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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 - O MATERIAL ELETRÓDICO 

 

Os ânodos dimensionalmente estáveis (ADE, patenteado pela Diamond 

Shamrock Technologies S.A. Genebra – Suíça com o nome comercial de 

dimensionally stable anodes, DSA), introduzidos por Beer[1], são óxidos de 

metais nobres, que apresentam alto poder catalítico, e têm sido utilizados na 

indústria de cloro-soda[2], na eletrooxidação e/ou eletrossíntese de compostos 

orgânicos e também na degradação de resíduos industriais[2]. São constituídos 

de um suporte metálico, freqüentemente titânio, sobre o qual são depositados, 

por decomposição térmica, sais precursores dissolvidos em solvente apropriado. 

A forte adesão da mistura de óxidos ao suporte metálico é assegurada pela 

formação, a partir do Ti metálico, de uma camada de TiO2 durante a calcinação 

da mistura precursora[3].  

Os eletrodos industriais são formados por RuO2 e TiO2 onde o rutênio é o 

agente catalítico e o titânio fornece a estabilidade mecânica necessária para uma 

boa aderência da mistura. Diferentes composições eletródicas são apresentadas 

na literatura[4]. Entre elas pode-se destacar os óxidos de irídio, que apresentam 

tempo de vida útil superiores sob condições drásticas de eletrólise[5]. No 

entanto, observa-se que o óxido de rutênio[6-9] é um catalisador mais ativo para 

a oxidação de substratos orgânicos que o óxido de irídio, isto devido aos vários 

estados de oxidação encontrados para o rutênio[10]: 

 (IV ⇒ III)  2 RuO2  + H2O + 2e
-         Ru2O3+ 2 OH

-             (1)   

 (VI ⇒  IV)  RuO4
- + 2 H2O + 2e

-        RuO2 + 4 OH
-              (2)   

 (VII ⇒ VI)  RuO4
- + e-        RuO42-                                     (3) 

 

Como existe uma ampla faixa de potenciais de oxidação, vários compostos 

orgânicos podem ser investigados.  

O eletrodo recoberto com dióxido de irídio é um catalisador bastante ativo 

para oxidação de cloro e oxigênio[11], além de apresentar alta estabilidade 
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mecânica. O óxido de irídio, dependendo do potencial aplicado, apresenta os 

seguintes pares redox[12,13]: 

 

(IV) → (III)       2IrO2  + 2H
+ + 2e-        Ir2O3 + H2O ( E0= 0.95 vs. ENH)   (4) 

(VI) → (IV)       IrO3 + 2H
+ + 2e-        IrO2  + H2O   (E > 1,3 V vs. ENH)     (5) 

 

Os eletrodos de óxido de estanho apresentam um tempo de vida útil baixo, 

perdendo rapidamente sua atividade. Isso ocorre porque o óxido de estanho é 

um semicondutor de tipo-n, tendo sua condutividade baseada em vacâncias de 

oxigênio[14]. A desativação ocorre devido à incorporação de oxigênio à camada 

de óxido, quando submetido a potenciais anódicos. Isso torna o óxido de estanho 

mais estequiométrico, e conseqüentemente menos condutor. A saída é 

acrescentar um dopante, geralmente antimônio, com o objetivo de aumentar a 

condutividade e estabilidade. Vincent et al.[15] etudaram eletrodos de óxido de 

estanho dopados com 1 % de antimônio e 2,1 % de platina, e observaram que o 

tempo de vida aumenta conforme se aumenta a espessura da camada de óxido. 

Eles também observaram que, a introdução de platina também promove um 

aumento do tempo de vida dos eletrodos. Um estudo com eletrodos de SnO2-

Sb2O5[16] mostrou que a introdução de uma camada de IrO2 entre o suporte de 

titânio e o SnO2-Sb2O5 melhorou as características dos óxidos, aumentando a 

estabilidade e o tempo de vida destes eletrodos. A introdução de óxido de 

estanho na composição de eletrodos de RuO2 foi investigada por Ito et al.[17], 

que observaram a formação de partículas ultrafinas em eletrodos ricos em SnO2 

promovendo um aumento da área superficial dos eletrodos. Nanni et al.[18] 

observaram que a mistura dos óxidos de rutênio e estanho promove um aumento 

considerável na rugosidade dos eletrodos, melhorando o desempenho 

eletrocatalítico dos ânodos. Forti et al.[11] também observaram que a introdução 

de SnO2 proporciona uma grande área superficial, melhor atividade catalítica e 

maior tempo de vida útil para os eletrodos de RuO2. A influência do SnO2 nos 

eletrodos de RuO2 sobre as reações de desprendimento de cloro (RDCl) e 

oxigênio (RDO) foi investigada por Boodts[19], que executou um estudo 

sistemático substituindo, em passos de 10%, o TiO2 por SnO2 mantendo o RuO2 

constante em 30% mol. Foi concluído que a substituição de 10-15% de TiO2 por 

SnO2 aumenta drasticamente a corrente da RDCl, enquanto que o efeito deste 

material sobre a RDO é bem menos acentuado. Um outro estudo interessante foi 

apresentado por de Sheih e Hwang[20], que analisaram a troca de TiO2 por SnO2 
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em eletrodos de RuO2 em meio de NaCl e observaram que q* diminui com o 

aumento da porcentagem que SnO2. A explicação utilizada foi que, a presença de 

estanho favorece um menor craqueamento da camada de óxido e diminui a 

porosidade do material. 

A introdução de óxido de estanho em eletrodos RuO2 e/ou IrO2 proporciona 

também uma melhora na oxidação de compostos orgânicos[21,22]. O tipo de 

material do ânodo influencia na seletividade para a oxidação de compostos 

orgânicos[23]. Materiais com alto sobrepotencial para a RDO, como o SnO2, 

levam preferencialmente a uma degradação completa do composto orgânico. Já 

materiais com menor sobrepotencial para a RDO, como o RuO2, IrO2, PtO2, 

podem levar a uma oxidação parcial, e portanto a uma síntese mais seletiva[23]. 

Forti et al[21] concluiram que, a troca de TiO2 por SnO2 em eletrodos de RuO2 

favorece um melhor desempenho para a oxidação de etanol.  

 

1.2 - MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE ADEs 

  

O método de preparação mais utilizado na confecção de ADEs é a 

decomposição térmica dos precursores inorgânicos (cloretos), geralmente 

dissolvidos em ácido (HCl 1:1 v/v) (DPI/HCl). Esta metodologia é empregada 

desde 1966[1,3,24-26], e consiste na deposição de finas camadas do sal 

precursor através de sucessivas calcinações à temperaturas elevadas (T > 

300°C). Foi observado que, cloreto de estanho (II) se oxida a cloreto de estanho 

(IV) em meio ácido[27], e o cloreto de estanho (IV) se volatiliza a temperaturas 

bem inferiores (130 OC) que a utilizada para a calcinação dos eletrodos (Tcal > 

300°C), alterando da composição final de eletrodos preparados por DPI/HCl[28]. 

Para minimizar esta alteração da composição dos eletrodos, uma alternativa ao 

HCl foi a utilização de isopropanol como solvente, DPI/ISO. Este mesmo 

problema da oxidação do cloreto de estanho II para IV também ocorre na 

preparação de eletrodos com IrO2, onde o irídio oxida o estanho como mostra a 

equação abaixo: 

 

2Ir+4 + Sn+2 � 2Ir+3 + Sn+4                                                       (6)    

 

Resultados da literatura[28] mostraram que com este problema, ocorre a 

alteração da composição final do eletrodo.                                              
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 Um método alternativo ao de calcinação dos precursores inorgânicos para 

obtenção de filmes óxidos é a decomposição de precursores poliméricos (DPP), 

método conhecido por processo Pechini-Adams[29]. Por este método um polímero 

é formado antes do processo de calcinação, e os átomos do metal (por ex., 

chumbo, estanho) ficam “presos” na matriz polimérica, o que dificulta a sua 

evaporação e conseqüente perda. Com isto consegue-se um controle maior da 

estequiometria dos filmes. Os filmes são obtidos pelo pincelamento da mistura de 

resinas (preparada com etileno glicol, ácido cítrico e o composto orgânico dos 

metais de interesse) sob o substrato de titânio previamente tratado[30], 

formando uma película sobre o mesmo que, sob aquecimento, dá origem a um 

poliéster. Este filme polimérico é, então, submetido a temperaturas acima de 

400oC para a sua calcinação. Durante esta etapa todo o material orgânico é 

eliminado na forma de CO2 e água. Como resultado desta calcinação obtém-se 

um filme de óxido[31]. Este método de preparação permite a obtenção de filmes 

uniformes, superfícies homogêneas permitindo o controle da estequiometria do 

óxido. Além disso, quando utilizado para a obtenção de pós cerâmicos, a 

decomposição de precursores poliméricos origina partículas com um tamanho 

bastante reduzido, ou seja, pós com alta área superficial. Estas características 

fazem deste método um modo promissor para a obtenção de eletrodos formados 

por filmes de óxidos, os quais podem ser utilizados em eletrocatálise ou com 

outras finalidades. Resultados preliminares[8] mostraram que, com a utilização 

do método DPP, a formação da resina polimérica impediu a volatilização do 

estanho, proporcionando uma composição dos eletrodos óxidos próxima da 

nominal. 

 

 

1.3 - ELETROOXIDAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS E ADEs 

 

A eletrooxidação de compostos orgânicos com ADEs tem sido 

constantemente estudada em nosso laboratório[8,21,32,33] e  por diversos 

autores[34-37]. 

Em estudos visando a aplicação em tratamento de efluentes orgânicos, o 

fenol tem sido um grande alvo de investigação[12,38-45], devido ao aumento da 

importância do controle ambiental dos últimos anos, uma vez que é considerado 

um poluente industrial prioritário por ser altamente tóxico, mesmo em 

microquantidades[45]. Um estudo da oxidação do fenol feito em meio de NaCl e 
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eletrodos de Ti/IrO2 e Ti/SnO2[37], mostrou que a eletrogeração de ClO- 

contribuiu para a oxidação do fenol apenas no eletrodo Ti/IrO2. O único produto 

organoclorado observado foi o clorofórmio, que escapa com os gases produzidos 

durante a eletrólise, por ser altamente volátil. A tabela I traz um resumo dos 

estudos mais recentes sobre a oxidação de compostos orgânicos utilizando ADEs. 

 
 
TABELA I: Trabalhos da literatura aplicados em eletroquímica orgânica 

utilizando ADEs 

 

Ânodo  
Substrato 

analisado 
Ano Referência 

Ta/PbO2 fenol 1998 [42] 

SnO2 + MoO3 metanol 1999 [46] 

PbO2 fenol 2000 [44] 

ADEs formaldeído 2000 [32] 

70TiO2/30RuO2 e 45IrO2/55Ta2O5 fenol 2002 [36] 

Ti/Ru0,3M0,7O2 (M = Ti ou Sn) 

Formaldeído, 

acetaldeído e 

propionaldeído 

2003 [34] 

Ti/TiO2 e Ti/TiO2/CeO2 tolueno 2004 [47] 

Ti/Ru0 ,3M0,7O2 e Ti/Ir0,7M0,3O2 (M = Ti ou 

Sn)  
fenol 2004 [45] 

 

 

 

1.4 - O ETANOL: 

 

O etanol é utilizado como molécula modelo para a oxidação de outras 

moléculas mais complexas, apresentando a vantagem de ser completamente 

solúvel em água, facilitando a comparação dos resultados obtidos em meio 

aquoso. A eletrooxidação do etanol é constantemente re-estudada à medida que 

se busca determinar novos métodos de eletrooxidação de compostos orgânicos. A 

quebra da ligação C-C e formação preferencial de CO2 apresenta interesse, tanto 

do ponto de vista fundamental, uma vez que a investigação da oxidação de 

pequenas moléculas contribui para a elucidação de mecanismos de moléculas 

mais complexas, como do ponto de vista industrial em eletrossíntese orgânica.  
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Do ponto de vista fundamental, mecanismos de degradação completa do 

etanol são de considerável interesse devido a sua importância para a 

eletrocatálise e por este álcool, juntamente com o metanol, ser o mais simples 

membro da cadeia alifática. Estudos prévios realizados com eletrodos de óxido de 

rutênio[8], irídio[48] ou eletrodos ternários contendo rutênio, estanho e 

titânio[21] mostraram que, independente da composição do ânodo investigada, o 

acetaldeído é o produto majoritário da oxidação do etanol. Portanto, a quebra da 

ligação C_C não foi observada quando se parte de álcoois simples e/ou materiais 

eletródicos menos ativos. Em diversos estudos, o principal produto observado 

para a oxidação do etanol foi o acetaldeído[8,49-52]. Atualmente tem-se 

investigado a oxidação do etanol em eletrodos de platina, como, por exemplo: 

rutênio eletrodepositado em platina[53], ligas Pt-Ru[54], modificação da platina 

com nanopartículas de Pt-Sn[55], entre outros. A tabela II mostra um resumo de 

alguns trabalhos recentes sobre este tema. Análise da literatura mostrou que, a 

aplicação da oxidação do etanol em ADEs tem sido pouco investigada. Os estudos 

relacionados abaixo mostram alguns resultados obtidos para a oxidação do etanol 

em ADEs. 

Eletrodos de óxido de irídio (Ti/IrO2) foram analisados por Fidelis et 

al[48], para a oxidação do etanol, em meio ácido, onde foi observado que, em 

condições brandas (pulsos de potencial de 1,4 V por 10 s e –0,6 V por 0,1 s vs. 

ECSS), a reação de oxidação do etanol ocorre simultaneamente com a reação de 

desprendimento de oxigênio. O eletrodo apresentou uma alta seletividade, 

obtendo como produto principal de eletrólise o acetaldeído. 

Forti et al[21] investigaram a oxidação do etanol em ADEs ternários de Ru-

Ti-Sn, preparados pelos métodos DPP e DPI/HCl em meio ácido (HClO4 1,0 mol 

dm-3). Eles observaram que, quando se substitui o Ti por Sn, ou muda o método 

de preparação de DPI/HCl para DPP, melhora a atividade catalítica em relação a 

oxidação do etanol. As eletrólises de 5 hs e i = 25 mA cm-2 tiveram como 

principais produtos o acetaldeído e o ácido acético, não promovendo a formação 

de CO2. 

A oxidação do etanol em meio ácido (HClO4 1,0  mol dm-3) foi investigada 

por De Andrade et al.[8] utilizando eletrodos Ti/RuO2 preparados por DPI/HCl. 

Este estudo revelou uma alta seletividade do sistema, onde 12 horas de 

eletrólises realizadas com pulsos de potencial (2s em 1,4 V e 0,2 s em -0,6 V vs. 

ECSS) mostraram o principal produto formado foi o acetaldeído. CO2 não foi 

detectado ao final das eletrólises. 
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Tendo em vista os trabalhos já realizados para a oxidação do etanol, a 

introdução de NaCl no meio reacional visa favorecer a oxidação completa do 

etanol a CO2 com a presença de oxidantes fortes eletrogerados in situ, como Cl• 

e  ClO-. Esta abordagem é uma tentativa de encontrar meios aumentar a 

potencialidde de oxidação em ânodos livres de paltina, uma vez que, a obtenção 

de CO2 como produto de oxidação do etanol em  ADEs só é obtida para ânodos 

modificados com platina[33].  

 

TABELA II: Trabalhos da literatura aplicados na oxidação do etanol  

 

Catalisador Ano Referência 

RuO2 1998 [8] 

SnO2 + MoO3 2000 [56] 

Ti/IrO2 2001 [48] 

Ti/Ru0,3Ti(0,7-x)SnxO2 2003 [21] 

Pt(100)/Ru 2003 [53] 

Cu-PVC e Ni/Cu-PVC modificado por 

nanopartículas de Ru 
2004 [57] 

Pt-Sn 2004 [55] 

Pt-Ru 2004 [54] 

 

 

 

1.5 - PROCESSOS DE OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

Os processos de oxidação eletroquímica podem ser sub-divididos de forma 

simplista em duas categorias principais: oxidação direta no ânodo e oxidação 

indireta. Na oxidação direta, existe a transferência de elétrons do eletrodo para o 

composto a ser oxidado. Já na oxidação indireta, são gerados oxidantes fortes 

catodicamente ou anodicamente, tais como, OH•, Cl•, ClO-, O3, etc. que reagem 

homogeneamente com o material orgânico. Estas espécies podem estar ligadas 

fisicamente ou não na superfície do eletrodo. 
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1.5.1 – Processos diretos 

 

Para que ocorra o processo de oxidação direta, é necessário que o ânodo 

apresente: alto sobrepotencial para a reação de desprendimento de oxigênio e 

estabilidade à corrosão.  

Um modelo de mecanismo para a oxidação direta de moléculas orgânicas 

em eletrodos óxidos foi descrito por Comninellis[12] e assume três passos 

principais: 

1- Descarga de água formando uma espécie radical hidroxila adsorvida: 

 

MOx + H2O � MOx(OH•) + H+ + e-                                             (7)   

 

2- O OH• adsorvido pode interagir com vacâncias de oxigênio presentes no 

ânodo oxidado, com possível transição do oxigênio do OH• adsorvido para a 

estrutura do óxido anódico, formando o que é chamado de óxido superior, 

MOx-1: 

 

MOx(OH•) � MOx+1 + H+ + e-                                                   (8) 

 

3- O composto orgânico, em contato com o eletrodo, abstrai o oxigênio do 

óxido superior, sendo assim, oxidado: 

 

MOx+1 + R � MOx +  RO                                                         (9) 

 

É interessante notar que, segundo Comninellis[12], em processos 

unicamente diretos, a oxidação dos compostos orgânicos se dá de forma seletiva, 

não promovendo uma combustão do material à CO2. Em ADEs, o processo de 

oxidação ocorre com mecanismo duplo, onde a formação do radical hidroxila 

reage com o composto orgânico, em uma oxidação indireta (explicada a seguir), 

promovendo a oxidação completa à CO2. 

As principais desvantagens dos ADEs para o processo de oxidação 

eletroquímica direta de compostos orgânicos são: 

1- formação de filmes poliméricos insolúveis na superfície do ânodo, 

bloqueando a atividade catalítica dos eletrodos[6,40,44,58]. 

2- corrosão do suporte metálico pela formação de uma camada 

isolante de TiO2[59,60]. 
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3- desgaste químico através da dissolução do material eletroativo 

(RuO2) da camada do óxido. Este desgaste começa na camada do 

óxido quando os sítios ativos de rutênio atingem, durante o 

desprendimento de O2, estados de oxidação elevados   (RuO4
2-, 

RuO4
-, RuO4), que são solúveis em meio ácido[61].  

4- baixa eficiência de corrente (i t = iO2 + iorg). 

 

 

1.5.2 – Processos indiretos 

 

Nos processos de oxidação indireta, são gerados eletroquimicamente, 

oxidantes como OH• ,Cl•, ClO-, Cl2, O2, O3, H2O2. Estes oxidantes são formados na 

superfície do eletrodo e migram para o interior da solução agindo sobre o 

composto orgânico dissolvido, ou ficam ligados fracamente a superfície do 

eletrodo. Em soluções saturadas de NaCl e altos sobrepotenciais, existe uma 

grande formação de Cl2/ClO-, evidenciada por um teste químico simples com 

iodeto de potássio acidificado, obtendo uma coloração marrom-amarelada. 

Existem alguns estudos que relatam processos bem sucedidos de oxidação 

indireta[4,37], levando a produtos específicos ou a combustão completa do 

material orgânico. 

A técnica de eletrooxidação indireta envolve o uso de carregadores de 

elétrons recicláveis (ou mediadores) como um sistema redox. Os mediadores 

oxidantes produzidos no ânodo podem reagir homogeneamente com substratos 

orgânicos, que podem estar dissolvidos, suspendidos, ou emulsificados, para 

promover os produtos de oxidação desejados, sendo, conseqüentemente, 

reduzidos. O ciclo é completado quando o mediador reduzido é re-oxidado no 

ânodo para regenerar o mediador oxidante original. Oxidantes radicalares, como 

o OH• e o Cl•, são altamente reativos, e não são regenerados na superfície do 

eletrodo. 

Existem dois principais sistemas de eletrooxidação indireta: com 

mediadores metálicos e com mediadores não metálicos, onde o ozônio e haletos 

e derivados são os mais comumente usados.  

Somente a indústria de papel consome atualmente, 14 % da produção 

mundial de cloro (40,5 milhões de toneladas/ano) como agente oxidante no 

processo de branqueamento do papel[62]. Embora este consumo tende a 

diminuir com o uso de produtos menos tóxicos pela indústria, o uso para 
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esterilização de água, piscinas e tratamento de água de abastecimentos é 

considerável.  

Em princípio, a formação de Cl2/ClO- em ânodos de Pt ou  ADEs é obtida 

em potencias menores que a oxidação direta dos substratos orgânicos, sendo 

assim uma técnica vantajosa em relação a oxidação direta. 

Acredita-se que, na presença de cloreto em meio aquoso, gera-se uma 

mistura de oxidantes radicalares na superfície do eletrodo, OH• e Cl•, e essa 

mistura acabe por favorecer a oxidação completa de compostos orgânicos de 

maneira mais efetiva que reações sem cloreto. 

 

 

1.5.2.1 – A RDCl 

 

O uso de cloro para oxidar produtos orgânicos é bastante discutível, uma 

vez que existe a possibilidade de formar os temíveis organoclorados, nestes 

casos o tratamento eletroquímico resultaria em um aumento da toxicidade do 

material inicial[63]. Conminellis e Nerini[37] investigaram a oxidação de fenóis  

na presença de NaCl em eletrodos de Ti/IrO2. O hipoclorito é gerado 

eletroquimicamente através da oxidação do NaCl e reage com o fenol levando a 

diferentes produtos entre eles a benzoquinona e ácidos alifáticos. A formação de 

compostos organoclorados foi verificada no início da eletrólise, sendo que com o 

progresso da mesma, estes são re-oxidados pelos reagentes formados.  Esta é 

uma importante vantagem frente à oxidação química direta com hipoclorito, onde 

vários organoclorados foram gerados e não foram posteriormente consumidos.    

 A eletrossíntese do cloro ocorre através da eletrólise de NaCl aquoso: 

 

 2 Cl-  � Cl2 + 2 e      (ânodo)                            (10) 

2 H2O  + 2e � H2 + OH
-   (cátodo)                           (11) 

 

Na produção de hipoclorito, utiliza-se de células sem separação, onde o 

cloro gerado no ânodo reage com o hidróxido formado no cátodo: 

 

Cl2  + 2 OH
- � H2O + ClO- + Cl-                                          (12) 

  

Os sistemas redox de cloro/hipoclorito para a eletrooxidação indireta são 
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bem estabelecidos e são mostrados na tabela III com seus respectivos potenciais 

de oxidação em meio ácido e básico[64]. Oxidações indiretas com 

cloro/hipoclorito, durante tratamento eletroquímico, tem sido freqüentemente 

relatadas para outras substâncias, entre elas podemos citar: ácido húmico[65], 

etileno glicol[66] e tanino[67].  Análise preliminar da literatura, não foi 

encontrado trabalho relatando a oxidação eletroquímica indireta utilizando 

pequenas moléculas orgânicas, entre elas, o etanol.  

 

TABELA III: Reações eletródicas de Cl- e ClO-, e seus potenciais redox (E0) em 

soluções aquosas ácidas e básicas[3] 

 

Reações Eletródicas 

Meio alcalino E0 Meio ácido E0 

OHClOOHCl
e

2

2
2 +→+ −−−−  0.89 )(][)2( 2

2
ClClClCl

e +−−− →  1.39 

OHClOOHClO
e

22

2
2 +→+ −−−−  0.66 +− +→+ HHClOOHCl

e

222
1  1.59 

OHClOOHClO
e

23

2

2 2 +→+ −−−−  0.33 +− +→+ HHClOOHHClO
e 22

2

2  1.64 

OHClOOHClO
e

24

2

3 2 +→+ −−−−  0.36 +−− +→+ HClOOHHClO
e 33

2

22
 1.21 

  +−−− +→+ HClOOHClO
e 24

2

23
 1.19 

E0: potencial padrão redox (25 oC) 

 

Szpyrkowicz et al.[68] estudaram minimização de cianeto via 

eletrooxidação indireta pela formação de hipoclorito na presença de cloreto em 

altos pHs (pH = 13). Nessas condições, são produzidos CO2, N2 e uma grande 

quantidade de NH4
+. O processo eletroquímico oferece uma grande vantagem em 

relação ao tratamento químico convencional, uma vez que, o oxidante (ClO-) é 

gerado in situ e em condições controladas[69]. 

 

1.5.2.2 – RDCl vs. RDO 

 

Do ponto de vista termodinâmico, a eletrólise de soluções aquosas 

contendo cloreto deveria favorecer o desprendimento de oxigênio ao de cloro. 

Uma análise dos potencias das reações 

−+ ++→ eHOOH aqg 22
2

1
)()(22        (EO = 1,23 V)                         (13) 

e 
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−− +→ eClCl g )(22
1                       (EO = 1,36 V)                         (14) 

revela que o potencial reversível termodinâmico para a reação do oxigênio é 

inferior ao do cloro. Entretanto, na prática, a reação de desprendimento de cloro 

ocorre com baixo sobrepotencial para a maioria dos metais, enquanto que o 

desprendimento de oxigênio, apresenta normalmente um elevado valor do 

sobrepotencial com forte dependência do material eletródico. O fato é que a RDCl 

é cineticamente favorecida sobre a RDO quanto menor for o pH da solução. A 

figura 1 mostra os resultados de um estudo[70] demonstrando que, acima de pH 

4, o conteúdo de O2 torna-se inaceitável na produção de cloro. Em altos valores 

de pH e soluções diluídas de Cl-, a quantidade de cloro diminui devido as reações 

secundárias[70] tais como: 

−+→+ ClHClOOCl 22                                                            (15) 

e oxigênio pode ser gerado através da oxidação eletroquímica do HClO de acordo 

com: 

−+−− ++++→+ eOHClClOOHHClO 6
2

3124236 232                     (16) 

Como conseqüência, a eficiência do desprendimento de cloro depende da 

concentração e da composição do eletrólito, temperatura, densidade de corrente 

e natureza do eletrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Eficiência da reação de desprendimento de O2 no gás Cl2 durante a 

eletrólise de uma solução de NaCl 5,3 mol dm-3, em função do pH. Eletrodos: (1) 

grafite; (2) Ti/RuO2; (3) Pt; (4) Pt-Ir(30%). (extraída da referência [70]) 

 

Krishtalik[71] calculou que, o conteúdo de O2 no gás cloro produzido pode 

ser muito menor que o esperado a partir das posições relativas das curvas de 
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polarização, uma vez que a acidez liberada pela descarga de oxigênio nos poros 

da camada ativa decresce o pH. 

 

 

 1.5.2.3 – Mecanismos propostos para a RDCl 

 

O mecanismo da RDCl foi desenvolvido através das rotas de Volmer-Tafel e 

Volmer-Heyrovsky[72]. O primeiro passo é a formação de um intermediário 

adsorvido no eletrodo (passo de Volmer) 

S + Cl- � S–Cl• + e                                                                   (17) 

Onde S é um sítio na superfície do eletrodo. Este passo pode ser seguido pelo 

passo de Tafel: 

2S–Cl• � 2S + Cl2                                                                         (18) 

ou pelo passo de Heyrovsky: 

S–Cl• + Cl- � S + Cl2 + e                                                           (19) 

 

Uma combinação de reações para o eletrodo RuO2 foi sugerida por  

Krishtalik[71]: 

S–Cl• � S–Cl+ + e                                                                    (20) 

S–Cl+ + Cl- � S + Cl2                                                                (21) 

 

Um mecanismo para a RDCl dependente do pH foi proposto por Fernández 

et al[73-75] envolvendo as seguintes etapas: 

-Sz + H+          -SHz+1 (22) 

-Sz           -Sz+1 + e- (23) 

-Sz+1 + Cl-          -SClz+1 + e- (24) 

-SClz+1 + Cl-          -Sz + Cl2(g) (25) 

2 -SClz+1             2 -Sz+1 + Cl2(g) (26) 

 

onde, -Sz e –Sz+1 são sítios ativos em diferentes estados de oxidação. A reação 

22 não está diretamente envolvida no mecanismo da reação, sendo uma 

propriedade intrínseca de cada óxido. O primeiro passo de transferência de carga 

no mecanismo, reação 23, é uma oxidação do material catalítico, seguida pela 

oxidação do cloreto e formação de cloro. 
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CAPÍTULO II 
 

OBJETIVOS 

 
 

Esta tese de doutorado tem por objetivo investigar a oxidação do etanol 

em eletrodos de ADEs em meio de NaCl. Pretende-se estabelecer condições onde 

a combustão completa do etanol seja favorecida, para isso, a presença de 

mediadores gerados eletroquimicamente tais como: Cl2, Cl•,  ClO-, OH•, visa 

melhorar as propriedades catalíticas destes eletrodos para a reação de oxidação 

do etanol.  

Além do eletrólito de suporte, foram variadas as composições do material 

eletródico (Ti/MxS(1-x)O2, onde M = Ru e Ir, S = Ti e Sn com x = 0,3; 0,5 e 0,7) e  

investigado a metodologia de preparação do eletrodo (decomposição de 

precursores poliméricos (DPP) e decomposição de precursores de inorgânicos 

dissolvidos em isopropanol (DPC/ISO)). 
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CAPÍTULO III 
 

EXPERIMENTAL 

 

 

Será apresentada aqui, uma breve introdução sobre as técnicas utilizadas 

neste trabalho, antes da descrição dos procedimentos experimentais 

empregados. 

Análises ex-situ fornecem resultados relacionados com a morfologia, 

estrutura e composição química do material, como por exemplo, se a camada de 

óxido é porosa ou compacta, o tamanho dos grãos e a composição elementar dos 

eletrodos. Essas informações juntamente com a caracterização eletroquímica (in 

situ), permitem uma proposição qualitativa do mecanismo das reações 

eletroquímicas e fornecem informações necessárias para o desenvolvimento de 

novos materiais[76]. 

 

 

3.1 – MORFOLOGIA, ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

3.1.1 – Microscopia eletrônica de Varredura (MEV)  

 

O microscópio eletrônico de varredura é um instrumento que tem a 

capacidade de fornecer informações morfológicas, topográficas, químicas, 

cristalográficas, elétricas e magnéticas[76]. Pode ser comparado a um 

microscópio ótico, apresentando grandes vantagens sobre ele, como mostra a 

tabela IV. 
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TABELA IV: Comparação entre as técnicas de microscopia ótica (MO) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Propriedades MO MEV 

Resolução 300nm 3nm 

Intervalo de amplificação 2-2000x 20-5.105x 

Observação de Amostras sólidas transparentes Amostras sólidas 

Meio ambiente da amostra Ambiente vácuo 

Profundidade do campo Limitada Elevada 

Dano à amostra Não há Pequeno 

Preparação da amostra Fácil Fácil 

      Fonte: ref [76] 

  

O MEV consiste basicamente de uma coluna ótica-eletrônica, câmara para 

a amostra, sistema de vácuo, controle eletrônico e sistema de imagem. As 

imagens são construídas ponto a ponto, de modo similar à formação de uma 

imagem de televisão. Um feixe de elétrons de alta energia (20 kV) é focalizado 

num ponto da amostra, o que causa emissão de elétrons com grande 

espalhamento de energia, que são coletados e amplificados para fornecer um 

sinal elétrico. Este sinal é utilizado para modular a intensidade do feixe de 

elétrons no tubo de raios catódicos (TRC). Para construir a imagem completa, o 

feixe de elétrons é varrido sobre a superfície da amostra enquanto que um feixe 

no TRC é varrido sincronicamente sobre um rastro geometricamente similar[77]. 

A interpretação da imagem na MEV é direta, pois geralmente é possível 

associar a imagem observada às características superficiais da amostra. As 

características morfológicas dos eletrodos preparados por decomposição térmica 

apresentam-se, na sua maioria, com um grande número de trincas e poros 

comumente descritos na literatura como “barro-rachado”. Com a variação dos 

precursores podem ser encontradas superfícies lisas, compactas ou com formação 

globular. 
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3.1.2 – Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) 

 

Esta técnica é geralmente usada acoplada a MEV, utilizando um detector 

cristalino de estado sólido Si(Li). O EDX consiste em incidir um feixe de elétrons 

sobre a amostra removendo elétrons da camada interna do átomo, fazendo com 

que o elétron da camada externa salte para ocupar a posição do elétron 

removido, resultando em uma emissão de raios X característicos do elemento 

analisado. Quando o detector Si(Li) recebe estes raios X, os elétrons de silício 

são excitados e absorvem 3,8 eV de energia. O Li ajuda a  reduzir o efeito de 

prováveis impurezas contidas no Si (como por exemplo, o boro)[76]. Os raios X 

são analisados, e o número obtido é graficado como uma função de energia de 

raios X. As posições dos picos dão informações sobre os átomos presentes, 

quando o fator de sensibilidade é corrigido obtêm-se informações quantitativas 

sobre os átomos presentes na amostra[78]. O EDX possibilita a observação do 

espectro inteiro de raios X de modo simultâneo, o que permite análise qualitativa 

rápida dos constituintes principais. 

As características do EDX estão mostradas na tabela V. 

 

TABELA V: Principais características da espectroscopia de energia dispersiva de 

raios X 

 

Características EDX 

De Operação Dispersão de energia 

Resolução 135 – 165 eV 

Análise de elementos 6 ≤ Z ≤ 104 

Sensibilidade ~1000 ppm 

Mecânica Simples 

Tempo de aquisição ≥ 2 minutos 

Razão máxima de contagem 50,000 cps 

     Fonte: ref [76] 
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3.2 – CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA: VOLTAMETRIA CÍCLICA DOS 

ADEs 

 

A voltametria cíclica é amplamente utilizada como critério de avaliação 

qualitativa dos processos que ocorrem na interface eletrodo-solução. Esta técnica 

possibilita a caracterização in situ da superfície do eletrodo, o que a torna um 

instrumento indispensável na investigação das características de ADEs. É possível 

identificar processos de oxidação/redução e de adsorção/dessorção, e determinar 

se eles acontecem em uma ou várias etapas, ou se correspondem a um processo 

reversível ou irreversível[79]. As curvas voltamétricas para eletrodos de óxidos, 

geralmente são registradas, dependendo do eletrólito de suporte, entre o 

intervalo de potencial da RDO e/ou RDCl (reação de desprendimento de oxigênio 

e/ou cloro) e RDH (reação de desprendimento de hidrogênio). Os voltamogramas 

cíclicos fornecem picos que estão associados à variação do estado de oxidação 

do material presente na composição do eletrodo utilizado. Porém, o aspecto geral 

dos voltamogramas cíclicos fornece pouca informação para caracterizar a 

composição da superfície de eletrodos de óxidos[80].  

Por sua vez, a carga anódica, q* é um parâmetro muito mais sensível e 

característico das diferentes variáveis de preparação dos eletrodos (composição, 

metodologia, temperatura de calcinação, modo de ativação do eletrodo) do que o 

perfil voltamétrico. q* é obtida pela integração do voltamograma cíclico e 

corresponde à somatória das transições redox do estado sólido e do 

carregamento da dupla camada elétrica. Segundo Trasatti et al[81], a carga 

anódica pode ser definida como uma medida da área eletroquimicamente ativa da 

superfície do eletrodo e está associada ao número de sítios ativos dos óxidos que 

estão em contato com a solução e é representada por: 

 

RuOx(OH)y + δH+ + δe-            RuOx-δ(OH)y+δ                               (27) 

 

De acordo com Ribeiro et al.[82], a carga anódica pode ser dividida como 

mostra a equação 

q* = qF + qc 

onde, qF é a carga anódica faradaica, devida a transição redox dos óxidos, qc é a 

carga anódica capacitiva, que pode ser dividida em q i (carga capacitiva interna) e 

qdc (carga devida a dupla camada elétrica formada entre a parte mais externa do 

eletrodo e a solução). 
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Mais recentemente, Nanni et al.[18] propuseram que, o número de sítios 

ativos dos eletrodos (Ns ít ios) está associado à carga anódica faradaica (qF) e pode 

ser calculado de acordo com a equação: 

F

N
qN Fsítios =  

onde, N é o número de Avogadro e F é a constante de Faraday. A figura 2 ilustra 

as regiões faradaica e capacitiva do voltamograma cíclico. qF é calculada a partir 

da integração da região do pico de oxidação redox do voltamograma cíclico, 

região ab da figura 2, dando a parte B da figura. A parte A representa a carga 

anódica capacitiva. 
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FIGURA 2: Voltamograma cíclico representativo para o eletrodo Ti\Ir0,3Ti0,7O2 em 

meio acidificado (NaCl 3 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3) preparado por DPP. Tca l 

= 450 oC, ν = 20 mV s-1, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 

 

A carga capacitiva (qc) pode ser utilizada para calcular o fator de 

rugosidade (RF), que representa uma medida da porosidade dos eletrodos de 

óxidos[18] e é proporcional a q*: 

                                           
C

Vq
RF c ∆

=  

onde ∆V é o intervalo de varredura do potencial e C é a capacidade efetiva dos 

eletrodos. Uma outra maneira de calcular o fator de rugosidade [81], é dividir o 
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valor da capacitância da dupla camada, Cdc, experimental obtido por 80 µF cm-2, 

valor relatado como a Cdc teórica de uma estrutura rutílica lisa[83].  

 

 

3.3 – CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 

 A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é um método que efetua 

a separação, identificação e quantificação dos componentes de uma mistura. 

Atualmente, seu emprego em vários laboratórios é considerado indispensável. 

 A CLAE utiliza pequenas colunas, empacotadas com materiais 

especialmente preparados e uma fase móvel que é eluída sob alta pressão. Esta 

técnica tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de uma 

grande quantidade de compostos presentes em vários tipos de amostras, em 

escala de tempo de minutos, com alta resolução, eficiência e sensibilidade, sendo 

a técnica totalmente automatizada[84]. 

 A separação cromatográfica é baseada na migração diferencial dos 

componentes de uma mistura, que ocorre devido as diferentes interações entre 

as duas fases, fase móvel (eluente – FM) e a fase estacionária (empacotada – 

FE). Durante a passagem da FM sobre a FE, os componentes da mistura ficam 

seletivamente retidos pela FE, resultando em migrações em diferentes tempos de 

cada componente. A instrumentação básica da CLAE está ilustrada na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Instrumentação básica usada em CLAE[84]. 
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Neste trabalho foram utilizadas a coluna Aminex (BIO-RAD) e dois 

detectores ligados em série: UV-visível e por índice de refração. Estas condições 

resultaram em uma boa separação e resolução dos compostos orgânicos 

investigados. 

 As colunas Aminex são empacotadas com uma resina de divinilbenzeno 

poliestireno e apresentam uma alta estabilidade em um grande intervalo de pH, 

além de alta eficiência e seletividade. A separação é dada pela técnica de íon-

partição, a qual separa as moléculas baseadas em diferentes características 

químicas. Os mecanismos de separação empregados são: exclusão iônica, troca 

iônica, fase normal e reversa, exclusão por tamanho e troca de ligantes. 

Dependendo das condições físicas e químicas especificadas durante a 

cromatografia, um ou mais destes mecanismos pode estar operando nos 

compostos que estão sendo separados. As colunas Aminex são usadas para as 

análises de carboidratos, ácidos orgânicos, bases orgânicas, pequenas moléculas 

orgânicas, peptídeos e ácidos nucléicos. 

 Espectrômetros de comprimentos de onda variável, numa faixa de 190 a 

800 nm, através de monocromador que seleciona o comprimento de onda 

desejado do feixe de luz emitido pelas lâmpadas de deutério (UV) ou tungstênio 

(VIS), oferecem maior seletividade comparado aos instrumentos de comprimento 

de onda fixo[84]. O funcionamento destes detectores se baseia na absorbância 

da luz pela amostra ao passar através de qualquer radiação eletromagnética. É 

importante lembrar que, apesar de ser considerado seletivo, uma grande maioria 

de substâncias absorve a radiação UV: todas as substâncias que tem elétrons nas 

ligações π e aquelas que têm elétrons não emparelhados, como olefinas, 

aromáticos e compostos contendo >C=O, >C+S,   -N=O, -N=N- [84]. 

 O detector por índice de refração é o segundo detector mais usado em 

CLAE. Ele acompanha continuamente a diferença no índice de refração entre a 

FM e a amostra que sai da coluna. Para solutos que não absorvem no UV-visível, 

a melhor escolha é o detector por índice de refração. A resposta deste detector é 

universal e a sua estabilidade é moderada. Uma comparação entre os detectores 

UV-vis e índice de refração está mostrada na tabela VI. 
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TABELA VI: Características e comparação dos detectores por espectrofotometria 

UV-vis e por índice de refração 

 

 Detector UV-vis 
Detector por índice de 

refração 

Princípio de operação 
Absorbância da luz na 

faixa UV-vis 

Mudanças no índice de 

refração da fase móvel 

Tipo 

Seletivo (depende das 

propriedades do 

composto) 

Universal (depende das 

propriedades da fase 

móvel) 

Quantidade mínima de 

detecção (g/mL) 

Fixo: 2 10-10 

Var: 10-9 
10 -7 

Faixa de linearidade 105 104 

Volume de cela (µµµµL) 1-20 3-15 

Sensibilidade à 

temperatura 
Bixa Alta 

Sensível à vazão da FM Não Não 

Aplicações 

Componentes que 

absorvem no 

comprimento 

selecionado 

Geral 

Fonte: ref [84] 

 

 

3.4 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Os eletrodos de trabalho de composição Ti/MxS1-xO2 (onde M = Ru ou Ir e 

S = Ti ou Sn e 0,3 ≥ x ≤ 0,7)foram preparados por duas metodologias diferentes, 

DPP (decomposição dos precursores poliméricos) e DPI/ISO (decomposição dos 

precursores inorgânicos dissolvidos em isopropanol). Foram realizadas análises 

de MEV, EDX  e Raio X e estudos voltamétricos, na ausência e presença de etanol 

como também  eletrólises do etanol em meio de NaCl. O procedimento de 

preparação de precursores, eletrodos, estudos voltamétricos, eletrólises, 

equipamentos e células utilizadas estão descritos a serguir. 
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3.4.1 – Método da Decomposição dos Precursores Poliméricos 

(DPP)[29,30] 

  

Para o método DPP, que consta na decomposição térmica da mistura 

adequada de resinas dos metais precursores, foi utilizada uma adaptação, 

misturando precursor resina com precursor inorgânico, com o intuito de 

simplificar sua preparação, onde foram misturados cloretos de rutênio ou irídio 

com resina de estanho ou titânio, resultando em eletrodos DPP-mistos, que 

apresentam as mesmas características que eletrodos DPP puros.  

 

 

3.4.1.1 – Preparação da resina de Estanho 

 

A resina de estanho foi preparada conforme descrita anteriormente[30] e 

consiste na mistura de ácido cítrico (AC) em etileno glicol (EG) a 65 oC. Após a 

dissolução do ácido, a temperatura foi elevada para 85 – 90 oC e adicionou-se 

lentamente o citrato de estanho (CE), preparado conforme referência [85]. A 

razão molar de AC/EG/CE foi de 3:10:1. A temperatura não ultrapassou os 90 oC 

para evitar a polimerização. Juntamente com o CE, adicionou-se algumas poucas 

gotas de ácido nítrico concentrado para auxiliar na dissolução do sal. Assim 

obteve-se uma resina de estanho de cor amarela[30]. A resina foi padronizada 

por gravimetria (450 °C) em ar para evitar a volatilização do estanho. A 

concentração da resina foi de 7,7 x 10-4 mols Sn/g resina. 

 

 

3.4.1.2 – Preparação da resina de titânio  

 

 A resina de titânio foi preparada através da mistura de isopropóxido de 

titânio (IT), ácido cítrico (AC) e etileno glicol (EG)[30]. Primeiro dissolve-se EG e 

AC na proporção de 2:16 à temperatura de 65 oC (solução 1). Em separado, 

aqueceu-se a outra metade de EG até 90 oC e adicionou-se o isopropóxido de 

titânio rapidamente sob agitação vigorosa e rigoroso controle da temperatura 

para evitar polimerização. Em seguida, adicionou-se a solução 1 a esta mistura, 

obtendo-se assim, a resina de titânio de cor amarela clara. A proporção final de 

IT:AC:EG foi de 1:4:16 em mol. A resina foi padronizada por gravimetria. A 
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calcinação em mufla foi realizada à 700 oC com fluxo de oxigênio de 5 dm3 min-1. 

A concentração da resina foi de 1,5 x 10-3 mols Ti/g resina. 

 

 

3.4.1.3 – Preparação das soluções precursoras de rutênio e irídio 

 

As soluções de cloretos de irídio e de rutênio (Aldrich P.A.), foram 

preparadas em meio ácido (HCl:H2O, 1:1 v/v), para evitar a hidrólise dos íons 

metálicos envolvidos[86]. Estas soluções foram padronizadas gravimetricamente, 

obtendo 0,19 mol dm-3 para IrCl3 e 0,17 mol dm-3 para RuCl2.3H2O.  

 

 

3.4.2 – Método da decomposição dos precursores de cloretos dissolvidos 

em isopropanol (DPI/ISO) 

 

3.4.2.1 – Preparação das soluções precursoras 

 

As soluções de cloretos de rutênio, irídio, titânio (Aldrich P.A.) e estanho 

(Merck P.A.) foram preparadas com isopropanol como solvente e padronizadas 

gravimetricamente. As concentrações obtidas estão mostradas na tabela VII. 

 

TABELA VII: Concentrações das soluções precursoras 

 

Soluções 
Concentração 

(mol.dm-3) 

IrCl3 0,155 

TiCl4 0,218 

SnCl2.2H2O 0,075 

RuCl2.3H2O 0,166 
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3.5 – PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS 

 

O suporte de titânio (placas de 10 x 10 x 0,2 mm) previamente jateado 

com granalha de aço foi, primeiramente, lavado em abundância com H2O mili-Q e 

levado à fervura por 30 minutos. Depois a placa foi secada e colocada em banho 

de isopropanol no ultra-som por 30 minutos para o processo de remoção da 

gordura. Posteriormente, esta placa foi lavada com H2O mili-Q e fervida em HCl 

20% por 30 minutos e após nova lavagem em H2O mili-Q, o suporte foi 

submetido ao ataque  químico com ácido oxálico (10 %) em ebulição durante 20 

minutos. Este ataque químico tem por finalidade remover traços de TiO2 que 

cobre a superfície do eletrodo[87].  

Em seguida o suporte foi abundantemente lavado com H2O mili-Q, e seco 

através de uma corrente de ar quente (T < 100 °C). Pesou-se imediatamente a 

placa de titânio e aplicou-se, por pincelamento, uma camada da mistura da 

solução precursora. Secou-se novamente com a corrente de ar quente e levou-se 

o suporte a mufla (450 °C) por 10 minutos sob o fluxo de oxigênio de              

5 dm3 min-1. Depois do suporte frio, pesou-o novamente  e obteve-se, por 

diferença, a massa de óxido depositada. Repetiu-se a operação de pincelamento 

e calcinação o número de vezes necessárias para atingir a massa teórica. Só 

então, procedeu-se à calcinação final do eletrodo durante 1 hora sob o fluxo de 

oxigênio de 5 dm3mim-1. 

 Considerando uma espessura nominal de 2 µm, e sendo a placa de titânio 

de 10x10 mm, o volume total do óxido a ser depositado (volume = área x 

espessura) é de 4 x 10-4 cm3 (sendo que os dois lados do suporte foram 

revestidos). A massa teórica do óxido depositada foi calculada a partir da 

expressão: 

( ))1( xdxdVM BA −×+××=  

 

onde,  M = massa de óxido depositada (g) 

          V = volume teórico do óxido depositado (cm3) 

          dA = densidade do óxido catalítico (RuO2 ou IrO2) 

          dB  = densidade do óxido modulador (SnO2 ou TiO2) 
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3.6 – MONTAGEM DOS ELETRODOS 

 

 Depois de finalizada a deposição da camada ativa de óxido, procedeu-se a 

montagem final do eletrodo. Lixou-se a haste de Ti para remover a camada de 

óxido (TiO2) que se forma durante o tratamento térmico e enrolou-se ao redor 

desta haste, um fio de cobre, que foi devidamente soldado, com solda de ponto, 

para a obtenção do contato elétrico. Este conjunto foi inserido num tubo de 

vidro, e suas extremidades foram fechadas com cola de silicone. Deixou-se então 

secar a cola durante 48 horas, obtendo-se finalmente o eletrodo de trabalho 

como mostra a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Configuração final do eletrodo. 

 

 

3.7 – EQUIPAMENTOS 

 

3.7.1 – Análises de MEV e EDX 

 

A morfologia da superfície dos eletrodos foi analisada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios-X 

(EDX) em um aparelho Leica-Zeiss LEO 440 modelo SEM acoplado a um Oxford 

7060 modelo Analyser e um microscópio Zeiss940 com um sistema Zaf 4flf Link 

Analytical.  

 

 

3.7.2 – Medidas Eletroquímicas 

 

As curvas de voltametria cíclica (registradas a 20 mV s-1) foram realizados 

em um potenciostato/galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT30 acoplado a um 

microcomputador. A célula eletroquímica utilizada tinha três compartimentos 
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distintos: (i) corpo da célula com capacidade para 100 mL, onde foram 

acomodados os eletrodos de trabalho e referência (eletrodo de calomelano 

saturado, ECS Analion R-682C); (ii) ligado ao corpo central da célula, dois 

compartimentos laterais separados por placa de vidro sinterizado, onde foram 

acomodados os dois eletrodos auxiliares de espiral de platina platinizada (de 15 

cm), como mostra a figura 5. Em todos os estudos realizados, os eletrólitos 

suporte utilizados foram: NaCl 3,0 mol dm-3, NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol 

dm-3, e o eletrodo de referência foi o de calomelano saturado (ECS). 

 

 

 

FIGURA 5: Célula de trabalho utilizada para os experimentos de voltametria 

cíclica. 

 

 

3.7.3 – Eletrólise e Identificação dos Produtos 

 

As eletrólises foram realizadas a corrente constante com duas densidades 

de corrente diferentes, 25 e 75 mA cm-2em meio acidificado. A cela utilizada 

tinha um único compartimento de capacidade de 50 ml, era termostatizada 

através da passagem de fluxo de água (10 ºC). Foi utilizado um frasco lavador 

contendo NaOH 0,1 mol dm-3 para o monitoramento da combustão completa do 

etanol e conseqüente formação de CO2. A identificação de acetaldeído foi 

realizada através da formação da hidrazona correspondente na forma de um 

precipitado amarelo. Para isso, foi colocado um frasco lavador contendo uma 
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solução de 2,4 dinitrofelilhidrazina 0,2% em HCl 2,0 mol dm-3. Após cada 

eletrólise, um fluxo de N2 era passado no sistema durante 30 min, coletando-se o 

acetaldeído e CO2 formado. O sistema foi montado conforme figura 6. 

A análise dos produtos de eletrólise foi realizada através de Cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE, Shimadzu), utilizando um sistema de detecção 

duplo com detectores UV (λ = 210 nm) e refração RID-10A. Foi usada uma 

coluna Aminex HPX-87H (Bio-Rad) e o eluente foi ácido sulfúrico   (3,33 mmol 

dm-3) mantido com fluxo de 0,6 cm3 min-1. A hidrazona formada a partir do 

acetaldeído foi filtrada e dissolvida em acetato de etila. Sua quantificação foi 

realizada por CLAE, utilizando uma coluna NH2P-50 (Asahipak série NH2P), e o 

eluente foi uma mistura de acetonitrila/água (40/60 v/v) em fluxo de 0,8 cm3 

min-1. A detecção foi feita em detector UV-vis com λ = 229 nm. 

 

 

 

 

FIGURA 6: Célula de trabalho utilizada para os estudos de eletrólise, onde (A) é 

o frasco coletor de acetaldeído e (B) o frasco coletor de CO2. 

 

Para as análises qualitativa e quantitativa dos produtos de eletrólise, 

deparou-se com um impasse: no CLAE, a coluna utilizada (Aminex) não suporta 

grandes quantidades de Cl-, correndo o risco de danificá-la. Como o eletrólito 

suporte utilizado é NaCl saturado, todas as amostras a serem analisadas por 

CLAE tiveram que passar por um processo de extração em resina trocadora de 

A 
B 
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íons. Foi então montado um sistema, com uma coluna de troca aniônica (Bayer, 

LEWATIT Monoplus M500, 1,2 equilaentes/litro), para retirada de Cl-, acoplada 

com uma outra coluna de troca catônica (Bayer, LEWATIT Monoplus S100, 2 

equivalentes/litro) para a neutralização do meio, trocando Na+ por H+, como 

mostrado na figura 7. Para a verificar da eliminação do cloreto, foi realizado, no 

eluente, teste com nitrato de prata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Esquema da coluna trocadora de íons utilizada. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS POR MEV E EDX 

 

 As análises de MEV e EDX fornecem resultados relacionados com a 

morfologia e composição química dos óxidos analisados. Como foi descrito no 

capítulo I deste trabalho, existe um problema quando se trabalha com cloreto de 

estanho na confecção de eletrodos de óxidos. O cloreto de estanho, em meio 

ácido, oxida de cloreto de estanho(II) para cloreto de estanho(IV), que  é volátil 

à temperatura utilizada no tratamento térmico (T = 450 ºC). Neste caso, as 

análises de MEV e EDX se fazem necessárias para avaliar se a mudança do 

método de preparação dos eletrodos contribuiu para inibir a volatilização do 

estanho. 

Essas análises foram realizadas para os eletrodos IrO2/SnO2 preparados 

pela metodologia DPP e DPI/ISO (figura 8), e para eletrodos RuO2/SnO2 

preparados por DPP (figura 9), para avaliar a fixação de estanho na matriz 

eletródica. Essas análises também foram realizadas para eletrodos IrO2/TiO2 

preparados por DPP (figura 10). 

Para os eletrodos IrO2/SnO2 preparados por DPI/ISO (A, C e E da figura 8), 

uma morfologia craquelada, está presente nas baixas porcentagens de IrO2, vista 

mais nitidamente em misturas contendo 50% IrO2/SnO2. O eletrodo de 

composição Ti/Ir0,7Sn0,3O2 apresentou uma morfologia mista. Já os eletrodos 

preparados por DPP (B, D e F da figura 8) mostraram uma morfologia bastante 

rugosa e heterogênea, sem, no entanto, apresentar mudanças acentuadas da 

morfologia superficial com a variação da composição dos eletrodos. Os eletrodos 

de RuO2/SnO2 (DPP), mostrados na figura 8, apresentam morfologia craquelada, 

sendo esta mais relevante para a composição intermediária (50%). Já os 

eletrodos IrO2/TiO2, apresentam uma morfologia bastante craquelada, 

diferentemente dos eletrodos de IrO2 com estanho em sua composição. O TiO2, 

neste caso, favorece morfologia com craques e rachaduras. 

Os resultados de EDX para estes eletrodos investigados estão mostrados 

na tabela VIII. 
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FIGURA 8: Micrografias dos eletrodos Ti/IrxSn(1-x)O2 em função da metodologia 

de preparação: Ti/Ir0 ,3Sn0,7O2: (A) DPI/ISO e (B) DPP; Ti/Ir0,5Sn0,5O2: (C) DPI/ISO 

e (D) DPP; Ti/Ir0,7Sn0,3O2: (E) DPI/ISO e (F) DPP. Tcal = 450 oC, φ = 2 µm, A = 2 

cm2. 
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FIGURA 9: Micrografias dos eletrodos Ti/RuxSn(1-x)O2 preparados por DPP: (A) 

Ti/Ru0,3Sn0,7O2; (B) Ti/Ru0,5Sn0,5O2; (C) Ti/Ru0,7Sn0,3O2. Tcal = 450 oC, φ = 2 µm, 

A = 2 cm2. 
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FIGURA 10: Micrografias dos eletrodos preparados por DPP: (A) Ti/Ir0,3Ti0,7O2; 

(B) Ti/Ir0,5Ti0,5O2; (C) Ti/Ir0,7Ti0,3O2. Tca l = 450 oC, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 
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TABELA VIII: Porcentagem atômica obtida para os componentes metálicos dos 

eletrodos em função da metodologia de preparação (Tca l. = 450 °C; φ = 2 µm; 

intensidade = 20 keV) 

DPP DPI/ISO DPI/HCl Sol-gel 
Composição 

nominal 
% 

Ru 

% 

Ir 

% 

Sn 

% 

Ti 

% 

Ru 

% 

Ir 

% 

Sn 

% 

Ru 

% 

Ir 

% 

Sn 

% 

Ir 

% 

Sn 

% 

Ru 

Ti/Ir0,3Sn0,7O2  19 81   44 56  69* 24* 34** 66**  

Ti/Ir0,5Sn0,5O2  30 70   61 39       

Ti/Ir0,7Sn0,3O2  58 42   80 20       

Ti/Ir0,3Ti0,7O2  25  75          

Ti/Ir0,5Ti0,5O2  33  67          

Ti/Ir0,7Ti0,3O2  41  59          

Ti/Ru0,3Sn0,7O2 28  72  36+  69+ 91+  9+    

Ti/Ru0,5Sn0,5O2 39  61           

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 69  31           

*retirado da referência [28]; **retirado da referência[88]; +retirado da 

referência[89] 

 

Pode-se observar que, todos os eletrodos preparados para este estudo, 

independente do método de preparação, apresentaram composição nominal 

próxima à experimental. 

Eletrodos contendo RuO2/SnO2 preparados por DPI/HCl apresentam perda 

de estanho muito acentuada[89], porém a mudança do solvente para isopropanol 

resolveu o problema de forma eficiente. A metodologia DPP, também evita, de 

forma eficiente, a volatilização do estanho, fixando uma quantidade maior deste 

em relação ao método DPI/ISO. Nota-se que, a formação de um poliéster 

proveniente da preparação com a resina de estanho, promove uma aderência 

maior do estanho na camada de óxido, evitando sua perda. 

Lassali et al[28], estudaram eletrodos de óxido irídio e estanho preparados 

pelo método da decomposição dos precursores inorgânicos utilizando HCl como 

solvente (DPI/HCl) e observaram, também, uma grande perda do estanho. De 

acordo com a tabela VIII, ao empregarmos a metodologia DPI/ISO na preparação 

de eletrodos IrO2/SnO2 obtem-se, da mesma forma que o apresentado para os 

eletrodos RuO2/SnO2, fixação do estanho na camada de óxido, inibindo sua 

volatilização. Neste caso, a preparação por DPP, também promoveu uma maior 

quantidade de estanho na superfície do óxido. A preparação destes eletrodos por 
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sol-gel[88], também proporcionou uma boa estequiometria para estes óxidos, 

assim como o método DPI/ISO. Neste caso, é importante notar que, o método de 

preparação por sol-gel é bem mais complexo e caro que a mistura de precursores 

de cloretos. O método de preparação por DPI/ISO se mostra, então, mais 

vantajoso, por ser um método barato e extremamente simples. 

A figura 11 mostra um gráfico das razões atômicas nominais e 

experimentais obtidas para os eletrodos preparados por DPP e DPI/ISO. Através 

destes gráficos pode-se notar que, o método DPP tem a vantagem de reter maior 

quantidade de estanho na estrutura da camada de óxido que o método DPI/ISO.  
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FIGURA 11: Razão atômica experimental e nominal entre Sn e Ru (A) e Sn e Ir 

(B) obtida para os eletrodos investigados. (─) razão teórica, (─) razão 

experimental para eletrodos preparados por DPP, (─) razão experimental para 

eletrods preparados por DPI/ISO. Tca l = 450 oC,  φ = 2 µm, A = 2 cm2. 
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4.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS IrO2/SnO2 POR DIFRAÇÃO DE 

RAIOS X* 

 

Devido ao problema com a estequiometria, observado para os óxidos 

IrO2/SnO2 preparados pelo método de decomposição de precursores de 

inorgânicos dissolvidos em HCl (DPI/HCl), fez-se necessária uma análise mais 

aprofundada das características estruturais destes óxidos, uma vez que se propõe 

novas metodologias de preparação, como DPI/ISO e DPP. 

Os óxidos, na forma de pó, foram caracterizados estruturalmente por 

difração de raios X, utilizando-se um difratômetro da Siemens, modelo D5005, 

com radiação Cu(Kα) = 1,5406 Å. As medidas foram feitas no intervalo de medida 

2θ  = 20 o a 85 o, passo = 0,03 o , tempo de passo = 5 s, temperatura  = 27 oC, 

tempo total de cada análise = 1,8 horas. 

 Os parâmetros de célula unitária foram calculados usando um programa de 

computador (REDE), o qual permitiu obter valores pelo método dos mínimos 

quadrados. A partir dos valores de 2θ experimentais e das reflexões (hkl), e 

usando valores de aproximação da célula unitária de: a = b = 4,4983 e c = 

3,1544 para o IrO2, a = b = 4,7382, e c = 3,1871 para o SnO2, foi possível obter 

os valores de célula unitária para a mistura. A composição das fases da mistura 

de IrO2/SnO2 é complexa e a análise da sua posição foi obtida pela radiação 

monocromática Kα1, utilizando a função pseudo-Voigt 1 para cada pico cristalino 

no intervalo de interesse, com a ajuda de um programa de refinamento (Profile 

Plus Executable – versão 2.0 – 1995 Siemens AG). As reflexões obtidas, com 

sinal > 20 u.a., foram usadas para determinação dos parâmetros de célula 

unitária. 

Os valores de tamanho de cristalitos foram obtidos por meio da expressão 

de Sherrer[90]: D = 0,9 × λ / β × cosθβ, onde D é a dimensão média dos 

cristalitos perpendicular ao plano de reflexão; λ é o comprimento de onda da 

radiação (1,5406 Å); β é a largura da reflexão em radianos medida na metade do 

máximo da reflexão e θβ é o ângulo da máxima intensidade da reflexão. 

A figura 12A mostra o padrão de raio X da amostra de pó com 10 % IrO2 + 

90 % SnO2 representativo do sistema IrO2/SnO2 preparado por DPP. Para todas 

as composições investigadas observa-se picos relacionados as fases IrO2 e SnO2 

com estrutura tetragonal (grupo espacial: P42/mnm e reflexões 110, 101, 200  e 
                                                 
*
 As análises de difração de raios X foram realizadas em parceria com o doutorando Josimar 
Ribeiro do nosso laboratór io. 
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211 – JCPDS: IrO2 – 431019 e SnO2 – 41-1445)[91]. A deconvolução dos picos, 

obtidos como descrito na referência [92], confirmou a presença de duas soluções 

sólidas saturadas para o sistema. Isto fica evidenciado quando se compara as 

posições dos picos obtidos pela deconvolução, com os padrões dos respectivos 

óxidos puros[91]. Contudo era de esperar um intervalo de miscibilidade maior 

entre esses metais, pois eles são do mesmo grupo espacial, possuem a mesma 

valência (+4) e diferem somente em 9 % o raio iônico (0,063 nm Ir4+ e 0,069 

Sn4+)[93], condições estas que satisfazem a regra de Hume-Rothery para a 

formação de solução sólida substitucional. As Tabelas IX e X reúnem os valores 

de tamanho de cristalitos (D) obtidos para as amostra investigadas no sistema 

tetragonal para IrO2 e SnO2. Observa valores de D bem maiores para a solução 

sólida saturada de SnO2 (10 – 25 nm) em comparação a de IrO2 (3,5 – 13 nm). 
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FIGURA 12: (A) Padrão de raios-X na forma de pó da mistura 10% IrO2 / 90% 

SnO2 representativo do sistema IrO2/SnO2 preparadas por DPP. IrO2 [JCPDS – 43-

1019] e SnO2 [JCPDS – 41-1445]. (B) Padrão de raios-X obtido para as amostras 

na forma de pó preparadas por DPI/ISO do sistema IrO2/SnO2. Tcalc . = 450 
oC, 

fluxo de O2 = 5 dm
3 min-1 por 1 hora. 
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TABELA IX: Tamanho médio de cristalitos para a solução sólida saturada de 

IrO2, amostra preparada por DPP 

 

D / Å Ir - % 

atômica 110 101 200 211 301 

10 

30 

50 

70 

90 

69 

42 

71 

40 

78 

98 

87 

66 

51 

66 

- 

35 

59 

59 

77 

59 

59 

51 

61 

- 

- 

- 

117 

130 

76 

O erro estimado é da ordem de 10 %. 
 

TABELA X: Tamanho médio de cristalitos para a solução sólida saturada de 

SnO2, amostra preparada por DPP 

 

D / Å Sn - % 

atômica 110 101 200 211 301 

10 

30 

50 

70 

90 

132 

169 

129 

202 

196 

250 

111 

156 

154 

174 

- 

- 

170 

207 

185 

191 

153 

149 

158 

166 

- 

100 

- 

119 

134 

O erro estimado é da ordem de 10 %. 

 

A figura 12B mostra o padrão de raios-X obtido para as amostras na forma 

de pó preparadas via DPI/ISO. Diferentemente das amostras preparadas via DPP, 

observa-se a formação de solução sólida para todas as composições investigadas. 

Isto sugere que a metodologia de preparação empregada influencia a estrutura 

final dos óxidos, e neste caso, favorece a substituição dos átomos Ir e/ou Sn no 

retículo cristalino. Como pode ser observado através da figura 12, as 

composições ricas em Sn apresentam picos deslocados com respeito ao padrão 

do óxido puro, mas com características do SnO2, isto sugere a incorporação de 

átomos de Ir ao seu retículo cristalino. Da mesma forma, amostras ricas em Ir 

apresentam picos também deslocados, mas agora com características do IrO2, 

sugerindo a incorporação de átomos de Sn ao seu retículo cristalino. A Tabela XI 

mostra os valores de D obtidos para a solução sólida IrO2/SnO2. Observa-se 
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tamanho de cristalitos menores (2,6 – 8,3 nm) comparados aos valores obtidos 

para as soluções sólidas saturadas preparadas via DPP. 

 

Tabela XI: Tamanho médio de cristalitos para a solução sólida de IrO2/SnO2, 

preparado por DPI/ISO 

 

D / Å Ir - % 

atômica 110 101 200 211 112 

10 

30 

50 

70 

90 

26 

27 

34 

42 

39 

33 

46 

52 

51 

52 

- 

- 

41 

60 

52 

45 

53 

45 

43 

35 

- 

31 

34 

46 

83 

 

A figura 13 mostra os parâmetros de célula unitária para as fases 

presentes na forma tetragonal. Observa-se para as amostras preparadas via DPP, 

uma maior variação dos valores do parâmetro c em comparação ao valor teórico. 

Em relação às amostras preparadas via DPI/ISO, observa-se variação nos 

parâmetros a e b (a = b), sendo que composições ricas em Ir apresentam valores 

próximos aos valores do IrO2, e vice-versa para as amostras ricas em Sn. Este 

comportamento é verificado nos próprios difratogramas como mencionado 

anteriormente. Novamente, isto sugere a formação de solução sólida para essa 

metodologia de preparação. 

Pode-se concluir que, o estanho na matriz eletródica, para os eletrodos 

preparados por DPI/ISO forma uma solução sólida substitucional entre os dois 

óxidos (IrO2/SnO2), esta interação facilitaria a fixação do estanho nos materiais 

preparados por esta metodologia. Quando se altera a metodologia de preparação 

(DPP) não foi verificada a formação de solução sólida substitucional, neste caso, 

formam duas soluções sólidas distintas para o óxido de irídio e para o óxido de 

estanho. A formação de um poliéster, proveniente da resina de estanho durante 

o tratamento térmico, poderia estar inibindo a incorporação do estanho no 

retículo cristalino de IrO2. 
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FIGURA 13: Parâmetros de célula unitária para todas as amostras investigadas 

em função do conteúdo de Sn. Simbolos abertos: c e símbolos fechados: a=b. 

Amostras preparadas via DPP, (-�- e -�-) SnO2 saturada com átomos de Ir; (-�- 

e --) IrO2 saturada com átomos de Sn e amostras preparadas via DPI/ISO (-�- 

e -�-) Solução sólida IrO2/SnO2. 
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4.3 – CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

  

A reação de desprendimento de cloro (RDCl) já foi investigada para 

eletrodos de óxido de rutênio e titânio por diversos grupos[6,20,81,94,95]. No 

entanto, não se encontra caracterização, em NaCl, para eletrodos contendo SnO2 

e muito menos em função da metodologia de preparação. Sendo assim, antes de 

aplicar esses materiais na oxidação indireta do etanol torna-se importante 

realizar a caracterização voltamétrica destes eletrodos visando obter o 

comportamento “in situ” das composições nominais binárias. Assim, caracterizou-

se eletrodos Ti/MxS(1-x)O2 (M = Ru ou Ir e S = Ti ou Sn) tanto em meio neutro 

(NaCl 3,0 mol dm-3) como em acidificado (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-

3) e na ausência e na presença de etanol. 

 

 

4.3.1 – Comportamento Voltamétrico na ausência de etanol 

 

Primeiramente, realizou-se um condicionamento dos eletrodos, que 

constava na ciclagem contínua do potencial, entre 0 e 0,9 V vs. ECS, até atingir 

carga constante (~50 ciclos). Os voltamogramas representativos para todos os 

eletrodos preparados por DPP estão mostrados nas figuras 14 e 15. Os eletrodos 

preparados por DPI/ISO apresentam o mesmo comportamento. Podem ser 

destacadas as seguintes regiões: 

 

� Região (I): pico largo, associado ao par redox Ru(III)/Ru(IV)[4] 

Ru2O3 + H2O         RuO2 + 2H+ + 2e                                           (28) 

 

� Região (II): início da RDCl (E > 0,90 V vs. ECS) � para meio neutro pode 

ser representado pelas as reações 17 e 18 (item 1.5.2.3)[72] 

S + Cl- � S–Cl• + e                                                                  (17) 

2S–Cl• � 2S + Cl2                                                                        (18) 

e para meio acidificado, reações de 22 – 26 (item 1.5.2.3)[73-75] 
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-Sz + H+          -SHz+1 (22) 

-Sz           -Sz+1 + e- (23) 

-Sz+1 + Cl-          -SClz+1 + e- (24) 

-SClz+1 + Cl-          -Sz + Cl2(g) (25) 

2 -SClz+1             2 -Sz+1 + Cl2(g) (26) 

 

� Região (III): pico largo, associado à transição do par Ir(III)/Ir(IV)[70]  

Ir(OH)3            IrO(OH)2 + H+ + e-                                            (29) 

 

A análise dos voltamogramas mostra que a carga voltamétrica, q*, para os 

eletrodos contendo IrO2 é maior do que para os eletrodos de RuO2. Este mesmo 

resultado foi observado por anteriormente em meio neutro (NaClO4)[45], onde 

verificou-se que, os eletrodos de óxido de irídio apresentaram q* maiores que 

eletrodos de RuO2. Este comportamento pode estar ocorrendo devido a dois 

fatores[87,96]: 

(i) segregação de irídio na superfície do eletrodo 

(ii) formação de pequenos cristalitos separados por microrrachaduras, 

fornecendo uma textura muito rugosa à camada dos óxidos de irídio, 

comparado aos de óxido de rutênio. 

A análise das figuras 8, 9 e 10 do item 4.1 deste trabalho, pode justificar o item 

(ii) mostrando uma morfologia mais craqueada e rugosa para os eletrodos de 

IrO2 do que para eletrodos RuO2. 
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FIGURA 14: Voltamogramas cíclicos representativos para os eletrodos 

preparados por DPP. (A) Ti/RuxTi(1-x)O2 e (B) Ti/IrxTi(1-x)O2; () x = 0,3, () x = 

0,5, () x = 0,7; (1) meio neutro – NaCl 3,0 mol dm-3 e (2) meio acidificado – 

NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3. ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tcal = 450 OC, A 

= 2 cm2.  Tcal = 450 oC, ν = 20 mV s-1, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 
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FIGURA 15: Voltamogramas cíclicos representativos para os eletrodos 

preparados por DPP. (A) Ti/RuxSn(1-x)O2 e (B) Ti/IrxSn(1-x)O2; () x = 0,3, () x 

= 0,5, () x = 0,7; (1) meio neutro – NaCl 3,0 mol dm-3 e (2) meio acidificado – 

NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3. ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tcal = 450 
OC, A 

= 2 cm2.  Tcal = 450 oC, ν = 20 mV s-1, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 
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A análise das figuras 14 e 15 mostram que, o perfil voltamétrico, 

independente do método de preparação investigado, não muda, quando se altera 

o óxido modulador.  

A alteração do meio reacional promove um aumento na carga anódica (q*) 

e uma melhor definição dos picos de transição redox. Isso pode ser atribuído a 

diferença de tamanho dos cátions envolvidos em cada meio investigado, Na+ e 

H+. Como a característica morfológica de óxidos preparados por decomposição 

térmica, contém muitas fissuras e rachaduras[3], conforme observado 

anteriormente (figuras 8, 9 e 10), pode-se atribuir duas regiões distintas na 

superfície dos eletrodos: (i) a interface da região mais externa do óxido com a 

solução e (ii) a interface da região mais interna dos craques com a solução[97]. 

q* maior e melhor definição dos picos de transição redox podem ser atribuídas à 

dificuldade de íons Na+ de penetrarem na região (ii), uma vez Na+ é maior e 

menos ágil que H+. Ardizone et al.[98] chegaram a mesma conclusão, 

investigando o efeito dos íons H+ e OH-. Estes autores atribuíram a elevada carga 

voltamétrica observada em meio ácido, à maior mobilidade dos íons H+ 

comparado aos íons OH -. 

A capacitância da dupla camada, Cdc da interface solução/óxido foi 

estimada determinando-se o coeficiente angular da relação linear obtida entre a 

corrente capacitiva (determinada a um potencial fixo localizado em uma região 

onde não ocorrem transições redox, E = 0,85 V vs. ECS para eletrodos de IrO2 e 

E = 0,70 V vs. ECS para eletrodos RuO2) e a velocidade de varredura do 

potencial (ν), como mostra a figura 16[81].  

Todos os eletrodos apresentam comportamentos similares. Através desse 

gráfico, o fator de rugosidade (FR)[81] do eletrodo, que deve ser proporcional a 

carga anódica (q*), pôde ser calculado, dividindo o valor de Cdc experimental 

obtido por 80 µF cm-2, valor relatado como a Cdc teórica de uma estrutura rutílica 

lisa[83]. Os resultados de FR estão mostrados na tabela XII. Pode-se observar 

que, o fator de rugosidade varia proporcionalmente com q*. 
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FIGURA 16: Curva representativa da corrente capacitiva em função da 

velocidade de varredura para os eletrodos de composição Ti\RuxTi1-xO2 em meio 

acidificado (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3), preparados por DPP. Tcal = 

450 oC, ν = 20 mV s-1, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 

 

O número de sítios ativos, foi investigado de duas maneiras distintas: (i) 

por uma medida direta do valor de q* conforme descrito por Trasatti et al[81] e, 

(ii) pelo método descrito por Nanni et al.[18]. As duas análises mostraram o 

mesmo comportamento. Na tabela XII estão mostrados os valores de q* e Ns ít ios 

para todos os eletrodos investigados. 

O cálculo de Ns ít ios foi realizado para todos os eletrodos através dos 

voltamogramas registrados em meio acidificado, onde os picos de transição redox 

Ru(III)/Ru(IV) e/ou Ir(III)/Ir(IV) são mais evidentes (ver figuras 14 e 15). A 

obtenção desse parâmetro em meio neutro não foi realizada, pois não se 

observam picos de transição redox definidos, dificultando a atribuição de cargas 

anódicas faradaica e capacitiva. 
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TABELA XII: Valores de carga voltamétrica (q*), Fator de Rugosidade (FR) e 

número de sítios ativos (Ns ít ios) para todos os eletrodos investigados 

 

DPP DPI/ISO 

q* FR 
Nsítios 

(.1016) 
q* FR 

Nsítios 

(.1016) 

Composição 

nominal 

N A N A A N A N A A 

Ru0,3Ti0,7 13 24 163 250 1,5 12 10 108 238 1,0 

Ru0,5Ti0,5 33 67 463 700 5,1 19 24 205 348 1,8 

Ru0,7Ti0,3 23 45 275 637 3,2 19 25 206 435 1,9 

Ru0,3Sn ,7 40 54 625 625 3,4 19 17 199 394 1,4 

Ru0,5Sn ,5 36 48 375 500 2,1 19 25 213 404 0,2 

Ru0,7Sn ,3 16 27 300 375 2,1 13 25 143 338 0,2 

Ir0,3Ti0,7 52 120 675 1937 9,0 32 55 375 737 5,2 

Ir0,5Ti0,5 50 121 675 1937 10,0 34 63 437 987 5,3 

Ir0,7Ti0,3 41 98 587 1362 1,4 33 66 425 1112 3,9 

Ir0,3Sn0,7 17 34 250 512 2,2 54 123 675 750 3,2 

Ir0,5Sn0,5 24 39 300 687 2,7 37 84 375 462 4,1 

Ir0,7Sn0,3 33 59 350 912 2,5 17 39 187 225 1,2 

N = meio neutro; A = meio acidificado 

 

A análise da tabela XII mostra que os valores de q* observados variam de 

acordo com a mudança do material catalítico, do óxido modulador, do método de 

preparação e do meio reacional investigado. Para melhor entendimento da 

análise da tabela XII, as discussões serão divididas em pequenos tópicos. 

 

a) Variação do método de preparação: 

Todos os eletrodos de RuO2 e os eletrodos de IrO2/TiO2 ambos preparados 

por DPP apresentaram q* maiores que eletrodos preparados por DPI/ISO. O 

método de preparação por DPP promove a formação partículas mais finas na 

superfície do óxido[31], proporcionando uma morfologia mais rugosa e 

conseqüentemente, eletrodos com maior q*. 

Os eletrodos IrO2/SnO2 apresentaram comportamento inverso, onde o 

DPI/ISO tem q* maior que DPP. Neste caso, observa-se pelas análises de MEV 

(figuras 8 e 10) que a morfologia dos eletrodos DPI/ISO é mais craquelada que 

os eletrodos DPP, o que poderia explicar diferença em q*.  
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Pelas análises de raios X realizadas para os eletrodos IrO2/SnO2, conforme 

descrito no item 4.2 deste trabalho, foram observados tamanhos de cristalitos 

distintos para os eletrodos preparados por DPP e DPI/ISO. Este resultado reflete 

no observado para o valor de q* e número de sítios ativos dos eletrodos. 

Observa-se que, o tamanho dos cristalitos para eletrodos preparados por DPP 

foram maiores que para eletrodos preparados por DPI/ISO. Em concordância com 

este resultado, temos que q* é maior para eletrodos com tamanho de cristalitos 

menores. 

 

b) Variação da porcentagem do óxido modulador e/ou catalítico: 

Para os eletrodos RuO2/SnO2, q* e FR aumenta com a porcentagem de 

estanho em sua composição. Este resultado concorda com Nanni et al.[18], que 

calculou o fator de rugosidade e número de sítios ativos para eletrodos de 

RuO2/SnO2 e observou que, conforme se aumenta a quantidade de estanho, 

aumenta também FR e número de sítios ativos. Análises de Microscopia de 

varredura por tunelamento realizadas por Nanni et al. mostraram que, a presença 

de estanho promove a formação de partículas muito pequenas e conforme se 

aumenta a quantidade de estanho na composição do eletrodo, aumenta também 

a quantidade destas partículas. Este resultado pode justificar o aumento de q* e 

FR com a porcentagem de estanho que foi observado. 

Os eletrodos com M/TiO2 apresentam um aumento de q* conforme se 

aumenta a porcentagem de catalisador em sua composição, exceto para 

eletrodos IrO2 preparados por DPP. Analisando a morfologia dos eletrodos 

IrO2/TiO2 DPP, através das micrografias apresentadas na figura 9, pode-se notar 

que, conforme se aumenta a quantidade de TiO2, os craques e rachaduras 

diminuem. Isso pode justificar a exceção observada para os valores de q* nestes 

eletrodos.  

Os eletrodos IrO2/SnO2 preparados por DPP, apresentam um aumento de 

q* conforme se aumenta a porcentagem de IrO2. Ou seja, mais material 

catalítico, maior q*. Já para os eletrodos DPI/ISO, este comportamento se 

inverte, obteve-se maior q* para os eletrodos com maior quantidade de SnO2 

(menos IrO2). Para estes eletrodos, a explicação deste comportamento pode 

estar no método de preparação. A preparação por DPP promove a formação de 

um poliéster proveniente da resina de estanho, durante o tratamento térmico. 

Este poliéster fixa o estanho, deixando o irídio livre para segregar na superfície 

do eletrodo[80,99], portanto, quanto mais irídio, maior q*. 
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Um fator importante que foi calculado, é a corrente catalítica(i) e corrente 

catalítica normalizada (i/q* - eliminação de efeitos morfológicos) na região da 

reação de desprendimento de cloro (RDCl), em 1,05 V vs. ECS. Estes valores 

devem ser proporcionais à produção de cloro e/ou oxidantes em cada material 

investigado. Os resultados desta análise estão mostrados na tabela XIII.  

 

TABELA XIII: Valores de corrente (i) e corrente normalizada (i/q*) na região da 

RDCl (1,05 V vs. ECS) para todos os eletrodos investigados 

 

DPP DPI/ISO 

i (mA) i/q* i (mA) i/q* 
Composição 

Nominal 
N A N A N A N A 

Ru0,3Ti0,7 2,3 3,0 0,18 0,13 6,5 3,2 0,55 0,23 

Ru0,5Ti0,5 3,8 5,4 0,11 0,08 6,2 4,3 0,33 0,18 

Ru0,7Ti0,3 2,8 4,0 0,12 0,09 10,0 7,2 0,53 0,30 

Ru0,3Sn,7 20,9 18,7 0,52 0,35 13,6 11,6 0,71 0,67 

Ru0,5Sn,5 28,8 37,3 0,80 0,78 11,2 10,7 0,58 0,42 

Ru0,7Sn,3 27,3 28,9 1,76 1,06 9,6 7,8 0,75 0,31 

Ir0,3Ti0,7 3,1 5,3 0,06 0,04 10,0 11,6 0,31 0,21 

Ir0,5Ti0,5 3,3 14,2 0,06 0,12 9,2 10,4 0,27 0,16 

Ir0,7Ti0,3 3,0 15,2 0,07 0,16 9,6 8,2 0,29 0,12 

Ir0,3Sn0,7 27,4 22,3 1,61 0,66 11,8 10,5 0,22 0,08 

Ir0,5Sn0,5 25,5 22,8 1,06 0,58 10,7 16,0 0,34 0,19 

Ir0,7Sn0,3 25,8 20,9 0,78 0,35 12,5 14,0 0,72 0,36 

 N = meio neutro; A = meio acidificado 

 

Através da análise das tabelas XII e XIII, pode-se observar que, a 

produção de agentes oxidantes não está diretamente relacionada com a carga, 

mas sim com o tipo de material do ânodo. Os eletrodos com TiO2 apresentaram 

taxa de produção de oxidantes menores que os eletrodos com SnO2, mostrando 

que, a troca de titânio por estanho favorece uma melhora nas propriedades 

catalíticas dos eletrodos, como foi observado na literatura[21]. Independente do 

método de preparação, os eletrodos IrO2/TiO2, que apresentaram maiores valores 

de q* foram aqueles que apresentaram valores mais baixos de produção de 

oxidantes, principalmente quando se eliminam os efeitos morfológicos. 
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 Dentre os eletrodos com TiO2, os eletrodos que apresentam maior 

produção de oxidantes são os eletrodos de RuO2. Resultados da literatura[6,45] 

afirmam que, os eletrodos de RuO2 são melhores catalisadores para a produção 

de oxidantes que os eletrodos de IrO2. Neste caso, confirmou-se os resultados da 

literatura para a produção de cloro e/ou oxidantes, onde os eletrodos de óxido 

de rutênio também são melhores catalisadores que eletrodos de óxido de irídio. 

 Para os eletrodos de SnO2 preparados por DPP, não se observa uma 

diferença significativa entre os eletrodos de RuO2 e IrO2. A presença do estanho 

nestes eletrodos deve favorecer a produção de oxidantes, independente dos 

efeitos morfológicos envolvidos. Para eletrodos preparados por DPI/ISO, temos 

que os eletrodos de IrO2 produzem mais oxidantes que os eletrodos de RuO2, 

porém, ao eliminarmos os efeitos morfológicos, o material mais catalítico para a 

produção de oxidantes é o de RuO2.  

 Juntando todos os parâmetros analisados, como q*, FR e produção de 

cloro e/ou oxidantes, pode-se concluir que, os eletrodos que apresentam as 

melhores propriedades eletrocatalíticas são os eletrodos preparados por DPP e 

que contenham óxido de estanho em sua composição. 

 

  

4.3.2 – Comportamento Voltamétrico na presença de etanol 

 

Observam-se inúmeros trabalhos investigando a oxidação eletroquímica do 

etanol[51,52,55,56], porém a caracterização voltamétrica deste material em 

eletrodos de óxidos ainda é pouco relatada[21,45,48]. Considerando os 

diferentes métodos de preparação dos eletrodos de óxidos, fez-se necessária 

uma investigação detalhada deste tópico. 

O comportamento do voltamograma cíclico do etanol é função da 

composição do material eletródico, e do pH do meio reacional. A figura 17 mostra 

voltamogramas cíclicos representativos na ausência e presença de etanol para 

composições eletródicas M/TiO2 (M = IrO2 ou RuO2). Para estas composições, em 

ambos os meios investigados (NaCl 3,0 mol dm-3 e NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 

mol dm-3) e metodologia de preparação (DPP e DPI/ISO) observam-se pico(s) de 

oxidação, no entanto, em todos os casos investigados, os picos são pouco 

definidos.  

Na presença de etanol, o comportamento voltamétrico dos eletrodos não 

sofre a influência da metodologia de preparação. 
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Forti et al. [21] realizaram estudos da voltametria cíclica do etanol em 

meio fortemente ácido (1,0 M HClO4), e não observou pico de oxidação bem 

definido, mas um aumento da carga que foi atribuído ao pico de oxidação do 

etanol juntamente com uma mudança da RDO (reação de desprendimento de 

oxigênio) para valores de potencial menos positivos, independente da rota de 

preparação utilizada. Neste caso, a interação entre a molécula do etanol e o sítio 

ativo do eletrodo é responsável pela ativação da RDO. De maneira análoga, o 

aumento de q t observado para os eletrodos com TiO2 na presença de etanol, 

pode ser explicado, além da oxidação do etanol, por um favorecimento da RDCl 

para valores de potencial menos positivos. Em meio neutro, existe ainda o 

agravante da produção de oxigênio, que compete com o Cl2 e pode estar 

contribuindo para o aumento da carga total, como mostra a equação abaixo:  

22 OClEtOHt qqqq ++=  

 

A posição e quantidade dos picos é função da composião do catalisador 

presente e meio reacional. Assim, eletrodos RuO2/TiO2 em meio neutro, 

apresentaram dois picos de oxidação (figura 17A1). O primeiro deles (P1), situa-

se entre 0,4 e 0,7 V, na região da transição redox Ru(III)/Ru(IV) e foi atribuído à 

oxidação do etanol. O outro (P2), observado a partir de 0,7 V vs. ECS, situa-se 

numa região próxima à descarga do solvente e/ou RDCl. Nesta região a corrente 

gerada é função do pH do meio. Assim, em meio neutro, a corrente é atribuída à 

somatória entre a oxidação do etanol (iET), do eletrólito suporte (iCl2) e também 

parte da oxidação do solvente (iO2) (iT = iET + iCl2 + iO2 ). Já em meio ácido, (NaCl 

+ HCl) uma vez que a iO2 é inibida, conforme discutido no capítulo I deste 

trabalho, a corrente observada é dada por it = iEtOH + iCl2. 
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FIGURA 17: Voltamogramas cíclicos representativos de eletrodos preparados por 

DPP na ausência () e presença de etanol (0,6 mol dm-3) (), em função da 

composição e do eletrólito de suporte. (A) Ti/Ru0,7Ti0,3O2 e (B) Ti/Ir0,7Ti0,3O2; (1) 

meio neutro – NaCl 3,0 mol dm-3 e (2) meio acidificado – NaCl 3,0 mol dm-3 + 

HCl 0,01 mol dm-3. ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tca l = 450 OC, A = 2 cm2.  

 

 Os eletrodos com SnO2 apresentam uma grande mudança no 

comportamento voltamétrico do etanol em função do pH do meio reacional. A 

figura 18 mostra os voltamogramas cíclicos representativos na ausência e 

presença de etanol para composições eletródicas M/SnO2 (M = IrO2 ou RuO2).  

A1 A2 

B1 B2 
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FIGURA 18: Voltamogramas cíclicos representativos de eletrodos preparados por 

DPP na ausência () e presença de etanol (0,6 mol dm-3) (), em função da 

composição e do eletrólito de suporte. (A) Ti/Ru0,7Sn0,3O2 e (B) Ti/Ir0,7Sn0,3O2; 

(1) meio neutro – NaCl 3,0 mol dm-3 e (2) meio acidificado – NaCl 3,0 mol dm-3 + 

HCl 0,01 mol dm-3. ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tca l = 450 OC, A = 2 cm2.  

 

Em meio acidificado (figura 18-A2 e B2), os eletrodos com SnO2 não 

apresentam picos de oxidação na presença de etanol, indicando que a oxidação 

do etanol é inibida na região de potencial investigada (0 – 0,9 vs. ECS). A troca 

de TiO2 por SnO2, nas condições investigadas, dificultam a oxidação do etanol. 

Comparando-se esse resultado com a tabela XIII, observa-se que SnO2 melhorou 

a eficiência para a produção de Cl2/ClO-, e portanto a interação com a molécula 

orgânica estaria sendo preterida. Em meio neutro (figura 18-A1 e B1), observa-se 

que existe uma interação do eletrodo com o etanol. 

A1 A2 

B1 B2 
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Como foi discutido no capítulo 1 deste trabalho, a RDCl é cineticamente 

favorecida sobre a RDO quanto menor for o pH da solução[70]. Isso indica que, 

em meio neutro, a presença de O2 favorece a interação do etanol com a 

superfície do eletrodo. Já, em meio acidificado, onde a formação de Cl2 é 

favorecida, a interação do etanol com a superfície do eletrodo não é evidente.  

Em condições de voltametria cíclica para eletrodos RuO2/TiO2, observa-se 

uma forte interação entre moléculas do etanol e a superfície do eletrodo, pois, 

através da ciclização contínua, em potenciais menores ao de produção de 

oxidantes, observou-se, a partir do segundo ciclo voltamétrico ocorre uma 

diminuição no pico de oxidação do etanol devido à adsorção do etanol e/ou 

produtos de oxidação na superfície do eletrodo. A recuperação do eletrodo foi 

feita a partir de um procedimento de limpeza eletroquímica, que consiste na 

ciclagem consecutiva de 20 ciclos voltamétricos em eletrólito suporte, como 

mostra a figura 19. Portanto, pode-se colcluir que, a adição de NaCl não impede 

a adsorção do material orgânico na superfície do eletrodo. De fato, a adsorção de 

compostos orgânicos na superfície dos eletrodos de óxido de rutênio e irídio tem 

sido freqüentemente observada em nosso laboratório[21,45] e por outros 

pesquisadores[58,100].  

Em meio neutro (NaCl), a troca de TiO2 por SnO2 evita a adsorção de 

etanol e/ou produtos de oxidação na superfície do eletrodo.  
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FIGURA 19: Voltamogramas cíclicos representativos do eletrodo Ti/Ru0,7Ti0,3O2 

em ausência e presença de etanol, () NaCl 3,0 mol dm-3; () 1o ciclo do etanol 

(0,6 mol dm-3); ()2o ciclo do etanol (adsorção); () etanol após a limpeza. Tca l 

= 450 oC, ν = 20 mV s-1, φ = 2 µm, A = 2 cm2. 

 

 

4.3.2.1 – Variação da Concentração do Etanol 

 

O estudo em função da concentração de etanol foi realizado em meios 

neutro (NaCl 3,0 mol dm-3) e acidificado  (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol   

dm-3), variando-se as concentrações entre 0 < [etanol] < 0,6 mol dm-3.  

Pode-se dividir o comportamento dos eletrodos em dois blocos: 

(1)materiais eletródicos que apresentam variação linear da corrente de oxidação 

com a concentração: RuO2/TiO2 DPP (todos) e RuO2/TiO2 DPI/ISO meio neutro; e 

(2)materiais eletródicos que não apresentam variação linear da corrente de 

oxidação com a concentração do etanol: IrO2 (todos), RuO2/TiO2 DPI/ISO em 

meio acidificado e RuO2/SnO2 (todos). As análises voltamétricas de variação da 

concentração do etanol foram realisadas para os eletrodos do primeiro bloco. 

A figura 20 mostra voltamogramas representativos para o aumento da 

corrente em função da concentração do etanol.  
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FIGURA 20: Voltamogramas cíclicos nas várias concentrações de etanol: () 

sem etanol, () 0,2 mol dm-3, () 0,4 mol dm-3, () 0,6 mol dm-3, para os 

eletrodos: (A) Ti/Ru0,7Ti0,3O2 DPP meio neutro (NaCl 3,0 mol dm-3), (B) 

Ti/Ru0,7Ti0,3O2 DPP meio acidificado (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3),  

(C) Ti/Ru0,7Sn0,3O2 DPP meio neutro (NaCl 3,0 mol dm-3) e (D) Ti/Ir0,3Ti0,7O2 DPP 

meio neutro (NaCl 3,0 mol dm-3); ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tca l = 450 OC,  A = 2 

cm2.  
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Para eletrodos RuO2/TiO2 preparados por DPP em meio neutro, observa-se 

um aumento linear na corrente apenas para o pico P2 (figura 20) indicando 

controle difusional de corrente. Em meio acidificado observou-se aumento linear 

de corrente até uma concentração de 0,3 mol dm-3 de etanol. Os eletrodos 

preparados por DPI/ISO mostraram um aumento linear até uma concentração de 

0,4 mol dm-3 de etanol. Uma estimativa da corrente de oxidação do etanol (iEtOH 

ou ip) foi obtida fixando o potencial em 0,85 V vs. ECS (iEtOH = i t – iES). A curva 

de corrente do etanol (iEtOH) em função da concentração do etanol para os 

eletrodos RuO2/TiO2 em meio neutro está mostrada na figura 21. 
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FIGURA 21: Corrente do pico II (E = 0,85 V vs. ECS) em função da 

concentração do etanol para eletrodos preparados por DPP. ES = NaCl 3,0 mol 

dm-3, ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tca l = 450 
OC, A = 2 cm2. (▪) Ti/Ru0,3Ti0,7O2, 

(•)Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (�)Ti/Ru0,7Ti0,3O2. 

 

O gráfico de logaritmo de iEtOH versus o logaritmo da concentração de 

etanol é mostrado na figura 22. Os coeficientes angulares das retas obtidas 

fornecem a ordem de reação eletroquímica global em relação ao etanol[101]. 

Uma vez que, foram utilizados diferentes materiais eletróidicos, a comparação 

entre eles pode ser feita. A análise da corrente normalizada (iEtOH/q*), também 

foi realizada. A tabela XIV apresenta os valores de ordem de reação (a) em 

relação ao etanol, obtidos a partir da figura 22. 
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FIGURA 22: logaritmo de iEtOH e logaritmo de (iEtOH/q*) (E = 0,85 V vs. ECS) em 

função do logaritmo da concentração do etanol para os eletrodos investigados. 

ES = NaCl 3,0 mol dm-3, ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, Tcal = 450 
OC, A = 2 cm2. (▪) 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2, (•)Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (�)Ti/Ru0,7Ti0,3O2. (A) e (B) DPP e (C) e (D) 

DPI/ISO. 
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TABELA XIV: Ordem de reação de eletrooxidação do etanol para os eletrodos de 

óxido de rutênio nos dois meios investigados 

 

 DPP DPI/ISO 

                              Meio neutro 

Eletrodo a a normalizada a a normalizada 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 0,58 0,58 0,59 0,59 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 0,60 0,60 0,54 0,54 

Ti/Ru0,7Ti0,3O2 0,43 0,43 0,52 0,52 

              Meio acidificado 

Ti/Ru0,3Ti0,7O2 1,63 1,63   

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 1,76 1,76   

Ti/Ru0,7Ti0,3O2 1,20 1,20   

 

 

Observa-se que, os valores de a e a normalizada são idênticos, 

independente da mudança do método de preparação ou meio reacional 

investigados. Isso indica que, efeitos morfológicos, ou seja, efeitos de carga, não 

influenciam na ordem de reação em relação ao etanol. Em meio neutro, tem-se 

valores de ordem de reação em torno de 0,5, e em meio acidificado, 1,5. Este 

resultado indica que a mudança do meio reacional altera o mecanismo de reação 

em relação ao etanol. Forti et al[21] estudaram a oxidação do etanol em 

eletrodos RuO2/SnO2 e RuO2/TiO2 preparados por DPP, e também obtiveram 

ordens de reação fracionárias em torno de 0,5. Ordem de reações fracionárias 

são atribuídas à grande heterogeneidade dos sítios ativos[102]. 

Ao analisarmos a carga voltamétrica devida somente a oxidação do etanol, 

qEtOH = q t - q* (com intervalo de potencial entre 0 e 0,9 V vs. ECS) em função da 

concentração, obtém-se uma relação linear com relação ao etanol. Os eletrodos 

RuO2/SnO2 preparados DPP em meio neutro, não variaram linearmente a corrente 

de oxidação do etanol, mas apresentaram uma variação linear para a carga do 

etanol em função da concentração até 0,4 mol dm-3 de etanol . As figuras 23 e 

24 mostram os gráficos obtidos. Esse resultado indica uma seqüência de 

reatividade dos eletrodos em relação a reação de oxidação do etanol. 
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FIGURA 23: Curvas de qEtOH e qEtOH/q* em função da concentração do etanol 

para os eletrodos investigados. ES = NaCl 3,0 mol dm-3, ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, 

Tca l = 450 OC, A = 2 cm2. (▪) Ti/Ru0,3Ti0,7O2, (•)Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (�)Ti/Ru0,7Ti0,3O2. 

(A) e (B) DPP e (C) e (D) DPI/ISO. 
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FIGURA 24: Curvas de qEtOH e qEtOH/q* em função da concentração do etanol 

para os eletrodos investigados. ES = NaCl 3,0 mol dm-3, ν = 20 mV s-1, φ = 2µm, 

Tca l = 450 OC, A = 2 cm2. (▪) Ti/Ru0,3Sn0,7O2, (•)Ti/Ru0,5Sn0,5O2, 

(�)Ti/Ru0,7Sn0,3O2. (A) e (B) DPP e (C) e (D) DPI/ISO. 

 

Observa-se que, quando qEtOH é normalizado (qEtOH/q*), ocorre uma 

inversão dos valores em relação aos materiais investigados, indicando que, 

efeitos morfológicos, apesar de não influenciarem no mecanismo de oxidação do 

etanol, como foi observado através dos valores de ordem de reação, atuam na 

reatividade de cada material frente a oxidação do etanol nas condições de 

voltametria cíclica.  

Com os resultados de qEtOH, pode-se relacionar as seguintes seqüências de 

reatividade, em relação à oxidação do etanol, em meio neutro                       

(NaCl 3,0 mol dm-3): 

 

- Eletrodos DPP: 

Ti/Ru0,3Sn0,7O2 > Ti/Ru0,5Sn0,5O2 > Ti/Ru0,7Sn0,3O2 >> Ti/Ru0,5Ti0,5O2 > 

Ti/Ru0,7Ti0,3O2 > Ti/Ru0,3Ti0,7O2 

 

- Eletrodos DPI/ISO: 

Ti/Ru0,7Ti0,3O2 > Ti/Ru0,3Ti0,7O2 > Ti/Ru0,5Ti0,5O2 

 

Os eletrodos preparados por DPP apresentaram uma maior atividade 

eletrocatalítica global em relação à oxidação do etanol que os eletrodos DPI/ISO. 

Nota-se que, os eletrodos com SnO2 apresentam uma reatividade em relação ao 
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etanol, muito maior que os eletrodos com TiO2, confirmando assim que o SnO2 

melhora as propriedades eletrocatalíticas dos eletrodos, em relação a oxidação 

de compostos orgânicos, em específico do etanol. 

Para meio acidificado (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3), pode-se 

relacionar a seguinte seqüência de reatividade:  

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 > Ti/Ru0,3Ti0,7O2 > Ti/Ru0,7Ti0,3O2. 
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4.4 – ELETRÓLISE 

 

 Todas as eletrólises foram realizadas em corrente constante, em meio 

acidificado (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3) e em duplicata, em duas 

densidades de correntes, 25 mA cm-2 e 75 mA cm-2, com eletrodos escolhidos 

baseado no resultado das tabelas XII e XIII, onde os critérios avaliados foram 

q*, produção de oxidantes e número de sítios ativos. Os eletrodos foram: 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2, Ti/Ru0,7Sn0,3O2, Ti/Ir0,5Ti0,5O2 e Ti/Ir0,3Sn0,7O2, preparados 

pelo método DPP. O tempo de eletrólises foi mantido em 5 horas, com 

temperatura controlada, 10 ºC, e foram retiradas alíquotas em tempos pré-

definidos (1 hora), e realizado estudos de CLAE.  

Em função da alta concentraçãod e cloreto no eletrólito de suporte as 

amostras tiveram que ser passadas por coluna trocadora de íons, para a 

eliminação do íon cloreto, como descrito no capítulo III. A figura 25 mostra o 

consumo do etanol em função do tempo de eletrólise. A produção de acetaldeído 

e a produção de CO2, cujas determinações foram realizadas conforme descrito no 

capítulo 3, são mostradas nas figuras 26 e 27 respectivamente. O ácido acético, 

possível produto de eletrólise, não foi identificado. Este, possivelmente, poderia 

ter sido retido na columa de extração. Assim, para confirmar esta hipótese, foi 

realizado um teste adicionando ácido acético (0,6 mol dm-3) no eletrólito de 

suporte (NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol dm-3), e observou-se que o mesmo 

fica retido na coluna trocadora, como mostram os cromatogramas da figura 28A. 

O mesmo teste foi realizado para o etanol, evidenciando que este não fica retido 

na coluna trocadora de íons, como mostrado na figura 28B. 

A análise de acetaldeído, foi realizada em coleta com dinitrofenilhidrazina 

acidificada com HCl, onde a formação de um precipitado amarelo indicava a sua 

presença. Observou-se que, em eletrólises realizadas em altas densidades de 

corrente (75 mA cm-2) não houve a formação de precipitado, portanto, não 

formou acetaldeído como produto de eletrólise. Diminuindo a densidade de 

corrente para 25 mA cm-2, e para todos os  eletrodos de óxido, houve a formação 

do precipitado amarelo, indicando a presença de acetaldeído. A quantificação do 

acetaldeído foi realizada conforme descrito no capítulo III.  

Em altas densidades de corrente, pode-se supor que o acetaldeído formado 

é rapidamente oxidado a ácido acético.  
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Em todas as eletrólises realizadas observou-se a formação de CO2 em 

pequenas quantidades (figura 27). As tabelas XV e XVI mostram um resumo das 

análises realizadas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Cromatogramas representativos registrados a cada hora de 

eletrooxidação do etanol, utilizando o eletrodo Ti/Ru0,7Sn0 ,3O2. Condições: coluna 

Aminex®, eluente H2SO4 3,33 mmol dm-3, fluxo de 0,6 cm3 min-1, detector RID-

10ª (índice de refração).  
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FIGURA 26: Cromatograma representativo para o acetaldeído, registrado ao 

final da eletrólise do etanol, utilizando o eletrodo Ti/Ru0,5Ti0,5O2. Condições: 

coluna NH2P-50, eluente acetonitrila/água (40/60 v/v), fluxo de 0,8 cm3 min-1, 

detector UV (λ = 229 nm). () padrão de acetaldeído (0,06 mol dm-3); () 

amostra. Pico I = solvente da amostra (acetato de etila), pico II = acetaldeído, 

pico III = 2,4 dinitrofenilhidrazina (contaminação).  
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FIGURA 27: Cromatograma representativo para o CO2 registrado após as 5 

horas de eletrooxidação do etanol, utilizando o eletrodo Ti/Ru0 ,7Sn0,3O2. () 

padrão de CO3
2-; () amostra de CO3

2-, i = 75 mA cm-2. Condições: coluna 

Aminex®, eluente H2SO4 3,33 mmol dm-3, fluxo de 0,6 cm3 min-1, detector RID-

10A (índice de refração).  
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FIGURA 28: Cromatograma representativo para o ácido acético (A) e etanol (B). 

Condições: coluna Aminex®, eluente H2SO4 3,33 mmol dm-3, fluxo de 0,6 cm3   

min-1, detector UV, λ = 210nm. 
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TABELA XV: Porcentagem do etanol restante, formação de acetaldeído e CO2 

para os quatro eletrodos investigados, em 25 mA cm-2 ([etano]0 = 0,6 mol dm-3) 

 

i = 25 mA cm-2 

Eletrodos etanol 
(%) 

acetaldeído 
(%) 

ácido 
acético* 

(%) 
CO2 (%) 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 34 ± 2 10 ± 2 54 ± 2 1,2 ± 0,5 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 36 ± 2 8 ± 2 54 ± 2 2,5 ± 0,5 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2 28 ± 2 17 ± 2 54 ± 2 0,1 ± 0,05 

Ti/Ir0,3Sn0,7O2 42 ± 2 7 ± 2 49 ± 2 2,5 ± 0,5 

        *Estimativa da produção de ácido acético. 

 

TABELA XVI: Porcentagem do etanol restante, formação de acetaldeído e CO2 

para os quatro eletrodos investigados, em 75mA cm-2 ([etano]0 = 0,6 M) 

 

i  = 75 mA cm-2 

Eletrodos 
etanol (%) 

ácido acético* 

(%) 
CO2 (%) 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 29 ± 2 70 ± 2 0,8 ± 0,5 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 18 ± 2 80 ± 2 2,1 ± 0,5 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2 16 ± 2 80 ± 2 3,4 ± 0,5 

Ti/Ir0,3Sn0,7O2 10 ± 2 89 ± 2 1,1 ± 0,5 

        *Estimativa da produção de ácido acético. 

 

 Observa-se que, os resultados são distintos quando se altera a corrente de 

oxidação do etanol. Na corrente de 75 mA cm-2, observa-se que todos os 

eletrodos apresentam maior consumo do etanol em relação a corrente             

25 mA cm-2. 

Para eletrólise a 25 mA cm-2, os eletrodos que apresentaram a maior 

formação de CO2 foram os eletrodos de SnO2, porém o consumo de etanol foi 

ligeiramente menor. Observa-se que, estes eletrodos apresentam alta produção 

de oxidantes e baixo Ns ít ios (como mostrado nas tabelas XII e XIII). Este 

resultado concorda com dados da literatura[23] que dizem que, materiais com 

alto sobrepotenciais para a RDO/RDCl, como o óxido de estanho, levam 

preferencialmente a oxidação completa do composto orgânico. Já os eletrodos 
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com TiO2 em sua composição (eletrodos com baixa produção de oxidantes e alto 

Ns ít ios), apresentaram maior consumo do etanol e menor produção de CO2, 

indicando uma oxidação mais seletiva com formação de produtos de oxidação, 

como por exemplo, o acetaldeído e o ácido acético. Em um estudo realizado por 

Profeti[22], onde foi analisada, durante 4 horas, a oxidação do etanol em 

eletrodos de IrO2/SnO2, com altas densidades de corrente (i = 100 mA cm-2), 

também foi observado um alto consumo de etanol e não foi encontrado 

acetaldeído como produto. Neste caso, a alta corrente de oxidação deve estar 

favorecendo as etapas [5] e [6] do esquema mostrado na figura 34. 

Forti et al.[21] investigaram a oxidação do etanol com eletrodos de RuO2 

DPP em meio ácido (HClO4 0,2 mol dm-3) a 25 mA cm-2, e observaram que, 

eletrodos com TiO2 são menos ativos para oxidar o etanol, produzindo maior 

quantidade de acetaldeído e os eletrodos com SnO2 oxidaram uma maior 

quantidade de etanol, obtendo o ácido acético como produto majoritário. Eles 

concluíram que, a troca de TiO2 por SnO2 favorece uma melhor atividade 

catalítica para a oxidação do etanol, porém não obsrvaram CO2 como produto de 

reação. De fato, a realização da oxidação do etanol em meio de NaCl também 

demosntra que a troca de TiO2 por SnO2 promove uma melhora na taxa de 

oxidação do etanol, favorecendo a quebra da ligação C-C formando CO2, fato que 

não foi observado anteriormente em meio ácido[8,21]. 

Zanta et al.[103] etudaram oxidação de clorofenol com eletrodos de 

IrO2/SnO2, em meio aquoso. Eles propuseram que, o radical hidroxila (OH•) 

formado no sítio de IrO2 é transferido para o sítio de SnO2 e este reage com o 

composto orgânico promovendo sua combustão completa, como mostram as 

equações: 

H2O � IrO2(OH•) + e- + H+ (30) 

IrO2(OH•) � SnO2(OH•) (31) 

R + SnO2(OH
•) � CO2 + H2O (32) 

 

A atividade em função da introdução de SnO2 pode ser explicado pelo 

mecanismo acima, onde OH• pode ser o Cl• em relação ao CO2. 

O eletrodo que proporcionou um maior consumo do etanol, IrO2/TiO2, 

formou pequena quantidade de CO2. Para esse eletrodo, de acordo com a tabela 

XIII, temos alto Ns ít ios e moderada produção de oxidantes. Podemos concluir que, 

esta condição favorece a oxidação mais seletiva do etanol, com a formação de 

produtos como o acetaldeído e o ácido acético. Como para este eletrodo a 
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produção de oxidantes é baixa, uma menor quantidade de material orgânico foi 

convertido a CO2.  

 As eletrólises realizadas a 75 mA cm-2, apresentaram resultados diferentes. 

Todos os eletrodos apresentaram um alto índice de consumo de etanol, porém a 

produção de CO2 foi muito variada. O eletrodo RuO2/TiO2 apresentou baixa 

formação de CO2 e baixo consumo de etanol. Os eletrodos de IrO2 promoveram 

um maior consumo do etanol que os eletrodos de RuO2, mas o que mais produziu 

CO2 foi o eletrodo IrO2/TiO2. Neste caso, a densidade de corrente mais alta pode 

favorecer a oxidação dos produtos orgânicos formados durante o tempo de 

eletrólise. 

Através dos resultados de eletrólise, pode-se concluir que, eletrodos que 

apresentam um alto número de sítios ativos e baixa produção de oxidantes 

favorecem a uma oxidação mais seletiva do etanol, promovendo a formação de 

produtos, como o ácido acético e o acetaldeído. Já eletrodos que apresentam um 

número de sítios ativos reduzido e alta produção de oxidantes, favorecem a 

oxidação completa do etanol, com maior formação de CO2. Neste caso, pode 

estar ocorrendo uma competição pelos sítios ativos dos eletrodos, das reações de 

RDCl e oxidação do etanol.  

Na figura 29 temos o acompanhamento do decaimento da concentração do 

etanol com o tempo de eletrólise. Como se pode notar, a corrente de 25 mA cm-2, 

o eletrodo que apresenta maior consumo de etanol é o Ti/Ru0,7Sn0 ,3O2. Já a 75 

mA cm-2, o eletrodo Ti/Ir0,3Sn0,7O2 é o que apresenta maior consumo do etanol.  
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FIGURA 29: Decaimento da concentração do etanol com o tempo de eletrólise 

para os quatro eletrodos investigados. (A) i = 25 mA cm-2, (B) i = 75 mA cm-2.  

(▪) Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (•) Ti/Ru0,7Sn0,3O2,   (� ) Ti/Ir0,3Sn0,7O2 (ο) Ti/Ir0 ,5Ti0,5O2. 
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Valores de constante cinética de pseudo-primeira ordem (k/s -1) podem ser 

obtidos a partir da inclinação de curvas de ln([etanol] t/[etanol]0) pelo tempo de 

eletrólise, como mostra a figura 30. A constante cinética para a o9xidação do 

etanol (kEtOH/m s-1) foi calculada através da equação: 

kEtOH = k V/A 

 

onde V o volume da solução eletrolisada e A, a área do eletrodo. Esta análise 

permite obter uma ordem da reatividade da oxidação do etanol em função do 

material eletródico empregado. Os valores das constantes estão mostrados na 

tabela XVII. Para o cálculo das constantes cinéticas, foi considerada a região do 

início da eletrólise (t ≤ 3 h). 
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FIGURA 30: Logaritmo do decaimento da concentração normalizada de etanol 

em função do tempo de eletrólise para os diferentes materiais investigados, nas 

duas densidades de corrente analisadas. (A) i = 25 mA cm-2, (B) i = 75 mA cm-2. 

(▪) Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (•) Ti/Ru0,7Sn0,3O2, (� ) Ti/Ir0,3Sn0,7O2, (ο) Ti/Ir0,5Ti0,5O2. 
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TABELA XVII: Constantes cinéticas da eletrooxidação de etanol 0,6 mol dm-3, 

em diferentes composições de eletrodos em NaCl 3,0 mol dm-3 + HCl 0,01 mol 

dm-3 

 

i = 25 mA cm-2 
Eletrodos 

k (s-1) ketOH (m s-1) 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 0,39 10-4 0,10 10-6 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 0,86 10-4 0,21 10-6 

Ti/Ir0,3Sn0,7O2 1,50 10-4 0,37 10-6 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2 0,50 10-4 0,13 10-6 

                               i = 75 mA cm-2 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 0,78 10-4 0,20 10-6 

Ti/Ru0,5Ti0,5O2 1,01 10-4 0,26 10-6 

Ti/Ir0,3Sn0,7O2 0,68 10-4 0,17 10-6 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2 0,52 10-4 0,13 10-6 

 

 A análise da tabela XVII mostra que, a velocidade da reação de oxidação 

do etanol apresenta comportamento diferente quando é alterada a densidade de 

corrente de eletrólise. A 25 mA cm-2 para os eletrodos RuO2 a reação se procede 

mais rapidamente que a 75 mA cm-2. Já para os eletrodos IrO2, o comportamento 

é inverso, temos que a  75 mA cm-2 a reação é mais rápida. 

 Se normalizarmos estes valores de constante de velocidade (figura 31), ou 

seja, eliminando os efeitos morfológicos, teremos qual é o melhor material para 

eletrooxidação do etanol. 
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FIGURA 31: Logaritmo do decaimento da concentração normalizada de etanol 

por q* em função do tempo de eletrólise para os diferentes materiais 

investigados, nas duas densidades de corrente analisadas. (A) i = 25 mA cm-2, 

(B) i = 75 mA cm-2. (▪) Ti/Ru0,5Ti0,5O2, (•) Ti/Ru0,7Sn0,3O2, (� ) Ti/Ir0,3Sn0,7O2, (ο) 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2. 
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Através da figura 31, pode-se observar que, em baixa densidade de 

corrente, quando se avalia as propriedades intrínsecas do material, o eletrodo 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2 foi o que apresentou maior velocidade de oxidação do etanol, 

mostrando ser o material mais ativo para a reação. Este resultado confirma os 

resultados anteriores, onde temos que eletrodos com SnO2 são melhores 

catalisadores para compostos orgânicos que os eletrodos com TiO2 (item 

4.2.2.1). O RuO2, é considerado como melhor material catalítico para a oxidação 

de compostos orgânicos que o IrO2[6,45]. Ao introduzir SnO2 no eletrodo 

(RuO2/SnO2), este material se torna bem mais ativo para a oxidação do etanol. 

 Em altas densidades de corrente (75 mA cm-2), se observa que os 

eletrodos apresentam oxidação do etanol equivlente, na primeira hora de 

eletrólise. Após 2 horas de eletrólise pode-se perceber que o eletrodo RuO2/SnO2 

é o mais ativo para a oxidação do etanol. 

 

 

4.4.1 – A influência do Cl- 

 

 Eletrólises, na ausência de cloreto, foram realizadas para testar a 

eficiência dos oxidantes cloro/hipoclorito eletrogerados in situ. Estas eletrólises 

foram realizadas para o eletrodo Ti/Ir0,5Ti0,5O2, em meio de Na2SO4 3,0 mol dm-3 

+ H2SO4 0,01 mol dm-3, a 75 mA cm-2, com t = 5 h, T = 10 ºC. Todas as análise 

dos produtos foram realizadas de forma idêntica ao descrito para as eletrólises 

na presença de Cl-. O eletrodo Ti/Ir0,5Ti0,5O2 foi escolhido, juntamente com a 

densidade de corrente de 75 mA cm-2, por terem estas condições,  apresentado 

um melhor desempenho para a oxidação do etanol, como mostra a tabela XV. A 

tabela XVIII mostra os resultados obtidos. 
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TABELA XVIII: Porcentagem do etanol restante, formação de acetaldeído e CO2 

para eletrólises a 75 mA cm-2, em meio de Na2SO4 3,0 mol dm-3 + H2SO4 0,01 mol 

dm-3 ([etano]0 = 0,6 mol dm-3) 

 

Eletrodo 
etanol 

(%) 

acetaldeído 

(%) 

ácido acético 

(%) 

CO2 

(%) 

Balanço 
de 

massa 
Ti/Ir0,5Ti0,5O2 50 ± 3  50 ± 3**  100 

Ti/Ir0,5Ti0,5O2* 48 ± 2 5 ± 1 44 ± 3  97 

* análise direta da amostra em CLAE (sem passar pela coluna trocadora de íons)  

**Valor estimado da produção de ácido acético. 

  

Como pode ser observado, a ausência dos oxidantes (Cl•/ClO-) não 

favorece a formação de CO2. Neste caso, o meio empregado favorece oxidação 

do etanol diretamente a ácido acético, como mostra a etapa (5) do esquema 

apresentado na figura 32. Deve ser notado que, a quantidade de etanol oxidado 

também foi menor que a obtida nas eletrólises realizadas na presença de 

cloro/hipoclorito. Este resultado reforça a proposta de que a presença de 

oxidantes (cloro/hipoclorito) favorece a formação de CO2 como produto de 

oxidação do etanol. 

 

 

4.4.2 – A Validade da oxidação eletroquímica 

 

 A oxidação química do etanol foi realizada com uma solução de 3% de 

hipoclorito acidificado com HCl 0,01 mol dm-3, e todos os parâmetros idênticos 

aos das eletrólises (t = 5 h, T = 10 ºC), e os produtos de oxidação foram 

analisados por CLAE nas mesmas condições já descritas. Os resultados estão 

mostrados na tabela XIX. 
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TABELA XIX: Porcentagem do etanol restante, formação de acetaldeído e CO2 

para a oxidação química do etanol em NaClO 3% + HCl 0,01 mol dm-3 ([etano]0 = 

0,6 mol dm-3) 

 

 etanol (%) 
acetaldeído 

(%) 

ácido acético* 

(%) 
CO2 (%) 

Oxidação 

Química 
62 ± 5 21 ± 3 16 ± 3 0,41 ± 0,3 

 *Estimativa da produção de ácido acético. 

  

Para a oxidação química, a quantidade de etanol oxidado foi bem menor 

que o observado nas eletrólises (tabelas XV, XVI e XVIII), e o principal produto 

foi o acetaldeído. Pode-se ressaltar que, oxidação eletroquímica é mais eficiente, 

consumindo maior quantidade do material de partida e, dependendo do mateial 

catalítico empregado e meio, produz uma maior quantidade de CO2 que a 

oxidação química. Este estudo mostra que a eletrooxidação do etanol pode ser 

controlada, com a utilização de diferentes ânodos e/ou condições utilizadas, 

como tempo de eletrólise, oxidantes eletrogerados (meio reacional), de acordo 

com a especificidade dos produtos desejados, diferente do que ocorre com a 

oxidação química. 
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4.5 – PROPOSTA MECANÍSTICA 

 

Como discutido no capítulo I, e de acordo com os resultados obtidos para 

a oxidação do etanol, pode-se propor um mecanismo geral para essa reação, 

mostrado no esquema abaixo (figura 32): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32: esquema para o mecanismo geral da oxidação do etanol. 

 

O acetaldeído é formado apenas em baixas densidades de correntes, 

porém, o principal produto de oxidação foi o ácido acético, independente da 

densidade de corrente investigada, onde o mecanismo deve seguir as etapas 1+3 

ou 4 da figura 32. Em altas densidades de corrente, pode-se supor que o 

acetaldeído formado é rapidamente oxidado a ácido acético, que não oxida à 

CO2[104] (etapa 5). Apenas uma pequena fração do etanol inicial é transformada 

em CO2, no entanto, os estudos realizados não permitiram propor uma rota 

mecanística (etapas 2 ou 6). 

Baseado nas propostas mecanísticas de Tomcsanyi et al[72] e Fernandez 

et al[73-75], para produção de oxidantes em meio de NaCl, podemos propor, 

então, um esquema para a oxidação do etanol em meio de NaCl acidificado: 

 

S + Cl- � S(Cl•) + e-     (33) 

S(Cl•) + H2O � S + ClO- + 2H+                                                  (34) 

S(Cl•) + EtOH � S + Produtos + Cl- + H+ (35) 

ClO- + EtOH � Produtos + Cl- (36) 

S(Cl•) + Cl- � Cl2 + S                                                              (37) 

2S(Cl•) � 2S + Cl2 (38) 
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CH3COOH

H2O / - 2H+, - 2e-

CO2

H2O / - 2H+, - 2e-

H2O / - 4H+, - 4e-
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSÕES 

  

  

As análises de MEV mostraram que, independente da metodologia de 

preparação (DPP ou DPI/ISO), os eletrodos apresentam uma morfologia bastante 

rugosa e craquelada, composto de trincas e rachaduras. As análises de EDX 

mostraram que todos os eletrodos investigados apresentam boa concordância das 

porcentagens atômicas nominais e experimentais, provando que ambos os 

métodos de preparação dos eletrodos são eficientes para a fixação dos 

componentes metálicos, em especial do estanho na matriz eletródica.  

As análises de difração de raios X realizadas para os eletrodos IrO2/SnO2 

mostraram que os eletrodos preparados por DPI/ISO formam solução sólida 

substitucional com cristalitos pequenos, e os preparados por DPP não formam 

solução sólida substitucional, sendo obtido tamanho de cristalitos maiores em 

relação a metodologia DPI/ISO. 

As análises eletroquímicas na ausência de etanol para todos os eletrodos 

mostraram que não existe alteração do comportamento voltamétrico quando se 

trabalha com NaCl como eletrólito de suporte em relação a outros meios, como 

NaClO4 ou HClO4. A alteração do pH do meio reacional (de NaCl para NaCl + HCl) 

favoreceu a definição dos picos de oxidação redox. As cagas voltamétricas não 

seguiram um padrão de comportamento, sendo distintas para cada variação dos 

eletrodos investigados (composição e metodologia). A investigação da produção 

de oxidantes também mostrou resultados variados, onde os eletrodos com SnO2 

mostraram maior eficiência catalítica para a produção de cloro/hipoclorito, 

indepentente do método de preparação. Porém, os eletrodos preparados por DPP 

foram os que apresentaram as melhores propriedades catalíticas para a produção 

de oxidantes. 

As análises eletroquímicas na presença do etanol mostraram que, nem 

todos os eletrodos apresentaram interação do etanol com a superfície de óxido. 

Notou-se que a presença de SnO2 em meio de NaCl dificulta a interação do etanol 

com a superfície dos eletrodos, principalmente em meio acidificado. Apenas os 

eletrodos RuO2/TiO2 DPP (todos) e RuO2/TiO2 DPI/ISO meio neutro apresentaram 
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variação linear da corrente com o aumento da concentração do etanol. As 

análises de ordem de reação mostraram que, independente do método de 

preparação, os eletrodos apresentaram ordem de reação em torno de 0,5 para 

meio neutro e 1,5 para meio acidificado. Isso indica que a mudança do meio 

reacional altera o mecanismo de reação em relação ao etanol.  

Além dos eletrodos RuO2/TiO2 DPP (todos) e RuO2/TiO2 DPI/ISO meio 

neutro, os eletrodos RuO2/SnO2 DPP, em meio neutro, apresentaram variação 

linear da carga vlotamétrica do etanol com o aumento da concentração do 

composto orgânico. Estas análises mostraram que os eletrodos com SnO2 

preparados por DPP apresentam as melhores propriedades catalíticas para a 

oxidação do etanol, em meio neutro. 

As eletrólises foram realizadas para os eletrodos Ti/Ru0,5Ti0,5O2, 

Ti/Ru0,7Sn0,3O2, Ti/Ir0,5Ti0,5O2 e Ti/Ir0,3Sn0,7O2. A alteração da corrente 

aplicada nas eletrólises mostrou que o mecanismo de oxidação do etanol é 

diferente para baixas densidades de corrente (25 mA cm-2) e para altas 

densidades de corrente (75 mA cm-2).  

À 25 mA cm-2, observa-se a formação de acetaldeído e ácido acético para 

todos os eletrodos investigados. Observa-se também a quebra da ligação C-C 

formando CO2, resultado que não havia sido observado por outros autores em 

eletrólises de etanol com ADEs. Os eletrodos que proporcionaram a maior 

formação de CO2 foram os eletrodos com SnO2, confirmando os resultados 

anteriores de caracterização eletroquímica, que mostraram que o óxido de 

estanho melhora as propriedades catalíticas dos eletrodos. 

À 75 mA cm-2, não se observou a formação de acetaldeído, tendo o ácido acético 

como produto principal de eletrólise. Observa-se que, nesta densidade de 

corrente, o eletrodo que apresentou maior formação de CO2 foi Ti/Ir0,5Ti0,5O2. 

Neste caso, a densidade de corrente mais alta pode favorecer a oxidação dos 

produtos orgânicos formados durante o tempo de eletrólise. 

Através de eletrólises realizadas na ausência de cloreto não se observou a 

formação de CO2. Portanto, a presença de oxidantes (cloro/hipoclorito) favorece 

a quebra da ligação C-C com formação de CO2 como produto de oxidação do 

etanol. 

A oxidação química do etanol com hipoclorito foi realizada para testar a 

validade da oxidação eletroquímica, e observou-se que a oxidação eletroquímica 

é mais eficiente, consumindo maior quantidade do material de partida e, 

dependendo do material catalítico empregado e meio reacional, produz uma 
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maior quantidade de CO2 que a oxidação química, mostrando que a 

eletrooxidação do etanol pode ser controlada, com a utilização de diferentes 

ânodos e/ou condições, como tempo de eletrólise, oxidantes eletrogerados (meio 

reacional), de acordo com a especificidade dos produtos desejados. 
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