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RESUMO GERAL
Os processos oxidativos avançados eletroquímicos têm demonstrado uma grande eficiência na
degradação/oxidação de poluentes emergentes e vêm se tornando uma alternativa tecnológica
viável para solucionar um dos maiores problemas enfrentada pela sociedade moderna que é a
poluição/contaminação das águas. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo o
desenvolvimento e a aplicação de eletrodos permeáveis a fluidos, a base de óxidos metálicos
compostos por níquel e cobalto, na oxidação eletroquímica de poluentes, em água livre de
eletrólitos. Os eletrodos de malha de óxidos mistos, denominados de EMOM-NixCo(1-x)Oy,
com x = 0,9, 0,8 e 0,3, foram concebidos, fabricados e caracterizados "in-situ" e "ex-situ" por
diferentes técnicas analíticas. Pelas imagens de MEV e dos parâmetros eletroquímicos
(Porosidade Eletroquímica e Fator de Morfologia) foi verificado que a composição x = 0,3
(NiCo2O4) exibiu a camada de óxido mais compacta (ausência de rachaduras/fissuras
profundas). Além disso, a reação de captura de radicais livres do tipo (•OH) empregando-se o
reagente N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO) revelou que os EMOMs apresentam um bom
desempenho para a geração de radicais hidroxilas fracamente adsorvidos durante a eletrólise
da água conduzida na ausência de um eletrólito líquido convencional, podendo ser
considerados eletrodos inativos. Posteriormente, os EMOMs foram testados e avaliados na
degradação eletroquímica de um poluente emergente ( diclofenaco de sódio) em água livre de
eletrólitos em função da concentração inicial do fármaco (CIF) e da densidade de corrente
aparente (j). Segundo os dados obtidos via espectroscopia do UV-Vis , CLAE e DQO, foi
constatado, que de maneira geral, a oxidação (conversão/mineralização) de diclofenaco é
pouco influenciada pelas composições dos EMOMs, sendo bastante influenciada pelas
variáveis operacionais j e CIF. Por sua vez, analisando o desempenho de cada eletrodo ficou
evidenciado que a composição x = 0,3 obteve o melhor desempenho global, tendo em vista,
principalmente, ao menor gasto de energia elétrica por ordem (EEO). Finalmente, o EMOMNiCo2O4, de melhor desempenho nos estudos anteriores, correspondente a composição x = 0,3
e configuração do tipo espinélio, foi testado no tratamento terciário de um efluente
proveniente da estação de tratamento de esgoto da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri. Assim, pode-se concluir que os eletrodos permeáveis a fluidos, a
base de óxidos metálicos mistos, compostos por níquel e cobalto apresentam um grande
potencial para serem utilizados no tratamento de águas residuais secundárias.
Palavras-chave: Oxidação eletroquímica livre de eletrólitos; Óxidos de Ni e Co; Tratamento
terciário de efluentes;

OVERVIEW
Advanced electrochemical oxidative processes have shown great efficiency in the degradation
/oxidation of emerging pollutants and have become a viable technological alternative to solve
one of the biggest problems facing modern society, which is pollution/contamination of water.
Therefore, the purpose of the present work is to develop and apply fluid-permeable electrodes,
based on metal oxides composed of nickel and cobalt, on pollutants electrochemical
oxidation, in water free of electrolytes. A mixed oxide-covered mesh electrode denominated
of MOME-NixCo (1-x)Oy with x = 0.9, 0.8 and 0.3 were designed, fabricated and characterized
"in-situ" and "ex-situ" by different analytical techniques. By SEM images and electrochemical
parameters (Electrochemical Porosity and Morphology Factor) it was verified that the
composition x = 0.3 (NiCo 2O4) showed the most compact oxide layer (absence of deep
cracks/cracks). In addition, the (•OH) type free radical capture reaction using the N,Ndimethyl-p-nitrosoaniline (RNO) reagent showed that MOMEs perform well for the
generation of weakly adsorbed hydroxyl radicals during the water electrolysis conducted in
the absence of a conventional liquid electrolyte, and may be considered inactive electrodes.
Subsequently, MOMEs were tested and evaluated for the electrochemical degradation of an
emerging pollutant (diclofenac sodium) in electrolyte-free water as a function of the initial
drug concentration (IDC) and apparent current density (j). According to the data obtained by
UV-Vis spectroscopy, HPLC and COD, it was observed that, in general, the diclofenac
oxidation (conversion/mineralization) is little influenced by MOME compositions, being quite
influenced by the operational variables j and IDC. On the other hand, analyzing the
performance of each electrode, it was evidenced that the composition x = 0.3 obtained the
best overall performance, considering, mainly, the lowest values obtained for the electrical
energy per order (EEO). Finally, the MOME-NiCo 2O4, best performing in the previous studies,
corresponding to the composition x = 0.3 and the spinel type configuration, was tested in the
tertiary treatment of an effluent from the sewage treatment plant of the Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Thus, it can be concluded that fluid-permeable
electrodes based on mixed metal oxides, composed of nickel and cobalt present great potential
to be used in treatment of secondary residual waters.
Keywords: Electrolyte-free anodic oxidation; Ni and Co oxides; Tertiary effluent treatment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Reações de oxidação mediadas em Processos Oxidativos Avançados
Eletroquímicos ....................................................................................................................... 35.
Figura 1.2 - Esquema geral da oxidação eletroquímica......................................................... 38.
Figura 1.3 - Desenho de uma célula eletroquímica que utiliza o eletrólito polimérico sólido
(EPS)....................................................................................................................................... 42.
Figura 3.1 - Imagens do MEV da macroestrutura (500m) e da microestrutura (5m) dos
eletrodos EMOM-NixCo(1-x)Oy.(A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3.........................................62.
Figura 3.2 - Difratogramas de DRX obtidos para os diferentes EMOMs-NixCo(1-x)Oy. (A) x =
0,9; (B) x = 0,8; (C) x = 0,3 e (D) suporte de aço inoxidável..................................................65.
Figura 4.1 - (A) Configuração da célula eletroquímica de único compartimento do tipo EPS
em água livre de eletrólitos (B) principais elementos que compõem o conjunto eletrodo
membrana, bem como o esquema das zonas de reação anódica onde ocorre a RDO............113.
Figura 4.2 - Estrutura molecular do diclofenaco sódico.......................................................114.
Figura 5.1 - Esquema geral da estação de tratamento de esgoto da UFVJM........................149.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1 - Voltamogramas cíclicos obtidos para os diferentes EMOMs - NixCo(1-x)Oy. (A)
EMOMs; (B) suporte de aço inoxidável. Condições: H2SO4 0,5 mol dm-3; T = 24 °C, e  = 50
mV s-1... .............................................................................................................................. 68.
Gráfico 3.2 - Curvas voltamétricas obtidas em função da velocidade de varredura obtidos
para os diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3 ...................... 71.
Gráfico 3.3- Dependência da carga voltamétrica pseudocapacitiva (1/q*) obtida para os
diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy em função da velocidade de varredura ( 1/2). (A) x=0,9; (B)
x = 0,8 e (C) x=0,3.. ............................................................................................................ 72.
Gráfico 3.4 - Dependência da carga voltamétrica pseudocapacitiva (q*) obtida para os
diferentes EMOMs -NixCo (1-x)Oy em função da velocidade de varredura ( -1/2) . (A) x=0,9;
(B) x = 0,8 e (C) x=0,3. ....................................................................................................... 73.
Gráfico 3.5 - Curvas voltamétricas obtidas em função da velocidade de varredura obtidos
para os diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3. ................... 71.
Gráfico 3.6 - Dependência da densidade de corrente voltamétrica pseudocapacitiva com a
velocidade de varredura obtidos para os diferentes EMOMs -NixCo (1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x =
0,8 e (C) x=0,3.. .................................................................................................................. 78.
Gráfico 3.7 - Gráfico de Tafel obtido para os diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy para a RDO.
(A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3....................................................................................... 81.
Gráfico 3.8 - Diagrama no plano complexo obtidos (a) no domínio do potencial
pseudocapacitivo (E = 0,8 V/ECS) e (b) durante a RDO em diferentes sobrepotenciais. (A)
x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3 ............................................................................................. 85.
Gráfico 3.9 - Diagrama no plano complexo obtidos durante a RDO em diferentes
sobrepotenciais. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3 ............................................................. 86.
Gráfico 3.10 - Relação linear da resistência de transferência de carga (Rtc) com o
sobrepotencial () para a RDO. ........................................................................................... 90.
Gráfico 3.11 - Espectros de UV-Vis obtidos para o RNO em função do tempo de eletrólise.
(A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3....................................................................................... 93.
Gráfico 3.12 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem correspondente à reação de
descoloração. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3................................................................. 95.
Gráfico 4.1 - Espectros de UV-Vis obtidos para a solução de diclofenaco em função do
tempo de eletrólise. Eletrodos: (A) EMOM-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; CIF = 30 mg dm-3 e j = 40 mA

cm-2. (B) EMOM-Ni(0,8)Co (0,2)Oy; CIF = 30 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2. (C) EMOMNi(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 30 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2. ......................................................... 118.
Gráfico 4.2 - Perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem obtidos para oxidação do
diclofenaco. Condições: (■) CIF = 30 mg dm -3 e j = 40 mA cm-2, (●) CIF = 50 mg dm -3 e j =
40 mA cm-2. (▲) CIF = 70 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2, (◄) 70 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2. (▼)
CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2. Eletrodo: (A) EMOM-Ni(0,9)Co (0,1)Oy, (B) EMOMNi(0,8)Co (0,2)Oy, e (C) EMOM-Ni(0,3)Co (0,7)Oy. .................................................................. 120.
Gráfico 4.3 - Cromatogramas de CLAE obtidos para solução de diclofenaco em função do
tempo de eletrólise. Eletrodos: (A) EMOM-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 70 mA
cm-2; (B) EMOM-Ni(0,8)Co(0,2)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2 e (C) EMOMNi(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 50 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2.. ........................................................ 124.
Gráfico 4.4 - Perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem obtidos para a remoção do
diclofenaco com o POAE. Eletrodo: (A) EMOM-Ni(0,9)Co (0,1)Oy; (B) EMOM-Ni (0,8)Co (0,2)Oy;
(C) EMOM-Ni(0,3)Co(0,7)Oy. Condições: (■) CIF = 30 mg dm -3 e j = 40 mA cm-2; (●) CIF = 50
mg dm-3 e j = 40 mA cm-2; (▲) CIF = 70 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2; (◄) 70 mg dm-3 e j = 70
mA cm-2; (▼) CIF = 70 mg dm -3 e j = 100 mA cm-2.......................................................... 126.
Gráfico 4.5 - Variação da DQO e da taxa de mineralização do diclofenaco em função do
tempo de eletrólise. Os dados referem-se às melhores condições de operação obtidas para
cada composição de eletrodo. Condições: (■) EMOM-Ni(0,9)Co (0,1)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j =
100 mA cm-2. (●) EMOM-Ni(0,8)Co(0,2)Oy; CIF= 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2. (▲) EMOMNi(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2. ......................................................... 129.
Gráfico 5.1 - Espectro de UV-vis obtido em função do tempo de eletrólise para o efluente
secundário da ETE.................................................................................................................154.
Gráfico 5.2 – Variação da DQO e da taxa de mineralização em função do tempo de eletrólise
durante aplicaçlão do POAE ao efluente secundário.............................................................154.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 - Principais agentes oxidantes utilizados nos processos oxadativos avançados....31.
Tabela 1.2 - Potenciais de eletrodo para a RDO para diferentes ânodos. ............................. 40.
Tabela 3.1 - Análise EDX .................................................................................................. 63.
Tabela 3.2 - Tamanho do cristalito e do parâmetro de rede a0 obtidos para os óxidos
depositada sobre a tela de aço inoxidável. ........................................................................... 66.
Tabela 3.3 - Valores de q T*, qe*, qi* e  para as diferentes composições nominais de
eletrodos. ............................................................................................................................ 74.
Tabela 3.4 - Valores de CT, CE, CI e e  para as diferentes composições nominais de eletrodos..
........................................................................................................................................... 79.
Tabela 3.5 - Valores da inclinação de Tafel (b) e densidade de corrente de troca (jo)............82.
Tabela 3.6 - Dados de impedância obtidos em função do sobrepotencial para a RDO sobre as
diferentes composições de eletrodos EMOMs em H2SO4 0,5 mol dm3. .............................. 87.
Tabela 3.7 - Valores de jo e ko para as diferentes composições nominais de eletrodos..........90.
Tabela 3.8 - Valores de kap e rmax para as diferentes composições nominais de eletrodos. ... 95.
Tabela 4.1 - Valores de kobs obtidos para a degradação de diclofenaco em função das variáveis
operacionais segundo dados do estudo espectrofotométrico. .............................................. 122.
Tabela 4.2 - Valores de kobs obtidos para remoção do diclofenaco em função das variáveis
operacionais segundo dados do estudo cromatográfico. ..................................................... 127.
Tabela 4.3 - Figuras de mérito para a combustão eletroquímica do diclofenaco com EMOMs
em água livre de eletrólitos em função das variáveis operacionais.......................................133.
Tabela 5.1 - Efeito da aplicação de tratamento terciário (POAE) no efluente secundário em
relação à taxa de germinação e o comprimento da raiz da L. Sativa.....................................156.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
APF – Ânodos Permeáveis à Fluídos
ADE – Ânodo Dimensionalmente Estável
CE – Contra Eletrodo
DRX – Difratometria de Raio-X
DDB – Diamente Dopado com Boro
DQO - Demanda Química de Oxigênio
ECS – Eletrodo de Calomelano Saturado
EDTA –Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (Ethylenediamine tetraacetic acid)
EDX - Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios-X
EF- Eletrofenton
FEF - Fotoeletrofenton
EPH - Eletrodo Padrão de Hidrogênio
EIE – Especroscopia de Impedância Eletroquímica
EMOM – Eletrodo de Malha De Óxido Metálico Misto
EPA - Agência de Proteção Ambiental
EPO - Escritório de Patentes Europeu (European Patent Office)
EPS – Eletrólito Polimérico Sólido
ET – Eletrodo de Trabalho
MEA – Conjunto Eletrodo Membrana
MEV – Microscopia de Varredura Eletrônica
OE - Oxidação eletroquímica
OMM – Óxidos Metálicos Mistos
PBDE - Éteres Difenílicos Polibromados
POA – Processo Oxidativo Avançado
POAE - Processo Oxidativo Avançado Eletroquímico
RDO – Reação de Desprendimento de Oxigênio
RNO – N,N-dimetil-p-nitrosoanilina
SEF - Sonoeletrofenton
USPTO – Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América (United States
Patent and Trademark Office's)
UV - Ultravioleta
VC – Voltametria Cíclica

LISTA DE SIMBOLOS
t - tempo

 - Comprimento de onda
j - Densidade de corrente
z - número de elétrons
F- Constante de faraday
qa - Densidade de carga voltamétrica anódica
qc - Densidade de carga voltamétrica catódica
qT - Densidade de carga voltamétrica total
qi - Densidade de carga voltamétrica interna
qe - Densidade de carga voltamétrica externa
Ab - Absorbância

 - Constante de absortividade molar
 - Velocidade de varredura
Cd - Capacitância diferencial
CT - Capacitância diferencial total
Ce - Capacitância diferencial externa
Ci - Capacitância diferencial interna

 - Fator de morfologia
 - Porosidade eletroquímica
E0 - Potencial de oxidação padrão

 - Coeficiente de transferência eletrônica
 - Sobrepotencial
R - Constante dos gases ideais
T - Temperatura
b - Coeficiente de Tafel
AG - Àrea geométrica do eletrodo
R - Resistência ôhmica
Dhlk - tamanho do cristalito
k - Constante de Scherrer
a0 - Parâmetro de rede

 - Constante de tempo

 - Condutividade elétrica
ko - Constante de velocidade de reação heterogênea
U - Potencial eletroquímico da célula
EEO - Consumo de energia elétrica por ordem da reação
P - Potência elétrica
I - Corrente elétrica
ECT - Eficiência de corrente total
V - Volume
kobs - Constante de velocidade de pseudo-primeira ordem

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA.................................................................27.
1.1 INTRODUÇÃO................................................................................................................27.
1.1.1 Poluição das águas........................................................................................................27.
1.1.2 Poluentes emergentes....................................................................................................28.
1.1.3 Processos Oxidativos Avançados (POAs)...................................................................30.
1.1.4 Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos (POAEs).....................................33.
1.1.5 Oxidação eletroquímica (OE)......................................................................................36.
1.1.5.1 Oxidação eletroquímica em Água Livre de eletrólito.............................................41.
1.2 REFERÊNCIAS ..............................................................................................................45.

CAPÍTULO II – OBJETIVOS..............................................................................................49.
2.1 OBJETIVO GERAL........................................................................................................49.
2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................49.

CAPÍTULO III – CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ELETRODOS
PERMEÁVEIS A FLUIDOS A BASE DE ÓXIDOS MISTOS
METÁLICOS...........................................................................................51.
RESUMO........................ .......................................................................................................51.
ABSTRACT...........................................................................................................................53.
3.1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................55.
3.2 METODOLOGIA............................................................................................................57.
3.2.1 Fabricação dos eletrodos..............................................................................................57.
3.2.2 Células eletroquímicas e soluções................................................................................58.
3.2.3 Procedimentos e equipamentos....................................................................................58.
3.2.3.1 Estudos de MEV e EDX............................................................................................58.
3.2.3.2 Estudo de difração de raios-X...................................................................................59.
3.2.3.3 Estudos eletroquímicos..............................................................................................59.
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO....................................................................................61.
3.3.1 Estudos de caracterização ‘ex situ’: MEV, EDX e DRX...........................................61.

3.3.2 Voltametria cíclica: determinação do Fator de Morfologia e da Porosidade
Eletroquímica para os EMOM...................................................................................67.
3.3.3 Análise da curva de Tafel obtida para a RDO em meio ácido..................................80.
3.3.4 Geração de radicais hidroxilas fracamente adsorvidos durante a eletrólise da água
livre de eletrólitos.........................................................................................................90.
3.4 CONCLUSÕES................................................................................................................95.
3.5 REFERÊNCIAS..............................................................................................................97.
3.6 APÊNDICE.....................................................................................................................103.

CAPÍTULO IV – DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DO DICLOFENACO EM
ÁGUA LIVRE DE ELETRÓLITOS UTILIZANDO ELETRODOS
PERMEÁVEIS A FLUIDOS A BASE DE ÓXIDOS MISTOS
METÁLICOS........................................................................................105.
RESUMO..............................................................................................................................105.
ABSTRACT..........................................................................................................................107.
4.1 INTRODUÇÃO..............................................................................................................109.
4.2 METODOLOGIA..........................................................................................................111.
4.2.1 Preparação do ânodo para a célula SPE...................................................................111.
4.2.2 Preparação do cátodo.................................................................................................111.
4.2.3 Célula eletroquímica...................................................................................................111.
4.2.4 Condições experimentais da degradação eletroquímica de diclofenaco em água
livre de eletrólito.........................................................................................................112.
4.2.5 Degradação eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólito..................114.
4.2.5.1 Soluções e técnicas de caracterização das amostras submetidas ao processo de
degradação eletroquímica........................................................................................114.
4.2.5.2 Figuras de mérito para a degradação eletroquímica do diclofenaco na água livre
de eletrólitos..............................................................................................................115.
4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................................117.
4.3.1 Análise de espectroscopia UV-Vis.............................................................................117.
4.3.2 Análise de CLAE.........................................................................................................123.
4.3.3 Combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólitos..................128.
4.3.4 POAEs e a análise teórica da oxidação do diclofenaco em EMOMs......................129.
4.3.5 Figuras de mérito para a combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de
eletrólitos utilizando-se um reator do tipo EPS munido de EPFs..........................131.

4.4 CONCLUSÕES............................................................................................................ ..135.
4.5 REFERÊNCIAS............................................................................................................137.
4.6 APÊNDICE....................................................................................................................141.

CAPITULO V - OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUAIS
UTILIZANDO ELETRODOS PERMEÁVEIS A FLUÍDOS A BASE
DE ÓXIDOS MISTOS METÁLICOS EM UM REATOR FILTRO
PRENSA...................................................................................................143.
RESUMO..............................................................................................................................143.
ABSTRACT.........................................................................................................................145.
5.1 INTRODUÇÃO..............................................................................................................147.
5.2 METODOLOGIA..........................................................................................................149.
5.2.1 Coleta e preparo da água residual.............................................................................149.
5.2.2. Montagem do reator eletroquímico filtro-prensa SPE................. .........................150.
5.2.3. Oxidação eletroquímica do efluente ........................................................................150.
5.2.4. Análise espectrofotométrica e determinação da demanda química de
oxigênio........................................................................................................................151.
5.2.5 Estudo de toxicidade...................................................................................................151.
5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO...................................................................................153.
5.3.1 Análise UV-vis e DQO................................................................................................153.
5.2.2. Análise da Toxicidade................................................................................................154.
5.4 CONCLUSÃO................................................................................................................157.
5.5 REFERÊNCIAS.............................................................................................................159.

CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS...............................161.

27

CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA
1 INTRODUÇÃO
1.1 Poluição das águas
De todo o volume de água do planeta, aproximadamente 97% correspondem aos
mares, oceanos e lagos de água salgada, sendo os outros 3% correspondentes à água doce,
cuja parcela mais significativa se encontra nas calotas polares (68,9%) onde é praticamente
inaproveitável para fins de abastecimento. O que resta é uma ínfima parcela, referente aos
cursos d’água e águas subterrâneas, que se constituem como a principal fonte de
abastecimento de água para o consumo humano e, que paradoxalmente, é alvo do lançamento
de esgotos domésticos e industriais (SILVA et al., 2002).
Por sua vez, o crescimento populacional das cidades, o aumento da intensidade
das atividades agrícolas e da pecuária e o desenvolvimento industrial e agroindustrial têm sido
as principais causas do lançamento de resíduos líquidos e sólidos no solo, nos rios, nos lagos e
mares (FRANCISCA et al., 2012). Em níveis per capita, a emissão de resíduos no mundo vem
aumentando significativamente (ROCHA, 2013). As consequências são a destruição da flora,
da fauna e do equilíbrio dos ecossistemas que resultam no rompimento da harmonia entre o
homem e o meio ambiente, e que podem colocar em risco o futuro das próximas gerações
(BRILHANTE; CALDAS, 1999).
Tais impurezas decorrentes de atividades humanas e acumuladas na água
compreendem uma série de poluentes urbanos, resíduos e compostos químicos, que podem se
encontrar em suspensão, no estado coloidal e, ou solução, de acordo com o tamanho das suas
partículas e solubilidade, sendo necessários diferentes processos de tratamento para a remoção
ou redução a limites aceitáveis conforme legislação ambiental (BRILHANTE; CALDAS,
1999). Dentre os principais poluentes das águas, destacam-se: i) sólidos em suspensão; ii)
matéria orgânica em suspensão; iii) nutrientes (fósforo e nitrogênio); iv) patógenos; v) matéria
orgânica não biodegradável; vi) metais e vii) sólidos inorgânicos dissolvidos (Sperling, 2007).
Como pode ser constatado, a contaminação e poluição das águas têm se
acentuado nos últimos anos, provocando inúmeros problemas para a sociedade, como a
escassez de água potável, aumento do custo de tratamento das águas, proliferação e
transmissão de doenças, mortandade em rios, córregos e lagos, dentre outros. Dessa forma, o
tratamento de efluentes tem sido cada vez mais cobrado e exigido pela sociedade, se tornando
um problema para as autoridades governamentais e empresariais. Por outro lado, tal situação
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tem provocado nos pesquisadores, ao longo dos anos, a busca por novas alternativas de
tratamento de águas residuais e de remediação (MARTÍNEZ-HUITLE; ANDRADE, 2011a).
Neste contexto da problemática ambiental, tem-se que a eletrocatálise heterogênea
direcionada à degradação de poluentes orgânicos, comumente denominada de Eletroquímica
Ambiental, constitui um ramo do conhecimento em eletroquímica que vêm ganhando
destaque nos últimos anos, ultrapassando as fronteiras do laboratório e alcançando os
processos industriais (ZINOLA et al., 2012). É mais um caso de pesquisa científica e
tecnológica sendo transformada em inovações para solucionar problemas ou atender as
necessidades da sociedade moderna. Em uma busca no escritório de patentes da União
Europeia (EPO) e no escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos da América
(USPTO), foram encontrados, respectivamente, 260 e 516, depósitos de patentes relacionados
com a Eletrocatálise Heterogênea direcionada a solução de problemas ambientais.
Tais aplicações eletrocatalíticas têm se dado, sobretudo, no tocante a questão da
poluição ambiental (GONZALEZ et al., 2000), com a pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos (eletrocatalisadores) e processos oxidativos, que tem possibilitado a mineralização,
completa ou parcial, das substâncias potencialmente poluidoras presentes principalmente em
efluentes industriais.
Assim, a descontaminação e desinfecção das águas, por meio de processos
eletroquímicos diretos ou integrados estão sendo considerados como uma alternativa muito
viável, devido à melhoria significativa dos materiais empregados como eletrodo e o
acoplamento com fontes renováveis de energia de baixo custo (SIRÉS; BRILLAS, 2012),
além da sua versatilidade e compatibilidade ambiental (MARTÍNEZ-HUITLE; ANDRADE,
2011a). Nesse sentido, a eletroquímica tem demonstrado ser promissora para o tratamento de
efluentes industriais, como por exemplo, a degradação eletroquímica da vinhaça (MIWA et
al., 2011), além das águas residuais, contaminadas com medicamentos ou defensivos
agrícolas. Surge então, a necessidade de mais estudos envolvendo os processos eletroquímicos
visando elucidar o complexo processo que envolve a degradação de poluentes (“incineração à
frio”) e a confecção de materiais eletródicos mais seletivos, baratos e de elevado tempo de
vida útil (CHAVES et al., 2003).

1.2 Poluentes emergentes
Como já mencionado, as atividades antropogênicas (e.g., agricultura, indústria,
transportes, etc) têm gerado vários poluentes e alterado o ciclo natural da água, causando uma
preocupação global ligada ao seu eventual impacto sobre a biota e a saúde humana
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(DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2015). Além disso, nos últimos anos,
tem aumentado a preocupação com o impacto ambiental devido a contínua introdução de
substâncias químicas bioativas no meio ambiente, principalmente nos cursos de água
(KLAVARIOTI; MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009; RIVERA-UTRILLA et al., 2013).
Consequentemente, nas estações de tratamento de esgoto e em ambientes aquáticos, têm sido
relatada a presença de novas substâncias químicas, denominadas poluentes emergentes,.
Os poluentes emergentes podem ser entendidos de maneira ampla como sendo
qualquer produto químico (sintético ou natural) ou qualquer microrganismo que não é
comumente monitorado no meio ambiente e que ainda não têm regulamentação ambiental,
mas com potencial conhecido ou suspeito de causar efeitos adversos em ecossistemas e na
saúde humana (UNESCO, 2015). Já para a Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA-US) os poluentes emergentes são definidos como novas substâncias químicas
que não são regulamentadas e cujos impactos no meio ambiente e na saúde humana são pouco
compreendidos.
Tais poluentes são usados e liberados continuamente no meio ambiente, mesmo
em quantidades muito reduzidas e alguns podem exibir toxicidade crônica, causando a
desregulação endócrina em seres humanos e animais aquáticos, além de influenciar na
persistência de microrganismos patogênicos (BOLONG et al., 2009), entre outros efeitos
adversos.
Dentre as principais classes de poluentes emergentes, destacam-se alguns
produtos farmacêuticos (e.g., antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, etc.), hormônios
esteróides, produtos de higiene pessoal, repelentes, antisépticos, surfactantes, alguns
metabólitos (e.g., toxilato de alquilfenol), retardadores de chama (e.g., éteres difenilpolibromados - PBDE, C10-C13 cloroalcanos), agentes e aditivos industriais (e.g., agentes
quelantes como o EDTA e sulfonados aromáticos), entre outros (DEBLONDE; COSSULEGUILLE; HARTEMANN, 2015; GAVRILESCU et al., 2015).
A maioria dos resíduos farmacêuticos têm sua origem no uso doméstico,
veterinário e hospitalar, sendo na maioria das vezes excretados na sua formula original ou
como metabólicos (DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2015). Diante disso,
numerosos estudos analíticos têm demonstrado a presença de medicamentos em águas
residuais urbanas, águas residuais provenientes de hospitais e águas superficiais circundando
grandes centros urbanos (VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO, 2012)(PETRIE; BARDEN;
KASPRZYK-HORDERN, 2014)(PERDIGO et al., 2010)
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Estudos no Reino Unido indicam a contaminação das águas superficiais por
produtos farmacêuticos na ordem de (ng-µg) L-1 devido a remoção ineficiente destes
poluentes pelas estações de tratamento de esgoto convencionais (PETRIE; BARDEN;
KASPRZYK-HORDERN, 2014). Outro estudo, demonstrou que muitos compostos
farmacêuticos estão normalmente presentes nos esgotos municipais na faixa de 10-2 e 10-3 µg
L-1, sendo esta ocorrência também atribuída a baixa eficácia das estações de tratamento de
esgoto convencionais (VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO, 2012).
No caso específico do diclofenaco, que é um anti-inflamatório, a sua
concentração foi quantificada nos efluentes das estações de tratamento de esgoto de diferentes
continentes sendo encontrado na América do Norte na faixa de concentração de 0,5 - 177 ng
L-1, na Europa na faixa 460-3300 ng L-1 e na Ásia e Austrália na faixa de 1,1 – 6,8 ng L-1
(GAVRILESCU et al., 2015).
O diclofenaco o qual é comumente utilizado em atendimentos ambulatoriais e
amplamente prescrito para tratamentos em ambiente doméstico, apresenta uma elevada
toxicidade aguda e exibe forte resistência à biodegradação natural e, ou induzida nas estações
de tratamento de esgoto convencionais (FENG et al., 2013), cuja taxa de remoção foi avaliada
em 34,6% (DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2015). Devido a este
conjunto de fatores de interesse ambiental, o medicamento diclofenaco de sódio foi escolhido
como poluente alvo modelo para os estudos de degradação eletroquímica (“incineração à
frio”) realizados no presente estudo.

1.3 Processos Oxidativos Avançados (POAs)
Dentre as possíveis soluções para o problema da poluição das águas e dos
poluentes emergentes têm se destacado a tecnologia denominada de processos oxidativos
avançados (POAs) (COMNINELLIS et al., 2008a), tendo em vista o seu potencial na
conversão de poluentes orgânicos persistentes em compostos biodegradáveis, juntamente com
potencial de desinfecção, descoloração e desodorização (ARREDONDO VALDEZ et al.,
2012; FENG et al., 2013; WU; HUANG; LIM, 2014).
Os POAs foram inicialmente definidos como sendo processos químicos para o
tratamento de águas contaminadas com poluentes orgânicos e inorgânicos, conduzidos em
condições operacionais próximas à temperatura e pressão ambiente, os quais produzem como
agente oxidante majoritário o radical hidroxila (HO•, Eo = 2,80V) (ANDREOZZI et al., 1999).
Atualmente, os POAs podem ser amplamente definidos como métodos de oxidação química
em fase aquosa intermediados por espécies altamente reativas, não necessariamente o radical
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hidroxila, que propiciam em mecanismos que conduzem a destruição do poluente alvo
(COMNINELLIS et al., 2008a). Os principais radicais oxidantes empregados nos POAs são
apresentados na Tabela 1.
Tabela 2.1 - Principais agentes oxidantes utilizados nos processos oxidativos avançados.

Agente oxidante

Potencial de oxidação (V) vs. EPH

Flúor

3,06

Radical hidroxila, •OH
•

2,80

Oxigênio atômico, O

2,42

Ozônio

2,08

Hipoclorito

1,49

Cloro

1,36

Peroxido de hidrogênio

1,78

Dioxido de cloro

1,27

Oxigênio

1,23

Fonte: Comninellis et al., 2008.

A oxidação pode conduzir a uma mineralização total do poluente, transformando
compostos recalcitrantes em substâncias inorgânicas (CO2 e H2O), ou uma mineralização
parcial, que pode transformar os compostos recalcitrantes em substâncias mais biodegradáveis
(COVINICH et al., 2014). Devido a sua alta capacidade de transformar poluentes em
substâncias inofensivas, os POAs estão sendo utilizados no tratamento de efluentes de
diferentes indústrias, dentre elas a química, a petroquímica e a têxtil. Tais processos são
considerados tecnologias limpas, sendo capazes de degradar compostos orgânicos em
compostos menos complexos cuja completa mineralização é o cenário ideal (RIBEIRO et al.,
2015).
Dependendo das propriedades do resíduo a ser tratado, os POAs podem ser
empregados isoladamente ou combinados a outros processos físico-químicos e biológicos,
constituindo os Processos Integrados de Tratamento, que na maioria das vezes melhora a
eficiência do tratamento como um todo (RIBEIRO et al., 2015). Por exemplo, os POAs
podem ser utilizados num pré-tratamento para converter compostos inicialmente
biorecalcitrantes em intermediários mais facilmente biodegradáveis, seguidos de um póstratamento biológico. Por outro lado, nos efluentes que contenham frações biodegradáveis, é
indicado o pré-tratamento biológico seguido de um pós-tratamento com os POAs. Nesse
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último caso, os compostos biodegradáveis são inicialmente removidos e, portanto, não
consomem desnecessariamente o agente oxidante destinado à destruição dos compostos
recalcitrantes (KLAVARIOTI; MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009).
Apesar de promissores, a aplicação dos POAs no tratamento de resíduos requerem
altos custos operacionais (MOHAJERANI; MEHRVAR; EIN-MOZAFFARI, 2009), sendo
recomendados apenas quando o poluente a ser tratado apresentar valores da demanda química
de oxigênio (DQO) na ordem de aproximadamene 5 g L-1, uma vez que valores maiores
resultariam num consumo muito grande do agente oxidante tornando assim muito oneroso o
processo alternativo de tratamento (ANDREOZZI et al., 1999). Assim, o principal problema
dos POAs está no alto custo dos reagentes ou da sua geração, tais como o ozônio, o peróxido
de hidrogênio ou fontes de energia como a luz ultravioleta. No entanto, o uso de radiação
solar como fonte de energia pode reduzir os custos para alguns tipos de POAs (ESPLUGAS et
al., 2002).
De modo geral, os POAs incluem uma série de tecnologias cujas diferenças se
baseiam principalmente no mecanismo de geração dos radicais hidroxilas, podendo ser estas
de natureza química, eletroquímica, fotoquímica ou sonoquímica (BABUPONNUSAMI;
MUTHUKUMAR, 2014). Além disso, os POAs podem ser classificados como sendo
processos homogêneos, quando ocorrem em uma única fase, ou heterogêneos, quando
ocorrem em mais de uma fase, como no caso dos catalisadores suportados em metal e da
ozonização. Por outro lado, todos os POAs têm uma característica química em comum, que é
a capacidade de utilizar a alta reatividade dos radicais na condução dos processos oxidativos,
cuja cinética da reação é comumente de segunda ordem em relação à concentração dos
radicais hidroxilas e do poluente (ANDREOZZI et al., 1999). Apesar destas considerações,
partindo da premissa de que a concentração dos radicais hidroxilas é constante durante todo o
POAs, em diversas aplicações, obtêm-se a condição global de pseudo-primeira ordem em
relação ao poluente alvo.
A eficiência dos POAs é devida a alta reatividade e a não seletividade dos radicais
•

OH, os quais podem reagir a uma velocidade da ordem de 106-109 L mol-1 s-1 . No entanto,

estes radicais também podem reagir com outras substâncias, como por exemplo, o bicarbonato
de sódio (agente sequestrante), resultando em uma diminuição da eficiência dos POAs.
Os radicais •OH podem degradar rapidamente substâncias orgânicas recalcitrantes
como compostos aromáticos, clorados e fenólicos (BARRERA-DÍAZ et al., 2014). Os
radicais hidroxilas atacam poluentes orgânicos através de quatro caminhos básicos: adição
radical, abstração de hidrogênio, transferência de elétrons e combinação de radicais,
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produzindo diferentes radicais (R• ou R•–OH, ROO•) (DENG; ZHAO, 2015). Os radicais
livres gerados não são espécies iônicas, tendo a sua origem na quebra de uma ligação entre
dois elétrons. Desde que a reação com o radical livre tenha iniciado, uma série de reações
elementares acontecem, o que implica na complexidade do sistema e na dificuldade de
predizer todos os produtos das reações de oxidação.
Dados a instabilidade do radical hidroxila e sua alta reatividade, este deve ser
gerado continuamente "in situ" através de reações químicas ou fotoquímicas, com destaque
para o processo Fenton (Fe2+/H2O), a ozonização em meio alcalino (pH 9-10/O3), a
fotocatálise heterogênea e homogênea baseada na radiação do ultravioleta próximo (UV) ou
radiação solar visível, a oxidação via úmida, com destaque para a catalítica húmida via
peróxido (H2O2), a oxidação eletroquímica (Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos
- POAEs), e as suas possíveis combinações (e.g., O3/H2O2, UV/O3, UV/H2O2 e UV/O3/H2O2)
(ESPLUGAS et al., 2002; RIBEIRO et al., 2015), além de outros processos menos conhecidos
como a radiação ionizante, microondas e plasma pulsado (KLAVARIOTI; MANTZAVINOS;
KASSINOS, 2009).

1.4 Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos (POAEs)
Os POAEs podem ser mais bem compreendidos como sendo uma reação
eletroquímica, com transferência de carga, que pode envolver a participação de espécies
adsorvidas e, ou em solução. Comumente, durante a eletrólise da água os radicais hidroxila
são formados como intermediários da reação de desprendimento de oxigênio (RDO)
(JOELMA; VILLULLAS; GONZALEZ, 1997). De modo geral, a concentração e a força de
ligação dos grupos hidroxílicos com a superfície do material eletródico governam a eficiência
do POAEs. Os POAEs incluem a oxidação eletroquímica (OE), e os processos eletro-Fenton
(EF) e fotoeletro-Fenton (FEF) e sono-eletro-Fenton (SEF) (SIRÉS; BRILLAS, 2012). Dado
a sua versatilidade, os POAEs podem ser empregados de diversas maneiras sendo a escolha
do sistema mais apropriado dependente das especificidades que o tratamento requer.
Na literatura, os POAEs são comumente divididos em dois grupos dependendo do
local onde se desenvolvem predominantemente os mecanismos responsáveis pela oxidação
eletroquímica. No caso da geração dos radicais hidroxilas (•OH) ocorrer na superfície dos
eletrodos a reação é denominada heterogênea. Por outro lado, se a geração de radicais
hidroxilas (•OH) ocorrer no interior da solução a reação é denominada homogênea. Também é
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possível combinar vários POAEs como a OE com EF, FEF ou SEF, a fim de se produzir
reações heterogêneos e homogêneo ao mesmo tempo.
As altas eficiências obtidas com os POAEs para a remoção de poluentes orgânicos
se devem em grande parte ao papel desempenhado pelas reações de oxidação mediadas que
ocorrem durante todo o processo, de acordo com a Figura 1.1. A oxidação mediada em
POAEs pode ser entendida como a oxidação de poluentes presentes nas águas residuais pela
reação química entre estes compostos e os oxidantes produzidos anteriormente nas superfícies
dos eletrodos. Assim, na OE não ocorre apenas à oxidação direta de poluentes orgânicos na
superfície do ânodo, pois a geração de enormes quantidades de oxidantes promovem também
a oxidação dos poluentes no interior da solução. Além disso, a eficiência dos POAEs depende
principalmente da atividade eletrocatalítica, da estabilidade eletroquímica dos materiais
eletródicos e da cinética de degradação dos poluentes (DIMITRIJEVI; DIMITRIJEVI;
VUKOVI, 2013).
A principal vantagem dos POAEs em relação aos outros processos oxidativos
avançados na prevenção e remediação dos problemas de poluição ambiental é a utilização do
elétron como principal reagente limpo. Outras vantagens incluem a alta eficiência energética,
a facilidade de automação e manipulação, a segurança e a versatilidade, podendo ser aplicado
a efluentes com uma demanda química de oxigênio ( DQO) na faixa de 0,1 g L-1 a 100 g L-1
(MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009; MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO, 2006).
Dentre as principais desvantagens dos POAEs podemos citar: i) os custos
relacionados ao fornecimento de energia; ii) a possível formação de subprodutos mais
biorecalcitrantes e, ou mais tóxicos do que os poluentes iniciais; iii) a necessidade de adição
de elétrólitos devido a baixa condutância das águas contaminadas, e iv) a perda de atividade e
redução da vida útil dos eletrodos devido à deposição de material orgânico na superfície e, ou
ao desgaste mecânico (erosão) e químico (corrosão).
Em relação aos eletrodos, uma grande inovação se deu na década de 60, quando
surgiram os ânodos dimensionalmente estáveis (ADE), que constituem uma classe de
eletrodos de morfologia e microestrutura porosa, cuja patente pertence à Diamond Shamnrock
Technologies S.A. Os ADE são de extrema importância para diversas aplicações
eletroquímicas, como é o caso da produção de cloro, hipoclorito, oxigênio (processo auxiliar
ao processo catódico de refinamento de metais), flúor (eletrólise ígnea), eletrossíntese
orgânica, e a oxidação degradativa (incineração à frio) de poluentes orgânicos (CARVALHO
et al., 2006).
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Figura 1.1 - Reações de oxidação mediadas em Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos.

Fonte: Adaptado de Rodrigo et al., 2014.

Outra inovação de destaque para o desenvolvimento dos POAEs foi a aplicação
dos eletrólitos poliméricos sólidos (EPS) em células eletroquímicas (COMNINELLIS;
SIMOND, 1997), o que permitiu a dispensa dos eletrólitos líquidos de difícil descarte e que
apresentam um alto potencial poluidor. O principal inconveniente nestes casos é o elevado
custo das membranas trocadoras de prótons (e.g., Nafion 117 da Dupont) e a difícil confecção
de ânodos permeáveis (porosos) aos fluídos de modo a se obter um conjunto eletrodomembrana (‘membrane electrode assembly’ – MEA) que permite a operação da célula
eletroquímica na condição de ‘zero-gap’(FERNANDES et al., 2012), ou seja, com uma
mínima separação entre o cátodo e o ânodo.
Finalmente, avanços na ciência dos materiais e na hidrodinâmica de células
eletroquímicas proporcionaram uma melhoria do desempenho dos reatores, principalmente
devido ao incremento da atividade eletrocatalítica e na estabilidade dos materiais eletródicos.
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Por isso, nas últimas décadas, as tecnologias eletroquímicas oxidativas, com sua
versatilidade, eficiência energética, facilidade de automação, compatibilidade ambiental e
rentabilidade têm alcançado um promissor estágio de desenvolvimento e agora podem ser
usadas efetivamente para o destruição de compostos orgânicos tóxicos ou biorefratários
(GHERNAOUT; NACEUR; AOUABED, 2011).
Assim, na atualidade, graças aos intensos esforços de pesquisa e inovação, os
POAEs alcançaram um estágio avançado de desenvolvimento que possibilitou que algumas
plantas pilotos e outras industriais fossem efetivamente introduzidas no mercado para o
tratamento de efluentes contendo poluentes orgânicos.

1.5 Oxidação eletroquímica (OE)
A oxidação eletroquímica exibe um grande potencial de aplicação na degradação
de poluentes antes do seu descarte no ambiente, como por exemplo, em laboratórios de
pesquisa, locais de formulação de pesticidas e coleta de resíduos (JOHNSON; FENG; HOUK,
2000). Na oxidação eletroquímica, os poluentes são essencialmente degradados por reação
com radicais hidroxilas adsorvidos na superfície do ânodo, que são gerados a partir da
oxidação da água, de acordo com a seguinte equação:
→•

+

+

(1.1)

De acordo com o modelo de reação proposto por Comninellis (COMNINELLIS,
1994) são dois os mecanismos principais utilizados para explicar a degradação de poluentes
em águas por meio da oxidação eletroquímica simultaneamente com a reação de
desprendimento de oxigênio (RDO): (i) a conversão eletroquímica, onde os poluentes não
degradáveis são transformados seletivamente em compostos biodegradáveis; (ii) a combustão
eletroquímica, onde os poluentes orgânicos são completamente mineralizados.
Teoricamente, ambos os mecanismos (conversão ou combustão) são possíveis de
ocorrer antes da RDO, mas na prática, a reação de oxidação é muito lenta, sendo a sua
cinética limitada muito mais pelo transporte de massa das espécies envolvidas do que do
ponto de vista termodinâmico da transferência eletrônica. Outro problema da oxidação
eletroquímica conduzida em um potencial fixo menor ao necessário para a RDO (E < 1,23 V)
é a diminuição gradativa da atividade catalítica (desativação do eletrodo) devido à formação
de uma camada polimérica na superfície do eletrodo (BRILLAS et al., 2006). Por isso, a
oxidação eletroquímica é conduzida em altos potenciais de eletrodo de modo que esta ocorra
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simultaneamente com a eletrólise da água (RDO), acelerando assim a reação de degradação e
evitando os problemas com a desativação do eletrodo.
O processo de oxidação é iniciado pela reação de descarga da água em solução
ácida (ou OH- em solução básica) na superfície do ânodo com a geração de radicais
hidroxilas, de acordo reação (1.2), os quais, mais adiante, podem transferir o oxigênio para a
estrutura do óxido metálico dando origem aos óxidos com estado de oxidação superiores
conforme a reação (1.3).
+

(•

→
(•

)→

)+
+

+
+

(1.2)
(1.3)

onde MOx é o óxido metálico e presupôe-se a existência de “oxigênio ativo”
fisissorvido MOx(•OH) e quimissorvido (MOx+1) na superfície do ânodo. Na ausência de
poluentes tem-se a geração de O2 de acordo com as seguintes equações:
(•

)→1 2

+

→1 2

+
+

+

(1.4)

(1.5)

Por outro lado, quando um composto orgânico (R) apto a reagir está presente na
solução, os oxigênios fisissorvidos causam predominantemente a mineralização desses
compostos pela reação (1.6), enquanto que os oxigênios quimissorvidos participam da
formação dos produtos parcialmente oxidados (RO) (processo de conversão) segundo a
equação (1.7):
+

(•

)→
+

+
→

+

+

+

(1.7)

+

(1.6)
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Figura 1.2 - Esquema geral da oxidação eletroquímica.

Fonte: Adaptado de Comninellis, 1994

A combustão envolve a hidroxilação e, ou a desidrogenação, de acordo com as
reações (1.8) e (1.9), dos compostos orgânicos com os radicais hidroxilas quimissorvidos e ou
fisissorvidos. O O2 também pode reagir com o radical orgânico (R•) resultante da reação (1.9)
dando origem ao radical hidroperoxil (ROO•), como representado pela reação (1.10). Já o
radical hidroperoxil é capaz de abstrair um átomo de hidrogênio de um outro poluente (RH).
Os hidroperóxidos resultantes são instáveis e se decompõem por quebra molecular dando
origem a vários intermediários. Este conjunto de reações pode ocorrer sucessivamente até a
mineralização completa do poluente com a formação de CO2 e alguns íons orgânicos.
(•

+

(•

+

•
•

+

+

•

)→
)→
→
→

•

+

+

(1.8)
+

(1.9)

•

(1.10)

•

+

•

(1.11)

Dentre os principais fatores que determinam o desempenho da oxidação
eletroquímica, destacam-se o potencial do eletrodo e a densidade de corrente, a distribuição
geométrica da corrente, o regime de transporte de massa e a velocidade de difusão dos
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compostos orgânicos, o design da célula, o tipo de eletrólito, bem como o material de eletrodo
e sua atividade eletrocatalítica (BABU et al., 2012; GHERNAOUT; NACEUR; AOUABED,
2011)
Outro mecanismo que pode explicar o processo de oxidação eletroquímica é a
transferência eletrônica direta. Nesse caso, os poluentes são oxidados após serem adsorvidos
na superfície do ânodo sem o envolvimento de qualquer outras substâncias, além do elétron,
que é um "reagente limpo". Na reação de transferência direta de elétrons, um elétron é
transferido diretamente do poluente (P) para o ânodo de acordo com a seguinte equação:
−

onde,

→

•

, (1.12)

é o poluente adsorvido na superfície do ânodo e

•

é o radical

formado. A transferência eletrônica direta é também teoricamente possível em baixos
potenciais de eletrodo, antes da RDO, mas a velocidade da reação é muito lenta e a sua
cinética é bastante dependente da atividade eletrocatalítica do ânodo (GHERNAOUT;
NACEUR; AOUABED, 2011).
A natureza do ânodo está fortemente relacionada com o sucesso da oxidação
eletroquímica, pois dela depende da eficiência de geração dos radicais hidroxilas adsorvidos
OH•(ads) e, consequentemente, de qual mecanismo eletroquímico (combustão ou conversão)
que irá prevalecer no processo de oxidação global.
O material eletródico mais promissor e utilizado na combustão eletroquímica de
poluentes é o diamante dopado com boro (DDB) (CHAPLIN, 2014). No entanto, seu custo de
fabricação elevado têm inviabilizado seu uso nas aplicações em grandes escalas (RAO;
VENKATARANGAIAH, 2014).
Dentre outros materiais eletródicos para a degradação eletroquímica de poluentes,
tem-se destacado os óxidos de metais, individualizados (puros) ou misturados (mistos), como
o IrO2 (RAO; VENKATARANGAIAH, 2014; SIMOND; COMNINELLIS, 1997), RuO2
(DOS SANTOS; AFONSO; DUTRA, 2011; RAO; VENKATARANGAIAH, 2014), NiCo 2O4
(RIBEIRO et al., 2016), Sb-SnO2 (CHAPLIN, 2014; DA SILVA et al., 2014; WU; HUANG;
LIM, 2014), PbO2 (CHAPLIN, 2014; COSTA; DA SILVA, 2012), dentre outros.
Os potenciais para o desprendimento de O2 (RDO) em H2SO4 dos materiais de
ânodo mais amplamente estudados nos POAEs são apresentados na Tabela 1.2 (KAPALKA;
FÓTI; COMNINELLIS, 2008). Como regra geral, os materiais com baixo sobrepotencial, ou
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seja, bons eletrocatalizadores para a reação de desprendimento de oxigênio (RDO), como
IrO2, RuO2, ou Pt, apenas permitem a oxidação parcial dos compostos orgânicos. Por outro
lado, os materiais com alto sobrepotencial, ou seja, os eletrocatalizadores ruins (não
eficientes) para a RDO, como óxido de estanho dopado com antimônio (Sb-SnO2), PbO2, e
DDB, favorecem a oxidação completa dos compostos orgânicos a CO2 e, portanto, são, pelo
menos em princípio, os ânodos mais recomendados para tratamento de águas residuais.
Tabela 1.3 - Potenciais de eletrodo (E) para a RDO para diferentes ânodos.

Eletrodo

Potencial de oxidação

Sobrepotencial

Adsorção do

Poder de

vs EPH

para RDO (V)

radical hidroxila

oxidação

(V)

eletroquímica

RuO2

1,4 - 1,7

0,17

IrO2

1,5 - 1,8

0,25

Pt

1,7 - 1,9

0,30

PbO2

1,8 - 2,0

0,50

Sb-SnO2

1,9 - 2,2

0,70

DDB

2,2 - 2,6

1,30

quimisorção

fisisorção

Fonte: Comninellis et al., 2008.

De acordo com o modelo de oxidação eletroquímica proposto anteriormente e de
dados experimentais utilizando o reagente N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO) como
indicador da presença de radicais hidroxilas (OH•), foi proposto a distinção de dois tipos de
ânodos, os ativos e os inativos, com base na capacidade de geração desses radicais. No
entanto, alguns eletrodos apresentam caracteristicas de ambos os tipos de ânodos, sendo
difícil estabelecer a sua classificação.
Os eletrodos classificados como inativos são constituídos de materiais cujos
átomos não alteram seu estado de oxidação durante as reações eletroquímicas, conforme a
equação 1.13:
[ ]+

[•

]+

+

, (1.13)

[ ] corresponde a um sítio ativo na superfície do eletrodo em estado de

onde
oxidação n e

→

[•

] é o radical hidroxila fisicamente adsorvido no sítio ativo. Neste caso,

a interação entre o eletrodo e os radicais hidroxilas é fraca, sendo necessários altos potenciais
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anódicos para a oxidação da água, como por exemplo, ocorre com o Sb-SnO2, PbO2 , e DDB.
Portanto, estes materiais exibem grande capacidade de gerar radicais hidroxilas.
Em contraste, os eletrodos classificados como ativos são constituidos de materiais
cujos átomos têm seu estado de oxidação modificado durante a degradação eletroquímica dos
poluentes. Neste caso, existe uma forte interação entre o eletrodo e os radicais hidroxilas,
sendo os sitios ativos
superior

[•

] adicionalmente convertidos para um estado de oxidação

[ ], conforme a equação (1.14):
[

∙]

[ ]+

→

+

(1.14)

No entanto, para que isso possa ocorrer, os estados de oxidação maiores devem
estar disponíveis para o material do ânodo acima do potencial termodinâmico da RDO (1,23
V/EPH). Assim o par redox superficial Mn/Mn+1 atua como um mediador na oxidação parcial
(seletiva) dos compostos orgânicos. A geração de radicais hidroxilas nos eletrodos é baixa, e a
oxidação dos substratos (R) ocorre primeiramente via uma reação de transferência de
oxigênio, a qual restaura o estado de oxidação original do sítio ativo, conforme a equação
(1.15).
[ ]+

→

[ ]+

(1.15)

De maneira complementar, recentemente foi proposto um mecanismo eletródico
representativo do POAEs que permite distinguir se o eletrodo é ‘inerte’ ou ‘ativo’ tendo como
base o grau de cobertura dos diferentes intermediários oxigenados de reação que propiciam na
RDO, na conversão eletroquímica e na combustão eletroquímica (DA SILVA et al., 2014).

1.5.1 Oxidação eletroquímica em Água Livre de Eletrólito
Apesar de bastante estudada, a oxidação eletroquímica em água livre de eletrólito
é ainda uma tecnologia pouco difundida. De maneira convencional, as soluções contaminadas
são tratadas no compartimento anódico de células eletroquímicas com a adição de um
eletrólito de suporte inerte. No entanto, com o advento do eletrólito polimérico sólido (EPS)
têm sido possível realizar a eletrólise da água com a concomitante degradação de poluentes
dissolvidos a partir do uso da água livre de eletrólito (DA SILVA et al., 2014; SIMOND;
COMNINELLIS, 1997).
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A utilização do EPS em células eletrolíticas data da década de setenta e oitenta,
sendo considerada na época uma promissora tecnologia a ser empregada na produção em
larga escala de hidrogênio (TAKENAKA et al., 1982; LU; SRINIVASAN, 1979)
A aplicação do EPS em células eletrolíticas para o tratamento de efluentes é uma
tecnologia bastante promissora, cuja representação geral pode ser vista na Figura 1.3. A
configuração básica consiste em um filme fino de eletrólito polimérico sólido introduzido
entre o cátodo e o ânodo, onde flui a corrente elétrica com uma baixa voltagem da célula em
uma solução de baixa condutividade (CLEMATIS; CERISOLA; PANIZZA, 2017). Em
comparação com os eletrólitos líquidos tradicionais, o uso de SPE implica em eletrolizadores
mais compactos na sua estrutura e mais eficiente na conversão de energia (XIAO et al., 2012).
Figura 1.3 - Desenho de uma célula eletroquímica que utiliza o eletrólito polimérico sólido (EPS).

Fonte: Adaptado de Comninellis e Simond, 1997.

Surge então o desafio tecnológico de tornar os processos eletroquímicos mais
eficientes e, portanto, mais viáveis economicamente, devendo-se para isso, pesquisar
materiais eletrocatalíticos alternativos, eficazes e de baixo custo (e.g. óxidos mistos de cobalto
e níquel), associados com informações mais detalhadas dos mecanismos reacionais
envolvidos, bem como as condições ótimas de eletrólise para a rápida degradação dos
compostos orgânicos em espécies minerais (JOHNSON; FENG; HOUK, 2000). Também há a
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necessidade da busca pela compreensão a nível molecular da influência do material eletródico
e dos fatores eletrônicos e estruturais sobre as etapas elementares das reações eletrocatalíticas
(JOELMA; VILLULLAS; GONZALEZ, 1997).
Os óxidos de metais mistos, compostos por níquel e cobalto, sempre foram
negligenciados no tocante a sua aplicação na oxidação eletroquímica, principalmente por se
acreditar que estes materiais não eram capazes de produzir uma quantidade suficiente de
radicais hidroxilas na sua superfície. Entretanto, de acordo com a seção 3.3.4, fica demostrado
que esses óxidos são capazes de gerar radicais hidroxilas fracamente adsorvidos durante a
eletrólise da ágau livre de eletrólitos.
Além disso, de maneira geral, tais óxidos tinham uma aplicação restrita aos meios
básicos, já que em meio ácido, apresentavam uma baixa durabilidade devido principalmente a
corrosão. Porém, estudos recentes, que utilizaram eletrodos permeáveis a fluídos, a base de
óxidos mistos de níquel e cobalto, em células com SPE, têm conseguido a estabilização destes
óxidos metálicos nas condições de eletrólise da água em meio ácido (RIBEIRO et al., 2016) e
comprovado a geração de radicais hidroxilas.
Dessa forma, têm se tornado viável a aplicação de óxidos de metais de transição (
ex. Co, Ni ) com estrutura cristalina do tipo espinélio na oxidação eletroquímica de poluentes
em água livre de eletrólito. Tais óxidos possuem alta condutividade eletrônica, exibem uma
considerável atividade eletrocatalítica para a RDO (NIKOLOV et al., 1997), além de serem
disponíveis e possuirem baixo custo em comparação com os metais nobres (Ru, Ir ) (HU;
LEE; U, 1997). Outras considerações, a respeito dos óxidos metálicos de níquel e cobalto, são
discutidos ao longo dos capítulos III e VI.
Por isso, a busca de informação a respeito dos óxidos mistos metálicos, compostos
de Ni e Co, na oxidação eletroquímica em água livre de eletrólitos passa a ser a principal
contribuição do presente trabalho na construção do conhecimento científico.
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CAPÍTULO II - OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Confeccionar, caracterizar e aplicar os eletrodos permeáveis à fluidos constituídos
de óxidos metálicos mistos contendo níquel e cobalto na oxidação eletroquímica de poluentes.
2. 2 Objetivos específicos
(i) Fabricação dos eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos denominados
de EMOM, de composição nominal-Ni(x)Co(1x)Oy , com x = 0,3, 0,8 e 0,9, suportados sobre
tela de aço inoxidável (ASTM-316), utilizando-se o método da decomposição térmica seguido
da etapa de resfriamento lento visando a obtenção de filmes de óxidos compactos (ausência de
rachaduras profundas).
(ii) Efetuar a caracterização ‘ex situ’ com as técnicas de microscopia eletrônica de
varredura (MEV-EDX) e de difratometria de raios-X (DRX) e " in situ’, empregando-se em
meio ácido, as técnicas de voltametria cíclica (VC), polarização em condição quase
estacionária (CP) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE).
(iii) Avaliação do desempenho dos EMOM para a degradação do diclofenaco em
diferentes condições experimentais empregando-se a água isenta de eletrólitos.
(iv) Detectar a formação dos radicais hidroxila (•OH) fracamente adsorvidos
responsáveis pelo processo de degradação e, ou combustão de poluentes orgânicos durante a
eletrólise da água.
(v) Aplicação do EMOM-NiCo2O4 no tratamento de um efluente secundário.
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CAPÍTULO III – CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ELETRODOS
PERMEÁVEIS A FLUIDOS A BASE DE ÓXIDOS MISTOS METÁLICOS.
RESUMO
Eletrodos do tipo malha constituído do óxido misto denominados de EMOMs-Ni(x)Co (1x)Oy (x
= 0,9, 0,8 e 0,3) foram preparados sobre tela de aço inoxidável usando o método da
decomposição térmica seguida da etapa de resfriamento lento. As propriedades superficiais e
eletroquímicas dos eletrodos foram estudadas utilizando-se as seguintes técnicas
experimentais: microscopia eletrônica de varredura (MEV); difração de raios-X (DRX);
voltametria cíclica (VC) com determinação dos parâmetros porosidade eletroquímica () e
fator de morfologia (); curvas de polarização em condição quase-estacionárias (CP), e a
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). As imagens de MEV revelaram uma boa
cobertura do substrato metálico por uma camada compacta de óxido (ausência de falhas). Para
valores de x = 0,3 e 0,8 a análise de DRX confirmou a formação de duas fases distintas,
referentes aos óxidos NiCo2O4 e NiO, enquanto que para x = 0,9 foi confirmado somente a
fase NiO. De maneira geral, para os valores de x = 0,9 e 0,8 os parâmetros superficiais "in
situ" indicados como  e  exibiram valores maiores ou bem próximos de 0,5, indicando que
a área superficial eletroquimicamente ativa se deve principalmente às regiões superficiais
mais internas (“inner surface”) da camada de óxido. Por outro lado, para x = 0,3, os mesmos
parâmetros exibiram valores menores que 0,5, indicando que a área superficial
eletroquimicamente ativa se deve principalmente às regiões superficiais mais externas (“outer
surface”) da camada de óxido. A análise da CP e EIE nos revelam que os EMOMs apresentam
valores bem próximos em relação aos seguintes parâmetros cinéticos para a reação de
desprendimento de oxigênio (RDO): inclinação de Tafel (b), densidade de corrente de troca
aparente (jo) e constante de velocidade de reação heterogênea (ko), indicando que o mesmo
mecanismo de reação prevalece em todas as composições. Por sua vez, a reação de captura de
radical (RNO +

•

OH  spin-aduto) usando o N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO),

demonstrou que os EMOMs apresentaram um bom desempenho para a geração de radicais
hidroxílicas (HO•) fracamente adsorvidos durante a eletrólise da água.
Palavras-chave: Eletrodos de malha cobertos com óxidos mistos; Óxidos de Ni e Co; Fator
de morfologia e porosidade eletroquímica; Geração de radicais hidroxilas.
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FABRICATION

AND

CHARACTERIZATION

OF

PERMEABLE

FLUIDS

ELECTRODES OF METAL MIXED OXIDES
ABSTRACT
A mixed oxide-covered mesh electrode denominated of MOME-Ni(x)Co(1x)Oy (x = 0,9, 0,8 e
0,3) was prepared on a stainless-steel substrate using thermal decomposition (slow cooling
rate method). Surface, bulk, and electrochemical properties of electrodes were studied using
different techniques, namely scanning electron microscopy (SEM); X-ray diffraction (XRD);
cyclic voltammetry (CV) with determination of the electrochemical porosity () and
morphology factor () parameters, quasi-stationary polarisation curves (PC), and
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The SEM images revealed good coverage of
the metallic substrate by a compact oxide layer (absence of failure). For values of x = 0,3 and
0,8 the XRD analysis confirmed the formation of two distinct phases, referring to the oxides
NiCo2O4 and NiO, while for x = 0,9 only the NiO phase was confirmed. In general, for the
values of x = 0,9 and 0,8, the surface parameters "in situ" indicated as  and  showed values
greater or very close to 0.5, indicating that the electrochemically active surface area is mainly
due to to the inner surface regions of the oxide layer. On the other hand, for x = 0,3, the same
parameters exhibited values lower than 0.5, indicating that the electrochemically active
surface area is mainly due to the outer surface of the oxide layer. The analysis of the CP and
EIS shows that the MOME present values very close to the following kinetics parameters for
oxygen evolution reaction (OER): Tafel inclination (b), apparent exchange current density (jo)
and heterogeneous reaction rate constant (ko), indicating that the same reaction mechanism
prevails in all compositions. According to the spin-trapping reaction using N,N-dimethyl-pnitrosoaniline (RNO), the MOME exhibited good performance for the generation of weakly
adsorbed hydroxyl radicals (HO) during the OER in electrolyte-free water.
Keywords: Mixed oxide-covered mesh electrodes; Ni and Co oxides; Morphology factor and
electrochemical porosity; Generation of hydroxyl radicals.
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3.1 INTRODUÇÃO
Os eletrodos compostos por materiais denominados óxidos de metais mistos
(OMM) tem ganhado destaque na área da eletrocatálise heterogênea, dado à sua boa
condutividade elétrica e propriedades eletroquímicas intrínsecas exibidas por esses materiais
para diferentes processos eletroquímicos de interesse tecnológico, tais como: (i) reação de
desprendimento de oxigênio (RDO) (HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010; LI; WALSH;
PLETCHER, 2011; KADAKIA et al., 2014; FABBRI et al., 2014); (ii) reação de redução de
oxigênio (ORR) (HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010; HONG et al., 2015); (iii)
supercapacitores (ZHU et al., 2014a; ZHU et al., 2014b; SAHOO; RATHA; ROUT, 2015;
BHOJANE; SEN; SHIRAGE, 2016; KIM et al., 2016), (iv) células combustíveis (QIAN et
al., 2013; DING et al., 2013; PRATHAP; SATPATI; SRIVASTAVA, 2014; ZHANG et al.,
2014)

e

(v)

degradação

de

poluentes

orgânicos

(JUODKAZIS;

JUODKAZYT;

VILKAUSKAIT, 2008; COMNINELLIS; CHEN, 2010; RAO; VENKATARANGAIAH,
2014).
Na literatura tem se dado uma atenção especial para os OMM que apresentam
estrutura cristalina do tipo rutilo (ex. Ti/Sn(x)Ir(1x)O2, Ti/Ir(x)Ru(1x)O2, etc.) e espinélio (ex.
Ti/Co 3O4, Ti/NiCo2O4, etc.), ambos suportados em titânio (FABBRI et al., 2014; MAKGAE
et al., 2005; VAZQUEZ-GOMEZ; FERRO; DE BATTISTI, 2006). Também ficou
evidenciado que a maioria dos estudos que envolvem a degradação eletroquímica de
poluentes orgânicos se utilizam dos eletrodos compostos por óxidos de Ti/Sb-SnO2,
Ti/Pt/PbO2 e Ti/Ru (x)Ti(1x)O2 (DA SILVA et al., 2014; FAJARDO et al., 2017; IRIKURA et
al., 2016; LI et al., 2016; SÄRKKÄ; BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2015), bem como
algumas misturas de óxidos ternários (LIU et al., 2012b; PANIZZA; MARTINEZ-HUITLE,
2013).
Além dos eletrodos à base de óxidos, nas duas últimas décadas tem se dado uma
atenção especial para o eletrodo "inativo" designado como BDD (INIESTA et al., 2001), o
qual exibe excelente desempenho para a incineração eletroquímica de poluentes orgânicos.
No entanto, existem algumas desvantagens no caso dos BDD como, por exemplo, os altos
custos de fabricação e a difícil preparação de filmes finos compactos em substratos metálicos
porosos (ARIHARA; TERASHIMA; AKIRA, 2007).
Como regra geral, os materiais que compõem os eletrodos utilizados na
combustão eletroquímica de compostos orgânicos podem ser classificados como "ativos" (ex.
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Ti/IrO2) ou "inativos" (ex. Sb-SnO2 e diamante dopado com boro (BDD)) (COMNINELLIS,
1994; COMNINELLIS; CHEN, 2010).
Sobre os eletrodos a base de óxidos e sua aplicação na degradação de poluentes
orgânicos em meio ácido, vale a pena mencionar que os estudos eletroquímicos sobre os
óxidos do tipo espinélio são escassos. Isto se deve principalmente ao desgaste dos eletrodos
(ex. corrosão e, ou erosão) como consequência das altas/moderadas densidades de corrente
aplicadas durante a eletrólise (BERENGUER et al., 2008; KOZHINA et al., 2009;
PICHUGINA et al., 2002; SATO; OKAMOTO, 1963). A desativação dos eletrodos de óxido
de espinélio durante a RDO em soluções ácidas é um processo complexo que envolve uma
dissolução progressiva da camada de óxido acompanhada da passivação do substrato metálico
(DA SILVA; BOODTS; DE FARIA, 2001). No entanto, como relatado anteriormente na
literatura, (GONÇALVES et al., 2014; RIBEIRO et al., 2016) a estabilidade de alguns
eletrodos de óxido em ambientes ácidos (ex. Sb-SnO2 e Ni(x)Co(1x)Oy) pode ser
consideravelmente melhorada quando a eletrólise da água se dá com o uso de um eletrólito
polimérico sólido (EPS).
A principal vantagem do uso dos eletrodos a base de óxidos de espinélio (ex.
NiCo2O4, Co3O4, CoFe2O4, etc.) em relação aos outros materiais eletródicos diz respeito ao
seu baixo custo, principalmente quando comparados aos óxidos de metais nobres (ex. RuO2 e
IrO2), bem como a sua baixa toxicidade e grande abundância na natureza (PRATHAP;
SRIVASTAVA, 2013a). A morfologia superficial, as propriedades da rede cristalina
(estequiometria do óxido e condutância elétrica) e as propriedades eletroquímicas dos
eletrodos de óxido de espinélio dependem fortemente do método e condições de fabricação
(EL BAYDI et al., 1995; FARIA et al., 1998; HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010;
NKENG et al., 1996; PONCE et al., 1999, 2001; RIOS et al., 1998; RÍOS et al., 2008; SINGH
et al., 2000).
Assim, diferentes métodos de síntese estão sendo testados com o intuito de
melhorar as propriedades eletrocatalíticas dos óxidos de espinélio, tais como: processo sol-gel
(EL BAYDI et al., 1994, 1995; HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010; LIU et al., 2012a;
MARCO et al., 2000; ZHU et al., 2014b); eletrodeposição (CHI et al., 2006; LAPHAM et al.,
2001; QIAN et al., 2013; YUAN et al., 2012); rota hidrotérmica (KIM et al., 2016;
PRATHAP; SRIVASTAVA, 2013a, 2013b; SAHOO; RATHA; ROUT, 2015; ZHU; ANG;
HO, 2015), reação de estado sólido (ZHU et al., 2014a), método de coprecipitação
(LAPHAM; LAPHAM, 2016), micro-ondas (BABU; RAVI; HAYAKAWA, [s.d.]), spraypirólise (HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010; LAPHAM; LAPHAM, 2016) e
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decomposição térmica dos sais precursores (CHI et al., 2006; CONG et al., 2002;
HAMDANI; SINGH; CHARTIER, 2010; LAPHAM; LAPHAM, 2016; RIBEIRO et al.,
2016).
Assim, o objetivo do presente trabalho é a fabricação e caracterização ("ex situ" e
"in situ") de eletrodos permeáveis a fluídos de malha a base de oxidos mistos de cobalto e
níquel.

3.2 METODOLOGIA
3.2.1 Fabricação dos eletrodos
Eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos (EMOMs) contendo cobalto e
níquel, designados como EMOMs-Ni(x)Co(1x)Oy (x = 0,9, 0,8 e 0,3), foram preparados pelo
método da decomposição térmica seguido da etapa de resfriamento lento (DA SILVA et al.,
2004a; RUFINO; DE FARIA; DA SILVA, 2011; RIBEIRO et al., 2016; TELES et al., 2017)
A camada de óxido foi depositada em suportes metálicos constituídos de tela de
aço inoxidável (AISI-316: AG = 4,0 cm2,  = 0,26 mm  0,26 mm e  = 0,13 mm) fornecidos
pela empresa Steel Mesh (Brasil) foram inicialmente imersos para limpeza numa solução de
ácido nítrico (50% v/v) em ebulição durante 5 min. Em seguida, os suportes foram lixados a
seco com lixa d´água nº 100, desengordurados com álcool isopropílico e finalmente
submetidos a um banho ultrassônico para remover os resíduos remanescentes do processo de
lixamento.
Volumes apropriados de soluções estoques de isopropanol (0,21 mol dm-3)
contendo os sais Co(NO3)2·6H2O e Ni(NO3)2·6H2O foram misturados de modo a se obter os
teores de metal desejados (proporção Ni: Co) nas soluções precursoras. Para cada composição
da solução precursora, o suporte metálico foi imerso nesta solução, submetido à secagem (60
°C) do solvente, e submetido ao processo de calcinação preliminar a 450 °C. Estas etapas
foram repetidas várias vezes até se obter uma densidade de massa aparente de óxido de 10 mg
cm2. Após a ultima imersão na solução precursora o solvente foi cuidadosamente evaporado
para não ocorrer sua fervura e o eletrodo foi então submetido à calcinação final a 450 °C
durante 1,0 h. Após isto, foi aplicada a etapa de resfriamento lento (DA SILVA et al., 2004;
RUFINO; DE FARIA; DA SILVA, 2011) que constitui no desligamento do forno do tipo
mufla sendo que os eletrodos só foram removidos do interior do forno após este alcançar o
equilíbrio térmico com o ambiente laboratorial. O processo de resfriamento lento permite a
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fabricação de camadas de óxido compactas na ausência de rachaduras/fissuras profundas (DA
SILVA et al., 2004; RIBEIRO et al., 2016; RUFINO; DE FARIA; DA SILVA, 2011).

3.2.2 Células eletroquímicas e soluções
A maioria dos estudos eletroquímicos foi realizada utilizando-se uma célula de
vidro de compartimento único (V = 250 mL). Uma barra de grafite (AG = 8,0 cm2) foi utilizada
como contra-eletrodo (CE) e o potencial do eletrodo de trabalho (ET) foi medido contra o
eletrodo de calomelano saturado (ECS). As voltametrias cíclicas (VC), as curvas de
polarização quase-estacionárias (CP), e os espectros de impedância eletroquímica (EIE) foram
obtidos a 24 °C usando uma solução de H2SO4 0,5 mol dm-3 sob forte agitação.
A detecção dos radicais hidroxilas fracamente adsorvidos (•OH

(ads.))

gerados

durante a eletrólise da água isenta (livre) de eletrólitos foi conduzida em uma célula munida
de um eletrólito polimérico sólido (EPS) (DA SILVA et al., 2014). Tal experimento foi
realizado usando o método da captura com N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO) como reação
modelo (ex. RNO + •OH → spin-aduto) (ARAÚJO et al., 2017; COMNINELLIS, 1994;
GRIMM et al., 2000). A reação de descoloração da solução aquosa de RNO foi realizada em
condições galvanostáticas (j = 10 mA cm−2; t = 90 min; V = 250 ml; T = 24 °C e [RNO] = 2,0
 10−5 mol dm-3) na ausência de luz (reação no escuro). A cinética da reação de descoloração
(max = 440 nm e  = 3,44  10−4 M−1 cm−1) foi monitorada por meio da espectrofotometria
usando um espectrofotômetro UV-Vis da Varian modelo Cary 50.

3.2.3 Procedimentos e equipamentos
3.2.3.1 Estudos de MEV e EDX
A morfologia superficial da camada de óxido foi examinada usando um
microscópio eletrônico de varredura da TESCAN modelo VEGA3 LMH (República Tcheca).
A composição real da camada de óxido (porcentagens atômicas de Co e Ni) foi determinada
usando a técnica de espectroscopia por dispersão de energia de raios-X (EDS/EDX) usando
um analisador EDX da Oxford Instruments acoplado ao microscópio. A correção ZAF para o
efeito da matriz foi realizada com o software fornecido pela Oxford Instruments (Reino
Unido).

3.2.3.2 Estudo de difração de raios-X
A estrutura cristalográfica da camada de óxido depositada sobre a tela de aço
inoxidável foi determinada usando um difratômetro da Shimadzu modelo XRD-6000 (Japão)
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usando radiação monocromática CuK(λ = 0,15406 nm - 40 kV e 30 mA) a uma taxa de
varredura de 0,5 graus min−1 cobrindo a escala 2θ de 10-80°. O software Crystallographica
Search-Match (Versão 2.0) foi utilizado para analisar a amostra.

3.2.3.3 Estudos eletroquímicos
As curvas voltamétricas (E vs. j) que compreendem a faixa de potencial pseudocapacitivo (E = 0,1 a 0,9 V/ECS) foram obtidas para os EMOMs em função da velocidade
de varredura ( = 5 a 300 mV s- 1). As contribuições das regiões superficiais "interna" e
"externa" do óxido para a resposta eletroquímica foram avaliadas por meio do Fator de
Morfologia () e Porosidade Eletroquímica ( ), seguindo as diferentes metodologias
propostas por Da Silva et al. (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001;
TELES et al., 2017) e por Trasatti et al. (ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI, 1990;
DE PAULI; TRASATTI, 1995), respectivamente.
Os experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram
realizados a 24 oC aplicando-se diferentes potenciais d.c. (Ed.c./V) dentro do intervalo de
frequência de 100 kHz a 10 mHz. Para garantir a linearidade da resposta do eletrodo, foi
utilizada uma perturbação sinusoidal com uma pequena amplitude de Eac = 10 mV (pico-apico) ao longo de toda análise. Aplicando-se os testes de Kramers-Krönig (K-K) utilizando o
software fornecido pela AUTOLAB, foram obtidos valores do qui-quadrado (2) de cerca de
10 −4 em todos os casos, indicando assim uma resposta linear do sistema eletroquímico.
Os estudos eletroquímicos (VC, CP e EIE) foram realizados em triplicada usando
um potenciostato da AUTOLAB modelo PGSTAT 128N (Holanda) equipado com um
módulo FRA (“Frequency Response Analyzer”). Os dados de impedância foram simulados
usando um circuito do tipo Voigt contendo duas constantes de tempo.
A água ultrapura utilizada para a preparação das soluções foi obtida usando um
sistema de purificação da Gehaka modelo MS 2000 (Brasil) e apresentou uma resistividade de
18,2 MΩ cm a 25 °C.
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.3.1 Estudos de caracterização ‘ex situ’: MEV, EDX e DRX
A Figura 3.1 mostra as imagens de MEV obtidas para as diferentes composições
dos EMOMs preparados pelo método da decomposição térmica seguido da técnica de
resfriamento lento. Como pode ser observado, para o todos os EMOMs, os fios que compõem
a malha de aço inoxidável foram totalmente e uniformemente cobertos pela camada de óxido
(ver Figuras 3.1A, 3.1B e 3.1C - 500 m). Para x = 0,3 a morfologia superficial exibida pela
camada de óxido foi compacta (ver Fig. 1C - 5m) com ausência de rachaduras/fissuras
(defeitos superficiais). Para as outras composições de eletrodo é possível perceber a presença
de algumas rachaduras/fissuras secundárias (ver Fig.. 3.1A e 3.1B - 5m). A presença de
defeitos superficiais é muito frequente em MMO preparados pelo método de decomposição
térmica seguidos de um resfriamento convencional, onde na última etapa do processo de
fabricação a camada de óxido ainda quente é exposta a temperatura ambiente, provocando um
choque térmico (RUFINO; DE FARIA; DA SILVA, 2011).
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Figura 3.2 - Imagens do MEV da macroestrutura (500m) e da microestrutura (5m) dos diferentes
EMOMs-NixCo(1-x)Oy. (A) x = 0,9; (B) x = 0,8 e (C) x = 0,3.

Fonte: Próprio autor (2017).
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Na Tabela 3.1 são apresentados os dados da análise EDX dos EMOMs-NixCo (1x)O y,

para x = 0,9, 0,8 e 0,3, que resultaram em proporções atômicas de Ni:Co da ordem de

8,9:1,1; 8,1:1,9 e 3,6:6,4, respectivamente. Tais resultados indicam que as porcentagens
atômicas (% molar) para Co e Ni estão bem próximas das previstas teoricamente.

Tabela 3.1 - Análise EDX dos diferentes EMOMs-NixCo(1-x)Oy.

Composição química
EMOMs-Ni(x)Co(1−x)Oy

Co
Proporção

Ni

O

%mol Proporção %mol %mol

x = 0,9

1,1

5

8,8

40

55

x = 0,8

1,9

6

8,1

26

68

x = 0,3

6,4

27

3,6

15

58

Fonte: Próprio autor (2017).

A Figura 3.2 mostra os difratogramas de DRX obtidos para a camada de óxido
depositada sobre a tela de aço inoxidável para os diferentes EMOMs- NixCo (1-x)Oy, com x =
0,9 (Fig. 3.2A), x = 0,8 (Fig. 3.2B) , x = 0,3 (Fig. 3.2C), bem como para o suporte de aço
inoxidável puro (na ausência da camada de óxido) (Fig. 3.2D). Como pode ser observado, os
difratogramas obtido para a camada de óxido depositada exibem picos nítidos e característicos
da formação de fases cristalinas. Para x = 0,9 (Fig. 3.2A) foi detectado a presença de apenas
uma fase de óxido: NiO (PDF nº 1-1239, estrutura cúbica com a = 0,4171 nm). Por outro
lado, para x = 0,8 (Fig. 3.2B) e x = 0,3 (Fig. 3.2C), além da fase de óxido NiO detectada
anteriormente, também foi detectada outra fase de óxido metálico: NiCo 2O4 (PDF nº 20-781,
estrutura cúbica com a = 0,8111 nm). A presença das fases dos óxidos Co2O3 e Co 3O4 não
foram detectadas no presente estudo.
De acordo com a literatura (BABU; RAVI; HAYAKAWA, 2012; CASTRO;
GERVASI, 2000; CHI et al., 2004; CHO et al., 2012) a ocorrência de picos referentes aos
planos hkl (1 1 1), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (4 2 2), (5 1 1) e (4 4 0) pode ser atribuída à
formação do espinélio NiCo2O4, enquanto que, a presença de picos referentes aos planos hkl
(2 0 0), (2 2 0) e (3 1 1) pode ser atribuída à formação de NiO.
Observando os difratogramas, também pode ser verificado que conforme a
proporção de íons cobalto aumenta na solução percursora, ocorre uma diminuição dos picos
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referente ao NiO e um aumento dos picos referentes ao NiCo2O4, ou seja, o NiO está sendo
cada vez mais disperso na matriz de óxidos, composta principalmente pelo espinélio NiCo 2O4.
O tamanho dos cristalitos (Dhkl) e o parâmetro de rede (a0) foram determinados
para diferentes planos hlk usando as equações (3.1), (3.2) e (3.3):
=

( cos )

= (ℎ +
2 sin

+
=

)

(3.1)
/

(3.2)

(3.3)

onde Dhkl (em nm) é o tamanho do cristalito, k é a constante de Scherrer (0,89), 
é o comprimento de onda da radiação de raios-X (Cu = 0,15406 nm),  (em rad) é a largura a
meia altura do pico difratado,  (em grau) é o ângulo de Bragg da difração, d (em nm) é a
distância entre os planos observados no cristal e h, k, e l são os índices de Miller.
Na Tabela 3.2 são apresentados os valores calculados para o tamanho dos
cristalitos e do parâmetro de rede para diferentes planos hkl dos seguintes óxidos: NiCo 2O4 e
NiO. Foram obtidos valores médios de Dhkl = 18,61 nm e a 0 = 8,010 A° para o NiCo2O4 e Dhkl
= 17,62 nm e a 0 = 4,144 A° para o NiO. Os valores de a 0 estão de acordo com os descritos
nos seguintes padrões de difração de raio-X (cartões PDF # 20-781 e #1-1239) do banco de
dados do JCPDS).
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Figura 3.2 - Difratogramas de DRX obtidos para os diferentes EMOMs-NixCo(1-x)Oy. (A) x = 0,9; (B) x =
0,8; (C) x = 0,3 e (D) suporte de aço inoxidável.
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Tabela 3.2 - Tamanho do cristalito e do parâmetro de rede a0 obtidos para os óxidos depositados sobre a
tela de aço inoxidável.

Planos

MOME
Óxido

Intensidade

NiO
NiCo2O4
NiCo2O4
NiO

x = 0,3

NiO

x = 0,8

x = 0,9

NixCo(x-1)Oy

Fonte: Próprio autor (2017).

60
100
60
24
14
25
100
10
25
8
30
45
60
100
60
24
14
25
100
10
25
8
30
45
60
100
60
24

h

l

k

1
2
2
3
1
2
3
2
4
4
5
4
1
2
2
3
1
2
3
2
4
4
5
4
1
2
2
3

1
0
2
1
1
2
1
2
0
2
1
4
1
0
2
1
1
2
1
2
0
2
1
4
1
0
2
1

1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
0
1

2 (grau)

D (nm)

a0 (nm)

38,06
44,10
63,58
76,02
19,24
31,49
37,03
38,74
51,11
59,49
63,01
65,37
37,46
43,50
44,97
75,49
19,57
31,86
37,35
39,21
45,33
56,14
59,80
65,66
37,55
43,88
63,37
75,91

17,56
16,92
17,91
13,14
11,01
14,56
19,15
271,88
21,35
18,90
16,30
14,66
22,156
24,274
21,029
16,073
32,40
20,76
20,47
32,88
19,24
18,64
13,10
12,41
14,98
20,73
16,67
10,00

4,091
4,104
4,136
4,149
7,985
8,028
8,045
8,032
8,055
8,064
8,067
8,069
4,155
4,158
4,169
4,173
7,851
7,939
7,979
7,954
7,997
8,020
8,029
8,038
4,145
4,123
4,148
4,154
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3.3.2 Voltametria cíclica: determinação do Fator de Morfologia e da Porosidade
Eletroquímica para o eletrodo EMOMs-NiCo 2O4
No Gráfico 3.1 pode-se observar a curva voltamétrica obtida em solução ácida
para os diferentes EMOMs - NixCo (1-x)Oy (Fig. 3.1A), com x = 0,9 , x = 0,8 , x = 0,3, bem
como para o suporte de aço inoxidável puro (Fig. 3.1B), na ausência da camada de óxido e na
região pseudo-capacitiva de potencial (E = 0,1 a 0,9 V/ECS). Para x = 0,8 , x = 0,3 o perfil do
gráfico (j vs. E) permite a identificação das transições redox superficiais do estado sólido para
a faixa de potencial de  0,35-0,55 V, as quais podem ser atribuídas aos seguintes pares
redox: CoII/Co III e NiII /NiIII. No entanto, para x = 0,9 não foi observado claramente tais
transições. Além disso, foi verificado que o processo pseudocapacitivo é reversível, pois
qa*/qc*  1, onde qa* e qc* são as densidades de carga voltamétrica anódica e catódica,
respectivamente.
Por outro lado, para a tela de aço podemos verificar um perfil completamente
distinto, com uma carga pseudocapacitiva muito inferior e irreversível, sendo q a* > q c*.
As

transições

redox

superficiais

do

estado

sólido

responsáveis

pelo

comportamento pseudocapacitivo são caracterizadas pela injeção/ejeção de prótons hidratados
na interface óxido/solução de acordo com a seguinte equação (ARDIZZONE; FREGONARA;
TRASATTI, 1990):
(

) +

+

↔

( )(

)

(

)

(3.4)

onde M (= Co e, ou Ni) é o sitio ativo superficial do óxido metálico, enquanto δH+
é o número de prótons trocados com a solução.
De acordo com a eq. 3.4, as regiões da camada de óxido que sofrem oxidação (ou
redução) podem ser consideradas como sendo as áreas eletroquimicamente ativas do
eletrocatalisador (ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI, 1990). Assim, a densidade
aparente de carga voltamétrica pseudocapacitiva (ex. qa*) pode ser considerada como sendo
um parâmetro representativo da área superficial eletroquimicamente ativa (ARDIZZONE;
FREGONARA; TRASATTI, 1990).
De acordo com a metodologia proposta por Trasatti et al. (ARDIZZONE;
FREGONARA; TRASATTI, 1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995), a carga voltamétrica (q*)
diminui com a velocidade de varredura () devido à exclusão progressiva de regiões menos
acessíveis da superfície rugosa/porosa (ex. rachaduras profundas, poros estreitos, etc.) para a
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penetração dos prótons hidratados presentes no eletrólito. Neste sentido, os valores de carga
voltamétrica anódica "total" (q T*) e "externa" (“outer surface”) (qe*) podem ser determinados
usando dois diferentes procedimentos de extrapolação.
Gráfico 3.3 - Voltamogramas cíclicos obtidos para os diferentes EMOMs - NixCo(1-x)Oy. (A) EMOMs; (B)
suporte de aço inoxidável. Condições: H2SO4 0,5 mol dm-3; T = 24 °C, e  = 50 mV s-1.
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Fonte: Próprio autor (2017).

Primeiramente, é considerado que a carga voltamétrica "total" (q T*) seja
constituída por duas contribuições distintas (ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI,
1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995):
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∗

∗

=

+

∗

,

(3.5)

onde qi* é a carga voltamétrica ‘interna’ (“inner surface”). Também, é assumido
que os valores de q* diminuem em função de  , de acordo com a seguinte equação
(ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI, 1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995):
∗

=

∗

+

1
√

,

(3.6)

onde "A" (em C V0,5 s0,5 cm2) é uma "constante" para uma determinada camada
de óxido. Fazendo-se a regressão linear de * vs. 1/√

é obtido o valor de qe* (coeficiente

linear) para  →∞.
Além disso, também é assumido que a seguinte equação pode ser aplicada
(ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI, 1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995):
1
∗

=

1
∗

+ √

,

(3.7)

onde "B" (em C1 V0,5 s0,5 cm2) é uma outra "constante" para a camada de óxido.
Vale ressaltar que o valor numérico de "B" não é simplesmente o inverso de "A". Ao se fazer
a regressão linear 1/ * vs. √

é obtido o valor de q T* (inverso do coeficiente linear) para 

→ 0. Finalmente, o valor de qi* pode ser calculado usando a eq. 3.5.
O Gráfico 3.2 mostra as curvas voltamétricas obtidas em diferentes velocidades de
varredura para o intervalo de potencial de 0,1 à 0,9 V/ECS para os diferentes EMOMs NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.2A ) , x = 0,8 (Graf. 3.2B) , x = 0,3 (Graf. 3.2C). Para x =
0,9 e x = 0,8, podemos observar claramente uma distorção dos gráficos, consequência do
efeito da resistividade ôhmica da camada de óxido. Por outro lado, para x = 0,3, tal efeito não
é verificado e o gráfico não apresenta distorções.
O Gráfico 3.3 mostra as regressões lineares obtidas para os diferentes EMOMs NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.3A ) , x = 0,8 (Graf. 3.3B ) , x = 0,3 (Graf. 3.3C e) e a
extrapolação realizadas para obtenção dos valores de qT*. Como pode ser observado, no
Gráfico 3.3, o modelo (linear) representado pela eq. 3.6 é válido somente para determinados
valores de . Em outros intervalos, dependendo da composição, são obtidas curvas que
indicam que o parâmetro "B" é uma constante apenas para um determinado intervalo da
velocidade de varredura.
O Gráfico 3.4 mostra as regressões lineares obtidas para os diferentes EMOMs NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.4A ) , x = 0,8 (Graf. 3.4B ) , x = 0,3 (Graf. 3.4C) e as
extrapolações realizadas para obtenção dos valores de q e*. Da maneira análoga, podemos
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observar no Gráfico 3.4, que o modelo representado pela eq. 3.7 é também válido somente
para determinados valores de . Por outro lado, o Gráfico 3C demonstra claramente um
comportamento linear para todo o intervalo da velocidade de varredura, isto é, o parâmetro
"A" neste caso é de fato uma constante.
A partir da análise de regressão linear foram obtidos os valores para as diferentes
cargas voltamétricas: qT* e qe*. Aplicando-se a eq. 3.2 foi obtido o valor de qi*. E por fim, foi
calculado o valor do parâmetro adimensional superficial definido por  = qi*/qT* e
denominado como "Porosidade Eletroquímica" (ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI,
1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995) para os diferentes EMOMs. Tais resultados estão
expressos na Tabela 3.3, onde podemos observar que as composições nominais onde a
proporção de Ni > Co ( x = 0,8 e x = 0,9) apresentam maiores valores de q T* e q i*. Para x =
0,8 obteve-se qi* ≈ qe* e  ≈ 0,5, sendo a carga distribuída de maneira uniforme em toda a
extensão da camada de óxido. Por sua vez, para x = 0,9 obteve-se qi* > qe* e  > 0,5 sendo
as cargas preferencialmente distribuídas no interior da camada de óxido. Por outro lado, para
x = 0,3 obteve-se q i* < q e* e  < 0,5 sendo as cargas preferencialmente localizadas na
camada externa do óxido. Valores de  > 0,5 indicam a presença de defeitos superficiais, tais
como fissuras/ranhuras, que podem ser provenientes da separação de fase dos óxidos
presentes na camada. Enquanto que valores de  < 0,5 indicam a ausência desses defeitos
superficiais, o que equivale a dizer que a camada de óxido é compacta. Sendo assim podemos
dizer que a composição com x = 0,3 é a mais compacta, como já sugerido pelas imagens
obtidas por MEV apresentadas na Fig. 3.2.
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Gráfico 3.4 - Curvas voltamétricas obtidas em diferentes velocidades de varredura para os diferentes
EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x = 0,9; (B) x = 0,8 e (C) x = 0,3. Condições: H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C.
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Fonte: Próprio Autor (2017).
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Gráfico 3.5- Dependência da carga voltamétrica pseudocapacitiva (1/q*) obtida para os diferentes
EMOMs -NixCo(1-x)Oy em função da velocidade de varredura (1/2). (A) x = 0,9; (B) x = 0,8 e (C) x =
0,3.Condições: H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C.
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Fonte: Próprio autor (2017).
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Gráfico 3.6 - Dependência da carga voltamétrica pseudocapacitiva (q*) obtida para os diferentes EMOMs
-Nix Co(1-x)Oy em função da velocidade de varredura ( -1/2) . (A) x = 0,9; (B) x = 0,8 e (C) x = 0,3.Condições:
H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C.

50

(A)
40

*

q / mC

30
20
10
0
0,0

0,1

0,2



-1/2

0,3

0,4

0,5

-1/2 1/2

/ mV s

(B)

120
110
100

*

q / mC

90
80
70
60
50
40
0,0

0,1

0,2



-1/2

0,3

0,4

0,5

-1/2 1/2

/ mV s

0,08

(C)

0,04

*

q /C

0,06

0,02

0,00
0,0

0,1

0,2



Fonte: Próprio autor (2017).
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Tabela 3.3 - Valores de qT*, qe*, qi* e  para as diferentes composições nominais de eletrodos.

EMOMs-Ni(x)Co (1−x)Oy

q T/mC cm-2

qe/mC cm-2

qi/mC cm-2



x = 0,9

89,84

20,87

68,97

0,77

x = 0,8

106,95

53,78

53,17

0,49

x = 0,3

43,57

26,72

16,85

0,39

Fonte: Próprio autor (2017).

Os EMOMs também foram caracterizados usando uma outra metodologia
proposta por Da Silva et al. (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001;
TELES et al., 2017). Neste caso, a densidade de corrente pseudocapacitiva transiente (jc) que
ocorre durante a varredura linear do potencial (E) do eletrodo é descrito pela eq. 3.8:

=

1 − exp

−∆

, (3.8)

onde Cd é a pseudocapacitância diferencial da interface eletrodo/solução, R é a
soma de todas as resistências ôhmicas do sistema (ex. solução, camada de óxido e resistências
intraporos) e ΔE = E  E*, onde E* é o potencial no início da varredura (t = 0 e jc = 0). De
acordo com a eq. 3.8, para um dado valor de , apenas quando [(E  E*)/RCd ]>> 1 é que
podemos obter a seguinte relação:
=

, (3.9)

Portanto, existe uma restrição na escolha do potencial para se obter os
correspondentes valores de jc. Experimentalmente, a condição (E  E*)/RCd >> 1 necessária
para a eq. 3.9 ser aplicada é obtida usando-se valores estacionários de jc obtidos perto do
potencial de retorno (E) (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001).
Partindo-se dessas considerações, a pseudocapacitância diferencial pode ser definida da
seguinte forma:
=

, (3.10)

onde E  E.
A análise da relação jc vs.  revela a existência de duas regiões lineares
distribuídas entre as altas e baixas velocidades de varredura, comportamento este, típico de
eletrodos que apresentam superfícies com defeitos (ex. rachaduras/fissuras, poros, etc.). Tal
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situação corresponde a presença de duas pseudocapacitâncias distintas encontradas para
eletrodos ásperos/porosos (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001;
RUFINO et al., 2010; TELES et al., 2017). Estes resultados experimentais podem ser melhor
compreendidos levando-se em consideração que a densidade de corrente pseudocapacitiva
total (jc,T) para eletrodos contendo defeitos em sua superfície é composta por contribuições de
regiões superficiais

"internas" e "externas" (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA;

BOODTS, 2001):
,

=

,

+

,

,

(3.11)

onde jc,i e jc,e são as densidades de corrente voltamétrica referentes às regiões
superficiais "interna" e "externa" da camada de óxido, respectivamente. A partir da
diferenciação da eq. 3.11 mediante uso da definição dada pela eq. 3.10 é obtida a seguinte
relação (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001):
=

+

, (3.12)

onde CT, CI e CE são as pseudocapacitâncias diferenciais total, interna e externa,
respectivamente.
Os valores de CT e CE foram obtidos a partir das retas exibidas no gráfico jc vs. ,
isto é, CT e CE foram obtidos a partir das inclinações (coeficientes angulares) observadas nos
domínios de baixa e alta velocidade de varredura, respectivamente. Por sua vez, o valor de CI
foi obtido usando a eq. 3.12. É importante enfatizar que as curvas voltamétricas obtidas na
região pseudocapacitiva em função da velocidade de varredura devem ser registradas para um
pequeno intervalo de potencial (ex. E  100 a 200 mV), com intuito de garantir a condição
(E  E*)/RCd >> 1 e a aplicabilidade da equação 3.9.
O parâmetro superficial adimensional denominado "Fator de Morfologia",
definido como  = CI/CT, tem sido utilizado para descrever a contribuição relativa das regiões
superficiais "internas" da camada de óxido na resposta eletroquímica. Apesar das semelhanças
entre as diferentes metodologias discutidas no presente trabalho, vale a pena mencionar que a
metodologia proposta por Trasatti et al. [60,61] (Porosidade Eletroquímica - ) baseia-se na
difusão dos prótons hidratados (ex. difusão linear semi-infinita) na interface óxido/solução,
enquanto que no caso da metodologia proposta por Da Silva et al. (DA SILVA, LEONARDO;
DE FARIA; BOODTS, 2001) (Fator de Morfologia - ) a interface óxido/solução é modelada
em termos dos conceitos de circuitos elétricos, isto é, a interface é descrita pela combinação
linear de um pseudocapacitor com um resistor equivalente.
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O Gráfico 3.5 mostra as curvas voltamétricas obtidas em diferentes velocidades de
varredura para o intervalo de potencial de 100 mV (E = 0,70 a 0,80 V/ECS) para os diferentes
EMOMs - NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.5A) , x = 0,8 (Graf. 3.5B) , x = 0,3 (Graf. 3.5C),
onde os valores de jc foram medidos em 0,79 V/ECS. Para x = 0,9 e x = 0,8 podemos
observar claramente uma distorção dos gráficos, consequência do efeito da inclusão das
regiões superficiais "internas" na resposta voltamétrica à medida que a velocidade de
varredura é aumentada. No entanto, para x = 0,3, tal efeito não é verificado, e o gráfico não
apresenta distorções.
O Gráfico 3.6 mostra a relação entre jc vs.  obtido para os diferentes EMOMs NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.6A) , x = 0,8 (Graf. 3.6B) , x = 0,3 (Graf. 3.5C) , onde os
valores de jc foram medidos em 0,79 V/ECS. As duas linhas retas bem definidas obtidas no
Gráfico 3.6 estão em acordo com resultados anteriormente obtidos para diferentes materiais
de eletrodos (SANTANA; DE FARIA; BOODTS, 2004, 2005; TELES et al., 2017), onde
também foi identificado distintas inclinações para baixas e altas velocidades de varredura.
Na Tabela 3.4 são apresentados os valores de CT, CE, CI

e

 obtidos para os

diferentes EMOMs. Analisando os dados, podemos observar que para x = 0,9 e x = 0,8
obteram-se valores de CI > CE e  > 0.5, indicando uma distribuição de cargas
preferencialmente na camada interna do óxido. Entretanto, para x = 0,3 obteve-se valores de
CI < CE e  < 0.5, indicando uma distribuição de cargas preferencialmente na camada externa
do óxido. Como pode ser verificado, foi obtido uma boa concordância entre a porosidade
eletroquímica e o fator de morfologia para os EMOMs, com exceção para x = 0,8.
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Gráfico 3.7 - Curvas voltamétricas obtidas em diferentes velocidades de varredura para os diferentes
EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3. Condições: H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C.
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Fonte: Próprio autor (2017).
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Gráfico 3.8 - Dependência da densidade de corrente voltamétrica pseudocapacitiva com a velocidade de
varredura obtidos para os diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3. Condições:
E = 0,79V vs ECS, H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C.
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Fonte: Próprio autor (2017).
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Em geral, o valor baixo de  (por exemplo,  < 0,5) sugere que a maioria da área
superficial eletroquimicamente ativa é confinada às regiões de superfície "externas" da
camada de óxido. Novamente, podemos constatar que nas composições nominais onde a
proporção de Ni > Co foram obtidos altos valores de  ( por exemplo,  > 0,5), indicando que
a maioria da área superficial eletroquimicamente ativa é confinada às regiões de superfície
"internas". Além disso, as camadas de óxido que exibem elevados valores de  e, ou  são
mais propensas ao desgaste mecânico durante o intenso desprendimento de gás, pois possuem
uma estrutura superficial mais frágil (menos compacta).
Tabela 3.4 - Valores de CT, CE, CI e  para as diferentes composições nominais de eletrodos

EMOMs-Ni(x)Co (1−x)Oy

CT/mF cm-2

CE/mF cm-2

CI/mF cm-2



x = 0,9

3

0,1

2,9

0,96

x = 0,8

11

1

10

0,91

x = 0,3

6

4

2

0,33

Fonte: Próprio autor (2017).

A partir das considerações acima, uma determinada camada de óxido pode ser
caracterizada "in situ" usando-se os parâmetros  e, ou , ou seja, quando os parâmetros qT* e

 e, ou CT e  são analisados em conjunto, eles constituem um tipo de "identidade
eletroquímica" para a camada de óxido. Além disso, os parâmetros superficiais  e  indicam
qual fração, interna ou externa, tem maior contribuição superficial para a resposta
eletroquímica como um todo, além de indicar a fração da área superficial que pode ser
inativada durante as reações de desprendimento de gás devido ao aprisionamento de bolhas na
estrutura microporosa. O uso das diferentes metodologias propostas por Trasatti et al.
(ARDIZZONE; FREGONARA; TRASATTI, 1990; DE PAULI; TRASATTI, 1995) e por Da Silva

et al. (DA SILVA, LEONARDO; DE FARIA; BOODTS, 2001) na caracterização de diferentes
materiais eletródicos foi recentemente discutido por Teles et al. (TELES et al., 2017).
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3.3.3 Análise da curva de Tafel obtida para a RDO em meio ácido
O Gráfico 3.7 mostra a relação de Tafel ( vs. log(j)) para os diferentes EMOMs NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.7A) , x = 0,8 (Graf. 3.7B) , x = 0,3 (Graf. 3.7C) obtido para
a RDO (condições: H2SO4 0,5 mol dm-3;  = 56 V s1 e T = 24 °C).
A análise do Gráfico 3.7 nos revela que os EMOMs apresentam valores bem
próximos (mesma ordem de grandeza) em relação aos seguintes parâmetros cinéticos:
inclinação de Tafel (b) e densidade de corrente de troca aparente (jo), como pode ser visto na
Tabela 3.5. Do ponto de vista teórico, esses resultados indicam que o mesmo mecanismo de
RDO prevalece em todas as composições de eletrodos podendo ser representada pelo
mecanismo eletródico proposto por Krasil'shchikov (FABBRI et al., 2014; TRASATTI;
LODI, 1981), a seguir:
≡

+

≡

−

≡

−
−

∗

∗

→≡

−

•

→≡

−

+

→≡

−

→2≡

+

•

+

+

+

[ = 120

( = 0,5

= 25∘ )] (3.13 )

[ = 60

( = 25∘ )]

[ = 40

( = 0,5

[ = 15

( = 25∘ )]

(3.13 )
= 25∘ )](3.13 )
(3.13 )

onde ≡S é um sitio ativo superficial presente na interface óxido/solução, enquanto
≡S-OH•, ≡S-O e ≡S-O• são os "complexos superficiais" formados pela interação entre o
óxido e os intermediários oxigenados da reação.
Com base nesse mecanismo, podemos concluir que a etapa determinante da
velocidade (EDV) da reação é a etapa 3.13b, cujo valor teórico da inclinação de Tafel [b = 60
mV dec-1(T = 25°C)] mais se aproxima dos valores obtidos experimentalmente. Os baixos
valores de corrente de troca encontrados para todos os EMOMs indicam que o sistema
necessita de altos sobrepotenciais para atingir a corrente líquida necessária para a RDO. Além
disso, também foi verificado que para sobrepotenciais acima de 250 mV, a reação de
desprendimento de oxigênio é bastante intensa, provocando instabilidade na camada de óxido
suportada em tela de aço.
Medidas de impedância também foram realizadas durante a RDO em função do
potencial d.c. utilizando-se os diferentes EMOMs (condições: RDO = 3090 mV; f = 100 kHz
a 10 mHz; Eac = 10 mV (p/p); H2SO4 0.5 mol dm3 e T = 24 °C). O Gráfico 3.8 mostra os
diagramas no plano complexo obtidos na região pseudocapacitiva para os diferentes EMOMs
- NixCo (1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.8A) , x = 0,8 (Graf. 3.8B) , x = 0,3 (Graf. 3.8C).
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Gráfico 3.9 - Gráfico de Tafel obtido para os diferentes EMOMs -Nix Co(1-x)Oy para a RDO. (A) x=0,9; (B)
x = 0,8 e (C) x=0,3. (condições: H2SO4 0,5 mol dm-3;  = 56 V s1 e T = 24 °C).
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Fonte: Próprio autor (2017).
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Tabela 3.5 - Valores da inclinação de Tafel (b) e densidade de corrente de troca (jo).

EMOMs-Ni(x)Co (1−x)Oy

b/mV dec-1

j0/A cm-2

x = 0,9

55

6,9

x = 0,8

54

10,9

x = 0,3

56

4,5

Fonte: Próprio autor (2017).

Como pode ser observado no Gráfico 3.8, o diagrama no plano complexo exibe
um semicírculo achatado no domínio das altas frequências seguido por um arco capacitivo na
faixa das baixas frequências. Além disso, verificou-se que a constante de tempo () associada
a este semicírculo é quase independente do potencial d.c., ou seja, a influência do processo
faradáico que segue a lei de Tafel pode ser desconsiderada neste caso. Tendo em vista que a
"camada de óxido ativa" (ex. NiCo2O4) não é tão espessa (  20 m) e que apresenta boa
condutividade elétrica (  3  102  1 cm1) (SOCIETY, 2007), a influência desta camada
na resposta de impedância no domínio das altas frequências pode ser descartada.
De acordo com a literatura (DA SILVA et al., 2004b; FARIA, 2002), no caso de
eletrodos de óxidos preparados por decomposição térmica, a presença de um semicírculo
achatado no domínio das altas frequências pode ser atribuída à formação de uma intercamada
resistiva (ex. Fe2O3+ Cr2O3) (COSTA; FRANCO; SILVA, 2013; RIBEIRO et al., 2016;
SANTANA; DA SILVA; DE FARIA, 2003) localizada entre a "camada de óxido ativo" e o
substrato metálico, ou seja, a decomposição térmica pode causar a passivação do substrato
metálico. Portanto, a constante de tempo observada no domínio das altas frequências
representada no presente trabalho por f = RfQf, onde Rf é a resistência ôhmica do "filme de
óxido passivado (intercamada)" (em  cm2) e Qf é a magnitude do elemento de fase constante
(ZEFC = 1/[Qf(j)n], onde {Qf} = F sn1 cm2) correspondente ao comportamento capacitivo
não ideal da intercamada de óxido (DA SILVA et al., 2004b; FARIA, 2002).
Em princípio, os resultados experimentais de impedância apresentados no Gráfico
3.8 também podem estar de acordo com as previsões do modelo proposto por de Levie para
representar a resposta de impedância de eletrodos porosos (LASIA, 2014). Neste caso, o uso
de uma representação do modelo EFC-EFC com dois elementos paralelos conectados em série
com a resistência ôhmica não compensada da solução, ou seja, R (RporoEFCporo)(RtcEFCdce),
normalmente resulta numa boa simulação dos dados experimentais (LVOVICH VF, 2012).
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No entanto, para x = 0,3 esta possibilidade pode ser descartada, visto que as
técnicas "ex situ" (MEV) e "in situ" (Fator de Morfologia) revelaram que a camada de óxido
ativa é bastante compacta com a ausência de rachaduras e poros profundos. Além disso, o
"comportamento poroso" é teoricamente caracterizado por um EFCporo com n = 0,5, enquanto
que no presente trabalho foi verificado valores de n > 0,6 (ver Tabela 3.6). Por outro lado,
para x = 0,9 e x = 0,8, tal situação pode ocorrer, já que os estudos de MEV e o fator de
morfologia, indicam a presença de rachaduras/fissuras na camada de óxido, além de valores
de n < 0.5.
O Gráfico 3.9 mostra os diagramas no plano complexo obtidos na região da RDO
em diferentes sobrepotenciais para os diferentes EMOMs - NixCo (1-x)Oy, com x = 0,9 (GRAF .
3.9A) , x = 0,8 (Graf. 3.9B) , x = 0,3 (Graf. 3.9C).
Como pode ser observado, o espectro de impedância é caracterizado pela presença
de duas constantes de tempo, ou seja, f = RfQf e RDO = RtcQdce, onde Rtc (em  cm2) é a
resistência à transferência de carga devido ao processo faradáico e Qdce (em F sn1 cm2, com
n  1) é a magnitude do elemento de fase constante que descreve o comportamento capacitivo
da dupla camada elétrica (DA SILVA et al., 2004b; FARIA, 2002). Obviamente, um
comportamento capacitivo ideal é obtido apenas para n = 1 (LASIA, 2014).
A partir das considerações acima, os dados de EIS foram simulados utilizando-se
um circuito equivalente do tipo Voigt contendo duas constantes de tempo, o qual pode ser
representado pela notação CDC de Boukamp como R(RfQf)(RtcQdce), onde R é a resistência
ôhmica não compensada da solução. Este circuito equivalente tem sido utilizado para simular
o comportamento da impedância exibida por diferentes tipos de eletrodos de óxido (DA
SILVA et al., 2004b; FARIA, 2002).
A Tabela 3.6 mostra o resultado da simulação/ajuste usando o método dos
mínimos quadrados complexos não lineares (CNLS) para os diferentes EMOMs.
Analisando os dados da Tabela 3.6

podemos observar

que

para todas as

composições de EMOMs os valores de R e f = RfQf são praticamente independentes do
sobrepotencial, enquanto que, os valores de RDO = RtcQdce são fortemente dependentes dessa
variável. Além disso, podemos observar valores de n  1 para Qdce, indicando o
comportamento capacitivo da dupla camada, bem como a forte influência da composição do
EMOMs nos valores de f e RDO.
Para x = 0,3, foram obtidos os menores valores de Rtc e os maiores valores de
Qdce, indicando que de modo geral, a configuração de espinélio do óxido, exibe as melhores
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propriedades eletrocatalíticas para a RDO. Por sua vez, para x = 0,8 foram obtidos os menores
valores para Rf, o que pode ter relação com a espessura do filme depositado.
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Gráfico 3.10 - Diagrama no plano complexo obtidos no domínio do potencial pseudocapacitivo (E = 0,8 e
0.93 V/ECS) para os diferentes EMOMs -NixCo(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3.
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Gráfico 3.11 - Diagrama no plano complexo obtidos durante a RDO em diferentes sobrepotenciais para os
diferentes EMOMs -Nix Co(1-x)Oy. (A) x=0,9; (B) x = 0,8 e (C) x=0,3.
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Tabela 3.6 - Dados de impedância obtidos em função do sobrepotencial para a RDO sobre as diferentes
composições de eletrodos EMOMs em H2SO4 0,5 mol dm3 .

EMOMsNi(x)Co(1−x)Oy

x = 0,3

x = 0,8

x = 0,9

/mV

RΩ/Ω
cm2

Rf/Ω
cm2

Qf/mF sn1 cm2

Rtc/Ω
cm2

Qdce/mF sn1 cm2

30

1,2

73,0

0,385 (n = 0,65)

139,0

93,8 (n = 0,97)

40

1,2

69,5

0,538 (n = 0,62)

78,6

123,4 (n = 0,99)

50

1,3

72,1

0,568 (n = 0,63)

55,5

116,5 (n = 1,00)

60

1,0

72,0

0,450 (n = 0,65)

38,1

155,0 (n = 0,98)

70

1,0

68,0

0,430 (n = 0,64)

24,1

189,3 (n = 1,00)

80

0,8

64,0

0,387 (n = 0,62)

15,8

345,5 (n = 1,00)

90

0,8

61,4

0,347 (n = 0,63)

11,1

493,9 (n = 0,99)

30

2,08

5,39

5,92 (n = 0,39)

173,14

122,5 (n = 0,98)

40

1,79

6,03

6,88 (n = 0,36)

104,07

126,6 (n = 0,98)

50

1,95

6,43

6,04 (n = 0,39)

59,76

131,6 (n = 0,99)

60

1,81

7,63

6,72 (n = 0,36)

41,39

135,6 (n = 0,99)

70

2,32

7,62

4,50 (n = 0,43)

28,83

139,6 (n = 0,99)

80

2,21

8,24

3,46 (n = 0,45)

22,49

144,6 (n = 0,99)

90

2,20

9,47

3,97 (n = 0,)

16,88

157,4 (n = 0,98)

30

1,14

50,53

2,46 (n = 0,41)

1025,49

44,71 (n = 0,94)

40

1,17

46,19

2,40 (n = 0,43)

637,99

47,91 (n = 0,94)

50

1,26

43,74

2,46 (n = 0,42)

444,13

49,80 (n = 0,92)

60

1,26

41,53

2,45 (n = 0,42)

275,33

59,71(n = 0,97)

70

1,29

38,25

2,17 (n = 0,44)

208,48

63,84 (n = 0,95)

80

1,11

40,26

2,16(n = 0,45)

174,66

73,64 (n = 0,94)

90

1,09

39,72

2,27 (n = 0,45)

151,82

72,91 (n = 0,88)

Fonte: Próprio autor (2017).
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Considerando que a RDO em meio ácido (H2SO4 0,5 mol dm3) pode ser
representada pelo mecanismo eletródico proposto por Krasil'shchikov apresentado
anteriormente, sua análise teórica pode ser realizada usando a técnica da EIS tendo em vista
que os dados de impedância (resistência de transferência de carga) sejam obtidos na região
linear do gráfico de Tafel (Graf. 3.10) (COSTA; FRANCO; SILVA, 2013; LASIA, 2014).
Nesta abordagem teórica as expressões para a inclinação de Tafel (b) e a densidade aparente
de corrente de troca (jo) podem ser obtidas a partir da dependência entre a resistência de
transferência de carga (Rtc) e o sobrepotencial ().
Considerando-se que a reação representado pela eq. 3.13b seja a etapa
determinante da velocidade da reação (EDV), a velocidade da reação faradáica (RDO) na
aproximação de alto campo pode ser descrita pela seguinte relação (GILEADI, 1993):
=

°[

=

4

≡

∗]

−

, (3.14)

onde  (em mol s1 cm2) é a velocidade da RDO; j é a densidade aparente de
corrente faradáica (em A cm2); F = 96485 C mol1, e ko é a constante de velocidade aparente
para a reação eletródica heterogênea (em cm s1).
Considerando-se que a primeira etapa do mecanismo (descarga primária da água)
representada pela eq. 3.13a está na condição de quase-equilíbrio nernstiano (GILEADI, 1993),
a concentração do complexo superficial é dada pela eq. 15:
[≡

−

∗]

=

[≡ ][
[ ]

]

exp

,

(3.15)

onde [≡S] = 1 mol cm3, [H2O]  56  103 mol cm3, e [H+]  1  103 mol cm3.
Substituindo-se a eq. 3.15 na eq. 3.14 obtemos a seguinte expressão para a
densidade aparente de corrente faradáica:
=4

°

[≡ ][
[ ]

]

exp

, (3.16)

a qual é equivalente a seguinte expressão:
=
onde

=4

]
° [≡ ][
[ ]

, (3.17)
é a densidade aparente de corrente de troca obtida em

 = 0.
A admitância para a reação de transferência de carga (
com a eq. 3.18:

tc)

é definida de acordo
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≡

=

,

(3.18)

Assim, considerando-se que a resistência de transferência de carga é Rtc = Ytc1,
obtém-se a seguinte dependência exponencial entre Rtc e :
≡

=

exp −

(3.19)

Finalmente, a linearização da eq. 19 resulta na equação cinética desejada:
log (

onde log(R ) =

) = log(R ) −

2,303

, (3.20)

é a resistência aparente de transferência de carga obtida em

 = 0.
Ao aplicar a análise de regressão linear aos resultados experimentais, a densidade
de corrente de troca (jo) pode ser calculada a partir do coeficiente linear (log(
a
(

inclinação
= ( log(

de
)⁄

Tafel

(b)

é

dada

pelo

inverso

do

) ) enquanto

coeficiente

angular

) ). Nesse sentido, uma inclinação de Tafel teórica de 60 mV dec1

(298 K) é predita pelo mecanismo proposto para a RDO para o caso particular onde a etapa
representada pela eq. 3.13b é a EDV do processo eletródico.
O Gráfico 3.10 mostra a relação de log(Rtc) vs.  obtido para os diferentes
EMOMs - NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 , x = 0,8 e x = 0,3, na região linear do gráfico de Tafel e
nas seguintes condições: H2SO4 0,5 mol dm-3 e T = 24 °C. Usando-se as eqs. 3.17 e 3.20
foram obtidos os valores dos parâmetros cinéticos de b, R0tc , jo e ko, cujos resultados podem
ser observados na Tabela 3.7.
A análise do Gráfico 3.10 nos revela que os EMOMs apresentam valores bem
próximos em relação aos seguintes parâmetros cinéticos: inclinação de Tafel (b), densidade de
corrente aparente de troca (jo) , constante de velocidade aparente para a reação eletródica
heterogênea (ko), como pode ser visto na Tabela 3.7. Por sua vez, para x = 0,9 , a resistência
aparente de transferência de carga (R0tc) foi bastante superior em relação as outras duas
composições. Além disso, foi verificado uma boa concordância entre os valores de b e jo
obtidos usando as diferentes abordagens experimentais (Tafel e EIS).
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Gráfico 3.12 - Relação linear da resistência de transferência de carga (Rtc) com o sobrepotencial () para a
RDO.
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Fonte: Próprio autor (2017).

Tabela 3.7 - Valores de jo e ko para as diferentes composições nominais de eletrodos.

EMOMs-Ni(x)Co(1−x)Oy

b/mV dec-1

R0tc/

j0/A cm -2

ko/ cm s−1

x = 0,9

66,49

3047

9,09

4,21 1013

x = 0,8

58,03

585,3

11,44

5,30 1013

x = 0,3

54,43

546,3

11,56

5,35  10 13

Fonte: Próprio autor (2017).

3.3.4 Geração de radicais hidroxilas fracamente adsorvidos durante a eletrólise da água
livre de eletrólitos
Os EMOMs - NixCo(1-x)Oy usados no presente trabalho são ditos eletrodos
permeáveis a fluidos devido à sua estrutura porosa tridimensional (RIBEIRO et al., 2016) e,
portanto, podem ser usados juntamente com um eletrólito polimérico sólido (EPS) já que uma
célula do tipo membrana (“membrane electrode assembly” - MEA) pode apresentar várias
vantagens em relação às células eletroquímicas convencionais que operam usando um
eletrólito líquido convencional (DA SILVA et al., 2014; SIMOND; COMNINELLIS, 1997).
Como já mencionado anteriormente na literatura (DA SILVA et al., 2014; RIBEIRO et al.,
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2016), o uso de células eletroquímicas com um EPS apresenta principalmente as seguintes
vantagens: (i) ampliação da vida útil do eletrodo por meio da diminuição da corrosão e, ou
passivação da camada de óxido ativo, e (ii) degradação dos poluentes orgânicos usando a água
livre de eletrólitos, eliminando assim o uso de eletrólitos líquidos que são potencialmente
tóxicos para o meio ambiente.
A geração de radicais hidroxilas fracamente adsorvidos (“quase livres”) (•OH)
durante a eletrólise da água, ou seja, como intermediários da RDO, pode ser verificada por
meio de uma reação modelo bastante usada em estudos bioquímicos que envolve a captura do
radical livre com a concomitante formação da espécie spin-aduto. Esta reação de captura de
radicais livres (•OH) usando como agente capturador o N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO)
(RNO + •OH → spin-aduto) tem sido também bastante utilizada em estudos eletroquímicos
(ARAÚJO et al., 2017; COMNINELLIS, 1994; GRIMM et al., 2000). De fato, Comninellis
(COMNINELLIS,

1994;

COMNINELLIS;

CHEN,

2010)

verificou

que

eletrodos

classificados como "ativos" (ex. Ti/IrO2) geram uma quantidade insignificante de radicais
•

OH fracamente adsorvidos, enquanto os eletrodos classificados como "inativos" (ex. Ti/Sb-

SnO2 e diamante dopado de boro (BDD)) são capazes de gerar uma grande quantidade de
radicais •OH, os quais se acumulam na interface eletrodo/solução de modo a propiciar a
combustão (“incineração à frio”) de diferentes poluentes orgânicos presentes em águas
contaminadas (COMNINELLIS, 1994; COMNINELLIS; CHEN, 2010).
A partir das considerações acima, o método de captura de radical foi usado no
presente estudo para se detectar a formação de radicais livres •OH presentes na superfície do
eletrodo EMOMs-NiCo2O4. A célula eletroquímica do tipo EPS relatada anteriormente por Da
Silva et al. (DA SILVA et al., 2014) foi utilizado para realizar a eletrólise em água livre de
eletrólitos sob condições galvanostáticas (condições padrões: j = 10 mA cm2; t = 90 min, T =
24 °C e [RNO] = 2,0  105 mol dm3). O RNO absorve radiação eletromagnética (max = 440
nm e  = 3.44  10 4 mol1 dm3 cm1) e, portanto, a cinética da reação de descoloração pode
ser facilmente monitorada usando a técnica de espectrofotometria UV-Vis, ou seja, fazendo-se
as medições do decaimento da absorbância em 440 nm.
O Gráfico 3.11 mostra os espectros de UV-Vis obtidos em função do tempo de
eletrólise para os diferentes EMOMs - NixCo(1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.11A) , x = 0,8(Graf.
3.11B) e x = 0,3(Graf. 3.11C) nas seguintes condições: [RNO] = 2  10 5 mol dm3; j = 10
mA cm2 e T = 24 °C. A análise do Gráfico 3.11 nos revela um decaimento progressivo da
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banda de absorção próximo de 440 nm para todas as composições de EMOMs, indicando a
ocorrência da reação de captura do radical hidroxila •OH pelo RNO.
O Gráfico 3.12 mostra o perfil cinético de pseudo-primeira ordem correspondente
à reação de descoloração para os diferentes EMOMs - NixCo (1-x)Oy, com x = 0,9 (Graf. 3.12A)
, x = 0,8(Graf. 3.12B) e x = 0,3(Graf. 3.12C). Usando o método da velocidade inicial, a
velocidade de reação máxima (rmax) para o processo de descoloração que representa a captura
dos radicais livres •OH foi calculada usando a seguinte equação rmax = kap [RNO]0, onde
[RNO]0 é a concentração inicial de RNO e kap é a constante de velocidade de pseudo-primeira
ordem (coeficiente angular), sendo os resultados apresentados na Tabela 3.8. A análise da
Tabela 3.8 indica que os EMOMs de fato geram radicais hidroxilas fracamente adsorvidos
(radicais livres), que por sua vez podem ser aplicados na degradação de poluentes orgânicos.
Resultados experimentais semelhantes a estes foram relatados anteriormente por Grimm et al.
(GRIMM et al., 2000) (ex. Ebonex®/PbO2 e Ti/SnO2/Sb2O5) e por Comninellis
(COMNINELLIS, 1994) (ex. Sb-SnO2) para diferentes materiais eletródicos comumente
classificados como "eletrodos inativos".
Tendo em vista os presentes resultados, pode-se propor que os EMOMs se
comportam como um eletrodo "inativo" visto que a reação de descoloração da solução de
RNO em condições padrões foi muito efetiva durante os 90 min de eletrólise (i = 40 mA e V =
250 cm3).
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Gráfico 3.13 - Espectros de UV-Vis obtidos para o RNO em função do tempo de eletrólise. (A) x = 0,9; (B)
x = 0,8 e (C) x = 0,3
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Fonte: Próprio autor (2017).
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Gráfico 3.14 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem correspondente à reação de descoloração. (A) x =
0,9; (B) x = 0,8 e (C) x = 0,3
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Tabela 3.8 - Valores de kap e rmax para as diferentes composições nominais de eletrodos.

EMOMs-Ni(x)Co (1−x)Oy

kap/min -1

rmax/ mol dm−3 min−1

x = 0,9

45  10−3

9,2  10 −7

x = 0,8

34  10−3

6,7  10 −7

x = 0,3

17  10−3

3,4  10 −7

Fonte: Próprio autor (2017).

3.4 CONCLUSÕES
Para os eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos, contendo cobalto e
níquel, designados como EMOMs-Ni(x)Co (1x)Oy (x = 0,9, 0,8 e 0,3), suportados em tela de
aço inoxidável, foram verificados, por meio das imagens de MEV, uma boa cobertura do
substrato metálico por uma camada compacta de óxido (ausência de falhas). Para valores de x
= 0,3 e 0,8 a análise de DRX confirmou a formação de duas fases distintas, referentes aos
óxidos NiCo2O4 e NiO, enquanto que para x = 0,9 foi confirmado somente a fase NiO. De
acordo com o estudo de voltametria cíclica, para valores de x = 0,3 os parâmetros superficiais
"in situ" designados como Porosidade Eletroquímica () e Fator de Morfologia ()
apresentaram valores de 0,39 e 0,33, respectivamente, os quais são consistentes com a
formação de uma camada de óxido compacta ( e  < 0,5) . Portanto, a área superficial
eletroquimicamente ativa está principalmente localizada nas regiões superficiais "externas" da
camada de óxido, onde a penetração dos íons presentes no eletrólito é facilitada. Por outro
lado, para x = 0,9, os mesmos parâmetros eletroquímicos apresentaram valores de  = 0,77 e
 = 0,96, indicando que a área superficial eletroquimicamente ativa se deve principalmente às
regiões superficiais mais internas (“inner surface”) da camada de óxido. Por sua vez, para x =
0,8, os valores de  = 0,49 e  = 0,91,

indicam

um maior equilíbrio entre as áreas

eletroquimicamente ativa internas e externas.
Considerando-se o mecanismo eletroquímico proposto por Krasil'shchikov, a
análise das curvas de polarizações e de impedância revelaram que, independentemente da
composição do eletrodo, a reação de desprendimento de oxigênio (RDO) é caracterizada por
apresentar valores bem próximos em relação aos seguintes parâmetros: inclinação de Tafel
(b), densidade de corrente de troca aparente (jo) e constante de velocidade de reação
heterogênea (ko). Esses resultados, indicam que o mesmo mecanismo eletroquímico para a
RDO prevalece em todas as composições de eletrodos.
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Por sua vez, a reação de captura de radicais livres do tipo •OH empregando-se o
reagente N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO) revelou que os EMOMs apresentam um bom
desempenho para a geração de radicais hidroxilas (•OH) fracamente adsorvidos durante a
eletrólise da água conduzida na ausência de um eletrólito líquido convencional. Portanto,
pode-se propor que os eletrodo a base de óxidos mistos de níquel e cobalto exibem um
comportamento eletroquímico semelhante aos eletrodos comumente classificados como
"inativos". Os resultados encontrados no presente estudo são muito promissores visto que os
radicais hidroxila fracamente adsorvidos (•OH) gerados eletroquimicamente podem ser
aplicados na degradação de diferentes poluentes orgânicos.
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CAPÍTULO IV – DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DO DICLOFENACO DE
SÓDIO EM ÁGUA LIVRE DE ELETRÓLITOS UTILIZANDO ELETRODOS
PERMEÁVEIS A FLUIDOS A BASE DE ÓXIDOS MISTOS METÁLICOS.

RESUMO

A degradação eletroquímica do diclofenaco de sódio em água livre de eletrólitos foi realizada
utilizando eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos - EMOMs-Ni(x)Co (1x)Oy (x = 0,9,
0,8 and 0,3), na condição de batelada usando uma célula do tipo eletrólito polimérico sólido
(EPS). As diferentes composições do EMOMs foram aplicadas no processo de degradação em
função da concentração inicial de fármaco (CIF) e da densidade de corrente aparente (j). As
análises realizadas usando a espectroscopia do UV-Vis e a cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) apresentaram resultados similares em termos dos efeitos da CIF e de j
sobre a oxidação degradativa do diclofenaco. Foi verificado que a taxa de oxidação (remoção)
do diclofenaco para os diferentes EMOMs aumentou com o incremento de j e da CIF, tendo
essas variáveis uma forte influência sobre a reação de degradação do diclofenaco. Por outro
lado, segundo os resultados obtidos via demanda química de oxigênio (DQO), a influência da
composição do eletrodo (porcentagem de Ni) sobre a combustão eletroquímica do diclofenaco
é muito pequena. Verificou-se também que um aumento na CIF implica em maiores valores
da eficiência da corrente total (ECT) calculada a partir dos dados de DQO. Tendo em vista
que os menores valores da energia elétrica por ordem (EEO) foram obtidos para o EMOMsNi(0,3)Co(0,7)Oy, ficou evidente que este eletrodo apresentou o melhor desempenho global para
a reação de degradação/combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólitos.
Palavras-chave: Água livre de eletrólitos; Eletrodos de malha cobertos com óxido mistos;
Degradação do diclofenaco; Óxidos de Ni e Co.
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ELECTROCHEMICAL DEGRADATION OF DICLOFENAC IN ELECTROLYTEFREE

WATER

USING

MIXED

OXIDE-COVERED

MESH

ELECTRODES

CONTAINING NI AND CO

ABSTRACT

The electrochemical degradation of diclofenac sodium in electrolyte-free water was carried
out mixed oxide-covered mesh electrodes - MOME-Ni(x)Co(1x)Oy (x = 0,9, 0,8 and 0,3), in
batch mode using a solid polymer electrolyte (SPE) filter-press cell. For the different MOME
compositions, their properties were investigated as a function of the initial drug concentration
(IDC) and the current density (j). The effects of IDC and j on the oxidation of diclofenac were
quite similar according to analyses performed using UV-vis spectroscopy and HPLC, wherein
it was verified that the rate of oxidation (removal) of diclofenac for the different MOME
increased with increasing j and IDC. Electrode composition (Ni percentage) showed a minor
influence on the electrochemical combustion of diclofenac. On the other hand, a strong
influence of j and IDC on the combustion reaction was verified. It was also verified that an
increase in IDC resulted in higher values of total current efficiency (TCE). Taking into
account that the lowest values obtained for the electrical energy per order (EEO) were obtained
for MOME-Ni(0,3)Co (0.7)Oy, it was concluded that the best overall performance for the
electrochemical combustion of diclofenac in electrolyte-free water was achieved using this
electrode composition.
Keywords: Electrolyte-free water; mixed oxide-covered mesh electrodes; degradation of
diclofenac; Ni and Co oxide.
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4.1 INTRODUÇÃO
A poluição das águas com poluentes cada vez mais diversificados e o
aparecimento de novos poluentes em águas residuais têm se apresentado como um grande
problema ambiental para a sociedade moderna. Em razão disso, têm aumentado a
preocupação da comunidade científica a respeito do impacto ambiental causado por diferentes
classes de substâncias orgânicas sintéticas presentes em águas contaminadas (KLAVARIOTI;
MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009; RIVERA-UTRILLA et al., 2013) comumente
designadas como ‘poluentes emergentes’ (PETRIE; BARDEN; KASPRZYK-HORDERN,
2014; VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO, 2012). Por exemplo, o medicamento
diclofenaco, frequentemente usado pela população, exibe alta toxicidade aguda e está cada
vez mais presente em águas superficiais, devido à sua capacidade de resistir à biodegradação
em estações de tratamento de esgoto convencionais (FENG et al., 2013).
Por sua vez, a degradação eletroquímica de poluentes orgânicos, também
conhecida como "Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos" (POAEs), têm se
mostrado como uma tecnologia alternativa para o tratamento de águas contaminadas e águas
residuais contendo fungicidas (HAN et al., 2014; ZHANG et al., 2016), corantes têxteis (DA
SILVA

et

al.,

2014;

MUKIMIN;

VISTANTY;

ZEN,

2015),

anti-inflamatórios

(HAJJIZADEH et al., 2007; ZHAO et al., 2009), antibióticos (GUO et al., 2015), herbicidas
(NETO; DE ANDRADE, 2009), etc. A grande vantagem deste tipo de tecnologia é a sua
compatibilidade ambiental, pois utiliza elétrons, conhecidos como "reagentes limpos"
(MARTÍNEZ-HUITLE; ANDRADE, 2011).
A oxidação eletroquímica de compostos orgânicos ocorre simultaneamente com a
reação de desprendimento de oxigênio (RDO) (COMNINELLIS, 1994), ou seja, são reações
que competem entre si, e cujas velocidades relativas dependem de quão fortemente os radicais
hidroxilas (•OH) gerados interagem com a superfície do eletrodo (COMNINELLIS et al.,
2008). Por isso a importância, da natureza física e química, do material eletródico na
seletividade dessas reações.
Dentre os diferentes materiais eletródicos utilizados nos POAEs, destacam-se os
óxidos de metais mistos (OMMs), os quais têm se revelado bastante eficazes para a
combustão de poluentes orgânicos (WU; HUANG; LIM, 2014). De maneira geral, o grande
desafio nos estudos envolvendo os POAEs que utilizam OMMs é a fabricação de eletrodos
duráveis e estáveis, de baixo custo e que apresentam alta seletividade para a reação de
combustão (CHEN, 2004).

110

Nesse sentido, os OMMs contendo Ni e Co se apresentam como materiais
eletródicos promissores para aplicação envolvendo os POAEs, principalmente devido a sua
alta estabilidade em meios alcalinos e a possibilidade de modulação de suas propriedades
eletrônicas (CASTRO; REAL; DICK, 2004; CHI et al., 2004; GENNERODE CHIALVO;
CHIALVO, 1993; HAENEN; VISSCHER; BARENDRECHT, 1985; HU; LEE; WEN, 1997;
KULANDAISAMY et al., 2000; TAN et al., 2014; VIJAYABARATHI; MUZHUMATHI;
NOEL, 2007). No entanto, há pouca informação na literatura sobre as propriedades
eletroquímicas destes materiais para o processo de degradação de poluentes, em especial no
que tange aplicações em meio ácido (RIBEIRO et al., 2016).
A fabricação e a caracterização dos EMOMs, contendo Ni e Co, suportados sobre
micro tela de aço inoxidável e preparados pelo método da decomposição térmica seguido pela
etapa de resfriamento lento foi recentemente relatada por Ribeiro et al. (RIBEIRO et al.,
2016). Esses eletrodos exibiram uma morfologia superficial compacta e boa aderência ao
suporte de aço inoxidável, permitindo assim a obtenção de eletrodos permeáveis à fluídos
(EPFs) para uso em células do tipo eletrólito polimérico sólido (EPS). Além disso, verificouse que algumas composições destes eletrodos apresentaram um elevado sobrepotencial para a
RDO, bem como uma boa estabilidade durante a RDO realizada em água livre de eletrólitos.
Os estudos dos POAEs, em sua ampla maioria, têm sido realizados usando
eletrólitos convencionais (ex. soluções salinas, ácidas e alcalinas), o que impõe graves
desvantagens ao processo, pois o próprio eletrólito pode ser tóxico para o meio ambiente.
Portanto, o uso de células do tipo EPS é uma alternativa atrativa do ponto de vista tecnológico
e ambiental, visto que, neste caso, dispensa o uso de um eletrólito dissolvido na água. Por
exemplo, Da Silva et al. (DA SILVA et al., 2014) relataram a combustão eletroquímica do
Cibacron Marinho FG em água livre de eletrólitos utilizando uma célula EPS do tipo filtroprensa na condição de recirculação em batelada.
O objetivo do presente estudo é a aplicação de eletrodos permeáveis a fluídos
constituídos de óxidos mistos (Ni e Co) designados como EMOMs-Ni(x)Co (1x)Oy, onde x =
0,9, 0,8 e 0,3, na degradação eletroquímica do diclofenaco dissolvido em água livre de
eletrólitos na condição de batelada usando uma célula eletroquímica do tipo eletrólito
polimérico sólido (EPS) confeccionada em laboratório. Além da influência da composição
dos eletrodos sobre o processo de degradação, será também avaliado a influência da
concentração inicial do fármaco (CIF) e a densidade de corrente aparente (j).
Tais composições nominais dos EMOMs-Ni(x)Co(1x)Oy ( x = 0,9, 0,8 e 0,3), foram
previamente selecionadas de acordo com os resultados relatados na ref. (RIBEIRO et al.,
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2016), onde foi verificado que os eletrodos com x = 0,9 e x = 0,3 apresentaram os maiores
sobrepotenciais para a RDO, enquanto o eletrodo com x = 0,8 exibiu o menor sobrepotencial
para essa mesma reação. Portanto, espera-se de acordo com a teoria clássica dos POAEs que
estes diferentes eletrodos apresentem diferentes desempenhos eletrocatalíticos para a
degradação do diclofenaco.

4.2 METODOLOGIA
4.2.1 Preparação do ânodo para a célula SPE
Eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos (EMOMs) contendo cobalto e
níquel, designados como EMOMs-Ni(x)Co (1x)Oy (x = 0,9, 0,8 e 0,3), foram preparados de
acordo com a seção 3.2.1.
Uma micro tela de aço inoxidável foi utilizada como substrato para obtenção dos
eletrodos permeáveis a fluidos (EPFs) os quais apresentam uma estrutura do tipo malha (e.g.,
estrutura tridimensional porosa) que permite que os reagentes (e.g., água e diclofenaco) e os
produtos da eletrólise (e.g., oxigênio e subprodutos da oxidação do diclofenaco) sejam
transportados através da microestrutura do conjunto eletrodo membrana (MEA).
Os eletrodos foram preparados em triplicada para verificar a reprodutibilidade dos
resultados experimentais. No preparo de todas as soluções foram utilizados os reagentes
‘P.A.’ da VETEC (Brasil).

4.2.2 Preparação do cátodo
O tecido de carbono (CCS200: tipo sarja, AG = 4,0 cm2 e ε = 0,34 mm) fornecido
pela empresa Maxepoxi (Brasil) foi previamente limpo por imersão em solução de ácido
nítrico em ebulição (50 % v/ v) durante 5 min e depois enxaguado com água deionizada para
seu uso como cátodo permeável a fluido na célula eletroquímica do tipo EPS.

4.2.3 Célula eletroquímica
A Figura 4.1 mostra a configuração da célula eletroquímica de único
compartimento do tipo EPS utilizada neste estudo, incluindo os diferentes elementos que
constituem o conjunto eletrodo membrana, bem como o esquema dos processos elementares
que ocorrem na zona de reação anódica. A membrana Nafion 117 (Dupont, Brasil) foi prétratada com imersão em solução de ácido nítrico em ebulição (50% v/v) durante 30 min e
depois imersa em água deionizada também em ebulição durante 2 h para proporcionar uma
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adequada hidratação da membrana (RIBEIRO et al., 2016). Após este tratamento a membrana
ficou pronta para ser utilizada como eletrólito polimérico sólido (EPS).

4.2.4 Condições experimentais da degradação eletroquímica de diclofenaco em água
livre de eletrólito
Um sistema de ultrapurificação de água da Gehaka modelo MS 2000 (Brasil) foi
utilizado na obtenção de água deionizada (18,2 MΩ cm a 25 °C), que por sua vez foi utilizada
no preparo das soluções de diclofenaco.
As soluções estoque foram preparadas por meio da dissolução de 30, 50 e 70 mg
de diclofenaco (CAS: 15307-79-6; C14H10Cl2NNaO2; M.M. = 318,13 g mol1; pureza ≥ 99%)
adquirido de Sigma-Aldrich (Brasil) em 1,0 dm3 de água deionizada, resultando em soluções
com concentrações inicias de fármacos (CIF) de 30, 50 e 70 mg dm3, respectivamente. Os
valores iniciais do pH e da condutividade das diferentes soluções de diclofenaco foram de
6,24 ± 0,17 e 27 ± 3 μS m1, respectivamente. Nas amostras tratadas durante o POAEs não foi
observada alteração significativa nestes parâmetros, uma vez que as soluções de diclofenaco
eram muito diluídas para propiciar a formação de concentrações apreciáveis de subprodutos
como ácidos carboxílicos e algumas espécies iônicas. A Figura 4.2 apresenta a estrutura
molecular do diclofenaco utilizado como poluente modelo.
A degradação eletroquímica do diclofenaco foi realizada na condição de batelada
(V = 250 mL) sob vigorosa agitação da solução. A eletrólise na célula do tipo EPS foi
conduzida no modo galvanostático aplicando-se diferentes correntes: 160, 280 e 400 mA.
Considerando-se que a área superficial geométrica dos EMOMs foi de 4,0 cm2, tem-se que os
valores das densidades de corrente aparente foram de 40, 70 e 100 mA cm2. Uma fonte de
corrente/tensão da ICEL modelo PS-4000 (3A/30V d.c.) (Brasil) foi utilizada em todos os
experimentos e a temperatura dentro da célula eletrolítica foi de 25 ± 1 °C.
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Figura 4.1 - (A) Configuração da célula eletroquímica de único compartimento do tipo EPS em água livre
de eletrólitos (B) principais elementos que compõem o conjunto eletrodo membrana, bem como o esquema
das zonas de reação anódica onde ocorre a RDO.

Fonte: Adaptado de Faria et al. (2017)
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Figura 4.2 - Estrutura molecular do diclofenaco sódico.

4.2.5 Degradação eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólito
4.2.5.1 Soluções e técnicas de caracterização das amostras submetidas ao processo de
degradação eletroquímica
Em vários casos envolvendo a aplicação dos POAEs na degradação de poluentes
orgânicos verifica-se a existência de correlações entre os resultados experimentais obtidos por
diferentes técnicas analíticas (ex. CLAE e UV-Vis) e outros parâmetros de análise (ex. DQO e
COT). Assim, a degradação do diclofenaco foi acompanhada no presente estudo utilizando-se
diferentes técnicas experimentais com o intuito de se verificar a eventual existência de
correlação entre os diferentes tipos de dados obtidos.
As técnicas espectrofotométrica (UV-Vis) e cromatográfica (CLAE) foram
utilizadas para analisar a degradação eletroquímica do diclofenaco em função das seguintes
variáveis operacionais: composição do eletrodo (percentual de Ni e Co); concentração inicial
do fármaco (CIF), e densidade de corrente aparente aplicada (j).
Durante a eletrólise, foram retiradas das amostras tratadas com o POAEs duas
alíquotas, de 3,0 cm3 e 1,0 cm3, em intervalos regulares de 15 min para a realização das
análises de UV-Vis e CLAE, respectivamente. Um espectrofotômetro da Varian modelo Cary
50 e um cromatógrafo da Varian modelo Pro Star 315 foram utilizados na análise das
amostras tratadas em função do tempo de eletrólise. No caso das análises de CLAE, utilizouse como eluente uma mistura de 2% de metanol e solução tampão fosfato a 98% (pH 6,94) no
modo isocrático com uma taxa de fluxo constante de 0,7 mL min1. O comprimento de onda
de 276 nm foi utilizado para a detecção do diclofenaco e dos eventuais subprodutos de
degradação. No caso das análises de UV-vis, após cada medida da absorbância a amostra foi
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imediatamente reinserida na célula eletroquímica com a finalidade de se evitar a redução
progressiva do volume da solução de diclofenaco.
De modo complementar também foram avaliados o grau de mineralização em
função das variáveis operacionais durante a eletrólise. Neste caso, determinou-se a demanda
química de oxigênio (DQO) para as amostras tratadas em intervalos regulares de 30 min de
eletrólise seguindo-se o método padrão recomendado na literatura (APHA, 2014).

4.2.5.2 Figuras de mérito para a degradação eletroquímica do diclofenaco na água livre
de eletrólitos
As figuras de mérito são parâmetros que permitem uma melhor comparação e
avaliação entre as diferentes tecnologias empregadas na degradação de poluentes. A opção no
presente trabalho foi de se utilizar dois parâmetros definidos a seguir.
O consumo de energia elétrica por ordem da reação (EEO) durante a aplicação do
POAEs foi determinado empregando-se a eq. 1 (BOLTON et al., 2001):

EEO 

38, 4P
Vkobs

(4.1)

onde P (= I  U) é a potência (kW) consumida pelo POAEs (I e U correspondem a
corrente aplicada e ao potencial da célula, respectivamente); V é o volume (L) da solução
tratada, e kobs é a constante de velocidade de pseudo-primeira ordem (min1). Os valores da
EEO foram dados em unidades de kWh m3 ordem1.
A eficiência da corrente total (ECT) para a reação de combustão (“incineração a
frio”) foi calculada usando a seguinte equação (MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO, 2006):

 FV  [(DQO)i  (DQO) f ]
ECTDQO  

t
 8I 

(4.2)

onde (DQO)i e (DQO)f correspondem à demanda química de oxigênio (g(O2)
3

dm ) determinadas no início e no fim da eletrólise, respectivamente. I é a corrente aplicada
(A), F é a constante de Faraday (96485 C mol1), V é o volume da batelada (dm3) e 8 é a
massa equivalente de oxigênio (g eq1).
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.3.1 Análise de espectroscopia UV-Vis
O Gráfico 4.1 mostra os espectros de UV-Vis obtidos para a solução aquosa de
diclofenaco em função do tempo de eletrólise realizada por um período de 120 min para
diferentes composições dos eletrodos, nas seguintes condições: V = 250 cm3 e T = 25 ± 1 °C.
Os espectros de absorção obtidos para as diferentes composições dos EMOMs
apresentados no Gráfico 4.1 têm o mesmo perfil e mostram claramente a ocorrência de uma
forte banda de absorção em 276 nm. De fato, de acordo com a literatura, a absorbância
máxima exibida pelo diclofenaco ocorre no comprimento de onda de 276 nm (GOUDA et al.,
2013) com uma absortividade molar de ε276 = 1,04  10 4 L mol-1 cm-1 (BUCCI; MAGRÌ;
MAGRI, 1998). A banda exibida na região do UV pelo diclofenaco é resultado das transições
espectroscópicas referentes ao anel aromático (λ ≈ 254 nm) e o grupo funcional C = O (λ ≈
273 nm) (GOUDA et al., 2013).
A banda em 276 nm foi utilizado para monitorar a degradação do diclofenaco,
sendo esperado que uma redução na intensidade desta banda no UV seja acompanhada de um
aumento na conversão/degradação do composto orgânico durante a aplicação do POAEs (DA
SILVA et al., 2014). Conforme o tempo se aproximava de 120 min de degradação o sistema
atingia praticamente uma condição estacionária, sendo a diferença entre os valores cada vez
mais insignificante.
Conforme relatado anteriormente por Da Silva et al. (DA SILVA et al., 2014), a
constante de velocidade aparente (observável) da reação heterogênea (kobs) para a oxidação de
compostos orgânicos durante a aplicação de POAEs pode ser determinada em função das
variáveis operacionais de acordo com um modelo cinético de pseudo-primeira ordem
representado pela eq. (4.3):
= −
( )

∙ ,

(4.3)
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Gráfico 4.1 - Espectros de UV-Vis obtidos para a solução de diclofenaco em função do tempo de eletrólise.
Eletrodos: (A) EMOMs-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; CIF = 30 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2. (B) EMOMs-Ni(0,8)Co(0,2)Oy;
CIF = 30 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2. (C) EMOMs-Ni(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 30 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2.
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onde as concentrações iniciais, [R]0 e instantâneas [R], dos centros cromóforos (
grupos funcionais que apresentam absorção característica na região do ultravioleta ou visível)
em solução foram substituídas pelos correspondentes valores da absorbância em max = 276
nm denotados como Ab(0) e Ab, respectivamente. A constante de velocidade aparente da reação
heterogênea na eq. (4.3) foi designada como kobs = k[•OHads]S assumindo-se que em condições
galvanostáticas, durante a reação de desprendimento de oxigênio (RDO), que a concentração
superficial dos radicais hidroxilas (•OH) fisicamente adsorvidos disponíveis para a oxidação
do diclofenaco seja constante (DA SILVA et al., 2014).
O Gráfico 4.2 mostra os perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem obtidos para a
degradação eletroquímica de diclofenaco dissolvido em água para as diferentes composições
dos EMOMs. Os perfis cinéticos das diferentes composições se assemelham e uma correlação
linear muito boa foi verificada em todos os casos (r2 > 0,997), nas seguintes condições: V =
250 cm3 e T = 25 ± 1 °C.
Como pode ser observado para todas as composições, o processo de degradação
eletroquímica ocorre em dois domínios de tempo distintos, isto é, antes e depois do tempo de
transição (t  60 min). Além disso, a primeira inclinação do gráfico é sempre maior que a
segunda. A ocorrência de dois segmentos lineares nos perfis cinéticos de pseudo-primeira
ordem foi previamente relatada na literatura para sistemas POA e POAEs (DA SILVA et al.,
2014; FRANCO et al., 2008). De acordo com esses estudos, as mudanças no kobs após um
determinado período de transição se deve a modificações na estrutura química da substância
parental no decurso da reação de oxidação, levando à formação de intermediários estáveis,
aqui denominados de subprodutos transientes persistentes da droga (STPDs). Como resultado,
a oxidação eletroquímica do diclofenaco que ocorre nas regiões interfaciais trifásicas do
conjunto eletrodo membrana (CEM) pode ser bastante complexa e composta por etapas de
oxidação sequenciais: diclofenaco → STPDs → produtos finais. Dessa forma, passa a
prevalecer uma reação competitiva entre os compostos diclofenaco e STPDs pelos sítios
ativos na interface do eletrodo, o que leva a uma diminuição na velocidade da reação.
Conforme relatado anteriormente (JOHNSON; FENG; HOUK, 2000), as espécies
OH•(ads) são a fonte de átomos de oxigênio que podem ser parcialmente transferidos para o
poluente orgânico durante o POAEs.
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Gráfico 4.2 - Perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem obtidos para oxidação do diclofenaco. Condições:
(■) CIF = 30 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2, (●) CIF = 50 mg dm-3 e j = 40 mA cm-2. (▲) CIF = 70 mg dm-3 e j =
40 mA cm-2, (◄) 70 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2. (▼) CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2. Eletrodo: (A)
EMOMs-Ni(0,9)Co(0,1)Oy, (B) EMOMs-Ni(0,8)Co (0,2)O y, e (C) EMOMs-Ni(0,3)Co (0,7)Oy.
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Fonte: Próprio Autor (2017).
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Além disso, presume-se que durante o RDO o fluxo de •OH(ads) gerados excede o
fluxo de reagentes na interface eletrodo/solução e, consequentemente, a oxidação parcial e, ou
total dos compostos orgânicos pode ser representada por um modelo cinético de pseudoprimeira ordem onde o processo global é controlado pelo transporte de massa estabelecido na
camada difusional no interior do MEA. Isto se deve ao fato de que as reações entre compostos
orgânicos e o radical •OH são muito rápidas quando comparadas à velocidade do transporte de
massa do poluente alvo na interface eletrodo/solução (DA SILVA et al., 2014). Neste
contexto, Da Silva et al. (DA SILVA et al., 2014) recentemente propuseram um mecanismo
de eletrodo geral para os POAEs onde a oxidação eletroquímica de poluentes orgânicos pode
ser contemplada à luz das espécies de •OH(ads) distribuídas em diferentes locais da superfície
ativa do ânodo. Além disso, foi proposto e validado um modelo cinético teórico onde se
verifica que na grande maioria dos casos quando [orgânico] < 100 mg L1 o POAEs é
controlado pelo transporte de massa, desde que o material eletródico seja capaz de gerar uma
boa concentração superficial (e.g., alto grau de cobertura) de radicais •OH fracamente
(fisicamente) adsorvidos.
A Tabela 4.1 mostra os valores de kobs obtidos em uma função das diferentes
variáveis operacionais. Conforme observado na Tabela 1, em todos os casos kobs(2) ≤ kobs (1), o
que nos permite dizer que as reações subsequentes de oxidação dos STPDs constituem a etapa
mais lenta do processo global de oxidação. Estes resultados também revelam uma tendência
de que a degradação dos STPDs compreende o processo mais difícil de oxidação (DA SILVA
et al., 2014; FRANCO et al., 2008).
A análise da Tabela 4.1 revela claramente que não há influência sistemática da
composição do eletrodo nos valores de kobs para os diferentes valores da CIF e j. Além disso,
foi verificada uma pequena influência nos valores de kobs devido a variável j. Por outro lado,
verificou-se um aumento considerável dos kobs com a elevação dos valores da CIF. Uma
possível explicação para este comportamento pode ser dada considerando que um aumento na
CIF resulta em um aumento do transporte de massa do diclofenaco e dos STPDs na interface
eletrodo/solução. Considerando-se que o processo de oxidação eletroquímica global seja
controlado pelo transporte de massa, nos casos em que a substância orgânica está presente em
pequenas concentrações (ex. [R] <100 mg L-1) (DA SILVA et al., 2014), é racional considerar
que a taxa de oxidação do diclofenaco na presença de •OH (ads) (JOHNSON; FENG; HOUK,
2000) na interface eletrodo/solução seja maior com o aumento dos valores da CIF.
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Tabela 4.1 – Valores de kobs obtidos para a degradação de diclofenaco em função das variáveis
operacionais segundo dados do estudo espectrofotométrico.

EMOMs-

CIF

j

kobs(1) 10−3

kobs(2) 10−3

Ni(x)Co(1−x)Oy

(mg L−1)

(mA cm−2)

(min−1)

(min−1)

40

6,49

4,09

70

6,93

4,44

100

10,66

3,85

40

12,77

5,18

70

12,79

5,13

100

13,37

5,27

40

13,86

7,12

70

14,06

7,40

100

15,02

6,99

40

7,49

3,53

70

7,60

4,11

100

9,80

5,36

40

9,91

4,39

70

11,00

6,22

100

14,48

8,24

40

12,45

7,39

70

15,98

7,89

100

16,03

8,82

40

6,86

3,96

70

10,46

6,74

100

8,88

7,74

40

8,00

7,63

70

11,43

7,22

100

9,35

7,83

40

9,27

6,80

70

15,39

7,95

100

12,24

8,79

30

x = 0,9

50

70

30

x = 0,8

50

70

30

x = 0,3

50

70

Fonte: Próprio Autor (2017).
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O comportamento relatado acima pode ser melhor compreendido do ponto de
vista teórico considerando-se que o coeficiente de transporte de massa (e.g., kTM = <D>/<>),
onde <D> é o coeficiente de difusão médio das espécies eletroativas que pode aumentar
devido a uma redução na espessura média da camada difusional convectiva <>, formada na
presença do desprendimento de gás (RDO), decorrente do aumento da concentração da
espécie eletroativa no seio da solução vizinha à camada difusional estabelecida na interface
eletrodo/solução (DA SILVA et al., 2014). No limite dessa situação, onde há elevadas
concentrações do composto orgânico (e.g., [R] >> 100 mg L-1 e [R]S >> [•OH (ads) ]S) a camada
difusional não mais será observada e, portanto, o processo de oxidação do poluente alvo passa
a ser controlado exclusivamente pela reação química heterogênea superficial (e.g., n •OH (ads.)
+ RS  produtos), onde Rs é o poluente. Tal situação pode ser facilmente distinguida do
ponto de vista experimental, visto que, no caso da operação em batelada, com recirculação, o
processo eletródico sob controle difusional é afetado pela velocidade linear do fluido
circulante, enquanto que, no caso, onde o controle do processo global é puramente cinético, a
velocidade linear do fluido não influencia na taxa de remoção do poluente durante a eletrólise
da água (DA SILVA et al., 2014).

4.3.2 Análise de CLAE
O Gráfico 4.3 mostra os cromatogramas obtidos por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) das amostras tratadas com o POAEs em função do tempo de eletrólise para
as diferentes composições dos EMOMs. Os perfis de todos os cromatogramas se assemelham
e são caracterizados por um tempo de retenção do diclofenaco de 9,1 min. Como pode ser
observado, há uma grande diminuição na intensidade dos picos em função do tempo de
eletrólise, sugerindo que a remoção do diclofenaco pelos processos da conversão e, ou
mineralização é bastante pronunciada durante a aplicação do POAEs utilizando os EMOMs.
Além disso, mesmo para longos tempos de eluição não foi verificado claramente o surgimento
de novos picos nos cromatogramas devido à formação dos STPDs. Entretanto, podemos
também observar, mesmo que minimamente, uma pequena oscilação entre 4 e 5 minutos de
eluição, para x = 0,3. Uma provável explicação para estes resultados pode ser obtida
considerando-se que os STPDs podem não ser ativos opticamente e, portanto, estes compostos
podem não absorver energia radiante no comprimento de onda de 276 nm usado na detecção
após a etapa de separação cromatográfica.
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Gráfico 4.3 - Cromatogramas de CLAE obtidos para solução de diclofenaco em função do tempo de
eletrólise. Eletrodos: (A) EMOMs-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2; (B) EMOMsNi(0,8)Co(0,2)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2 e (C) EMOMs-Ni(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 50 mg dm-3 e j =
70 mA cm-2. Condições: V = 250 cm3 e T = 25 ± 1 °C.
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O Gráfico 4.4 mostra os perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem referentes à
remoção específica do diclofenaco (D) durante a eletrólise da água livre de eletrólitos. A
análise do Gráfico 4.4 corrobora com o estudo de UV-Vis (ver Gráfico 4), verificando-se que
a remoção do diclofenaco ocorre em dois domínios de tempo distintos. Como visto
anteriormente, tal comportamento se deve principalmente pela competição que ocorre entre a
molécula de diclofenaco e seus STDPs pelos radicais hidroxilas adsorvidos na superfície do
eletrodo.
A Tabela 4.2 mostra os valores de kobs referentes à remoção do diclofenaco pelo
POAEs e que foram obtidos em função das diferentes variáveis operacionais. A análise destes
dados revela que o efeito das variáveis operacionais (ex. j, CIF e composição dos eletrodos) é
bastante semelhante aos correspondentes obtidos na análise de UV-Vis (ver Tabela 4.1).
Obviamente, os valores individuais de kobs obtidos com o auxílio de diferentes técnicas
analíticas (UV-Vis e CLAE) não são distintos visto que os processos elementares mensurados
por estas diferentes técnicas não são estritamente os mesmos, ou seja, enquanto que no estudo
de UV-Vis monitora-se em função do tempo de eletrólise o decaimento da absorbância global
referente a todas as espécies cromóforas em solução capazes de absorver radiação
eletromagnética (e.g., paracetamol e seus subprodutos de degradação), ocorre que no estudo
de CLAE foi monitorado em função do tempo de eletrólise apenas o decaimento da
concentração do diclofenaco, o qual foi previamente separado na coluna cromatográfica. Em
geral, a taxa de degradação/remoção do diclofenaco aumentou com o incremento de j e da
CIF. Esses resultados estão de acordo com a literatura (MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO,
2006), onde foi observado que o aumento da j e da CIF implicam em um aumento da taxa de
remoção.
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Gráfico 4.4 - Perfis cinéticos de pseudo-primeira ordem obtidos para a remoção do diclofenaco com o
POAEs. Eletrodo: (A) EMOMs-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; (B) EMOMs-Ni
-3

(0,8)Co (0,2)Oy;

-2

(C) EMOMs-Ni(0,3)Co(0,7)Oy.

-3

Condições: (■) CIF = 30 mg dm e j = 40 mA cm ; (●) CIF = 50 mg dm e j = 40 mA cm-2 ; (▲) CIF = 70
mg dm-3 e j = 40 mA cm-2; (◄) 70 mg dm-3 e j = 70 mA cm-2; (▼) CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2 . V =
250 cm3 e T = 25 ± 1 °C.
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Fonte: Próprio Autor (2017).
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Tabela 4.2 - Valores de kobs obtidos para remoção do diclofenaco em função das variáveis operacionais
segundo dados do estudo cromatográfico.

EMOMs-

CIF

j

kobs(1) 10−3

kobs(2) 10−3

Ni(x)Co(1−x)Oy

(mg L−1)

(mA cm−2)

(min−1)

(min−1)

40

9,73

9,41

70

12,56

10,04

100

14,06

11,15

40

15,65

9,75

70

17,51

10,10

100

19,0

10,18

40

15,93

12,04

70

18,07

11,51

100

20,03

9,7

40

8,66

4,46

70

10,7

6,51

100

13,19

7,52

40

11,42

7,3

70

14,15

8,87

100

16,48

10,97

40

11,88

8,05

70

15,77

10,27

100

20,24

12,25

40

5,98

5,95

70

14,22

6,23

100

10,01

5,73

40

7,83

5,99

70

16,58

6,28

100

11,41

5,03

40

10,30

6,78

70

17,43

5,60

100

13,00

6,29

30
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50
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30

x = 0,8

50

70

30

x = 0,3

50
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Fonte: Próprio Autor (2017).
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4.3.3 Combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólitos
Apesar
anteriormente

dos

estudos

fornecerem

espectrofotométrico

importantes

informações

e
a

cromatográfico
respeito

do

discutidos

processo

de

degradação/remoção do poluente modelo durante a aplicação do POAEs, ocorre que o
processo específico da combustão (mineralização) eletroquímica do composto orgânico
também conhecido como “incineração a frio” só pode ser mensurado de forma indireta através
de medidas da demanda química de oxigênio (DQO) e, ou do carbono orgânico total (COT)
em função do tempo de eletrólise (DA SILVA et al., 2014).
O Gráfico 4.6 mostra a variação dos valores da DQO e a taxa de mineralização em
função do tempo de eletrólise, sendo os dados referentes às melhores condições obtidas para
cada composição de eletrodo.
Como pode ser observado no Gráfico 4.6 houve uma diminuição expressiva nos
valores da DQO e consequentemente um aumento da taxa de mineralização para os diferentes
EMOMs após um tempo de eletrólise de 120 min. Após este intervalo, os valores médios da
DQO e da taxa de mineralização foram de 25 mg(O2) mL−1 e de 79%, respectivamente.
Curiosamente, os resultados demonstram que os EMOMs com diferentes composições (e.g.,
percentuais de Ni e Co) não apresentaram diferenças significativas sobre o processo da
mineralização (combustão) do diclofenaco. Isto é, em princípio, algo intrigante do ponto de
vista da teoria geral dos POAEs (COMNINELLIS, 1994; COMNINELLIS et al., 2008b;
COMNINELLIS; CHEN, 2010; DA SILVA et al., 2014; MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO,
2006) visto que foi verificado recentemente por Ribeiro et al. (RIBEIRO et al., 2016) que as
diferentes composições dos eletrodos do tipo EMOMs utilizadas no presente estudo
apresentaram atividades eletrocatalíticas bastante distintas para a reação de desprendimento
de oxigênio (RDO), a qual é o processo eletródico parasítico (paralelo) ao POAEs
(COMNINELLIS, 1994; COMNINELLIS; CHEN, 2010; DA SILVA et al., 2014).
Uma possível explicação para este aparente empasse pode ser obtida
considerando-se que para uma dada densidade aparente de corrente aplicada os diferentes
EMOMs estejam cobertos por uma quantidade equivalente de radicais hidroxila fracamente
(fisicamente) adsorvidos (•OH

(ads))

e, portanto, que o POAEs que conduz à combustão do

diclofenaco é controlado pela difusão convectiva da matéria orgânica dissolvida (e.g.,
diclofenaco e STPDs) na interface eletrodo/solução (DA SILVA et al., 2014). Obviamente,
fica implícito nestas considerações que a reação heterogênea n•OH

(ads.)

+ diclofenaco 

produtos minerais é rápida quando comparada com o processo difusional conforme, de fato,
foi recentemente demonstrado por Da Silva et al. (DA SILVA et al., 2014).
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consequência, as principais variáveis que acabam afetando a combustão do diclofenaco são j e
CIF (ver mais discussões na Seção 4.3.4 e na Tabela 4.3).
Gráfico 4.5 - Variação da DQO e da taxa de mineralização do diclofenaco em função do tempo de
eletrólise. Os dados referem-se às melhores condições de operação obtidas para cada composição de
eletrodo. Condições: (■) EMOMs-Ni(0,9)Co(0,1)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2 . (●) EMOMsNi(0,8)Co(0,2)Oy; CIF= 70 mg dm-3 e j = 100 mA cm-2. (▲) EMOMs-Ni(0,3)Co(0,7)Oy; CIF = 70 mg dm-3 e j = 70
mA cm-2.
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Fonte: Próprio Autor (2017).

4.3.4 POAEs e a análise teórica da oxidação do diclofenaco em EMOMs
Uma teoria geral para a oxidação parcial (conversão) e, ou mineralização de
compostos orgânicos em eletrodos "ativos" ou "inativos" foi recentemente proposta por Da
Silva et al. (DA SILVA et al., 2014). O mecanismo geral proposto por esses autores pode ser
usado no presente estudo e, portanto, este apresentado a seguir:

RDO: Geração de radicais hidroxila e oxigênio
( H O)

→ θ( •OH)

+ (1 − θ)( •OH)

θ( •OH)

→ θ(O• )

+H

(

θ(2O• )

→ θ(O )

→O

( )

)

+H

(

)

+e

0 < 1

(4.4)

+e

(4.5)

(geração de oxigênio − RDO)

(4.6)
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POAEs: Reações de conversão e a mineralização
[1 − θ][1 − β]( •OH)
β[1 − θ]( •OH)

+

( )

→ STPDs(

)

0 < 1

(4.7)

+ STPDs( ) → mineralização

(4.8)

onde os (•OH)ads representam os radicais hidroxila adsorvidos na superfície do
eletrodo e os parâmetros  e  definem o grau de cobertura parcial dos diferentes
intermediários oxigenados presentes na superfície do eletrodo. A quantidade absoluta dos
intermediários de reação adsorvidos na superfície do eletrodo é dada pela soma parcial das
diferentes coberturas superficiais contendo  e  (DA SILVA et al., 2014). O poluente alvo
(diclofenaco) não adsorvido presente nas regiões interfaciais trifásicas (água/EPS/ânodo) do
conjunto eletrodo-membrana é designado como R(S).
De acordo com o mecanismo geral proposto, a etapa de descarga da água primária
(eq. 4.4) resulta na formação dos radicais hidroxilas quimicamente ((•OH)ads) e fisicamente
(“fracamente”) ((1)(•OH)ads) adsorvidos (COMNINELLIS, 1994; COMNINELLIS; CHEN,
2010; DA SILVA et al., 2014), cuja cobertura superficial pode ser separada nas seguintes
contribuições parciais (DA SILVA; DE FARIA; BOODTS, 2001, 2003): (i) (•OH)ads, onde
os radicais hidroxilas permanecem fortemente adsorvidos em sítios ativos da superfície do
ânodo e, portanto, são direcionados ao processo da RDO através das etapas representadas
pelas eqs. (4.5) e (4.6); (ii) [1][1](•OH)ads, onde os radicais hidroxilas permanecem
fracamente adsorvidos no ânodo (COMNINELLIS; CHEN, 2010), permitindo a oxidação do
diclofenaco com a formação dos STPDs (ver eq. 4.7) e (iii) [1](•OH)ads, que representa a
cobertura superficial remanescente disponível para a reação de mineralização (eq. 4.8).
Dependendo das propriedades intrínsecas das regiões interfaciais trifásicas
(água/EPS/ânodo), as “reações competitivas” representadas pelas eqs. 4.6 (RDO), 4.7
(conversão) e 4.8 (mineralização) podem ser drasticamente afetadas, pois os radicais •OH
fortemente adsorvidos favorecem a RDO, enquanto os radicais •OH fracamente adsorvidos
favorecem as reações de conversão e, ou mineralização (DA SILVA et al., 2014). Há uma
tendência de que bons eletrocatalisadores para a RDO (ex. Ti/RuO2 e Ti/IrO2) não permitam a
mineralização eficiente da matéria orgânica dissolvida. Por outro lado, um alto grau de
mineralização pode ser conseguido usando eletrodos compostos por diamante dopado com
boro (BBD),

Sb-SnO2

e

PbO2,

os quais são

amplamente

reconhecidos como

eletrocatalisadores fracos para a RDO.
A partir da discussão acima, dos resultados da seção 3.3.4 e considerando uma
taxa de mineralização de até 79% obtida para o diclofenaco de sódio, pode-se propor que os
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EMOMs se assemelham aos eletrodos “inativos” (e.g. Sb-SnO2), resultando em boa
mineralização dos poluentes.

4.3.5 Parâmetros de desempenho para a combustão eletroquímica do diclofenaco em
água livre de eletrólitos utilizando-se um reator do tipo EPS munido de EPFs
A Tabela 4.3 mostra os parâmetros de desempenho determinados para os EMOMs
contendo Ni e Co utilizados na degradação eletroquímica do diclofenaco. Como pode ser
observado, o potencial da célula (U) depende fortemente da composição do eletrodo, assim
como o consumo de energia representado pelo parâmetro EEO. Como esperado, os valores
mínimos de U foram obtidos para o EMOM (x = 0,3) que exibe a estrutura do tipo espinélio
(Ni(0,3)Co(0,7)O4) (RIBEIRO et al., 2016), o qual é um bom condutor de eletricidade quando
comparado aos demais EMOMs (x = 0,9 e x = 0,8), os quais comumente são constituídos por
mais de uma fase cristalográfica (CASTRO; REAL; DICK, 2004; CHI et al., 2004;
GENNERODE CHIALVO; CHIALVO, 1993; HU; LEE; U, 1997; KULANDAISAMY et al.,
2000; QIAN et al., 2013; TAN et al., 2014), ou seja, impurezas como NiO e Co 3O4
encontradas dispersas na matriz do tipo Ni(0,3)Co (0,7)O4 geram defeitos estruturais que
diminuem a condutividade elétrica do material. Portanto, foram verificados valores mínimos
da EEO para o EMOM-Ni(0,3)Co(0,7)O4 no intervalo de 7,6 a 38,4 kW h m-3 ordem-1. Além desse
ganho energético durante o POAEs, já foi verificado que em comparação com as fases de
óxido mistos que contêm NiO e Co3O4 que eletrodos do tipo Ni(0,3)Co (0,7)O4 apresentam maior
estabilidade química durante a RDO (CASTRO; REAL; DICK, 2004; CHI et al., 2004;
GENNERODE CHIALVO; CHIALVO, 1993; HU; LEE; U, 1997; KULANDAISAMY et al.,
2000; QIAN et al., 2013; TAN et al., 2014).
A análise dos dados presentes na Tabela 4.3 também revelam uma ligeira
influência da CIF e de j nos valores de EEO. No caso da eficiência de corrente total (ECT) foi
verificado que o aumento de j implica em uma diminuição na eficiência da reação de
combustão, ou seja, a RDO (reação paralela) é favorecida em valores de j elevados. Por outro
lado, um aumento nos valores da CIF resultou em maiores valores de ECT. Conforme já
mencionado no presente estudo, uma possível explicação para este resultado pode ser obtida
considerando-se que o coeficiente de transporte de massa (kTM = <D>/<>) pode aumentar na
eventualidade da redução da espessura média da camada difusional convectiva <> formada
na presença da RDO em decorrência do aumento da concentração das espécies eletroativas
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nas vizinhanças da interface eletrodo/solução onde localiza-se a camada difusional (DA
SILVA et al., 2014).
Além disso, as análises da taxa de degradação e dos valores de ECT apresentados
na Tabela 4.3 revelaram claramente que os diferentes EMOMs apresentaram resultados muito
semelhantes para esses parâmetros em função das variáveis operacionais (CIF e j).
Finalmente, uma vez que os valores de EEO foram mínimos para o EMOMs-Ni(0,3)Co (0,7)O4 em
comparação com as outras composições do óxido, é possível concluir que o melhor
desempenho global para a degradação eletroquímica do diclofenaco em água livre de
eletrólitos foi obtido com esta composição de eletrodo.
A comparação dos resultados obtidos no presente trabalho com os dados da
literatura (BRILLAS et al., 2010; FENG et al., 2013; KLAVARIOTI; MANTZAVINOS;
KASSINOS, 2009; RIVERA-UTRILLA et al., 2013; VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO,
2012) revelou que o uso dos EMOMs-Ni(0,3)Co (0,7)O4 em POAEs pode ser bastante promissor,
principalmente para a degradação de medicamentos. Por exemplo, Brillas et al. (BRILLAS et
al., 2010) realizaram a incineração eletroquímica do diclofenaco em meio aquoso neutro
convencional (sem uso de um EPS) utilizando eletrodos de Pt e BBD e obtiveram uma
porcentagem de degradação de 46% e 97%, respectivamente (condições: j = 300 mA cm-2,
CIF = 175 mg L- 1 e t = 360 min).
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Tabela 4.3 - Parâmetros de desempenho para a combustão eletroquímica do diclofenaco com EMOMs em água
livre de eletrólitos em função das variáveis operacionais.

Ni(x)Co(1−x)Oy

U
(V)

8,1

x = 0,9

10,0

11,9

4,8

x = 0,8

6,1

7,3

3,0

x = 0,3

4,3

5,1

Fonte: Próprio Autor (2017).

j
−2

(mA cm )

40

70

100

40

70

100

40

70

100

kobs

CIF
−1

(mg L )

10

Taxa
−3

EEO

mineralização (kWh

m−3

ECT
(%)

(min−1)

(% )

ordem−1)

30

6,9

53

28,7

34

50

8,4

69

19,3

61

70

10,8

73

17,3

78

30

10,3

57

51,3

22

50

10,5

71

40,9

35

70

11,1

75

34,9

48

30

11,5

68

67,8

20

50

12,3

73

65,8

26

70

13,1

77

56,0

34

30

7,2

52

16,3

39

50

9,0

59

12,1

55

70

9,1

70

11,5

79

30

9,7

54

29,2

23

50

11,3

72

23,3

40

70

11,7

73

21,7

49

30

10,2

57

49,2

17

50

12,1

73

38,4

28

70

12,6

76

35,6

36

30

7,2

56

10,3

33

50

10,6

65

8,2

54

70

8,2

67

7,6

73

30

9,0

71

17,5

28

50

11,5

72

16,0

39

70

9,7

78

13,9

54

30

9,7

60

38,4

16

50

13,2

70

32,3

25

70

11,2

76

27,9

36
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4.4 CONCLUSÕES
Os efeitos da concentração inicial de diclofenaco (CIF) e da densidade de corrente
(j) na degradação eletroquímica do fármaco utilizando eletrodos de malha constituídos de
óxidos mistos (EMOMs) contendo cobalto e níquel, designados como EMOMs-Ni(x)Co(1x)Oy,
onde x = 0,9, 0,8 e 0,3, foram similares para os diferentes eletrodos, conforme os dados
obtidos considerando duas abordagens experimentais diferentes, a espectroscopia do UV-Vis
e a CLAE. De modo geral, foi verificado que a oxidação (degradação) de diclofenaco
conduzida com os diferentes EMOMs foi maior com o aumento das variáveis operacionais j e
CIF.
Em se tratando das diferentes composições dos EMOMs, não houve mudanças
significativas em relação à degradação oxidativa do diclofenaco, confirmando assim que as
principais variáveis que afetaram o POAEs são j e CIF. Uma análise da taxa de degradação e
da eficiência de corrente total (ECT) para o processo de mineralização do diclofenaco revelou
que os diferentes EMOMs apresentaram comportamento similar para a reação de combustão.
Também foi verificado que o aumento na CIF resultou em maiores valores da ECT. Tendo em
vista a capacidade de gerar radicais hidroxilas e dos valores da taxa de mineralização obtidos
para os diferentes EMOMs, pôde-se verificar que os EMOMs contendo Ni e Co exibem um
caráter semelhante aos materiais eletródicos classificados como "inativos", que resultam em
elevado grau de mineralização.
Sendo o gasto de energia elétrica um dos principais fatores que inviabilizam a
aplicação da oxidação eletroquímica de poluentes em escala industrial e considerando que os
menores valores da energia elétrica consumida foram obtidos para o EMOMs-Ni(0,3)Co(0,7)O4,
pode-se afirmar que esta composição de eletrodo foi a que obteve o melhor desempenho
global para a combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólitos mediante
emprego de EPFs alojados numa célula do tipo EPS.
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CAPITULO V - OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ÁGUAS RESIDUAIS
SECUNDÁRIAS UTILIZANDO UM ELETRODO PERMEÁVEL AO FLUÍDO A
BASE DE ÓXIDOS MISTOS METÁLICOS EM UM REATOR FILTRO PRENSA

RESUMO

A aplicação do tratamento terciário nas estações de tratamento de esgoto tem crescido ao
longo dos anos, principalmente para a remoção de determinados poluentes tóxicos e não
biodegradáveis. Nesse sentido, cada vez mais métodos químicos, físicos e biológicos estão
sendo integrados e combinados, com destaque para os processos oxidativos avançados
eletroquímicos cuja aplicação tem se dado em diferentes efluentes industriais. Assim, o
objetivo do presente trabalho é estudar o efeito da aplicação do tratamento terciário, via
oxidação eletroquímica, em um efluente secundário proveniente de uma estação de tratamento
de esgoto, utilizando um reator filtro prensa SPE contendo o EMOM-NiCo2O4,
correspondente a composição x = 0,3 e a configuração do tipo espinélio. O monitoramento da
oxidação eletroquímica por meio da análise de espectrofotometria do UV-vis e da
determinação da demanda química de oxigênio demonstrou que ao longo do tempo de
eletrólise ocorreu uma mineralização/conversão dos constituintes do efluente, sendo a taxa de
mineralização em torno de 80%. Por meio dos estudos de toxicidade foi verificado que a
aplicação do tratamento terciário nos efluentes inibe o crescimento das raízes de sementes de
L. sativa, mas não afeta significativamente a taxa de germinação. Além disso, de acordo com
os índices calculados, pode-se verificar que o efluente resultante do tratamento terciário
apresenta uma baixa toxicidade. Tendo em vista os resultados, podemos concluir que a
oxidação eletroquímica é uma alternativa que pode ser empregada como tratamento terciário
de esgoto.
Palavras-chave: tratamento terciário, águas residuais, toxicidade de efluentes.
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CHAPTER V - ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF RESIDUAL WATERS
USING ELECTRODE PERMEABLE ON FLUID BASED ON MIXED METAL
OXIDES IN A REACTOR FILTER PRESS

ABSTRACT

The application of tertiary treatment in sewage treatment plants has grown over the years,
mainly for the removal of certain toxic and non-biodegradable pollutants. In this sense, more
and more chemical, physical and biological methods are being integrated and combined, with
emphasis on the advanced electrochemical oxidative processes whose application has been
given in different industrial effluents. The aim of the present work is to study the effect of the
application of tertiary treatment, through electrochemical oxidation, in an effluent from a
conventional sewage treatment plant, using an SPE filter press reactor containing the EMOMNiCo2O4, corresponding to x = 0,3 composition and configuration of the spinel. The
monitoring of the electrochemical oxidation through UV-vis spectrophotometry analysis and
chemical oxygen demand determination showed that during the electrolysis time a
mineralization / conversion of the constituents of the effluent occurred, with the
mineralization rate around 80 %. Through the toxicity studies, it was verified that the
application of the tertiary treatment in the effluents inhibits the growth of L. sativa seed roots,
but does not significantly affect the germination rate. In addition, according to the calculated
indices, it can be seen that the effluent resulting from the tertiary treatment has a low toxicity.
Considering the results, we can conclude that electrochemical oxidation is an alternative that
can be used as tertiary treatment of sewage.
Keywords: tertiary treatment, waste water, effluent toxicity.
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5.1 INTRODUÇÃO
Os processos de tratamento de esgotos consistem em uma série de operações
unitárias empregadas para a remoção/transformação de substâncias indesejáveis (poluentes),
de forma a adequar o lançamento das águas residuárias a uma qualidade desejada ou ao
padrão de qualidade estabelecido pela legislação vigente (COPASA, 2018). Tais tratamentos
são usualmente classificados nos seguintes estágios: (i) preliminar, (ii) primário, (iii)
secundário e (iv) terciário (SPERLING, 2007). Nos tratamentos preliminar e primário,
predominam mecanismos físicos para a remoção de sólidos grosseiros, flutuantes (graxas e
óleos) e em suspensão (sedimentáveis), além de areia e parte da matéria orgânica. No
tratamento secundário, predominam os mecanismos biológicos, que removem a matéria
orgânica e, eventualmente, nutrientes (nitrogênio e fósforo). Já no tratamento terciário, onde
se encaixa os processos oxidativos avançados eletroquímicos (POAEs), o intuito é a remoção
de poluentes específicos (tóxicos ou compostos não biodegradáveis), ou ainda a remoção
complementar de poluentes não suficientemente removidos nos estágios anteriores. Dessa
forma, o tratamento terciário refere-se a processos usados para reduzir ainda mais os valores
dos parâmetros utilizados frente aos padrões estabelecidos nas regulamentações nacionais
(EPA, 1997).
Os POAEs, em especial a oxidação eletroquímica, (OE) têm-se destacado como
uma tecnologia alternativa e complementar a ser empregada no tratamento de vários efluentes
industriais (BARRERA-DÍAZ et al., 2014; BABU et al., 2012; BABU; PARANDE;
KUMAR, 2011; SÄRKKÄ; BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2015). Nesse sentido, cada vez
mais métodos químicos, físicos e biológicos estão sendo integrados ( utilizados em sequência)
e combinados (utilizados simultaneamente) para a redução da poluição. (MOHAJERANI;
MEHRVAR; EIN-MOZAFFARI, 2009; RUBÍ-JUÁREZ et al., 2015; ANGLADA;
URTIAGA; ORTIZ, 2009). No entanto, a eficácia destes processos depende fortemente da
composição e concentração dos efluentes e das combinações de métodos (COMNINELLIS et
al., 2008). De maneira geral, quanto maior a carga de poluente e a extensão da necessidade de
remover o poluente, maior a complexidade dos tratamentos a serem empregados.
A oxidação eletroquímica de efluentes é um fenômeno químico heterogêneo
complexo que envolve múltiplas reações de transferência eletrônica, transporte de massa,
além de reações químicas, etapas de adsorção/desorção e formação de novas fases (ex. bolhas)
(PLETCHER; WALSH, 1990). O processo ocorre preferencialmente próximo da superfície
do eletrodo, por meio da reação dos compostos orgânicos com radicais hidroxilas adsorvidos
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(OHads) provenientes da eletrólise da água (BRILLAS et al., 2006). Para que a reação de
oxidação seja efetivada os poluentes constituintes dos efluentes devem alcançar a superfície
do eletrodo e serem fracamente adsorvidos. Consequentemente, a natureza do material
eletródico influencia na seletividade e eficiência do processo oxidativo eletroquímico, bem
como a transferência de massa, torna-se preponderante, e na maioria das vezes, o evento
controlador da taxa global de oxidação (BARRERA-DÍAZ et al., 2014).
Assim, o objetivo do trabalho abordado neste capítulo é estudar o efeito da
aplicação do tratamento terciário, via oxidação eletroquímica, em um efluente proveniente de
uma estação de tratamento de esgoto convencional munida de um reator anaeróbico de fluxo
ascendente (RAFA), utilizando um reator filtro prensa SPE contendo um eletrodo permeável à
fluído a base de óxidos mistos de cobalto e níquel do tipo espinélio - Ni2Co2O4.
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5.2 METODOLOGIA
5.2.1 Coleta e preparo da água residual
Amostras de água residuais foram coletadas na saída da lagoa de maturação de
uma estação de tratamento de esgoto (ETE) localizada na Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), na cidade de Diamantina, Minas Gerais. A ETE recebe
resíduos classificados como perigosos e não perigosos (inertes e não inertes) conforme a NBR
10.004:2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004), e realiza as
operações de tratamento de acordo com a Figura 5.1. As amostras foram coletadas em
garrafas de polipropileno limpas e transportadas imediatamente para o laboratório. Em
seguida as amostras foram centrifugadas para remoção de partículas sólidas e acondicionadas
a 4°C, protegidas da luz, em uma geladeira.
Figura 5.3 - Esquema geral da estação de tratamento de esgoto da UFVJM.

Fonte: Próprio autor, 2018.
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5.2.2. Montagem do reator eletroquímico filtro-prensa SPE
O eletrodo permeável a fluido e o reator filtro-prensa SPE utilizados no presente
trabalho foram preparados de acordo com Faria (2016) e Da Silva (2014), respectivamente.
Volumes apropriados de soluções estoques de isopropanol (0,21 mol dm-3)
contendo os sais Co (NO3)2·6H2O e Ni (NO3)2·6H2O foram misturados de modo a se obter a
proporção 2:1 dos metais Co e Ni nas soluções precursoras. A proporção 2:1 de Co e Ni,
utilizado nas soluções precursoras, conferem ao óxido misto a configuração do tipo espinélio
(NiCo2O4), que exibe uma boa capacidade de gerar radicais hidroxilas fracamente adsorvidos
durante a reação de desprendimento de oxigênio (RDO) em água livre de eletrólito (FARIA et
al., 2017).
Para se obter a configuração do reator filtro prensa SPE, os diferentes elementos
do reator (coletor e distribuidor de corrente, membrana trocadora de prótons e carcaça) foram
comprimidos por meio de parafusos com mola com intuito de promover um contato
mecânico/elétrico adequado na interface eletrodo/SPE/H2O, denominado de "zero gap". Os
coletores e o distribuidor de corrente foram perfurados e constituídos de aço inox (AISI-304).
O volume do reator (Vr) é muito menor que o volume do reservatório do efluente (VR), ou
seja, VR >> Vr, o que torna o nosso processo equivalente a um reator de fluxo em batelada
(Da Silva et al. 2014).

5.2.3. Oxidação eletroquímica do efluente
A oxidação eletroquímica das águas residuais foi realizada utilizando o reator
filtro prensa SPE operando no modo galvanostático com uma corrente de 600 mA.
Considerando que a área superfícial geométrica efetiva dos eletrodos permeáveis a fluido de
malha de óxido é de 15 cm2, tem-se que o valor da densidade de corrente efetiva foi de 40 mA
cm-2. Uma fonte de corrente/tensão da ICEL modelo PS-4000 (3A/30V d.c.) (Brasil) foi
utilizada nos experimentos e a temperatura dentro do reator foi de 25 ± 1 °C.
O modo de operação do reator é a batelada com recirculação, com uma vazão de
10 cm3s-1. Sendo o volume do reservatório de efluente (VR) de 1000 cm3 e o volume do reator
(Vr) de 12,8 cm3, pode-se calcular o tempo de residência do fluido no reservatório (tR = VR/Q)
e no reator (tr = Vr/Q), cujos valores são de 100 s e 1,28 s, respectivamente. De maneira
similar, dado que os canais tubulares em S do reator têm uma área transversal seccional (ATS)
de 0,16 cm2 podemos estimar a velocidades do fluido no interior do reator, ur = (Q/ATS), no
compartimento anôdico, cujo valor corresponde a 62,5 cm s-1.
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5.2.4. Análise espectrofotométrica e determinação da demanda química de oxigênio
O método espectrofotométrico (UV-Vis) e a determinação da demanda química de
oxigênio (DQO) foram utilizados para analisar a oxidação eletroquímica do efluente
provenientes da ETE-UFVJM. Durante a oxidação eletroquímica que durou 240 min, foram
retiradas das amostras tratadas duas alíquotas, de 1,0 cm3 e 3,0 cm3, em intervalos regulares
de 30 min para a realização das análises de UV-Vis e DQO, respectivamente. Um
espectrofotômetro da Varian modelo Cary 50 foi utilizado para monitorar e estudar a cinética
da oxidação eletroquímica ao longo do tempo, por meio de uma varredura espectral de 190 até
800 nm. De modo complementar, também foi avaliado o grau de mineralização das amostras
tratadas, por meio da determinação da demanda química de oxigênio (DQO) segundo o
método padrão recomendado na literatura (APHA, 2014).

5.2.5 Estudo de toxicidade
O ensaio de toxicidade das amostras dos efluentes tratados foi realizado de
acordo com o procedimento USEPA (1996) por meio do teste de toxicidade aguda de
germinação

de

sementes

(GSN)/alongamento

de

raiz

(ARN),

OPPTS

850.4200

(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1996). Este teste foi aplicado porque a
toxicidade relacionada às frações solúveis em água de contaminantes reflete o comportamento
da fração mais móvel de poluentes e está fortemente relacionada ao alto risco de dispersão,
solubilização e biodisponibilidade de contaminantes no meio ambiente.
As sementes de Lactuca sativa L. foram compradas no mercado local. Para
cada amostra de água residual (tratada com POAE e não tratada), foram colocadas 10
sementes de alface em placas de Petri de 90 mm de diâmetro contendo papel de filtro na parte
inferior como suporte. Em seguida, foram adicionados 5 ml de cada tratamento e as placas
colocadas numa incubadora durante 120 h a 20 ± 0,1 °C. Um controle (branco) foi preparado
da mesma forma, substituindo os 5 ml de efluente por água deionizada. Finalmente, o número
de sementes germinadas e o comprimento de suas raízes foram determinados, sendo os
resultados utilizados para estabelecer dois índices de toxicidade: a taxa de germinação de
sementes

e

o

comprimento

da

raiz,

ambos

normalizados

(ENVIRONMENTAL

PROTECTION AGENCY, 1996).
A taxa de germinação de sementes (GSN) representa a porcentagem residual
normalizada de sementes germinadas após o experimento, sendo calculada pela equação 5.1.
=

()

−

(5.1),
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onde Germamostra(i) é a porcentagem média (%) de sementes germinadas com
amostra de efluente tratado, e Germcontrole é a porcentagem média (%) de sementes germinadas
com água destilada (controle) (%).
O comprimento da raiz (CRN) representa o alongamento residual normalizado
da raiz das sementes germinadas por tratamento sendo calculado pela equação 2.
=

( )

−

(5.2),

onde Alongamostra(i) é o comprimento médio (mm) das raízes das sementes
germinadas com a amostra de efluente tratado, e Alongcontrole é o comprimento médio(mm)
das raízes das sementes germinadas com água destilada (controle).
Os índices são projetados de tal forma que seus valores podem variar de -1
(fitotoxicidade máxima) para > 0. Além disso, se houver uma redução de 50% na variável
estudada (GS ou CR) em relação ao controle do branco (GS50 o CR50), isso é considerado
como uma medida de potencial "toxicidade". Isso nos permitiu estabelecer a seguinte escala:
(a) 0 a -0.25 baixa toxicidade, (b) -0.25 a -0.5 moderada, (c) -0.5 a -0.75 alta e (d) -0.75 a -1
muito alta. Os valores de CR > 0 indicariam a estimulação do crescimento da semente
(hormesis).
Os ensaios de toxicidade foram realizados em triplicata para garantir a
reprodutibilidade dos resultados experimentais.
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.3.1 Análise UV-vis e DQO
O Gráfico 5.1 mostra o espectro do UV-vis obtido para a oxidação eletroquímica
do efluente em função do tempo de eletrólise conduzida por um período de 240 min e uma
densidade de corrente de 40 mA cm-2. O espectro de absorção da Fig. 1 mostra claramente a
ocorrência de uma pequena banda na região do ultravioleta (190 <  < 400 nm) e de outra
banda menor na região do visível (400 <  < 800 nm).
Dada a origem complexa do efluente, as bandas de absorção na região do UV
podem corresponder a diferentes transições de elétrons: i) π→π**; ii) n→σ* e iii) n→π**, os
quais indicam a presença de solventes (clorofórmio), cromóforos (aromáticos) e seus
conjugados, além de íons inorgânicos (KUMAR, 2006). Portanto, pode-se esperar que uma
redução das bandas UV durante a oxidação eletroquímica seja acompanhada por um aumento
da mineralização do efluente tratado.
É importante notar, também, que a remoção progressiva da absorbância no
espectro do UV-vis (190 a 800 nm) não é acompanhada pela formação de outras bandas, o
que indica que a oxidação eletroquímica não afeta o perfil dos espectros de absorção
decorrente da formação de subprodutos da oxidação.
O Gráfico 5.2 mostra a variação da demanda química de oxigênio (DQO) e a
porcentagem de mineralização obtida no tratamento do efluente em função do tempo de
eletrólise. Como pode ser visto, inicialmente o valor da DQO do efluente correspondia a ≈ 55
mg de O2 L-1 e após 240 min de eletrólise, correspondia a apenas ≈ 10 mg de O2 L-1,
resultando em uma taxa de mineralização do efluente em torno de 80%. Tal fato corrobora
com os resultados obtidos na analise de UV-vis que indicaram uma queda gradativa na banda
de absorção do efluente ao longo da aplicação do POAE.
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Gráfico 5.15 - Espectro de UV-vis obtido em função do tempo de eletrólise para o efluente secundário da
ETE.
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Fonte:Próprio Autor (2018).

Gráfico 5.16 – Variação da DQO e da taxa de mineralização em função do tempo de eletrólise durante
aplicaçlão do POAE ao efluente secundário.
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Fonte:Próprio Autor (2018).

5.2.2. Análise da Toxicidade
Na tabela 5.1, podemos observar que para a variável taxa de germinação (%)
não houve diferença significativa ao nível de 5% para o teste de Scott-knott entre os
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tratamentos (secundário e secundário + terciário) e o controle (branco). Tais resultados podem
ser explicados diante do fato de que os tecidos (camadas) que revestem as sementes podem
apresentar uma permeabilidade seletiva, protegendo o embrião contra fatores externos
prejudiciais (poluentes e subprodutos) (WIERZBICKA; BIDZINSKA, 1998). Assim, os
poluentes podem não afetar significativamente a germinação se não puderem permear para o
interior das sementes. O mesmo efeito foi identificado em um estudo de fitotoxicidade de
nano-partículas em diferentes espécies de plantas (LIN; XING, 2007). Apesar disso, podemos
verificar que a taxa de germinação (%) foi menor quando se utilizou apenas o tratamento
secundário do efluente.
Por outro lado, para a variável comprimento da raiz (mm) houve diferença
significativa ao nível de 5% para o teste de Scott-knott entre os tratamentos e o controle. A
combinação do tratamento secundário (reator RAFA) e terciário (reator SPE) do efluente
propiciou num comprimento médio da raiz de 26,79 mm, sendo significativamente inferior ao
controle e ao tratamento secundário sozinho. De maneira geral, os poluentes apresentam um
efeito inibitório sobre o crescimento das raízes. Tal efeito parece estar associado a um
aumento da salinidade pelo incremento de íons minerais que afetam a osmorregulação,
levando à falência de organelas responsáveis por essa função (BAZAI; ACHAKZAI, 2006).
Andrade et al. (2010) relataram que os íons cloreto presentes em efluentes domésticos e
industriais causaram inibição da germinação e do crescimento de plântulas de L. sativa.
Assim, a aplicação do POAE em um efluente, pode causar uma liberação de íons contidos em
compostos orgânicos que levam a um efeito inibitório no desenvolvimento das raízes de
sementes de L. sativa.
Além disso, pode ser visto na Tabela 5.1 que o efluente submetido a um
tratamento secundário (ETE) e terciário (POAE) exibiu uma toxicidade baixa para os índices
GSN e CRN (valores abaixo de −0,25). Por outro lado, o efluente submetido apenas ao
tratamento secundário exibiu valores de CRN > 0, que indicam uma estimulação do
crescimento da semente (hormesis) e uma toxicidade baixa baseando-se nos índice GSN.
Efeitos estimulantes de efluentes domésticos e industriais para o crescimento de
raízes de plantas têm sido descrito na literatura (ALVIM et al., 2011; TIGINI et al., 2011;
REHMAN; BHATTI, 2009). Algumas hipóteses propostas para explicar este estímulo são de
que a carga orgânica advinda principalmente do efluente doméstico pode ter proporcionado
uma oferta maior de nutrientes que contribuem para o aumento do CR, bem como a
estabilidade ou a insolubilidade dos contaminantes detectados, sua associação com outras
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partículas, ou mesmo um falso negativo gerado pela biodisponibilização de nutrientes
adsorvidos na matéria orgânica do sedimento.
Tabela 5.4 – Efeito da aplicação de tratamento terciário (POAE) no efluente secundário em relação à taxa
de germinação e o comprimento da raiz da L. Sativa.
Tratamento

Taxa de germinação

Comprimento

GSN

CRN

(%)

da raiz (mm)

Controle (água destilada)

0.97 a1

34,24 a1

Secundário ( reator RAFA)

0,87 a1

38,08 a1

- 0,096

0,117

Secundário + Terciário

0,93 a1

26,79 a2

- 0,029

- 0,215

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,05
de significância. Fonte:Próprio Autor (2018).
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5.4 CONCLUSÃO
De modo geral, a oxidação eletroquímica apresentou-se eficiente na descoloração
e mineralização de águas residuais secundárias provenientes de uma estação de tratamento de
esgoto. Além disso, os ensaios de toxicidade demonstraram que o tratamento terciário (OE)
resultou em um efluente tratado de baixa toxicidade. No entanto, devem ser realizados testes
de toxicidade em outras espécies ( e.g. Zea mays, Allium cepa, Daphnia magna, Vibrio
fischeri e Chlorella vulgaris) com intuito de avaliar o potencial de risco ambiental do efluente
tratado.
Os estudos indicam a possibilidade de utilização da OE, nas estações de
tratamento de esgoto, como tratamento terciário visando à redução e, ou remoção de
determinados poluentes persistentes.
O grande desafio para tornar a oxidação eletroquímica uma tecnologia mais
abrangente é atingir maiores taxas de mineralização associadas a menores gastos de energia
elétrica, obtendo-se dessa forma, uma alta eficácia na remoção da carga orgânica do efluente.
Com este propósito, a integração e a combinação de diferentes métodos para tratamento de
efluentes são apresentados na literatura como a tendência atual na remediação de efluentes.
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E PERPECTIVAS FUTURAS
Foi possível a confecção de eletrodos permeáveis a fluidos, contendo cobalto e
níquel, designados como eletrodos de malha constituídos de óxidos mistos EMOMNi(x)Co(1x)Oy, onde x = 0,9, 0,8 e 0,3 , suportados em micro tela de aço ASTM 316, para
serem aplicados na oxidação eletroquímica de poluentes, em água livre de eletrólitos. Estudos
futuros podem utilizar novos suportes (ex. tecido de carbono) para a deposição da camada de
óxido, bem como empregar novos métodos de fabricação como sol-gel e spray-pirólise.
Para todos os EMOM foi verificada, por meio das imagens de MEV e da análise
de EDX, uma boa cobertura do substrato metálico por uma camada compacta de óxido
(ausência de falhas) e composições nominais próximas das desejadas, respectivamente. Em
especial, para a composição x = 0,3 (NiCo2O4) foi verificado por meio dos parâmetros
eletroquímicos ( Porosidade Eletroquímica e Fator de Morfologia) que a camada de óxido
exibe uma morfologia superficial compacta, ou seja, com ausência de rachaduras/fissuras
profundas. Além disso, a análise de DRX para esse eletrodo nos revela a presença da fase NiO
dispersa na matriz de óxido constituída pelo espinélio NiCo2O4. Por sua vez, para x = 0,9 e
0,8, os valores de porosidade e fator de morfologia indicaram que a camada de óxido exibe
uma morfologia superficial pouco compacta, ou seja, com presença de rachaduras/fissuras
profundas.
Além disso, as análises das curvas de polarizações e de impedância revelaram
que, independentemente da composição do eletrodo, a reação de desprendimento de oxigênio
(RDO) é caracterizada por apresentar valores bem próximos em relação aos seguintes
parâmetros: inclinação de Tafel (b), densidade de corrente de troca aparente (jo) e constante de
velocidade de reação heterogênea (ko). Esses resultados indicam que o mesmo mecanismo
eletroquímico para a RDO prevalece em todos os eletrodos de diferentes composições. Tal
fato, é corroborado pelos dados obtidos na espectroscopia do UV-Vis , na CLAE e na DQO,
onde foi verificado, que de maneira geral, a oxidação (conversão/mineralização) de
diclofenaco é pouco influenciada pelas composições dos EMOM, sendo bastante influenciada
pelas variáveis operacionais j e CIF.
Por sua vez, a reação de captura de radicais livres do tipo •OH empregando-se o
reagente N,N-dimetil-p-nitrosoanilina (RNO) revelou que os EMOM apresentam um bom
desempenho para a geração de radicais hidroxilas (•OH) fracamente adsorvidos durante a
eletrólise da água conduzida na ausência de um eletrólito líquido convencional.
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Portanto, pode-se propor que os eletrodo a base de óxidos mistos de níquel e
cobalto exibem um comportamento eletroquímico semelhante aos eletrodos comumente
classificados como "inativos". Os resultados encontrados no presente estudo são muito
promissores visto que os radicais hidroxila fracamente adsorvidos (•OH) gerados
eletroquimicamente podem ser aplicados na degradação de diferentes poluentes orgânicos.
Considerando os estudos de caracterização "in situ" e "ex-situ", os resultados de
degradação do poluente alvo (diclofenaco) e a análise das figuras de mérito, podemos concluir
que o EMOM-Ni(0,3)Co (0,7)O4 foi a composição de melhor desempenho global para a à
combustão eletroquímica do diclofenaco em água livre de eletrólitos.
Finalmente, a aplicação do EMOM-Ni(0,3)Co (0,7)O4 na oxidação eletroquímica de
um efluente real, demonstrou uma redução gradativa das bandas de absorção em todo o
espectro do UV-vis (190 – 800 nm) acompanhada da diminuição da demanda química de
oxigênio ao logo do tempo de eletrólise, o que indica a possibilidade de utilização dos POAE
como tratamento terciário nas estações de tratamento de esgoto visando à redução e, ou
remoção de determinados poluentes persistentes. Por sua vez, outros ensaios toxicológicos
devem ser conduzidos de forma a ampliar a base de conhecimento científico a respeito da
toxicidade dos efluentes gerados.
Os resultados do presente estudo são promissores e inovadores, principalmente
porque demonstra que eletrodos constituídos de óxidos metálicos contendo metais de
transição (Ni e Co), geram radicais hidroxilas fracamente adsorvidos e podem ser utilizados
de forma eficiente no processo de degradação eletroquímica de poluentes emergentes
(diclofenaco) e efluentes mediante uso da eletrólise da água livre de eletrólitos. Além disso, o
presente estudo aponta para alguns potenciais benefícios tecnológicos e ambientais de se
trabalhar com eletrodos permeáveis a fluidos acoplados a uma célula eletroquímica munida de
um eletrólito polimérico sólido (EPS), ou seja, o uso do EPS não só permite a exclusão do uso
de eletrólitos líquidos potencialmente tóxicos ao meio ambiente, mas também permite que
óxidos metálicos notoriamente instáveis em meios ácidos convencionais tenham seu tempo de
vida útil prolongado devida a grande inibição do processo natural de desgaste químico
(corrosão) do ânodo.

