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RESUMO

O uso do peróxido de hidrogênio eletrogerado in situ em Processos Oxidativos Avançados
(POAs) é um promissor método para o tratamento de efluentes orgânicos. Neste contexto, o
desenvolvimento de materiais mais eficientes para viabilizar a reação de redução do oxigênio
(RRO) pelo mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons ainda é de grande
importância. O presente estudo objetiva a obtenção e a avaliação da atividade catalítica de
nanopartículas de óxidos metálicos, Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2, incorporadas em carbono
Printex 6L e em grafeno no estudo da redução do oxigênio visando a eletrogeração de
peróxido de hidrogênio. A caracterização morfológica e microestrutural desses materiais foi
investigada por difração de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia de
fotoelétrons excitados por raios X. O mecanismo da RRO foi analisado pela técnica do
eletrodo de disco-anel rotatório. O carbono Printex 6L apresentou uma eficiência de corrente
para a eletrogeração de H2O2 (I(H2O2)%) igual a 65,3% em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH =2). Após
o tratamento térmico desse substrato pelo método dos precursores poliméricos, a eficiência de
corrente aumentou 17,1%, ou seja, I(H2O2)% igual a 76,5%. A modificação do carbono
Printex 6L com nanopartículas cristalinas de Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2 deslocou o
potencial de meia-onda para a RRO para valores menos negativos e aumentou a I(H2O2)%. O
Nb2O5/C apresentou a maior I(H2O2)%, 87,1%, enquanto o ZrO2/C deslocou o potencial em
137 mV. O estudo comparativo entre três substratos de carbono para a redução do oxigênio,
revelou que o óxido de grafeno reduzido (rGO) apresentou maior atividade para a RRO
comparado ao óxido de grafeno e ao carbono Printex 6L, tanto em eletrólito ácido quanto em
eletrólito alcalino. A modificação do rGO com Nb2O5 ou ZrO2 pelo método hidrotermal
aumentou a atividade catalítica desse substrato para a RRO. A maior eletrogeração de H2O2
foi observada na presença do ZrO2. De fato, um aumento de 73,7% para 88,5% em K2SO4 0,1
mol L-1 (pH =2), e de 72,9% para 83,1% em NaOH 0,1 mol L-1, foi observado em rGO e
ZrO2-rGO, respectivamente. Além disso, o ZrO2-rGO apresentou menor sobrepotencial para a
RRO comparado ao rGO sem modificador. Portanto, a presença das nanopartículas de óxidos
metálicos na matriz condutora de carbono amorfo intensificou a atividade catalítica para a
eletrogeração do H2O2, tanto em carbono Printex 6L quanto em óxido de grafeno reduzido,
indicando o efeito sinérgico entre as nanopartículas e o subtrato de carbono.
Consequentemente, os catalisadores avaliados neste trabalho são promissores para a
eletrogeração de espécies oxidantes in situ e sua aplicaçao em POAs.
Palavras-chave: Reação de redução do oxigênio, eletrogeração de peróxido de hidrogênio,
óxido de tântalo, óxido de molibdênio, óxido de nióbio, óxido de zircônio, carbono Printex 6L
e grafeno.
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ABSTRACT
In situ electrogeneration of hydrogen peroxide has been widely used in Advanced Oxidation
Processes (AOPs) as an effective water treatment technology. In this context, the development
of electrode materials that enable the oxygen reduction reaction (ORR) mechanism through a
two-electron pathway with high selectivity at low overpotential has a pronounced importance.
In the present study, we investigate the properties of Ta2O5, MoO3, Nb2O5 or ZrO2
nanoparticles supported on Printex 6L carbon and reduced graphene oxide for the
electrocatalysis of oxygen reduction to H2O2. The structures and morphologies of these
materials were characterized by X-ray diffraction analysis, transmission electron microscopy
and X-ray photoelectron spectroscopy. Electrochemical activities toward the ORR were
evaluated using a rotating ring-disk electrode system. Printex 6L carbon showed a current
efficiency for H2O2 production (I(H2O2)%) of 65.3% in K2SO4 0.1 mol L-1 (pH =2) whereas
the carbon heat-treated by the polymeric precursor method displayed 76.5% yield of H2O2
electrogeneration. Carbon Printex 6L modified with Ta2O5, MoO3, Nb2O5 or ZrO2
nanoparticles shifted the half-wave potential for the ORR to less negative potential and
increased the I(H2O2)%. The Nb2O5/C showed the highest I(H2O2)%, 87,1%, and the ZrO2/C
shifted the potential 137 mV. The comparative study of ORR in acid and alkaline media for
the three different conductive carbon pigment showed that the reduced graphene oxide (rGO)
displayed higher activity to oxygen reduction than graphene oxide and Printex 6L carbon.
Reduced graphene oxide modified with Nb2O5 or ZrO2 nanoparticles by hydrothermal method
increased the catalytic activity of this substrate for ORR which the highest H2O2
electrogeneration was observed for ZrO2-rGO. Indeed, an increase from 73.7% to 88.5% in
K2SO4 0.1 mol L-1 (pH =2) and from 72.9% to 83.1% in NaOH 0.1 mol L-1 was obtained for
rGO and ZrO2-rGO, respectively. Additionally, the ZrO2-rGO electrocatalyst exhibited
overpotential lower than that of rGO unmodified. Therefore, the metallic oxides nanoparticles
in both carbon Printex 6L and reduced graphene oxide enhanced the catalytic activity for
H2O2 electrogeneration indicating the synergistic effect between the nanoparticles and the
amorphous carbon. The catalysts evaluated in this study are promising for in situ
electrogeneration of oxidizing agents to be used in the degradation of organic pollutants.
Keywords: Oxygen reduction reaction, hydrogen peroxide electrogeneration, tantalum oxide,
molybdenum oxide, niobium oxide, zirconium oxide, Printex 6L carbon and graphene.
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1 – INTRODUÇÃO
1.1 – Considerações Iniciais

A reação de redução do oxigênio (RRO) tem atraído grande interesse devido a sua
potencialidade em aplicação ambiental e em conversão de energia. O oxigênio pode ser
reduzido eletroquimicamente na superfície do cátodo segundo duas rotas1, 2. A primeira
envolvendo a transferência de quatro elétrons, no qual o O2 é completamente reduzido a H2O.
A segunda envolvendo a transferência de dois elétrons, no qual o O2 é parcialmente reduzido
a H2O2. Eletrocatalisadores compostos por platina e suas ligas, ainda são os materiais mais
eficientes para a RRO via quatro elétrons3-7. Por outro lado, o carbono amorfo apresenta alta
atividade catalítica para a eletrogeração de H2O28.
Muitos autores tem reportado a eletrogeração in situ de H2O2 em Eletrodos de Difusão
Gasosa (EDG)9-17, assim como o uso desse oxidante em Processos Oxidativos Avançados
(POAs)18-24 como uma eficaz e inovadora tecnologia para o tratamento de efluentes
orgânicos25. Nos processos oxidativos avançados, o H2O2 é utilizado como a principal fonte
química para a obtenção do radical hidroxila (•OH). Esse radical possui elevado poder
oxidante em fase aquosa e alto potencial padrão de redução (+ 2,730 V versus EPH)26.
Portanto, o •OH é capaz de oxidar uma ampla variedade de compostos orgânicos a CO2, H2O
e íons inorgânicos provenientes de heteroátomos27, 28.
Os eletrodos de difusão gasosa são compostos majoritariamente por uma matriz
condutora de carbono amorfo18,

29-33

. Entretanto, o desenvolvimento de materiais mais

eficazes para viabilizar a RRO pelo mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons
ainda é de grande importância. Nesse contexto, muitos autores tem reportado a introdução de
quinonas16, 34-37, ftalocianinas metálicas10, 13, 15, óxidos metálicos

9, 12, 19, 38-40

entre outros

41-46

diretamente misturado ou incorporado ao carbono, assim como, o tratamento desse substrato.
O grafeno, isolado e identificado em 200447, é um dos materiais mais promissores em
estudo no mundo. Esse material possui excelentes propriedades físicas e químicas, tais como
alta condutividade elétrica48, alta resistência mecânica49, além de ótima estabilidade química50
e elevada área superficial específica51. Dentre as diversas aplicações reportadas para o
grafeno, ele pode ser usado como suporte para fixar nanopartículas metálicas e/ou
semicondutoras52. Nestes materiais, o grafeno pode atuar simplesmente como suporte para as
nanopartículas bem como de forma direta nas reações catalíticas 44, 50, 53-61.
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Óxidos ácidos, tais como Ta2O5, MoO3, Nb2O5 e ZrO2, quando adicionados ao
carbono podem aumentar a acidez da superfície do material proporcionando maior
hidrofilicidade e, consequentemente, maior atividade para a reação de redução do oxigênio
62

38,

. Entretanto, as propriedades catalíticas desses materiais dependem significativamente do

método de síntese empregado e da conjugação com outros componentes ativos63.
1.2 – Reação de Redução do Oxigênio Molecular

A reação de redução do oxigênio é complexa do ponto de vista cinético/mecanístico,
pois é uma reação lenta comparada a outras reações eletródicas. Além disso, a redução do
oxigênio é uma reação multieletrônica a qual inclui várias etapas elementares no mecanismo
reacional64.
Em solução ácida, a RRO ocorre segundo dois mecanismos globais:

Mecanismo envolvendo quatro elétrons:
O2 + 4 H+ + 4 e-

→ 2 H2O

(E° = + 1,229 V)

→ H2O2

(E° = + 0,682 V)

Mecanismo envolvendo dois elétrons:
O2 + 2 H+ + 2 e-

Sendo que o H2O2 formado pode ser reduzido em uma etapa posterior:
H2O2 + 2 H+ + 2 e- → 2H2O

(E° = + 1,770 V)

Ou sofrer decomposição química, segundo:
H2O2 → H2O + ½ O2
Em solução alcalina, as reações ilustradas acima podem ser reescritas como64:

Mecanismo envolvendo quatro elétrons:
O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-

(E° = + 0,401 V)

Mecanismo envolvendo dois elétrons:
O2 + H2O + 2 e-

→ HO2- + OH-

(E° = - 0,065 V)
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Sendo que o HO2- formado pode ser reduzido em uma etapa posterior:
HO2- + H2O + 2 e- → 3 OH-

(E° = + 0,867 V)

Ou sofrer decomposição química, segundo:
2 HO2- → 2 OH- + O2
Os potenciais padrão de redução (E°) apresentados correspondem aos valores padrão
da reação em função do eletrodo reversível de hidrogênio (ERH) a 25 °C. Um fluxograma
simplificado apresentando as possíveis rotas reacionais para a RRO, em solução ácida, é
ilustrado na Figura 1.1.
Figura 1. 1 – Desenho esquemático do mecanismo da reação de redução do oxigênio em meio ácido.

Fonte: Adaptado de Wroblowa et al. J. Electroanal. Chem., 69 (1976) 195-20165.

Como observado nessa figura, o O2 adsorvido na superfície do eletrodo pode ser
reduzido eletroquimicamente via dois mecanismos principais. Produção de H2O, com uma
constante de velocidade igual a k1, sem a formação de H2O2,ad como intermediário
(mecanismo envolvendo quatro elétrons) ou, formação de H2O2,ad, com uma constante de
velocidade igual a k2 (mecanismo envolvendo dois elétrons).
O peróxido de hidrogênio adsorvido pode ser reduzido eletroquimicamente a água
com uma constante de velocidade igual a k3, envolvendo a transferência de quatro elétrons no
mecanismo global. Adicionalmente, esse oxidante pode sofrer decomposição química na
superfície do eletrodo (k4) ou dessorção para o seio da solução (k5)66.
Materiais que favorecem a redução do oxigênio envolvendo a transferência de quatro
elétrons, produção de H2O, são altamente requeridos como cátodo em células a combustível.
Por outro lado, o H2O2 eletrogerado é utilizado como intermediário para a formação de
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radicais hidroxilas. Esses radicais são aplicados como agentes oxidantes em processos
oxidativos avançados no tratamento de efluentes orgânicos.
As possíveis rotas reacionais e o número de elétrons envolvidos na RRO estão
relacionados com os diferentes tipos de adsorção da molécula de O2 na superfície catalítica.
Em eletrocatalisadores modelo, como os formados por monocristais de Pt, há três formas
pelas quais as moléculas de O2 podem se adsorver a superfície catalítica, sendo elas indicadas
pelos modelos de Griffith, Pauling e Ponte67, conforme ilustrado na Figura 1.2.
Figura 1. 2 – Modelos de adsorção da molécula de oxigênio na superfície do eletrodo e possíveis rotas
reacionais da reação de redução de oxigênio em meio ácido.

Fonte: Adaptado de Conway et al. Comprehensive treatise of electrochemistry. New York:
Springer, 1983. 978p.67.

No modelo de Griffith, a molécula de oxigênio se liga a um único sítio metálico. Por
outro lado, no modelo de Ponte, a molécula de oxigênio se liga a dois sítios metálicos. Nesses
modelos ocorre a quebra da ligação O–O seguida pela protonação da molécula de oxigênio
adsorvido ao metal, formando espécies hidroxiladas. Posteriormente, estas espécies são
reduzidas em uma reação envolvendo a transferência de quatro elétrons, gerando água como
produto final.
No modelo de Pauling, assim como no modelo de Griffith, a molécula de oxigênio se
liga a um único sítio metálico. Nesse modelo, a RRO pode ocorrer segundo dois mecanismos
distintos, formação de água via quatro elétrons ou produção de peróxido de hidrogênio via
dois elétrons. Porém, na eletrogeração de H2O2, não ocorre a quebra da ligação O–O.
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Adicionalmente, estas formas de adsorção podem ocorrer simultaneamente e a
preponderância de um ou outro mecanismo dependerá dos impedimentos estéricos, das
propriedades eletrônicas e do espaçamento entre os sítios ativos, ou seja, da natureza do
material eletródico.
Fundamentado nos mecanismos descritos, várias pesquisas9, 39, 40, 44, 60, 68-71 tem sido
desenvolvidas buscando uma melhor compreensão da interação do oxigênio a metais nãonobres. Uma vez que, esses metais podem ser aplicados tanto em células a combustível, em
substituição a platina, quanto para a eletrogeração de espécies oxidantes in situ.
Um eletrocatalisador que favoreça a transferência de quatro elétrons durante a RRO,
deve apresentar uma alta força de adsorção com a molécula de oxigênio para permitir a
quebra da ligação O–O. Porém, não deve inibir a adição do hidrogênio ao átomo de oxigênio.
Essas interações podem ser correlacionadas com a posição da banda d68 e com a curva de
Vulcano para os metais69, na qual Pt, Pd e Ir apresentam-se como os materiais mais
promissores.
Por outro lado, o carbono tem sido reportado como eletrocatalisador para a
eletrogeração de H2O28. No entanto, o tratamento químico e a adição de materiais orgânicos
ou inorgânicos a esse substrato podem alterar a atividade para a RRO70-75. Assim, a adsorção
da molécula de oxigênio a superfície do carbono é fortemente influenciada pela estrutura
física e porosa, além da natureza química da superfície76.
O grafeno, nome dado à monocamada de grafite, isolado e identificado em 200447 por
Andre Geim e Konstantin Novoselov (prémio Nobel de Física em 2010), consiste em uma
rede bidimensional constituída por uma estrutura hexagonal de átomos de carbono com
hibridização sp2, em que as distâncias C-C são aproximadamente 1,42 Å, com uma espessura
de um átomo de carbono (aproximadamente 1 Angstrom = 10-8 cm)47,
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. Esse material

apresenta excelentes propriedades físicas e químicas, tais como alta condutividade térmica e
elétrica48, grande resistência mecânica49, além de ótima estabilidade química50.
A elevada área superficial específica51 associada às propriedades únicas desse
substrato tornam o grafeno um material promissor para aplicação em diferentes campos da
eletroquímica, como sensores78
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, capacitores

80, 81

, baterias de lítio82, 83, células solares84,

entre outros85, 86. Além disso, o grafeno pode ser utilizado como catalisador para a reação de
redução do oxigênio, tanto como suporte para nanopartículas inorgânicas quanto de forma
direta nas reações catalíticas44, 50, 53-61.
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Diante da complexidade do estudo mecanístico da reação de redução do oxigênio em
diferentes eletrocatalisadores, principalmente os compostos por metais não-nobres, a técnica
de eletrodo de disco e anel rotatório (RRDE – Rotating Ring Disk Electrode) pode ser
empregada com sucesso para verificar e diferenciar os mecanismos reacionais.
1.3 – Estudos Recentes da Aplicação do Carbono Printex 6L como Catalisador para a
Reação de Redução do Oxigênio
O estudo comparativo entre dois pigmentos catalíticos, carbono Vulcan XC-72 R e
carbono Printex 6L, para a RRO foi realizado por Assumpção et al.8, utilizando o eletrodo de
disco-anel rotatório em NaOH 1,0 mol L-1 como solução eletrólito suporte. Os resultados
mostraram que o carbono Printex 6L apresentou superior atividade para a redução do oxigênio
via 2 elétrons comparado ao carbono Vulcan XC-72 R. A diferença entre os dois substratos de
carbono se deve à maior quantidade de grupos oxigenados ácidos na superfície do carbono
Printex 6L, o que confere a esse material maior hidrofilicidade viabilizando a RRO para a
produção de peróxido de hidrogênio.
Assumpção et al.87 sintetizaram o nanocompósito CeO2/C – Vulcan XC-72 R (4, 9 e
13% de CeO2) utilizando o método dos precursores poliméricos. A cinética para a RRO foi
avaliada com auxílio do eletrodo de disco-anel rotatório, em NaOH 1,0 mol L-1. Os resultados
mostraram que o catalisador 4% CeO2/C apresentou melhor atividade para a RRO via 2
elétrons. Além disso, a introdução do óxido de cério ao carbono deslocou o valor do potencial
inicial para a RRO para valores menos negativos (E = 200 mV), o que indica um menor
consumo energético para esta reação. A partir desse estudo, os autores avaliaram a influência
do método de preparação e do suporte de carbono na eletrogeração de H2O2 utilizando CeO2
como modificador9. Os métodos de síntese estudados foram o processo sol-gel e o método dos
precursores poliméricos, utilizando como suporte carbono Vulcan XC-72 R e carbono Printex
6L. Os resultados mostraram que, o eletrocatalisador suportado em carbono Printex 6L e
preparado pelo método dos precursores poliméricos foi o mais eficiente para a produção de
H2O2.
Um estudo comparativo entre diferentes métodos para a preparação do
eletrocatalisador CoxOy suportado em carbono também foi realizado39. Os catalisadores
preparados pelo método sol-gel apresentaram atividade superior para a produção de H2O2.
Segundo os autores, essa atividade pode ser explicada pela formação de uma mistura de
óxidos, CoO e Co2O4, conferindo maior condutividade e consequentemente maior eficiência
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para a RRO via 2 elétrons. Por outro lado, os materiais preparados pelo método dos
precursores poliméricos apresentaram apenas uma fase, Co3O4.
Campos et al.88 estudou a sensibilidade ao tratamento térmico para catalisadores
contendo cobalto. O mecanismo para a RRO foi verificado em RRDE e analisado pela
equação de Koutecky-Levich, em HClO4 0,1 mol L-1. A eletrogeração de H2O2 diminui para
materiais tratados termicamente a temperaturas acima de 500 ºC devido à formação
progressiva de partículas de Co metálico.
Feng et al. 89 investigaram a influência da composição das nanopartículas de CoSe2 em
carbono para a produção de H2O2, em H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito suporte. A atividade
para a redução do oxigênio foi fortemente influenciada pela densidade de sítios catalíticos do
modificador, CoSe2. Nesse estudo, o material contendo 20% (m/m) CoSe2/C catalisou a RRO
envolvendo a transferência de 3,5 elétrons, indicando que esse catalisador é um promissor
material para uso como cátodo em células a combustível.
Um estudo comparativo entre diferentes proporções mássicas de WO3/C (1, 5, 10 e
15%), além da influência do método de preparação dos catalisadores e do substrato suporte de
carbono na RRO, foi realizado19. O material com a menor quantidade de tungstênio (1%
WO3/C), suportado em carbono Vulcan XC-72 R e preparado pelo método sol-gel foi o
eletrocatalisador mais promissor para eletrogeração de H2O2. Esse material foi utilizando na
síntese do eletrodo de difusão gasosa, o qual produziu 585 mg L-1 de H2O2 em meio ácido
(K2SO4 0,1 mol L-1 / H2SO4 0,1 mol L-1). Essa eletrogeração foi cinco vezes maior comparada
a eletrogeração de H2O2 utilizando o EDG com carbono Vulcan XC-72 R sem modificação.
Nanomateriais compostos por estanho e níquel foram preparados pelo método dos
precursores poliméricos por Antonin et al.38. Os resultados mostraram que o material binário,
SnNi/C, contendo 9% de metal na proporção 6:1 – Sn:Ni, foi o melhor eletrocatalisador para
produção de H2O2 em NaOH 1,0 mol L-1. Segundo os autores, a presença de espécies
oxigenadas ácidas sobre o carbono e à maior concentração de defeitos nos parâmetros de rede
do Ni3Sn4 aumentam a difusão do oxigênio e, consequentemente, favorece a redução do
oxigênio via 2 elétrons.
A atividade catalítica para a RRO em carbono modificado com óxido de vanádio
(V2O5) foi estudado por Moraes et al.12 em NaOH 1,0 mol L-1. Os autores obtiveram maior
eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 com a adição do modificador ao carbono,
ou seja, 68% de produção de H2O2. A atividade para a RRO para esse catalisador foi
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relacionada as propriedades ácidas do V2O5, conferindo maior hidrofilicidade ao material,
logo, maior atividade para a RRO envolvendo a transferência de 2 elétrons.
A atividade catalítica da ftalocianina de cobalto em carbono Printex 6L para a RRO
foi investigada por Barros et al. e Reis et al.10, 90 em eletrólito suporte contendo H2SO4 0,1
mol L-1 e K2SO4 0,1 mol L-1. Os resultados mostraram que a eficiência de corrente para
formação de H2O2 aumentou de 69,7% para 81,5% ao adicionar o modificador ao carbono.
Considerando esses resultados, os autores estudaram a eletrogeração de H2O2 em eletrodos de
difusão gasosa e encontraram a produção de 176 mg L-1 de H2O2 para o EDG sem
modificador e 331 mg L-1 de H2O2 para o EDG contendo 5% de ftalocianina de cobalto.
A eletrogeração de H2O2 para o carbono Printex 6L modificado com 2-etilantraquinona (EAQ) foi estudado por Forti et al.70. A presença do catalisador orgânico
melhorou a eficiência da RRO via dois elétrons e reduziu o sobrepotencial para esta reação.
Valim et al.16 estudaram o comportamento eletroquímico do carbono Printex 6L
modificado com 2-terc-butil-9,10-antraquinona. O estudo da RRO foi realizado utilizando-se
a técnica do RRDE. A adição de 1% (m/m) de terc-butil-antraquinona (TBAQ) ao Printex 6L
aumentou a corrente do anel, a qual está diretamente relacionada com a formação de H2O2.
Segundo os autores, a maior eletrogeração de H2O2 nesse catalisador pode ser explicado pelo
mecanismo químico/eletroquímico para a RRO na superfície do material.
A atividade de catalisadores orgânicos para a eletrossíntese de H2O2 foi investigada
por Wang et al.91, em H2SO4 0,5 mol L-1. O eletrodo contendo 10% de RF-AQ (riboflavinaantraquinona-2-carboxilato ester) em carbono apresentou a melhor atividade eletrocatalítica
para a RRO via dois elétrons.
1.4 – Estudos Recentes da Aplicação do Grafeno como Catalisador para a Redução do
Oxigênio
Wu et al.53 prepararam reduced graphene sheets (RGSs) via redução química do óxido
de grafite. O estudo da RRO foi realizado em eletrodo de disco-anel rotatório utilizando NaCl
3,5 % como solução eletrólito suporte. Os resultados mostraram que a redução do O2 pode
ocorrer pela redução eletroquímica do O2 a H2O2 mediada por grupos quinona presentes na
superfície do RGSs, e subsequente redução a H2O, ou pela a redução direta do O2 a H2O.
Zhou et al.92 sintetizaram o nanocompósito antraquinona/grafeno via eletro-redução. O
estudo da RRO foi realizado utilizando-se a técnica de RRDE em KCl 0,1 mol L-1 como
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eletrólito suporte. Segundo os autores, o nanocompósito antraquinona/grafeno apresentou
desempenho eletrocatalítico para a redução do oxigênio via dois elétrons.
Hu et al. prepararam nanopartículas de ouro (Au-NPs) suportadas em grafeno através
da deposição eletroquímica de Au-NPs sobre a superfície de graphene sheets. Os resultados
indicaram que o nanocompósito apresentou atividade catalítica para a RRO superior às AuNPs ou ao grafeno sozinho, indicando o efeito sinérgico entre eles. Entretanto, o trabalho não
mostra o estudo mecanístico para a RRO, logo, não é possível identificar se a RRO ocorre
envolvendo a transferência de dois ou quatro elétrons.
O estudo comparativo do suporte de carbono modificado com nanopartículas de
Fe3O4, pelo método hidrotermal, é reportado por Wu et al.93. As nanopartículas incorporadas
ao grafeno apresentaram maior atividade para a RRO envolvendo a transferência de quatro
elétrons, em solução alcalina, do que as nanopartículas incorporadas em carbono. Além disso,
o catalisador Fe3O4/grafeno exibiu maior durabilidade do que o catalisador Pt/C.
Barros et al.40 estudaram a modificação do grafeno e do carbono Printex 6L com
nanopartículas de Fe3O4 pelo método de precipitação usando NaBH4 como agente redutor. O
catalisador Fe3O4/grafeno apresentou maior atividade para a RRO via dois elétrons (eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 igual a 62,0%) comparado ao Fe3O4/C em KOH 1,0
mol L-1.
A atividade para a RRO do grafeno modificado com MnOx foi investigada por Wu et
al.
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em KOH 0,1 mol L-1. O material apresentou maior atividade para a RRO via quatro

elétrons, além de menor sobrepotencial comparado ao grafeno. O catalisador MnO2/reduced
graphene oxide (rGO) também foi sintetizado por Qian et al.55. Concomitantemente com o
observado por Wu et al.94, o composto MnO2/RGO apresentou atividade eletrocatalítica para a
RRO envolvendo a transferência de quatro elétrons em meio alcalino (KOH 0,1 mol L-1).
A eletrocatálise para a RRO foi estudada em eletrodo de carbono vítreo modificado
com grafeno e com Co(OH)2/grafeno usando a técnica de RRDE por Wu et al.44 em KOH 0,1
mol L-1. Os autores encontraram que a redução do oxigênio em grafeno ocorre via mecanismo
indireto formando H2O2 como intermediário e subsequentemente, esse oxidante é reduzido a
H2O. O tratamento eletroquímico do grafeno em solução contendo Co(NO3)2 produziu
nanopartículas de Co(OH)2 em grafeno e alterou a microestrutura desse substrato. O
catalisador Co(OH)2/grafeno apresentou alta atividade para a RRO via quatro elétrons e baixo
sobrepotencial para a RRO.
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Nanocristais de Co3O4 em grafeno foram sintetizados pelo método hidrotermal por
Liang et al54. O catalisador Co3O4/grafeno apresentou similar atividade para a RRO
comparada aos catalisadores contendo platina. Porém, maior estabilidade em solução alcalina.
A alta performance do catalisador Co3O4/grafeno para a RRO, via quatro elétrons, ocorre
devido ao efeito sinérgico entre as nanopartículas cristalinas de Co3O4 e o substrato de
grafeno.
Shao et al.95 reportaram graphene nanoplatelets (GNPs) como material suporte para
nanopartículas de Pt visando aplicação em células a combustível. Pt/GNP apresentaram
elevada estabilidade eletroquímica (2 a 3 vezes maior do que Pt/CNT ou Pt/C comercial –
Etek). Os autores atribuíram esse desempenho ao alto grau de grafitização intrínseca do GNP
e ao aumento da interação Pt-carbono em Pt/GNP.
A atividade para a RRO em eletrocatalisadores de Pd e Pt suportados em graphene
sheets foi estudada por Seo et al.60 em NaOH 0,1 mol L-1. O catalisador Pd/GNS apresentou
superior atividade para a RRO envolvendo a transferência de quatro elétrons comparada ao
eletrodo Pt/GNS.
Nanopartículas de Pt e Pt3M (M = Co e Cr) em grafeno foram preparadas pela redução
do etilenoglicol por Rao et al.56. A atividade catalítica para a RRO da Pt3M/grafeno foi 3 a 4
vezes maior do que a atividade da Pt/grafeno em H2SO4 0,5 mol L-1. A elevada atividade
catalítica para a liga Pt3M frente à RRO via quatro elétrons foi atribuída a inibição de espécies
(hidro) oxi formadas na superfície da Pt.
Antolini
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escreveu um review descrevendo o grafeno como catalisador suporte para

células a combustível em substituição ao carbono. A atividade para a RRO em catalisadores
metálicos suportados em graphene nanosheets comparados àqueles suportados em carbono
indicaram resultados contraditórios. De acordo com Ha et al.97, a Pt suportada em grafeno
apresentou atividade ligeiramente superior a atividade da Pt suportada em carbono. Wu et al.97
observaram que a Pt suportada em grafeno exibiu potencial de meia onda similar ao da Pt
suportada em carbono. Inversamente, Xin et al.98 observaram que a Pt/GNS apresentou menor
corrente limite difusional para a RRO do que a Pt/C. Outros autores99, 100 mostraram que o
desempenho da Pt/GNS como cátodo em células à combustível foi menor do que o
desempenho da Pt/C. Finalmente, Sato et al.101 estudaram a modificação do carbono e do
grafeno com nanopartículas de Pt (mesmo tamanho médio de partícula). Os autores
verificaram que a RRO depende da microestrutura do grafeno, uma vez que, os microporos
presentes no grafeno afetam a difusão do oxigênio sobre a superfície do material.
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2 - OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho consistem na obtenção e avaliação da atividade catalítica
de nanopartículas de óxidos metálicos incorporadas em carbono Printex 6L e em grafeno no
estudo da redução do oxigênio visando a eletrogeração de peróxido de hidrogênio. Difração
de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia de fotoelétrons excitados
por raios X foram aplicados na caracterização morfológica e estrutural desses materiais. O
mecanismo da reação de redução do oxigênio foi analisado pela técnica do eletrodo de discoanel rotatório. O desenvolvimento deste projeto foi realizado em três etapas:
Na primeira etapa, partículas inorgânicas de Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2 foram
sintetizadas em carbono Printex 6L utilizando o método dos precursores poliméricos e a
eficiência catalítica desses materiais para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio foi
avaliada em meio ácido.
Na segunda etapa, foi realizado o estudo comparativo da reação de redução do
oxigênio em diferentes substratos de carbono: carbono Printex 6L, óxido de grafeno e óxido
de grafeno reduzido, tanto em solução eletrólito ácida quanto em solução alcalina.
Posteriormente, partículas inorgânicas de Nb2O5 ou ZrO2 foram preparadas em óxido
de grafeno reduzido pela síntese hidrotérmica e a eficiência catalítica desses materiais para a
eletrogeração de peróxido de hidrogênio foi estudada em meio ácido e alcalino.
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3 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
A seção procedimento experimental descreve os experimentos que foram realizados
no Grupo de Processos Eletroquímicos e Ambientais – Instituto de Química de São Carlos –
Universidade de São Paulo (GPEA-IQSC-USP) sob orientação do Professor Dr. Marcos R. V.
Lanza e no Institut National de la Recherche Scientifique – Enérgie, Matériaux et
Télécommunications (INRS-ÉMT) localizado em Varennes – Quebec, Canadá, no qual a
pesquisadora realizou estágio sanduíche durante 9 meses em colaboração com a Professora
Dra. Ana C. Tavares.
Todo o estudo relacionado ao carbono Printex 6L, assim como a modificação do
mesmo com óxidos metálicos, foi realizado no GPEA-IQSC-USP. Os estudos pertinentes ao
grafeno foram realizados no INRS-ÉMT.

3.1 – Análise Termogravimétrica dos Substratos de Carbono
A estabilidade térmica dos substratos de carbono, Printex 6L e óxido de grafeno, foi
investigada pela análise termogravimétrica, na qual foi registrada a variação de massa da
amostra em função da temperatura aplicada ao sistema, utilizando-se um equipamento TGA50 da Schimadzu. Os catalisadores foram aquecidos, em fluxo de ar sintético, entre 25 ºC a
850 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1.

3.2 – Síntese dos Eletrocatalisadores Nanoestruturados
3.2.1 – Carbono Printex 6L Modificado com Óxidos Metálicos

A obtenção do carbono Printex 6L modificado com óxidos metálicos foi realizada por
intermédio do método dos precursores poliméricos baseado na patente de Pechini102,
utilizando-se etóxido de tântalo ((CH3CH2O)5Ta – Aldrich), heptamolibdato de amônio
tetrahidratado

((NH4)6Mo7O24.4H2O

–

Aldrich),

oxalato

de

amônia

e

nióbio

(NH4[NbO(C2O4).H2O] – CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração)),
carbonato de zircônio, ([ZrO2]2.CO2.H2O – Aldrich), carbono Printex 6L (Evonic), ácido
cítrico e etilenoglicol.
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Nessa metodologia, o sal precursor foi introduzido em uma mistura contendo ácido
cítrico e etilenoglicol, na proporção de 1 mol de metal : 10 mol de ácido cítrico : 40 mol de
etilenoglicol, a 60 °C. Após homogeneização do sistema, adicionou-se a matriz carbono
Printex 6L e deixou a suspensão formada sob agitação magnética por 20 minutos. Em
seguida, esses materiais foram submetidos à calcinação em ar a 500 °C por 30 minutos. A
Figura 3.1 ilustra a rota de preparação para esse material.
Os catalisadores foram preparados em diferentes composições nominais do
modificador em relação à matriz carbono Printex 6L (m/m), os quais são especificados na
seção resultados e discussão para cada catalisador em questão.
Além disso, o carbono Printex 6L foi termicamente tratado com ácido cítrico e
etilenoglicol seguindo o mesmo procedimento descrito acima, porém, sem adição de
quaisquer sais precursores do metal na primeira etapa de síntese. Esse procedimento foi
realizado a fim de verificar a influência do método dos precursores poliméricos na atividade
catalítica do carbono para a reação de redução do oxigênio.
Figura 3. 1 – Ilustração esquemática do processo de síntese do carbono Printex 6L nanoestruturado
com óxido metálico.

Fonte: Autoria própria.
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3.2.2 – Óxido de Grafeno Reduzido Modificado com Óxidos Metálicos

A solução de óxido de grafeno (GO) utilizada neste estudo foi preparada por um grupo
de pesquisa da Université du Québec à Montréal (UQAM) sob orientação do Professor Dr.
Mohamed Siaj utilizando-se o método Hummers103. Nessa metodologia, fragmentos de grafite
(3 g) foram adicionados a uma solução contendo ácido sulfúrico (360 mL) e ácido fosfórico
85% (40 mL). Em seguida, 18 g de permanganato de potássio foi acrescentado à suspensão. A
mistura foi aquecida a 50 ºC e mantida sob agitação magnética durante 12 horas. Em seguida,
deixou-se o sistema esfriar à temperatura ambiente e neutralizou-se a suspensão com peróxido
de hidrogênio 30% (6 mL). As partículas sólidas suspensas em solução foram removidas com
auxílio de um sistema de filtração (297 μm). A solução de GO resultante foi lavada
sucessivamente com água ultrapura, HCl 30% e etanol. Essa solução foi dispersa em éter
anidro (400 mL) e suspensa em água ultrapura (5 mg mL-1 – 650 mL) com auxílio de um
agitador magnético (12 horas) e um ultrassom (1 hora).
A partir da análise termogravimétrica para o óxido de grafeno observou-se a baixa
estabilidade térmica desse composto. Logo, a síntese de nanopartículas catalíticas sobre esse
substrato pelo método dos precursores poliméricos foi limitada. Dessa forma, optou-se por
utilizar a síntese hidrotermal conforme descrito por Liang et al.54, no qual a síntese de
nanopartículas catalíticas sobre o substrato ocorre em um sistema hermeticamente fechado.
Nessa metodologia, o sal precursor de nióbio, NH4[NbO(C2O4).H2O], ou de zircônio,
[ZrO2]2.CO2.H2O, foi solubilizado em água e adicionado à solução de GO dispersa em etanol
anidro (CGO-EtOH = 0,33 mg mL-1). A suspensão formada foi mantida sob agitação magnética
durante 10 horas a 80 °C. Em seguida, a mistura reacional foi transferida para um autoclave,
no qual realizou-se a reação hidrotermal a 150 °C por 3 horas. O produto formado foi
coletado por centrifugação, lavado com água e liofilizado durante 24 horas.
Os catalisadores foram preparados em diferentes composições nominais do
modificador em relação ao óxido de grafeno (m/m), os quais são especificados na seção
resultados e discussão para cada catalisador em questão.
O mesmo procedimento descrito acima foi utilizado para a preparação do branco, rGO,
porém sem adição de quaisquer sais precursores do metal na primeira etapa de síntese. A
Figura 3.2 ilustra a rota de preparação para os catalisadores rGO e MXOY-rGO.
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Figura 3. 2 – Ilustração esquemática do processo de síntese do óxido de grafeno reduzido
nanoestruturado com óxido metálico.

Fonte: Adaptado de Carneiro et al. Journal of Catalysis, 332 (2015) 51-61.

3.3 – Caracterização Físico-Química dos Eletrocatalisadores
A caracterização morfológica e microestrutural dos catalisadores foi investigada por
difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e espectroscopia de
fotoelétrons excitados por raios X (X-ray photoelectron spectroscopy – XPS).
A estrutura dos óxidos catalíticos foi, inicialmente, avaliada pela técnica de difração
de raios X utilizando-se um difratômetro Rigaku Rotaflex operando com radiação Cu-K( =
1,5406 Å) a 40 kV – 80 mA. A identificação das fases cristalinas dos compostos formados foi
realizada por comparação com padrões pré-determinados utilizando as fichas cristalográficas
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JCPDS (International Center of Difraction Data) presentes na base de dados do programa
Search Match, além de trabalhos prévios publicados na literatura.
A distribuição e o tamanho médio das partículas catalíticas sobre o substrato de
carbono, assim como o padrão de difração de elétrons (SAED), foram investigados por
microscopia eletrônica de transmissão utilizando-se um microscópio Philips TECNAI G2F20
operando a 120 kV. As amostras foram preparadas pela dispersão do catalisador em álcool
isopropílico. A suspensão formada foi depositada sobre grades de cobre revestidas com
carbono (CF300-Cu, Electron Microscopy Ltda.). A determinação do diâmetro médio das
partículas e a distância interplanar nas imagens SAED foram analisados com auxílio do
software ImageJ.
As espécies presentes na superfície dos compósitos foram avaliadas a partir de
medidas de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X. As amostras de carbono
Printex 6L modificado foram analisadas utilizando-se um espectrômetro comercial UNISPECS UHV System (Universidade Estadual Paulista) com uma pressão de 1x10-9 torr e uma
linha de Mg como fonte de ionização (Mg K, h = 1253,6 eV). As análises de XPS para as
amostras contendo grafeno foram investigadas com o espectrômetro VG Escalab 220i-XL
(Institut National de la Recherche Scientifique) com uma pressão de 1x10-9 torr e uma linha
de Al como fonte policromática de ionização (Al K, h 1486,6 eV). As medidas, para todos
os catalisadores, foram realizadas com uma energia de raios X a 400 W (15kV × 26 mA). Os
espectros foram deconvoluídos utilizando-se uma função do tipo pseudo-Voigt, ou seja,
combinações lineares de Gaussianas (70 %) e Lorentzianas (30 %), utilizando-se o software
CasaXPS. O ruído inelástico dos espectros de alta resolução foi subtraído através do método
de Shirley. A composição (at. %) da camada superficial foi determinada pelas proporções
relativas das áreas dos picos corrigidas pelos fatores de sensitividade atômica de Scofield. O
pico do C (1s) a 284,6 eV foi utilizado como padrão interno para correção de todas as
amostras.

3.4 – Estudo da Reação de Redução do Oxigênio
3.4.1 – Caracterização Eletroquímica dos Eletrocatalisadores

Todos os compósitos estudados foram analisados eletroquimicamente por voltametria
cíclica (VC) e curvas de polarização no estado estacionário. Assim, utilizou-se um
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potenciostato / galvanostato Autolab PGSTAT 128 N (Metrohm) e um eletrodo de disco-anel
rotatório (Pine Instruments) composto por um anel de platina e um disco de carbono vítreo
monolítico, com um coeficiente de coleção igual a 0,37. Além disso, foi utilizado uma célula
eletroquímica convencional tendo como eletrodo de referência e contra eletrodo os eletrodos
de Ag/AgCl e uma folha de Pt, respectivamente.
Os eletrodos de trabalho foram preparados pela dispersão de 1 mg do eletrocatalisador
ou do suporte de carbono em 1 mL de água. Esse sistema foi homogeneizado em um banho de
ultrassom durante 15 minutos. Após a homogeneização, uma alíquota de 20 μL da solução foi
colocada no disco do eletrodo de disco-anel rotatório, e então seca em ar. Posteriormente, 20
μL de uma solução diluída de Nafion® (1:100 v/v nafion:água) foram adicionados à
microcamada e seca com fluxo de N2(g). Os compósitos contendo grafeno foram preparados
conforme o procedimento descrito acima, porém, a massa do catalisador foi dispersa em
álcool isopropílico.
As microcamadas compostas por carbono Printex 6L foram caracterizadas
eletroquimicamente por voltametria cíclica em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2 – H2SO4) saturado
com N2(g), a velocidade de varredura igual a 10 mV s-1. Enquanto que, as voltametrias cíclicas
para compósitos pertinentes ao grafeno foram realizadas a velocidade de varredura igual a 50
mV s-1, em eletrólito suporte ácido (K2SO4 0,1 mol L-1 – pH = 2) e alcalino (NaOH 0,1 mol L1

) saturado com N2(g) e com O2(g). O estudo em eletrólito alcalino e a velocidade de varredura

igual a 50 mV s-1 foi realizado objetivando comparar os resultados obtidos nesse estudo com
àqueles reportados na literatura para esse substrato.
O mecanismo para a reação de redução do oxigênio molecular em K2SO4 0,1 mol L-1
(pH = 2 – H2SO4) foi determinado por voltametria de varredura linear (VL) em eletrodo de
disco-anel rotatório, no qual monitorou-se a eletrogeração de peróxido de hidrogênio na
microcamada catalítica a partir de um potencial aplicado ao eletrodo de platina (anel) igual a
+1,0 V. A seletividade para a eletrogeração de H2O2 sobre o grafeno foi adicionalmente
estudada em NaOH 0,1 mol L-1, mantendo-se um potencial aplicado ao anel de platina igual a
+0,5 V. Todos os voltamogramas foram registrados a velocidade de varredura igual a 5,0 mV
s-1 e a temperatura ambiente. Durante as medidas, o eletrodo de trabalho foi rotacionado a
velocidade constante igual a 900 rpm. As voltametrias de varredura linear foram registradas
em eletrólito suporte saturado com N2(g) e com O2(g), porém todas as curvas apresentadas na
seção resultados e discussão foram corrigidas pela subtração do background obtido na VL em
N2(g).
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A estabilidade dos catalisadores foi avaliada por cronoamperometria, em solução
eletrólito suporte saturada com O2(g), aplicando-se um potencial fixo ao sistema igual a -0,3 V
durante 6 horas. Além disso, registrou-se a voltametria de varredura linear antes e após a
cronoamperometria com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação
angular de 900 rpm.
3.4.2 – Análise Quantitativa da Eficiência de Corrente para a Eletrogeração de H 2O2 e
do Número Total de Elétrons Trocados Durante a Redução do Oxigênio

A partir dos resultados obtidos por voltametria de varredura linear dos materiais
estudados calculou-se a eficiência de corrente para eletrogeração de peróxido de hidrogênio
(I(H2O2)%) e o número total de elétrons trocados (nt) durante a reação de redução do
oxigênio, de acordo com as Equações I e II6, respectivamente.

(I)

(II)

Onde Ia é a corrente obtida na região do anel, Id é a corrente obtida na região do disco e N o
coeficiente de coleção do RRDE (N = 0,37).
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de melhor diferenciar os resultados obtidos nesse estudo, tanto em carbono
Printex 6L quanto em óxido de grafeno reduzido, ambos os substratos de carbono
modificados com óxidos metálicos, os “Resultados e Discussão” foram sistematizados em três
partes:
4.1 – Estudo da Reação de Redução do Oxigênio em Carbono Printex 6L Modificado com
Óxidos Metálicos;
4.2 – Estudo Comparativo da Eletrogeração de H2O2 em Diferentes Substratos de Carbono;
4.3 – Estudo da Reação de Redução do Oxigênio em Óxido de Grafeno Reduzido Modificado
com Óxidos Metálicos.

4.1 – Estudo da Reação de Redução do Oxigênio em Carbono Printex 6L
Modificado com Óxidos Metálicos
Nesta seção são abordados os resultados da caracterização morfológica e estrutural,
assim como, o estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L modificado
com Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2. Além disso, é apresentado um estudo comparativo para o
processo de eletrogeração do peróxido de hidrogênio entre os diferentes modificadores
incorporados em carbono Printex 6L. Este estudo foi realizado no Grupo de Processos
Eletroquímicos e Ambientais do Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São
Paulo.
4.1.1 – Caracterização Térmica do Carbono Printex 6L
A estabilidade térmica do substrato de carbono Printex 6L foi investigada pela análise
termogravimétrica do material, Figura 4.1, a fim de estabelecer uma temperatura limite para a
síntese de óxidos metálicos sobre a matriz condutora de carbono e evitar a oxidação do
mesmo a CO2.
No intervalo de temperatura entre 25 ºC a aproximadamente 500 ºC, o carbono
apresentou uma perda de massa de apenas 2%, a qual pode estar associada a remoção de água
adsorvida sobre a superfície do material. Entretanto, a temperaturas acima de 600 ºC foi
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observada uma pronunciada perda de massa do carbono, sendo esse completamente
degradado a CO2 a 700 ºC.
Figura 4. 1 – Análise termogravimétrica para o carbono Printex 6L, em fluxo de ar sintético, entre 25 a
850 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1.
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Fonte: Autoria própria.

A partir dessa análise estabeleceu-se a temperatura de 500 ºC como a temperatura
limite superior para a síntese de nanopartículas catalítica sobre a matriz carbono Printex 6L
sem comprometer a estabilidade térmica do substrato de carbono.
4.1.2 – Carbono Printex 6L Modificado com Óxido de Tântalo
4.1.2.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
A estrutura cristalina do carbono Printex 6L e do óxido de tântalo incorporado em
carbono foi, inicialmente, analisada a partir de medidas de difração de raios X. A
identificação das fases cristalinas foi realizada utilizando-se como referência as fichas
cristalográficas JCPDS. Os perfis dos difratogramas de raios X para o carbono Printex 6L,
não tratado e tratado termicamente, e para o eletrocatalisador Ta2O5/C estão apresentados na
Figura 4.2.
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Como verificado nas Figura 4.2B-C, nenhuma alteração na estrutura cristalina para o
carbono Printex 6L foi observada após o tratamento térmico do mesmo. Os picos de difração
observados em 2 = 25º e 43,5º são características desse material8.
De acordo com a ficha catalográfica JCPDS#27-1447, Figura 4.2D, a fase Ta2O5
apresenta picos cristalinos na mesma região em que o substrato de carbono apresenta uma
banda8, ou seja, entre 2= 20º–30º. Consequentemente, nenhum pico associado à fase
cristalina referente ao óxido de tântalo (V), Ta2O5, foi identificado para o eletrocatalisador
contendo tântalo pela técnica de difração de raios X, Figura 4.2A.

Intensidade Normalizada (u. a.)

Figura 4. 2 – Difratogramas de raios X para: (A) catalisador Ta2O5/C (5,0% (m/m) Ta/C), (B) carbono
Printex 6L tratado termicamente, (C) carbono Printex 6L e (D) JCPDS característico da fase Ta2O5
(#27-1447).
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Fonte: Autoria própria.

Imagens por microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador Ta2O5/C são
apresentadas na Figura 4.3. A imagem em campo claro (Bright field) é formada pelo feixe de
elétrons transmitido pela amostra. Assim, os pontos mais escuros na Figura 4.3A podem ser
associados ao Ta2O5 (maior massa atômica) e a região mais clara ao carbono Printex 6L
(menor massa atômica). Por outro lado, a imagem em campo escuro (Dark field) é formada
pelo feixe de elétrons difratados em um plano específico. Logo, o contraste brilhante na
Figura 4.3C pode ser relacionado a difração de elétrons pela estrutura cristalinidade do
modificador incorporado ao carbono Printex 6L, pois esse substrato possui uma estrutura
amorfa conforme reportado na literatura8 e verificado na Figura 4.2. Como apresentado no
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histograma de distribuição de tamanho, Figura 4.3B, as partículas catalíticas de óxido de
tântalo possuem tamanho médio de aproximadamente 2,1 ± 0,3 nm.
Figura 4. 3 – Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador Ta2O5/C (5,0 (m/m)
Ta/C) em: (A) campo claro e (C) campo escuro; (B) Histograma da estimativa do tamanho médio de
partícula; (D) Padrão de difração de elétrons referentes aos principais planos cristalinos da estrutura do
Ta2O5; (E) Imagem de MET e mapeamento elementar pata o (F) tântalo, (G) oxigênio e (H) carbono.

Fonte: Autoria própria.
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O padrão de difração de elétrons (SAED) é característico para cada amostra e ocorre
devido à interação do feixe de elétrons com a estrutura atômica da mesma. A partir das
imagens SAED obtém-se informações sobre a ordenação cristalina do material, ou seja, se a
estrutura é amorfa, mono ou policristalina. Nessa imagem, a distância do padrão de difração
de elétrons é inversamente proporcional à distância interplanar do plano atômico referente à
difração. Logo, torna-se possível correlacionar a distância interplanar com as fichas
catalográficas JCPDS e identificar a estrutura cristalina de um dado material.
Na Figura 4.3D é apresentado o padrão de difração de elétrons para o catalisador
Ta2O5/C. A organização dos elétrons difratados em forma de anéis reflete a estrutura
policristalina do óxido de tântalo. Além disso, a presença de anéis difuso nessa figura é
característico do substrato de carbono Printex 6L, o qual possui uma estrutura amorfa.
A partir dos planos de rede de difração bem definidos, Figura 4.3D, confirmou-se a
estrutura cristalina das nanopartículas de Ta2O5, uma vez que, as distâncias interplanares de
3,36 Å e 3,63 Å correspondem aos planos cristalinos (0 1 5) e (0 1 3) (JCPDS#27-1447),
respectivamente.
A distribuição dos elementos presentes na amostra foi avaliada a partir de um
mapeamento dos elementos químicos por espectroscopia de raios X por dispersão de energia
(EDXS) no modo varredura (STEM), como mostrado na Figura 4.3F-H. A área selecionada
para o mapeamento pode ser observada no quadro em vermelho na Figura 4.3E (imagem em
campo escuro). Os resultados da análise confirmaram a presença dos elementos Ta, O e C
distribuídos em toda a extensão da amostra. Porém, observou-se uma maior concentração do
Ta na região de contraste brilhante da Figura 4.3E, ou seja, nas regiões cristalinas.
Nas Figuras 4.4A e 4.4B são apresentas a espectroscopia de fotoelétrons excitados por
raios X do C (1s) para o carbono Printex 6L antes e após o tratamento térmico em ar a 500 ºC
por 30 minutos. O espectro para ambos materiais pode ser deconvoluído em quatro
componentes químicos associados à fase aromática (C-C sp2) centralizado a 284,4 eV e a
grupos oxigenados na forma de álcool/éter (C-O) a 285,7 eV, carbonila (C=O) a 287,0 eV e
carboxila (O-C=O) a 289,5 eV 104, 105.
A principal componente do espectro do C (1s) para o carbono Printex 6L antes da
calcinação refere-se a fase aromática, porém com o tratamento térmico do mesmo há uma
redução dessa fase. Concomitantemente, ocorre um aumento de 17% para 32% da proporção
de grupos oxigenados na superfície do carbono, o que pode tornar a estrutura mais reativa
para a redução do oxigênio106-110 uma vez que, a presença de grupos funcionais oxigenados
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facilitam a transferência de elétrons na superfície do material. É importante notar que, de
acordo com os resultados obtidos com a análise termogravimétrica, o carbono Printex 6L
permanece termicamente estável a 500 ºC.
As principais componentes do espectro do O (1s) para o carbono Printex 6L, Figura
4.4C, podem ser atribuídas aos grupos C=O a 532,7 eV e O-C=O a 534,0 eV, os quais foram
previamente identificados na análise do espectro do C (1s). Uma pequena componente
observada à alta energia de ligação, 535,5 eV, está associada à água molecular105 adsorvida na
superfície das partículas. O espectro do O (1s) para o catalisador Ta2O5/C, Figura 3D,
apresentou as mesmas fases químicas identificadas para o carbono Printex 6L porém, há um
pico adicional a 530,7 eV relacionado a ligação O-Ta105.
Figura 4. 4 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do C (1s) para: (A) carbono Printex
6L e (B) carbono Printex 6L tratado termicamente. XPS do O (1s) para: (C) carbono Printex 6L e (D)
catalisador Ta2O5/C (5,0 (m/m) Ta/C).
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Na Figura 4.5 é apresento o espectro do Ta (4f) deconvoluído para o catalisador
Ta2O5/C. De acordo com essa figura, o espectro do Ta (4f) pode ser ajustado com apenas um
par de componentes spin-órbita a uma distância fixa de 1,9 eV. A energia característica da
ligação centralizada a 27,1 eV (Ta 4f7/2) corresponde a fase Ta2O5105. Esse resultado,
associado com a difração de raios X e com difração de elétrons (imagem SAED), fornece uma
clara evidência da presença da fase Ta2O5 sobre a superfície do carbono Printex 6L.
Figura 4. 5 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Ta (4f) para o catalisador
Ta2O5/C (5,0 (m/m) Ta/C).
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4.1.2.2 – Caracterização Eletroquímica
O comportamento eletroquímico para os eletrodos de carbono vítreo monolítico,
carbono Printex 6L antes e após o tratamento térmico e para o catalisador Ta2O5/C em K2SO4
0,1 mol L-1 (pH = 2) foi, primeiramente, investigado por voltametria cíclica no intervalo de
potencial entre +0,6 V a -0,6 V, a velocidade de varredura de 10 mV s-1 em solução eletrólito
suporte saturado com nitrogênio gasoso, Figura 4.6.
A inexistência de picos de corrente em toda a faixa de potencial estudada para o
carbono Printex 6L indica que as correntes observadas são de natureza capacitiva111. Após o
tratamento térmico do carbono foi observado a presença de um pico entre +0,1 V a 0,0 V,
evidenciado na Figura 4.6. Como mostrado no espectro de XPS, esse pico pode estar
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associado ao aumento dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do material.
Nenhum par redox foi observado no voltamograma cíclico para o carbono vítreo monolítico.
O voltamograma cíclico para o eletrocatalisador Ta2O5/C apresentou um pico entre
+0,4 V a 0,0 V. A transição redox nesse intervalo de potencial pode estar associada à redução
do Ta2O5 a Ta metálico conforme descrito no diagrama de equilíbrio, potencial versus pH,
para o sistema tântalo-água a 25 ºC (Equação III) por Pourbaix112, e à presença de fases
oxigenadas sobre a superfície catalítica provenientes do tratamento térmico durante o
processo de síntese do material27, 28.
Ta2O5 + 10 H+ + 10 e-

2 Ta + 5 H2O

(III)

A variação no valor da corrente em potenciais mais negativos (-0,4 a -0,6 V) refere-se
ao início da reação de desprendimento do hidrogênio, o qual é proveniente da redução dos
íons H+ presentes na solução eletrólito suporte (pH = 2).
Figura 4. 6 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g), para o eletrodo de carbono vítreo, carbono Printex 6L antes e após o tratamento térmico e
para o catalisador Ta2O5/C (5,0% (m/m) Ta/C) registrada a 10 mV s-1.
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O estudo da reação de redução do oxigênio foi realizado a partir de medidas de
voltametria de varredura linear, utilizando-se a técnica do eletrodo de disco-anel rotatório, a
fim de avaliar a influência da modificação do carbono Printex 6L com óxidos metálicos, bem
como a influência do tratamento térmico sobre o carbono proveniente do método de síntese
das nanopartículas na atividade para a eletrogeração de H2O2.
A redução do oxigênio empregando o eletrodo de disco-anel rotatório ocorre a partir
de um mecanismo hidrodinâmico próximo à superfície do eletrodo. Esse mecanismo promove
a convecção forçada da solução de eletrólito suporte e renova as espécies eletroativas sobre a
superfície catalítica. Nesse sistema, o fluxo da solução entra em contato primeiramente com o
eletrodo de disco, onde é depositado o material a ser estudado e onde ocorre a reação de
redução do oxigênio e possíveis reações acopladas (Equações IV – VII). O oxigênio
dissolvido na solução é reduzido e os produtos formados a partir dessa reação são
encaminhados para a região do eletrodo de anel polarizado anodicamente, o qual fica situado
ao redor do disco do RRDE. Na região do anel é aplicado um potencial fixo suficiente para
que ocorra a oxidação do peróxido de hidrogênio a água (Equação VIII), regenerando assim o
oxigênio inicial.
O2 + 2 H+ + 2 e-

→ H2O2

(IV)

H2O2 + 2 H+ + 2 e- → 2 H2O

(V)

O2 + 4 H+ + 4 e2 H+ + 2 e-

→ 2 H2O
→ H2

H2O2 → 2 H+ + 2 e- + O2

(VI)
(VII)

(VIII)

Na Figura 4.7 são apresentadas as curvas de polarização no estado estacionário para os
eletrodos de carbono vítreo monolítico, carbono Printex 6L antes e após o tratamento térmico
e para o catalisador Ta2O5/C. As curvas foram registradas a 5 mV s-1, com velocidade de
rotação do eletrodo a 900 rpm em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte. Os
valores de corrente detectados no disco referem-se à reação de redução do oxigênio e a
possíveis reações acopladas como a redução do hidrogênio proveniente da solução eletrólito
ácida (pH = 2), enquanto que os valores de corrente registrados no anel são associados a
eletrogeração de H2O2 no eletrodo de disco.
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A voltametria de varredura linear para o carbono Printex 6L pode ser dividida em três
regiões. Inicialmente, a reação de redução do oxigênio é controlada pela transferência de
carga (controle cinético), em seguida o processo atua sob regime misto, ou seja, transferência
de carga e transporte de massa (controle difusional), a qual é seguido por uma região
controlada apenas pelo transporte de massa. O carbono Printex 6L tratado termicamente,
assim como os demais materiais estudados, apresentaram comportamento similar à matriz
Printex 6L, ou seja, as correntes apresentadas no disco são governadas por regiões de controle
cinético, seguida por regiões de controle misto e, por fim, por regiões de controle difusional.
Além disso, observa-se que com o aumento do valor de corrente no eletrodo de disco
proveniente da RRO tem-se um aumento do valor de corrente no eletrodo de anel, indicando a
eletrogeração de H2O2.
Figura 4. 7 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o eletrodo de carbono vítreo, carbono
Printex 6L antes e após o tratamento térmico e para o catalisador Ta2O5/C com diferentes composições
mássicas Ta/C. A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por
K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação
angular de 900 rpm (Eanel = +1,0 V).
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Fonte: Autoria própria.
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Como observado na Figura 4.7, o carbono Printex 6L tratado termicamente apresentou
maiores valores de corrente no anel comparado ao carbono não tratado indicando que, o
aumento dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do carbono torna o material
mais ativo para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio. Além disso, os eletrocatalisadores
Ta2O5/C, com diferentes proporções mássicas Ta/C, apresentaram maiores valores de corrente
no anel do que os valores apresentados pelo carbono Printex 6L, sugerindo uma maior
eletrogeração de H2O2 nos eletrocatalisadores contendo óxido de tântalo.
Nessa figura, pode-se observar que os eletrocatalisadores Ta2O5/C exibiram menor
potencial de meia-onda para a RRO do que o potencial de meia-onda apresentado pelo
carbono Printex 6L possibilitando, portanto, a eletrogeração de H2O2 com menor consumo
energético. O deslocamento do potencial para a RRO na presença do óxido de tântalo pode ser
atribuído ao elevado sobrepotencial para RRO desse óxido (∼ 0,95 V vs. EPH)113, 114. Como
apresentado na Figura 4.7, com o aumento do conteúdo de tântalo há um aumento do
potencial de meia-onda para a RRO, o que ocorre devido às propriedades isolantes do Ta2O5.
Entretanto, como esse óxido está presente em baixas concentrações e disperso na matriz
condutora de carbono, o efeito isolante do Ta2O5 não ocasiona uma diminuição significativa
nas propriedades condutoras do material113, 114.
O eletrodo de carbono vítreo monolítico apresentou maior sobrepotencial para a RRO
comparado aos catalisadores avaliados nesse estudo. Além disso, esse material exibiu baixa
atividade para a redução do oxigênio logo, para a eletrogeração de H2O2 no intervalo de
potencial analisado. Assim, o eletrodo de carbono vítreo, onde o material a ser estudado é
depositado, não interferiu nas análises dos catalisadores avaliados.
Segundo Mayrhofer et al.115, o valor de corrente limite difusional encontrado no
eletrodo de disco é proporcional ao número de elétrons envolvidos na reação de redução do
oxigênio. Conforme ilustrado na Figura 4.7, a corrente difusional para o carbono Printex 6L
possui a mesma magnitude que os valores de corrente encontrados para os eletrocatalisadores
Ta2O5/C sugerindo que esses materiais possuem similar número de elétrons transferidos
durante a RRO.
Considerando a voltametria de varredura linear, a partir da relação dos valores de
corrente obtidos no eletrodo de disco e no eletrodo de anel, levando-se em conta suas áreas
geométricas, é possível obter uma indicação quantitativa de qual etapa do mecanismo da
redução do oxigênio está sendo favorecida, ou seja, o mecanismo envolvendo a transferência
de dois elétrons, geração de H2O2, ou mecanismo envolvendo a transferência de quatro
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elétrons, produção de H2O116. Assim, a eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e o
número total de elétrons transferidos durante a RRO podem ser determinados
quantitativamente de acordo com as equações I e II descritas na seção 3.4.16.
Os valores de I(H2O2)% e nt calculados para o carbono Printex 6L, antes e após o
tratamento térmico, e para os eletrocatalisadores Ta2O5/C estão apresentados na Tabela 4.1.
Os calculados foram realizados no intervalo de potencial entre -0,3 V a -0,6 V, ou seja, na
região de controle misto (cinético e difusional).
Tabela 4. 1 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, e para o catalisador Ta2O5/C com diferentes composições mássicas Ta/C.

Carbono

Printex 6L

Printex 6L

Tratado

Eletrocatalisador (m/m) Ta/C
0,5%

1,0%

5,0%

I(H2O2)%

65,3

76,5

79,5

80,2

83,2

nt

2,7

2,5

2,4

2,4

2,3

Fonte: Autoria própria.

Conforme ilustrado na Tabela 4.1, o carbono Printex 6L possui eficiência de corrente
para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio igual a 65,3% e 2,7 elétrons transferidos
durante a RRO. Após o tratamento térmico do carbono, a eficiência de corrente para a
eletrogeração de H2O2 aumentou para 76,5% (∼ 17%) com 2,5 elétrons transferidos durante a
RRO.
A modificação do carbono Printex 6L com Ta2O5 tornou a estrutura do material
aproximadamente 27% mais ativa para a eletrogeração de H2O2 comparada a atividade do
carbono Printex 6L, e aproximadamente 9% mais ativa comparada ao Printex 6L tratado
termicamente. Portanto, a maior atividade para a RRO no catalisador Ta2O5/C pode ser
atribuída ao efeito sinérgico entre as nanopartículas catalíticas de Ta2O5 com o aumento dos
grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do material após o tratamento térmico do
mesmo. Nesse contexto, a presença do óxido de tântalo promove a RRO via mecanismo
eletroquímico/químico. Na etapa eletroquímica, o óxido tântalo é reduzido no eletrodo
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durante a varredura catódica. Em seguida, a molécula de oxigênio adsorve sobre a superfície
do catalisador como descrito no modelo de Pauling67, 117, 118, no qual o oxigênio é reduzido
ocasionando o oxidação do tântalo (etapa química). Adicionalmente, a presença de grupos
funcionais oxigenadas sobre a superfície do catalisador atuam como sítios eletroativos
favorecendo a transferência de elétrons para a RRO.
A reprodutibilidade das microcamadas catalíticas foi estudada utilizando o catalisador
Ta2O5/C (5,0% m/m Ta/C). Assim, voltametrias de varredura linear foram registradas dez
vezes a 900 rpm sendo que, para cada medida, o eletrodo de trabalho foi preparado
separadamente.
Como observado na Figura 4.8, os valores de correntes obtidos no eletrodo de disco
foram similares para todos as microcamadas preparadas mostrando a reprodutibilidade das
análises realizadas com o eletrodo de disco-anel rotatório.
Figura 4. 8 – Estudo da reprodutibilidade da microcamada catalítica para a RRO do catalisador
Ta2O5/C (5,0% m/m Ta/C) sobre o eletrodo de disco de carbono vítreo. A voltametria de varredura
linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K 2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade
de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0 V). Em cada
voltametria, o eletrodo de trabalho foi preparado separadamente.
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Fonte: Autoria própria.

A estabilidade do catalisador Ta2O5/C (5,0% m/m Ta/C) foi estudada a partir da
análise por cronoamperometria durante um período de 6 horas, Figura 4.9. Os valores de
corrente registrados durante a cronoamperometria foram constantes (∼ -0,22 mA) em todo o
intervalo de tempo estudado (t = 6 horas). Além disso, as voltametrias de varredura linear
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registradas antes e após a cronoamperometria foram sobrepostas (Figura 4.9, inserida),
mostrando novamente a estabilidade das nanopartículas catalíticas incorporadas no carbono.
Figura 4. 9 – Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador Ta2O5/C (5,0% m/m
Ta/C) em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi registrada
durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a voltametria de
varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de varredura igual a 5,0
mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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4.1.3 – Carbono Printex 6L Modificado com Óxido de Molibdênio
4.1.3.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
Os perfis dos difratogramas de raios X para o carbono Printex 6L e para o
eletrocatalisador MoO3/C estão apresentados na Figura 4.10. O padrão de difração de raios X
para o Printex 6L contendo molibdênio, Figura 4.10A, exibiu picos de difração a 223,3º,
25,7º, 27,3º e 33,7º corresponde aos planos cristalinos (1 1 0), (0 4 0), (0 2 1) e (1 1 1),
respectivamente, da fase MoO3 de acordo com o JCPDS#5-508 (Figura 4.10C). Como
descrito na seção 4.1.2.1, o pico de difração observado entre 20º a 30º, Figura 4.10B, é
associado ao suporte de carbono amorfo8.
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Figura 4. 10 – Difratogramas de raios X para: (A) catalisador MoO3/C (10,0% (m/m) Mo/C), (B)
carbono Printex 6L tratado termicamente e (C) JCPDS característico da fase MoO3 (#5-508).
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Fonte: Autoria própria.

As imagens por microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador MoO3/C são
apresentadas na Figura 4.11. As imagens obtidas em campo escuro e em campo claro (Figura
4.11A-B) revelaram a formação de pequenos agregados cristalinos sobre o carbono. Uma
ligeira aglomeração das nanopartículas, evidenciada na Figura 4.11C, é esperada devido à
ausência de agente dispersante durante o processo de síntese do material catalítico. Dessa
forma, nenhum tamanho médio de partícula foi definido devido à ausência de uma estrutura
cristalina regular.
O padrão de difração de elétrons, Figura 4.11D, mostrou halos contínuos e difusos
referentes ao suporte de carbono, Printex 6L. A produção de anéis difusos pelo carbono
Printex 6L ocorre devido à desorganização da estrutura atômica, logo o feixe incidente de
elétrons é difratado aleatoriamente.
Por outro lado, materiais cristalinos difratam mantendo a periodicidade do cristal,
formando “spots”, ou seja, pontos definidos pela convergência de feixes difratados
específicos. Na Figura 4.11D, a organização dos “spots” reflete uma estrutura cristalina
perfeitamente ordenada característica de um monocristal, ou seja, o catalisador MoO3/C é
formado por um arranjo periódico e repetitivo dos átomos, o qual se estende ao longo da
totalidade da amostra sem interrupções. Nessa figura, os planos de rede de difração de
elétrons confirmaram a estrutura cristalina das nanopartículas de MoO3 incorporadas ao
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carbono, uma vez que, as distâncias interplanares de 3,26 Å e 2,65 Å correspondem aos
planos cristalinos (0 2 1) e (1 1 1) (JCPDS#5-508), respectivamente.
Figura 4. 11 – Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador MoO3/C (10,0
(m/m) Mo/C) em: (A, C) campo escuro e (B) campo claro; (D) Padrão de difração de elétrons
referentes aos principais planos cristalinos da estrutura do MoO3.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 4.12 ilustra a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do C (1s) e
do O (1s) para o eletrocatalisador MoO3/C. O espectro do C (1s) para esse composto, Figura
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4.12A, pode ser deconvoluído em quatro fases químicas similares às fases apresentadas pelo
carbono Printex 6L104,

105

. Entretanto, o eletrocatalisador MoO3/C apresentou como fase

majoritária grupos epóxi na forma de álcool/éter (C-O) centralizado a 286,0 eV.
Os principais componentes no espectro deconvoluído para o O (1s), Figura 4.12B,
podem ser atribuídos as fases O-C=O a 534,3 eV e C=O a 532,8 eV105. Uma fase adicional em
relação ao espectro do O (1s) para o carbono Printex 6L foi identifica a 530,5 eV, a qual
consiste com a energia de ligação do oxigênio na estrutura cristalina do MoO3105.
Figura 4. 12 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o catalisador MoO3/C (10,0
(m/m) Mo/C), do (A) C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.13 é apresentado o espectro do Mo (3d) deconvoluído para o catalisador
MoO3/C. De acordo com essa figura, esse espectro pode ser ajustado com apenas um par de
componentes spin-órbita (Mo 3d5/2 e 3d3/2). A energia característica da ligação centralizada a
232,6 eV (Mo 3d5/2) corresponde a fase MoO3105 confirmando, assim, os resultados obtidos
por difração de raios X para esse eletrocatalisador.
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Figura 4. 13 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Mo (3d) para o catalisador
MoO3/C (10,0 (m/m) Mo/C).
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Fonte: Autoria própria.

4.1.3.2 – Caracterização Eletroquímica
O voltamograma cíclico obtido para o óxido de molibdênio incorporado ao carbono
Printex 6L, Figura 4.14, evidencia a ocorrência de diversos processos de óxido-redução.
Entretanto, a contínua ciclagem do eletrodo na mesma região de potencial acarretou a um
decréscimo acentuado nos picos das correntes pseudo-faradaicos.
O significativo decréscimo observado para as correntes de todos os picos indica a
formação de espécies eletroquimicamente irreversíveis e/ou a dissolução do molibdênio.
Todavia, o decréscimo de corrente apresentado na Figura 4.14 refere-se a apenas aos dez
primeiros voltamogramas a partir do qual, não houve uma significativa variação no valor de
corrente registrada para o catalisador MoO3/C. É importante ressaltar que, para o estudo da
estabilização da microcamada catalítica foram registrados 100 ciclos, em K2SO4 0,1 mol L-1
(pH = 2) saturado com nitrogênio gasoso a velocidade de varredura igual a 50 mV s-1.
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Figura 4. 14 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g), para o catalisador MoO3/C (10,0% (m/m) Mo/C) a velocidade de varredura igual a 50 mV s1
. Essa voltametria refere-se ao registro dos 10 primeiros ciclos em uma serie composta por 100
repetições.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.15 é apresentado as curvas de voltametria cíclica para o carbono Printex
6L tratado termicamente e para o catalisador MoO3/C obtidas no intervalo de potencial entre
+0,6 a -0,6 V, a velocidade de varredura de 10 mV s-1 em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)
saturado com nitrogênio gasoso. A curva apresentada para o MoO3/C foi registrada a
velocidade de varredura de 50 mV s-1, após o eletrodo atingir o estado estacionário.
Como ilustrado na Figura 4.6 (seção 4.1.2.2), o carbono Printex 6L tratado
termicamente possui um pico entre +0,1 V a 0,0 V, esse pico pode estar associado ao aumento
dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do carbono após o tratamento térmico do
mesmo. Por outro lado, o voltamograma cíclico para o catalisador MoO3/C apresentou dois
processos de óxido-redução.
Segundo descrito no diagrama de equilíbrio, potencial versus pH, para o sistema
molibdênio-água a 25 ºC por Pourbaix112, as transições redox apresentadas na Figura 4.15
podem ser associadas a redução do Mo (VI) a Mo (IV) seguida pela redução do Mo (IV) a Mo
metálico, conforme descrito nas equações (IX) e (X), respectivamente.
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MoO3 + 2 H+ + 2 e-

MoO2 + H2O

(IX)

MoO2 + 4 H+ + 2 e-

Mo + 2 H2O

(X)

Figura 4. 15 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g), para o carbono Printex 6L tratado termicamente e para o catalisador MoO3/C (10,0% (m/m)
Mo/C) registrada a 10 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Ainda segundo este autor112, em soluções ácidas, tanto o MoO3 quanto o Mo metálico
podem se dissolver ao estado trivalente com a formação de íons Mo3+ em potenciais próximos
a 0,0 V e concomitantemente formar uma camada passivada de MoO2.
MoO3 + 6 H+ + 3 eMo

Mo3+ + 3 H2O
Mo3+ + 3 e-

(XI)
(XII)

Adicionalmente, o molibdênio hexavalente, MoO3, possui alta hidrofilicidade logo,
pode estar presente no catalisador MoO3/C na forma de íons de molibdato ácido, isto é,
HMoO4- 112, o qual pode induzir o mecanismo de ligação entre o óxido metálico e a molécula
de oxigênio pelo mecanismo descrito por Pauling favorecendo, portanto, a atividade para a
eletrogeração de H2O2 a partir da reação de redução do oxigênio.
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MoO3 + H2O

HMoO4- + H+

(XIII)

Após o voltamograma cíclico da microcamada catalítica para o MoO3/C atingir o
estado estacionário, o estudo da reação de redução do oxigênio para esse eletrocatalisador foi
realizado a partir de medidas por voltametria de varredura linear. Entretanto, inicialmente foi
verificada a reprodutibilidade para a atividade catalítica da microcamada frente à RRO, assim
como, seus produtos de reação sendo, portanto, registrados dez voltamogramas em um mesmo
eletrodo de trabalho, ou seja, na mesma microcamada porosa, Figura 4.16.
Figura 4. 16 – Estudo da reprodutibilidade para a atividade catalítica da microcamada MoO3/C (10,0%
m/m Mo/C) frente à RRO, assim como, seus produtos de reação utilizando-se o eletrodo de disco-anel
rotatório. A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K 2SO4
0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular
de 900 rpm (Eanel = +1,0 V). Todas as voltametrias, referem-se a mesma microcamada porosa.
1° varredura
2° varredura
3° varredura
4° varredura
5° varredura
6° varredura
7° varredura
8° varredura
9° varredura
10° varredura

150
125
100
75

I ( A )

50

Anel

25
0

-200

-400

-600
-0,8

Disco
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

E vs. Ag/AgCl (V)
Fonte: Autoria própria.

Como apresentado na Figura 4.16, os valores de corrente para os eletrodos de disco e
de anel foram sobrepostos. Portanto, podemos afirmar que durante a medida por voltametria
de varredura linear não há perda de molibdênio na forma de íons solúveis, tais como íons

57

Mo3+, uma vez que, a microcamada catalítica, MoO3/C, foi previamente estabilizada por
voltametria cíclica.
As curvas de polarização no estado estacionário para a reação de redução do oxigênio
utilizando-se o eletrocatalisador MoO3/C contendo 10,0% (m/m) Mo/C e 15,0% (m/m) Mo/C
são ilusttradas na Figura 4.17. Como mostrado nessa figura, o MoO3/C apresentou maior
corrente no anel comparado ao carbono Printex 6L tratado termicamente indicando que, a
presença do óxido de molibdênio sobre a superfície do carbono tornou a estrutura mais ativa
para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio.
Figura 4. 17 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L tratado
termicamente e para o catalisador MoO3/C contendo 10,0% e 15,0% (m/m) Mo/C (composição
nominal). A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K 2SO4
0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular
de 900 rpm (Eanel = +1,0 V).
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Fonte: Autoria própria.

As diferentes composições mássicas de molibdênio estudadas não apresentaram
diferença significativa na atividade para a eletrogeração de H2O2, conforme mostrado pela
similaridade dos valores de corrente no eletrodo de platina (anel).
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A corrente limite difusional encontrada no eletrodo de disco para o catalisador
MoO3/C possui a mesma magnitude à apresentada pelo carbono Printex 6L sugerindo assim,
um mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons para a reação de redução do
oxigênio. Entretanto, nenhuma variação no potencial de meia onda para a RRO foi observada
para o carbono Printex 6L após a modificação com MoO3.
Na Tabela 4.2 é apresentado a análise quantitativa6 para o número de elétrons
transferidos durante a reação de redução do oxigênio, assim como a eficiência de corrente
para a eletrogeração de H2O2 (%) para os eletrocatalisadores MoO3/C dentro do intervalo de
potencial entre -0,4 V a -0,6 V.
Na Tabela 4.2 é apresentado a análise quantitativa6 para a eficiência de corrente para a
eletrogeração de H2O2 (%) e para o número de elétrons transferidos durante a reação de
redução do oxigênio para os eletrocatalisadores MoO3/C e para o carbono Printex 6L antes e
após o tratamento térmico. Os calculados foram realizados no intervalo de potencial entre -0,4
V a -0,6 V.
Tabela 4. 2 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, e para o catalisador MoO3/C contendo 10,0% e 15,0% (m/m) Mo/C.

Carbono

Printex 6L

Printex 6L

tratado

I(H2O2)%

65,3

Nt

2,7

Eletrocatalisador (m/m) Mo/C
10,0%

15,0%

76,5

86,9

85,1

2,5

2,2

2,3

Fonte: Autoria própria.

Conforme ilustrado na Tabela 4.2, a modificação do carbono Printex 6L com MoO3
tornou a estrutura do material aproximadamente 33% mais ativa para a eletrogeração de H2O2
comparada a atividade do carbono Printex 6L, e aproximadamente 14% mais ativa comparada
ao Printex 6L tratado termicamente. Portanto, a maior atividade para a RRO no catalisador
MoO3/C pode ser atribuída ao efeito sinérgico entre as nanopartículas monocristalinas de
MoO3 com o aumento dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do material após o
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tratamento térmico do mesmo, conforme discutido na seção 4.1.2.2. Os valores de eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 estão em coerência com o perfil do voltamograma de
varredura linear apresentado na Figura 4.17 uma vez que, o catalisador MoO3/C apresentou
maiores valores de corrente no anel.
Adicionalmente, a estabilidade do catalisador MoO3/C 10,0% (m/m) Mo/C foi
verificada pela análise por cronoamperometria.
Figura 4. 18 – Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador MoO3/C (10,0%
m/m Mo/C) em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi
registrada durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a
voltametria de varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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Fonte: Autoria própria.

Como apresentado na Figura 4.18, os valores de corrente permaneceram constantes (∼
-0,053 mA) durante todo o intervalo de tempo estudado (t = 6 horas). Além disso, as
voltametrias de varredura linear registradas antes e após a cronoamperometria foram
sobrepostas, mostrando, novamente, a estabilidade das nanopartículas de MoO3 suportadas em
carbono Printex após prévia estabilização das mesmas por voltametria cíclica.
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4.1.4 – Carbono Printex 6L Modificado com Óxido de Nióbio
4.1.4.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
Os perfis dos difratogramas de raios X para o carbono Printex 6L e para o
eletrocatalisador Nb2O5/C estão apresentados na Figura 4.19. O padrão de difração de raios X
para o Printex 6L contendo nióbio, Figura 4.19A, exibiu picos a 222,6º, 28,4º, 36,6º e
46,1º corresponde aos planos cristalinos (0 0 1), (1 8 0), (1 8 1) e (0 0 2), respectivamente, da
fase ortorrômbica Nb2O5 de acordo com o JCPDS#30-873 (Figura 4.19C).

(1 8 2) / (0 16 1)

(0 16 0) / (3 8 0)

(0 0 2)

(1 8 1)

(1 8 0)

Intensidade Normalizada (u. a.)

(0 0 1)

Figura 4. 19 – Difratogramas de raios X para: (A) catalisador Nb2O5/C (5,0% (m/m) Nb/C), (B)
carbono Printex 6L tratado termicamente e (C) JCPDS característico da fase Nb2O5 (#30-873).
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Fonte: Autoria própria.

Imagens por microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador Nb2O5/C são
apresentadas na Figura 4.20. As imagens obtidas em campo escuro e em campo claro (Figura
4.20A-B) revelaram a formação de pequenos aglomerados cristalinos sobre o carbono suporte
com tamanho médio de partícula de aproximadamente 5,6 ± 0,7 nm (Figura 4.20C).
Na Figura 4.20D é apresentado o padrão de difração de elétrons para o catalisador
Nb2O5/C. A organização dos elétrons difratados em forma de anéis reflete a estrutura
policristalina do óxido de nióbio. Por outro lado, a presença de anéis difusos, característicos
de um material amorfo, corresponde ao substrato de carbono Printex 6L.
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A partir dos planos de rede de difração de elétrons, Figura 4.20D, confirmou-se
novamente a estrutura cristalina das nanopartículas de Nb2O5, uma vez que, as distâncias
interplanares de 3,93 Å, 3,14 Å e 2,45 Å correspondem aos planos (0 0 1), (1 8 0) e (1 8 1)
(JCPDS#30-873), respectivamente. Adicionalmente, o plano cristalino (0 0 1) também foi
identificado na imagem por microscopia eletrônica de transmissão com alta resolução
(HRTEM) e refinamento por transformada de Fourier (Figura 4.20E).
Figura 4. 20 – Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador Nb2O5/C (5,0
(m/m) Nb/C) em: (A) campo escuro e (B) campo claro; (C) Histograma da estimativa do tamanho
médio de partícula; (D) Padrão de difração de elétrons referentes aos principais planos cristalinos da
estrutura do Nb2O5 e (E) Microscopia eletrônica de transmissão com alta resolução e refinamento por
transformada de Fourier.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.21 é apresentado a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do
C (1s) e do O (1s) para o eletrocatalisador Nb2O5/C. O espectro do C (1s) para esse material,
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Figura 4.21A, pode ser deconvoluído em quatro fases químicas do carbono: carbono sp2 a
284,6 eV (C-C), grupo epóxi a 285,7 eV (C-O), grupo carbonila a 287,1 eV (C=O) e grupo
carboxila a 288,6 eV (O-C=O)104, 105. A principal componente desse espectro está associada a
grupos epóxi na forma de álcool/éter (C-O) centralizada a 285,7 eV.
As componentes do espectro para o O (1s), Figura 4.21B, podem ser atribuídas aos
grupos O=C a 532,7 eV, O-C=O a 534,0 eV e à água molecular a 536,0 eV

105

adsorvida na

superfície das nanopartículas. A principal diferença comparado ao espectro do O (1s) para o
carbono Printex 6L, Figura 4.4, é a presença de um pico adicional a 530,8 eV, correspondente
a ligação O-Nb105.
Figura 4. 21 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o catalisador Nb2O5/C (5,0
(m/m) Nb/C), do (A) C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.

O espectro do Nb (3d) deconvoluído para o catalisador Nb2O5/C, Figura 4.22, pode ser
ajustado com apenas um par de componentes spin-órbita a uma distância fixa de 2,7 eV e com
uma relação entre as áreas de 3:2. A energia característica da ligação a 207,8 eV (Nb 3d5/2)
corresponde ao estado de oxidação Nb (V) presente na estrutura do Nb2O5105, em coerência
com os padrões de difração de raios X encontrados para essa amostra.
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Figura 4. 22 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Nb (3d) para o catalisador
Nb2O5/C (5,0 (m/m) Nb/C).
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Fonte: Autoria própria.

4.1.4.2 – Caracterização Eletroquímica
Os voltamogramas cíclicos para o carbono Printex 6L tratado termicamente e para o
eletrocatalisador Nb2O5/C em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) saturado com nitrogênio gasoso são
apresentados na Figura 4.23.
Como ilustrado na Figura 4.6 (seção 4.1.2.2), o carbono Printex 6L tratado
termicamente possui um pico entre +0,1 V a 0,0 V, esse pico pode estar associado ao aumento
dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do carbono após o tratamento térmico do
mesmo. Por outro lado, o voltamograma cíclico para o catalisador Nb2O5/C apresentou um
pico entre +0,4 V a 0,0 V. A transição redox nesse intervalo de potencial pode estar associada
ao processo de óxido-redução do Nb2O5 a NbO2 conforme descrito no diagrama de equilíbrio,
potencial versus pH, para o sistema nióbio-água a 25°C (Equação XIV) por Pourbaix112, e à
presença de grupos funcionais oxigenados sobre a superfície catalítica provenientes do
tratamento térmico durante o processo de síntese do material27, 28.
Nb2O5 + 2 H+ + 2 e-

2 NbO2 + H2O

(XIV)
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Figura 4. 23 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g), para o carbono Printex 6L tratado termicamente e para o catalisador Nb2O5/C (5,0% (m/m)
Nb/C) registrada a 10 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

A reação de redução do oxigênio para o catalisador Nb2O5/C, com diferentes
proporções mássicas Nb/C, ou seja, 0,5%, 1,0%, 5,0%, 8,0% e 10,0% (m/m), foi examinada
pela curva de polarização no estado estacionário utilizando K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como
eletrólito suporte.
Como mostrado na Figura 4.24, todas as composições mássicas estudas apresentaram
maiores valores de corrente no anel comparado ao carbono Printex 6L tratado termicamente
na região de controle misto sugerindo maior eletrogeração de H2O2 na presença do óxido de
nióbio.
A produção do H2O2 aumentou com o conteúdo de nióbio até a proporção mássica de
5,0% (m/m) Nb/C. Após tal composição, observa-se uma gradual diminuição nos valores de
corrente no anel indicando a menor atividade para a eletrogeração de H2O2 sobre a superfície
dos eletrocatalisadores Nb2O5/C contendo 8,0% e 10,0% (m/m) Nb/C.
A diminuição nos valores de corrente no anel a potenciais mais negativos para o
eletrocatalisador Nb2O5/C sugere que o H2O2 produzido é reduzido a H2O. Entretanto, de
acordo com Oliveira et al.

119-121

, a presença de íons Nb5+ em um meio reacional contendo

H2O2 pode apresentar comportamento similar aos íons Fe2+ (Processo Fenton – Fe2+/H2O2).
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Nesse processo, os íons presentes em solução ácida aceleram a decomposição catalítica do
H2O2 aumentando assim, a formação de radicais hidroxila (•OH) no meio

119-121

. Portanto, a

diminuição da corrente no anel para os catalisadores Nb2O5/C pode ser proveniente da
decomposição do H2O2 e não da redução do H2O2 a H2O. Considerando que, o objetivo deste
estudo é a eletrogeração de H2O2 in situ visando a produção de •OH para aplicação ambiental,
esse desempenho é de grande importância na aplicação dos eletrodos Nb2O5/C na degradação
e tratamento de efluentes orgânicos.
Figura 4. 24 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L tratado
termicamente e para o catalisador Nb2O5/C com diferentes composições mássicas Nb/C. A voltametria
de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K 2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com
velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0
V).
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Fonte: Autoria própria.

Além disso, todos os eletrocatalisadores Nb2O5/C deslocaram o sobrepotencial para a
redução do oxigênio para valores menos negativos comparado ao carbono não modificado, o
que implica em menor consumo energético para a eletrogeração de H2O2.
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Na Tabela 4.3 é apresentado a análise quantitativa (6) da eficiência de corrente para a
eletrogeração de H2O2 (%) e do número de elétrons transferidos durante a reação de redução
do oxigênio para os eletrocatalisadores Nb2O5/C e para o carbono Printex 6L antes e após o
tratamento térmico. Os calculados foram realizados no intervalo de potencial entre -0,3 V a 0,6 V.
Tabela 4. 3 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, e para o catalisador Nb2O5/C com diferentes composições mássicas Nb/C.

Carbono
Printex
6L

Printex 6L
tratado

Eletrocatalisador (m/m) Nb/C
0,5%

1,0%

5,0%

8,0%

10,0%

I(H2O2)%

65,3

76,5

74,2

77,5

87,1

80,1

74,4

nt

2,7

2,5

2,5

2,5

2,2

2,4

2,5

Fonte: Autoria própria.

Todos os catalisadores Nb2O5/C estudados catalisaram a redução do oxigeno através
de um mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons resultando, portanto, na
eletrogeração de H2O2. A atividade para a produção de H2O2 aumentou com a composição
mássica Nb/C até o valor máximo de 5,0% (m/m) alcançando 87,1% de eficiência de corrente
para a eletrogeração de H2O2. Subsequentemente, uma diminuição gradativa da produção
dessa oxidante foi observada com o aumento do conteúdo de modificador adicionado ao
carbono.
Conforme ilustrado na Tabela 4.3, a modificação do carbono Printex 6L com Nb2O5
tornou a estrutura do material aproximadamente 33% mais ativa para a eletrogeração de H2O2
comparada a atividade do carbono Printex 6L, e aproximadamente 14% mais ativa comparada
ao Printex 6L tratado termicamente. Portanto, a atividade para a RRO no catalisador Nb2O5/C
pode ser atribuída ao efeito sinérgico entre as nanopartículas cristalinas de Nb2O5 com o
aumento dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do material após o tratamento
térmico do mesmo, conforme discutido na seção 4.1.2.2.
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Na Figura 4.25 é apresentado a estabilidade do catalisador Nb2O5/C 5,0% (m/m)
Nb/C. Como observado nessa figura, os valores de corrente permaneceram constantes (∼ 0,16 mA) durante a análise por cronoamperometria (t = 6 horas). Além disso, as voltametrias
de varredura linear registradas antes e após a cronoamperometria foram sobrepostas,
mostrando a estabilidade das nanopartículas de Nb2O5 incorporadas no carbono Printex.
Figura 4. 25 – Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador Nb2O5/C (5,0%
m/m Nb/C) em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi
registrada durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a
voltametria de varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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Fonte: Autoria própria.

4.1.5 – Carbono Printex 6L Modificado com Óxido de Zircônio
4.1.5.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
Os perfis dos difratogramas de raios X para o carbono Printex 6L tratado termicamente
e para o catalisador ZrO2/C estão ilustrados na Figura 4.26. O padrão de difração de raios X
para o Printex 6L contendo zircônio, Figura 4.26A, apresentou picos de difração a 230,1º,
34,9º, 50,2º e 59,7º corresponde aos planos cristalinos (111), (200), (220) e (311),
respectivamente, referente a fase cúbica ZrO2 de acordo com o JCPDS#89-9060 (Figura
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4.26C). Os picos de difração observados em 2 = 25º e 43,5º, Figura 4.26B, são associadas ao
carbono amorfo8 o qual atua como suporte para as nanopartículas de óxido metálico.

(2 2 0)

(3 1 1)

(2 0 0)

Intensidade Normalizada (u. a.)

(1 1 1)

Figura 4. 26 – Difratogramas de raios X para: (A) catalisador ZrO2/C (5,0% (m/m) Zr/C), (B) carbono
Printex 6L tratado termicamente e (C) JCPDS característico da fase ZrO2 (#89-9060).
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Fonte: Autoria própria.

Imagens por microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador ZrO2/C são
apresentadas na Figura 4.27. As imagens obtidas em campo escuro e em campo claro (Figura
4.27A e C) revelaram a formação de pequenos agregados cristalinos sobre o carbono Printex
6L. Como apresentado no histograma de distribuição de tamanho, Figura 4.27B, as partículas
catalíticas possuem tamanho médio de aproximadamente 16,4 ± 1,4 nm. Assim, as
nanopartículas de ZrO2 são comparativamente maiores do que os policristais formados com
Ta2O5 (2,1 ± 0,3 nm) e com Nb2O5 (5,6 ± 0,7 nm). Uma ligeira aglomeração das
nanopartículas é esperada devido à ausência de agente dispersante durante o processo de
síntese dos catalisadores. Desse modo, as forças atrativas de van der Waals entre os
compostos podem provocar a formação de pequenos aglomerados.
Na Figura 4.27D é mostrado o padrão de difração de elétrons para o catalisador
ZrO2/C. A organização dos elétrons difratados em forma de anéis reflete a estrutura
policristalina do óxido de zircônio. Além disso, a presença de anéis difuso nessa figura é
característico do substrato de carbono Printex 6L, o qual possui uma estrutura amorfa.
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A fase cúbica de ZrO2 formada durante o processo de síntese das nanopartículas foi
novamente confirmada pelos planos de rede de difração de elétrons.

As distâncias

interplanares de 2,96 Å, 2,57 Å e 1,81 Å, ilustradas na Figura 4.3D, correspondem aos planos
cristalinos (1 1 1), (2 0 0) e (2 2 0), respectivamente, do ZrO2 de acordo com a ficha
catalográfica JCPDS#89-9060.
Figura 4. 27 –Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para o catalisador ZrO2/C (5,0 (m/m)
Zr/C) em: (A) campo claro e (C) campo escuro; (B) Histograma da estimativa do tamanho médio de
partícula e (D) Padrão de difração de elétrons referentes aos principais planos cristalinos da estrutura
do ZrO2.

Fonte: Autoria própria.
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Na Figura 4.28 é apresentada a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do
C (1s) e do O (1s) para o eletrocatalisador ZrO2/C. O espectro do C (1s) para esse
eletrocatalisador, Figura 4.28A, pode ser deconvoluído em quatro fases químicas do carbono
similares às apresentadas pelo carbono Printex 6L104,

105

. Porém, o catalisador ZrO2/C

apresentou menor fase aromática o que foi evidenciado pelo aumento dos grupos oxigenados:
grupos epóxi a 285,6 eV (C-O), grupos carbonilas a 286,9 eV (C=O) e grupos carboxilas a
289,4 eV (O-C=O) no espectro do C (1s).

Figura 4. 28 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o catalisador Zr2O2/C (5,0
(m/m) Zr/C), do (A) C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.

As fases químicas O=C a 532,7 eV e O-C=O a 534,0 eV122 também foram
identificadas na análise do espectro do O (1s) para o catalisador ZrO2/C, Figura 4.28B. Assim
como, a água molecular adsorvida na superfície das nanopartículas catalíticas a 535,6 eV105.
A principal diferença observada no espectro do O (1s) para o catalisador ZrO2/C comparado
ao carbono Printex, foi o aparecimento de uma pequena componente a 530,8 eV atribuída ao
estado de oxidação –2 para o oxigênio, relativo a ligação Zr-O122. Nessa figura, o estado de
oxidação do oxigênio referente a ligação Zr-OH a 532.8 eV122 é sobreposto com a
contribuição dos grupos carbonilas (C=O), logo não é possível identificar a presença da fase
Zr-OH a partir desse espectro. Ambas as fases químicas, Zr-O ou Zr-OH, indicam a presença
de sítios ácidos sobre a superfície do catalisador ZrO2/C.
O espectro do Zr (3d) para o esse material, Figura 4.29, pode ser ajustado com apenas
um par de componentes spin-órbita (Zr 3d5/2 e 3d3/2). A energia da ligação a 185,5 eV (Zr
3d5/2) foi atribuída a fase cristalina ZrO2, porém essa energia possui valores ligeiramente mais
positivo do que a energia de ligação correspondente ao estado de oxidação Zr (IV)

71

característico da fase ZrO2122. Esse deslocamento possivelmente ocorre devido à presença de
hidróxido de zircônio na superfície do eletrocatalisador.
Figura 4. 29 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Zr (3d) para o catalisador
ZrO2/C (5,0 (m/m) Zr/C).
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Fonte: Autoria própria.

4.1.5.2 – Caracterização Eletroquímica
As propriedades eletroquímicas para o óxido de zircônio suportado em carbono
Printex 6L foi, primeiramente, investigado por voltametria cíclica em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH
= 2) saturado com nitrogênio gasoso, e comparado ao comportamento eletroquímico do
carbono não modificado, Figura 4.30.
Como ilustrado na Figura 4.6 (seção 4.1.2.2), o carbono Printex 6L tratado
termicamente possui um pico entre +0,1 V a 0,0 V, esse pico pode estar associado ao aumento
dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do carbono após o tratamento térmico do
mesmo.
O voltamograma cíclico para o catalisador ZrO2/C, Figura 4.30, apresentou uma pico
entre +0,4 V a 0,0 V provavelmente associado com o processo de óxido-redução de Zr (IV) a
Zr (II) ou de Zr (IV) a Zr metálico123, conforme ilustrado nas Equações XV e XVI,
respectivamente. O pico referido acima também pode estar associado a presença de fases
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oxigenadas sobre a superfície do catalisador ZrO2/C, conforme descrito nas análises de XPS e
reportado na literatura27, 28.
ZrO2 + 2 H+ + 2 e-

ZrO + H2O

(XV)

ZrO2 + 4 H+ + 4 e-

Zr + 2 H2O

(XVI)

Figura 4. 30 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g), para o carbono Printex 6L tratado termicamente e para o catalisador ZrO2/C (5,0% (m/m)
Zr/C) registrada a 10 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

A reação de redução do oxigênio para o catalisador ZrO2/C, com diferentes proporções
mássicas Zr/C, foi avaliada pela voltametria de varredura linear utilizando K2SO4 0,1 mol L-1
(pH = 2) como eletrólito suporte, Figura 4.31.
As curvas de polarização para os eletrodos 1,0% (m/m) Zr/C, 5,0% (m/m) Zr/C e 8,0%
(m/m) Zr/C apresentaram maiores valores de corrente no anel comparado ao carbono Printex
6L tratado termicamente. Vale ressaltar que a maior corrente no anel é decorrente da maior
produção de peróxido de hidrogênio, portanto, os eletrocatalisadores ZrO2/C apresentaram
maior atividade para a eletrogeração de H2O2 do que o carbono não modificado.
Além disso, o potencial de meia-onda para o eletrocatalisador 5,0% (m/m) Zr/C é 137
mV menos negativo do que o valor apresentado pelo carbono Printex 6L. Dessa forma, é
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necessário menor potencial aplicado ao sistema para que a RRO ocorra, o que implica em
menor consumo energético para a eletrogeração de H2O2.
Como observado na Figura 4.31, todos os eletrocatalisadores ZrO2/C apresentaram
corrente limite difusional no eletrodo de disco próxima à do carbono Printex 6L, indicando a
transferência de aproximadamente dois elétrons para a reação de redução do oxigênio.
Figura 4. 31 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L tratado
termicamente e para o catalisador ZrO2/C com diferentes composições mássicas Zr/C. A voltametria
de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com
velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0
V).
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Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 4.4 é apresentado a análise quantitativa6 da eficiência de corrente para a
eletrogeração de H2O2 (%) e do número de elétrons transferidos durante a reação de redução
do oxigênio para os eletrocatalisadores ZrO2/C e para o carbono Printex 6L antes e após o
tratamento térmico. Os calculados foram realizados no intervalo de potencial entre -0,3 V a 0,6 V.
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O eletrocatalisador 5,0 % (m/m) de Zr/C apresentou a maior eficiência de corrente
para a eletrogeração de H2O2, 84,2%, o que está coerente com as curvas de polarização uma
vez que, esse catalisador exibiu o maior valor de corrente no anel comparado as demais
composições mássicas Zr/C estudadas. Além disso, todos os eletrocatalisadores ZrO2/C
apresentaram maior atividade para a produção de H2O2 comparado ao carbono não
modificado.
Tabela 4. 4 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, e para o catalisador ZrO2/C com diferentes composições mássicas Zr/C.

Carbono

Printex 6L

Printex 6L

tratado

Eletrocatalisador (m/m) Zr/C
1,0%

5,0%

8,0%

I(H2O2)%

65,3

76,5

79,4

84,2

81,7

nt

2,7

2,5

2,4

2,3

2,4

Fonte: Autoria própria.

Conforme ilustrado na Tabela 4.4, a modificação do carbono Printex 6L com ZrO2
tornou a estrutura do material aproximadamente 29% mais ativa para a eletrogeração de H2O2
comparada a atividade do carbono Printex 6L, e aproximadamente 10% mais ativa comparada
ao Printex 6L tratado termicamente. Portanto, a maior atividade para a RRO no
eletrocatalisador ZrO2/C pode ser atribuída ao efeito sinérgico entre as nanopartículas
cristalinas de ZrO2 com o aumento dos grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do
material após o tratamento térmico do mesmo, conforme discutido na seção 4.1.2.2.
Na Figura 4.32 é ilustrada a cronoamperometria obtida para o eletrocatalisador ZrO2/C
(5,0% m/m Zr/C) assim como, as voltametrias de varredura linear registradas antes e após a
análise por cronoamperometria. Como observado na Figura 4.32, os valores de corrente foram
aproximadamente constantes (∼ -0,16 mA) em todo o intervalo de tempo estudado (6 horas).
Além disso, as curvas de voltametria de varredura linear registradas antes e após a análise por
cronoamperometria foram sobrepostas, mostrando a estabilidade das nanopartículas de óxido
de zircônio em carbono Printex 6L.
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Figura 4. 32 – Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador ZrO2/C (5,0% m/m
Zr/C) em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi registrada
durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a voltametria de
varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de varredura igual a 5,0
mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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Fonte: Autoria própria.

Na próxima seção é apresentado um estudo comparativo da atividade para a reação de
redução do oxigênio entre os diferentes modificadores incorporados ao carbono Printex 6L.
Nesse estudo foram selecionados a melhor composição (% (m/m) metal/C) de cada
modificador estudado, ou seja, aquela que apresentou a maior eficiência de corrente para a
eletrogeração de peróxido de hidrogênio.
4.1.6 – Estudo Comparativo da Reação de Redução do Oxigênio em Ta2O5/C, MoO3/C,
Nb2O5/C e ZrO2/C
Na Figura 4.33 são apresentadas as curvas de polarização no estado estacionário para a
reação de redução do oxigênio utilizando-se carbono Printex 6L antes e após o tratamento
térmico e carbono Printex 6L modificado com Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2.
Nessa figura é evidenciado novamente o aumento da eletrogeração do H2O2 para o
carbono Printex 6L após o tratamento térmico. De acordo com as análises de XPS, a maior
atividade catalítica para a RRO do carbono tratado termicamente pode ser atribuída ao
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aumento da concentração de grupos funcionais oxigenados na superfície do mesmo, no qual o
excesso desses grupos, tais como C=O, atuam como sítios eletroativos favorecendo a
transferência de elétrons para a redução do oxigênio124.
Todos os eletrocatalisadores estudados, ou seja, carbono Printex 6L modificado com
nanopartículas cristalinas de Ta2O5, MoO3, Nb2O5 ou ZrO2 apresentaram maiores valores de
corrente no anel comparado ao carbono Printex 6L não modificado, indicando maior
eletrogeração de H2O2 na presença do óxido metálico em questão. Além disso, todos os
eletrocatalisadores MXOY/C, exceto o MoO3/C, deslocaram o potencial de meia-onda para a
reação de redução do oxigênio para valores menos negativos de potencial comparado ao
potencial de meia-onda do carbono não modificado, implicando em menor consumo
energético para a eletrogeração de H2O2. Notoriamente, o catalisador ZrO2/C apresentou esse
comportamento mais acentuado (∼ 137 mV) tendendo ao menor consumo energético para a
redução do oxigênio.
Os óxidos avaliados nesse estudos possuem características ácidas125,

126

, as quais

podem aumentar a acidez da superfície do material proporcionando maior hidrofilicidade e
consequentemente maior atividade para a reação de redução do oxigênio38,

62

.

Consequentemente, o oxigênio adsorve sobre a superfície do catalisador, MXOY/C,
preferencialmente pelo modelo de Pauling, no qual não há ruptura da ligação O–O gerando
H2O2 como produto final67, 117, 118. Além disso, o pequeno tamanho médio de partícula dos
óxidos metálicos incorporados ao carbono proporciona grande área superficial para a adsorção
de espécies oxigenadas aumentando, assim, a cinética de transferência de elétrons.
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Figura 4. 33 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L antes e após o
tratamento térmico e para os catalisadores Ta2O5/C (5,0% (m/m) Ta/C), MoO3/C (10,0% (m/m)
Mo/C), Nb2O5/C (5,0% (m/m) Nb/C) e ZrO2/C (5,0% (m/m) Zr/C). A voltametria de varredura linear
foi registrada em eletrólito suporte composto por K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0 V).
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Fonte: Autoria própria.

A análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do
número total de elétrons transferidos durante a reação de redução do oxigênio estão
apresentados na Figura 4.34. Os cálculos para a I(H2O2)% e o nt foram realizados a partir dos
valores de correntes obtidos no eletrodo de disco e de anel na região de controle misto da
curva de polarização a 900 rpm.
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Figura 4. 34 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, e para os catalisadores Ta2O5/C (5,0% (m/m) Ta/C), MoO3/C (10,0% (m/m) Mo/C), Nb2O5/C
(5,0% (m/m) Nb/C) e ZrO2/C (5,0% (m/m) Zr/C).
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Como observado na Figura 4.34, a presença de nanopartículas cristalinas, MXOY,
sobre a matriz condutora de carbono amorfo aumentou a atividade catalítica desse substrato
para a eletrogeração do H2O2. A maior atividade para a RRO desses catalisadores comparada
ao carbono Printex 6L, antes e após o tratamento térmico, pode ser atribuída ao efeito
sinérgico entre as nanopartículas incorporadas ao carbono com o aumento dos grupos
funcionais oxigenados sobre a superfície do material após o tratamento térmico do mesmo.
Nesse contexto, a presença do óxido metálico promove a RRO via mecanismo
eletroquímico/químico. Na etapa eletroquímica, as nanopartículas cristalinas, MXOY, são
reduzidas no eletrodo durante a varredura catódica. Em seguida, a molécula de oxigênio
adsorve sobre a superfície do catalisador metálico como descrito no modelo de Pauling67, 117,
118

, no qual o oxigênio é reduzido ocasionando o oxidação do sítio metálico (etapa química).

Adicionalmente, a presença de grupos funcionais oxigenadas sobre a superfície do catalisador
atuam como sítios eletroativos favorecendo a transferência de elétrons para a RRO.
De acordo com os valores apresentados na Figura 4.34, os eletrocatalisadores que
apresentam a maior eficiência de corrente para a eletrogeração do peróxido de hidrogênio a
partir da reação de redução do oxigênio foram: Ta2O5/C < ZrO2/C < MoO3/C < Nb2O5/C.
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Contudo, o ZrO2/C foi o catalisador que deslocou o potencial de meia-onda para a RRO para
valores menos negativo de potencial comparado ao potencial de meia-onda do carbono não
modificado (Figura 4.33) sendo, portanto, uma interessante alternativa para a redução de
oxigênio visando menor consumo energético.

4.2 – Estudo Comparativo da Eletrogeração de H2O2 em Diferentes Substratos de
Carbono
Nessa seção são abordados os resultados da caracterização morfológica e estrutural,
assim como, o estudo da reação de redução do oxigênio para os diferentes substratos de
carbono avaliados nesse estudo, ou seja, óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e
carbono Printex 6L. Este estudo foi realizado no no Institut National de la Recherche
Scientifique – Enérgie, Matériaux et Télécommunications (INRS-ÉMT) localizado em
Varennes – Quebec, Canadá.

4.2.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
A estrutura cristalina dos diferentes substratos de carbono estudados foi primeiramente
caracterizada a partir de medidas de difração de raios X. Os perfis dos difratogramas de raios
X para o óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e carbono Printex 6L estão
apresentados na Figura 4.35. O óxido de grafeno exibiu um pico característico a 2 = 10º56, 96,
127, 128

, Figura 4.35A. Após a síntese hidrotermal, houve uma mudança no padrão de difração

de raios X para esse composto e uma reflexão entre 20° – 30° característica do óxido de
grafeno reduzido56,

58, 127, 128

foi observada, Figura 4.35B. Esse resultado evidencia a

conversão de GO a rGO. O carbono Printex 6L (Figura 4.35C) apresentou uma reflexão a
aproximadamente 2 = 24,2° e 42,6°, características do carbono amorfo8, como já discutido
acima.
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Intensidade Normalizada (u. a.)

Figura 4. 35 – Difratogramas de raios X para: (A) óxido de grafeno, (B) óxido de grafeno reduzido e
(C) carbono Printex 6L.
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Fonte: Autoria própria.

O grau de redução do óxido de grafeno é comparado na Figura 4.36A e Figura 4.36C.
Na Figura 4.36A é apresentada a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do C
(1s) para o óxido de grafeno. Esse espectro foi deconvoluído em cinco fases químicas do
carbono: um carbeto a menor energia de ligação, 283,1 eV (carbeto, 5,1%), carbono sp2 a
284,6 eV (C-C, 10,9% at.), grupos epóxi/hidroxi a 285,7eV (C-O, 12,5% at.), grupos
carbonilas a 287,1 eV (C=O, 27,7% at.) e grupos carboxilas a 288,6 eV (O-C=O, 6,9% at.) 104,
105

.
Em comparação, o espectro do óxido de grafeno reduzido, Figura 4.36C, apresentou

uma redução do grupo carbonila (C=O, 12,1% at.) associada com o aumento pronunciado do
carbono sp2 (C-C, 33,4% at.), o qual é três vezes maior comparado ao espectro para o óxido
de grafeno. O aumento da fase aromática, é um indicativo adicional da eficiência de redução
do óxido de grafeno através da síntese hidrotermal.
O espectro de O (1s) para o óxido de grafeno, Figura 4.36B, exibiu um pico simétrico
consistindo com a presença da fase carbonila a 532,7 eV (C=O, 36,8%). Entretanto, as
principais componentes do espectro de O (1s) para o óxido de grafeno reduzido, Figura
4.36D, inclui três fases químicas do oxigênio: grupos carboxilas a 533,2 eV (O-C=O, 11,3%
at.), grupos carbonilas a 531,6 eV (C=O, 5,5% at.) e grupos epóxi/hidroxi a 530,5 eV (C-O,
2,1% at.) consistindo com uma forma menos oxigenada do óxido de grafeno.
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Figura 4. 36 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do C (1s) para: (A) óxido de
grafeno e (C) óxido de grafeno reduzido. XPS do O (1s) para: (B) óxido de grafeno e (D) óxido de
grafeno reduzido.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.37 é apresentada a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do
C (1s) e do O (1s) para o carbono Printex 6L. A fim de avaliar o estudo comparativo da
eletrogeração de H2O2 em diferentes substratos de carbono e correlacionar o mesmo com as
caracterização estrutural desses materiais, a espectroscopia para o carbono Printex 6L foi
medida novamente, uma vez que as análises de XPS para as amostras de GO e rGO foram
realizadas em um equipamento com maior sensibilidade (10-9) comparado às análises
previamente discutidas (10-7).
O espectro para o carbono Printex 6L apresenta as mesmas fases químicas observadas
no espectro obtido para o óxido de grafeno reduzido, entretanto, a fase aromática (carbono
sp2) é 78,1% maior do que a presente sobre o óxido de grafeno reduzido. Além disso, a
carbono Printex 6L apresenta menor fração de grupos oxigenados, ou seja, 40,4% at. para o
Printex 6L versus 66,6% at. para o óxido de grafeno reduzido, conforme mostrado na Tabela
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4.5. Consequentemente, o rGO pode ser mais reativo para a redução do oxigênio quando
comparado ao carbono Printex 6L106-110.
Figura 4. 37 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o carbono Printex 6L, do (A)
C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.
Tabela 4. 5 – Concentração atômica das fases químicas presentes sobre a superfície do óxido de
grafeno, óxido de grafeno reduzido e carbono Printex 6L obtida por espectroscopia de fotoelétrons
excitados por raios X para o C (1s) e para o O (1s).

Substrato

Atribuição (% atômica)
O-C=O
6,99

Óxido de
grafeno

Óxido de
grafeno

C=O
27,74 (C-1s)

C-O

C-C

Carbeto

12,53

10,90

5,08

33,44

----

59,56

----

+ 36,76 (O-1s)
6,52 (C-1s)

12,13 (C-1s)

28,93 (C-1s)

+ 11,36 (O-1s)

+ 5,56 (O-1s)

+ 2,06 (O-1s)

2,78 (C-1s)

8,59 (C-1s)

22,27 (C-1s)

+ 2,32 (O-1s)

+ 2,92 (O-1s)

+ 1,56 (O-1s)

reduzido
Carbono
Printex 6L

Fonte: Autoria própria.

A presença de grupos oxigenados, tais como C=O e O-C=O, na superfície do substrato
catalítico podem atuar como sítios eletroativos resultando em uma transferência de elétrons
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mais favorável para a reação, logo aumentando a atividade do catalisador frente a reação de
redução do oxigênio106-110.
4.2.2 – Caracterização Eletroquímica
O comportamento eletroquímico dos diferentes substratos de carbono foi
primeiramente examinado por voltametria cíclica no intervalo de potencial entre +0,6 V a –
0,6 V, com velocidade de varredura de 50 mV s-1 em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2 – H2SO4).
Na Figura 4.38 é apresentado o voltamograma cíclico para o óxido de grafeno, para o óxido
de grafeno reduzido e para o carbono Printex 6L em solução eletrólito suporte saturada com
nitrogênio (linha pontilhada) e com oxigênio (linha continua).
Como já discutido nas secções anteriores, em solução saturada com gás nitrogênio,
nenhuma reação foi detectada para o carbono Printex 6L. Contudo, em solução eletrólito
saturada com oxigênio, há um pico catódico a aproximadamente –0,47 V o qual pode ser
atribuído a redução do oxigênio para peróxido de hidrogênio na superfície do carbono uma
vez que, esse substrato é reportado na literatura como um material ativo para o RRO
envolvendo a transferência de dois elétrons8.
Figura 4. 38 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno, óxido de grafeno
reduzido e carbono Printex 6L registrada a 50 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.
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De acordo com o voltamograma cíclico em eletrólito saturado com O2(g), o óxido de
grafeno exibiu baixa atividade catalítica para a redução do oxigênio. Em contraste, um pico de
redução a aproximadamente –0,21 V relativo a redução do oxigênio foi observado para o
óxido de grafeno reduzido, mostrando um aumento da atividade catalítica para esse composto
após a redução hidrotermal.
O pico da corrente de redução (–0.2 mA) para o eletrodo rGO foi duas vezes maior do
que àquele obtido para o carbono Printex 6L (–0.1 mA). A maior corrente eletrocatalítica para
o rGO pode ser associada com a maior área superficial efetiva quando comparado ao Printex
6L. De fato, a corrente capacitiva no eletrodo rGO em solução saturado com N2(g) foi muito
maior do que a obtida com o carbono Printex 6L. Além disso, o potencial de pico para a RRO
em rGO foi mais positivo do que o apresentado para o Printex 6L, sugerindo que o rGO
apresenta maior atividade eletrocatalítica para a redução do oxigênio em solução ácida. A
variação de corrente observada para o rGO a potenciais mais negativos (–0,4 V a –0,6 V),
refere-se ao início da reação de evolução de hidrogênio devido à redução de íons H+ presentes
na solução eletrólito suporte (pH = 2).
Em solução saturada com N2(g), a curva de voltametria cíclica para o óxido de grafeno
reduzido exibiu um pico entre +0,4 a 0,0 V, o qual pode ser atribuído a presença de fases
químicas oxigenadas (16,46,91) presentes na superfície do rGO.
Na Figura 4.39 são apresentadas as curvas de polarização no estado estacionário para
o óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e carbono Printex 6L em K2SO4 0,1 mol L-1
(pH = 2) como eletrólito suporte. Como observado nessa figura, o carbono Printex 6L
apresentou alta atividade para a produção de H2O2 a qual é caracterizada pelo significativo
valor de corrente no anel. Este comportamento está de acordo com trabalhos prévios8, 16 uma
vez que, o carbono Printex 6L é o reportado na literatura como um substrato com alta
atividade para a RRO envolvendo a transferência de dois elétrons.
Em contraste, o óxido de grafeno exibiu baixa atividade para a redução do oxigênio
(Id), portanto baixa atividade para a produção de H2O2 (Ia). O aumento da corrente no disco
após a síntese hidrotermal mostrou a alta atividade para a RRO do óxido de grafeno reduzido.
Como observado na curva de polarização para esse material, o rGO apresentou maior valor de
corrente no anel comparado ao carbono Printex 6L indicando, portanto, maior eletrogeração
de H2O2.
Adicionalmente, o sobrepotencial para a redução do oxigênio no rGO foi deslocado
para valores menos negativos de potencial comparado ao sobrepotencial da RRO para o
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carbono Printex 6L, o que foi suportado pelo comportamento observado por esses materiais
no voltamograma cíclico. Esse deslocamento de potencial para redução do oxigênio, sugere
menor consumo energético para a eletrogeração de H2O2 durante a redução catalítica.
Figura 4. 39 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o óxido de grafeno, óxido de grafeno
reduzido e para o carbono Printex 6L. A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito
suporte composto por K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s -1 e
velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0 V).
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Fonte: Autoria própria.

As propriedades eletroquímicas dos substratos de carbono também foram avaliadas em
eletrólito alcalino, NaOH 0,1 mol L-1. Na Figura 4.40 é apresentado o voltamograma cíclico
para o óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e carbono Printex 6L em solução
eletrólito suporte saturada com nitrogênio (linha pontilhada) e com oxigênio (linha continua),
a velocidade de varredura de 50 mV s-1.
A voltametria cíclica para o carbono Printex 6L, em NaOH saturado com nitrogênio,
foi similar a curva obtida em K2SO4 saturada com o mesmo gás. Entretanto, em solução
eletrólito saturada com oxigênio, o pico da redução do oxigênio foi observado a –0,32 V.
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Como mostrado na Figura 4.40, em solução saturada com N2(g), o eletrodo rGO
apresentou transições redox características de grupos funcionais oxigenados, porém com pico
de redução a –0,70 V e pico de oxidação a –0,40 V o que está de acordo com trabalhos
prévios em eletrólito alcalino37, 44, 129, 130 e com as fases químicas apresentadas no XPS. Para
esse eletrodo, o voltamograma cíclico em solução saturada com O2(g) mostrou um acentuado
pico de redução a –0,29 V, indicando que o rGO apresenta atividade eletrocatalítica para a
RRO. Um segundo pico a –0,88 V também foi observado, o qual corresponde a redução
adicional do HO2− a OH−, conforme será evidenciado pelas curvas de polarização no estado
estacionário para esse substrato.
Figura 4. 40 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (NaOH 0,1 mol L-1), saturada com
N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e
carbono Printex 6L registrada a 50 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.41 são apresentadas as curvas de polarização para o óxido de grafeno,
óxido de grafeno reduzido e carbono Printex 6L em NaOH 0,1 mol L-1. O óxido de grafeno
reduzido apresentou a maior corrente no anel, correspondente a maior quantidade de H2O2
produzido quando comparado ao GO a ao Printex 6L. Em contraste, o óxido de grafeno
mostrou baixa corrente no anel indicando desprezível atividade para a produção do peróxido
de hidrogênio. Além disso, esse material apresentou baixo valor de corrente no disco
indicando fraca atividade para a RRO.
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A curva de polarização no disco, para o rGO e Printex 6L mostraram o mesmo
comportamento no intervalo de potencial entre +0,20 a –0,80 V. No intervalo de potencial
entre –0,40 a –0,80 V, a corrente limite para o rGO e carbono Printex 6L possui um patamar
bem definido, portanto a redução do oxigênio nessa região é controlada pelo transporte de
massa, ou seja, controle difusional do O2(g) presente no seio da solução até a superfície do
eletrodo8, 131. A potenciais abaixo de –0,80 V, os valores de correntes no disco para o óxido de
grafeno reduzido aumentaram indicando a redução adicional de HO2− para OH−

em

concomitância com os valores de correntes apresentados no anel. Em solução alcalina,
especialmente a pH acima de 9, o H2O2 existe predominantemente como HO2− e este íon pode
catalisar a decomposição do H2O2132,

133

. Assim, o comportamento observado no

voltamograma de varredura linear para o rGO é esperado.
Figura 4. 41 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o óxido de grafeno, óxido de grafeno
reduzido e para o carbono Printex 6L. A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito
suporte composto por NaOH 0,1 mol L-1, com velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade
de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +0,5 V).
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Os resultados apresentados mostraram que o óxido de grafeno reduzido exibiu maior
atividade durante a redução do oxigênio para a eletrogeração do H2O2 comparado ao óxido de
grafeno e ao carbono Printex 6L, tanto em eletrólito ácido quanto em eletrólito alcalino.
Consequentemente, o rGO foi selecionado como substrato e foi estudado a combinação entre
o óxido de nióbio ou o óxido de zircônio suportado em rGO na atividade para a eletrogeração
do peróxido de hidrogênio.

4.3 – Estudo da Reação de Redução do Oxigênio em Óxido de Grafeno Reduzido
Modificado com Óxidos Metálicos
Nessa seção são abordados os resultados da caracterização morfológica e estrutural,
assim como, o estudo da reação de redução do oxigênio para o óxido de grafeno reduzido
modificado com Nb2O5 ou ZrO2. Além disso, é apresentado um estudo comparativo da
eletrogeração de peróxido de hidrogênio entre os diferentes eletrocatalisadores incorporados
em óxido de grafeno reduzido. Este estudo foi realizado no Institut National de la Recherche
Scientifique – Enérgie, Matériaux et Télécommunications (INRS-ÉMT) localizado em
Varennes – Quebec, Canadá.
4.3.1 – Caracterização Térmica do Óxido de Grafeno

A estabilidade térmica do óxido de grafeno foi investigada pela análise
termogravimétrica desse substrato a fim de estabelecer uma temperatura limite para a síntese
de óxidos metálicos sobre o óxido de grafeno e evitar a oxidação do mesmo a CO2.
A análise termogravimétrica para o óxido de grafeno, Figura 4.42, pode ser dividida
em três eventos térmicos. O primeiro (A) a temperaturas inferiores a 300 °C, o qual pode estar
associado a remoção de água, uma vez que, o óxido de grafeno encontrava-se em dispersão
aquosa e, ainda, à presença de solventes orgânicos provenientes do método de síntese desse
composto. Entre 300 °C a 450 °C tem-se o segundo evento térmico (B), onde ocorre uma
perda de massa de aproximadamente 7% do material. Esse evento é acompanhado por uma
acentuada decomposição térmica do óxido de grafeno a CO2 (C), sendo esse substrato
completamente degradado a 550 °C.
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Figura 4. 42 – Análise termogravimétrica para o óxido de grafeno, em fluxo de ar sintético, entre 25 a
850 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1.
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Fonte: Autoria própria.

A partir dessa análise observou-se a baixa estabilidade térmica do óxido de grafeno.
Logo, a síntese de nanopartículas catalíticas sobre esse substrato pelo método dos precursores
poliméricos, utilizado na seção 4.1, foi limitada. Dessa forma, optou-se por utilizar o método
hidrotermal conforme descrito por Liang et al.54, no qual a redução do óxido de grafeno e a
produção in situ de nanopartículas catalíticas, MXOY, ocorre simultaneamente. Esse método
de síntese consiste em um sistema hermeticamente fechado onde atinge-se altas pressões a
temperaturas controladas.
4.3.2 – Óxido de Grafeno Reduzido Modificado com Óxido de Nióbio
4.3.2.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
A fim de elucidar a estrutura do óxido de grafeno reduzido modificado com óxido de
nióbio, foram feitas análises da cristalinidade desse catalisador a partir de medidas de difração
de raios X. Os perfis dos difratogramas de raios X para óxido de grafeno não modificado e
modificado com Nb2O5 estão apresentados na Figura 4.43. A reflexão observadas entre 20° –
30° para o óxido de grafeno reduzido, Figura 4.43A, foram similares aos difratogramas
reportados por outros autores56, 58, 128, 129 para esse substrato. Os picos de difração a 22,6°,
28,4° e 36,6° no catalisador Nb2O5-rGO, Figura 4.43B, correspondem aos planos (0 0 1), (1 8
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0) e (1 8 1) da fase Nb2O5 ortorrômbica de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS#30-873,
Figura 4.43C.

Intensidade Normalizada (u. a.)

Figura 4. 43 – Difratogramas de raios X para: (A) óxido de grafeno reduzido, (B) catalisador Nb2O5rGO (5,0% (m/m) Nb/GO) e (C) JCPDS característico da fase Nb2O5 (#30-873).
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Fonte: Autoria própria.

Trabalhos prévios reportam que a fase cristalina do Nb2O5 se forma apenas quando a
amostra é tratada a temperaturas acima de 400 °C, enquanto que a 150 °C é observado a fase
amorfa do óxido de nióbio134,

135

. Entretanto, neste trabalho, foram obtidas nanopartículas

cristalinas de Nb2O5 a 150 °C pela síntese hidrotermal. A baixa temperatura de síntese
permite que os sítios ácidos de Bronsted e de Lewis do óxido permaneçam, em maior
concentração, sobre o catalisador Nb2O5-rGO, os quais podem aumentar as propriedades
catalíticas para a redução do oxigênio136.
A imagem por microscopia eletrônica de transmissão para o óxido de nióbio puro,
Figura 4.44, revelou a formação de nanopartículas cristalinas na forma “fava beans” com
diâmetros entre 100 × 200 nm. Na Figura 4.44B é ilustrada a formação de pequenos
aglomerados, o que é esperado devido à ausência de qualquer agente dispersante durante a
síntese do óxido metálico. A imagem por microscopia eletrônica de transmissão com alta
resolução, Figura 4.44C, mostrou que estas estruturas são compostas por plaquetas
nanocristalinas com diâmetro entre 5 × 10 nm. O padrão de difração de elétrons, Figura
4.44D, com planos de rede bem definidos confirmou a estrutura cristalina das nanopartículas
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de Nb2O5. As distâncias interplanares de 3.89 Å e 1.92 Å pertence à família de planos (001) e
a distância interplanar 1.58 Å pertence à família de planos (180) (JCPDS#30-873), em
concomitância com o difratograma de raios X observado para o catalisador Nb2O5-rGO.
Figura 4. 44 – (A) (B) Microscopia eletrônica de transmissão para o Nb2O5 puro a diferentes
amplificações; (C) Microscopia eletrônica de transmissão com alta resolução para o Nb 2O5 puro e (D)
Padrão de difração de elétrons referentes aos principais planos da estrutura ortorrômbica do Nb2O5.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.45 são apresentas as imagens por microscopia eletrônica de transmissão
para o óxido de nióbio suportado em óxido de grafeno reduzido.
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Figura 4. 45 – (A) (B) Microscopia eletrônica de transmissão com alta resolução para o catalisador
Nb2O5-rGO a diferentes amplificações; (C) Histograma da estimativa do tamanho médio de partícula e
(D) Padrão de difração de elétrons para Nb2O5-rGO.

Fonte: Autoria própria.

Como mostrado nas Figuras 4.45A-B, as nanopartículas de Nb2O5 foram bem
distribuídas sobre as folhas de rGO. A menor aglomeração do óxido catalítico sobre o óxido
de grafeno é esperado, uma vez que, os grupos funcionais oxigenados presentes sobre as
folhas de rGO atuam como âncoras para as nanopartículas136, conforme ilustrado na Figura
3.2.
O óxido de nióbio incorporado ao rGO possuem tamanho médio de partícula igual a
5,7 ± 0,8 nm, Figura 4.45C, portanto o tamanho de cristalito do Nb2O5 puro foi mantido uma
vez suportado em grafeno. O padrão de difração de elétrons, Figura 4.45D, foi similar ao
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observado na Figura 4.44D porém houve uma difração adicional a uma distância interplanar
de 2,10 Å correspondente ao plano cristalino (6 1 13).
Na Figura 4.46 são apresentas a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X
do C (1s) e do O (1s) para o Nb2O5 suportado em rGO. Os espectros XPS do C (1s) para o
catalisador Nb2O5-rGO, Figura 4.46A, pode ser deconvoluído em quatro fases químicas do
carbono: carbono sp2 a 284,5 eV (C-C, 44,4% at.), grupos epóxi a 285,5eV (C-O, 16,6% at.),
grupos carbonilas a 286,6 eV (C=O, 11,0% at.) e grupos carboxilas a 288,3 eV (O-C=O, 5,2%
at.)105. Essas fases químicas foram idênticas às apresentadas pelo rGO não modificado,
embora com aumento da fase aromática a 284,5 eV (C-C, 33,5% at. para rGO versus 44,4%
at. para Nb2O5-rGO) indicando o maior grau de redução do óxido de grafeno para rGO na
presença do metal precursor (NH4[NbO(C2O4).H2O]).
Figura 4. 46 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o catalisador Nb2O5-rGO, do
(A) C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.

O espectro O (1s) para o catalisador Nb2O5-rGO, Figura 4.46B, apresentou quatro
fases químicas do oxigênio, incluído uma a 531,5 eV consistindo com a presença do oxigênio
na estrutura cristalina do Nb2O5106. As outras três fases são devido à superfície oxigenada do
rGO. Assim, o maior conteúdo de oxigênio foi encontrado a 532,7 (C-O, 5,7%), seguido pelo
pico da carbonila a 533,8 eV (C=O, 4,4%) e finalmente pelo grupo carboxila a 534,8 eV (OC=O, 3,7%).
O espectro desconvoluído do Nb (3d) para o catalisador Nb2O5-rGO, Figura 4.47,
pode ser ajustado com apenas um par de componentes spin-órbita referente a Nb (3d5/2) a
209.98 eV (0,9% at.) e a Nb (3d3/2) a 207,26 eV (1,3% at.)106.

94

Figura 4. 47 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Nb (3d) para o catalisador
Nb2O5-rGO.
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Fonte: Autoria própria.

A energia de ligação característica do Nb (3d5/2) corresponde ao estado de oxidação
Nb (V)122, confirmando novamente a formação da fase cristalina Nb2O5 observada no
difratograma de raios X para essa amostra.
4.3.2.2 – Caracterização Eletroquímica
O comportamento eletroquímico para o catalisador Nb2O5-rGO foi primeiramente
examinado por voltametria cíclica no intervalo de potencial entre +0,6 a –0,6 V, com
velocidade de varredura de 50 mV s-1 em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2 – H2SO4). Na Figura
4.48 são mostrados os voltamogramas cíclicos para o óxido de grafeno reduzido e para o
Nb2O5-rGO em solução eletrólito suporte saturada com nitrogênio (linha pontilhada) e com
oxigênio (linha continua).
O voltamograma para o rGO na abstinência de O2, apresentou um pico entre +0,4 V a
0,0 V. A transição redox observada, como discutido acima, pode ser atribuído a presença de
grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do material16, 46, 93. O catalisador Nb2O5-rGO
possui uma transição redox na mesma região, porém com maior carga. O pico catódico por ser
adicionalmente associado com o processo de conversão entre Nb(V) para Nb(IV), ou seja,
Nb2O5/NbO2. Essa transição está de acordo com o diagrama de equilíbrio para o sistema
nióbio-água, a 25 °C, descrito por Pourbaix112.
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Em solução saturada com gás oxigênio, o eletrodo rGO exibiu um pico adicional a –
0,21 V relacionado à redução do O2(g). O catalisador Nb2O5-rGO apresentou comportamento
similar ao rGO, porém com um pico a –0.25 V relativo a redução do oxigênio.
Figura 4. 48 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno reduzido e para o
catalisador Nb2O5-rGO registrada a 50 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.49 são apresentas as curvas de polarização no estado estacionário para o
carbono Printex 6L, óxido de grafeno reduzido e para o catalisador Nb2O5-rGO. O Nb2O5rGO apresentou comparável corrente de oxidação para o peróxido de hidrogênio (Iring) em
relação ao rGO e superior ao carbono Printex 6L. A maior corrente no anel para os
catalisadores rGO e Nb2O5-rGO comparado ao Printex 6L indicou maior eletrogeração de
H2O2 nesses materiais. Além disso, o potencial de meia-onda para a RRO tanto em rGO não
modificado quanto para o catalisador Nb2O5-rGO foi deslocado para valores menos negativos
de potencial, o que implica em menor consumo energético para a eletrogeração de H2O2
nesses catalisadores.
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Figura 4. 49 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno
reduzido e para o catalisador Nb2O5-rGO (5,0% (m/m) Nb/GO). A voltametria de varredura linear foi
registrada em eletrólito suporte composto por K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0 V).
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Fonte: Autoria própria.

A atividade para a reação de redução do oxigênio nesse catalisadores foi
adicionalmente investigado a partir do cálculo da eficiência de corrente para a eletrogeração
de peróxido de hidrogênio e do número total de elétrons transferidos de acordo com as
equações I e II6, respectivamente.
De acordo com os valores calculados entre o intervalo de potencial de –0,20 V a –0,40
V para o rGO e para o catalisador Nb2O5-rGO, e entre o intervalo de potencial de –0,40 V a –
0,60 V para o carbono Printex 6L, ou seja, na região de controle misto (difusional e cinético),
o catalisador Nb2O5-rGO apresentou a maior atividade para a produção do peróxido de
hidrogênio. Nesse material, a eletrogeração de H2O2 é 85,3% e o número de elétrons
transferidos durante a RRO foi 2,3. Para o óxido de grafeno reduzido, a eletrogeração de H2O2
foi 73,7% e o número de elétrons transferidos foi 2,5. Finalmente, o carbono Printex
apresentou o menor valor, I(H2O2)% igual a 65,3% e 2,7 elétrons transferidos.
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Nas Figuras 4.50 são apresentadas a dependência do potencial com o número de
elétrons transferidos e com eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2. Para o
catalisador Nb2O5-rGO, o valor de nt foi próximo a 2,0 em baixos valores de potenciais (–0.2
< E < –0.4 V) e gradualmente aumentou a potenciais mais negativos, sugerindo que o H2O2
produzido é reduzido para H2O.
Figura 4. 50 – Dependência entre o potencial com o número de elétrons transferidos e com a eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a RRO em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) para o óxido
de grafeno reduzido, o catalisador Nb2O5-rGO e o para carbono Printex 6L.
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Como observado na Figura 4.50, o valor de I(H2O2)% para o eletrodo Nb2O5-rGO
também alterou com o potencial. Logo, a produção de H2O2 foi maior do que 85% a
potenciais entre –0,2 V a –0,4 V e decaiu para valores próximos a 67% em potenciais mais
negativos do que –0,5 V. Em contraste, nenhuma diferença significativa para os valores de nt
e I(H2O2)% foram observados para os catalisadores rGO e Printex 6L.
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Como discutido na seção 4.1.6, a diminuição nos valores de corrente no anel a
potenciais mais negativos para o eletrocatalisador contendo Nb2O5, em solução eletrólito
ácida, pode estar correlacionada a decomposição catalítica do H2O2 aumentando assim, a
formação de radicais hidroxila (•OH) no meio reacional119, 121.
O comportamento eletroquímico dos eletrocatalisadores foi adicionalmente avaliado
em eletrólito alcalino, NaOH 0,1 mol L-1. Na Figura 4.51 é apresentado o voltamograma
cíclico para o óxido de grafeno reduzido e para o catalisador Nb2O5-rGO em solução eletrólito
suporte saturada com nitrogênio (linha pontilhada) e com oxigênio (linha continua), no
intervalo de potencial entre +0,2 V a –1,2 V, registrado a velocidade de varredura de 50 mV s1

.
O voltamograma cíclico para o óxido de grafeno reduzido, em solução saturada com

N2(g), apresentou uma transição redox característico de grupos funcionais oxigenados, em
concordância com trabalhos prévios reportados na literatura em eletrólito alcalino 44, 129, 130, 137
e com as fases químicas oxigenadas identificadas pela análise de XPS na superfície desse
catalisador. O catalisador Nb2O5-rGO possui a contribuição adicional da transição redox
Nb(V)/ Nb(IV)113, dessa forma esse material apresentou maior corrente eletrocatalítica do que
o rGO não modificado.
Em solução saturada com O2(g), o rGO revelou um pico catódico a –0,32 V referente a
redução do oxigênio para HO2− e um segundo pico a –0,86 V, referente a redução adicional
HO2− a OH−. O mesmo perfil foi obtido para o eletrodo Nb2O5-rGO, entretanto com o
primeiro pico de redução a –0,26 V. Portanto, nesse catalisador a eletrogeração de H2O2, em
eletrólito alcalino, ocorreu em uma faixa de potencial relativamente mais positiva para o
catalisador Nb2O5-rGO. Esse fenômeno foi confirmado pelas medidas por voltametria de
varredura linear utilizando o eletrodo de disco-anel rotatório.
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Figura 4. 51 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (NaOH 0,1 mol L-1), saturada com
N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno reduzido e para o catalisador
Nb2O5-rGO registrada a 50 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.52 são apresentas as curvas de polarização no estado estacionário para o
carbono Printex 6L, óxido de grafeno reduzido e para o catalisador Nb2O5-rGO registradas a 5
mV s-1 em NaOH 0,1 mol L-1 como eletrólito suporte.
O Nb2O5-rGO eletrocatalisador revelou a maior corrente no anel, a qual corresponde a
maior quantidade de H2O2 produzida no eletrodo. Contudo, a diminuição dos valores de
corrente de oxidação a potenciais mais negativos (<–0.8 V vs Ag/AgCl) sugere a redução de
HO2− a OH−.
A curva de polarização para o rGO foi similar à apresentada pelo catalisador Nb2O5rGO, sugerindo que esses catalisadores possuem o mesmo mecanismo para a reação de
redução do oxigênio. Porém, o eletrodo Nb2O5-rGO apresentou potencial de meia onda para a
RRO cerca de 44 mV mais positivo comparado ao rGO e ao carbono Printex 6L.
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Figura 4. 52 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno
reduzido e para o catalisador Nb2O5-rGO (5,0% (m/m) Nb/GO). A voltametria de varredura linear foi
registrada em eletrólito suporte composto por NaOH 0,1 mol L-1, com velocidade de varredura igual a
5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +0,5 V).
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Fonte: Autoria própria.

Os valores de nt e I(H2O2)% foram determinados de acordo com as equações I e II6.
No intervalo de potencial entre –0,30 a –0,60 V, o eletrocatalisador Nb2O5-rGO apresentou a
maior atividade para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio, ou seja, 74,9% (I(H2O2)%) e
nt=2,5 para o Nb2O5-rGO versus 72,9% e nt=2.5 para o rGO, e 63,4% e nt=2,7 para o carbono
Printex 6L.
Na Figura 4.53 é mostrada a dependência do potencial com o número de elétrons
transferidos e com a eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 para cada catalisador
em solução alcalina. O valor de nt durante RRO para o Printex 6L foi independente do
potencial e foi próximo a 2,7, o que indica que a redução do oxigênio para na formação do
peróxido de hidrogênio.
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Figura 4. 53 – Dependência entre o potencial com o número de elétrons transferidos e com a eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a RRO em NaOH 0,1 mol L-1 para o óxido de
grafeno reduzido, o catalisador Nb2O5-rGO e para o carbono Printex 6L.
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Como apresentado na Figura 4.53, o número de elétrons transferidos alterou com a
variação de potencial para os catalisadores Nb2O5-rGO e rGO. Consequentemente, o valor de
nt pode alcançar 3,3 elétrons a –1,2 V indicando que parte do H2O2 produzido pode ser
adicionalmente reduzido a água, o qual é suportado pela diminuição no valor de corrente do
anel observado na Figura 4.53. Para esses catalisadores, o I(H2O2)% foi maior do que 70% a
potenciais entre –0.3 V a –0.6 V e caiu para 35% a potenciais próximos a –1.2 V. Essa
diferença é atribuída a redução de HO2− a OH− como segunda etapa da reação de redução do
oxigênio.
A estabilidade do catalisador Nb2O5-rGO, em solução ácida e alcalina, foi estudada a
partir da análise por cronoamperometria durante um período de 6 horas, Figura 4.54.
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Figura 4. 54 - Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador Nb2O5-rGO em
K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) e em NaOH 0,1 mol L-1 como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi
registrada durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a
voltametria de varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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Fonte: Autoria própria.

Como apresentado na Figura 4.54A, os valores de correntes registrados durante a
cronoamperometria foram constantes em todo o intervalo de tempo estudado (∼ -0,16 mA em
solução alcalina e ∼ -0,27 mA em solução alcalina). Além disso, as voltametrias de varredura
linear registradas antes e após a cronoamperometria foram sobrepostas, Figura 4.9B-C,
mostrando a estabilidade das nanopartículas catalíticas incorporadas em óxido de grafeno
reduzido.
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4.3.3 – Óxido de Grafeno Reduzido Modificado com Óxido de Zircônio
4.3.3.1 – Caracterização Morfológica e Estrutural
Os perfis dos difratogramas de raios X para o óxido de grafeno reduzido modificado
com ZrO2, com diferentes proporções mássicas de Zr em relação ao rGO, estão apresentados
na Figura 4.55. O difratograma do óxido de zircônio suportado em rGO, Figura 4.55 A-C,
sugere que esses catalisadores são compostos por pequenas partículas com baixa
cristalinidade ou amorfa. Adicionalmente, a reflexão observada entre 20° – 30° é
característica do substrato de óxido de grafeno reduzido56, 58, 128, 129.
De acordo com Wang et al.138, 139, a alta densidade de grupos funcionais oxigenados
incluindo carbonilas, carboxilas e grupos epóxi/hidroxi na superfície do óxido de grafeno
pode dificultar a difusão, cristalização e o crescimento de nanopartículas inorgânicas na
superfície do catalisador.

Intensidade Normalizada (u. a.)

Figura 4. 55 – Difratogramas de raios X para o catalisador ZrO2-rGO com diferentes proporções
mássicas de Zr: (A) 1,0% (m/m) Zr/GO; (B) 5,0% (m/m) Zr/GO e (C) 10,0% (m/m) Zr/GO.
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Fonte: Autoria própria.

A imagem por microscopia eletrônica de transmissão para o óxido de zircônio puro,
Figura 4.56A, revelou a formação de pequenos agregados com nenhuma forma definida.
Uma ligeira aglomeração das nanopartículas é esperado devido à ausência de agente
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dispersante durante o processo de síntese. O padrão de difração de elétrons, Figura 4.56B,
mostrou um anel difuso compatível com um material amorfo ou pouco cristalino.
Figura 4. 56 – (A) Microscopia eletrônica de transmissão para o ZrO2 puro; (B) Padrão de difração de
elétrons para o ZrO2 puro; (C) Microscopia eletrônica de transmissão para o óxido de grafeno
reduzido e (D) MET para o catalisador ZrO2-rGO.

Fonte: Autoria própria.

As folhas de óxido de grafeno reduzido, Figura 4.56C, possuem a forma de “wavy
planes” (ondulações), as quais foram evidenciadas pelas linhas vermelhas. O óxido de
zircônio suportado em rGO, Figura 4.56D, apresentou pequena aglomeração das
nanopartículas sobre as folhas de rGO, assim como observado para o ZrO2 suportado em
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carbono Printex 6L (seção 4.1.5). Nenhum tamanho médio de partícula foi definido devido à
ausência de uma estrutura cristalina regular.
Na Figura 4.57 são apresentas a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X
do C (1s) e do O (1s) para a óxido de zircônio suportado em rGO. Os espectros XPS do C (1s)
para o catalisador ZrO2-rGO, Figura 4.57A, pode ser deconvoluído em quatro fases químicas
do carbono: carbono sp2 a 284,4 eV (C-C, 39,6% at.), grupos epóxi/hidroxi a 285,4eV (C-O,
19,8% at.), grupos carbonilas a 286,5 eV (C=O, 14,4% at.) e grupos carboxilas a 288,3 eV (OC=O, 7,2% at.)106. Essas fases químicas foram idênticas às apresentadas pelo rGO não
modificado, embora com aumento da fase aromática a 284,5 eV (C-C, 33,5% at. para rGO
versus 39,6% at. para ZrO2-rGO) indicando o maior grau de redução do óxido de grafeno para
rGO na presença do metal precursor [ZrO2]2CO2.H2O.
Figura 4. 57 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, para o catalisador ZrO2-rGO
(5,0% (m/m) Zr/GO), do (A) C (1s) e (B) O (1s).
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Fonte: Autoria própria.

O espectro O (1s) para o catalisador ZrO2-rGO, Figura 4.57B, apresentou quatro fases
químicas do oxigênio, incluído uma a 530,8 eV consistindo com a energia de ligação do
oxigênio na estrutura cristalina do ZrO2105,

140

. As outras três fases referem-se à superfície

oxigenada do rGO. Assim, o maior conteúdo de oxigênio é encontrado a 532,5 (C-O, 6,8%),
seguido pelo pico da carbonila a 533,6 eV (C=O, 2,2%) e finalmente pelo grupo carboxila a
534,9 eV (O-C=O, 1,1%)106.
O espectro desconvoluído do Zr (3d) para o catalisador ZrO2-rGO, Figura 4.58, pode
ser ajustado com apenas um par de componentes spin-órbita, no qual um pico corresponde ao
Zr (3d5/2) a 181.8 eV (0,12% at.) e o outro ao Zr (3d3/2) a 184,3 eV (0,18% at.)140, 141.

106

Figura 4. 58 – Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X do Zr (3d) para o catalisador ZrO2rGO (5,0 (m/m) Zr/GO).
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Fonte: Autoria própria.

A energia de ligação característica do Zr (3d5/2) corresponde ao estado de oxidação
Zr(IV)

106, 141

, confirmando, assim, a formação da fase ZrO2 sobre o óxido de grafeno

reduzido.
4.3.3.2 – Caracterização Eletroquímica
A curva de voltametria cíclica para o catalisador ZrO2-rGO, em eletrólito ácido
saturado com N2(g) (Figura 4.59 – curvas b’, c’ e d’), foi similar à curva apresentada para o
óxido de grafeno reduzido (curva a’), com exceção a um ligeiro aumento na corrente devido a
maior área aparente do eletrodo após modificação do rGO com ZrO2. O eletrocatalisador rGO
apresentou um pico entre +0.4 V a 0.0 V associado a presença de grupos oxigenados na
superfície do eletrodo27,

28

. Possivelmente, o catalisador ZrO2-rGO apresentou uma

contribuição adicional referente a transferência de dois elétrons do Zr(IV) para o O2(g)124
podendo contribuir para maior atividade catalítica na redução do oxigênio.
Em solução saturada com O2(g), todos os catalisadores contendo ZrO2 (curvas b, c e d)
apresentam um pico catódico a –0,21 V referente a redução do oxigênio sugerindo, pois,
atividade eletrocatalítica para a redução do oxigênio.
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Figura 4. 59 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)), saturada
com N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno reduzido e para o
catalisador ZrO2-rGO, com diferentes composições mássicas: 1,0; 5,0 e 10,0% Zr/GO, registrada a 50
mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 4.60 são apresentas as curvas de polarização no estado estacionário para o
carbono Printex 6L, óxido de grafeno reduzido e para o catalisador ZrO2-rGO registradas em
K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) como eletrólito suporte.
O óxido de grafeno reduzido assim como os catalisadores ZrO2-rGO, com diferentes
proporções mássicas de Zr, apresentou valores similares de sobrepotencial para a RRO.
Entretanto, esses potenciais possuem valores menos negativos quando comparados ao valor
do sobrepotencial para a redução do oxigênio apresentado pelo carbono Printex 6L logo, é
necessário menor consumo energético para a eletrogeração de H2O2 nos catalisadores rGO e
Zircônia-rGO.
O eletrocatalisador 1,0% (w/w) Zr-rGO mostrou a maior corrente no anel dentre todos
os matérias analisados, sugerindo maior eletrogeração de H2O2 neste catalisador. Além disso,
com o aumento da proporção mássica de zircônio houve uma diminuição na corrente do anel.
Notoriamente, o eletrocatalisador 10,0% (w/w) Zr-rGO apresentou maior corrente no
disco do que as demais composições mássicas estudadas indicando que, com o aumento da
proporção de Zr adicionado ao rGO tem-se uma tendência para a redução do oxigênio
envolvendo a transferência de quatro elétrons, portanto, menor atividade para a produção do
peróxido de hidrogênio.
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Figura 4. 60 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno
reduzido e para o catalisador ZrO2-rGO com diferentes composições mássicas Zr/GO. A voltametria
de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por K 2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), com
velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +1,0
V).
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Fonte: Autoria própria.

A eficiência de corrente para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio e o número
total de elétrons transferidos durante a RRO foram determinados quantitativamente conforme
as equações I e II6.
A eletrogeração de H2O2 no catalisador 1,0% (m/m) Zr-rGO (88,5%) foi
comparativamente maior do que a apresentada pelo rGO, revelando o efeito sinérgico entre a
zircônia e o óxido de grafeno reduzido. A porcentagem de produção do peróxido de
hidrogênio diminui com o aumento a proporção mássica de Zr, conforme indicado pela
diminuição da corrente no anel para esses catalisadores (Figura 4.60).
Conforme observado na Figura 4.60, o óxido de grafeno reduzido apresentou maior
atividade para a eletrogeração de H2O2 comparado ao carbono Printex 6L, ou seja 73,7% para
o rGO e 65,3% para o Printex 6L.
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Tabela 4. 6 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO, em solução eletrólito ácida, para o carbono Printex 6L,
óxido de grafeno reduzido e para o catalisador ZrO2-rGO com diferentes composições mássicas
Zr/rGO.

Carbono
Printex 6L

rGO

Eletrocatalisador (m/m) Zr-rGO
1,0

5,0

10,0

I(H2O2)%

65,3

73,7

88,5

85,9

74,0

nt

2,7

2,5

2,2

2,3

2,5

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Tabela 4.6, o número de elétrons transferidos durante a RRO, no
intervalo de potencial entre –0,20 a –0,40V, é 2.5 para o rGO e entre 2,2 a 2,5 para o
catalisador ZrO2-rGO. Os valores de nt indicaram que a RRO procede principalmente através
de um mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons sobre esses catalisadores.
Como mostrado na Figura 4.61, em solução ácida, o número de elétrons transferidos
bem com a porcentagem de peróxido de hidrogênio eletrogerado durante a RRO foi
praticamente independente do potencial aplicado ao sistema para todos os materiais
analisados nessa seção.
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Figura 4. 61 – Dependência entre o potencial com o número de elétrons transferidos e com a eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a RRO, em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2), para o óxido
de grafeno reduzido, o catalisador ZrO2-rGO e o para carbono Printex 6L.
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Fonte: Autoria própria.

As propriedades eletrocatalíticas para o ZrO2-rGO também foram avaliadas em
solução eletrólito alcalino, NaOH 0,1 mol L-1 (Figura 4.62). A modificação do óxido de
grafeno reduzido com zircônia não gerou picos adicionais nas curvas de voltametria cíclica
em solução saturada com N2(g) (curvas b’, c’ e d’).
Entretanto, em solução saturada com O2(g), a presença do ZrO2 sobre o rGO aumentou
a corrente dos dois picos catódicos. Além disso, foi observado um pequeno deslocamento do
potencial de pico para os catalisadores ZrO2-rGO comparado ao rGO. Em tais eletrodos, a
RRO também ocorreu segundo dois mecanismos: o primeiro é atribuído a redução do
oxigênio envolvendo a transferência de dois elétrons, ou seja, a eletrogeração de H2O2,
enquanto o segundo pico corresponde a redução do HO2– a OH– conforme evidenciado pela
curva de polarização no estado estacionaria (Figura 4.63). A redução catódica sobre os
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catalisadores ZrO2-rGO foram essencialmente mediados pela presença de grupos funcionais
oxigenados, assim como a presença da zircônia na superfície desses catalisadores44, 130, 131, 138.
Figura 4. 62 – Voltametria cíclica em solução eletrólito suporte (NaOH 0,1 mol L-1), saturada com
N2(g) (linha pontilhada) e com O2(g) (linha sólida), para o óxido de grafeno reduzido e para o catalisador
ZrO2-rGO, com diferentes composições mássicas: 1,0; 5,0 e 10,0% Zr/GO, registrada a 50 mV s-1.
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Fonte: Autoria própria.

As curvas de voltametria de varredura linear para o carbono Printex, rGO e para o
catalisador ZrO2-rGO registradas em eletrólito alcalino estão apresentados na Figura 4.63.
Como mostrado nessa figura, a curva de polarização no estado estacionário para o disco assim
como a curva para o anel do rGO não modificado, foram similares às apresentadas pelo
catalisador ZrO2-rGO com diferentes proporções mássicas de Zr. Além disso, esses
catalisadores possuem maior corrente no anel, no intervalo de potencial entre -0,2 a -0,8V, do
que o carbono Printex 6L sugerindo, assim, maior eficiência de corrente para a eletrogeração
de H2O2 nesse intervalo de potencial. Entretanto, a diminuição dos valores de corrente no anel
a potenciais mais negativos (E < – 0,80V) indica a redução do HO2− a OH−.
A variação na proporção mássica de Zr nos catalisadores ZrO2-rGO, influenciou
diretamente a atividade do eletrodo para a redução do oxigênio em solução alcalina conforme
observado em solução ácida, ou seja, houve uma diminuição do valor de corrente no anel com
o aumento do conteúdo de Zr sugerindo, pois, maior atividade para a produção de H2O2 em
baixas concentrações de zircônio.
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Figura 4. 63 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno
reduzido e para o catalisador ZrO2-rGO com diferentes composições mássicas Zr/GO. A voltametria
de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por NaOH 0,1 mol L-1, com
velocidade de varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm (Eanel = +0,5
V).
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Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 4.7 são apresentados os valores do número total de elétrons transferidos e
da eficiência de corrente para a eletrogeração de peróxido de hidrogênio durante a RRO para
os catalisadores ZrO2-rGO em eletrólito alcalino, esses valores foram determinados conforme
as equações I e II6.
Em eletrólito alcalino, o rendimento para a eletrogeração de H2O2 para o eletrodo rGO
(72,9%) foi comparativamente maior do que a atividade do carbono Printex 6L (63,4%).
Além disso, o catalisador 1,0% (w/w) Zr-rGO apresentou a maior atividade para a produção
de H2O2 (83,1%), no intervalo de potencial entre –0,30 V a –0,60 V, revelando, novamente, o
efeito sinérgico entre a zircônia e as folhas de rGO. O número de elétrons transferidos para
todos os catalisadores enfatizou que a redução do oxigênio procede principalmente por um
mecanismo envolvendo a transferência de dois elétrons.
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Tabela 4. 7 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO, em solução eletrólito alcalina, para o carbono Printex 6L,
óxido de grafeno reduzido e para o catalisador ZrO2-rGO com diferentes composições mássicas
Zr/rGO.

Carbono
Printex 6L

rGO

Eletrocatalisador (m/m) Zr-rGO
1,0

5,0

10,0

I(H2O2)%

63,4

72,9

83,1

78,2

72,7

nt

2,7

2,5

2,3

2,4

2,5

Fonte: Autoria própria.

A dependência de potencial aplicado com o número de elétrons transferidos durante a
RRO e a porcentagem de H2O2 produzido para cada catalisador é mostrada na Figura 4.64. O
número de elétrons transferidos durante a RRO no carbono Printex 6L foi praticamente
independente do potencial. Entretanto, o nt calculado para os catalisadores rGO e ZrO2-rGO
foi próximo a dois a baixos valores de potencial e, gradualmente aumentou a potenciais mais
negativos sugerindo que, o OH2− produzido é reduzido a OH− em uma segunda etapa do
mecanismo da reação de redução do oxigênio. Esse comportamento é suportado pela
diminuição da eletrogeração de H2O2, assim como, pela curva de polarização no estado
estacionário em eletrólito alcalino (Figura 4.63).
Figura 4. 64 – Dependência entre o potencial com o número de elétrons transferidos e com a eficiência
de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a RRO, em NaOH 0,1 mol L-1, para o óxido de
grafeno reduzido, o catalisador ZrO2-rGO e o para carbono Printex 6L.
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Na Figura 4.65 é ilustrada a cronoamperometria obtida para o eletrocatalisador ZrO2rGO (1,0% m/m Zr/GO), assim como, a voltametria de varredura linear registrada antes e
após a análise por cronoamperometria.

Figura 4. 65 - Estudo da estabilidade da microcamada catalítica para o catalisador ZrO2-rGO em
K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) e em NaOH 0,1 mol L-1 como eletrólito suporte. A cronoamperometria foi
registrada durante 6 horas com potencial aplicado ao sistema igual a -0,3 V. Adicionalmente, a
voltametria de varredura linear foi obtida, antes e após a cronoamperometria, com velocidade de
varredura igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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Fonte: Autoria própria.

Como observado Figura 4.65A, os valores de corrente foram aproximadamente
constantes em todo o intervalo de tempo estudado (t = 6 horas), tanto em solução eletrólito
ácida (∼ -0,21 mA) quanto em solução alcalina (∼ -0,22 mA). Além disso, as curvas de
voltametria de varredura linear registradas antes e após o teste de vida foram sobrepostas,
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Figura 4.65B-C, mostrando a estabilidade das nanopartículas catalíticas de óxido de zircônio
em óxido de grafeno reduzido.
4.3.4 – Estudo Comparativo da Reação de Redução do Oxigênio em Nb2O5-rGO e ZrO2rGO

Nas Figuras 4.66A-B são apresentadas as curvas de polarização no estado estacionário
para a reação de redução do oxigênio utilizando-se óxido de grafeno reduzido nanoestruturado
com Nb2O5 ou ZrO2, assim como, o óxido de grafeno reduzido e o carbono Printex 6L, em
K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2) e em NaOH 0,1 mol L-1, respectivamente.
Nessa figura é evidenciado, novamente, a maior eletrogeração de H2O2 para o óxido
de grafeno reduzido comparado ao carbono Printex 6L, tanto em eletrólito ácido quanto em
eletrólito alcalino. Além disso, o rGO apresentou menor potencial de meia-onda para a RRO
do que o carbono Printex 6L, o que implica em menor consumo energético para essa reação.
Trabalhos publicados na literatura, reportam que a presença de grupos funcionais
contendo oxigênio sobre a superfície catalítica pode aumentar a atividade do mesmo para a
redução do oxigênio106-110, 142. Nesse contexto, grupamentos do tipo O-C=O ou C=O atuam
como sítios catalíticos para a RRO devido a deslocalização de elétrons aumentando a
cinética de reação125. Portanto, a maior atividade eletrocatalítica do rGO pode ser atribuída à
fração de grupos oxigenados presente na superfície do grafeno: 47,6% para o rGO versus
33,6% para o carbono Printex 6L (dados esses obtidos pela análise de XPS). Além disso, a
atividade catalítica para o óxido de grafeno reduzido pode estar associada a elevada área
superficial específica para esse material40. Consequentemente, o rGO é um promissor
catalisador para a reação de redução do oxigênio.
A incorporação dos óxidos Nb2O5 ou ZrO2 ao rGO, previamente analisados em
carbono Printex 6L, mostrou alta atividade catalítica para a RRO em ambos os meios
estudados, ácido e alcalino. Como observado na Figuras 4.66, a maior eletrogeração de H2O2
ocorre na presença do óxido de zircônio. Adicionalmente, o catalisador ZrO2-rGO apresentou
potencial de meia-onda para a reação de redução do oxigênio menos negativo comparado ao
potencial de meia-onda do rGO e do carbono Printex.
Assim como revelado para o eletrocatalisador Nb2O5/C (C - carbono Printex 6L), o
Nb2O5-rGO apresentou uma diminuição nos valores de corrente do anel a potenciais mais
negativos, em solução eletrólito ácida (Figuras 4.66-A). Conforme discutido na seção 4.1.6,
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esse comportamento pode ser proveniente da decomposição catalítica do H2O2 promovendo a
formação de radicais hidroxila (•OH) no meio reacional120-122.
Figura 4. 66 – Estudo da reação de redução do oxigênio para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno
reduzido e para os catalisadores Nb2O5–rGO (5,0% (m/m) Nb/GO) e ZrO2-rGO (1,0% (m/m) Zr/GO).
A voltametria de varredura linear foi registrada em eletrólito suporte composto por (A) K 2SO4 0,1 mol
L-1 (pH = 2), (Eanel = +1,0 V) e (B) NaOH 0,1 mol L-1, (Eanel = +0,5 V). Velocidade de varredura
igual a 5,0 mV s-1 e velocidade de rotação angular de 900 rpm.
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A análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a
reação de redução do oxigênio está apresentada na Figura 4.67. Os cálculos foram realizados
a partir das correntes obtidas no disco e no anel na região de controle misto da curva de
polarização a 900 rpm, conforme descrito por Paulus et al.6.
Figura 4. 67 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 durante a
RRO para o carbono Printex 6L, óxido de grafeno reduzido e para os catalisadores Nb2O5–rGO (5,0%
(m/m) Nb/GO) e ZrO2-rGO (1,0% (m/m) Zr/GO).

Ácido

Alcalino
85,3

65,3 63,4

Carbono
Printex 6L

73,7 72,9

rGO

74,9

Nb2O5-rGO

88,5 83,1

ZrO2-rGO

Fonte: Autoria própria.

Como observado na Figura 4.67, a presença de nanopartículas de Nb2O5 ou ZrO2 sobre
o óxido de grafeno reduzido aumentou a atividade catalítica desse substrato para a
eletrogeração do H2O2.
A maior atividade para a RRO desses catalisadores comparada ao óxido de grafeno
reduzido pode ser atribuída ao efeito sinérgico entre as nanopartículas incorporadas ao rGO
com a presença de grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do rGO associada com às
propriedades únicas do grafeno as quais promovem a transferência de elétrons logo,
aumentam a taxa de reação para a redução do oxigênio58.
Nesse contexto, a presença do óxido metálico promove a RRO via mecanismo
eletroquímico/químico. Na etapa eletroquímica, as nanopartículas cristalinas, MXOY, são
reduzidas no eletrodo durante a varredura catódica. Em seguida, a molécula de oxigênio
adsorve sobre a superfície do catalisador como descrito no modelo de Pauling67, 117, 118, no
qual o oxigênio é reduzido ocasionando o oxidação do sítio metálico (etapa química).
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Adicionalmente, tanto o Nb2O5 quanto o ZrO2 são óxidos ácidos logo, podem aumentar a
acidez da superfície do catalisador promovendo maior hidrofilicidade e consequentemente
maior atividade para a reação de redução do oxigênio.
De acordo com os valores apresentados na Figura 4.67, os eletrocatalisadores que
apresentaram a maior eficiência de corrente para a eletrogeração do peróxido de hidrogênio a
partir da reação de redução do oxigênio foram: carbono Printex 6L < rGO < Nb2O5-rGO <
ZrO2-rGO, tanto em eletrólito ácido quanto em eletrólito alcalino. Como observado na Figura
4.67, a atividade para a eletrogeração de H2O2 foi maior em solução ácida comparada à
atividade em solução alcalina para todos os catalisadores estudados.
A incorporação das nanopartículas catalíticas ao óxido de grafeno pode ocorrer por
quimissorção, fisissorção, interação eletrostática, ligação covalente ou atração por van der
Waals139, 143. O mecanismo mais aceito para a síntese do grafeno modificado com partículas
inorgânicas é baseado na força de atração entre o íon metálico (M+) com os grupos funcionais
oxigenados polarizados presentes no óxido de grafeno137.
A maioria dos trabalhos envolvendo nanopartículas depositadas sobre grafeno ou
óxido de grafeno visam a redução do oxigênio envolvendo quatro elétrons, ou seja, aplicações
em células à combustível. Contudo, Barros et al.40 estudaram nanopartículas de Fe3O4
suportadas em grafeno para a eletrogeração de H2O2 em KOH 1,0 mol L-1 usando RRDE a
1600 rpm. Os autores encontraram uma eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2
igual a 62,0%. Neste estudo, nós obtivemos 74,9% de produção de H2O2 em NaOH 0,1 mol L1

e 85,3% em K2SO4 0,1 mol L-1 (pH =2) a 900 rpm para o catalisador Nb2O5-rGO versus

83,1% e 88,5% para o ZrO2-rGO em solução alcalina e ácida, respectivamente. Portanto, os
catalisadores estudados, em especial o ZrO2-rGO, são promissores candidatos a serem
utilizados em eletrodos de difusão gasosa e posterior aplicação em processos oxidativos
avançados no tratamento de efluentes orgânicos.

4.4 – Estudo Comparativo da Reação de Redução do Oxigênio entre os
Catalisadores Avaliados em Carbono Printex 6L e Óxido de Grafeno Reduzido
Nessa seção é apresentado um estudo comparativo da atividade catalítica para a reação
de redução do oxigênio entre os diferentes modificadores incorporados ao carbono Printex 6L
e ao óxido de grafeno reduzido. Nesse estudo foram selecionados a melhor composição de
cada modificador avaliado, ou seja, aquela que apresentou a maior eficiência de corrente para
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a eletrogeração de peróxido de hidrogênio. Assim, o desempenho desses catalisadores é
ilustrado na Tabela 4.8.
Tabela 4. 8 – Análise quantitativa da eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 e do número
total de elétrons transferidos durante a RRO para o carbono Printex 6L, antes e após o tratamento
térmico, assim como para o óxido de grafeno reduzido e para os catalisadores Ta2O5/C (5,0% (m/m)
Ta/C), MoO3/C (10,0% (m/m) Mo/C), Nb2O5/C (5,0% (m/m) Nb/C), ZrO2/C (5,0% (m/m) Zr/C),
Nb2O5–rGO (5,0% (m/m) Nb/GO) e ZrO2-rGO (1,0% (m/m) Zr/GO).

Carbono

Carbono

Printex 6L

Tratado

65,3

76,5

I(H2O2)%*

Carbono

Ta2O5/C

MoO3/C

Nb2O5/C

ZrO2/C

83,2

86,9

87,1

84,2

rGO

Nb2O5-rGO

ZrO2-rGO

Printex 6L
I(H2O2)%*

65,3

73,7

85,3

88,5

I(H2O2)%**

63,4

72,9

74,9

83,1

* Solução eletrólito ácida: K2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 2)
** Solução eletrólito alcalina: NaOH 0,1 mol L-1
Fonte: Autoria própria.

Como observado nessa tabela, o óxido de grafeno reduzido apresentou maior atividade
catalítica para a reação de redução do oxigênio a H2O2 comparado ao carbono Printex 6L.
Entretanto, após o tratamento térmico do Printex 6L, a atividade para a eletrogeração do H2O2
desse substrato foi superior à apresentada pelo rGO, em solução ácida. Porém, o rGO revelou
menor valor de potencial de meia-onda para a RRO do que o apresentado pelo carbono
Printex 6L, tanto antes quanto após o tratamento térmico, o que implica em menor consumo
energético para a eletrogeração de H2O2.
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A partir dos resultados obtidos no estudo da atividade para a RRO em carbono Printex
6L modificado com diferentes óxidos metálicos, o Nb2O5 e o ZrO2 foram selecionados como
modificadores a serem estudados em rGO. Neste contexto, o ZrO2 incorporado ao rGO (1,0%
(m/m) Zr/rGO) apresentou maior atividade para a RRO comparado ao catalisador ZrO2/C
(5,0% (m/m) Zr/C). Entretanto, a modificação do rGO com Nb2O5 (5,0% (m/m) Nb/rGO)
resultou em uma diminuição da atividade catalítica para essa reação comparada ao catalisador
Nb2O5/C (5,0% (m/m) Nb/C).
Essa diferença pode ser atribuída aos diferentes métodos de síntese utilizados para o
preparo dos catalisadores em carbono Printex 6L e em óxido de grafeno reduzido. O método
hidrotermal, consiste em um sistema fechado, logo assegura maior controle da concentração
das nanoparticulas sobre o substrato (rGO) do que o método dos precursores poliméricos
(carbono Printex 6L).
Como reportado por Assumpção et al.19, a menor concentração de modificador
inorgânico presente na matriz condutora de carbono favorece a transferência de dois elétrons
para a RRO, enquanto uma maior concentração tende a favorecer a RRO via quatro elétrons,
ou seja, produção de H2O. Logo, a síntese do catalisador Nb2O5-rGO com uma concentração
de Nb inferior a 5,0% m/m pode revelar um eletrocatalisador mais eficiente para a
eletrogeração de H2O2 comparado ao Nb2O5/C. Esse comportamento foi confirmado para o
catalisador ZrO2-rGO, uma vez que o ZrO2/C mais efetivo para a produção de H2O2 possui
uma composição mássica de 5,0%, enquanto que, o ZrO2-rGO mais efetivo possui uma
composição mássica de 1,0%.
Considerando a solução eletrólito alcalina, o óxido de grafeno reduzido mostrou
novamente maior eletrogeração de H2O2 comparado ao carbono Printex 6L. Adicionalmente,
a presença de nanopartículas de Nb2O5 ou ZrO2 sobre o rGO intensificou a atividade para a
produção do H2O2.
A redução do oxigênio pode proceder quantitativamente pelo mecanismo peróxido de
hidrogênio em grande número de superfícies eletródicas. Além dos fatores discutidos nas
seções 4.1.6 e 4.3.4, tais como o mecanismo químico-eletroquímico e a presença de grupos
funcionais oxigenados sobre o catalisador, a RRO pode estar relacionada com a fraca força de
adsorção do oxigênio ao metal devido ao baixo centro de energia da banda ou a baixa
densidade de estados eletrônicos ocupados no eletrocatalisador, próximo ao nível de Fermi68,
144, 145

. Essa fraca adsorção dificulta a quebra da ligação O-O, resultando na formação de
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peróxido de hidrogênio como produto final da reação, conforme descrito no modelo de
Pauling (seção 1.2).
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5 – CONCLUSÕES
A curva de polarização no estado estacionário para o carbono Printex 6L apresentou
comportamento similar ao perfil reportado por muitos autores, no qual as correntes no
eletrodo de disco foram governadas sucessivamente pelo controle cinético, misto e difusional.
Adicionalmente, o carbono Printex 6L é descrito na literatura como catalisador para a reação
de redução do oxigênio em um mecanismo envolvendo majoritariamente a transferência de
dois elétrons, o que foi confirmado pela técnica do eletrodo de disco-anel rotatório. Na qual, a
voltametria de varredura linear mostrou significativos valores de correntes no eletrodo de
anel, confirmando a redução do oxigênio a H2O2 para esse substrato.
O tratamento térmico do carbono Printex 6L elevou a atividade para a eletrogeração de
H2O2. De acordo com as análises de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, a
maior atividade catalítica para a RRO do carbono tratado termicamente pode ser atribuída ao
aumento da concentração de grupos funcionais oxigenados sobre a superfície do mesmo, no
qual o excesso desses grupos, tais como C=O ou O-C=O, atuam como sítios eletroativos
favorecendo a transferência de elétrons para a redução do oxigênio sobre o catalisador.
Ademais, o carbono Printex 6L foi modificado com partículas inorgânicas pelo
método dos precursores poliméricos. Os materiais formados Ta2O5/C, MoO3/C, Nb2O5/C e
ZrO2/C apresentaram maiores valores de corrente no anel comparado ao carbono Printex 6L
não modificado indicando maior eletrogeração de H2O2 na presença do óxido metálico.
Dentre esses, os catalisadores que apresentaram a maior eficiência de corrente para a
eletrogeração do peróxido de hidrogênio (% H2O2) foram: Ta2O5/C < ZrO2/C < MoO3/C <
Nb2O5/C. Além disso, todos os catalisadores, exceto o MoO3/C, deslocaram o potencial de
meia-onda para a RRO para valores menos negativos de potencial comparado ao potencial de
meia-onda para o carbono não modificado, o que implica em menor consumo energético para
a eletrogeração de H2O2. Notoriamente, o catalisador ZrO2/C apresentou esse comportamento
mais acentuado (∼ 137 mV) sendo, portanto, o catalisador mais eficaz referente ao menor
custo energético para essa reação.
O estudo comparativo entre três substratos de carbono para a reação de redução do
oxigênio revelou que o óxido de grafeno reduzido apresentou maior atividade para a RRO
comparado ao óxido de grafeno e ao carbono Printex 6L, tanto em eletrólito ácido quanto em
eletrólito alcalino. A maior atividade eletrocatalítica do rGO pode ser atribuída à fração de
grupos oxigenados presente na superfície do grafeno: 47,6% para o rGO versus 33,6% para o
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carbono Printex 6L. Nesse contexto, a presença de grupos funcionais oxigenados associada às
propriedades únicas do grafeno promovem a transferência de elétrons logo, aumentam a taxa
de reação para a redução do oxigênio.
Por conseguinte, avaliou-se a incorporação do óxido de nióbio e do óxido de zircônio,
previamente analisados em carbono Printex 6L, ao óxido de grafeno reduzido frente à RRO.
A síntese do rGO modificado foi realizada pelo método hidrotermal, no qual a redução do
óxido de grafeno e a produção in situ do óxido catalítico ocorreu simultaneamente.
Os materiais formados, Nb2O5-rGO e ZrO2-rGO, revelaram alta atividade catalítica
para a redução do oxigênio a H2O2. A maior eletrogeração de H2O2 foi observada na presença
do óxido de zircônio. Adicionalmente, o catalisador ZrO2-rGO apresentou menor potencial de
meia-onda para a RRO do que o potencial de meia-onda apresentado para o rGO,
possibilitando a eletrogeração de H2O2 com menor consumo energético.
A presença das nanopartículas catalíticas sobre a matriz condutora de carbono amorfo
intensificou a atividade para a eletrogeração do H2O2, tanto em carbono Printex 6L quanto em
óxido de grafeno reduzido, indicando o efeito sinérgico entre o substrato de carbono e as
nanopartículas de óxido metálico.
Os óxidos avaliados nesse estudos, Ta2O5, MoO3, Nb2O5 e ZrO2, possuem
características ácidas, assim, podem aumentar a acidez da superfície do catalisador
proporcionando maior hidrofilicidade e maior atividade para a redução do oxigênio a H2O2.
Consequentemente, o oxigênio adsorve sobre a superfície do catalisador MXOY/C e MXOY–
rGO preferencialmente pelo modelo de Pauling, no qual não há ruptura da ligação O–O
gerando H2O2 como produto final.
A alta atividade catalítica para os materiais sintetizados pode, ainda, estar relacionado
ao mecanismo eletroquímico/químico para a RRO na presença do óxido métalico e ao
pequeno tamanho médio de partícula desses materiais sobre o substrato de carbono
proporcionando grande área superficial para a adsorção de espécies oxigenadas aumentando,
assim, a cinética de transferência de elétrons.
Portanto, todos os catalisadores estudados revelaram-se promissores a serem utilizados
na confecção de eletrodos de difusão gasosa modificados e posterior aplicação em processos
oxidativos avançados no tratamento de efluentes orgânicos. Dentre esses, se destaca o ZrO2rGO, o qual apresentou uma eficiência de corrente para a eletrogeração de H2O2 igual a 88,5%
enquanto o óxido de grafeno reduzido e o carbono Printex 6L apresentaram 73,7% e 65,3%,
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respectivamente. Além disso, o ZrO2-rGO possui menor sobrepotencial para a RRO
comparado a esses substratos.
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6 – PERSPECTIVAS FUTURAS
Na continuidade deste estudo é proposto desenvolver eletrodos de difusão gasosa
utilizando como matriz condutora carbono Printex 6L e grafeno, ambos substratos
nanoestruturado com óxido metálico (Nb2O5, MoO3, Ta2O5 ou ZrO2).
Inicialmente, sugere-se quantificar o H2O2 eletrogerado in situ e determinar o consumo
energético para esta reação, de tal forma a determinar o melhor material catalítico
considerando a eletrogeração de H2O2 versus consumo energético.
Posteriormente, aplicar o eletrodo de difusão gasosa nanoestruturado, previamente
selecionado, em processos oxidativos avançados no tratamento de efluentes orgânicos e
monitorar as propriedades catalíticas do eletrodo frente aos produtos de oxidação.
Adicionalmente, recomenda-se identificar os possíveis intermediários formados
durante a degradação destes compostos, visando estabelecer a rota de oxidação dos mesmos e
garantir total segurança ao final do tratamento, evitando a formação de subprodutos mais
tóxicos do que o efluente inicial.
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