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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo a pesquisa e o desenvolvimento de catalisadores
formados por ligas formadoras de hidreto metálico (LaNi4,7Sn0,2Cu0,1, LaNi4,78Al0,22,
LaNi4,78Mn0,22 e LaNi4,7Sn0,2Co0,1), com e sem depósitos de metais nobres (Pt, Au,
Pd), para uso no ânodo de células a combustível alcalinas. Buscou-se o entendimento
do mecanismo da reação de oxidação de boroidreto de sódio em meio alcalino nestes
diferentes materiais em diferentes configurações de eletrodos e em diversas
concentrações de boroidreto. As ligas foram preparadas pelo método de fusão em
forno a arco e os metais nobres foram depositados por troca galvânica. A
caracterização físico-composicional foi feita por energia dispersiva de raios X (EDS),
análise elementar, difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão
(MET). Já a caracterização eletroquímica foi feita por voltametria cíclica, curvas de
capacidade de descarga, curvas de polarização e espectrometria de massas
eletroquímica online (OLEMS). Os resultados mostraram que a quantidade de
material nobre presente nas ligas foi da ordem de 0,1 a 0,3 % e suas composições e
organizações estruturais foram investigadas por EDS, DRX e MET. Os resultados
eletroquímicos mostraram que o estado de hidretação da liga base é um fator
importante na definição da cinética da reação de oxidação de boroidreto e que a
extensão da formação de hidreto é dependente da velocidade do processo de
hidrólise dos íons boroidreto, da capacidade da liga em estocar hidrogênio e da
cinética de difusão dos átomos de hidrogênio atômico no interior das ligas. A atividade
para a reação direta de oxidação de boroidreto foi baixa para as ligas que não
continham em suas composições os metais nobres, entretanto a taxa de hidrólise para
estes foi menor e a capacidade de armazenamento de hidrogênio foi maior. Os
resultados também mostraram, para todas as diferentes composições, que as ligas
podem ser carregadas com hidrogênio atômico tanto eletroquimicamente quanto pela
exposição à solução de boroidreto. Foi observado que houve contínua hidretação de
todas as ligas durante ensaios cronoamperométricos na presença de boroidreto.
Esses fenômenos indicaram que a liga LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 sem a deposição de metais
nobres é a mais indicada para uma futura aplicação em um sistema DBFC/MHB
(célula a combustível de boroidreto direto/bateria de hidreto metálico).
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ABSTRACT

This work provides insights into the processes involved in the borohydride oxidation
reaction (BOR) and hydrogen oxidation reaction in alkaline media on metal hydride
alloys formed by LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 and LaNi4.78Al0.22 with and without deposited Pt, Pd
and Au, LaNi4,78Mn0,22 and LaNi4,7Sn0,2Co0,1. Measurements of BET, TEM, in situ XRD,
DRIFTS, RRDE (gold ring) and OLEMS were made with the aim to characterize all the
materials by different methodologies. The present investigation showed that the state
of hydriding of LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 and LaNi4.78Al0.22 is important in defining the kinetics
and outcome of the BOR at these materials. The extent of hydride formation has been
shown to depend on the rate of the BH4- hydrolysis, the hydrogen storage capacity of
the alloy, and kinetics of H atom diffusion inside the alloy. The activity for the direct
BOR is low in both bare metal hydride alloys, but the rate of the BH4- hydrolysis and
the hydrogen storage capacity are higher, while the rate of H diffusion is slower in the
bare LaNi4.78Al0.22. Results have shown that both the bare and all the noble metal
modified alloys can be hydrided either electrochemically or by exposure to BH4solutions, although for the LaNi4.78Al0.22-based materials the extent of this
phenomenon is smaller. A continuous hydriding of all LaNi4.7Sn0.2Cu0.1-based and the
bare LaNi4.78Al0.22 alloys are observed in the chronoamperometric BH4- oxidation
measurements at low current densities. Addition of Pt on both alloys resulted in an
increase of the BH4- hydrolysis, but the H2 formed is rapidly oxidized, confirming the
initial predictions for this noble metal. In addition, the rates of the alloy hydriding/dehydriding were not significantly affected by the presence of Pt, but this was not the
case for Pd and Au, for which there was a drastic reduction of the rate of these
processes. In the case of gold some increase of the BH4- hydrolysis is observed,
although its presence does not change significantly the performances of the bare
alloys. It was possible to confirm the formation of BH3OH- for all the samples by RRDE
measurements, however for LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 the formation of this product was lower
compared to the other samples. Results showed that the first step of the electrode
process is the hydriding of alloy by the hydrogen formed in the BH4- hydrolysis. The in
situ XRD results have shown that the method of charging of the alloy, electrochemical
or chemical, leads to different phase predominance and different site occupancies, but
both methods lead to almost the same discharge capacity. In the electrolysis process,
the γ-β phase transition is predominant while in the chemical charging by the exposure
to borohydride solution the α-γ phase transition is more important. The results have
also shown that the alloys with and without Pt lead essentially to the same phenomena,
either with respect to the alloy structure and the electrochemical characteristics. All
these phenomena point to the bare LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 as a more adequate alloy system
for applications in DBFC/MHB batteries.
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1 – Introdução
A necessidade de se desenvolver baterias de alta densidade de energia tem
aumentado nos últimos anos. Com o advento dos veículos elétricos e com o uso
maciço de microcomputadores, telefones celulares e outros aparelhos portáteis, esta
necessidade tornou-se mais urgente. Embora o "design" das baterias convencionais
baseadas nos sistemas níquel-cádmio e chumbo-ácido, tenham sido aperfeiçoados
nos últimos anos, adequando-as para o uso em aparelhos portáteis, problemas com
o descarte dessas baterias demonstraram a necessidade de desenvolvimento de
novos sistemas de armazenamento de energia. Neste contexto apareceram as
baterias de níquel-hidreto metálico (Ni-MH), que são mais leves, finas, armazenam
duas vezes mais energia e possuem maior autonomia que as de níquel-cádmio, com
a vantagem adicional de seus constituintes serem menos tóxicos e poluentes ao meio
ambiente [1,2].
As ligas de hidreto metálico mais utilizadas no eletrodo negativo das baterias
de níquel-hidreto metálico são divididas em categorias classificadas em AB5 e AB2.
Em ligas tipo AB5, mais antigas, a parte A representa um metal terra rara e a parte B
um metal de transição; são ligas cristalinas e geralmente apresentam-se na forma
LaNi5. Já nas ligas tipo AB2, também cristalinas, tanto a parte A quanto a parte B
podem ser um metal de transição, sendo apresentadas em geral como ZrNi2. Ambas
as ligas originais são muito instáveis em meio alcalino e por isso alguns elementos
são adicionados ou seus componentes são parcialmente substituídos, no intuito de
estabilizá-las. Em eletrodos comerciais do tipo LaNi5, o La tem sido substituído por
“misch metal, (Mm)”, uma mistura natural de metais de terras raras formada
principalmente por Ce, La, Nd e Pr. Para o componente B5, o Ni é substituído
13

parcialmente por Co, Sn, Mn, Al etc. A substituição parcial do Ni aumenta a
estabilidade termodinâmica da fase hidreto, bem como a resistência à corrosão.
Outros estudos têm envolvido diretamente o uso de Mm, promovendo-se
variações do componente B. Um estudo de adição de Co e Fe à liga
MmNi3,55Mn0,4Al0,3Co0,75−xFex (x = 0,55 e 0,75) foi efetuado com o objetivo de verificar
possíveis alterações no comportamento da liga [3]. Os autores mostraram que a
substituição dos átomos de Co por Fe tem o efeito em incrementar o ciclo de vida do
eletrodo. Em outro estudo, foi caracterizado o efeito da quantidade de Al na liga
MmNi4,4−xCo0,6Alx (x = 0 – 1), sendo que o melhor resultado em termos da capacidade
de descarga foi obtido para a liga MmNi3,6Co0,6Al0,8 cujo valor resultou em 278 mA h
g−1 a uma corrente de 50 mA g−1 [4]. Testes de ciclo de vida também foram realizados
para esta liga, observando-se uma perda de capacidade de 15 % após 40 ciclos de
carga-descarga. Por outro lado, para (MmNi3,6Al0,4Co0,7Mn0,3), testes de cargadescarga mostraram que a liga se mantém estável por mais de 200 ciclos e com uma
capacidade máxima de descarga de 250 mAh g-1 [ 5 ]. Estudos da cinética
eletroquímica e da capacidade de descarga foram realizados para o entendimento da
influência da substituição de molibdênio em La0,35Ce0,65Ni3,54Co0,80–xMn0,35Al0,32Mox
(x = 0,00, 0,10, 0,15, 0,20 e 0,25). Foi observado uma maior capacidade de descarga
para x = 0,25 e concluiu-se que o molibdênio é um elemento essencial para a melhora
da cinética eletroquímica [6]. Já para Mm0,9Ca0,1Ni4,9-xFexAl0,1 (x= 0,0, 0,1, 0,2 e 0,3)
foi observado que a substituição parcial de níquel por ferro leva a um aumento da
capacidade de armazenamento de hidrogênio, que resulta em 1,82, 1,90, 2,20 e 1,95
% em massa para x = 0,0, 0,1, 0,2 e 0,3, respectivamente [7].
Estudos cinéticos das reações de hidretação/desidretação têm sido também
objeto de vários trabalhos. Por meio do estudo de modelagem da interface
14

eletrólito/eletrodo da liga LaNi3,55Mn0,4Al0,3Co0,75, foi observado que o valor da
densidade da corrente de troca era próximo a 22 mA cm−2, indicando uma boa cinética
da reação de hidrogenação/desidrogenação deste material [ 8 ]. Por outro lado,
investigações da cinética de hidrogenação das ligas LaNi5, LaNi4,7Al0,3 e
LmNi4,91Sn0,15 em diferentes temperaturas, forneceram as energias de ativação do
processo que resultaram em 27,7, 29,1 e 28,0 kJ mol-1 H2, respectivamente [9].
Estudos de passivação por exposição da liga LaNi4,25Al0,75 ao ar mostraram que esta
apresentou, à temperaturas entre 20 e 80°C, uma completa reversibilidade à adsorção
de hidrogênio, embora isto diminua em temperaturas próximas a ambiente.
Entretanto, a oxidação pelo ar a 130°C foi caracterizada pela perda irreversível da
capacidade de re-adsorção de hidrogênio [10]. Além disso, estudos têm mostrado que
o tamanho das partículas e a quantidade de níquel influenciam diretamente nas
baterias de hidreto metálico aumentando suas capacidades de descarga para
partículas maiores que 40 nm [11].

1.1 - Mecanismo da reação de oxidação de hidrogênio em meio alcalino

Inúmeros são os exemplos em eletroquímica que mostram que as reações de
transferência de carga podem envolver mais de um elétron e, portanto, devem ocorrer
em mais de uma etapa, já que a probabilidade de transferência simultânea de dois
elétrons por tunelamento é praticamente nula. Para casos como esses, o tratamento
cinético do sistema é complexo, exigindo, por exemplo, que sejam identificados os
mecanismos e a etapa determinante de velocidade [12].
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Para o caso da reação de oxidação de hidrogênio em meio alcalino envolvendo
ligas de hidreto metálico, as reações envolvidas são:

Tafel
Heyrovsky
Volmer

H2 + 2M → MH + MH

(1)

H2 + M + OH- → MH + H2O + e-

(2)

MH + OH- → H2O + M + e-

(3)

onde M representa o metal do eletrodo e MH o hidreto metálico.
Em meio alcalino é conhecido que a etapa de Heyrovsky predomina sobre a
etapa de Tafel e para as ligas de hidreto metálico com capacidade de estabilização
de hidreto, uma parte do hidreto produzido pode permanecer retida no interior da
estrutura cristalina da liga. Numa situação de ausência de hidrogênio dissolvido e para
um eletrodo de hidreto metálico apenas a equação (3) tem lugar durante a descarga,
enquanto o reverso ocorre durante a carga.

1.2 - O uso das ligas MH em células a combustível

Como exemplificado, existem muitos trabalhos voltados ao uso de ligas de
hidreto metálico na armazenagem de hidrogênio, visando sua aplicação no eletrodo
negativo das baterias Níquel-Hidreto [13]. Porém, muito pouco tem sido pesquisado
quanto ao potencial destes materiais para uso como eletrocatalisadores da reação de
oxidação de hidrogênio, de forma similar ao que ocorre nas células a combustível. De
fato, a célula a combustível com ligas MH poderia ser considerada como uma
combinação entre uma célula a combustível alcalina e uma bateria recarregável, na
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qual o hidreto metálico poderia ser gerado por exposição a uma fonte de gás
hidrogênio.
Em alguns trabalhos prévios, as propriedades eletroquímicas da liga
Mm(NiCoMnCu)5 foram investigadas tendo como meta o uso no ânodo em uma célula
a combustível alcalina [14]. Os resultados mostraram que o desempenho do eletrodo
depende fortemente de algumas variáveis tais como a quantidade de PTFE
(politetraﬂuoroetileno), da espessura da camada catalítica, da camada impermeável
e da pressão utilizada na sua preparação. Posteriormente, em estudos utilizando a
liga MmNi3,5Co0,7Al0,7Mn0,1, foi verificado que 87% da capacidade total de recarga
ocorreu após 58 minutos de exposição ao hidrogênio, mas a taxa de descarga do
material foi muito lenta [15].
Outro estudo realizado foi o procedimento de carga através de altas pressões
de hidrogênio, enquanto que o processo de descarga foi feito em eletrólito alcalino
(KOH 6,0 mol L-1). Foi observado que o desempenho do eletrodo varia com as
propriedades da liga, com a porosidade do eletrodo, com a pressão de hidrogênio,
com a corrente de descarga e com a polarização do eletrodo [16]. Foi ainda observado
durante o processo de ciclagem, que mais de 70% da capacidade teórica era
conseguida em 10 minutos com pressões de hidrogênio de 0,3 e 0,5 MPa, e as curvas
de descarga mostraram que mais de 86% do hidrogênio absorvido pode ser
descarregado [13,17].
Outros

estudos

foram

feitos

baseados

na

modificação

da

liga

La0,64Ce0,25Pr0,03Nd0,08Ni4,19Mn0,31Co0,42Al0,23 com polianilina por troca galvânica
sendo observado uma melhora das propriedades eletroquímicas e cinéticas, onde a
capacidade de descarga aumentou de 299 mAh g-1 para 311 mAh g-1 [18].
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1.3 – Célula a combustível de boroidreto direto (DBFC)

As células a combustível de boroidreto direto (DBFC) são geradores de
eletricidade com elevada densidade de energia, os quais convertem a energia
química estocada nos íons boroidreto em energia elétrica. Entretanto, existem
diversos desafios que precisam ser superados para que este sistema se torne viável.
Um destes desafios é o desenvolvimento de eletrocatalisadores com alta eficiência
catalítica para a promoção da reação de oxidação de boroidreto (BOR) para que
possam ser utilizados no ânodo de uma célula a combustível. A reação principal que
expressa a oxidação completa do boroidreto é dada por [19]:

BH4- + 8 OH- → BO2- + 6 H2O + 8 e-

(E° = −1,24 V vs. ENH),

(4)

Esta reação pode seguir por vias paralelas em etapas sucessivas dependendo
do material catalítico, sendo que as etapas principais que podem ocorrer são as
reações de oxidação parcial e de hidrólise do boroidreto:

BH4- + 4 OH- → BO2- + 2 H2O + 4 Hads + 4 e- → BO2- + 2 H2O + 2 H2 + 4 e-

(5)

BH4- + 2 H2O → BO2- + 8 Hads → BO2- + 4 H2

(6)

Muitos materiais do tipo bulk vêm sendo investigados para a eletrocatálise da
BOR, dentre eles destacam-se Pt, Pd, Au, Ni e Cu, entre outros [19,20]. Além dos
materiais bulk, catalisadores bimetálicos suportados em carbono, como por exemplo
Au-Fe/C que tem sido utilizado em células de boroidreto direto e tem apresentado
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resultados satisfatórios, como uma potência máxima de 34,9 mW cm-2 a 25oC [21].
Estruturas core-shell também têm mostrado alto desempenho para as DBFCs, como
é o caso do sistema Cu@Au, no qual a densidade de potência máxima foi de
17,27 mW mg-1 [22].
Outros catalisadores estudados são formados por ligas de hidreto metálico,
normalmente utilizados como eletrodo negativo nas baterias de níquel-hidreto [23].
Este tipo de material é capaz de armazenar o hidrogênio na forma de hidreto, tanto
de maneira química quanto eletroquímica, quando exposto aos íons boroidreto como
sugerido pelas reações (5) e (6). Utilizando-se como cátodo um eletrodo de MnO2 e
como ânodo MmNi3,55Co0,75Mn0,4Al0,3 em uma DBFC, observou-se um alto
desempenho da célula com uma densidade de potência máxima próxima a 70 mW
cm-2 para uma densidade de corrente de 180 mA cm-2 a 25oC [24]. Para detalhar mais
o mecanismo de oxidação de boroidreto em diferentes eletrocatalisadores é
apresentada a Figura 1:
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Figura 1: Representação esquemática do mecanismo da reação de oxidação do
boroidreto de sódio [25].

Fonte: MERINO-JIMÉNEZ, 2012, p. 344.

Uma série de ligas de hidreto metálico do tipo LaNi4,5Al0,5 [26,27,28] e baseadas
em Mm [29,30,31,32] (Mm = misch metal, uma liga composta de elementos dos terras
raras) foi estudada como ânodo na catálise da DBFC. Para o caso da liga LaNi4,5Al0,5,
os resultados indicaram que a evolução de hidrogênio foi inevitável durante a BOR
devido a ocorrência da reação (5) e/ou (6). Isto levou à medida de um potencial misto
das reações de oxidação de boroidreto e hidrogênio, esta última mostrada na reação
(7):

H2 + 2 OH- → 2 H2O + 2 e-

(E0 = −0,828 V vs. ENH)

(7)
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Sendo assim, o potencial de circuito aberto do ânodo foi levado para valores menores
que o da BOR (reação (4)). A adição de uma camada de ouro na superfície das
partículas de LaNi4,5Al0,5 [29] aumentou a atividade catalítica deste material para a
cinética de hidrólise ou para a BOR. Além disso, foi observado que o aumento da
temperatura [30] levou a uma melhora do potencial de circuito aberto, bem como do
potencial de descarga, e ainda, um aumento da densidade de potência do sistema,
porém houve também um aumento da hidrólise diminuindo a eficiência da célula.
No caso das ligas contendo Mm, os resultados para o material MmNi4,78Mn0,22
[31], na presença de KBH4 4% em massa em KOH 30%, indicaram uma elevada
atividade catalítica tanto para a BOR quanto para a reação de evolução de hidrogênio,
nas quais a velocidade desta reação aumentou com o aumento da densidade de
corrente, evidenciando a ocorrência da reação (5). Estudos empregando as mesmas
condições experimentais e com o mesmo material modificado com silício [32]
mostraram que a modificação por silício diminui a atividade eletrocatalítica do material
ao mesmo tempo em que diminui a velocidade de formação de hidrogênio no
processo de descarga, levando a um aumento da eficiência da célula para 95,27%
enquanto que para o material de partida a eficiência foi de 21,37% em baixas
densidades de corrente.
Quando a liga MmNi3,55Co0,75Mn0,4Al0,3 foi utilizada como ânodo para a BOR
em KOH 6,0 mol L-1 ou em solução de NaOH [32] os resultados provaram que o
material foi capaz de absorver hidrogênio na forma de hidrogênio atômico (processo
de carga) durante a imersão do mesmo em uma solução de boroidreto de sódio 0,9
mol L-1. Nas etapas da BOR, o hidrogênio gerado é parcialmente oxidado no eletrodo,
principalmente em baixas concentrações de boroidreto, enquanto que em altas
concentrações, há um aumento da contribuição da BOR como caminho reacional. Foi
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observado também que o aumento da área superficial (diminuição do tamanho das
partículas) e o aumento da temperatura, levam a uma melhora do comportamento da
polarização do eletrodo, porém a evolução de hidrogênio no eletrodo também
aumentou, reduzindo a eficiência de aproveitamento de energia. Além destes fatos,
foi verificada também a ativação da liga MmNi4,03Co0,42Mn0,31Al0,24 pela sua imersão
em uma solução de NaOH 6,0 mol L-1 contendo NaBH4 0,1 mol L-1, levando a um
grande aumento da atividade catalítica para os experimentos relacionados com a
BOR, sendo isso atribuído a eletrooxidação dos hidrogênios atômicos inseridos na
liga durante o processo de ativação. Depois de algum tempo, a corrente tende a
estabilizar devido à oxidação direta e exclusiva de íons boroidreto.

1.4. – Apelo tecnológico

Essas investigações mostraram que há uma boa perspectiva para estes tipos
de materiais para serem utilizados como ânodo de uma célula a combustível de
boroidreto direto. Este sistema apresenta como principal limitação a perda de
eficiência devido à ocorrência das reações (6) e (7) com consequente evolução de
hidrogênio e o potencial misto formado pela ocorrência deste fenômeno. No entanto,
a estabilidade destes sistemas de eletrodos ainda é uma questão a ser estudada com
maiores detalhes.
Esta célula a combustível de boroidreto direto com ânodo com características
de uma bateria, levaria a combinação de dois sistemas atuando em paralelo, sendo
a célula a responsável pelo fornecimento de energia através da oxidação de
boroidreto e o ânodo (eletrodo de níquel-hidreto) o responsável pelo armazenamento
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de energia na forma de hidreto metálico. Assim, o protótipo final teria uma sobrevida
de algumas horas assim que a alimentação com boroidreto cessasse, uma vez que o
hidreto armazenado seria oxidado e a bateria seria descarregada.
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2 – Objetivos

Este trabalho teve por objetivo a pesquisa e o desenvolvimento de
catalisadores formados por ligas de hidreto metálico para uso no ânodo de células a
combustível alcalinas. Buscou-se um produto que tivesse a capacidade de armazenar
hidrogênio na forma de hidreto, a partir da exposição a hidrogênio gasoso ou a
boroidreto de sódio, e cujo processo anódico consistisse tanto na oxidação de
hidrogênio molecular ou íons boroidreto, quanto no hidrogênio acumulado na forma
de hidreto.
As etapas importantes deste trabalho que se destacam frente a literatura são:
o estudo da eletrocatálise das reações envolvidas em ânodos formados por ligas com
formulações

simples,

LaNi4,7Sn0,2Co0,1,

LaNi4,7Sn0,2Cu0,1,

LaNi4,78Al0,22

e

LaNi4,78Mn0,22, bem como o efeito da incorporação de nanopartículas de Pt, Pd e Au,
como elementos de geração de hidrogênio atômico para aceleração do processo de
Tafel (reação (1)) utilizando-se hidrogênio gasoso para o processo de carga e também
o hidrogênio proveniente da hidrólise do íon boroidreto (reações (5) e (6)) quando
usado boroidreto de sódio para este fim. Além disso, destaca-se o estudo do
mecanismo da reação de oxidação de boroidreto de sódio em meio alcalino para os
diferentes

materiais

em

duas

configurações

de

eletrodos,

em

diferentes

concentrações de boroidreto e em eletrodo de disco anel. Estudos estruturais foram
conduzidos por DRX in situ, para se investigar como a armazenagem de hidrogênio
se da, dependendo do método de carga empregado.
Com esses objetivos preliminares alcançados, buscou-se a confecção de um
protótipo que apresentasse características de uma célula a combustível em
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combinação com as características de uma bateria, produzindo assim um produto
com maior valor de mercado, maior eficiência e autonomia, bem como menor preço
devido a não utilização de metais nobres no seu design final. Este produto visaria a
obtenção de um sistema que fornecesse uma autonomia maior, uma vez que ao
término do combustível, ter-se-ia a descarga da bateria, a qual armazenou hidreto
durante o processo de oxidação de boroidreto.
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3 – Procedimento experimental

3.1 - Preparação das ligas do tipo AB5

As ligas foram preparadas a partir de elementos metálicos de alta pureza
através da técnica de fusão em forno a arco sob atmosfera de argônio ultra seco.
Além do material utilizado na preparação das ligas, dentro do forno foi colocada uma
peça de lantânio (aproximadamente 0,5 g) para que fosse fundida antes dos
componentes principais, com o objetivo de ser oxidada, retirando os traços de
oxigênio do compartimento interior do forno [33].
Antes da fusão, a corrente foi ajustada no gerador de potência (entre 70 e 140
A, dependendo da quantidade de material a ser fundida). O procedimento envolveu a
repetição da fusão por 6 vezes, com reposicionamento do corpo de prova a cada
fusão para garantir a homogeneidade de composição. Em seguida, as ligas foram
pulverizadas e realizado o controle de tamanho de partícula (partículas menores que
53 µm).

3.2 - Incorporações das partículas de Platina, Paládio e Ouro

A incorporação das partículas dos metais Pt, Pd e Au foi feita através da troca
galvânica de um metal menos nobre constituinte da liga pela Pt, Pd e Au [34]. Esse
método baseia-se na troca dos metais não nobres que estão presentes nas ligas (Ni,
Sn, Co e Cu) por metais nobres que auxiliem a catálise da reação de hidrogênio [35]
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ou de oxidação de boroidreto. As ligas foram preparadas e mergulhadas em uma
solução 1,0 mol L-1 de KOH contendo uma concentração de 0,01 mol L-1 de Pt, Pd e
Au, possibilitando a ocorrência da troca galvânica. O tempo de exposição foi de 2h
sob agitação em ultrassom. Estudos envolvendo o recobrimento e a troca de
nanopartículas compostas por metais não nobres por partículas de metais nobres (Pt)
têm sido realizados com o intuito de se obter uma estrutura composta, em seu interior,
por metais não nobres e que possuam uma casca de partículas de metais nobres
(estrutura core-shell). Esse tipo de estrutura pode ser obtido por troca galvânica, e
esse método é utilizado para sintetizar misturas de nanoestruturas de Pt e metais não
nobres (Cu, Pb, Fe, etc.) [36].

3.3 - Caracterização estrutural das ligas

A caracterização estrutural foi realizada após a incorporação dos metais nobres
acima descrita, com o uso de difratometria de raios X (DRX), energia dispersiva de
raios X (EDS), análise elementar e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Por
meio da técnica de DRX, foi possível identificar as fases cristalinas presentes nos
materiais. Os difratogramas das amostras pulverizadas foram obtidos pelo uso do
difratômetro universal de raios X Rigaku, modelo Ru200B. Foi utilizada a radiação
CuKα (λ = 1,54 Å) e um intervalo de 2θ varrido de 20̊ a 120̊ a uma velocidade de 1̊
min-1.
Já a técnica de MET permitiu medir o tamanho médio dos grãos (utilizando a
técnica de formação de imagem em campo escuro). As análises de microscopia
eletrônica de transmissão foram realizadas em um microscópio JEM-2100 LaB6 no
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Complexo de Pesquisa de Harwell, em Oxford. As análises elementares foram feitas
também no período de estágio na Universidade de Southampton o que permitiu
determinar a porcentagem em massa dos metais nobres presentes em todas as
amostras oriundas do processo de troca galvânica.
Outra análise considerada para determinar a presença de metais nobres nas
amostras foi a espectroscopia por refletância difusa na região do infravermelho
(DRIFTS). Esta técnica é baseada no fato de quando um raio incidente atinge a
superfície do material, este reflete em todas as direções e seu comprimento de onda
é modificado devido a propriedades óticas da matriz refletora. Consequentemente, o
comprimento de onda e a distribuição de intensidade da luz refletida contém a
informação estrutural do substrato, como por exemplo, o tipo da ligação entre o metal
nobre e a liga de hidreto metálico. A Figura 2 representa o sistema utilizado durante
os experimentos no complexo de pesquisa em Harwell, Oxford – Reino Unido. O
esquema do lado esquerdo representa o porta amostra enquanto que o da direita
representa a cúpula onde se controla a atmosfera gasosa desejada.

Figura 2. Representação esquemática do aparato de DRIFTS mostrando o porta
amostra e a cúpula de análise [37].

Fonte: ARMAROLI, T. 2004, p. 218.
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3.4 - Caracterização das propriedades eletroquímicas das ligas.

Inicialmente as ligas tiveram suas propriedades eletroquímicas investigadas
por medidas de ciclos contínuos de carga e descarga para se obter o perfil de
descarga e a capacidade de carga/descarga do eletrodo em função do número de
ciclos e assim caracterizar a sua estabilidade e o desempenho da liga [33]. Para estes
estudos os eletrodos de hidreto metálico foram preparados através da prensagem de
uma mistura formada por 0,050 g do pó da liga metálica, juntamente com 0,050 g de
carbono de alta área superficial (Vulcan XC-72R) e 35% em peso do agente ligante
politetrafluoretileno (PTFE, Teflon T30, E.I. DuPont), em ambos os lados de um disco
de tela de níquel com área geométrica de aproximadamente 2,0 cm2 (Eletrodo do tipo
FLAG) [33].
Tipicamente os eletrodos foram testados com relação às características de
carga/descarga, tempo de ativação e de vida em temperatura ambiente, com o
processo de carga/descarga efetuado com uma corrente de 200 mA por grama da
liga, adotando um potencial de -0,7 V vs. Hg/HgO como potencial de corte [33]. Neste
mesmo eletrodo foi feito o estudo da reação de oxidação de hidrogênio ou boroidreto
de sódio quando este foi exposto ao contínuo borbulhamento de hidrogênio gasoso
ou mantido em solução básica contendo boroidreto de sódio.
Nos estudos cinéticos da reação de oxidação de hidrogênio foi empregado
eletrodo rotatório de camada fina porosa, no qual o reagente gasoso (hidrogênio) foi
suprido continuamente por borbulhamento na solução eletrolítica. Os estudos
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envolvendo a oxidação de íons boroidreto foram feitos adicionando-se o componente
à solução eletrolítica.
Para confecção destes eletrodos foi usado como suporte um disco de grafite
pirolítico moldado em resina epóxi ou Teflon de modo a se adaptar em um suporte
especial para execução dos experimentos no sistema de disco rotatório. A deposição
da camada ativa porosa neste suporte foi feita usando a seguinte metodologia:
aproximadamente 50 mg do material catalítico foram colocadas em um béquer com
aproximadamente 0,5 mL de Nafion (5% em massa). Esta suspensão foi submetida
à agitação num sistema de ultrassom por 10 minutos. Posteriormente, 15 μL desta
suspensão foram adicionados sobre o disco de grafite pirolítico, procurando-se deixar
a superfície a mais homogênea possível. Finalmente, uma gota de água foi colocada
sobre a camada ativa (a fim de evitar o ressecamento do eletrodo) e o eletrodo foi
imediatamente conectado ao sistema e imerso na solução eletrolítica.
A principal técnica eletroquímica empregada nestas investigações incluí a
voltametria cíclica, que foi conduzida a uma velocidade de varredura de
5 mV s-1 em uma janela de potencial de -0,4 e -0,9 V. As medidas de voltametria
cíclica forneceram gráficos de variação de corrente em função da variação do
potencial, e possibilitaram o estudo das reações de transferência de carga em
diferentes sistemas. Foi possível obter informações relevantes tais como:
reversibilidade do processo de oxirredução; número de etapas do processo; e ainda
determinar parâmetros cinéticos [38].
Já a obtenção de curvas de polarização de estado estacionário em janela de
potencial de -0,4 a -0,9 V, a uma velocidade de varredura de 5 mV s-1 puderam ser
analisados com base em modelos teóricos da camada catalítica [33].
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Em todos os experimentos eletroquímicos, o eletrólito foi uma solução de KOH
a uma concentração 1,0 mol L-1, o contra-eletrodo foi uma tela de Pt com alta área
superficial e o eletrodo de referência Hg/HgO, KOH 1,0 mol L-1 (Hg/HgO).
Para o monitoramento da formação de H2 foi empregado espectrometria de
massas online com o experimento eletroquímico (OLEMS) [39 , 40]. Esta técnica
permitiu o monitoramento da corrente faradáica, a natureza e a quantidade das
espécies químicas gasosas ou voláteis geradas na interface eletrodo/eletrólito. O
equipamento de OLEMS é formado pela conexão de uma célula eletroquímica a um
espectrômetro de massas. A interface entre o alto vácuo do espectrômetro e o
eletrólito da célula eletroquímica é feita por uma membrana porosa hidrofóbica de
Teflon sobreposta em uma placa porosa de aço inoxidável.

3.5 – Estudo de DRX in situ durante os ciclos de carga e descarga

A investigação por DRX in situ foi utilizada com o intuito de observar as
transições de fase das ligas de hidreto metálico durante o período de carga e
descarga, seja este processo por via eletroquímica ou por via química por meio da
exposição a solução de boroidreto de sódio [41]. As amostras foram suportadas em
papel de carbono e os dados de DRX foram coletados in situ, isto é, no ambiente
eletroquímico na presença e na ausência de boroidreto em meio alcalino.
Os padrões de DRX foram coletados durante um ciclo de carga e descarga
eletroquímica e também durante um período de carga de 2 h, sendo que esta carga
foi realizada quimicamente pela exposição a uma solução de boroidreto de sódio
10-2 mol L-1, sendo esta seguida por uma descarga eletroquímica. A análise de DRX
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in situ fornece informação sobre as mudanças na estrutura cristalina das ligas de
hidreto metálico, bem como informações das mudanças do tamanho de suas células
unitárias devido aos processos de hidretação/desidretação, possibilitando assim um
entendimento das diferenças entre uma resposta dinâmica do catalisador e sua
estabilidade em condições operacionais.
A Figura 3 mostra uma representação esquemática e duas fotografias da linha
experimental (I11) usada para a aquisição dos dados na cidade de Oxford, durante o
estágio de pesquisa no exterior, no complexo de pesquisa de Diamond [41].

Figura 3. Representação esquemática da linha I11 mostrando os principais
componentes e suas distancias aproximadas da fonte de raios X [41].

FONTE: THOMPSON, S. P. 2009, p. 075107-2
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A Figura 4 mostra as fotografias da célula de fluxo utilizada durante as medidas
de DRX in situ. A conexão laranja, na Figura 4a, é por onde o eletrólito entra na célula,
enquanto que a conexão branca é a saída. A conexão roxa permite a entrada do
contra-eletrodo (fio de Pt) e pela conexão azul insere-se o eletrodo referência. O fio
de ouro, na Figura 4b, é o contato para o eletrodo de trabalho.

Figura 4. Fotografias da célula de fluxo para a realização das medidas de DRX in
situ.

(a)

(b)

O fluxo de eletrólito mantido durante a aquisição de dados foi o suficiente para
evitar a formação de bolhas durante as medidas o que poderia interferir nos
resultados obtidos. Para preparar os eletrodos de trabalho, inicialmente foi
considerada uma mistura contendo 70 mg de catalisador, 30 mg de carbono Vulcan
XC-72R, 0,984 mL de água, 200 mL de isopropanol e 0,516 mL de Nafion (5 – 10 %
de água). Em seguida esta mistura foi dispersa em ultrassom por 30 min e
homogeneizada por 2 min em um ultrassom de ponta. Depois disso, 10 mg desta tinta
foi pintada no papel de carbono e em seguida, o eletrodo foi prensado por
5 min a 180oC.
Os experimentos eletroquímicos considerados foram: carga e descarga
eletroquímica, no qual os eletrodos foram carregados durante 2 horas aplicando uma
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corrente catódica (-1,0 mA) e depois deste período foi aplicada uma corrente anódica
de descarga (1,0 mA). Outra etapa destas medidas foi o estudo do processo de carga
química pela exposição à boroidreto de sódio 10-2 mol L-1 durante 2 horas, seguido
pelo

processo

de

descarga

eletroquímica

(1,0

mA)

em

KOH

1,0 mol L-1. Durante estes procedimentos, foi feita a aquisição de um difratograma a
cada 20 segundos (λ =1.1269 Å, energia entre 5 e 30 keV) [41], com o objetivo de
mapear as mudanças estruturais ocorridas durante os processos de carga e
descarga, seja este pela eletrólise da água ou pela exposição à íons boroidreto.

3.6 - Teste de concentração e temperatura

Nesta etapa foi utilizado papel de carbono (Toray carbon paper, 30%
politetraflouretileno) como eletrodo de trabalho, sobre o qual foi pintada uma camada
que continha 5 mg de liga e 2 mg de carbono de alta área superficial, além de uma
solução de Nafion 10%. A tinta utilizada por sua vez possuía 30 mg de carbono
Vulcan, 70 mg de liga (LaNi4,7Sn0,2Cu0,1), 516 µL de Nafion 10%, 984 µL de água e
200 µL de isopropanol. Esta mistura foi deixada em ultrassom por 30 min e em
seguida por 2 min em um ultrassom de ponta para a completa homogeneização da
tinta. Adicionada a liga sobre o Toray paper, o eletrodo foi prensado por 5 min a
180oC.
A célula utilizada para a realização destes experimentos foi uma meia célula
de vidro convencional, sendo utilizado uma tela de platina de alta área superficial
como contra-eletrodo e um eletrodo de Hg/HgO/OH- como eletrodo de referência.
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As razões entre concentração de eletrólito e boroidreto utilizadas foram:
[BH4-]/[OH-] = 1:100, 1:10 e 1:5; e as temperaturas estudadas foram: 20, 30, 40, 50 e
60oC; sendo o aumento de temperatura limitado pelo aumento da hidrólise de
boroidreto.

3.7 - Teste célula unitária

3.7.1 - Eletrodos

Os eletrodos de difusão de gás (EDGs) empregados em células a combustível
apresentam elevada área superficial e alta taxa de difusão dos gases reagentes às
partículas catalisadoras. Os EDGs são constituídos de um tecido de carbono sobre o
qual são depositadas uma camada difusora e de uma camada catalítica onde ocorre
o processo de conversão de energia química em elétrica.
A camada difusora é preparada de tal forma que possua regiões hidrofóbicas
e hidrofílicas para facilitar a difusão dos gases e garantir uma boa umidificação do
polímero condutor protônico, respectivamente. Sua preparação, bem estabelecida na
®

literatura, utiliza como materiais pó de carbono (Vulcan -XC 72R, Cabot ), tecido de
®

carbono (PWB-3, Stackpole ) e suspensão de politetrafluoretileno (PTFE - Teflon T®

30, DuPont ) [42].
O tecido de carbono usado neste trabalho foi previamente tratado por
aquecimento a 450oC em atmosfera ambiente e por 1h com solução de ácido nítrico
25 % v/v a 80oC para diminuir sua hidrofobicidade. Em seguida, uma suspensão
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homogênea composta de 15% de PTFE e 85% de pó de carbono foram floculados
ajustando-se o pH da solução para próximo de 3 com uma solução de
H2SO4 0,5 mol L-1. A suspensão homogênea foi filtrada à vácuo em ambas as faces
do tecido de carbono, previamente tratado, num total de 3 mg cm-2 de tecido de
carbono. Este compósito foi seco sob vácuo em temperatura ambiente, tratado a
280oC por 30 min, para remover o agente dispersante (Triton X-100) contido na
solução de Teflon e, finalmente, sinterizado a 330oC por 30 min.

3.7.1.1 - Cátodo

Para os estudos em célula unitária foi utilizado Pt Etek (contendo 20% do
material em carbono) como eletrocatalisador para a redução de oxigênio. Foi
preparada uma tinta que continha em sua composição 9,3 mg de Pt/C 20% (2,2 g de
Pt por cm-2), 92 µL de Nafion 6% e 2 mL de isopropanol. Esta tinta foi adicionada à
camada difusora e em seguida o sistema foi deixado no forno a 80oC por 1 h. Feito
isso, o eletrodo foi prensado a 125oC e 5 ton por 2 minutos [42].

3.7.1.2 - Ânodo

Já para a produção do ânodo foi utilizado o mesmo procedimento, porém com
120 mg da liga estudada e 216 µL de Nafion 6%.
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3.7.2 - Eletrólito e membrana trocadora de prótons

O eletrólito usado para a realização das medidas eletroquímicas foi uma
solução de KOH 6,0 mol L-1 contendo NaBH4 1,0 mol L-1, possibilitando elevada
condutividade e alimentação à célula. Já as membranas utilizadas foram a de Nafion
115 e Nafion 212, uma vez que são conhecidas pela alta resistência mecânica e
química, bem como sua condutância de espécies protonadas.

3.7.3 – Célula Unitária

Foram utilizados dois setups diferentes para a confecção da célula unitária
DBFC/MH com eletrólito alcalino, uma vez que os problemas encontrados foram
muitos, principalmente os relacionados a vazamentos de eletrólito. O primeiro setup
possuía o contato elétrico feito com duas placas de grafite e nestas placas foram
confeccionados canalículos por onde o eletrólito circulava no anodo. Já na região do
cátodo havia um fluxo contínuo de oxigênio umidificado. Externamente e de forma
justaposta às placas de grafite foram utilizadas placas de alumínio que eram
responsáveis tanto pelo empacotamento como pelo contato elétrico e pelo
aquecimento do sistema como um todo. Este setup é representado pela Figura 5.
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Figura 5: Fotografia da célula alcalina unitária.

Fonte: Autoria própria.

Devido a problemas com vazamentos de eletrólito extremamente corrosivo
(KOH 6,0 mol L-1 + NaBH4) e possível aumento de pressão no interior da célula, esta
célula foi substituída por um segundo setup, o qual se baseou em uma célula feita em
acrílico e com um contato elétrico feito de titânio que por sua vez é inativo para a
reação de oxidação de boroidreto.
As medidas de cronopotenciometria e de curvas de polarização foram feitas em
diferentes temperaturas, sendo estas variadas de 25 a 60oC, sendo 60oC a
temperatura ideal da célula, na qual se obtém mais elevada densidade de corrente e
a taxa de hidrólise não é muito pronunciada.
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4 – Resultados e discussão

Esta seção foi dividida em quatro partes, sendo que as duas primeiras
representam trabalhos publicados em periódicos internacionais [43, 44], a terceira um
trabalho submetido (aceito – ChemistrySelect – Março 2016) e a última, um trabalho
relatando a parte aplicada deste doutorado. Na primeira parte são apresentados os
resultados obtidos paras as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, LaNi4,78Al0,22 e
LaNi4,78Mn0,22 frente às reações de oxidação de hidrogênio e boroidreto. Na segunda
parte, buscou-se investigar as influências da composição das ligas e da deposição de
metais nobres frente à reação de oxidação de íons boroidreto, sendo que as ligas
utilizadas foram LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e LaNi4,78Al0,22, com e sem Pt, Pd e Au depositados.
Já na terceira etapa visou-se o entendimento das mudanças estruturais da liga
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1, com e sem Pt, durante os períodos de carga e descarga
eletroquímica. Estas duas últimas partes foram realizadas durante um estágio de
pesquisa no exterior, na Universidade de Southampton, sob a orientação da
professora Dr. Andrea E. Russell.
Por fim, na quarta parte visou-se a obtenção de um sistema que apresentasse
características de uma célula a combustível DBFC, juntamente com as de um eletrodo
MH da bateria Ni/MH, possibilitando assim uma sobrevida para o dispositivo.
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4.1 – Investigação da reação de oxidação de hidrogênio e boroidreto em
ligas de hidreto

Nesta parte do trabalho foi investigada a atividade da liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1, com
e sem o depósito de Pt, como eletrocatalisador para a reação de oxidação de
boroidreto e hidrogênio, em meio alcalino, em eletrodos convencionais e de camada
fina. Além disso, nesta seção os resultados obtidos para as ligas LaNi4,78Al0,22 e
LaNi4,78Mn0,22 foram usados para comparação. Os processos de hidretação das ligas
pela exposição ao hidrogênio e à íons boroidreto foram especificamente tratados com
o objetivo de entender o comportamento dos materiais em diferentes meios e
configurações de eletrodo.

4.1.1 – Caracterização dos eletrodos

As análises de EDS, conduzidas em um microscópio eletrônico de varredura,
foram utilizadas para investigar a composição metálica das ligas e os resultados
confirmaram, dentro dos erros experimentais intrínsecos da técnica, todas as
composições nominais como mostrado nas fórmulas das ligas de hidreto metálico.
Porém, não foi possível detectar a presença da Pt na amostra devido à significativa
sobreposição dos picos característicos da Pt com os dos demais elementos
presentes. As Figuras 6A e 6B mostram imagens de MET para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com
Pt depositada. Os resultados evidenciaram que o tamanho das partículas está na
faixa micrométrica (Fig. 6A) e que estas apresentam uma organização randômica
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configurando uma estrutura policristalina (Fig. 6B). Neste caso, também não foi
possível evidenciar a presença de Pt na amostra.

Figura 6. Imagens de MET para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt, 200kV.

Fonte: Autoria própria.

Estudos por difração de raios X foram utilizados para confirmar a estrutura da
célula unitária e determinar a eficiência do processo de troca galvânica para as ligas
de hidreto metálico, sendo os resultados mostrados na Figura 7. Os difratogramas
obtidos evidenciaram a estrutura hexagonal do tipo CaCu5 [33], sem formação de
fases segregadas, denotando claramente a formação das ligas. Para a amostra que
contém Pt em sua composição não foi possível observar os picos característicos para
estrutura cúbica de face centrada (cfc) da Pt, evidenciando que a quantidade de Pt
na superfície da amostra é bastante reduzida. Porém, foram observados picos
caracteristicos do plano (220) para Pt determinados por refinamento (Método
Rietveld) e de óxido de Ni e La na região entre 2θ igual a 50 e 60o.
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Figura 7. Difratogramas das ligas de hidreto metálico com e sem Pt depositada. As
linhas tracejadas representam a posição dos picos relativos a estrutura cfc da Pt.
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Fonte: Autoria própria.

A Figura 8 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos usando eletrodo de
camada fina porosa (TPC) em 1,0 mol L-1 de KOH, para a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com
e sem platina. É possível observar que houve um aumento dos valores de corrente
em potenciais mais negativos para a amostra com Pt, o que demonstra um aumento
da atividade eletrocatalítica para o processo de produção/oxidação de hidrogênio
promovido pela presença da Pt [34]. Esse resultado mostra claramente a presença
da Pt no eletrodo decorrente da troca de átomos de Ni/Cu localizados na superfície
da liga. A presença do metal nobre somente pode ser detectada por este estudo uma
vez que a técnica de voltametria cíclica é conhecidamente muito sensível em relação
às propriedades superficiais.

42

Figura 8. Voltamogramas cíclicos para os eletrodos TPC formados por
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt em 1,0 mol L-1 de KOH, v = 5 mV s-1.

Fonte: Autoria própria.

4.1.2 – Reação de oxidação de hidrogênio

A Figura 9 mostra as curvas de polarização obtidas em diferentes velocidades
de rotação do eletrodo do tipo TPC, para a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt em eletrólito
saturado com hidrogênio (Figura 9a) e para o eletrodo a 1600 rpm para diferentes
tempos de exposição ao hidrogênio (Figura 9b). A Figura 9a mostra que houve um
aumento da corrente limite difusional (E > -0,7 V) com o aumento da velocidade de
rotação do eletrodo, confirmando que o processo de oxidação de hidrogênio nestes
potenciais é controlado pela difusão do hidrogênio molecular até a superfície do
eletrodo. Entretanto, para E < -0,75 V o comportamento do eletrodo foi muito diferente
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do esperado para a região de controle misto por ativação/difusão, devido a um
decréscimo da corrente mista com o aumento da velocidade de rotação do eletrodo.
Este fato está provavelmente relacionado com a oxidação do hidrogênio que se
encontra preso na camada porosa do eletrodo, principalmente aqueles que são
gerados pelo processo catódico para E < -0,92 V, resultando em valores de correntes
de oxidação maiores para menores velocidades rotacionais, devido ao maior tempo
de residência do gás dentro da camada.

Figura 9. Reação de oxidação de hidrogênio em LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt, em
eletrodo TPC. Solução de KOH 1,0 mol L-1 saturada com hidrogênio, v = 5 mV s-1.

Fonte: Autoria própria.

As curvas de polarização a 1600 rpm para o mesmo eletrodo, previamente
exposto ao hidrogênio por diferentes intervalos de tempo, são mostradas na Figura
9b. É observado que a variação das correntes limites de oxidação é desprezível para
diferentes tempos de exposição. Além disso, não se notam grandes diferenças para
E < -0,750 V, indicando que não há mudança no nível de hidretação em função do
tempo de exposição ao hidrogênio.
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Com os resultados acima descritos foi possível observar que a presença da Pt
foi responsável pela ocorrência desse fenômeno, uma vez que para os materiais sem
Pt em sua composição a corrente relacionada com a oxidação de hidrogênio
molecular não é notada. Portanto, esses resultados confirmaram que há a
necessidade de platina para que ocorra a oxidação de hidrogênio molecular.
Nos experimentos já mencionados, a possibilidade de hidretação promovida
pela exposição ao hidrogênio, não pode ser desconsiderada, mas o processo não foi
confirmado por estes resultados.

4.1.3 – Oxidação de hidreto em eletrodos do tipo FLAG

As curvas de potencial do eletrodo em função da capacidade de descarga para
a oxidação galvanostática de hidrogênio atômico em eletrodos do tipo FLAG formados
por LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, previamente expostos a hidrogênio gasoso por 2
h, são mostradas na Figura 10a. A escala no eixo x foi convertida para capacidade de
descarga (mAh g-1), por meio da multiplicação do tempo de descarga (h) pela corrente
de descarga (mA), seguido pela divisão do resultado pela quantidade de material
utilizada para a confecção do eletrodo (g). Já a Figura 10b representa as curvas de
polarização (E (V) vs i (mA g-1)) obtidas para as mesmas amostras.
Os resultados na Figura 10a mostram a esperada tendência em se atingir um
mesmo máximo de capacidade de descarga para três valores diferentes de corrente
de descarga. Esse valor (25 mAh g-1) é, de fato, apenas aproximadamente 10% do
obtido para o processo de descarga por eletrólise (ver mais adiante).
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Figura 10. Curvas de capacidade de descarga para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt
para a oxidação de hidreto em eletrodos do tipo FLAG. Eletrodos previamente
expostos à hidrogênio gasoso por 2h.
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Fonte: Autoria própria.

Os resultados na Figura 10b mostram, para ambas as amostras em baixas
correntes de descarga, um comportamento aproximadamente linear com inclinação
dependente da composição da liga, evidenciando que atividade catalítica para a
reação de oxidação de hidreto é maior para o eletrodo com Pt. Para maiores
sobrepotenciais, há uma tendência de se alcançar os valores de correntes limite,
provavelmente associadas à polarização do eletrodo causada pela limitação
difusional do hidrogênio atômico no interior da estrutura da liga. Entretanto, em
potenciais menos negativos (E > -0,9 V) a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt pode alcançar
um valor de corrente de descarga muito maior (400 mA g-1) quando comparado com
a mesma liga sem Pt, indicando uma maior cinética de difusão para o material com
Pt.

46

4.1.4 – Reação de oxidação de boroidreto

Experimentos de espectrometria de massa eletroquímica diferencial online
foram conduzidos inicialmente com intuito de monitorar a formação de hidrogênio
devido ao processo de hidrólise do boroidreto de sódio durante a sua exposição às
ligas de hidreto metálico em potencial de circuito aberto. O passo seguinte foi
monitorar a formação de hidrogênio no curso da reação de oxidação de boroidreto.
Esses experimentos foram conduzidos em KOH 1,0 mol L-1 contendo 0,01 mol L-1 de
NaBH4 para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1, com e sem Pt, LaNi4,78Al0,22 e LaNi4,78Mn0,22, sendo os
resultados apresentados nas Figuras 11 e 12. Na Figura 12, os quadros situados na
parte superior identificados pela letra “a” representam as correntes de oxidação do
boroidreto, enquanto os situados abaixo e identificados pela letra “b” representam as
correntes de ionização medidas pelo espectrômetro de massas, correspondente a
m/z = 2, que é proporcional à velocidade de formação de hidrogênio.

Figura 11. Detecção de hidrogênio em circuito aberto para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e
sem Pt, LaNi4,78Mn0,22 e LaNi4,78Al0,22 na presença boroidreto 0,01 mol L-1.
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Fonte: Autoria própria.
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Figura 12. Medidas de OLEMS para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, LaNi4,78Mn0,22
e LaNi4,78Al0,22 na presença de boroidreto 0,01 mol L-1: (a) Resposta voltamétrica, (b)
Resposta espectrométrica para detecção de H2.

Fonte: Autoria própria.

Os resultados mostrados na Figura 11 claramente indicam que em circuito
aberto há formação de hidrogênio para todos os eletrocatalisadores, sendo que os
valores seguem a tendência: LaNi4,7Sn0,2Cu0,1-Pt > LaNi4,78Mn0,22 > LaNi4,78Al0,22 >
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1. Isto demonstra que para todas as amostras ocorre a hidrólise de
boroidreto, sendo que para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 - Pt e LaNi4,78Mn0,22 este processo é mais
significativo. Por outro lado, a Figura 12 mostra para todos os casos, exceto para
LaNi4,78Mn0,22, que a produção de hidrogênio cessa assim que o potencial é aplicado
nos eletrodos. Entretanto, quando o potencial é varrido para valores menos negativos,
a evolução de hidrogênio permanece inativa para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 - Pt e LaNi4,78Al0,22,

48

ao mesmo tempo em que é possível observar a ocorrência da reação de oxidação de
boroidreto.
No caso da liga LaNi4,78Mn0,22, a diferença de comportamento está no fato de
que para este material foi possível observar uma diminuição da formação de
hidrogênio com a aumento do potencial, o que indica a redução do processo de
hidrólise, porém este processo não cessa ao longo do curso da BOR. Já para
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1, os resultados somente evidenciaram a formação de hidrogênio
durante o curso da BOR, mostrando que a formação de hidrogênio pode estar
relacionada com a oxidação dos íons boroidreto.
A Figura 13 mostra as curvas de polarização para as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1
com e sem Pt e para LaNi4,78Al0,22 em eletrodos do tipo TPC quando boroidreto estava
presente em solução. O limite superior de potencial não excedeu -400 mV, para evitar
que as ligas de hidreto metálico fossem oxidadas.

Figura 13. Curvas de polarização para as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt e
para LaNi4,78Al0,22 em eletrodos do tipo TPC em 0,01 mol L-1 de NaBH4 em
1,0 mol L-1 KOH, v = 5 mV s-1.

Fonte: Autoria própria.
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A Figura 13a mostra, em baixos potenciais, que não há influência da velocidade
rotação do eletrodo nos resultados de polarização, o que significa que o processo
associado à oxidação não é controlado por transporte de massa na solução. O
aumento do potencial para a amostra com Pt leva a alguns efeitos relacionados com
a rotação do eletrodo, o que não ocorre para a liga sem o metal nobre. Esses
resultados evidenciam que para baixos sobrepotenciais para as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1
e LaNi4,78Al0,22 as correntes anódicas são relacionadas exclusivamente com a
oxidação de hidrogênio atômico oriundo do interior da liga, que obviamente não é
afetada pela velocidade de rotação do eletrodo. Já para a amostra que contém Pt em
sua composição, é observada a oxidação direta dos íons boroidreto evidenciada pelo
aumento da corrente com o aumento do potencial do eletrodo.
Já a Figura 13b mostra que a magnitude das correntes de oxidação em baixos
sobrepotenciais é fortemente dependente da composição da liga de hidreto metálico,
sendo que a liga LaNi4,78Al0,22 apresentou os maiores valores. Esse fato pode estar
relacionado com a ocorrência do processo de hidrólise de boroidreto em larga escala
para esta composição, produzindo uma grande quantidade de hidrogênio e
promovendo uma maior inserção de hidrogênio atômico na liga.
Foram também realizados experimentos de capacidade de descarga em
eletrodos do tipo FLAG na presença de boroidreto, da mesma forma que na presença
de hidrogênio gasoso (Fig. 10). As Figuras 14a e 14b representam as curvas
galvanostáticas de descarga para a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, previamente
expostas por 2h a boroidreto em diferentes concentrações; na presença de boroidreto
em solução e também para os eletrodos previamente carregados (hidretados)
eletroquimicamente.
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Figura 14. Curvas de capacidade de descarga (0,2 mA g-1) para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1
(a) sem e (b) com Pt. Três situações foram consideradas: eletrodos previamente
expostos por 2 h a NaBH4, testados na ausência de NaBH4; eletrodo previamente
carregado por eletrólise em KOH 1 mol L-1 a 10mA por 2h, testado na ausência de
NaBH4; eletrodo sem tratamento prévio testado na presença de NaBH4 0,01 mol L-1.

Fonte: Autoria própria.

Assim como na Figura 8a, a escala de tempo para o eixo x foi convertida para
capacidade de descarga pela multiplicação do tempo e pela corrente de descarga
seguida por divisão pela massa de liga utilizada na confecção do eletrodo.
Para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 sem Pt foi observado que os potenciais de início da
reação para os eletrodos previamente expostos à boroidreto de sódio são similares
aos obtidos quando a liga foi carregada pelo processo de eletrólise, como mostrado
na Figura 14a. Além disso, deve ser notado que com o aumento da concentração de
boroidreto, o potencial do eletrodo no decorrer do processo de descarga e o valor
máximo de capacidade de descarga se aproximaram dos valores obtidos pelo
processo de eletrólise. Esses resultados indicam que a liga foi capaz de carregar
quando exposta, durante 2h, à solução de boroidreto de sódio, confirmando a
ocorrência da reação de hidrólise do boroidreto (reação (5)). Quando boroidreto de
sódio 0,01 mol L-1 estava presente no eletrólito o processo de descarga se estendeu
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até que houvesse o decréscimo da concentração de íons boroidreto em solução,
confirmando que não deve haver oxidação direta de boroidreto na ausência de platina.
Esses resultados corroboram os mostrados nas Figuras 13 e 14 e indicam que há
uma contínua hidretação da liga durante o processo de descarga.
Para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1-Pt, previamente carregada em solução de boroidreto
(Figura 14b), o comportamento foi similar ao obtido para a mesma liga sem Pt,
entretanto, quando boroidreto 0,01 mol L-1 estava presente no eletrólito, o potencial
de início de reação foi maior, evidenciando que vários processos ocorrem de maneira
paralela, como a oxidação de hidreto, a oxidação de hidrogênio molecular e a
oxidação direta de boroidreto, como mostrado anteriormente na Figura 13a.
A Figura 15a compara o comportamento das curvas de polarização em
eletrodos do tipo FLAG para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 sem Pt na presença e na ausência de
boroidreto em duas concentrações distintas. Os resultados correspondentes para a
liga com Pt são mostrados na Figura 15b. No caso da liga sem Pt, os resultados
mostram que com a presença de boroidreto o potencial de início da reação é maior
que na ausência do reagente, o que pode estar relacionado com a maior
concentração de hidrogênio atômico na superfície da liga, devido ao contínuo
processo de hidrólise do boroidreto. Um fenômeno similar foi observado para os
eletrodos com a liga com Pt. Os valores de corrente de oxidação alcançaram valores
maiores que no caso anterior, tanto na presença quanto na ausência de boroidreto, o
que foi atribuído ao aumento do processo de hidretação da liga e da ocorrência da
BOR, respectivamente.
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Figure 15. Curvas de polarização para eletrodos do tipo FLAG para
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, na presença de boroidreto de sódio no eletrólito; e
para as ligas previamente expostas por 2 h à boroidreto de sódio.
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Fonte: Autoria própria.

Como no caso dos eletrodos do tipo TPC, foi possível observar que o
comportamento da polarização dos eletrodos do tipo FLAG também se aproxima de
um comportamento linear, tanto na presença quanto na ausência de boroidreto. Este
comportamento da polarização é frequentemente observado para eletrodos formados
por ligas de hidreto metálico [28] uma vez que este processo depende da difusão do
hidrogênio

atômico

na

estrutura

cristalina

dos

materiais.

Em

elevados

sobrepotenciais, particularmente para o caso da liga com Pt, houve uma tendência de
se alcançar valores de corrente limite para este processo, o que pode estar associado
a polarização causada pela difusão limitada de hidrogênio atômico no interior da liga
e/ou pela difusão de espécies associadas ao transporte de íons BH4- na solução.
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4.1.5 – Reações e mecanismos

Os experimentos nos quais o eletrodo foi carregado pela imersão em solução
de boroidreto mostraram que o potencial de início do processo de oxidação é próximo
ao potencial da reação de oxidação de hidreto metálico, indicando que durante o
tempo de carga (2h), boroidreto é hidrolisado e o hidrogênio produzido é estocado na
forma de hidrogênio atômico ou evoluído na forma de gás, como mostrado pelas
reações:

BH4- + 2 H2O + 8 M = BO2- + 8 MHads,

(8)

MHads = MHabs,

(9)

e

MHads = 1/2 H2 + M.

(10)

Para as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt, LaNi4,78Al0,22 e LaNi4,78Mn0,22, a
velocidade da reação de hidrólise (reação (8)) é maior que a velocidade da reação de
absorção de hidrogênio atômico (reação (9)) e assim também ocorre a evolução de
hidrogênio (reação (10)). Já a liga sem Pt mostrou-se menos ativa para a hidrólise de
boroidreto, apresentando uma baixa taxa de evolução de hidrogênio, mas por outro
lado, apresentou uma maior carga de hidrogênio atômico.
Os experimentos de OLEMS confirmaram que a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1
apresenta a menor taxa de hidrólise, porém durante o curso da BOR em elevados
sobrepotenciais, há a ocorrência da oxidação parcial de boroidreto, como já
anteriormente proposto [20]:

BH4- + 4 OH- = BO2- + 2 H2O + 2 H2 + 4 e-

(11)
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Comparando os resultados na ausência e na presença de Pt, pode ser notado
que na ausência de Pt, há uma maior detecção de hidrogênio (Figura 11) durante a
BOR (E > ~0,7 V) simplesmente porque estas ligas são inativas para a reação
oxidação de hidrogênio molecular. Na presença de Pt, o hidrogênio formado deve ser
prontamente oxidado e assim uma quantidade muito pequena é detectada pelo
espectrômetro de massa.

4.2 – Efeitos da deposição de Pt, Pd e Au nas ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e
LaNi4,78Al0,22

Esta etapa envolveu a investigação do processo de reação de oxidação de
boroidreto de sódio em meio alcalino para as ligas LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e LaNi4,78Al0,22
com e sem Pt, Pd e Au depositados. Para esta investigação fez-se uso da técnica de
OLEMS, assim como na primeira parte descrita acima. Essas composições de liga
foram escolhidas por terem sido reportadas como bons eletrocatalisadores para a
reação de oxidação de boroidreto e também, pelos seus processos envolvendo,
diretamente ou eventualmente, a hidretação das ligas [43, 44]. A liga com alumínio
apresentou uma capacidade de descarga maior quando comparada com a liga com
cobre, entretanto o processo de eletrólise foi mais pronunciado. A deposição dos
metais nobres foi feita com a tentativa de modular a influência no processo de hidrólise
ou a contribuição da oxidação do hidrogênio gasoso envolvido.
Alguns dos dados já apresentados na seção anterior para a liga
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt serão reapresentados aqui para facilitar uma análise
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conjunta dos resultados. Esta etapa do trabalho foi desenvolvida em parceria com a
Prof. Dr. Andrea E. Russell durante estagio de pesquisa no exterior na Universidade
de Southampton, UK.
4.2.1 – Caracterização físico-composicional

Os resultados obtidos pela análise de EDS confirmaram, dentro dos erros
experimentais, a composição das ligas de hidreto metálico, dadas pelas fórmulas
representadas acima. Entretanto, assim como nos casos da seção anterior, os metais
nobres depositados (Pt, Pd e Au) não puderam ser detectados devido a sobreposição
com picos característicos relativos aos demais elementos que estão em uma
quantidade muito maior.
A Figura 16 mostra os difratogramas obtidos para as ligas com diferentes
composições, LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e LaNi4,78Al0,22, com e sem Pt, Pd e Au depositados.
Os resultados mostram claramente a formação das ligas de hidreto metálico de
interesse, o que pode ser confirmado pelos picos correspondentes a uma estrutura
do tipo CaCu5, característica para esse tipo de material [33], e além disso, confirmam
que não houve segregação de fase. Assim como na seção anterior, não foi possível
identificar os picos característicos para as estruturas cfc da Pt, Pd e do Au,
evidenciando, como esperado, que as quantidades destes metais são pequenas.
Porém, foram observados picos relativos ao plano (220) da Pt, bem como, picos
relacionados a formação de óxidos de Ni ou La.
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Figura 16. Difratogramas para as ligas de hidreto metálico com e sem Pt, Pd e Au
depositados. As linhas tracejadas estão localizadas nos pontos característicos para
os picos cfc da Pt, Pd e do Au.
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Fonte: Autoria própria.

Foram feitas imagens de microscopia de transmissão para as amostras
LaNi4,78Al0,22 – Pd (Figura 17a) e LaNi4,78Al0,22 – Au (Figura 17b). Por esses resultados
foi possível observar que para ambas as composições houve a formação de cristalitos
individuais, apresentados pelos planos de átomos que variaram quanto à direção
cristalográfica, evidenciando uma estrutura policristalina, estrutura essa característica
para esse tipo de liga, o que era de se esperar, uma vez que a técnica de fusão a
arco utilizada neste trabalho leva a formação de estruturas policristalinas, devido
fusão localizada [33].
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Figura 17. TEM para as ligas LaNi4,78Al0,22 – Pd (a) e LaNi4,78Al0,22 – Au (b).

Fonte: Autoria própria.

Foram feitos estudos de análise elementar (ICP-MS) com o intuito de se
identificar a quantidade de metais nobres presentes em cada amostra, sendo os
resultados desta análise mostrados na Tabela 1. Esses resultados indicam que a
deposição pelo método de troca galvânica levou a uma carga pequena (entre 0,1 e
0,3% m/m) de metais nobres, atingindo o propósito de apenas inserir estes metais na
superfície das partículas das ligas sem a alteração de suas composições.
Portanto, nos eletrodos do tipo TPC utilizados como eletrodo de trabalho, nos
estudos aqui considerados, a quantidade de cada metal nobre está em torno
9 a 25 µg cm-2, uma vez que a massa de liga utilizada para cobrir a área geométrica
ativa de 0,196 cm2 foi de 1,5 mg.
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Tabela 1 – Resultados de análise elementar das amostras (m %) – ICP – MS.
Amostras

Elementos

Composição (m %)

LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 – Pt

Pt

0,14

LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 – Pd

Pd

0,34

LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 – Au

Au

0,12

LaNi4,78Al0,22 – Pt

Pt

0,16

LaNi4,78Al0,22 – Pd

Pd

0,30

LaNi4,78Al0,22 – Au

Au

0,33

Fonte: Autoria própria.

Com o objetivo de determinar as propriedades estruturais do substrato e obter
informações sobre o estado de oxidação da Pt na liga através do estado de vibração
da ligação Pt-M, medidas de DRIFTS foram conduzidas para a amostra
LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt. O equipamento de DRIFTS estava acoplado a um
espectrômetro de massas o qual fornecia informação de quando a cúpula, que
continha o porta amostra, estava completamente cheia com He ou CO durante as
medidas.
A amostra foi mantida em uma célula de fluxo gasoso, na qual era possível
manter um fluxo de He, CO ou H2. Antes das medidas as amostras foram tratadas em
hidrogênio durante uma hora a 250oC para reduzir a superfície oxidada. Depois disso,
foi passado He para remover as espécies formadas. A próxima etapa foi a inserção
de CO no sistema para observar a interação entre CO e Pt (platina está localizada na
superfície da liga de hidreto metálico). Os resultados de DRIFTS são mostrados na
Figura 18.
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Figura 18. Resultados de DRIFTS para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt na presença de CO.
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Os resultados mostram uma banda em 2070 cm-1 relacionada com CO
linearmente ligado a superfície exposta da platina [45], enquanto as outras duas
bandas (2117 e 2173 cm-1) representam a presença de CO na cúpula experimental.
Esses resultados demonstraram, como esperado, que a Pt está presente na forma
metálica [45], na superfície da liga de hidreto metálico.
Outra análise considerada no estudo da influência da presença dos metais
nobres na superfície das ligas foi a análise de BET, na qual foi analisada a área
superficial dos catalisadores. Os resultados desta análise são mostrados na tabela 2.
Nestes experimentos foram utilizados mais de um grama de material com o intuito de
minimizar os erros associados à medida, uma vez que essa técnica é conhecida por
sua baixa sensibilidade para materiais com baixa área superficial. A correção por
espaço livre também foi considerada para minimizar estes erros.
Antes de cada medida, as amostras eram aquecidas a 150oC em atmosfera de
nitrogênio para remover todas as espécies gasosas presentes no porta amostra e na
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superfície do catalisador. Esta temperatura foi mantida por pelo menos uma hora para
cada amostra

Tabela 2 - Resultados de BET para as ligas de hidreto metálico
Amostra

Área superficial cm2/g

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1

20.93

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt

22.41

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pd

22.39

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Au

21.32

LaNi4.78Al0.22

20.03

LaNi4.78Al0.22 – Pt

21.16

LaNi4.78Al0.22 – Pd

21.78

LaNi4.78Al0.22 – Au

20.38

Como esperado para este tipo de material, os valores de área superficial
obtidos foram baixos quando comparados com materiais nanoestruturados;
entretanto foi possível observar uma ligeira diferença nos valores de área quando os
metais nobres estavam presentes na superfície dos catalisadores. No caso das
amostras com ouro as mudanças nos valores de área não foram significativas para
as duas composições de liga base (LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 e LaNi4.78Al0.22).
Ainda com o intuito de evidenciar e comprovar a participação dos metais nobres
na modificação estrutural das ligas, foram obtidos voltamogramas cíclicos, utilizando
eletrodos do tipo TPC em KOH 1,0 mol L-1 para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem a
deposição de metais nobres, como mostrado na Figura 19.
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Figura 19. Voltamogramas cíclicos para os eletrodos do tipo TPC formados por
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, Pd e Au, em KOH 1,0 mol L-1 e v = 5 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

É observado um aumento de corrente na região de potenciais mais negativos
nos voltamogramas cíclicos para os eletrodos contendo Pt e Pd depositados,
demostrando um aumento da atividade catalítica para produção/oxidação do
hidrogênio absorvido, o que por sua vez, confirma a presença desses metais nobres
na estrutura da liga [34].
Por outro lado, para a liga que contém Au em sua composição não houve
grandes mudanças em relação às correntes para produção/oxidação do hidrogênio
absorvido, o que é esperado diante da inatividade do Au metálico nesta região de
potenciais. Como conclusão, destaca-se que esses resultados mostraram claramente
a presença dos metais nobres na superfície das partículas, entretanto não forneceram
informação sobre a área ativa dos metais nobres depositados.
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4.2.2 – Reação de oxidação de boroidreto

Os resultados de polarização para os eletrodos de disco rotatório do tipo TPC,
formados por LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e LaNi4,78Al0,22 com e sem Pt, Pd e Au, quando íons
boroidreto estavam presentes no eletrólito, são apresentados na Figura 18. Nesses
experimentos foram evitados potenciais maiores que -0,4 V, com o intuito de se evitar
a oxidação eletroquímica das ligas de hidreto metálico.
Particularmente para as ligas sem Pt, Pd e Au, os picos de correntes de
oxidação que apareceram neste intervalo de potencial mostram que a reação não é
controlada por transporte de massa relacionado com a presença de boroidreto em
solução, e assim os valores de corrente não dependem da velocidade de rotação do
eletrodo, como mostrado na Figura 20 para ambas as ligas. Este comportamento foi
atribuído à ocorrência da reação de oxidação de hidreto metálico, cuja formação é
promovida pela hidrólise dos íons boroidreto [43].
Já na presença dos metais nobres, foi possível observar também a oxidação
direta de íons boroidreto pelo aumento dos valores de corrente nos potenciais mais
positivos e seu aumento com a velocidade de rotação do eletrodo, como observado
na Figura 20a para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 - Pt e na Figura 20b para LaNi4,78Al0,22 – Pd. Além
disso, os resultados indicam que as magnitudes das correntes de oxidação de hidreto
são fortemente dependentes da composição da liga de hidreto metálico, o que pode
ser uma consequência da extensão da ocorrência da reação de hidrólise de boroidreto
produzindo hidrogênio, ou mais provavelmente, da velocidade do processo de
hidretação, levando a pequenas concentrações de hidrogênio atômico no interior da
estrutura da liga depois da deposição do metal nobre.
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Figura 20. Curvas de polarização em KOH 1,0 mol L-1 com NaBH4 0,01 mol L-1 para
eletrodos TPC: (A) LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, Pd e Au; (B) LaNi4,78Al0,22 com e
sem Pt, Pd e Au; ω = 1600 rpm; v = 5 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Além dos estudos feitos em eletrodos do tipo TPC, foram feitos estudos de
OLEMS para a detecção do hidrogênio formado em circuito aberto (OCP) quando íons
BH4- foram adicionados a solução entre t = 100-200 s (Figura 21) para os vários
materiais investigados.
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Figura 21. Respostas de espectrometria de massa para a detecção H2 para
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 e LaNi4,78Al0,22 com e sem Pt, Pd e Au, na presença de boroidreto
0,01 mol L-1, com eletrodo em OCP.
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Fonte: Autoria própria.

Os resultados mostram para todos os casos que ocorre a formação de
hidrogênio assim que o boroidreto é adicionado à solução, entretanto, para
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Au, a evolução de hidrogênio foi bem menos significativa.
Deve ser notado no outro extremo, para as ligas LaNi4,78Al0,22 com e sem Au, que o
sinal do MS foi muito mais elevado quando comparado ao caso anterior. Todos esses
resultados foram conduzidos em potencial de circuito aberto e evidenciaram
claramente a ocorrência da hidrólise de íons BH4-, sendo difícil, para as ligas com
alumínio, separar o efeito do metal nobre na evolução de hidrogênio. No caso das
ligas contendo Au, foi observado por ICP-MS que a quantidade de ouro foi bem
diferente nas duas composições utilizadas, o que pode ter levado a obtenção de
maiores taxas de hidrólise para a liga LaNi4,78Al0,22.
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Os resultados obtidos quando foi aplicado potencial nos eletrodos podem ser
observados na Figura 22. Nesta Figura, a parte denominada “a” representa a resposta
eletroquímica para as correntes de oxidação de boroidreto, enquanto que a parte
denominada “b” representa as correntes de ionização medidas pelo detector MS,
correspondente à razão m/z = 2. Conforme já mencionado, para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 (Fig.
22A) é possível observar que houve a formação de hidrogênio durante o curso da
BOR, nos potenciais menos negativos nos quais as correntes estão relacionadas com
o processo de oxidação de boroidreto. Isto indica a ocorrência da oxidação parcial de
íons boroidreto (reação (5)), como já mencionado anteriormente e também proposto
para catalisadores à base de níquel [20].
Para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pt ou Au, foi possível observar que a evolução de
hidrogênio cessa assim que o circuito elétrico é fechado e os valores inferiores de
potencial foram aplicados. Além disso, mesmo quando o potencial dos eletrodos foi
varrido para valores menos negativos a evolução de hidrogênio permaneceu inativa.
A causa para esses efeitos pode ser diferente para ambas as ligas: no caso da liga
com ouro isso deve estar relacionado com a menor taxa de hidrólise de íons
boroidreto, enquanto que na presença de platina, o fenômeno deve estar relacionado
com a capacidade da platina em oxidar o hidrogênio gerado na hidrólise.
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Figura 22. Medidas de OLEMS para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt, Pd e Au na
presença de boroidreto 0,01 mol L-1: (a) resposta voltamétrica, (b) resposta
espectrométrica para a detecção de H2.
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Quando Pd está presente, os resultados de OLEMS mostraram que a produção
de hidrogênio diminui com o aumento do potencial da varredura direta, enquanto que
no outro sentido da varredura, a evolução de hidrogênio permaneceu inativa. Esses
resultados sugerem que houve o acúmulo de hidreto no interior da liga antes da
varredura de potencial, e que essa espécie é lenta, porém completamente eliminada
na varredura direta.
Já os resultados para a liga LaNi4,78Al0,22 com e sem metais nobres depositados
são mostrados na Figura 23. Para este grupo de ligas foi observado que a evolução
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de hidrogênio é muito mais pronunciada para os potenciais mais negativos,
principalmente para as ligas com e sem Pt, evidenciando a alta taxa de hidrólise de
boroidreto. Entretanto, durante a varredura de potencial a evolução de hidrogênio
diminui rapidamente indicando que a hidrólise cessa e também que a reação parcial
de oxidação de boroidreto é menos importante no caso da liga com Pt, a possibilidade
de que o hidrogênio produzido por hidrólise seja oxidado não se confirma, pois a
corrente faradaica é nula no domínio de baixos potenciais.

Figura 23. Medidas de OLEMS para LaNi4,78Al0,22 com e sem Pt, Pd e Au na
presença de boroidreto 0,01 mol L-1: (a) resposta voltamétrica, (b) resposta
espectrométrica para a detecção de H2.
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Os resultados para a liga com Pd e Au foram similares aos obtidos para
LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com Pd, ou seja, houve a diminuição da formação de hidrogênio
durante a varredura de potencial, porém neste caso a supressão do sinal relativo à
evolução de hidrogênio parece não ser total o que pode ser devido a maior velocidade
do processo de hidrólise de BH4- ou maior retenção de hidrogênio atômico.
A Figura 24 mostra as curvas de capacidade de descarga para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1
com e sem Pt, Pd e Au para eletrodos do tipo TPC eletroquimicamente carregados
(Figura 24a), para eletrodos previamente expostos por 2 h a boroidreto de sódio
0,01 mol L-1 e utilizando eletrólito sem a presença de boroidreto (Figura 24b). Como
já mencionado a escala de tempo foi convertida para valores de capacidade de
descarga (mAh g-1) pela multiplicação do tempo (h) pelo valor da corrente de descarga
(mA) e dividindo pela quantidade de liga presente no eletrodo (g).

Figura 24. Curvas de capacidade de descarga para LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 com e sem Pt,
Pd e Au. Duas situações foram consideradas: (a) eletrodos previamente carregados
por eletrólise em KOH 1,0 mol L-1 e corrente 0,2 mA por 2h; (b) eletrodos
previamente expostos por 2 h à boroidreto de sódio 0,01 mol L-1, testados na
ausência de boroidreto.
Eletrólise
LaNi4.7Sn0.2Cu0.1

-1,00

-0,90

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Pd
LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Au

-0,85
-0,80
-0,75
-0,70

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1

-0,95

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Pt

E vs Hg/HgO/OH- / V

E vs Hg/HgO/OH- / V

-0,95

2 h em BH-4 10-2 M

-1,00

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Pt

-0,90

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Pd

-0,85

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 - Au

-0,80

2 h em BH-4 10-1 M

-0,75
-0,70
-0,65

-0,65

-0,60

-0,60

(a)

-0,55
0

50

100

150

200

250

300

Capacidade de descarga / mAh g-1

350

(b)

-0,55
0

50

100

150

200

250

300

Capacidade de descarga / mAh g-1

Fonte: Autoria própria.

69

O comportamento das ligas baseadas em LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 em eletrodos do
tipo TPC (Figura 24a) foi muito similar ao reportado anteriormente para eletrodos do
tipo FLAG (tipicamente usados na investigação do eletrodo negativo das baterias
níquel-hidreto), porém notando-se uma degradação mais pronunciada no valor
máximo de capacidade de descarga para as ligas nas quais foram incorporados os
metais nobres [33]. É interessante notar na Figura 24b que os resultados
apresentados foram muito similares aos mostrados na Figura 23a, confirmando que
todas as ligas podem ser hidretadas tanto eletroquimicamente quanto pela exposição
à solução de boroidreto.
Já os resultados obtidos para as ligas baseadas em LaNi4,78Al0,22 previamente
expostas por 2 h à solução de boroidreto de sódio 0,01 mol L-1 são mostrados na
Figura 25. É possível observar, para este conjunto de ligas, que os valores máximos
de capacidade de descarga são muito inferiores quando comparados aos eletrodos
baseados nas ligas com estanho e cobre, o que é mais acentuado para as ligas com
os metais nobres depositados. Este fato é consequência da baixa hidretação das
ligas, como mostrado na Figura 20b, sendo este fenômeno atribuído à baixa
velocidade de difusão do hidrogênio atômico no interior das ligas. Esses resultados
foram consistentes com a grande quantidade de hidrogênio formada durante o
processo de carga para esta composição, como observado na Figura 22, implicando
que a velocidade de hidrólise de boroidreto e de formação de hidrogênio são maiores
que a velocidade de hidretação das ligas.
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Figura 25. Curvas de capacidade de descarga para LaNi4,78Al0,22 com e sem Pt, Pd
e Au para eletrodos previamente expostos por 2 h à boroidreto de sódio 0,01 mol L1
, testados na ausência de boroidreto.
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4.3 - Estudos da reação de oxidação de boroidreto de sódio – Eletrodo de
disco anel rotatório (RRDE)

Nesta etapa do trabalho foram feitos experimentos em eletrodos de disco anel
rotatório com o intuito de elucidar o mecanismo da reação de oxidação de boroidreto
de sódio nas ligas de hidreto metálico. Para a realização desta etapa foram
consideradas

as

seguintes

ligas:

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1,

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1

–

Pt,

LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pd e LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Au.
A Figura 26 representa os dados obtidos para eletrodo de disco anel de ouro,
em duas velocidades de rotação do eletrodo (400 e 900 rpm), para a liga
LaNi4.7Sn0.2Cu0.1, sendo que a figura 26A representa o sinal obtido para o disco de
carbono contendo as ligas e a figura 26B representa o sinal do anel de ouro polarizado
-0,720 V para a detecção da formação do intermediário hidroxiborano [19]. Já a Figura
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27 apresenta os resultados para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1, com e sem a deposição de Pt, Pd
e Au, com velocidade de rotação do eletrodo igual a 400 rpm.

Figura 26. Resultados de RRDE para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 em KOH 1 mol L-1 contendo
NaBH4 0,01 mol L-1: (A) sinal do disco; (B) sinal do anel.
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Figura 27. Resultados de RRDE para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 com e sem a deposição de
Pt, Pd e Au, em KOH 1 mol L-1 contendo NaBH4 0,01 mol L-1 a 400 rpm: (A) sinal do
disco; (B) sinal do anel.
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É possível observar, para todas as composições da liga, que houve a formação
do intermediário hidroxiborano ao longo da BOR, proveniente da quebra de uma
ligação B-H e da dissociação do sal [19]. Para a liga LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 é observado
que as intensidades dos valores de corrente no anel são bem menores quando
comparadas as ligas que apresentavam em sua composição os metais nobres, esses
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resultados já eram esperados quando observados juntamente com os resultados de
OLEMS. Para todas as ligas, a rotação do eletrodo não afetou os resultados para o
disco o que pode estar relacionado com a limitação do processo de absorção e
difusão do hidrogênio no interior da liga, caracterizando um efeito do tipo “bulk”. Por
outro lado, observou-se que com o aumento da rotação houve um aumento na
detecção do intermediário no anel, o que indica que a formação do intermediário
(BH3OH-) é um fenômeno que ocorre na superfície do eletrodo devido à dissociação
do boroidreto.
Na Figura 27 observa-se que o sinal do anel e consequentemente sugere que
a produção do intermediário hidroxiborano (BH3OH-) é extremamente dependente da
composição da liga. Durante a varredura direta para todas as amostras houve a
contínua produção do intermediário, o que pode estar relacionado tanto com a
hidrólise do boroidreto quanto com a sua oxidação parcial (reações 12 e 13) [19].

BH4- + H2O- → BH3OH- + 2 Hads→ BH3OH- + H2

(12)

BH4- + OH-→ BH3OH- + Hads + 1 e-→ BH3OH- + ½ H2 + 1 e-

(13)

Em resumo, nota-se que a liga com melhor desempenho frente ao processo
estudado é a liga LaNi4.7Sn0.2Cu0.1, uma vez que esta apresentou a menor formação
do intermediário hidroxiborano, consistentemente com a menor produção de
hidrogênio molecular observada nas etapas anteriores deste trabalho.
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4.3.1 – Propriedades estruturais das ligas investigadas por DRX in situ.

As ligas do tipo LaNi5 possuem estrutura cristalina do tipo CaCu5 (P6/mmm; 1
La em 1a: 0, 0, 0; 2 Ni1 em 2c: 1/3, 2/3, 0; 3 Ni2 em 3g; 1/2, 0, 1/2) e sabe-se que a
adição de diferentes elementos pode aumentar drasticamente o ciclo de vida da liga,
reduzindo os problemas com histerese, alargamento de picos e degradação intrínseca
devido ao processo de carga e descarga em eletrodos de baterias Ni/MH [45]. A
Figura 28 representa a expansão da rede cristalina destes materiais durante o
processo de carga.

Figura 28. Representação esquemática da expansão da estrutura cristalina durante
a formação de hidreto metálico [46].

Fonte: CHARTOUNI, D. 2001, p. A247.

Na Figura 28 são representadas 3 fases diferentes relativas ao processo de
carga das ligas de hidreto metálico. A primeira fase, α, representa a estrutura cristalina
original a qual tem uma pequena quantidade de hidrogênio atômico em seu interior,
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devido aos processos contínuos de carga e descarga. A segunda fase, γ, representa
uma expansão da estrutura cristalina ao longo do eixo a devido à inserção de
hidrogênio atômico, causando uma expansão no volume da célula unitária. Já a
terceira fase, β, representa a estrutura cristalina completamente hidretada ou pelo
menos 2/3 hidretada, sendo que esta expansão pode ser observada ao longo do eixo
“c”. A transição direta da fase α para β representa uma variação de volume ΔV=25%
da estrutura cristalina, enquanto a transição de α para γ (ΔV=12.2%) seguida da
transição γ para β (ΔV=9.5%) representando um ΔVtotal=22.8%, o qual diminui o
estresse localizado reduzindo o alargamento de picos e a degradação intrínseca [45].
A técnica de DRX in situ fornece importantes informações durante os processos
de carga e descarga para as ligas de hidreto metálico. Podem ser obtidas informações
sobre o mecanismo das transformações de fases durante esses processos, além de
informações sobre a degradação do material e sobre a cinética de absorção e
dessorção de hidrogênio atômico [47, 48]. Estudos prévios, utilizando DRX in situ,
realizados durante a hidretação e desidretação da liga LaNi4.75Sn0.25, mostraram que
ocorre a tensão na rede cristalina apenas durante o processo de formação de hidreto.
Além disso, foi observada uma mudança significativa nos parâmetros da célula
cristalina durante este mesmo processo [49].
As medidas de DRX in situ forneceram informação sobre as mudanças
estruturais (mudanças na célula unitária) das ligas de hidreto metálico durante o
processo cíclico de hidretação/desidretação, permitindo assim um entendimento da
diferença entre a resposta dinâmica do catalisador e da sua estabilidade sobre
condições operacionais. Os experimentos eletroquímicos considerados nesta etapa
foram as medidas de capacidade de descarga das ligas, quando o eletrodo de
trabalho foi carregado durante 2 h aplicando uma corrente catódica (-1,0 mA) e
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descarregado aplicando uma corrente anódica (1,0 mA) (processo eletroquímico).
Outra etapa estudada foi a carga química dos eletrodos pela exposição à NaBH4
0,01 mol L-1 por 2 h, seguida da descarga eletroquímica (idescarga = 1,0 mA). Durante
esses procedimentos, foram coletados espectros de DRX a cada 20 segundos, com
o objetivo de mapear as mudanças estruturais que ocorrem durante os processos de
carga e descarga, seja por eletrólise da água ou pela exposição à boroidreto de sódio.
A Figura 29 mostra as curvas de capacidade de descarga obtidas durante o
processo de descarga eletroquímica e os resultados de descarga quando os eletrodos
foram carregados por 2 h pela exposição a boroidreto. Esses resultados foram
coletados na célula de fluxo utilizadas nas medidas de DRX in situ descrita na parte
experimental.

Figura 29: Curvas de capacidade de descarga para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 com e sem Pt
quando carregadas por eletrólise e por exposição à boroidreto.
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Como mostrado anteriormente neste trabalho [42], os resultados de
capacidade de descarga para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 com e sem Pt evidenciam que as ligas
apresentam quase as mesmas capacidades de descarga independentemente do
processo de carga utilizado. Para a liga sem Pt, os potenciais de início da descarga
de ambos os processos de carga são similares, o que significa que o eletrodo foi
carregado pela hidrólise durante a exposição à solução de boroidreto na célula de
fluxo. Para o material com Pt carregado pela exposição à boroidreto, o potencial de
início da descarga é mais negativo quando comparado ao potencial de início para a
carga por eletrólise. Esses resultados são consistentes uma vez que há a ocorrência
de reações paralelas, como a oxidação de hidreto, a oxidação de hidrogênio e a
oxidação direta de íons boroidreto remanescentes na estrutura do eletrodo, que são
promovidas pela presença da Pt.
A Figura 30 mostra os resultados de DRX obtidos durante os processos de
carga e descarga eletroquímica da liga LaNi4.7Sn0.2Cu0.1, com e sem Pt, no intervalo
de 19,5 a 24 θ. Durante essas medidas houve algumas dificuldades de obtenção dos
padrões de DRX, especialmente relacionadas à geração de ruídos devido a formação
de bolhas durante o processo de carga e também pelo fato do eletrólito estar em
constante movimento devido a utilização da célula de fluxo. Esses problemas
afetaram principalmente o background das medidas, mas apesar disso os resultados
obtidos são considerados muito representativos.
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Figura 30. Resultados de XRD in situ para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 com e sem Pt, durante
os processos de carga e descarga eletroquímica.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 30 evidencia o aparecimento de 3 fases diferentes durante a
hidretação e a desidretação para ambas as composições, como já publicado para as
ligas de hidreto metálico [478]. A primeira fase, α, relaciona-se com o pico de difração
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mais largo em 2θ = 22.0o e se refere a estrutura cristalina original da liga de hidreto
metálico contendo apenas uma pequena quantidade de hidreto. A segunda fase, γ,
(pico em 2θ = 21.5o) representa a formação de uma nova estrutura cristalina devido a
inserção de hidrogênio atômico causando uma expansão no volume da célula unitária
[479]. Finalmente, a fase β (picos em 2θ = 20.0o e 20.5o) refere-se à estrutura cristalina
da liga completamente hidretada ou pelo menos com 2/3 de sua capacidade total.
Resultados obtidos anteriormente mostraram que a transição direta da fase α para β
leva a uma expansão nos eixos “c” e “a” o que significa um aumento de 25% no
volume da estrutura cristalina [479], enquanto que uma transição de α para γ, seguida
de uma transição de γ para β resulta em uma variação menor no volume o que diminui
a tensão localizada. Esse último fenômeno é esperado para as ligas modificadas com
metais de transição que substituem parcialmente o Ni nas ligas de hidreto metálico
do tipo AB5 [45].
A Figura 30B apresenta evidências da presença de Pt na superfície da amostra,
devido ao aparecimento do pico característico para a estrutura cfc da Pt em 2θ = 22.6o,
além disso, observa-se que as fases α , γ e β da liga praticamente não se alteram
com a presença de Pt. Essa evidência pode ser observada devido a alta intensidade
da fonte de raios X usada nestes experimentos [488].
A Figura 31 mostra o gráfico de intensidade dos picos mais proeminentes para
cada fase como função do tempo de carga/descarga para as ligas LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 e
LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt. Em ambos os casos, os picos para a fase α e γ decrescem
ligeiramente durante o processo de carga e logo em seguida aumentam durante a
descarga. O oposto é observado para os picos atribuídos a fase β. Para a liga sem
Pt, em particular, é observado que as fases α e γ coexistem no começo do processo
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de carga, sendo a fase γ mais presente na superfície das partículas, enquanto que a
fase α é mais presente no interior das partículas. O oposto pode ocorrer no final da
descarga, explicando o porquê a intensidade máxima do pico para a fase γ é menor
no começo da carga e no final da descarga, ou seja, quando a compressão da
estrutura cristalina ocorre devido a oxidação do hidreto [49]. Esse efeito explica a
ocorrência da histerese como consequência da expansão e contração da estrutura
cristalina, induzindo assim a formação de defeitos e levando ao colapso das partículas.
Esses defeitos podem levar à processos de adsorção/dessorção irreversíveis [49].

Figura 31: Intensidade dos picos para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 e LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt
durante o processo de carga e descarga por eletrólise.

Fonte: Autoria própria.

Nota-se ainda que transição de fase γ-β envolve a transição entre uma fase
que tem baixa concentração de hidreto para uma, inicialmente, contendo baixas
concentrações de hidreto, porém essa baixa quantidade mantém a estrutura com um
determinado volume para que esta se encha até 2/3 de sua capacidade total [48].
Uma contínua expansão e contração ocorre nessa transição de fase. Os resultados
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para a liga contendo Pt (Figuras 30B e 31B) mostram que as transições de fase α, γ,
e β são praticamente as mesmas.
A Figura 32 mostra os resultados de DRX in situ para a liga com e sem Pt
durante a exposição à boroidreto 0,01 mol L-1 por 2 h, seguida pela descarga
eletroquímica pela oxidação do hidreto metálico. Os resultados apresentaram
algumas diferenças quando comparados com as ligas carregadas por eletrólise. Para
a liga sem Pt é observado (Figura 32) que a transição de fase α-γ é muito mais
predominante, sem que haja um aparecimento significativo da fase β [49], como
mostrado na Figura 31. Isso sugere uma baixa inserção de hidrogênio atômico na
estrutura cristalina durante a exposição à boroidreto quando comparado a carga
eletroquímica. Entretanto, quando se considera os resultados apresentados na Figura
29, nota-se que, apesar de 20% menor, as cargas totais acumuladas, por ambos os
processos de carga, são comparáveis. Como mencionado anteriormente, a fase β
aparece para níveis de carga acima de 67%, ou seja, em um estágio final de carga e
em um eventual início do processo de descarga da liga. Uma explicação para esta
contradição pode ser dada em termos da presença de boroidreto residual recobrindo
a superfície das partículas de hidreto metálico ou mesmo pelo aprisionamento de íons
boroidreto na estrutura do carbono de suporte, os quais são prontamente oxidados
durante o processo de descarga.
Como mencionado acima para a liga contendo Pt na sua composição, os baixos
potenciais observados no início do processo de descarga evidenciam a presença de
íons boroidreto em contato com as partículas de Pt, devido ao menor potencial
reversível para a oxidação de boroidreto comparado com a reação de oxidação do
hidreto metálico.
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Figura 32. Resultados de DRX in situ para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 com e sem Pt durante o
processo de carga pela exposição a BH4- 0,01 mol L-1 por 2 h seguido da descarga
eletroquímica.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 33: Intensidade dos picos para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 e LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 – Pt
durante o processo de carga e descarga pela exposição à boroidreto de sódio
0,01 mol L-1.

Fonte: Autoria própria.

Em resumo, o aparecimento da fase γ durante o processo de carga pela
presença de boroidreto confirma a inserção de hidrogênio atômico na estrutura
cristalina da liga, entretanto, não há a formação da fase β. De fato os resultados
mostram que o sistema, essencialmente, mantem-se com a fase α durante todo o
experimento, confirmando que o processo de carga pela exposição à boroidreto é de
fato muito lento. Os resultados para a liga contendo Pt também mostram que a
transição de fase predominante é a transição α-γ no caso dos processos de carga e
descarga. Como já mencionado acima, em baixos potenciais foi observado, no início
da descarga, que os resultados fornecem evidências da presença de íons boroidreto
em contato com as partículas de platina devido ao menor potencial reversível para a
oxidação de boroidreto quando comparado com a liga sem Pt [50].
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4.4 – Aplicação em células unitárias DBFC/MH

4.4.1 - Teste de concentração

Inicialmente foram realizados ensaios variando a razão de concentração
[BH4-]/[OH-] com o intuito de se encontrar a melhor proporção entre estes dois
componentes do sistema reacional. Foram investigadas diferentes proporções: 1/100,
1/10 e 1/6, sendo que os cálculos foram feitos sempre em relação a concentração de
KOH, que variou de 2,0, 4,0 e 6,0 mol L-1. O eletrodo de trabalho usado foi constituído
por papel carbono (Toray carbon) e sobre o qual foi depositada uma camada que
continha 5,0 mg de liga e 2,0 mg de carbono de alta área superficial, além de uma
solução de Nafion 10% em isopropanol. Os resultados das curvas de polarização
correspondentes à oxidação de boroidreto nestas condições são mostrados na Figura
34.
Figura 34. Resultados para o teste de concentração para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 em KOH
2,0, 4,0 e 6,0 mol L-1 contendo diferentes proporções de NaBH4.
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Na Figura 34 é observado que as maiores correntes são obtidas, quando a
concentração de KOH é de 2,0 mol L-1, nas proporções [BH4-]:[OH-] de 1:10 e 1:6.
Para elevadas concentrações de KOH há uma elevada produção de hidrogênio em
potencial de circuito aberto, caracterizando elevada taxa de hidrólise de boroidreto de
sódio. Além disso, os resultados parecem não ter uma dependência muito significativa
com a concentração de KOH, uma que vez que no intervalo de potencial estudado os
valores de corrente são limitados pelos processos difusional de hidrogênio atômico
no interior da liga. Porém, os resultados mostram que os valores de concentração que
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apresentam os melhores resultados quando se tem um sistema aplicado de maior
rendimento em uma célula a combustível, são 6,0 mol L-1 de KOH contendo
1,0 mol L-1 de boroidreto de sódio [51].

4.4.2 - Teste de temperatura

A partir dos resultados do estudo de concentração deu-se o início ao estudo da
temperatura do sistema, com o intuito de se investigar qual seria a temperatura que
apresentaria maior eficiência catalítica para a reação de oxidação de boroidreto e, ao
mesmo tempo, não elevasse excessivamente a taxa de hidrólise. Para este estudo foi
utilizado o mesmo tipo de eletrodo usado no estudo de concentração e os resultados
correspondentes são mostrados na Figura 35.

Figura 35. Resultados para o teste de temperatura para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 em KOH
6,0 mol L-1 contendo NaBH4 (0,01, 0,1 e 1,0 mol L-1).
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Foi observado que a temperatura afeta diretamente os valores das correntes
de oxidação de boroidreto, uma vez que com o seu aumento há um aumento da
velocidade da reação de oxidação de boroidreto devido ao favorecimento da quebra
da ligação B-H. Além disso, o aumento da temperatura leva a um aumento da
capacidade de carga/descarga da liga de hidreto metálico, devido à expansão da rede
cristalina do material o que permite uma maior absorção de hidrogênio atômico. Os
resultados da Figura 35 permitiram observar que a melhor relação [BH4]:[OH] seria
1:6, uma vez que a taxa de hidrólise do boroidreto, em potencial de circuito aberto, só
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foi considerável acima de 60oC, ou seja, ao se aplicar o potencial a hidrólise cessa e
o processo segue vias diretas.

4.4.3 – Célula a combustível de boroidreto direto/bateria de hidreto
metálico (DBFC/MHB).

Esta etapa do trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um protótipo
cuja característica principal é a combinação de uma célula a combustível e uma
bateria. O desenvolvimento deste protótipo visa a obtenção de um aparato que
combina um gerador de energia, no caso a célula unitária de eletrólito alcalino, e um
armazenador de energia, no caso a liga de hidreto metálico, ou seja, parte da energia
gerada pela oxidação de combustível (boroidreto de sódio) é armazenada no ânodo
da célula unitária na forma de hidreto e quando a mesma estiver em falta de
combustível terá uma sobrevida devido a descarga do hidreto acumulado.
A Figura 36 apresenta as curvas de polarização e de densidades de potência
obtidas em KOH 6,0 mol L-1 contendo 1,0 mol L-1 de NaBH4 em diferentes
temperaturas. Essas condições foram escolhidas tendo em vista os resultados
anteriores.
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Figura 36. Curvas de polarização densidade de potencia para LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 em
KOH 6,0 mol L-1 contendo NaBH4 1,0 mol L-1 em diferentes temperaturas e cátodo
de Pt, Nafion 212.
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Os resultados mostraram que assim que o boroidreto é adicionado ao sistema
por meio de uma bomba peristáltica, que manteve o fluxo de eletrólito constante, o
potencial da célula move-se rapidamente para valores próximos 1,0 V o que evidencia
hidretação da liga e, consequentemente, a oxidação indireta de boroidreto no ânodo.
As curvas de densidade de potência mostram que quanto maior a temperatura,
maiores são os valores de potência o que, por sua vez, está diretamente ligado com
o aumento da velocidade das reações de redução de oxigênio e de oxidação de
boroidreto devido ao favorecimento a quebra da ligação B-H no ânodo da célula
unitária. O valor obtido de densidade de potência para a liga LaNi4.7Sn0.2Cu0.1 a 60oC
que foi de 65 mW cm-2 é inferior aos valores encontrados na literatura onde os valores
máximos são da ordem de 200 mW cm-2 para uma célula com eletrodo de Pt-Ru como
ânodo [51]. Já para uma célula contento Pt/C tanto no cátodo quanto no ânodo,
separada por uma membrana de Nafion 212 a 60oC, a potência foi 100 mW cm-2 [52],
ou seja, valor comparável com o valor obtido para a célula desenvolvida neste
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trabalho onde não se utilizou material nobre no ânodo. Assim, os trabalhos
envolvendo metais nobres evidenciam que o estudo desenvolvido durante o
doutorado leva a um avanço do sistema devido ao seu baixo custo [53].
Outro fator observado neste trabalho foi o efeito do cruzamento de boroidreto
para o cátodo da célula, onde independentemente da membrana utilizada (Nafion 115
e 212) não houve o cruzamento de espécies BH4-, uma vez que o potencial da célula
permaneceu inalterado com o decorrer das medidas eletroquímicas. Porém, foi
observado para membrana de Nafion 212, uma menor resistência, isto devido a sua
menor espessura.
A Figura 37 mostra os resultados obtidos para as curvas de capacidade de
descarga (idescarga = 25 mA, a qual corresponde a 200 mA g-1 de liga) em diferentes
temperaturas e com o eletrólito contendo BH4- 1,0 mol L-1.

Figura 37: Curvas de capacidade de descarga em diferentes temperaturas, com
corrente de descarga de 25 mA e cátodo de oxigênio.
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É possível observar na Figura 37 que quanto maior a temperatura, maior é o
potencial de descarga, o que é consistente com os dados das curvas de polarização
(Figura 36). Este fato pode estar relacionado com a formação de um potencial misto
no ânodo que surge com a ativação do material em função do aumento da
temperatura na presença de boroidreto. Isto implica em um aumento da velocidade
da reação de oxidação de boroidreto e também em um aumento da hidretação
levando à progressiva carga da liga. Pelas curvas de capacidade de descarga é
possível observar também, que em 50 e 60oC houve a contínua carga do material
apesar da aplicação de uma corrente de descarga, como já descrito nas seções
anteriores [42, 43].
Foram conduzidos também testes de estabilidade a fim de verificar se após o
consumo de todo o boroidreto que alimentava o ânodo, a célula ainda teria uma
autonomia referente à carga da liga de hidreto metálico pela exposição aos íons
boroidreto. A Figura 38 mostra o resultado referente a um período de 3 dias aplicandose uma corrente de descarga 25 mA (correspondente a 200 mA g-1 de liga) à
temperatura de 60oC.
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Figura 38: Teste de estabilidade da célula MH/NaBH4, com cátodo de oxigênio, com
ides = 25 mA (correspondente a 200 mA g-1 de liga).
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Esse resultado mostrou que a célula possui elevada autonomia pois o potencial
manteve-se constante ao longo de quase 3 dias, sem o esgotamento do boroidreto.
Além disto, foi possível obter correntes de descarga próximas a 7,5 A g-1, (valor este
calculado quando se divide o valor máximo de corrente, obtido pela curva de
polarização, pelo valor da massa de liga utilizada no ânodo da célula (120 mg)), que
é um valor consideravelmente maior do que aquele tipicamente empregado nas
investigações de ligas de hidreto metálico convencionais. A queda no valor de
potencial de descarga não está relacionada com o consumo completo dos íons
boroidreto, uma vez que esse valor foi de apenas 20 mV, o que não indica uma
mudança no mecanismo reacional e sim alguma queda de energia ou de contato
elétrico durante o experimento. Além disso, durante as 60 horas de funcionamento da
célula unitária foram consumidos 0,007 mol de boroidreto e portanto, ainda há um
excesso muito elevado de boroidreto, o que poderia levar a uma capacidade de
descarga muito maior.
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Em resumo os resultados mostraram-se promissores, pois a célula apresentou
alta autonomia, baixo custo de operação devido aos materiais utilizados na confecção
dos eletrodos e com valores de densidade de potência consideráveis, conforme
evidenciados pelas curvas de polarização.
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5 – Conclusões
O trabalho conduzido mostrou para as ligas de hidreto metálico de diferentes
composições que o estado de hidretação é um fator importante na definição da
cinética e no resultado da reação da oxidação de boroidreto neste tipo de material. A
extensão da formação de hidreto mostrou-se dependente da velocidade do processo
de hidrólise, da capacidade da liga em estocar hidrogênio e da cinética de difusão de
hidrogênio atômico no interior das ligas, em particular no caso da liga LaNi4,78Al0,22.
Além disso, a atividade para a reação direta de oxidação de boroidreto foi baixa para
as ligas que não continham em suas composições os metais nobres, sendo que a
taxa de hidrólise para estes foi menor e a capacidade de armazenamento de
hidrogênio foi maior.
Os resultados também mostraram, para as diferentes composições, que as
ligas podem ser carregadas tanto eletroquimicamente quanto pela exposição à
solução de boroidreto de sódio, entretanto para as ligas baseadas em LaNi4,78Al0,22 a
extensão deste último fenômeno foi menor. Foi observado, através de medidas de
cronoamperometria para a oxidação de boroidreto, que houve a contínua hidretação
de todas as ligas e que a adição de platina resultou em um aumento da hidrólise de
BH4- e um aumento da atividade das ligas para o processo de oxidação de hidrogênio.
Além disso, as velocidades de hidretação/desidretação não foram afetadas pela
presença da Pt, ao contrário das ligas que continham Pd e Au, nas quais houve uma
drástica redução deste processo.
Todos esses fenômenos indicam que a liga LaNi4,7Sn0,2Cu0,1 sem a deposição
de metais nobres é a mais indicada para uma aplicação em um sistema DBFC/MH.
Consistentemente, os resultados em célula unitária mostraram que esta possui
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elevada autonomia, uma vez que o potencial da célula manteve-se constante ao longo
de quase 3 dias, sem o esgotamento do boroidreto. Além disto, foi possível obter
correntes de descarga próximas a 7,5 A g-1, valor consideravelmente maior que
aquele tipicamente empregado nas investigações de ligas de hidreto metálico
convencionais (200 mA g-1). Outro fato a se destacar é o valor de densidade de
potência de 65 mW cm-2, valor este próximo a valores obtidos para sistemas
relativamente mais caros.
Em resumo os resultados mostraram-se promissores, pois a célula apresentou
alta autonomia, com o uso de materiais de baixo custo na confecção dos eletrodos,
além dos elevados valores de densidades de potência conforme evidenciados pelos
resultados obtidos em célula unitária, além de fornecer à célula uma sobrevida ao
termino do combustível.
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