se:

~áx Bit (4.231

Introduzindo a expressão (4.21) em (4.23), resulta

Gmáx BI t = k 1 [1-(A + B In t)J - ~91[1 -(A +B In tlJ

= (k1 - ~911 [1 - (A + B In tlJ

donde resulta o grau de cobertura da superfície pela esp~cie
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(4.24)

Um gráfico
-1

de a =f [t(l-A-B In t)] obtido a

partir da equação 4.24, permite determinar os valores das

constantes de velocidade de adsorção k 1 e k2 através dos

coeficientes lineares e angulares, respectivamente. Além

disso, a substituição dos valores de k 1, k 2 e t na equação

4.24, permite obter a variação de a1 e a2 em função do tempo

de adsorção. Os resultados obtidos serão descritos e

analisados nos itens seguintes

4.6- Determinação e Análise de 6 1 e 6 2 em função

do tempo de adsorção.

A equação (4.24), prediz uma relação linear entre

a e 1/~,onde ~ = t(1-A-B In t}, quando a cobertura das

espécies adsorvidas é baixa. A Fig. 4.12 mostra que o

gráfico de e = f(1/~} é linear até 6 = 0,3. A equação dessa

reta, permite determinar as constantes cinéticas k 1 e ~

através dos respectivos coeficientes linear (a) e angular

(b), considerando que na equação (4.24):
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Substituindo os valores numéricos de k 1 e k2

na equação (4.24) e admitindo que a tempos curtos predomina

a espécies- R-CH-oH,pode~se fazer uma estimativa da variação
•

da cobertura dessa espécie, (91 ) em função do logaritmo do

tempo de adsorção. Os dados obtidos por meio da Eq. (4.24),

foram locados no gráfico de 9 =felog t), Fig. 4.13. As

curvas ilustram a variação típica para uma reação

consecutiva. Observa-se nessa figura que inicialmente as

curvas de a e 9 1 são coincidentes e após um determinado

tempo, a 1 aumenta até um máximo para decrescer com o aumento

de 9 2 . O perfil de a2 foi calculado atrav~s da diferença en

tre as curvaS de a e 9 1 (Fig. 4.13). Na Tabela 4.1 são com-

parados os tempos de adsorção, t máx' relativo ao tempo em

que a cobertura de a1 é máxima e t infl que foram obtidos dos

gráficos de a 1 = f (log t) e j-1 = f (t), respectivamente,

e para diferentes valores de potenciais e temPeraturas.

Verifica-se que, dentro do erro experimental, existe uma boa

concord8ncia entre tmáx e tinfl' Esses dados podem indicar

que as mudanças na inflexão das retas, no gráfico de

.-1
.J f (t), estão relacionadas com as reações de

desidrogenação do n-propanol para formar as espécies R-CH-OH
•

e R-C-oH ou seja. quando o intermediário R- CH-OH é
•

convertido à espécie mais estável R-C-OH. Portanto, a tempos••

superiores a t infl , predomina a segunda reação de

desidrogenação, que na (Fig. 4.13), corresponde ao início do

decaimento da cobertura superficial pela espécie R-CH-OH .•
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4.14, mostra que para uma determinada

temperatura, t máx aumenta linearmente com o potencial entre

0,30 a 0,40 V, e após esse intervalo a variação é menos

acentuada. Esse comportamento, também se observa no gráfico

de t infl 4.8, em que após 0,40 V, ocorre

uma mudança de inclinação na curva.

Com o aumento da temperatura da solução, verifica-

se que t máx decresce linearmente entre 12 a 51 °c Fig. 4.15,

indicando que a adsorção é mais rápida em temperaturas mais

elevadas, devido ao aumento da diÍusão do reagente at~ a

superfície do eletrodo e portanto, favorecendo a adsorção.

4.7. Determinação das constantes cin~ticas k 1 e k 2

As constantes cin~ticas k 1 e ~ foram calculadas a

partir da Eq. 4.24, admitindo que a tempos curtos, R-CH-oH.
é a única espécie adsorvida no eletrodo. Na Tabela 4.2,

encontram-se os valores de k 1 e ~ obtidos em diÍerentes

potenciais de adsorção e temperaturas. A determinação das

constantes de velocidade k 1 e k 2 , nos potenciais de 0,20 a

0,70 V, em intervalos de potenciais de 0,05 V e nas tempe-

raturas de 12 a 51 °e, envolve uma s~rie de cálculos e cons-

trução de díversos gráfícos como: a, a1 e a2 = f (log t) e

a = f (~-1) para cada potencial e temperatura. Por isso, foi

desenvolvido um programa para um microcomputador da linba

Applv (Ap~ndice), que necessita apenas dos dados de corrente

e tempo, obtidos diretamente de um cronoamperograma de



TABELA 4.1. Comparação entre os tempos de máxima cobertura (te ,) e inflexãol,max

(t. fI)' obtidos dos gráficos de el = f(log t d ) e j-l = f(t d )1n a s as,

respectivamente a diferentes temperaturas e potenciais de adsorção.

t = 12 °c t = 25 °c t = 36 °c t = 44 °c t = 51 0 c

Eads/V te ' t. fIl'max 1n

(s)

te ' t. fII'max m

(s)

te ' t. fIl'max m

(a)

to ,máx
1

(s)

t
inf1 te ' t. fIl'max 1n

(a)

0,30 0,35-0,40 0,37 0,18-0,24 0,20 0,18-0,20 0,20 0,09-0,12 0,11 0,08-0,09 0,08

0,35 0,39-0,50 0,46 0,30-0,41 0,37 0,22-0,24 0,22 0,12-0,16 0,13 0,09-0,11 0,10

0,40 0,46-0,66 0,50 0,39-0,59 0,44 0,27-0,30 0,29 0,16-0,24 0,18 0,12-0,14 0,12

0,45 0,97-1,57 1,22 0,72-0,97 0,88 0,40-0,48 0,43 0,30-0,37 0,33 0,20-0,26 0,23

0,50 1,44-2,04 1,82 1,65-2,10 1,80 0,68-0,76 0,72 0,48-0,67 0,51 0,37-0,53 0,44

0,55 4,04-6,59 4,40 1,82-2,79 2,50 2,00-2,20 1,88 - - 0,40-0,50 0,46

\O
W
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potencial de ~dsorção: 1) 12°C :

2) 25 °C: 3) 36°C: 4) 44 °c e 5)

51°C.
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desidrogenação do álcool. Esse programa integra parcialmente

o cronoamperograma e calcula os valores de e para cada tempo

de adsorção com os respectivos desvios, sendo que esses

valores são listados na forma de tabela (Tabela 4.3). A

seguir o programa constrói um gráfico de e = f (log t) e

mediante os cursores de início e final da curva, é possível

marcar o trecho linear da isoterma cinética e calcular a

regressão linear da reta que é do tipo: e = A + 2,3 B log t.

Os valores de A, B e t ads são inseridos na Eq. 4.24 e o

gráfico de e = f (~-1) é locado na tela. Por meio dos

cursores, determina-se a equação que fornece os valores de

~ e com

f (log tL

esses dados, obtém-se o perfil de

Os dados da Tabela 4.2, foram locados num gráfico

de In k 1 em função do potencial e para diversas temperaturas

Fig. 4.16. Neste gráfico verifica-se um aumento linear de

In k 1 com o potencial, quando 0.3 V i Eads i 0.5 V e em todo

o intervalo de temperatura estudado (12 a 51 °C) a variação

de In k 1 com Eads é maior nas temperaturas de 12 e 25 oCo

Para potenciais mais negativos que 0.3 V ou mais positivos

que 0.5 V. não se observa esse comportamento linear e os

valores de In k 1 são menores que os previstos pela equação

da reta. Em potenciais menores que 0,3 V. a velocidade de

desidrogenação decresce. devido à influ~ncia da adsorção do

hidrog~nio. durante o processo de adsorção do álcool e

também por causa da hidrogenação das espécies

quimissorvidas. formando produtos gasosos [3]. Nos



TABELA4.2-Valores das constantes de velocidade kl e k2 em diferentes potenciais

e temperaturas.

t = 12°C t = 25°C t = 36°C t = 44 °c t = 51°C

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F. d Iv
klxlO k2xlO klxlO k2xlO klxlO k2xlO \lxlO k 2xlO klxlO k 2xlO

a s -2 -2 -2 -2 -2(A em ) (A em ) (A em ) (A em ) (A em )

0,30 - - 0,7 0,4 2,0 1,8 2,6 2,0 7,1 6,9

0,35 0,4 0,4 1,2 1,0 2,4 2,2 3,5 3,4 8,4 7,6

0,40 0,7 0,7 1,4 1,4 2,7 2,4 4,3 4,2 10,5 8,6

0,45 1,0 1,1 2,2 1,9 3,0 3,0 5,5 5,6 11,6 9,6

0,50 1,5 1,6 2,9 2,7 3,4 3,4 7,0 7,8 12,8 9,9

0,55 1,2 1,4 1,9 2,0 2,7 2,7 - - 14,2 ·11,8

1..0
-....I
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potenciais mais positivos, o decréscimo de k 1 está associado

com a oxidação das espécies quimissorvidas, porque as

velocidades de adsorção e oxidação eletroquí"mica se tornam

comparáveis.

Na Tabela 4.2, verifica-se que os valores de k 1 e

~ são aproximadamente iguais e portanto o gráfico

anterior.

f CE) tem o mesmo comportamento que o gráfico

A determinação das constantes de velocidade de

adsorção (k1 em diferentes temperaturas (T),

possibilita obter o valor da energia de ativação (Ea ,l e

Ea ,2) para a adsorção das espécies R-CS-oH e R-C-oH, quando. ..
a molécula do n-propanol se des idrogena, através da

eliminação de um ou dois átomos de hidrog€nio,

respectivamente. A Fig. 4.17 mostra que In k 1 varia

linearmente com 1/T entre 12 a 44 °e e no intervalo de

0,30 a 0,50 V. Acima de 44 °e e 0,50 V. o gráfico de In k 1

e 1/T não concordam com a equação de Arrhenius. o

gráfico de f( 1/T), também mostra o mesmo

comportamento, observado na Fig. 4.17.

A Fig. 4.18 ilustra. a variação das energias de

ativação Ea • 1 e Ea ,2' obtidas a partir de coeficiente

angular da inclinação das retas da Fig. 4.17 em função do

potencial. Observa-se que o valor da energia de ativação,

diminui com o potencial, alcançando um valor mínimo em
..

aproximadamente 0,45 V, indicando que este potencial

"B I 8 L lOTECA
INSTITUTO DE aUrMICA
Universidade de SãoPaalo
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l-
oe
õ
Co>

~....
~
o I 5lU

o

102

0,30 0,40 0,50
Eoda IV

20

,-
o
E

D
u

x:
"-
N
o·

1&.1 15

10

0,30 0,40 0,50

Fig. 4.18. Variãção da energia de ativação

E e E das espécies quimisa,I a,2
sorvidas em função do E d •

a s



103

corresponde ao potencial ótimo de adsorção, como foi

verificado para diferentes álcoois [01, 02, 03].

..
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-5- CONCLUSOES

Os estudos relacionados com o processo de

eletrossorção e desidrogenaçãodo n-propanol sobre platina

em meio ácido, a diferentes temperaturas (12 a 51 °C) e

potenciais (0,30 a 0,60 VIERB), resultaram nas seguintes

conclusões:

.1- a adsorção do n-propanol a potencial controlado na região

da dupla camada el~trica, ocorre atrav~s da

desidrogenação da molécula, seguida pela ionização do

bidrogfnio adsorvido;

2- esse álcool se adsorve segundo uma isoterma cinética de

Elovicb, a qual mostra uma variação linear do grau de

cobertura e, das esp~cies quimissorvidas com o logaritmo

do tempo de adsorção Ct) do álcool, para

0,25 < e < 0,80.

3- a relação Eads = fClog li)' onde Eads é o potencial de

adsorção e I. é
1.

a máxima corrente não estacionária,

obtida a t = O, é linear com

a 2,3 (2 RTIF). Esse valor

coeficiente angular igual

indica que no inicio da

adsorção do n-propanol, apenas um elétron está

envolvido no processo em estudo;



4- os ensaios
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eletroquímicos realizados indicam que a

quimissorção do n-propanol ocorre por meio de duas etapas

consecutivas de desidrogenação:

,.)1
- OH + H+ +R - CB2 - OH • R - CH e (1 )

•

j2
- OH + H+R - CH - OH " R - C + e (2)

•

Desse modo, a corrente an6dica não estacionária (j).

proveniente da ionização do hidrog@nio formado durante a

adsorção do n-propanol. é resultante da soma das

correntes j1 e j2 produzidas nas reações descritas nas

equações (1) e (2). Quando o tempo de adsorção é muito

curto (j2 = O), a corrente não estacionária é determinada

apenas pelaadsorção da espécie R-CH-OH.
•

Considerando

esta hip6tese e as isotermas de Temkin e Elovich foi

obtida uma equação que descreve o grau de cobertura pela

espécie R-ça-oB, (e 1 ) em função do t

onde ~áx é a carga máxima de cobertura. k 1 e k 2 são as

constantes de velocidade de adsorção das espécies R-CH-oH
•

e R-C-oB, respectivamente, A e B são as constantes da
••

equação de Elovich.!



5- Os gráficos de ai = f(log t) e a 2 =f(log t) mostraram
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que 9 1 aumenta até um certo tempo decrescendo em

seguida até um valor nulo. Próximo a este máximo se

inicia o aum~nto de a 2 em função do tempo. A variação de

ai e a 2 em função do tempo de adsorção são típicos de um

processo consecutivo.

·6- Os valores de ta máx e t infl para uma dada temperatura e,

potencial são comparáveis.
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6- SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES

1- Obtenção dos cronoamperogramas de desidrogenação à

diferentes concentrações de n-propanol com a

finalidade de estudar a influªncia da concentração

na velocidade de adsorção do álcool; determinação

da ordem da reação e construção da isoterma de

adsorção.

2- Nesta dissertação foi utilizada platina eletrodispersa

como eletrodo de trabalho. Seria interessante realizar

esses estudos sobre um eletrodo convencional de

platina platinizada para

resultados.

posterior comparação dos

3- Efetuar a adsorção do n-propanol a O~4 V e em seguida

oxidar a espfcie quimissorvida~ registrando os

~ransien~es de desidrogenação e oxidação. Neste

ensaio, deveriam ser variados os seguintes

tempo de

Este estudo

de el~~rons

uma análiseefe~uare

.DOmeroo

de oxidação~

do álcool.

etapa,cada

po~encial

concentração

determinar

em

par8ínetros :

adsorção e

permitirá

envolvidos

qualitativa dos intermediários formados no processo.

4- De~ecção dos produ~os formados na superfície do

eletrodo e na' solução através de técnicas

espectroscópicas como oOEMIRS" e o'FTIRS".
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5- Estudo da influencia dos ad-átomos (Pb2+, 8n2+, etc.)

aumento na

na velocidade

promovem um

de adsorção do n-propanol. Esses íons

atividade catalitica na

oxidação de álcoois, ácido fórmico, etc.



7- RESUMO 

Relata-se um estudo sobre o processo de 

eletrossorção do n-propanol sobre eletrodos de platina 

eletrodispersa em soluções de H2S04 1 8 ,  a diferentes 

temperaturas (12 a 51 OC) e potencíais (0,30 a 0,60 V). São 

abordados os aspectos relacionados com a cinbtica de 

adsorção dos possi veis íntermediários formados na 

desidrogenação do n-propanol, bem como a determinação das 

constantes de velocidade em cada etapa- São apresentadas as 

energias de ativaçzo do processo de adsorçzo para gr-aus àe 

cobertura, 0 = O e 8 f 0- 

A adsnrção do álcool estudado a potencial 

controlado na região da dupla camada elbtrica, ocorre 

atravhs da des idrogenação da molPcula, seguida pela 

ionização do hidroenio adsorvído, 

A isoterma cinbtica de adsorção foi obtida a 

partir dos cronoamperogramas de desidrogenação do ãlcooi e 

mostra uma variaçZio línear de 8 com o logaritmo do tempo de 

adsorção (t), para 0,25 < 8 < 0,80. Por outro lado, a 

relação entre E = f (log li), onde Ii h a máxíma corrente 

n& estacionhría obtída a t = 0, é línear com coeficiente 

angular igual a 2,3 (2 RT/F), Esse valor indica que no 

íni cio da adsorção do n-propanol, apenas um elétron esti 

envolvido no processo- 

Da mesma maneira que no metanol, supõe-se que a 

desidrogenação do n-propanol não ocorre através da 



eliminação simultsnea dos dois átomos de hidrogénio ligados 

no carbono-a, mas por duas etapas consecutivas de 

des idrcgenação : 

Desse modo, a corrente anódica não estacionária 

(j), proveniente da ionização do hidrogFnio formado na 

desidrogenaçZo do n-propanol é resultante da soma das 

correntes jl e js produzidas nas reações descritas nas 

equaçaes (1) e (2).  Quando o tempo de adsorção P muito 

curto, isto 6 ,  js = O, a corrente não estacionãria B 

determinada apenas pela adsorção da espPcie R-P-OE. 

Considerando esta hipbtese e as isotermas de Temkin e 

Elovich foi obtida uma equação que descreve o grau de 

cobertura pela espécie R-P-OA, (e1) em função do tempo. 

onde C&x B a carga mdxima de cobertura, kl e % sZb as 

constantes de velocidade de adsorção das espPcies R - O H  

e R-C-OH, respectivamente,A e B são as constantes da equação 
m e  

de Elovich- 



A equação precedente permitiu determinar as 

constantes de velocidade de adsorção kl e k2. A partir 

desses valores em diferentes temperaturas foram obtidas as 

energias de ativaçráo para as reações (1) e (2). 

Verificou-se que os t e m p o s  de mAxima cobertura por 

RCHOH e de inflexão, obtidos respectivamente de el= f(log t Z  

e j-' = f (t), são compardveis para dada temperatura e 

potencial. 



The kinetics and mechanism of R-propanol 

adsorption on a platinized platinum electrode w a s  studied in 

1 N H2S04 at severa1 temperatures, by means of the potential 

pulse method. 

Between 0.30 V and 0.60 V (REEI ,  the adsorption 

occurs via a dehydrogenation of the a-carbon, followed by a 

rapid ionization of the adsorbed hydrogen atoms. 

The kinetic isotherms obtained by integration of 

the chronoamperograms show a linear variatíon of the surface 

' coverage, 8, with logarithm of the adsorption time, tads, in 

the range 0,25 5 B I 0.80- This indicates that the 

adsorption rate can be expressed in tems of an Elovich 

equation, 

It is shown that the relation Eds vs 1og li, 

where Eads is the adsorption potential and Ii is the maximum 

non-stationary current at t = O, is a straight line with a 

slope equal to 2.3CZRTIP1, independently of the temperature. 

These data show that the initial adsorption step envolves a 

monoelec-t;roníc charge transfer, and can be represented by 

the following equation: 

jl + 
R-CI12-OH - R-CH-OH . + E + e' 



Therefore, it is assumed that the adsorption 

occurs via a two step consecutive reaction, given by 

equations (1) and (2): 

32 + 
R-CH-OH - R-C-OH + H + e- 

- .- 

with the two adsorbéd species R-CE-OB and R - C 4 8  . . 
characterized by theír degree of coverage and Bs, 

respect ively - 
The non-stationary anodic current, j, is then the 

surn of currents 51 and 32 resulting from reactions described 

by equations (1) and (21 - When the adsorption time is very 
short, it can be assumed that j = jl + j2 c jl, and that 

8 = e1 + es x e1- From those assumptions, the following 

equation relating 81 with t w a s  obtained: 

where Qmdrx is the charge related with the maxiruum surface 

coverage, kl and k2 the apparent rate constants of reactions 

I I )  and (21, respectively, and A and B are constants from 

the Elovich equation, 

Equation (3) permitted the evaluatim of the rate 

constants kl and % for distinct E&, values, From the data 

at different temperatures, the apparent activation energies 

of both reactions were calculated- 
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3160 PRI~I SPCc HI • E • R2 - H2 - C21"VCc",I H,

'3170 PRI~I SPCC Hé' • E • R3 - H3 - C31"ACc", IH,
3180 PRIIII SPCc H3 • I: • Rio - H.. - C"IHO-A/Atotal ",
3190 PRI'" SPCC H... E • R5 - H5 - C5I HtC",.I H
3200 PRI'" IABI 5' I
32"0 GOSUU 3570

, 3220 F DA I • I I o I~

3230 PRI"1 TABC bll
32..0 PRINI SPCC RI - GI - LEN C.'CIIII'.'II'I
3250 PRINI SPCC GI • E + R2 - G2 - LEN IV'IIIIIIV'IIII
3260 IF I • I THEN 3350
3270 PRINl SPCI G2 + E • R3 - 03 - F3 - I - LEN IAP'CII"IAP'CI'I
3280 PRINl "_001
3290 PRINT SPCC F3 - LEN IEP.CIIIIIEP.IIIL,._
3300 .PRINI SPCI G3 + E + Rio - O.. - Fio - I - LEN IO'IJII'IO'CI'I

'3310 _fRINT.,:-HI
3320 PRINT SPCC F.. - LEN CEO'CIIIIIEO'IIII
3330 PRINT SPCC GIo • E • R5 - G5 - LEN IT'IIII"I'III
33';0 Gol0 3360
3350 PRIIH spcc G2 • 3 • E • R3 + Rio + R5 - 05 - LEN CT'ClIIIIlSC I'
33bo NEl1 I
3370 PRIIH IABI 511
3390 GOSU9 3570
3395 PR I Nl '. CHR. 11211
3390 PR. o
3395 PRINI H H
31000 END
3.. 10 REli ACER1A CASAS NC CASAS DECIMAIB-------- _
3..2b NS • NR
3.. 30 IF NC • o THEN 35"0
3....0 IF NR • o lHEN 3"50
3"50 HR'. STR. I INI I ABS IHRI • lO ~ NC + .51 I I 10 ~ NCI'
3"60 NS' - 'RIGHI' C SIR' I INl I VAL INR'I • lO • NCII,HCI
3..70 FOR L '. I TO NC
3"90 IF LEN IHS'I < NC THEH HS' • "O" + NS'
3 .. 90 HEXT L
3500 HV' - SIR. I IH' ( VAL INR'III

I-'
I-'
--..J
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