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Resumo 

 

O mecanismo e cinética da oxidação de etanol sobre níquel em soluções de hidróxido 

de sódio em condições experimentais bem definidas, que incluíram a variação da 

concentração do etanol, potencial final da varredura anódica, temperatura da solução (tanto na 

temperatura de 25 °C quanto da ordem de -15 °C), e variação da velocidade de varredura, são 

discutidos em termos da formação de óxidos de níquel de valência superior. Na primeira parte 

deste estudo foi utilizado voltametria cíclica e foram encontradas evidências para um processo 

de intermediação envolvendo a molécula do etanol e as espécies β-NiOOH formadas sobre a 

superfície do eletrodo em E ≥ 1,3 V vs. ERH. Em baixas concentrações de etanol (≤ 0,2 mol 

L
-1

) a etapa determinante da velocidade da reação é governada por um processo de difusão. 

Em concentrações mais altas (> 0,2 mol L
-1

) esta reação passou a ser governada por um 

processo de transferência de carga entre a molécula do etanol e as espécies Ni
3+

. O aumento 

da concentração deslocou o potencial do pico da oxidação do etanol para potenciais mais 

positivos. A diminuição da temperatura afetou a cinética desta reação, diminuindo a j e 

provocando um deslocamento do potencial de início da oxidação do etanol para potenciais 

mais positivos. Foi possível observar a partir das características dos perfis voltamétricos, que 

mesmo em temperatura de -15 °C a reação de eletro-oxidação do etanol continuou 

prosseguindo. No potencial de início da reação de oxidação do etanol, o valor de Ea 

encontrado mostrou ser característico de uma reação controlada por um processo de difusão, 

enquanto que o valor de Ea obtido no potencial de pico foi típico de uma reação controlada 

por um processo de transferência de carga. A j da oxidação do etanol não é afetada pela 

velocidade de varredura do potencial. Por outro lado, a velocidade de varredura do potencial 

tem uma influência considerável sobre as características voltamétricas referentes à formação e 

redução do β-NiOOH. Na segunda etapa foram realizadas análises de FTIRS in situ, os 

resultados mostraram que a oxidação do etanol sobre níquel converte de forma seletiva este 

álcool ao seu ácido carboxílico correspondente (ácido acético).  



 
 

  

 

Abstract 

 

 The mechanism and kinetic of the ethanol oxidation on nickel in sodium hydroxide 

solutions under experimental conditions well controlled that included the variation of ethanol 

concentration, last potential of the anodic scan, temperature of the solution, and variation of 

scan rate, are discussed in terms of the formation of higher valence nickel oxides. The first 

step of this study was performed using cyclic voltammetry and showed evidences of a 

mediation process involving the ethanol molecule and β–NiOOH species formed on the 

electrode surface at E ≥ 1,3 V vs. ERH. At low ethanol concentrations (≤ 0,2 mol L
-1

) the rate-

determining step of the reaction is governed by a diffusion process. At higher concentrations 

(> 0,2 mol L
-1

) this reaction passed to be governed by a charge transference process between 

the ethanol molecule and Ni
3+

 species. The increase of the ethanol concentration shifted the 

peak potential of the oxidation of ethanol to potentials more positives. The decrease of 

temperature affected the kinetic of this reaction, decreasing the j and causing a shifted of the 

onset potential of the ethanol oxidation to potentials more positives. It was possible to observe 

from the CV features, which even under temperature of -15 °C, the reaction of electro-

oxidation of ethanol continued pursuing. At the onset potential of the ethanol oxidation 

reaction, the value of Ea found showing to be characteristic of a reaction controlled by a 

diffusion process, while the value of Ea obtained at the peak potential was typical of a reaction 

controlled by a charge transference process. The j of the ethanol oxidation was not affected by 

potential scan rate. In the other hand, the potential scan rate has an influence considerable on 

the CV features associated to the processes of β–NiOOH formation and reduction. In the 

second step, analysis in situ FTIRS were performed, which showed that this alcohol was 

converted of selective form to the correspond carboxylic acid (acetic acid). 

 



 
 

  

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 – Componentes e princípios básicos da FC de H2/O2 ................................................ 18 

 

Figura 2 – Representação esquemática da DEFC alcalina ....................................................... 22 

 

Figura 3 – Representação esquemática da oxidação total e parcial do etanol, e o número de 

elétrons envolvidos ................................................................................................................... 22 

 

Figura 4 – Curvas de densidade de corrente versus potencial do eletrodo para eletro-oxidação 

de H2 e EtOH em diferentes catalisadores anódicos à base de Pt, e eletro-redução de oxigênio 

em cátodo de Pt ........................................................................................................................ 24 

 

Figura 5 – Reação de eletro-oxidação de etanol. Intermediários e produtos reacionais 

formados em eletrólito ácido (linha contínua) e em eletrólito alcalino (linha tracejada) ......... 26 

 

Figura 6 – Diagrama parcial de Paurbaix para o sistema água/níquel a 25 °C ........................ 27 

 

Figura 7 – Reações eletroquímicas do eletrodo Ni(OH)2/NiOOH descritas no diagrama de 

Bode .......................................................................................................................................... 28 

 

Figura 8 – Representação das formas estruturais do hidróxido/oxihidróxido de níquel. As 

flechas horizontais e verticais representam o parâmetro de rede e a distância interlamelar, 

respectivamente. O estado de valência do Ni é mostrado dentro dos parênteses ..................... 29 

 

Figura 9 – Ilustração da célula utilizada nos experimentos eletroquímicos ............................. 36 

 

Figura 10 – Representação esquemática da (a) célula espectro eletroquímica utilizada nos 

experimentos de FTIRS in situ e (b) configuração de camada fina de eletrólito ..................... 39 

 



 
 

  

 

Figura 11 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, 50 mV s
-1

 

e 25 °C. O primeiro VC (―) corresponde ao domínio de potencial -0,075 ≤ E ≤ 0,425 V. Os 

outros dois VCs ao 1º ciclo (―) e 2º ciclo (―) no domínio de potencial -0,075 ≤ E ≤ 1,57 V ...  

 .................................................................................................................................................. 42 

 

Figura 12 – VC do Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, destacando a região 

utilizada para o cálculo da carga requerida para formação do α-Ni(OH)2 (50 mV s
-1

 e 25 °C)  ..  

 .................................................................................................................................................. 43 

 

Figura 13 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, obtidos 

em diferentes velocidades de varredura (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e 70 mV s
-1

) e 25 °C ........ 44 

 

Figura 14 – Relação do log j em função do log v (■) jpa e (●) jpc ............................................. 46 

 

Figura 15 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

em diferentes temperaturas (a) 25, (b) 15, (c) 5 (d) -5 (e) -10 e (f) -15 °C, v = 50 mV s
-1

. A 

figura inserida mostra a relação entre Qa (●) e Qc (●) em função da T .................................... 47 

 

Figura 16 – Relação Qa/Qc em função da temperatura ............................................................. 48 

 

Figura 17 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

no domínio de potencial do α –Ni(OH)2, na ausência (―) e na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH 

em 50 mV s
-1

 e 25 °C ............................................................................................................... 49 

 

Figura 18 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

no domínio de potencial do β–NiOOH na ausência (―) e na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH 

(―) em 50 mV s
-1

 e 25 °C ........................................................................................................ 50 

 



 
 

  

 

Figura 19 – Representação esquemática do mecanismo para oxidação do EtOH sobre eletrodo 

de Ni modificado por oxihidróxido de níquel em condições alcalinas..................................... 51 

 

Figura 20 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH em 

diferentes concentrações do EtOH (0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75 e 1,0 mol L
-1

), 

em 50 mV s
-1

 a 25 °C. As figuras inseridas representam (a) visualização ampliada da região 

do pico referente à eletro-redução NiOOH/Ni(OH)2 e (b) comportamento da carga associada 

ao pico C1 em função da concentração do EtOH...................................................................... 52 

 

Figura 21 – Relação da (a) j  e (b) Ep do pico A2, ambos em função da [EtOH], obtidos a 

partir dos voltamogramas apresentados na Figura 20 .............................................................. 53 

 

Figura 22 – VCs do Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH sem (―) e 

na presença de 1,0 mol L
-1

 EtOH. (a) aumento sucessivo do Ef da varredura anódica (―) 1,62 

(―) 1,67 e (―) 1,72 V. A figura inserida representa a visualização ampliada do 

comportamento pico C1 em função do Ef. As figuras (b) e (c) representam a relação da j e Ep 

do pico C2 em função do Ef      ................................................................................................... 54 

 

Figura 23 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH na 

ausência (―) e na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH (―), coletados em várias temperaturas e v = 

50 mV s
-1

 .................................................................................................................................. 56 

 

Figura 24 – (a) Relação da j do pico A2 em função da T e (b) relação do Ep do pico A2 em 

função da T, obtidos a partir dos voltamogramas apresentados na Figura 23 .......................... 57 

 

Figura 25 – Relação do log j em função do T
 -1

 (■) potencial de início da EOR e (●) Ep do 

pico A2, na faixa de temperatura de 298 a 253 K ..................................................................... 57 

 

Figura 26 – Relação do log j em função do T
 -1

 do Ep do pico A2 na faixa de temperatura de (a) 

298 a 278 K e (b) 268 a 258 K ................................................................................................. 58 



 
 

  

 

 

Figura 27 – Relação do jlog  em função do T
 -1

 para oxidação do etanol em diferentes 

potenciais, na faixa de temperatura de 298 a 253 K ................................................................. 59 

 

Figura 28 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH + 0,5 mol 

L
-1

 EtOH coletados em várias velocidades de varredura a -15 °C ........................................... 61 

 

Figura 29 – Espectros de FTIRS in situ da eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de Ni 

policristalino em solução de 1,0 molL
-1

 NaOH na presença de 0,5 molL
-1

 EtOH, obtidos na 

faixa de potencial entre 1,12 a 1,57 V em velocidade de varredura de 2 mV s
-1

 (T = 25°C) ... 63 

 

Figura 30 – Espectros de FTIRS in situ da eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de Ni 

policristalino em solução de 1,0 molL
-1

 NaOH na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH, em 1,37 V, 

nos primeiros (A) 5 segundos, (B) 5 minutos e (C) 10 minutos (T = 25°C) ............................ 64 

 

Figura 31 – Proposta de mecanismo da EOR sobre eletrodo de Ni policristalino nas condições 

do estudo ................................................................................................................................... 64 

 



 
 

  

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 – Propriedades termodinâmicas para a combustão do etanol .................................... 21 

 

Tabela 2 – Natureza e procedência dos reagentes, gás e materiais eletródicos utilizados nos 

experimentos eletroquímicos e espectroscópicos ..................................................................... 35 

 

Tabela 3 – Valores de Qa e Qc (µC) e a relação Qa/Qc em diferentes temperaturas ................. 48 

 

Tabela 4 – Valores de Ea (kJ mol
-1

) da eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo Ni em vários 

potenciais .................................................................................................................................. 59 

 



 
 

  

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

FC – Fuel Cell 

DAFC – Direct Alcohol Fuel Cell 

DEFC – Direct Ethanol Fuel Cell 

PEM –Proton Exchange Membrane 

AEM – Anion Exchange Membrane 

EOR – Ethanol Oxidation Reaction 

0

1G  – Energia de Gibbs padrão do ânodo 

0

1E  – Potencial padrão do ânodo 

n – Número de elétrons 

F – Constante de Faraday 

f

iG  – Energia de Gibbs de formação do reagente i 

f

COG
2

  – Energia de Gibbs de formação do dióxido de carbono 

f

OHG
2

  – Energia de Gibbs de formação da água 

f

OHHCG
52

  – Energia de Gibbs de formação do etanol 

f

OH
G   – Energia de Gibbs de formação do íon hidróxido 

0

2G  – Energia de Gibbs padrão do cátodo 

0

2E  – Potencial padrão do cátodo 

0

rG  – Energia Gibbs padrão da reação 

0

eqE  – Potencial padrão de equilíbrio (voltagem da célula) 

We – Densidade de energia teórica do combustível 

rev  – Eficiência energética reversível 

M – Massa molar 

0

rH  – Energia de Gibbs padrão da reação 

SHE – Standard Hydrogen Electrode 

a  – Sobrepotencial anódico 

cell  – Eficiência prática de uma célula a combustível 

expn  – Número de elétrons experimentais 



 
 

  

 

)( jE  – Voltagem prática da célula 

E  – Eficiência de voltagem  

F  – Eficiência faradáica 

c  – Sobrepotencial catódico 

eR  – Resistência específica do eletrólito e interfacial 

j  – Densidade de corrente 

pH – Potencial hidrogeniônico 

VC – Voltametrica cíclica 

FTIRS – Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy 

T – Temperatura 

Ef – Potencial final da varredura do potencial 

v – Velocidade de varredura do potencial 

[EtOH] – Concentração do etanol 

ERH – Eletrodo Reversível de Hidrogênio 

HER – Hydrogen Evolution Reaction 

OER – Oxygen Evolution Reaction 

EtOH – Etanol 

IR – Infra-Red 

Ri – Refletividade do eletrodo em um dado potencial 

Rref – Refletividade do eletrodo em um potencial de referência 

Areal – Área de superfície real 

Q – Carga elétrica 

]2)([1 OHNiMLq  – Carga elétrica associada com a formação de 1 monocamada de α-Ni(OH)2 

Cdc – Capacitância da dupla camada 

Ei – Potencial inicial da varredura do potencial 

fr – Fator de rugosidade 

Epa – Potencial de pico anódico 

Epc – Potencial de pico catódico  

ΔEp – Separação do potencial dos picos anódico e catódico 

r.d.s – Rate-determining step 

ip – Corrente de pico 

R – Constante dos gases 



 
 

  

 

jpa – Densidade de corrente de pico anódica 

jpc – Densidade de corrente de pico catódica 

Qa – Carga anódica 

Qc – Carga catódica 

L – espessura média 

Ea – Energia de ativação 

k(T) – Constante de Boltzmann 

A – Fator pré-exponencial 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I: Introdução                                                                                                              17 

 

Instituto de Química de São Carlos - IQSC                                                          Universidade de São Paulo - USP  

 

1.1 Aspecto geral 

 

Os três condutores da política nacional de energia de qualquer país do mundo são: 

segurança energética, crescimento econômico e proteção ambiental [1]. É um fato bem 

conhecido que a matriz energética baseada no petróleo, carvão e gás natural não terá uma 

longa autossustentabilidade devido aos sérios problemas ambientais, ao esgotamento das 

reservas e ao alto custo do petróleo. Assim, pesquisas por novas fontes energéticas renováveis 

e menos poluidoras se justificam.  

As células a combustível (FC, do inglês Fuel Cell) são amplamente consideradas como 

as fontes de energia para o século 21, uma vez que são ambientalmente corretas [2]. A sua 

principal característica é a capacidade de converter energia química diretamente em energia 

elétrica, tendo uma eficiência de conversão muito maior do que qualquer outro tipo de sistema 

termo-mecânico convencional, dessa forma, extraindo mais eletricidade da mesma quantidade 

de combustível [1], visto que não sofrem as limitações impostas pelo ciclo de Carnot.  

As principais aplicações possíveis destes dispositivos são em sistemas estacionários 

[3], tração veicular [4] e em sistemas portáteis [5]. São conhecidas diversas tecnologias de 

FCs que são caracterizadas pela temperatura de funcionamento e eletrólito utilizado [6]. No 

estágio atual de desenvolvimento, o único combustível que permite obter densidades de 

corrente elétrica adequadas para aplicações práticas é o hidrogênio, além de ter somente vapor 

de água e calor como produtos da reação global [7].  

A Figura 1 ilustra os componentes e princípios básicos da FC de H2/O2 [8]. Nesta FC 

há uma membrana de eletrólito polimérico que fica entre o cátodo e ânodo, que são 

condutores eletrônicos [6]. Os eletrodos contêm catalisadores altamente dispersos e 

nanoparticulados [9]. Os catalisadores promovem, no caso do ânodo, a oxidação do 

combustível produzindo prótons e elétrons, que se movimentam para o cátodo, os elétrons via 

um circuito externo e os prótons via membrana protônica, gerando trabalho elétrico. Para 

complementar o processo, o oxigênio proveniente do ar é reduzido no cátodo usando para isto 

os elétrons e prótons gerados na reação anódica. O principal produto formado na célula 

hidrogênio/oxigênio é água, sem emissão de poluentes. As reações anódica e catódica são do 

tipo catalítica em fase heterogênea e o principal catalisador empregado é a platina [10–12]. 

Vale ressaltar que nestas células também há a cogeração de energia térmica que pode ser 

utilizada para fins residenciais e/ou industriais.  
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No entanto, dificuldades de produção, estocagem e transporte, inviabilizam o uso de 

hidrogênio gasoso em FCs [13].  

 

Figura 1 – Componentes e princípios básicos da FC de H2/O2.  

 

 

A busca por um combustível que possa substituir o hidrogênio gasoso, tem se 

intensificado nas últimas décadas [12,14–19]. Uma alternativa promissora é o uso de 

combustíveis líquidos tais como metanol [20], etanol [11], etileno glicol [19] e glicerol [17]. 

Há pouco tempo, o metanol era um combustível amplamente estudado em meio ácido, devido 

às densidades de correntes obtidas e cinética relativamente bem conhecida. No entanto, 

álcoois de maior massa molecular, tais como o etanol e isopropanol, são menos tóxicos, tem 

maiores pontos de ebulição e densidades de energia, tornando-os opções interessantes para 

células a combustível direta de álcool (DAFC, do inglês Direct Alcohol Fuel Cell) [16].  

Neste contexto, uma alternativa configuracional, dentro da realidade energética 

brasileira é o emprego de FCs que usam diretamente etanol como combustível, visto que, no 

país, o etanol tem um papel de destaque e é produzido em larga escala pela fermentação da 

biomassa (cana-de-açúcar) desde a segunda metade da década de 70, sendo encontrado em 
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todo território nacional [21]. Este álcool é um combustível renovável e sua oxidação completa 

a CO2 (ou (bi)carbonato dependendo do pH do eletrólito), libera um total de 12 mols de 

elétrons por mol de etanol [22].  

A célula a combustível direta de etanol (DEFC, do inglês Direct Ethanol Fuel Cell) 

vem sendo estudada em diversos centros de pesquisas [14,23,24], inclusive pioneiramente em 

nossos laboratórios [25,26]. As DEFCs podem usar tanto uma membrana trocadora de prótons 

(PEM, do inglês Proton Exchange Membrane) [27], para meio ácido, quanto uma membrana 

trocadora de ânions (AEM, do inglês Anion Exchange Membrane) [28], para meio alcalino. A 

partir de um ponto de vista fundamental, é frequentemente encontrado que a atividade 

eletrocatalítica para a oxidação de combustíveis orgânicos é mais alta em meio alcalino em 

comparação com o meio ácido [15,29]. Além disso, trabalhar em meio alcalino permite a 

substituição da Pt por outros metais, tais como Pd [30], Ag [31], e Ni [32] na confecção tanto 

do ânodo quanto do cátodo, reduzindo os custos de produção das DEFCs alcalina.  

 

1.2 Aspectos termodinâmicos e cinéticos da reação de oxidação do etanol em uma DEFC 

 

Em uma DEFC alcalina, a reação de oxidação do etanol (EOR, do inglês Ethanol 

Oxidation Reaction) para produzir dióxido de carbono pode ser escrita da seguinte forma: 

 

                                        CH3CH2OH + 12OH
-
 → 2CO2 + 9H2O + 12e

-
                                (1) 

 

 A partir de dados termodinâmicos, é fácil calcular o potencial padrão do ânodo, a 

voltagem da célula sob condições padrões, a eficiência teórica de energia reversível e a 

densidade de energia teórica do combustível [14,23]. 

Tomando como base a reação (1), a energia de Gibbs padrão 0

1G , para calcular o 

potencial padrão do ânodo, nFGE /0

1

0

1  , pode ser obtida a partir da energia de formação 

padrão f

iG , do reagente i: 

 

                                       f

OH

f

OHHC

f

OH

f

CO GGGGG  1292
5222

0

1                          (2) 

 

No compartimento catódico, ocorre a eletro-redução de oxigênio, como segue: 
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                                            3O2 + 6H2O + 12e
-
 → 12OH

-
                                                       (3) 

 

A energia de Gibbs padrão para a reação catódica também poder ser calculada de 

modo semelhante ao que foi descrito para o ânodo, conforme a equação 4: 

 

                                           f

OH

f

OH
GGG

2

0

2 612                                                              (4) 

 

Dessa forma, o potencial padrão do cátodo fica: 

 

                                             
nF

G
E

0

20

2


                                                                                 (5) 

 

Na FC o balanço elétrico corresponde à combustão completa do álcool, nesse caso, o 

etanol, na presença de oxigênio, conforme a equação 6: 

 

                                            CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O                                            (6) 

 

com 0

1

0

2

0
GGGr  , permitindo calcular a voltagem da célula pelo uso da equação 7. O 

valor numérico desta propriedade termodinâmica também pode ser obtido a partir da equação 

8. 

 

                                             
nF

G
E r

eq

0
0 

                                                                              (7) 

 

                                             0

1

0

2

0
EEEeq                                                                               (8) 

 

A variação da energia de Gibbs padrão e a variação de entalpia padrão para esta reação 

são, respectivamente, -1325,36 kJ mol
-1

 e -1366,82 kJ mol
-1

 [14,23]. 

A densidade de energia teórica do combustível (We) em kWh kg
-1

 e a eficiência 

energética reversível ( rev ) da combustão do etanol sob condições padrões, podem ser 

calculadas a partir das equações 9 e 10, respectivamente. 
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M

G
W r

e
3600

)(
0


                                                                               (9) 

 

com M sendo a massa molar do etanol.  

 

                                           
0

0

r

r
rev

H

G




                                                                                  (10) 

 

A Tabela 1 contém os valores numéricos das propriedades termodinâmicas para a 

combustão do etanol, calculados a partir das equações descritas anteriormente.  

 

Tabela 1 – Propriedades termodinâmicas para a combustão do etanol. 

Propriedade termodinâmica Valor numérico 

Potencial padrão do ânodo ( 0

1E ) -0,75V vs. SHE* 

Potencial padrão do cátodo ( 0

2E ) 0,4 V vs. SHE 

Voltagem da célula ( 0

eqE ) 1,145 V vs. SHE 

Densidade de energia (We) 8,1 kWh kg
-1

 

Eficiência energética ( e ) 0,97 

*SHE é o eletrodo padrão de hidrogênio, atuando como eletrodo de referência. 

 

A partir destes dados, observa-se que a eficiência energética da DEFC é próxima de 

97%, mostrando interessantes propriedades para aplicações [4].  

A Figura 2 mostra os aspectos gerais de uma DEFC alcalina mostrando que além de 

dióxido de carbono e água, a EOR produz, também, ácido acético e acetaldeído [10–12]. Vale 

ressaltar que o dióxido de carbono, CO2, produzido durante a operação da célula é totalmente 

reciclado na produção da biomassa (cana-de-açúcar) pela fotossíntese. Assim, durante a 

operação da célula, não haverá produção líquida deste gás que é um dos grandes causadores 

do efeito estufa. 
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Figura 2. Representação esquemática da DEFC alcalina. 

 

 

A Figura 3 exibe uma representação esquemática da quantidade de elétrons envolvidos 

nas reações de oxidação total (formando CO2) e parcial (formando acetaldeído e/ou ácido 

acético) do etanol [22]. 

 

Figura 3 – Representação esquemática da oxidação total e parcial do etanol, e o número de 

elétrons envolvidos. 

 

Fonte: Adaptada de IWASITA, T. Parallel pathways of ethanol oxidation: The effect of 

ethanol concentration, Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 578, p. 315-321, 

2005. 
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A partir da Figura 3, do ponto de vista fundamental, podemos observar que a eletro-

oxidação do etanol envolve uma grande quantidade de elétrons. Até mesmo a eletro-oxidação 

do composto orgânico oxigenado alifático mais simples, no caso, metanol, envolve uma 

grande quantidade de elétrons (n = 6, para a oxidação completa). Dessa forma, o mecanismo 

da EOR é complexo, visto que prossegue por muitos caminhos sucessivos e paralelos, 

envolvendo muitos intermediários adsorvidos e coprodutos [10,13,22,25].  

A reação de oxidação precisa de um eletrocatalisador com boa atividade catalítica para 

aumentar a velocidade de reação e modificar o caminho reacional, a fim atingir a etapa final 

de forma mais rápida, ou seja, a produção de dióxido de carbono. A reação relativamente 

lenta e a dificuldade para quebrar a ligação C-C a baixa temperatura (25 – 80 °C), leva a um 

sobrepotencial anódico ( a ) mais alto, o qual reduz drasticamente a voltagem de 

funcionamento da célula [14,23,25,33]. A Figura 4 mostra as curvas de densidade de corrente 

em função do potencial de eletrodo para eletro-oxidação hidrogênio e etanol sobre diferentes 

catalisadores [34].  

Assim, a eficiência elétrica prática de uma FC é dependente da corrente que é 

fornecida pela célula e é menor do que a eficiência reversível, devido à irreversibilidade das 

reações eletroquímicas envolvidas nos eletrodos [34]. A eficiência elétrica prática de uma FC 

pode ser expressa conforme equação 11: 

 

                         FErev

eqr

eq

r

cell
n

n

E

jE

H

nFE

H

jEFn
 






 exp

00

0

0

exp )(

)(

)(
                             (11)  

 

com a voltagem prática da célula )()( 0 jREjE ecaeq    a uma densidade de corrente j 

e Re a resistência específica do eletrólito e interfacial.  

  

A partir da equação 11, pode-se observar que o aumento da eficiência prática da FC 

pode ser conseguido por meio do aumento da eficiência de voltagem ( 0/)( eqE EjE ) e 

eficiência faradáica ( nnF /exp ), sendo o rendimento reversível fixado pelos dados 

termodinâmicos. 
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Figura 4 – Curvas de densidade de corrente versus potencial do eletrodo para eletro-oxidação 

de H2 e EtOH em diferentes catalisadores anódicos à base de Pt, e eletro-redução 

de oxigênio em cátodo de Pt.  

 

Fonte: COUNTANCEAU, C. Electrocatalysis of alcohol oxidation reactions at platinum 

group metals. In: ZAO, T. S. Catalysts for alcohol–fuelled direct oxidation fuel 

cells. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012, n. 6, p. 1-70. 

  

Para um dado sistema eletroquímico, o aumento da eficiência de voltagem está 

diretamente relacionado com a diminuição dos sobrepotenciais da reação de redução de 

oxigênio, c , e reação de oxidação do álcool, a , o qual necessita aumentar a atividade do 

catalisador em baixos sobrepotenciais e temperatura, enquanto que o aumento do rendimento 

faradáico está relacionado com a atividade eletrocatalítica do material eletródico para oxidar 

completamente (ou não) o combustível em dióxido de carbono [34]. 

Usando etanol como exemplo, foi mencionado anteriormente que a sua oxidação em 

um ânodo produz acetaldeído e ácido acético [22], o qual envolve 2 e 4 elétrons, 

respectivamente, contra 12 para oxidação completa do etanol ao dióxido de carbono. O 

aprimoramento de ambas as eficiências é um desafio em eletrocatálise [14,23,34]. 

Na maioria dos casos, a  é pelo menos 0,5 V para uma densidade de corrente razoável 

(100 mA cm
-2

), de modo que a voltagem da célula, incluindo um c = 0,3 V para a reação 

catódica, será da ordem de 0,4 V, e a eficiência de voltagem será E = 0,4/1,2 = 0,33 sob 

condições de operação [23,34]. Tal inconveniente da DAFC apenas pode ser removido pela 

melhora da cinética de eletro-oxidação do combustível [34]. Para tanto, é preciso um 
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conhecimento relativamente bom dos mecanismos de reação, especialmente da etapa 

determinante da velocidade, e continuar à procura de materiais para compor ânodos, com boas 

propriedades catalíticas. 

 

1.3 Mecanismo da reação de eletro-oxidação do etanol 

 

A molécula de etanol é composta por dois átomos de carbono, α e β, uma hidroxila (-

OH) ligada ao carbono α, e cinco átomos complementares de hidrogênio. A adsorção de 

etanol sobre superfícies metálicas ocorre principalmente por meio de duas formas: (i) pelo 

carbono α da molécula do etanol )( 3 OHCHCH ads    e/ou (ii) formando uma espécie etóxi 

adsorvida )( 23 adsOCHCH  . Após a adsorção do etanol, a reação de eletro-oxidação para 

CO2 prossegue por meio de um mecanismo reacional de caminho paralelo 

[11,13,22,25,35,36], como representado na Figura 5 [13]. 

No caminho C1, primeiramente, ocorre a adsorção dissociativa do etanol  (quebra de 

ligações C-C) formando espécies CO e CHx adsorvidas que reagem com as espécies 

oxigenadas para oxidar-se à CO2, normalmente em potenciais elevados via um mecanismo 

Langmuir-Hinshelwood [37,38]. Paralelamente ao caminho C1, prossegue o caminho 

reacional comumente chamado de C2, onde a ligação C-C permanece inicialmente intacta 

formando acetaldeído como produto. O acetaldeído formado pode difundir-se da superfície do 

eletrodo como um produto reacional final ou oxidar-se para CO2 por meio de uma etapa de 

formação de CO adsorvido.  

Além disso, o acetaldeído pode oxidar-se para ácido acético, tornando-se, neste caso, o 

produto final da oxidação do etanol, já que em temperatura ambiente, os atuais 

eletrocatalisadores existentes não são capazes de promover a sua oxidação para CO2 [39,40]. 

Em eletrólito alcalino e condições de pH elevado (pH > 11), a reação pode prosseguir por 

rotas alternativas às apresentadas no meio ácido [13,16] (linhas tracejadas na Figura 5), onde 

ocorre a formação da espécie etóxi ([CH3CH2O]
-
) em equilíbrio com o etanol no meio 

reacional. Assim, a oxidação da espécie etóxi para a formação de acetaldeído prossegue por 

meio de apenas uma etapa de desidrogenação. Nestas condições de pH, o acetaldeído formado 

pode transformar-se no ânion [CH2CHO]
-
 [13], que apresenta uma ligação C-C mais 

susceptível à quebra, facilitando dessa forma, a oxidação para CO2. 
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Figura 5 – Reação de eletro-oxidação de etanol. Intermediários e produtos reacionais 

formados em eletrólito ácido (linha contínua) e em eletrólito alcalino (linha 

tracejada).  

 

Fonte: Adaptada de KOPER, M. Effects of electrolyte pH and composition on the ethanol 

electro-oxidation reaction. Catalysis Today, v. 154, p.102, 2010. 

 

A importância de estudar o mecanismo da EOR não é apenas para poder usá-lo em 

FCs, mas também é de interesse acadêmico, visto que este álcool e acetaldeído são as menores 

moléculas orgânicas oxigenadas contendo uma ligação carbono-carbono, a qual precisa ser 

quebrada para que a oxidação seja completa [11]. Dessa forma, a compreensão do mecanismo 

deste álcool servirá como um modelo para estudar o mecanismo de moléculas orgânicas mais 

complexas.  

Diante desse cenário, a EOR vem sendo amplamente estudada em diversas superfícies 

metálicas, sendo que catalisadores de Pt e à base de Pt continuam sendo os mais estudados até 

o momento, especialmente em meio ácido  [11–13,25,26,30,39,41–44]. Embora existam 

alguns problemas com materiais da membrana e carbonatação, vem crescendo o número de 

estudos da EOR em meio alcalino, permitindo o uso de Pd e Ni como catalisadores, que têm 

menores preços de mercado, quando comparado à Pt [30,32,45]. 

Como neste trabalho, o mecanismo da eletro-oxidação do etanol será investigado sobre 

um eletrodo de níquel policristalino em meio alcalino, o próximo tópico fará um explanação 

das propriedades e comportamento eletroquímico deste metal em um ambiente aquoso. 
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1.4 Propriedades do níquel e seu comportamento em um ambiente aquoso 

 

O equilíbrio químico e eletroquímico são resumidos em um diagrama de Pourbaix, o 

qual é um diagrama de potencial-pH. O diagrama é um mapa do espaço termodinâmico 

multidimensional e prediz áreas de imunidade, passividade e corrosão [46]. A Figure 6 ilustra 

o diagrama parcial de Pourbaix para o sistema água/níquel a 25 °C. 

 

Figura 6 – Diagrama parcial de Pourbaix para o sistema água/níquel a 25 °C. 

 

Fonte: Adaptada de PUIGDOMENECH, I. Revised Pourbaix diagrams for nickel at 25-300 

°C. Corrosion Science, v. 39, p. 969-980, 1997. 

 

Com base no diagrama da Figura 6, nota-se que em qualquer faixa de pH e em 

potenciais negativos, o níquel é imune, ou seja, permanece em seu estado elementar. 

Dependendo do potencial e em pH básico ou ácido, o níquel encontra-se na forma de 

hidróxido, Ni(OH)2, ou na forma de Ni
2

+(aq), respectivamente. Sabe-se que o níquel tem 

configuração eletrônica [Ag] 3d
8
4s

2
, e como as energias dos níveis s e d são relativamente 

baixas, fazem os compostos de níquel apresentarem número de oxidação de 0-IV [46]. A 

química do níquel em princípio corresponde a do Ni(II) e suas espécies relacionadas. 

Complexos de Ni(III) mostram baixa estabilidade e são agentes oxidantes fortes, que causam 

oxidação rápida da água e, portanto, são estáveis em meio ácido. As espécies com número de 

oxidação (IV) também são agentes oxidantes muito fortes [46]. 
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Bode et al. [47] foram os primeiros a demonstrarem a existência de duas formas de 

Ni(OH)2 e duas formas de NiOOH. As reações eletroquímicas do eletrodo de 

Ni(OH)2/NiOOH estão resumidas na Figura 7. A partir disso, muitos estudos foram 

realizados, tanto por método eletroquímico, tal como voltametria cíclica [48], quanto por 

método óptico como elipsometria [49].  

 

Figura 7 – Reações eletroquímicas do eletrodo Ni(OH)2/NiOOH descritas no diagrama de 

Bode.  

 

 

A Figura 8 apresenta algumas características estruturais desses hidróxidos e 

oxihidróxidos de níquel [50], que são hidratados de forma variável e cuja estequiometria e 

estados de oxidação dependem do potencial do eletrodo [47,51]. O α-Ni(OH)2 precipitado 

natural ou quimicamente [47,52], é formado de lamelas (folhas de óxido) que frequentemente 

são descritas como tendo uma estrutura turbostrática inclinada com um volume muito grande.  

É importante salientar que os detalhes das estruturas das α- e γ- fases dependem da 

concentração de OH
-
 e das propriedades dos cátions na solução, uma vez que estes são 

intercalados entre as lamelas [53]. O envelhecimento ou fazendo varreduras de potenciais em 

solução alcalina transforma o α-Ni(OH)2 para β-Ni(OH)2, com uma diminuição de volume de 

59%, devido à redução de radicais nos espaços entre as lamelas. No entanto, se o α-Ni(OH)2, 

termodinamicamente instável, é imediatamente carregado positivamente, será transformado 

em γ-NiOOH. No momento do carregamento reverso, a fase γ pode ser revertida para α-

Ni(OH)2 ou, mais provavelmente, diretamente para β-Ni(OH)2. Depois de algum tempo ou 
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após um ciclo de potencial, o sistema estabiliza na posição β e a fase γ-NiOOH só pode ser 

recuperada através da sobrecarga do sistema [53].  

  

Figura 8 – Representação das formas estruturais do hidróxido/oxihidróxido de níquel. As 

flechas horizontais e verticais representam o parâmetro de rede e a distância 

interlamelar, respectivamente. O estado de valência do Ni é mostrado dentro dos 

parênteses. 

 

Fonte: Adaptada de GÖRANSSON, G. Electrocatalytic activity of Ni hydroxides with Zn 

or Co in the Ni Matrix. 2014. 109 p. Tese (Doutorado em ciências) – Departamento 

de química e biologia molecular, Gothenburg, 2014. 

 

Devido à resistência do níquel em soluções fortemente alcalinas e sua atividade 

catalítica, é usado como material de eletrodo e recipiente, por exemplo, em baterias e células a 

combustível alcalina [46,54]. 

 

1.5 Oxidação de pequenas moléculas orgânicas sobre eletrodo de níquel 

 

Desde 1970, a oxidação de uma variedade de compostos orgânicos em um ânodo de 

níquel em soluções aquosas alcalinas tem sido extensivamente estudada [17,32,55–57]. A 

conversão de álcoois primários, secundários e aminas primárias a ácidos carboxílicos, cetonas 

e nitrilas, respectivamente, têm demonstrado ser processos eficientes [55,58–60]. Fleischmann 

et al. [55] realizaram estudos com compostos orgânicos oxidáveis, incluindo uma ampla 



Capítulo I: Introdução                                                                                                              30 

 

Instituto de Química de São Carlos - IQSC                                                          Universidade de São Paulo - USP  

 

variedade de álcoois e aminas, ácido oxálico, etileno glicol, glicerol, glicose, ácido malônico e 

ácido mandélico, em um eletrodo de níquel em soluções aquosas de hidróxido de potássio em 

diferentes pH. Além do estudo do comportamento eletroquímico dessas moléculas orgânicas 

sobre o eletrodo, também foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos produtos 

da oxidação pelo uso da técnica de cromatografia. Esses autores propuseram um mecanismo 

para oxidação desses compostos orgânicos e sugeriram que o NiOOH atua como um 

eletrocatalisador. Esta sugestão foi baseada principalmente na observação experimental de 

que todas as moléculas orgânicas investigadas foram oxidadas em um potencial, o qual 

coincidiu exatamente com aquele onde NiOOH foi produzido, e o desaparecimento do pico de 

redução do NiOOH/Ni(OH)2 durante a varredura negativa do potencial, por meio do seguinte 

mecanismo [55]: 

 

                                              Ni(OH)2 + OH
-
    ⇌    NiOOH + H2O + e

-
                              (12) 

 

                  NiOOH + composto orgânico lenta  Ni(OH)2 + produto da oxidação            (13) 

 

A primeira equação (12) envolve a conversão eletroquímica do níquel para espécies 

com número de oxidação mais elevado, com um equilíbrio rápido. Em seguida, a espécie de 

níquel formada NiOOH promove a oxidação do composto orgânico em uma etapa lenta e 

determinante da reação. Verifica-se, portanto, que não se trata de um mecanismo envolvendo 

a transferência de elétrons direta do composto orgânico para o ânodo. Neste mecanismo nota-

se que o oxihidróxido de níquel atua como catalisador que é continuamente regenerado. 

Esse mecanismo proposto por Fleischmann et al. [55] é relativamente bem aceito. No 

entanto, o papel do NiOOH como um eletrocatalisador tem sido questionado por outros 

autores. Vertes e Horányi [61] observaram que na presença de 1 mol L
-1

 NaOH na presença 

de álcool (etanol) as correntes de oxidação do Ni(OH)2 e redução do NiOOH permanecem 

inalteradas, enquanto que em potenciais mais positivos aparece um novo pico para a oxidação 

do álcool. Este problema também foi reportado por Robertson [60].  

Diante de todo esse contexto, foi proposto o estudo do mecanismo da EOR sobre 

eletrodo de níquel policristalino em meio alcalino, bem como a identificação dos produtos 

formados. Para tanto, utilizou-se a técnica de voltametria cíclica (VC) para investigar a 

superfície do eletrodo e a oxidação do álcool sob condições experimentais bem controladas 

incluindo potencial final Ef da varredura anódica, temperatura T, velocidade de varredura do 

Rápida 
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potencial v e concentração do etanol [EtOH]. Além disso, espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIRS, do inglês Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy) 

in situ foi usada para identificar os produtos formados.  

Vale ressaltar que estudos fundamentais do mecanismo e cinética da EOR sobre 

eletrodo de Ni têm sido realizados em temperaturas ≥ 20 °C [55,61–63], sendo que nesse 

trabalho foram investigados na faixa de temperatura de -15 ≤ T ≤ 25°C. 
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2 Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar os aspectos envolvidos no 

mecanismo e cinética da reação de eletro-oxidação do etanol sobre eletrodo de Ni 

policristalino em solução aquosa alcalina variando os seguintes parâmetros: Ef da varredura 

anódica, v, T (tanto ambiente quanto da ordem de -15 °C) e [EtOH]. 

Para tanto, foi necessário à realização das seguintes etapas: 

 Estudar o comportamento eletroquímico do eletrodo de trabalho tanto na 

temperatura ambiente quanto em temperaturas mais baixas; 

 Analisar o comportamento da eletro-oxidação do etanol quando esses 

parâmetros (Ef da varredura anódica, v, T e [EtOH]) são variados; 

 Identificar os produtos da eletro-oxidação do álcool pelas análises de FTIRS in 

situ. 
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3.1 Materiais e reagentes 

 

 A natureza e procedência dos reagentes, gás e materiais eletródicos utilizados nos 

experimentos eletroquímicos e espectroscópicos estão listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Natureza e procedência dos reagentes, gás e materiais eletródicos utilizados nos 

experimentos eletroquímicos e espectroscópicos. 

Reagente Procedência Pureza Fórmula molecular 

Etanol Panreac 99,5 % CH3CH2OH 

Hidróxido de sódio Panreac 98 % NaOH 

Ni Alfa Aesar 99,9 % ---------------- 

Pt Degussa 99,9 % ---------------- 

Gás Ar White & Martins 99,96% ---------------- 

 

 

3.2 Preparação da superfície do eletrodo de trabalho 

 

 Antes do estudo do comportamento eletroquímico do eletrodo de níquel policristalino 

em solução alcalina, a superfície do eletrodo foi submetida a tratamento mecânico e químico. 

Este consistiu no polimento mecânico com lixa d’água
®
 (granulação 600, 800, 1200 e 1500). 

Entre cada etapa desse polimento, o eletrodo foi colocado em banho de ultrassom por 5 min 

em acetona (Sigma-Aldrich ≥ 95 %), depois por mais 5 min em água ultrapura (resistividade 

18,2 MΩ/cm), obtida a partir de um sistema Milli-Q (Millipore). Antes de cada experimento o 

eletrodo foi polido com lixa de granulação 1500, seguido de um tratamento químico com 

ácido clorídrico concentrado em condições controladas (tempo de tratamento químico e T 

igual a 15 s e 18 °C, respectivamente). Este procedimento foi adotado para obtenção de uma 

superfície metálica, visto que na superfície do níquel forma uma camada de óxido nativo (β-

Ni(OH)2) em contato com a umidade do ar [53]. Após este tratamento, o eletrodo foi 

protegido com uma gota d’água e transferido rapidamente para a célula eletroquímica, 

saturada previamente com gás inerte, argônio, onde os experimentos eletroquímicos foram 

realizados. 
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3.3 Experimentos eletroquímicos 

 

Os experimentos de VC foram realizados utilizando-se um potenciostato Autolab 

modelo PGSTAT 30 interfaciado a um computador controlado pelo software GPES. Antes de 

cada experimento a solução da célula foi agitada e desaerada por borbulhamento com argônio 

durante 15 minutos para remover o oxigênio dissolvido, sendo que este borbulhamento foi 

cessado no decorrer do experimento, mantendo a passagem deste gás inerte apenas sobre a 

solução. Uma solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH preparada com água ultrapura, foi utilizada como 

eletrólito suporte em todos os experimentos. Uma placa de Ni policristalino com área 

geométrica igual a 1,72 cm², uma placa de platina e um eletrodo de Hg/HgO/OH
-
 em 1,0 mol 

L
-1

 NaOH foram utilizados como eletrodo de trabalho, auxiliar e referência, respectivamente. 

É importante ressaltar que todos os resultados estão apresentados em função do eletrodo 

reversível de hidrogênio (ERH). Utilizou-se uma célula convencional de três eletrodos 

construída em vidro Pyrex
®
, envolta com uma camisa de vidro, para que pudesse ser 

refrigerada com a circulação de água proveniente de um banho termostático. A Figura 9 

mostra a representação esquemática da célula utilizada [64].  

 

Figura 9 – Ilustração da célula utilizada nos experimentos eletroquímicos. 

 

Fonte: ASSIS, J. B. Catalisadores ternários a base de Ni, Co e Fe para eletro-oxidação de 

glicerol. 2013. 88 p. Tese (Doutorado em Físico-Química) – Instituto de Química de 

são Carlos, São Carlos, 2013. 
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Este tipo de célula permitiu o estudo do mecanismo e cinética da EOR em uma faixa 

de temperatura de 25 a -15°C (25, 15, 5, -5, -10 e -15°C), tendo a temperatura mais alta como 

a inicial. Antes de cada medida, a célula foi mantida ao menos 10 minutos em temperatura 

constante para permitir o equilíbrio térmico em potencial de circuito aberto. O banho 

termostático foi preenchido com água no caso dos experimentos a temperatura de 25°C. Já 

nos experimentos em temperaturas mais baixas, o banho termostático funcionou com uma 

solução anticongelante à base de etileno glicol.  

 

3.3.1 Caracterização eletroquímica do eletrodo de níquel em meio alcalino 

 

A investigação das reações eletroquímicas em eletrodo de Ni em meio alcalino é um 

desafio. Isto é devido ao fato de que as correntes da reação de desprendimento de hidrogênio 

(HER, do inglês Hydrogen Evolution Reaction) e reação de desprendimento de oxigênio 

(OER, do inglês Oxygen Evolution Reaction) são muito próximas ou até mesmo se 

sobrepõem as correntes de oxidação e redução do Ni [46,51,56,65–67]. Dessa forma, a 

separação dessas correntes é requerida para uma análise qualitativa das reações eletroquímicas 

de eletrodos de Ni. 

A caracterização eletroquímica do eletrodo de níquel em eletrólito suporte foi 

realizada utilizando-se a técnica de VC em três domínios de potenciais (i) -0,075 ≤ E ≤ 0,425 

V vs. ERH, α-Ni(OH)2, (ii) -0,075 ≤ E ≤ 1,57 V vs. ERH, α-Ni(OH)2, β-Ni(OH)2 e β-NiOOH, 

ambas em velocidade de varredura de 50 mV s
-1

 e temperatura de 25°C, e (iii) 1,12 ≤ E ≤ 1,57 

V vs. ERH, β-NiOOH, em diferentes velocidades de varredura (5 a 70 mV s
-1

) a temperatura 

de 25°C, e a 50 mV s
-1

 na faixa de temperatura -15 ≤ T ≤ 25 °C onde foi possível acompanhar 

a carga associada a formação e redução do oxihidróxido em função da temperatura. 

 

3.3.2 Comportamento eletroquímico do etanol sobre eletrodo de níquel em meio alcalino 

 

O comportamento eletroquímico do etanol (EtOH) sobre o eletrodo de trabalho foi 

investigado por VC no domínio de potencial de 1,12 ≤ E ≤ 1,57 V vs. ERH, β-NiOOH, em 

solução de 0,5 mol L
-1

 EtOH + 1,0 mol L
-1

 NaOH, 50 mV s
-1

 e 25 °C, exceto nos casos em 

que as condições experimentais, tais como a [EtOH], Ef da varredura anódica, T e v foram 

variadas como nas seções 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.25, respectivamente.  
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3.4 FTIRS in situ  

 

Um disco de níquel policristalino de 5 mm de diâmetro foi usado para os experimentos 

de FTIRS in situ. Este eletrodo de Ni foi preparado por polimento com sucessivas granulações 

de pó de alumina até 0,05 µm. Antes de cada experimento este eletrodo foi pré-tratado para 

desenvolver uma camada de superfície de oxihidróxido de níquel. Este pré-tratamento 

envolveu uma ciclagem de potencial a partir de 1,12 até 1,57 V vs. ERH (25 ciclos) em 

solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH.  

Os experimentos de FTIRS foram realizados em um espectrômetro Nicolet Nexus 670 

equipado com transformada de Fourier, detector HgCdTe resfriado com N2 líquido e 

modicado para uma refletância de feixe em 65° do ângulo de incidência. Além disso, este 

sistema foi mantido sobre vácuo e purgado com um ar seco para evitar bandas de 

infravermelho (IR) de CO2 e H2O da atmosfera. Como esta técnica é in situ, as reações 

eletroquímicas próximas à superfície do eletrodo podem ser estudadas em função do potencial 

aplicado.  

Para tanto, foi usada uma célula especial de três eletrodos, conforme Figura 10 (a) 

[68], que teve como contra eletrodo e eletrodo de referência uma placa de platina e um 

eletrodo de Hg/HgO/OH
-
 em 1,0 mol L

-1
 NaOH, respectivamente. Uma janela transparente ao 

infravermelho, que é composta de CaF2, foi fixada na base da célula espectro-eletroquímica, 

por onde o feixe de infravermelho foi direcionado até a superfície do eletrodo de trabalho. 

Após a preparação e pré-tratamento de ciclagem de potencial o eletrodo foi alinhado contra a 

janela do IR, resultando em uma camada fina de espessura da ordem de 1-10 µm, ilustrada na 

Figura 10 (b) [68]. Esta configuração de camada fina foi adotada para minimizar perda de 

energia do feixe através da solução [68].  

O potencial foi controlado por meio do potenciostato Solartron 1285 acoplado ao 

espectrômetro usando duas técnicas eletroanalíticas (i) voltametria de varredura linear do 

potencial e (ii) cronoamperometria. Para os experimentos de voltametria, os espectros foram 

obtidos em um intervalo de 1,12 a 1,57 V vs. ERH e a refletividade do eletrodo foi obtida em 

diferentes potenciais, a cada 0,05 V com varredura de potencial de 2 mV s
-1

 em solução de 1,0 

molL
-1

 NaOH + 0,5 mol L
-1

 EtOH. Para os experimentos de cronoamperometria, os espectros 

foram obtidos a cada 5 minutos durante 30 minutos, com o potencial do eletrodo fixado em 

1,37 V vs. ERH, nas mesmas concentrações do álcool e eletrólito. Vale ressaltar que os 
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espectros foram adquiridos a partir de uma média de 16 interferogramas em um intervalo de 

comprimento de onda de 1000 a 4000 cm
-1

 e resolução de 8 cm
-1

. 

Os espectros de refletância foram calculados para os diferentes valores de potenciais 

como mudanças da refletividade (Ri) em relação a um espectro de referência de feixe único 

(Rref), conforme equação 14, onde o potencial de 1,12 V vs. ERH foi estabelecido como 

espectro de referência. As bandas positivas e negativas, nos espectros, representam a 

diminuição e aumento de espécies, respectivamente. 

 

                                                   
ref

refi

R

RR

R

R 



                                                                   (14) 

 

Figura 10 – Representação esquemática da (a) célula espectro eletroquímica utilizada nos 

experimentos de FTIRS in situ e (b) configuração de camada fina de eletrólito. 

 

Fonte: Adaptada de IWASITA, T. In situ infrared spectroscopy at electrochemical interfaces. 

Progress Surface Science, v. 55, p. 276, 1997.  
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4.1 Comportamento eletroquímico do eletrodo de Ni policristalino em solução alcalina
 
 

 

4.1.1 Caracterização eletroquímica das regiões referentes ao α- e β-Ni(OH)2 e β-NiOOH 

 

A Figura 11 apresenta três perfis voltamétricos do eletrodo de Ni policristalino obtidos 

em 1,0 mol L
-1

 NaOH, 50 mV s
-1

 e 25 °C. O primeiro voltamograma (curva em azul) 

representa o domínio de potencial -0,075 ≤ E ≤ 0,425 V associado à formação do α-Ni(OH)2, 

caracterizada pelo pico anódico em 0,3 V e sua redução a Ni metálico caracterizada pelo pico 

catódico em -0,05 V [65,69–71]. Os outros dois voltamogramas correspondem ao 1º (curva 

em preto) e 2º ciclo (curva em vermelho) no domínio de potencial -0,075 ≤ E ≤ 1,57 V.  

Nestes voltamogramas é possível acompanhar o comportamento eletroquímico do 

eletrodo de Ni em um domínio de potencial mais amplo, o qual após 0,5 V começa a 

transformação irreversível do α-Ni(OH)2 a β-Ni(OH)2, que é acompanhada pelo crescimento 

da camada de hidróxido em corrente quase constante (platô entre 0,5 a 1,3 V) [65,70]. Já entre 

1,3 a 1,57 V ocorre a formação reversível do β-NiOOH. Os potenciais de pico da formação do 

β-NiOOH e sua redução estão em 1,37 e 1,3 V, respectivamente [65,72].  

Uma comparação dos perfis voltamétricos do 1° e 2° ciclo, Figura 11, leva as 

seguintes observações: (i) os picos anódico e catódico referentes à formação e redução do α-

Ni(OH)2 desaparecem depois da primeira varredura de potencial até 1,57 V [51,65,73,74], (ii) 

a densidade de corrente j na região do platô diminui após a primeira ciclagem de potencial na 

faixa de -0,075 até 1,57 V, e (iii) a j do pico que corresponde a formação do β-NiOOH 

diminui do 1° para o 2° ciclo, no entanto começa a aumentar após sucessivas ciclagens de 

potencial [51,65,73,74]. Tanto a formação do α-Ni(OH)2 e sua redução a Ni metálico quanto a 

formação do β-NiOOH pela oxidação do β-Ni(OH)2 e sua redução a β-Ni(OH)2 envolvem 

reações eletroquímicas, descritas pelas equações 15 e 16, respectivamente. Enquanto a 

transformação do α-Ni(OH)2 para β-Ni(OH)2 está associada a uma mudança estrutural do 

hidróxido (equação 17) [56].  

 

                                               Ni + 2OH
-
  ⇌  α-Ni(OH)2 + 2e

-
                                               (15) 

 

                                               β-Ni(OH)2 + OH
-
  ⇌ β-NiOOH + H2O + e

-
                            (16) 

 

                                               α-Ni(OH)2  →  β-Ni(OH)2                                                       (17) 
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Também pode ser observado que a OER, equação 18, começa em um potencial 

superior a 1,57 V [56,65]. 

 

                                                2 OH
-
  →  ½ O2 + H2O + 2e

-
                                                  (18) 

 

Figura 11 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, 50 mV s
-1

 

e 25 °C. O primeiro VC (―) corresponde ao domínio de potencial -0,075 ≤ E ≤ 

0,425 V. Os outros dois VCs ao 1º ciclo (―) e 2º ciclo (―) no domínio de 

potencial -0,075 ≤ E ≤ 1,57 V. 

 

 

4.1.2 Cálculo da área eletroquimicamente ativa 

 

 Conhecer a área de superfície eletroquimicamente ativa (Areal) do eletrodo é 

importante, uma vez que especifica a área real que está em contato com o eletrólito e onde 

ocorre a transferência de elétrons. No caso do eletrodo de Ni policristalino, a Areal foi 

determinada com base na carga elétrica (Q) requerida para formação do α-Ni(OH)2 sobre a 

superfície do eletrodo e de acordo com o método proposto por Machado e Avaca [67]. Esta 

foi acompanhada pelo registro do perfil voltamétrico em 25 °C e velocidade de varredura de 

50 mV s
-1

 entre -0,075V e 0,425 V. O potencial de início da varredura de -0,075 V e 

velocidade de varredura de 50 mV s
-1

 foram selecionados de modo a minimizar a contribuição 

da densidade de corrente a partir da HER nas características do perfil voltamétrico 
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(desprendimento de H2(g) começa em um potencial inferior ao potencial adotado). A área de 

superfície eletroquimicamente ativa foi calculada a partir da seguinte equação [67]: 

 

                                      )]([)( ]2)([1 ifdcrealrealOHNiML EECAAqQ                            (19) 

 

onde ]2)([1 OHNiMLq é a carga elétrica associada com a formação de 1 monocamada do α-Ni(OH)2 

e igual a 514 µC cm
-2

, Cdc é a capacitância da dupla camada e igual a 20 µF cm
-2

, e Ei e Ef são 

os potenciais inicial e final do pico voltamétrico analisado. 

 A carga requerida para a formação do α-Ni(OH)2 a partir do níquel metálico, foi obtida 

por meio da integração da área assinalada na Figura 12 por meio da equação 20. Os valores 

encontrados para a carga referente à formação do α-Ni(OH)2, Ar e fr (fator de rugosidade, 

razão entre Areal/Ageom) estão em boa concordância, 1008 µC, 1,97 cm
2
 e 1,15, 

respectivamente. É importante deixar claro que todos os resultados de voltametria cíclica 

foram normalizados pela Areal. 

 

                                                         
fE

iE
jdE

v
Q

1
                                                               (20) 

 

Figura 12 – VC do Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, destacando a região 

utilizada para o cálculo da carga requerida para formação do α-Ni(OH)2 (50 mV 

s
-1

 e 25 °C).  
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4.1.3 Influência da velocidade de varredura no processo de eletro-oxidação do β-Ni(OH)2 

para β-NiOOH 

 

A influência da velocidade de varredura no processo de formação e redução do β-

NiOOH foi investigado com o intuito de obter mais informações a respeito desta 

transformação. A Figura 13 mostra os voltamogramas do eletrodo de níquel em solução de 1,0 

mol L
-1

 NaOH adquiridos em uma faixa de velocidade de varredura de 5 a 70 mV s
-1

 em 

temperatura de 25°C, onde é possível observar um aumento da j dos picos anódico e catódico 

com o aumento da velocidade de varredura. Além disso, ocorre um deslocamento do potencial 

de pico anódico Epa para potenciais mais positivos, enquanto que o potencial de pico catódico 

Epc para menos positivos com o aumento da velocidade de varredura [51,75,76]. O valor da 

separação do potencial dos picos ΔEp anódico e catódico (na velocidade de varredura de 5 mV 

s
-1

) é igual 50 mV. Esta separação se desvia do valor teórico de zero e aumenta em velocidade 

de varreduras superiores. Este resultado indica alguma limitação no processo de eletro-

oxidação do par redox Ni(OH)2/NiOOH [76].  

 

Figura 13 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH, obtidos 

em diferentes velocidades de varredura (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e 70 mV s
-1

) e 

25 °C.  
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A transformação do Ni(OH)2 a NiOOH é geralmente aceita como sendo acompanhada 

por um transporte (difusão) de prótons dentro do filme do hidróxido de níquel [77,78]. Os 

resultados de VC e cronoamperometria de Zhang e Park [79] mostraram que o processo de 

difusão de prótons é a etapa determinante da velocidade (r.d.s) do processo global do eletrodo.  

Barral et al. [80] também reportou que a r.d.s é a difusão de prótons durante a 

oxidação do Ni(II) a Ni(III), usando espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Contrariamente, Arvia et al. [48,51,81] propuseram um modelo complexo contendo duas 

etapas de transferência de carga, uma delas com uma transferência de prótons, acompanhada 

por uma ou duas reações químicas. O modelo sugere que a difusão de prótons não é a etapa 

determinante da velocidade. Até então, esta sugestão feita por Arvia et al. [51] não tinha sido 

confirmada por outros estudos.  

No entanto, o resultado apresentado na Figura 14 corrobora com a proposta inicial 

destes autores de que o processo de oxidação do Ni(II) a Ni(III) não é limitado por difusão de 

prótons. Os princípios básicos que sustentam essa conclusão serão detalhados logo a seguir. 

A equação de adsorção descrita por Langmuir (equação 21) descreve a dependência da 

corrente de pico (ip) com a velocidade de varredura. 

 

                                                       v
RT

AQFn
i

B

p

4

22

                                                                (21) 

 

Esta equação expressa na forma logarítmica (equação 22) mostra que para um 

processo controlado por adsorção, o coeficiente angular (equação 23) da relação linear obtida 

pelo gráfico log ip em função de log v é igual a 1. 

 

                                                       Bvip logloglog                                                         (22) 

 

                                                       1
log

log










pH

p

vd

id
                                                              (23) 

 

 A Figura 14 mostra a relação do log ip em função do log v para ambos os processos 

(oxidação e redução), que fornece um valor de 0,96 para o coeficiente angular de ambas as 

retas, próximos do valor de 0,9 encontrado por Arvia et al. [51]. Este valor do coeficiente 



Capítulo IV: Resultados e discussão                                                                                         46 

 

Instituto de Química de São Carlos – IQSC                                                         Universidade de São Paulo - USP  

 

angular da reta comprova que o processo não é controlado por difusão, indicando que pode se 

tratar de um simples processo de transferência de carga, ou até mesmo um processo complexo 

envolvendo multi-etapas, conforme sugerido por Arvia et al. [48,51,81].  

 

Figura 14 – Relação do log j em função do log v (■) jpa e (●) jpc.  

 

 

4.1.4 Influência da temperatura no processo de eletro-oxidação do β-Ni(OH)2/NiOOH 

 

A Figura 15 exibe os voltamogramas da eletro-oxidação/redução do par 

Ni(OH)2/NiOOH coletados na faixa de temperatura de 25 a -15 °C em 50 mV s
-1

. Pode ser 

visto que a diminuição da temperatura influencia, claramente, tanto a j quanto o Ep dos picos 

anódico e catódico. A densidade de corrente dos picos anódico jpa  e catódico jpc diminuem 

com a dimunição da temperatura. O Epa desloca-se para potenciais mais positivos com a 

diminuição da temperatura, enquanto o Epc para potenciais menos positivos. O aumento da 

ΔEp dos picos anódico e catódico leva a conclusão que a diminuição da temperatura aumenta 

a irreversibilidade do processo. Um comportamento similar foi observado por Opallo e 

Prokopowicz [82], que estudaram o comportamento do eletrodo de hidróxido de níquel em 

(C4H9)4NOH.30H2O (TBAOH30) em baixas temperaturas.  

A partir dos VCs da Figura 15 foi construído um gráfico que mostra o comportamento 

da carga anódica (Qa) e catódica (Qc) em função da temperatura (figura inserida da Figura 

15), onde é possível observar que embora a temperatura esteja diminuindo o valor de Qa 
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aumenta no intervalo de temperatura de 25 a 5 °C, permanecendo constante até -5 °C, seguida 

de uma leve diminuição no intervalo de -5 a -15 °C. Já no caso da Qc, o aumento ocorre de 25 

a 15 °C, permanecendo constante até 5 °C, começando a diminuir a partir dessa temperatura.  

A Tabela 3 lista os valores de ambas as cargas no intervelo de temperatura estudado, 

bem como a relação Qa/Qc. A partir dos valores de Qa, Qc e Qa/Qc, podem ser feitas duas 

observações: (i) o valor da carga anódica, na faixa de temperatura do estudo, é entre 15 a 20 

% superior ao valor da carga catódica, e (ii)  a relação Qa/Qc aumenta com a diminuição da 

temperatura. A observação destes dois comportamentos sugere que esta densidade de carga 

anódica pode ter não apenas a contribuição da carga requerida para formação do β-NiOOH a 

partir do β-Ni(OH)2, mas também a carga requerida para formação do próprio β-Ni(OH)2, 

uma vez que a formação deste hidróxido pode continuar em função do tempo ou ciclagem de 

potencial [83,84]. A Figura 16 mostra a relação Qa/Qc em função da temperatura, o qual exibe 

um comportamento linear. 

 

Figura 15 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

em diferentes temperaturas (a) 25, (b) 15, (c) 5 (d) -5 (e) -10 e (f) -15 °C, v = 50 

mV s
-1

. A figura inserida mostra a relação entre Qa (●) e Qc (●) em função da T. 

 

 

A espessura média (L) do filme de NiOOH formado sobre o eletrodo de Ni pode ser 

determinada de acordo com a equação estabelecida por Arvia et al. [84] que usa a densidade 

de carga (relacionada com a área geométrica do eletrodo) da eletro-redução do NiOOH: 
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                                                         cxQL                                                                           (24) 

 

onde x é uma constante determinada por Visintin et al. [84] como 4,33 nm/(mC cm
-2

). 

Assim, Qc(25°C) 1,071 mC cm
-2

 e Qc(-15°C) 1,052 mC cm
-2

 dando uma espessura média 

do filme de NiOOH de cerca de 4,63 e 4,55 nm, respectivamente. 

 

Tabela 3 – Valores de Qa e Qc (µC) e a relação Qa/Qc em diferentes temperaturas. 

T / °C Qa Qc Qa/Qc 

25 2131 1843 1,1562 

15 2171 1869 1,1658 

5 2203 1872 1,1768 

-5 2207 1852 1,1916 

-10 2204 1839 1,1984 

-15 2185 1811 1,2065 

 

 

Figura 16 – Relação Qa/Qc em função da temperatura. 

 

 

4.2 Comportamento eletroquímico do etanol sobre eletrodo de Ni policristalino em solução 

alcalina 
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4.2.1 Comportamento eletroquímico do etanol no domínio de potencial do α-Ni(OH)2 e no 

domínio de potencial do β-NiOOH 

 

Estudos do comportamento eletroquímico do etanol (EtOH) sobre eletrodo de níquel 

em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH + 0,5 mol L
-1

 EtOH em velocidade de 50 mV s
-1

 foram 

realizados em dois domínios de potenciais distintos, -0,075 ≤ E ≤ 0,425 V, α-Ni(OH)2, e 1,12 

≤ E ≤ 1,57 V, β-NiOOH. A Figura 17 exibe os voltamogramas no domínio de potencial 

referente ao α–Ni(OH)2 na ausência e presença do EtOH. A partir desses voltamogramas, é 

possível concluir que não há oxidação do EtOH sobre o eletrodo de níquel coberto com um 

filme fino de α-Ni(OH)2. Isso se deve ao fato de que este óxido não é bom condutor e atua 

como uma barreira para a transferência de elétrons. Este mesmo comportamento também foi 

observado por Fleischmann et al. [63]. Dessa forma, a partir deste ponto, todos os estudos da 

oxidação do EtOH foram realizados na região do domínio de potencial do NiOOH. 

 

Figura 17 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

no domínio de potencial do α –Ni(OH)2, na ausência (―) e na presença de 0,5 

mol L
-1

 EtOH em 50 mV s
-1

 e 25 °C. 

 

 

No domínio de potencial onde ocorre a transição do β-Ni(OH)2 para β-NiOOH, a 

adição de 0,5 mol L
-1

 EtOH muda o perfil voltamétrico do eletrodo de Ni oxidado por 

Ni(OH)2/NiOOH (Figura 18).  
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A oxidação do EtOH durante a varredura anódica do potencial é representada, na 

figura, tanto pelo aumento na j do pico A1 em 1,37 V, quanto pelo aumento significativo da j 

após esse potencial, resultando em um novo pico A2 em 1,55 V. Além disso, o EtOH também 

é oxidado durante o estágio inicial da varredura catódica, fato que é caracterizado pelo novo 

pico C2 em 1,54 V, com j ligeiramente superior a do pico A2. Após o potencial de 1,37 V a 

composição da camada de superfície do Ni é NiOOH [73]. Foi sugerido que o EtOH é 

oxidado sobre eletrodo de níquel por meio de um reação química com o NiOOH para formar 

Ni(OH)2 [55].  

Consequentemente, a oxidação do EtOH reduz a quantidade de NiOOH na superfície 

do eletrodo. Isto poderia explicar a diminuição do valor da j do pico C1 em 1,3 V, o qual 

corresponde à eletro-redução do NiOOH a Ni(OH)2. Está regeneração do Ni(OH)2 durante a 

reação do álcool com o NiOOH faz com que durante o estágio inicial da varredura catódica do 

potencial, moléculas do EtOH se adsorvam novamente sobre os sítios de Ni(II) e sejam 

oxidadas paralelamente a transição do Ni(OH)2 para NiOOH.  

A oxidação do metanol sobre eletrodo a base de níquel em meio alcalino, mostra um 

comportamento semelhante ao descrito para oxidação do EtOH [32]. Os dados apresentados 

corroboram com o mecanismo proposto por Fleischmann et al. [55], o qual pode ser 

representado pela Figura 19. 

 

Figura 18 – VCs do eletrodo de Ni policristalino coletados em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

no domínio de potencial do β–NiOOH na ausência (―) e na presença de 0,5 mol 

L
-1

 EtOH (―) em 50 mV s
-1

 e 25 °C.   
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Figura 19 – Representação esquemática do mecanismo para oxidação do EtOH sobre eletrodo 

de Ni modificado por oxihidróxido de níquel em condições alcalinas. 

 

 

4.2.2 Influência da concentração do etanol 

 

A Figura 20 mostra os voltamogramas do eletrodo de Ni em solução de 1,0 mol L
-1

 

NaOH na presença de diferentes concentrações do EtOH em uma faixa de 0,01 a 1,0 mol L
-1

, 

em 50 mV s
-1

 e 25 °C. É claramente observado que o valor da j dos picos A2 e C2 aumentam 

com o aumento da concentração do EtOH, enquanto que a j do pico catódico C1 diminui 

(Figura inserida a ). A Figura inserida b exibe o comportamento da carga referente à eletro-

redução do β-NiOOH a β-Ni(OH)2, onde se observa que esta carga diminui com o aumento da 

concentração do EtOH, em virtude do fato de que mais NiOOH está sendo consumido durante 

a reação química com o EtOH, minimizando, assim, o processo de eletro-redução 

NiOOH/Ni(OH)2 durante a varredura catódica do potencial.  

O processo de difusão pode desempenhar um papel importante em baixas 

concentrações do EtOH, enquanto que, quando a concentração do EtOH aumenta, a 

velocidade parece depender da reação entre o EtOH e as espécies Ni
3+

 do filme, conforme 

Figura 21.  

A Figura 21(a) representa esse comportamento, uma vez que a j do pico A2 aumenta 

linearmente com o aumento da concentração do EtOH até 0,2 mol L
-1

. Logo em seguida, um 

ponto de inflexão pode sugerir uma saturação dos sítios com moléculas do EtOH adsorvidas 

levando a uma possível mudança no mecanismo de reação de transporte de massa para 

transferência de carga [32].  

Também é possível observar que ocorre um deslocamento do potencial do pico A2 

para potenciais mais positivos com o aumento da concentração do EtOH (Figura 21(b)). Um 
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aumento do potencial do pico A2 também foi observado em outros sistemas, como por 

exemplo, oxidação do glicerol em eletrodo a base de níquel [75] e oxidação do isopropanol 

sobre esponja (foam, do inglês) de níquel [56] e corroboram com os resultados apresentados. 

Em virtude desse comportamento foi realizado um estudo do aumento do potencial final da 

varredura anódica em concentrações mais elevadas a fim de obter informações a respeito da 

reação de eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de níquel. Os resultados estão descritos na 

seção 4.2.3.  

É importante ressaltar que ocorre um deslocamento para potenciais menos positivos do 

potencial de início da oxidação do EtOH em 40 mV para o aumento da concentração do EtOH 

de 0,01 (1,42 V) para 0,5 mol L
-1

 (1,38 V), indicando que durante o estágio inicial da 

oxidação anódica do EtOH a atividade catalítica aumenta com o aumento da concentração do 

EtOH. 

 

Figura 20 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH em 

diferentes concentrações do EtOH (0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75 e 

1,0 mol L
-1

), em 50 mV s
-1

 a 25 °C. As figuras inseridas representam (a) 

visualização ampliada da região do pico referente à eletro-redução 

NiOOH/Ni(OH)2 e (b) comportamento da carga associada ao pico C1 em função 

da concentração do EtOH.  
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Figura 21 – Relação da (a) j  e (b) Ep do pico A2, ambos em função da [EtOH], obtidos a 

partir dos voltamogramas apresentados na Figura 20. 

 

 

4.2.3 Influência do potencial final da varredura anódica do potencial 

 

A influência do potencial final da varredura anódica no mecanismo da EOR sobre 

eletrodo de Ni foi investigada, conforme Figura 22. A Figura 22(a) apresenta os 

voltamogramas do eletrodo de Ni em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH na presença de 1,0 mol L
-1

 

do EtOH coletados variando o Ef da varredura anódica nos valores de 1,62; 1,67 e 1,72 V, em 

50 mV s
-1

 e 25 °C. A partir dessa figura pode ser observado que o aumento sucessivo do Ef da 

varredura anódica em 0,05 V não influencia a j do pico A1, mas provoca um aumento 

significativo da j do pico C2 durante a varredura catódica do potencial. Como consequência, 

era esperado que uma redução de mesma magnitude da j do pico C1 fosse observada, uma vez 

que uma maior quantidade de espécies eletrocatalíticas Ni
3+

 deveria estar sendo consumida na 

reação de oxidação do EtOH. No entanto, a figura inserida mostra que praticamente não há 

redução na j do pico C1, sugerindo que nessa faixa de potencial, durante a varredura catódica 

do potencial, o mecanismo não segue aquele proposto por Fleischmann et al. [55]. Outros 

dois mecanismos para a oxidação de álcoois tem sido sugeridos. O primeiro envolve a 

participação direta do NiO2 formado a partir da oxidação do NiOOH (equação 25), como 

descrito pela equação 26 [62]: 

 

                                   NiOOH  →  NiO2 + H
+
 + e

-
                                                                 (25) 

 

                               2NiO2 + CH3CH2OH  →  2Ni(OH)2 + CH3COOH                                 (26) 
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 O segundo mecanismo envolve a eletro-oxidação direta do álcool sobre Ni
3+

, 

conforme as equações 27 e 28 [85].  

 

                                    Ni
3+

 + composto orgânico  →  Ni
3+

 + intermediário + e
-
                   (27) 

 

                                    Ni
3+

 + intermediário  →  Ni
3+

 + produtos + e
-
                                   (28) 

 

Estes dois mecanismos podem suportar o comportamento observado para o caso da 

oxidação do etanol em potenciais superiores a 1,6 V, em que é observado um aumento da 

densidade de corrente do pico C2, sendo que a j do pico C1 associada a eletro-redução do β-

NiOOH a β-Ni(OH)2 permanece praticamente inalterada. As Figuras 22(b) e (c) mostram o 

comportamento linear da j e Ep do pico C2 em função do Ef da varredura anódica. É 

importante adicionar que a OER na ausência do EtOH começa em 1,57 V (Figura 11 – Seção 

4.1.1), enquanto que na presença de 1,0 mol L
-1

 EtOH começa a partir de 1,7 V. Este  

deslocamento da EOR para potenciais mais positivos também tem sido observado para a 

oxidação de álcool benzílico e benzaldeído sobre eletrodo de níquel [58], bem como para a 

oxidação do isopropanol sobre esponja de níquel [56]. 

 

Figura 22 – VCs do Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH sem (―) e na presença 

de 1,0 mol L
-1

 EtOH. (a) aumento sucessivo do Ef da varredura anódica (―) 

1,62 (―) 1,67 e (―) 1,72 V. A figura inserida representa a visualização 

ampliada do comportamento do pico C1 em função do Ef. As figuras (b) e (c) 

representam a relação da j e Ep do pico C2 em função do Ef. 
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4.2.4 Influência da temperatura na reação de oxidação do etanol 

 

 A influência da temperatura na EOR foi estudada na faixa de temperatura entre 25 a -

15 °C. A Figura 23 mostra os voltamogramas cíclicos do eletrodo de níquel coletados em 

solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH na ausência e presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH em cada 

temperatura investigada. É notável que a diminuição da temperatura causa algumas alterações 

nas características dos perfis voltamétricos, tais como (i) pequena diminuição do valor da j do 

pico A1, (ii) diminuição considerável do valor da j dos picos A2 e C2, (iii) pequeno 

deslocamento do potencial de início da EOR para potenciais mais positivos, (iv) ligeiro 

deslocamento dos Ep dos picos A2 e C2 para potenciais menos positivos, (v) em T ≤ -5°C  a 

eletro-redução NiOOH/Ni(OH)2 ocorre gradualmente em maior extensão, (vi) em T ≤ -5°C o 

valor da j do pico C2 passa a ser ligeiramente menor que o do pico A2 e (vii) deslocamento do 

potencial de início da OER para valores menos positivos.  

A Figura 24(a) mostra o valor da j do pico A2 em função da temperatura, onde é 

possível observar que a relação da j em função da temperatura não é linear. Os valores das j 

são 16,3 e 0,8 mA cm
-2

 em 25 e -15 °C, respectivamente. Por outro lado, é observada uma 

relação linear do valor do Ep do pico A2 em função da temperatura (Figura 24(b)). Os valores 

dos Ep são 1,55 V e 1,49 V em 25 e -15 °C, respectivamente. 

A determinação da energia de ativação aparente combinada às mudanças dos perfis 

voltamétricos em função da temperatura foram usados para auxiliar na explicação do 

mecanismo e cinética da reação de eletro-oxidação do etanol sobre eletrodo de níquel nas 

condições do estudo. 

A energia de ativação, Ea, na fórmula convencional de Arrhenius é como representada 

pela equação abaixo: 

 

                                                    
RTaE

AeTk
/

)(


                                                                  (29) 

 

A Ea aparente pode ser obtida a partir das correntes medidas em diferentes 

temperaturas usando a equação 30 [86]. 

 

                                                   









)/1(

log
303,2

Td

jd
REa                                                       (30)  
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Figura 23 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH na 

ausência (―) e na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH (―), coletados em várias 

temperaturas e v = 50 mV s
-1

.  

 

 

 

A Figura 25 apresenta a regressão linear das curvas de Arrhenius para a EOR, 

utilizando os valores das j referentes ao potencial de início da EOR e Ep do pico A2 das curvas 

voltamétricas apresentadas anteriormente na Figura 23. 
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Figura 24 – (a) Relação da j do pico A2 em função da T e (b) relação do Ep do pico A2 em 

função da T, obtidos a partir dos voltamogramas apresentados na Figura 23. 

 

 

Figura 25 – Relação do log j em função do T
 -1

 (■) potencial de início da EOR e (●) Ep do 

pico A2, na faixa de temperatura de 298 a 253 K. 
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A partir da regressão linear das curvas de Arrhenius, Figura 25, calculou-se a energia 

de ativação aparente por meio do coeficiente angular da reta que é igual a -Ea/2,303R. Neste 

sentido, é importante ressaltar que o valor da energia de ativação aparente reflete a 

contribuição da etapa mais lenta para a EOR em um dado potencial [87]. Baixos valores de 

energia de ativação (Ea ≤ 42 kJ mol
-1

) indicam um processo controlado por difusão e valores 

de energia de ativação superiores (Ea ≥ 42 kJ mol
-1

) indicam um processo controlado por 

quimissorção, que por ser específica, envolve forças mais fortes e, portanto, requer energias 

de ativação maiores [88–90]. Os valores para a energia de ativação no potencial de início da 

EOR, bem como no Ep do pico A2 são 17,95 kJ mol
-1

 e 48,5 kJ mol
-1

, respectivamente. Estes 

valores das energias de ativação sugerem que no potencial de início da EOR a etapa 

determinante da velocidade da reação é controlada por transporte de massa. Enquanto que no 

Ep do pico A2 a EOR é controlada por transferência de carga.  

A Figura 26 mostra que a Ea no Ep do pico A2 depende da faixa de temperatura, tendo 

valores de 44,3 e 51,7 kJ mol
-1

 na faixa de temperatura de 298 a 278 K e 268 a 258 K, 

respectivamente, onde é possível concluir que a cinética da EOR na faixa de temperatura de 

268 a 258 K é mais lenta quando comparada a cinética da reação na faixa de temperatura de 

298 a 278 K.  

 

Figura 26 – Relação do log j em função do T
 -1

 do Ep do pico A2 na faixa de temperatura de (a) 

298 a 278 K e (b) 268 a 258 K. 

 

 

A Figura 27 mostra a regressão linear das curvas de Arrhenius para a EOR em vários 

potenciais. Os valores de Ea foram calculados em uma faixa de potencial entre o potencial de 

início da EOR e Ep do pico A2 e estão listados na Tabela 4, onde é notável a dependência da 

Ea desta reação com o potencial [91]. Em 1,42 V o processo é controlado majoritariamente 
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por transporte de massa. No entanto a contribuição da transferência de carga na r.d.s da EOR 

aumenta gradualmente com o aumento do potencial, passando a governar majoritariamente 

após 1,48 V. 

 

Figura 27 – Relação do jlog  em função do T
 -1

 para oxidação do etanol em diferentes 

potenciais, na faixa de temperatura de 298 a 253 K. 

 

 

A regressão linear das curvas de Arrhenius para a EOR apresentadas nas Figuras 25 e 

26, apresentam um comportamento linear com alto coeficiente de correlação (todas com R² ≥ 

0,99), o que indica que o mecanismo fundamental da EOR, em um dado potencial, permanece 

o mesmo em toda a faixa de temperatura [86].  

 

Tabela 4 – Valores de Ea (kJ mol
-1

) da EOR sobre eletrodo Ni em vários potenciais. 

E / V 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 

Ea 27,6 31 33,6 35,3 37,5 38,85 40,5 

 

De posse desses valores de Ea foi possível fazer argumentações mais concisas a 

respeito do mecanismo e cinética da reação de eletro-oxidação do EtOH. As mudanças nos 

perfis voltamétricos (Figura 23) indicam que a diminuição da temperatura desacelera a reação 

de eletro-oxidação do EtOH por meio do processo mais lento de transferência de carga entre a 

molécula do EtOH e o NiOOH devido a um aumento da ΔG do processo ( kRTG ln ). 
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Além disso, o processo de difusão mais lento das moléculas do EtOH do seio do eletrólito 

para a região interfacial eletrodo-eletrólito, o processo de transferência de carga dentro do 

filme e a diferença na reversibilidade dos processos (Ni(OH)2/NiOOH é um processo 

reversível, enquanto a oxidação do etanol é um processo irreversível) não podem ser 

excluídos. 

O fato da cinética da reação de eletro-oxidação do EtOH ser mais lenta na faixa de 

temperatura de -5 a -15°C (Ea = 51,7 kJ mol
-1

) quando comparada a cinética desta reação na 

faixa de temperatura de 25 a 5 °C (Ea = 44,3 kJ mol
-1

) explica o valor da j do pico C2 passar a 

ser menor que o valor da j do pico A2 em T ≤ -5°C.  

A j do pico A1 é uma combinação de dois processos (i) eletro-oxidação do 

Ni(OH)2/NiOOH e (ii) eletro-oxidação do EtOH, sendo que a magnitude da contribuição do 

primeiro processo de eletro-oxidação é maior. Está conclusão se deve a uma simples 

comparação do valor da j do pico A1 na ausência e presença do EtOH. A partir dessas 

considerações e desprezando a difusão tanto dos íons OH
-
 quanto das moléculas do EtOH do 

seio do eletrólito para a interface eletrodo-eletrólito, a ligeira diminuição da j do pico A1 

quando comparada a diminuição da j do pico A2 e C2, indica que o processo de transferência 

de carga envolvido na reação de eletro-oxidação do Ni(OH)2/NiOOH é muito mais rápido que 

o processo de transferência de carga envolvido na reação de eletro-oxidação do EtOH.  

Isso se deve ao fato de que o Ni(OH)2 e NiOOH estão quimicamente ligados com a 

superfície do eletrodo, fazendo com que a energia de Gibbs deste processo faça ser mais 

rápido que a oxidação do EtOH por meio da reação química com o NiOOH [32]. Essa mesma 

conclusão pode ser alcançada a partir da análise dos perfis voltamétricos da Figura 28 

correspondentes ao eletrodo de níquel em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH na presença de 0,5 

mol L
-1

 EtOH coletados em uma faixa de velocidade de varredura de 10 a 125 mV s
-1

 a 

temperatura de -15 °C, onde é observado que as j referentes aos processos de eletro-oxidação 

e redução do Ni(OH)2/NiOOH aumentam significativamente com o aumento da v, ao 

contrário da j da oxidação do EtOH.  

As únicas mudanças claramente observadas nas j dos picos A2 e C2 são que em baixas 

velocidades de varredura (v ≤ 20 mV s
-1

) o valor da j do pico C2 volta a ser ligeiramente maior 

que o valor da j do pico A2. Isso se deve ao fato de que o intervalo de tempo para o processo 

de oxidação do EtOH em velocidades de varreduras superiores (v ≥ 30 mV s
-1

) torna-se muito 

estreita, onde a fácil transferência de elétrons entre as moléculas do EtOH e os sítios 

catalíticos (Ni
3+

) torna-se menos provável.  
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Outros sistemas, tais como a oxidação de isopropanol [56] e metanol [85] sobre 

eletrodo de níquel, também demostraram que a velocidade de varredura não afeta 

consideravelmente a j da oxidação dos álcoois, mas exerce forte influência sobre as j dos 

picos anódico e catódico do par redox Ni(OH)2/NiOOH. 

 

Figura 28 – VCs do eletrodo de Ni policristalino em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH + 0,5 mol 

L
-1

 EtOH coletados em várias velocidades de varredura a -15 °C. 
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4.3 Análises de FTIRS in situ 

 

 A análise de FTIRS in situ foi empregada para obter informações sobre o mecanismo 

da reação de eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de Ni em solução de 1,0 mol L
-1

 NaOH 

+ 0,5 mol L
-1

 EtOH e 25 °C.  

Os espectros coletados durante a varredura linear do potencial estão apresentados na 

Figura 29. Desconsiderando as bandas largas próximas a 2700 e 1875 cm
-1

 associadas ao 

consumo de OH
-
 da solução por meio da EOR [92], e as outras duas bandas positivas em 1085 

e 1045 cm
-1

 atribuídas à adsorção do etanol (estiramento C-O), que significa o consumo de 

etanol, devido à oxidação [93], podemos observar que as únicas bandas referentes à formação 

dos produtos estão concentradas em uma faixa de comprimento de onda de 1000 a 2000 cm
-1

. 

Portanto, as bandas que apareceram nesta faixa de comprimento de onda foram identificadas. 

A figura inserida mostra a ampliação da região de comprimento de onda de 1000 a 

2000 cm
-1

. As duas bandas em 1550 e 1415 cm
-1

 correspondem, respectivamente, aos modos 

de estiramento assimétrico e simétrico do grupo COO
-
 dos íons acetato (CH3COO

-
) [92–96]. 

Essas bandas começam a aparecer por volta de aproximadamente 1,37 V. Isso se deve ao fato 

de que a espécie ativa para oxidação do etanol em eletrodo de níquel é formada somente em 

potenciais elevados (E ≥ 1,3 V) e está de acordo com os resultados apresentados na seção 

4.2.1. Também é possível observar uma banda discreta em 1350 cm
-1

 que corresponde à 

deformação simétrica das ligações C-H do grupo metil, o qual também significa a presença de 

acetato devido à oxidação do etanol na camada fina de solução entre a janela do 

infravermelho e a interface do eletrodo [93,96]. A variação da intensidade das bandas 

associadas ao acetato com o potencial é consistente com os resultados das medidas de VC 

(Figura 18). Paralelamente ao aumento da intensidade das bandas, densidades de correntes 

mais altas são obtidas. 

Vale ressaltar que não foram observadas bandas nos comprimentos de onda 

característicos de CO (1850 ou 2060 cm
-1

) e CO2 (2342 cm
-1

), o que pode indicar que não 

ocorreu uma adsorção dissociativa do etanol ou não ocorre na faixa de potencial do estudo. 

No entanto, pode-se verificar ainda, que a banda em 1415 cm
-1

 associada anteriormente ao 

modo de estiramento simétrico do grupo COO
-
 dos íons acetato, aumenta discretamente com 

o aumento do potencial, o que pode ser associado a oxidação completa do etanol a 

carbonato 2

3CO (1390 cm
-1

) e não a CO2, uma vez que a reação ocorre em solução de pH 

fortemente básico (pH = 14) [93]. 
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Figura 29 – Espectros de FTIRS in situ da eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de Ni 

policristalino em solução de 1,0 molL
-1

 NaOH na presença de 0,5 molL
-1

 EtOH, 

obtidos na faixa de potencial entre 1,12 a 1,57 V em velocidade de varredura de 

2 mV s
-1

 (T = 25°C). 

 

 

A fim de observar o comportamento das bandas associadas à formação de acetato em 

um potencial fixo, utilizou-se de medidas de cronoamperometria mantendo o potencial em 

1,37 V por 30 minutos. A Figura 30 apresenta apenas os espectros para os primeiros 10 

minutos de reação, visto que não houve surgimento de novas bandas, tendo como única 

característica o aumento das intensidades das bandas com o aumento do tempo. 

De acordo com alguns dados da literatura [55,62,63] e os resultados das análises de 

FTIRS in situ apresentados neste estudo, pode ser sugerido o mecanismo para a reação de 

eletro-oxidação do EtOH, conforme representado na Figura 31. Embora as análises de FTIRS 

in situ não tenham detectado a formação do acetaldeído, é bem provável que o etanol seja 

oxidado a ácido acético via acetaldeído. A maior parte do acetaldeído é oxidado a ácido 

acético, porque a velocidade de oxidação do acetaldeído é mais rápida do que a do etanol. 

Nesta proposta do caminho reacional a ligação C-C permanece intacta, visto que esses dados 

por si só não são suficientes para comprovar se o aumento da intensidade da banda em 1415 

cm
-1

 é realmente um reflexo da formação de 2

3CO .  
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Figura 30 – Espectros de FTIRS in situ da eletro-oxidação do EtOH sobre eletrodo de Ni em 

solução de 1,0 molL
-1

 NaOH na presença de 0,5 mol L
-1

 EtOH, em 1,37 V, nos 

primeiros (A) 5 segundos, (B) 5 minutos e (C) 10 minutos (T = 25°C). 

 

 

Figura 31 – Proposta de mecanismo da EOR sobre eletrodo de Ni policristalino nas condições 

do estudo. 
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5.1 Conclusões 

 

 Nesta contribuição, o mecanismo e a cinética da reação de eletro-oxidação do etanol 

utilizando um eletrodo de Ni foram investigados em condições experimentais bem definidas, 

que incluíram a influência da variação da concentração do EtOH, potencial final da varredura 

anódica, temperatura da solução, e variação de velocidade de varredura. Os dados de 

voltametria cíclica obtidos a partir destes experimentos foram comparados com estudos 

anteriores para produzir as seguintes conclusões: 

 A reação de eletro-oxidação do etanol ocorre por meio de um mecanismo envolvendo 

uma reação química entre a molécula do EtOH e as espécies β-NiOOH formadas sobre 

a superfície do eletrodo em E ≥ 1,3 V como descrito anteriormente na literatura. No 

entanto, esse mecanismo não explica o comportamento desta reação em todas as 

condições experimentais. 

 O aumento [EtOH] afeta a j da oxidação do EtOH. Houve uma relação linear da j de 

oxidação do EtOH como função da [EtOH] em uma faixa de concentração entre 0,01 a 

0,2 mol L
-1

, onde a etapa determinante da velocidade da reação é governada por um 

processo de difusão. Por outro lado, em concentrações superiores a 0,2 mol L
-1

 esta 

reação passou a ser governada por um processo de transferência de carga. 

 A diminuição da temperatura afetou a cinética da reação de eletro-oxidação do EtOH, 

diminuindo a j e provocando um deslocamento do potencial de início da reação de 

eletro-oxidação do EtOH para potenciais mais positivos. Porém, foi possível observar 

a partir das características dos perfis voltamétricos na ausência e presença do EtOH, 

que mesmo em condições adversas (T = -15 °C) esta reação de eletro-oxidação 

continuou prosseguindo. 

 No potencial de início da reação de eletro-oxidação do EtOH, o valor de Ea encontrado 

mostrou ser característico de uma reação controlada por um processo de difusão, 

enquanto que o valor de Ea obtido no potencial de pico da oxidação do EtOH foi típico 

de uma reação controlada por um processo de transferência de carga.  

 A j da oxidação do etanol não é afetada pela velocidade de varredura do potencial. Por 

outro lado, a velocidade de varredura do potencial tem uma influência considerável 

sobre as características voltamétricas referentes à formação e redução do β-NiOOH.  
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As análises de FTIRS in situ mostraram que a eletro-oxidação do EtOH usando um 

eletrodo de Ni converte de forma seletiva este álcool ao seu ácido carboxílico correspondente 

(ácido acético). 

Portanto, o eletrodo de Ni se mostrou interessante no estudo de moléculas que 

envolvem mecanismos complexos, como o etanol, para esclarecer aspectos fundamentais 

deste processo, como também pode ser aplicado a processos eletroquímicos orgânicos para a 

interconversão de grupos funcionais simples, tal como a conversão de um álcool a um ácido 

carboxílico.  

 

5.2 Perspectiva futura 

 

Até o momento, não há registro na literatura especializada a respeito de estudos do 

mecanismo da reação de eletro-oxidação de moléculas orgânicas sobre superfícies modelo de 

níquel. Uma proposta interessante, do ponto de vista fundamental, seria investigar a oxidação 

de pequenas moléculas orgânicas contendo de 1 a 3 átomos de carbono, tais como metanol, 

etanol, etileno glicol, e glicerol, sobre superfícies monocristalinas de baixos índices de Miller, 

como Ni(100), Ni(110) e Ni(111).  
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